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ÚVOD

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

Medvědi, kteří loni natáčeli v Podyjí, budou brzy v televizi / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - zvířata – medvědi
televizní pořady pro děti - Chaloupek, Václav, 1949{ XE "Chaloupek, Václav, 1949" }- - Česká televize
- uvedení
2) KRUTIŠ, Dalibor

Teplá zima ohrožuje stromy i budoucí mláďata : prosincové a lednové teploty probouzí přírodu. Nalévají
se pupeny javorů. Mohou zmrznout. Ohrožená jsou příští mláďata divokých zvířat / Dalibor Krutiš. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 2
. -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - počasí - zima – jarní - teploty - cykly
3) KRUTIŠ, Dalibor

Řeka Dyje přitéká z Rakouska u Bílého kříže / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 8 (2014), s. 2. -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - prameny - přítoky - Bílý kříž
4) SMOLA, Vojtěch

Vědci našli v Podyjí v naší zemi "vyhynulou" šalvěj / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 8 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) rostliny - šalvěj rakouská - výskyt
5) SMOLA, Vojtěch

Zimoviště nětopýrů? Sklepy, štěrbiny i studny / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 12 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - netopýři - zimování - migrace
6) VSM

Příliš teplá zima: V Podyjí se probouzí příroda. Předčasně / vsm. -- In:mRovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 13 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjím (Česko) - zima - teplé počasí - rostliny - živočichové - ohrožení
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7) KRUTIŠ, Dalibor

Místostarostka Podhradí je u Dyje každý den : první vesnicí na řece Dyji na našem území je
Podhradí nad Dyjí. Chalupářská obec, kterou milují domácí, chalupáři i umělec Lubo Kristek / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 14 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - krajina
8) REITEROVÁ, Lenka

Po teplu zima: pro probuzené Podyjí problém : dnešní díl seriálu Přírodou Znojemska se věnuje
špatnému vlivu letošní příliš teplé zimy na unikátní přírodu Národního parku Podyjí / Lenka Reiterová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 18 (2014), s. 2
Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) zima - teplé - počasí - rostliny - živočichové - ohrožení
9) NĚMEC, Radomír

Na Znojemsku je 12 míst s památnými stromy / Radomír Němec, Alžběta Brzkovská. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 24 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - stromy - památné stromy – ochrana přírody - výskyt
10) KRUTIŠ, Dalibor

Farářka je chatová osada romantických duší : sto dvaasedmdesát chat a chatek schovávají lesy u řeky
Dyje v chatové osadě Farářka. Šerifem osady je Zdeněk Frank z Brna / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 26 (2014), s. 2 . -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - chaty – rekreace - okolí
11) SMOLA, Vojtěch

Rybníky konečně zamrzají, zachrání to ryby : dnešní díl seriálu Přírodou Znojemska poukazuje na
možné problémy ryb v rybnících kvůli letošnímu opožděnému zamrzání rybníků / Vojtěch Smola. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 30 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rybníky - ryby - počasí - zimní - období - podmímky
12) KRUTIŠ, Dalibor

Chatař Plaček: Z postele vidím na Cornštejn / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 32 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - chaty – rekreace - okolí - Oslnovice (Znojmo, Česko)
13) SMOLA, Vojtěch

Sovy Znojemska: výr, puštík i sova pálená / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 36 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvířata - sovy - druhy - výskyt - přehledy
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14) SMOLA, Vojtěch

"Filmová" medvědí mláďata z Podyjí už jsou na webu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 37 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - zvířata - medvědi
Česká televize - WWW stránky
15) KRUTIŠ, Dalibor

Dyji posiluje Želetavka. Pod hradem Bítov : velmi malebný je soutok Dyje a Želetavky přímo pod hradem
Bítov. Želetavku vyhledávají milovníci klidu v přírodě, chalupáři a rybáři / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 38 (2014), s. 2 . -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - příroda – vodstvo - řeky - Dyje (Česko a
Rakousko : řeka : oblast) - Želetavka - chaty - rekreace - rybáři - okolí
16) SMOLA, Vojtěch

Havrani polní si oblíbili Božice a Velký Karlov / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 42 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptactvo - havran polní - výskyt - hnízdění
17) SMOLA, Vojtěch

Sčítali netopýry, někde jich přibylo / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 45 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - netopýři - zimování - kolonie – výskyt - sčítání
18)

SMOLA, Vojtěch

Šelmy Znojemska: loví tu lišky, kuny či vydra / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 48 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvěř - šelmy - kuny - jezevci - lišky - vydry - výskyt
19) KRUTIŠ, Dalibor

Vykvetly sněženky i bledule. Poměrně brzy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 48 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rostliny - sněženky - bledule - výskyt
20) SMOLA, Vojtěch

Mišpule či straré ovocné odrůdy. Opět se vrací : přírodu Podyjí oživují původní ovocné dřeviny. Právě
jim se věnuje dnešní díl seriálu Přírodou Znojemska. narazir lze třeba i na oskeruše / Vojtěch Smola.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 54 (2014), s. 2.
Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - příroda ovocné stromy - ovocné sady - výskyt – obnovení - pěstování
21) SMOLA, Vojtěch

Cesta za obnovou luk a tůní. V chladu a dešti / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 55 (2014), s. 2 -- Na den (s) biologem v Podyjí.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - louky - tůně – obnova - osobnosti - biologové Stejskal, Robert{ XE "Stejskal, Robert" }
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22) SMOLA, Vojtěch

Poslové jara: sněženky, bledule či křivatec / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 60 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rostliny - květy - druhy
23) JM

Na Bítovsku vznikly dvě rezervace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 5 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - příroda – přírodní rezervace - Na Bítovské
cestě - Cornštejn - vyhlášení - Rada Jihomoravského kraje
24) JM

Šalvěj rakouská roste jen u Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 5 (2014), s. 9
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rostliny - šalvěj rakouská - výskyt
25) KRUTIŠ, Dalibor

Horku milují chataři i návštěvníci kempu : romantické okolí Bítova si oblíbili turisté, kteří každoročně
jezdí do kempu či na chatu do zátoky Horka. Tvrdí, že je to klidná lokalita / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 62 (2014), s. 2
-- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov (Znojmo, Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko a
Rakousko : řeka : oblast) - chaty – rekreace - turistika - okolí
26) SMOLA, Vojtěch

Správa Parku vysází 250 ovocných stromků / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 63 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního
parku Podyjí - krajinný ráz - zemědělská krajin - ovocné stromy - výsadba
27) SMOLA, Vojtěch

Znojemsko, ráj klíšťat. Pozor na ně, zas útočí : klíště obecné lze na Znojemsku potkat kdekoliv /
Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 66 (2014), s. 2
-- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - nárůst - počasí
28) REITER, Antonín

Tůňky Znojemska obývají "velcí" lupenonožci / Antonín Reiter. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 72 (2014), s. 2
-- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - tůně - živočichové - listonozi - žábronožky - škeblovky - výskyt
29) KRUTIŠ, Dalibor

Turisté objevují kouzlo Bílého kříže / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - prameny - přítoky - Bílý kříž - vyhlídka
8
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30) SMOLA, Vojtěch

Obojživelníci Znojemska? Mloci, čolci, žáby : v dnešním díle seriálu Přírodou Znojemska představujeme
typické obyvatele zdejších mokřadů, tůní, rybníčků i podmáčených luk / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 78 (2014), s. 2
-- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - živočichové - obojživelníci - ocasatí - mloci - čolci - žáby výskyt
31) JM

V nemocnici skončilo 45 chodců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - náledí - silnice - dopravní - nehody
32) JM

Sucho ohrožuje klíčení obilovin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - sucha - voda - nedostatek - úroda - zničení
33) GROSSMAN, David

Čilé ještěrky i předčasně vykvetlé stromy : --jak se neobvykle teplé jaro stále podepisuje na přírodu
Národního parku Podyjí / David Grossman. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 90 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - fauna - flóra počasí - pozorování
34) JM

Vichřice ničila vše, co stálo v cestě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - vichřice - škody – odstranění - hasiči
35) BE

V Národním parku Podyjí přibudou stovky stromů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014) s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) stromy - ovocné stromy - výsadba - plánování
36) SMOLA, Vojtěch

Bobr evropský: i u nás se mu už zase daří / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 95 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - hlodavci - bobr evropský - výskyt - Podyjí (Česko)
37) SMOLA, Vojtěch

Ryby Znojemska: skoro padesátka druhů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 106 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ryby - druhy – výskyt
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38) SMOLA, Vojtěch

Včelí roj, v těchto dnech nic výjimečného : --Přirodou Znojemska se věnuje přírodnímu jevu, který
většinu lidí děsí, pro včely jde však o přirozenou jarní aktivitu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost
Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 111 (2014), s. 2
Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - štíhlopasí - včely - rojení
39) GROSSMANN, David

Louka u Čížova: návrat ohrožených orchidejí / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 117 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - rostliny - orchideje - výskyt - druhy
40) JM

Vichřice měla rychlost 108 km / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - vichřice - škody – odstranění - hasiči
41) STEJSKAL, Robert

Denní motýli? Na Znojemsku je stovka druhů : --Přírodou Znojemska se věnuje denním motýlům na
Znojemsku. Podle vědců jich tu je víc jak polovina z českých druhů / Robert Stejskal. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 123 (2014), s.2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - hmyz - motýly –
výskyt
42) STEJSKAL, Robert

Noční motýli, skrytí obyvatelé zdejší přírody / Robert Stejskal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 129 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - můry - druhy - výskyt - Národní park Podyjí (Česko)
43) PERGROVÁ, Ilona

Housenky napadly alej i řadu stromů v Podyjí : na listnaté stomy v regionu zaútočily žravé housenky /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 135 (2014),
s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - listnaté dřeviny - stromy - škůdci - housenky – přemnožení
44) JM

Březen byl nejteplejší za posledních 64 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie – Meteorologická stanice Kuchařovice teploty - měření - statistiky - březen - duben - 2014
45) GROSSMAN, David,

Vědci sledují, kam doplavou ryby v řece Dyji / David Grossman. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 141 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - ryby - druhy - výskyt
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46)

BE

Lípa z Jubilejního parku je Stromem Znojemska 2013 / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18
(2014), s. 6 .
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Vyhrála právě se zelenající pětaosmdesátnice Znojemsko. 29.4.2014,
roč. 24, č. 18, s. 1.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - stromy - ankety - Strom Znojemska 2013 - vítězové - Jubilejní
park
47) VSM

Rozkvetl vřes a vylétli okáči, o měsíc dříve, než je obvyklé / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 144 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - rostliny – živočichové - klimatické podmínky změny
48) BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 14, č. 19 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - historické - památky – Jevišovice (Znojmo, Česko) - Boskovštejn
(Znojmo, Česko) - Jiřice u Moravských Budějovic (Znojmo, Česko) - Bukovina - výlety - tipy
49) JM

Srážkový deficit se prohlubuje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie – Meteorologická stanice Kuchařovice srážky - teploty - měření - statistiky
50) SMOLA, Vojtěch

Pomohou na Znojemsko vrátit dropa velkého / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 153 (2014), s. 3
dtto:
BE. Drop zpět na Znojemsko? Možná. Znojemský týden. 7.7.2014, roč. 14, č. 28, s. 5.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptáci - drop velký - hospodaření - změny - Agrospol Hrádek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
51) VSM

V Podyjí nyní obnovili dvě studny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 163 (2014), s. 3
dtto:
BE. Obnovené studny v Trauznickém údolí a u Podmolí slouží kodpočinku. Znojemský týden.
21.7.2014, roč. 14, č. 30, s. 6.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) historické - památky - studny - rekonstrukce
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52) DIATELOVÁ, Irena

Pršelo, ale málo. Sucho trápí hlavně Znojemsko / Irena Diatelová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 2, Jižní Morava
dtto:
DIATELOVÁ, Irena. Je sucho. Nejvíc trpí Znojemsko. 5+2 dny. 25.7.2014, roč. 3, č. 28, s. 1, 3.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - sucha - úroda - ztráty
53) JM

Padaly teplotní rekordy i kroupy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - rekordy - statistiky
54) PERGROVÁ, Ilona

V Podyjí se bude opravovat Papírna i náhon : bezpečnější pro turisty by měla být již brzy bývalá Papírna
u Devíti mlýnů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 181 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí - příroda - mezinárodní
programy a projekty - lokality - Šobes - U Devíti mlýnů - opravy
55) EIS

Přišly tropy / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 25 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - tropické - teploty - rekordy - statistiky
56) KRUTIŠ, Dalibor

Opatření proti povodním drhnou : ani po poslední schůzce vedení Povodí Mory se starosty měst a obcí
není jasné, kdy by se mohla dokončit všechna protipovodňová opatření na Dyji v regionu / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 184 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - přírodní katastrofy - povodně - protipovodňová ochrana projekty - přípravné - práce - dotace – Povodí Moravy
57) TROJAN, Jan

Slunce, teplo, voda celkem dobrá / Jan Trojan, Milan Vojtek. -- In: Právo. -- Roč. 24, č. 185 (2014),
s. 12. -- ISSN 1211-2119
dtto:
DAK. Voda v přírodě je vhodná ke koupání. Rovnost-Znojemský deník. 9.8.2014, roč. 25, č. 185,
s. 3.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - nádrže - koupaliště - voda - kvalita teploty
58) PERGROVÁ, Ilona

Podyjí zpřístupní Šobes. Po novele : připravovaná novela zákona nemá přinést žádné převratné změny
pro správce parku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 191 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - příroda lokality - Šobes - vstupy - regulace - zákony - novelizace - připomínky
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59) VSM

U Devíti mlýnů jsou opět raci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 193 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - zvířata - výskyt - lokality - Devět mlýnů
60) SMOLA, Vojtěch

V Podyjí roste na 1400 druhů květin / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 194 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - květiny - druhy
- lokality - výskyt
61) VOJTEK, Milan

Vyhlídka na Šobes je už legálním cílem / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 212 (2014), s. 10
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) Šobes - Devět mlýnů - rozhledová místa - otevření - zpřístupnění
62) VLČKOVÁ, Kamila

Strach z živlů. Nejdřív povodně, pak sesuvy půdy / Kamila Vlčková. -- In: Mladá fronta dnes. –
ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 217 (2014), s. 1, 3, Jižní Morava
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - povodně - záplavy - půda - sesuvy
63) PERGROVÁ, Ilona

Voda klesá, lidé se vracejí domů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 217 (2014), s. 1, 2
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Voda škodila v Jevišovicích i Hrušovanech. Rovnost-Znojemský deník. 16.9.2014,
roč. 25, č. 217, s. 3, 5.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - povodně - záplavy - řeky - hladiny - pokles - škody
64) PERGROVÁ, Ilona

Škody po povodni jdou do milionů : na dva a půl milionu korun přijde Blížkovice nový mostek, který
počkodila / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 218
(2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - povodně - povodňové škody – Povodí Moravy - následky
65) VSM

Na úhor u Konic se vrátil koukol / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 218 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - rostliny – koukol polní - Konice (Znojmo, Česko)
- výskyt
66) SMOLA, Vojtěch

Nová aplikace provede Podyjím / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 218 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky – Správa Národního parku Podyjí
- elektronická média - internet - mobilní aplikace - informace - přístup
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67) SMOLA, Vojtěch

Už odlétají za teplem. První rorýsi, vlaštovky / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 224 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptáci - zimování - druhy
68) SMOLA, Vojtěch

Do měsíce budou výlovy: Ryby trápilo počasí : --Přírodou Znojemska přináší informace o stavu zdejších
rybníků jen pár týdnů před výlovem / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č 230 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rybníky - roční období – klimatické podmínky - výlovy - přípravy
69) BE

Květiny představuje nový infomateriál / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 6
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) rostliny - informační - letáky
70) SMOLA, Vojtěch

Houby v podzimních lesích: stále je co sbírat : čirůvku fialovou měcháče písečného i kotrče lze teď
nalézt v lese / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
242 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - nižší rostliny - houby - podzim - výskyt
71) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Koukol se vrátil / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 33 (2014),
s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rostliny - koukol polní - výskyt
72) PERGROVÁ, Ilona

Ohrožený sysel se vrátil do Podyjí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 243 (2014), s. 1, 3
dtto:
BE. Syslové se zabydleli i na Hnanicku. Znojemský týden. 20.10.2014, roč. 14, č. 43, s. 5.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - zvířata - sysel - výskyt - návrat - Národní park
Podyjí (Česko)
73) VSM

Opět hledají Dobrý skutek pro Podyjí. Lidé mohou hlasovat / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 243 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky -Národní park Podyjí (Česko) životní prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí -2014 - 3. ročník - nominace
74) SMOLA, Vojtěch

Hlodavci Znojemska: hraboši, bobr i syslové / Vojtěch Smola. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 248 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvířata - hlodavci - hraboši - bobři - syslové – výskyt
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75) PERGROVÁ, Ilona

Našli u Hevlína korýše, nebo mimozemšťany? : na více než dvaceti místech Znojemska rozpoznali
badatelé i odborníci osm druhů lupenonohých korýšů. Jedná se o výjimenou četnost / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemsk deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 251 (2014), s. 2 . -Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zoologie - živočichové - korýši - nálezy - Jihomoravské muzeum
(Znojmo, Česko)
76) JM

Jevišovkou protékala stoletá voda / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 14
dtto:
JAN. Udeřily povodně. Znojemsko. 16.9.2014, roč. 24, č. 38, s. 1.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Jevišovka zazlobila, sčítají se škody. Znojemsko. 23.9.2014, roč. 24, č. 39,
s. 12.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - povodně - záplavy - evakuace - fotografie
77) PERGROVÁ, Ilona

Zvířata řečkají mrazy díky zimnímu spánku : zima a s ní související nedostatek potravy jsou důvody,
proč někteří živočichové stráví zimu v hibernaci. Zpomalí se jim životní funkce / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 253 (2014), s. 2. –
Přírodou Znojemska
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvířata - roční období - zima - hibernace
78) DUŠKOVÁ, Markéta

Znojemskem se prohnala voda / Markéta Dušková, Kamila Vlčková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 35
(2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - povodně - záplavy - obyvatelstvo - evakuace
79) SMOLA, Vojtěch

Krmítka už začínají pomalu zvát k hostině / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 259 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptactvo - ptáci - druhy - výskyt
80) SMOLA, Vojtěch

Vybrali letošní Dobrý skutek pro Podyjí : obci Hnanice, lesníka Ryšánka a za dlouhotrvající péči o
kulturní dědictví s respektem k přírodě manžele Janíčkovi ocenila Správa Národního parku Podyjí /
Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 260 (2014),
s. 3
dtto:
BE, RZT. Dobrý skutek pro Podyjí byl vybrán a oceněn. Znojemský týden. 10.11.2014, roč. 14, č. 46
s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - národní parky - Správa Národního parku Podyjí - Dobrý skutek
pro Podyjí 2014 - 3. ročník - oceněnÍ
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81) PAĎOUROVÁ, Tereza

Muži ve vodě a ryby v sítích. Začínají výlovy / Tereza Paďourová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 38
(2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rybníky - rybáři - ryby - výlovy
82) KRUTIŠ, Dalibor

Podzim láká do Podyjí. Třeba pod Ledové sluje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 267 (2014), s. 2. -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda
- řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - Ledové sluje
83) SMOLA, Vojtěch

Podyjí: pstruzi nyní vyrážejí do svých trdlišť / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 270 (2014), s. 2. -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)
- pstruzi - rozmnožování
84) SMOLA, Vojtěch

Děti opět mohou kreslit přírodu kolem sebe : --Přírodou Znojemska přináší informace o populární
soutěži, kterou pravidelně pořádá Správa Národního parku Podyjí / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 276 (.214), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí - příroda - výtvarné
soutěže - děti - Příroda kolem nás - 15. ročník
85) KRUTIŠ, Dalibor

Nový Hrádek? Asi nejromantičtější zřícenina / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 278 (2014), s. 2 . -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - fauna - flóra -zříceniny - Nový Hrádek (hrad)
86) EIS

Letošní rok přinesl dva rekordy / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 45 (2014),
s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - rekordy - 2014
87) E

Národní park Podyjí oceňoval / e. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 46 (2014),
s. 12
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - národní parky - Správa Národního parku Podyjí - Dobrý skutek
pro Podyjí 2012 - 3. ročník - ocenění
88) SMOLA, Vojtěch

Chystají podmínky pro návrat dropa velkého / Vojtěch Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 282 (2014), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvířata - ptáci - drop velký – ohrožené druhy - návrat
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89) SMOLA, Vojtěch

Ledovka roztála, sčítají se škody : hlavně stromy trpěly na Znojemsku pod tíhou námrazy, s problémy
se ale potýkali i lidé kvůli výpadkům proudu / Vojtěch Smola, Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 283 (2014), s. 1, 4, 5
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - námraza - ledovka - škody
90) KRUTIŠ, Dalibor

Devítka mlýnů stávala na Dyji v okolí Šobesu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 290 (2014), s. 2 . -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - přírodní - lokality - Devět mlýnů - mlýny - zánik
- historie
91) SMOLA, Vojtěch

Opět se hledá Strom Znojemska. Tipy už jsou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 294 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - stromy - ankety - soutěže – Strom Znojemska - Správa
Národního parku Podyjí
92) VSM

Bagr v Podyjí otevírá nyní cestu rostlinám a broukům "pionýrům" / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 301 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) bagry - Správa Národního parku Podyjí
93) DUŠKOVÁ, Markéta

Budou chránit kosatce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 46 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - chráněná území - přírodní rezervace - Národní park Podyjí
(Česko) - fauna - flóra - ochrana
94) JM

Bobr se zabydlel v Hevlíně i Dobšicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - zvířata - bobr evropský - výskyt

 Životní prostředí
95) JM

Pokuta kvůli naftě zatím nepadla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní
prostředí - voda - znečištění - ropné látky – únik - Policie ČR - vyšetřování - pokuty
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96) SMOLA, Vojtěch

Školáci vedou ve sběru baterií / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 75 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - galvanické články - baterie - sběr - školy - Ecobat
(firma) - recyklace odpadu - Jihomoravský kraj (Česko)
97) VSM

Opět hledají Dobrý skutek pro Podyjí. Lidé mohou hlasovat / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 243 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) životní prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2014 - 3. ročník - nominace

 Historické památky
98) MOŠTĚK, Martin

Opraví zámek, jinde předzámčí : V Miroslavi začnou s opravou tamního nevyužívaného zámku, který
dlouhé roky chátrá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 16 (2014), s. 1. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Miroslav (Česko) - historické - památky opravy - rekonstrukce - dotace - přípravy
99) KRUTIŠ, Dalibor

Cornštejn stojí na strategickém místě nad Dyjí : asi ve 20. letech 14. století vznikl hrad Cornštejn jako
posila předpolí nedalekého hradu Bítova. Z Cornštejna je dnes udržovaná zřícenina / Dalibor Krutiš. - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 50 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - zříceniny
- Cornštejn (hrad) - turistika – návštěvnost
100)

PERGROVÁ, Ilona

Památky v regionu se dočkají nových střech / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 53 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky – Bítov (hrad) - konírny - Vranov
nad Dyjí (zámek) - Uherčice (zámek) - opravy - střechy - rekonstrukce
101)

KRUTIŠ, Dalibor

80 let spojují břehy Dyje mosty na Bítovsku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 68 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - historické - památky - mosty - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - výstavba – 1934 – historie
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102)

MOŠTĚK, Martin

Bítov: hradisko, pevnost i romantický hrad : historie hradu Bítova se vine od velkomoravského hradiska
přes královskou pevnost a rodové sídlo. Za týden zahájí novou sezonu / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 74 (2014), s. 2 .
-- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Bítov (hrad)
- Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - dějiny - současnost
103)

BE

Sezona na hradech a zámcích pomalu začíná / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky – prohlídky - novinky - sezony zahájení
104)

KRUTIŠ, Dalibor

Lubo Kristek chce obnovit desáté zastavení / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 92 (2014), s. 2 . -- Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - historické - památky – plastiky - krádež - obnovení Kristek, Lubo, 1943105)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Sezona na hradech a zámcích začíná / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. - Roč. 24, č. 14 (2014), s. 5
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Na hradě číhá Podzemníček. 5+2 dny. 4.4.2014, roč. 3, č. 13, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - zahájení
106)

GRUNA, Bronislav

Devět kamenných křížů Jakuba Mayera / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13,
č. 8 (2014), s. 10
Znojmo (Česko : oblast) - Moravský Krumlov (Česko : oblast) - historické - památky - kamenné kříže - Mayer, Jakub - Rybníky (Znojmo, Česko) - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - Vémyslice
(Česko)
107)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 19 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - historické - památky – Jevišovice (Znojmo, Česko) - Boskovštejn
(Znojmo, Česko) - Jiřice u Moravských Budějovic (Znojmo, Česko) - Bukovina - výlety – tipy
108)

VSM

V Podyjí nyní obnovili dvě studny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 163 (2014), s. 3
dtto: BE. Obnovené studny v Trauznickém údolí a u Podmolí slouží k odpočinku. Znojemský týden.
21.7.2014, roč. 14, č. 30, s. 6.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko)
historické - památky - studny - rekonstrukce
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109)

MOŠTĚK, Martin

Jízdárna v Louce aspiruje na sál : potenciál pro větší využití pro spoelčenské a kulturní akce
podle některých aktérů kulturního života měst loucká jízdárna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 178 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - zámecká - jízdárna - Loucký klášter - využití
110)

MM

Dny dědictví otevřou vilu i věž / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 209 (2014), s. 3
dtto:
MM. Dny dědictví dnes otevřou dvě věže. Rovnost-Znojemský deník. 8.9.2014, roč. 25, č. 210, s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - zpřístupnění – Dny evropského dědictví - programy
111)

MOŠTĚK, Martin

Barbora pro Vranov / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 233 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - historické - památky - kaple - kaple sv.
Barbory - plastiky - Maixner, Zdeněk, 1957-{ XE "Maixner, Zdeněk, 1957-" }
112)

BE

Papírna i náhon na Devíti mlýnech budou opraveny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 4
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Papírna u Devíti mlýnů se změní v muzeum. 5+2 dny. 15.8.2014, roč. 3, č. 30
s. 6.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - historické - památky – Devět mlýnů - Papírna - opravy rekonstrukce - Správa Národního parku Podyjí
113)

BE

Kasteláni mají radost, návštěníků je více / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 5
dtto:
BE. Letní sezona přilákala na památky více turistů. Znojemský týden. 13.10.2014, roč. 14, č. 42,
s. 6.
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - zámky - hrady - sezony - návštěvnost
114)

BE

Tip na výlet : za zámky, které mají zavřeno / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky - chátrání - Jaroslavice (zámek) Dyjákovice (zámek) - Dyje (zámek) - výlety - tipy
115)

KRUTIŠ, Dalibor

Hardegg se tyčí jako pohádkový hrad nad Dyjí : nejmenší rakouské město Hardegg a stejnojmenný hrad
láká ročně tisíce turistů. Nejhezčá pohled na něj je však z Vraní skály na Moravě / Dalibor Krutiš. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 272 (2014), s. 2 .
Cestou po Dyji.
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Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - historické - památky – Hardegg (hrad) - Dyje (Česko a
Rakousko : řeka : oblast) - lokality - přístup
116)

MOŠTĚK, Martin

Jevišovice opravují předzámčí. Krumlov čeká : dvě města na Znojemsku pracují na obnově svých
zámků, třetí s připraveným projektem žádá o dotaci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - zámky - programy a projekty - opravy rekonstrukce
117)

SMOLA, Vojtěch

Hrad Bítov lákal do kuchyně na punč i cukroví / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 292 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - Bítov (hrad) - vánoční - prohlídky reportáže

 Veřejný život – místní správa
118)

JEŘÁBEK, Petr

Lidi v kraji letos čeká smršť voleb / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 1, 6
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život – místní správa - volby - Evropský
parlament - zastupitelstva - Senát - kandidáti
119)

KRUTIŠ, Dalibor

Kvůli nové dani mají vrásky muzea i charity : novela občanského zákoníku trápí vedení obcí i charitu /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obce – sociální služby - zákony - Česko.
Občanský zákoník (2012) - daně
120)

ZUK

Tibetské vlajce se na Znojemsku příliš nedaří / zuk, hv. -- In: 5+2 dny. --Roč. 3, č. 9 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - Tibet (Čína) - solidarita - vlajky - vyvěšení
- nezájem
121)

JM

U kulatých stolů se sešli v Břežanech a v Šanově / jm. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - Hrušovansko (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obce setkání - jednání - Místní akční skupina Hrušovansko
122)

MOŠTĚK, Martin

Starostové měst obhajují své posty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 185 (2014), s. 1
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Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - politika – volby - kandidáti - starostové mandáty - obhajoby
123)

MOŠTĚK, Martin

Obce váhají s projekty. Kvůli času a penězům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 193 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - projekty projednání - schvalování - dotace - Evropská unie
124)

MOŠTĚK, Martin

Volby: kandidátek bude méně : menší i větší radnice na Znojemsku jsou zřejmě méně přitažlivé než
před čtyřmi lety / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 195 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - politika - politické strany - volby kandidátky
125)

PERGROVÁ, Ilona

Starostové obhájí, Miroslav je nejistá / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 241 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady zastupitelstva - starostové - zvolení
126)

MOŠTĚK, Martin

Volby: vyjednává ještě Znojmo a Miroslav / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 243 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - zastupitelstva - politické
strany - koalice - jednání
127)

KRUTIŠ, Dalibor

Šatov brzdí stížnost, Višňové chystá schůzi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 248 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - zastupitelstva - složení
128)

MOŠTĚK, Martin

Po volbách: Miroslav jedná, Krumlov u cíle : Krumlov zřejmě povede koalice pěti stran, Starostou
zůstane Třetina / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 250 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní volby - volby 2014 - koalice výsledky
129)

MOŠTĚK, Martin

Volf má vystřídat Formana / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 256 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady zastupitelstva - zvolení
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130)

KRUTIŠ, Dalibor

Hevlín i Hodonice: nové vedení : Antonín Píchanič a Pavel Houšť. To jsou jména nových starostů dvou
obcí / krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 263 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa – obecní zastupitelé - starostové - zvolení
131)

VOLBY

Volby na Znojemsku - zastupitelstva obcí. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 42 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - městské úřady zastupitelstva - zastupitelé - zvolení - přehledy
132)

DUŠKOVÁ, Markéta

Radnice se nemění / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 40 (2014), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Priority koalice? Zatím nejasné. 5+2 dny. 31.10.2014, roč. 3, č. 41, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - zastupitelstva - složení starostové - zvolení
133)

BUDNÝ, Lubomír

Evropské peníze: nový průtah : během letoška obce a města Znojemska opět čerpaly evropské dotace
/ Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 285 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - programy a projekty Evropská unie - dotace - čerpání
134)

MOŠTĚK, Martin

Rozpočty: většina měst volí nyní provizoria / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 289 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - hospodaření
- rozpočty - provizoria - 2015
135)

JM

Soud všechny stížnosti na volby zamítl / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 47 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - volby - stížnosti - Krajský
soud v Brně - zamítnutí
136)

DUŠKOVÁ, Markéta

Varovné SMS neznají / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 47 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady obyvatelstvo - SMS - zasílání - systém vyrozumívání obyvatel - využití
137)

STAROSTOVÉ

Starostové a kontakty na obecní úřady. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. 8
dtto:
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Starostové a kontakty na obecní úřady Moravskokrumlovsko. Znojemský týden. 5.1.2015, roč. 15,
č. 2, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - starostové
- kontakty

 Policie
138)

MOŠTĚK, Milan

Města modernizují policejní kamery : Znojmo vylepšuje své kamery a přidá tři nové / Milan Moštěk. -

- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 14 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Městská policie - kamery - kamerový - systém - modernizace
- dotace
139)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie: násilí i agresivity přibývá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 33 (2014), s. 1, 2
dtto:

JM. Přibylo násilí, krádeží a vloupání je méně. Znojemský týden. 3.2.2014, roč. 14, č. 6, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - Městská policie – trestná činnost - nárůst statistiky - 2013
140)

JM

Pokuta kvůli naftě zatím nepadla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. --

ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) životní prostředí - voda - znečištění - ropné látky – únik - Policie ČR - vyšetřování - pokuty
141)

KRUTIŠ, Dalibor

Bývalé roty stále děsí obce : budovy bývalých rot pohraniční stráže ohrožují okolí / Dalibor Krutiš. --

In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 75 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - pohraniční policie - budovy – vlastníci - zabezpečení
142)

DUŠKOVÁ, Markéta

Dříve rvačka, dnes vražda / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 6 (2014), s. 1, 3

Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - kriminalita – kriminální činy - vyšetřování statistiky - 2013
143)

TIK

Policie na koních a s psy kontrolovala přes 1 600 chat / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.

-- Roč. 24, č. 11 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) policie - Policie ČR - chaty - kontroly - preventivní akce
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144)

ŘÍMANOVÁ, Michaela

S pivem prodávali Vietnamci v hernách drogy / Michaela Římanová. -- In: Rovnost-Znojemský

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 92 (2014), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - policie - trestné činy - drogy - výroba – prodej - Vietnamci odsouzení - Krajský soud v Brně
145)

JM

Tři muži si sáhli na život / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN

1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - sebevraždy - úmrtí - policejní vyšetřování
146)

KRUTIŠ, Dalibor

Žháři aut i lodě stále unikají : lidé, kteří na Znojemsku zapalovali v poslwdních letech majetky za miliony
korun, zatím spravedlnosti stále utíkají / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN

1802-0933. -- Roč. 25, č. 173 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - trestné činy – majetkové trestné činy - žhářství
- pachatelé - vyšetřování
147)

JM

Vietnamci dostali za drogy 69 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. --

ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - policie - trestné činy - drogy - výroba – prodej - Vietnamci odsouzení - Krajský soud v Brně
148)

KRUTIŠ, Dalibor

Policii opuštějí lidé. Hledá nové / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 224 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - Městská policie - policisté - hledání - nábor
,
149)

JM

Pátek: Čtyři nehody a sedm zraněných / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - nehody - dopravní nehody Policie ČR - vyšetřování
150)

JM

Shořel stoh za více než čtvrt milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hasiči - požáry - zásahy - Policie ČR Vyšetřování
151)

JM

Konec prázdnin: Čtyři mrtví / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN

1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 1, 2
dtto:

EIS. Na silnicích letos už 8 mrtvých. Znojemsko. 2.9.2014, roč. 24, č. 36, s. 1.
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Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - nehody - dopravní nehody Policie ČR – vyšetřování - pohřebnictví - hřbitovy – Památka zesnulých - Dušičky - hlídky posílení - Policie ČR

 Vodní hospodářství
152)

PERGROVÁ, Ilona

Stavba kanálů brzdí dopravu. Do podzimu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast - vodní hospodářství – kanalizace - plašková kanalizace - výstavba doprava
Silnice – objížďky - uzavírky Žerotice (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) – Kyjovice
(Znojmo, Česko)
153)

PERGROVÁ, Ilona

Povodí svede boj se sinicemi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 168 (2014), s. 1, 3
dtto:
ČTK. Odborníci budou zkoumat, jak vyčistit přehradu. Vranov. Mladá fronta dnes. 22.7.2014, roč.
25, č. 169, s. 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - vodní hospodářství - přehradní nádrže
Vranov (Česko : vodní nádrž) – sinice – čištění - mezinárodní projekty - Povodí Moravy
154)

PERGROVÁ, Ilona

Voda ve Znojmě: velké zdražení? : o víc jak třicet procent má na Znojemsku stoupnout cena vod z
kohoutku / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 235 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – vodárenství - pitná voda - zdražení
155)

JAN

Radost i starost / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 9 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov (Znojmo, Česko : oblast) - vodní hospodářství - Vranov (Česko :
vodní nádrž) – znečištění – sinice – voda kvalita – zlepšení
156)

JM

Kanalizace v Podyjí: Konečně bude / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství- kanalizace – výstavba – plánován - výběrová řízení Vodohospodářské stavby Teplice - Svazek vodovodů a kanalizací Znojemska - Vodovody a
kanalizace Znojemsko
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 Doprava
157)

KRUTIŠ, Dalibor

2013: na silnicích zemřelo šest lidí : o tři smrtelné nehody méně evidují policisté na Znojemsku v roce
2013 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 2 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody - oběti dopravních nehod statistiky
158)

KACETL, Jiří, 1976-

Lesk trati ze Znojma do Brna střídá úpadek : v devatenáctém století byla dráha důležitým mezníkem v
rozvoji dopravy a průmyslu. Dnes se z páteřní trati stala trať regionální / Jiří Kace-- In: RovnostZnojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 27 (2014), s. 2.
Anotace: Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko : oblast) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo,
Česko) – doprava - železniční doprava - Kacetl, Jiří, 1976-{ XE "Kacetl, Jiří, 1976-" } - přednášky
159)

KRUTIŠ, Dalibor

Na Znojemsku vzniká další letiště. U Hatí : letiště pro ultralighty plánují vybudovat představitelé
soukromé společnosti v Hatích u Chvalovic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 35 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - letecká doprava – letiště – soukromé – společnosti Excalibur
City – vybudování
160)

KRUTIŠ, Dalibor

Nehody 2013: mrtvých je méně : nejméně usmrcených k¨lidí při dopravních nehodách za poslední roky
hlásí policejní statustiky pro rok 2013 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 39 (2014), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody - 2013
statistiky
161)

MOŠTĚK, Martin

Mírná zima: poloviční úspory / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 42 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – chodníky – údržba - zimní údržba –
Náklady – úspora - Správa a údržba silnic
162)

STŘECHA, František

Křídla nad Znojemskem: Nad řekou Dyjí se zrodil zápis do dějin letecké akrobacie / František Střecha.
-- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 3 (2014),
s. 13
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - letecká doprava – letectví –vzducholodě- letadla - akrobacie
Brouček, Jindřich{ XE "Brouček, Jindřich" } - historie
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163)

STŘECHA, František

Křídla nad Znojemskem: Letci z regionu bojovali na obou stranách / František Střecha. -- In:
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 13
Znojmo (Česko : oblast) – doprava – letectví – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) –
Luftwaffe – osobnosti – letci - Woidich, Franz{ XE "Woidich, Franz" } - Radnitzki, Gerard{ XE
"Radnitzki, Gerard" } - Bláha, Walter{ XE "Bláha, Walter" } - biografie
164)

KRUTIŠ, Dalibor

Kraj slibuje opravy silnic v regionu : průtah Kravskem, Mramoticemi nebo Hradištěm, silnice u Přímětic,
Kuchařovic a Suchohrdel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 75 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - Operační
program Doprava - Jihomoravský kraj (Česko) - dotace
165)

JM

Terminál u Miroslavi bude ještě letos / jm. -- In: Znojemský týden : Novinym pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – vozovky – silnice – mosty – terminály- opravy
Rekonstrukce – dotace - Evropské fondy
166)

JM

Balíkovy lodě: Stížnost i ztráta přístavišť / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – doprava - lodní doprava – lodě –
provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - Vranov (Česko : vodní nádrž) - smluvní podmínky
- Povodí Moravy (firma) - výpověď
167)

JM

Na silnici do Pohořelic nejsou zatím peníze / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – Pohořelice – doprava- silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce odklad - Ředitelství silnic a dálnic ČR
168)

KRUTIŠ, Dalibor

Doprava ve Znojmě zhoustla / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 100 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - silnice II/408 – opravy – objížďky – Znojmo
(Česko) - kamiony
169)

DUŠKOVÁ, Markéta

Bitva o Vranov: únik nafty, zákaz kotvení : povodí Moravy odmítlo dál pronajímat kotviště na Vranovské
přehradě podnikateli, z jehož lodě loni na podzim unikla do vody nafta / Markéta Dušková. -- In: Mladá
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 115 (2014), s. 1, 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast)- doprava - vodní doprava
provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - Vranov (Česko : vodní nádrž) - Povodí Moravy
(firma) - Brno (Česko)
pronájem - výpověď
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170)

SMOLA, Vojtěch

Městské části: následují další opravy silnic / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice - opravy – rekonstrukce – Mramotice
(Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko)
171)

PERGROVÁ, Ilona

Stavba kanálů brzdí dopravu. Do podzimu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – kanalizace - splašková kanalizace – výstavba –
doprava – silnice – objížďky – uzavírky - Žerotice (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) Kyjovice (Znojmo, Česko) -Výrovice (Znojmo, Česko)
172)

MOŠTĚK, Martin

Kruhové objezdy: nejdál je dyjská křižovatka : poslední povolení a tendr na stavební firmu musí
ředitelství silnic zařídit před zahájením bezpečnější úpravy první křižovatky na Brno / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 155 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – křižovatky - okružní křižovatky – přestavby
přípravy
173)

KACETL, Jiří, 1976-

Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku - 1. část / Jiří Kacetl. -- In:
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014),
s. 13
dtto:
2. část. 21.7.2014, č. 30, s. 13.
dtto:
3. část. 28.7.2014, č. 31, s. 13.
dtto:
4. část. 4.8.2014, č. 32, s. 13.
dtto:
5. část. 11.8.2014, č. 33, s. 13.
dtto:
6. část. 18.8.2014, č. 34, s. 13.
dtto:
7. část. 25.8.2014, č. 35, s. 13.
dtto:
8. část. 1.9.2014, č. 36, s. 13.
dtto:
9. část. 8.9.2014, č. 37, s. 13.
dtto:
10. část.15.9.2014, č. 38, s. 13.
dtto:
11. část. 22.9.2014, č. 39, s. 13.
dtto:
12. část. 29.9.2014, č. 40, s. 13.
dtto:
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13. část. 13.10.2014, č. 42, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - železniční doprava – železnice - železniční síť – historie –
současnost
174)

JM

Chodec zemřel po srážce s autobusem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody – úmrtí - policie
vyšetřování
175)

SMOLA, Vojtěch

Povodí: Balík musí z hráze pryč / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 200 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Balíkovy lodě nemohou kotvit u hráze Vranovské přehrady. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14.
č. 36, s. 2.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Balík má lodě odvézt z hráze. 5+2 dny. 5.9.2014, roč. 3, č. 33, s. 1, 3.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava
lodní doprava – lodě – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - kotviště – vyklizení Povodí Moravy (firma) –
soudní spory
176)

SMOLA, Vojtěch

Povodí dává na Balíka žalobu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 205 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava
- lodní doprava – lodě – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } – kotviště – vyklizení Povodí Moravy (firma)
žaloby
177)

DAK

Silničáři opraví kus cesty na Brno. U Kašence / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 215 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - uzavírky
Krajský úřad Jihomoravského kraje
178)

MOŠTĚK, Martin

Silničáři opravují u Vratěnína. Po letech : nejvíc peněz letos šlo do průtahu polánky a silnice do Ivančic
/ Martin moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 237 (2014),
s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – opravy – rekonstrukce – dotace pokračování
179)

JM

Pátek: Čtyři nehody a sedm zraněných / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody – Policie
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ČR - vyšetřování
180)

DUŠKOVÁ, Markéta

Stavba obchvatů začne za rok / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3. č. 30 (2014), s. 1, 3
dtto:
ZP. Potvrzeno: stavba znojemského obchvatu začne příští rok. Znojemské listy. 21.8.2014, roč. 23,
č. 14, s. 1, 3. - dtto: JM.
Znojmo prosadilo dostavbu obchvatu. Znojemský týden. 22.9.2014, roč. 14, č. 39, s. 1, 2.
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba – zahájení- 2015
181)

JM

Konec prázdnin: Čtyři mrtví / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 1, 2
dtto:
EIS. Na silnicích letos už 8 mrtvých. Znojemsko. 2.9.2014, roč. 24, č. 36, s. 1.
Znojmo (Česko : oblast) – doprava – silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody - Policie
ČR - vyšetřování
182)

SMOLA, Vojtěch

Ledovka prověřila řidiče i údržbu : první letošní vydatná ledovka prověřovala od pondělního časného
rána připravenost řidičů ze Znojemska na nadcházející zimu / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 281 (2014), s. 1, 3, 4
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - zimní údržba vozovek – chodníky – harmonogram – počasí –
mrholení - námraza
183)

BUDNÝ, Lubomír

Opravy silnic? Záležet bude na zimě / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 302 (2014), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice - zimní údržba vozovek - opravy
184)

JM

Na opravy silnic: Až 50 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 47 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce – finance Státní fond dopravní infrastruktury
185)

JM

Silničáři mají na zimu téměř 15 tisíc tun soli, písku a drti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 5
dtto:
TP. Úklidové kostky jsou vrženy. Znojemsko. 2.12.2014, roč. 24, č. 49, s. 1. - dtto: MD. Hlavní tahy
sjízdné do 4 hodin. 5+2 dny. 12.12.2014, roč. 3, č. 47, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – údržba - zimní údržba - připravenost
186)

JM

Ledovka ochromila Znojemsko / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 1, 3
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Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – ledovka – námraza – škody –
odstraňování

 Průmysl
187)

PERGROVÁ, Ilona

Aktivisté bojují proti větrnému parku v Podyjí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 7 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – Rakousko - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) – průmysl Energetika - větrné parky - větrné elektrárny – výstavba – nesouhlas – protesty – aktivisté –
Okrašlovací spolek ve Znojmě
188)

PERGROVÁ, Ilona

Proti větrnému parku v Podyjí vznikla petice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 18 (2014), s. 3
dtto:
HOMOLA, Miroslav. Plánovaný rakouský větrný park se lidem v Podyjí nelíbí. Právo. 24.1.2014,
roč. 24, č. 20, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko - Thayaland (Rakousko) – průmysl – energetika – větrné
parky - větrné elektrárny – výstavba – protesty - petice
189)

KRUTIŠ, Dalibor

Zákaz prodeje sudových vín? Úvahy prý jsou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 29 (2014), s. 3, 10
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinohradnictví – vinařství – víno – stáčení - sudové víno – prodeZákaz - Svaz vinařů ČR
190)

JM

Nižší cena za elektřinu, vyšší za plyn / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl –energie – elektřina – plyn – ceny - změny
191)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Vranovsko mají zhyzdit větrná monstra / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 1
dtto:
KACETL, Jiří. Výstavba třiceti větrníků!?! Znojemsko. 21.1.2014, roč. 24, č. 4, s. 4.
dtto:
JM. Petice proti větrníkům má 2 000 podpisů. Znojemský týden. 27.1.2014, roč. 14, č. 5, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Thayaland (Rakousko) – průmysl – energetika – větrnParky - větrné elektrárny – výstavba – protesty - petice
192)

MOŠTĚK, Martin

Větrníky: proti je už i hejtman : jihomoravský hejtman Michal Hašek se přidal ke kritikům velkého
větrného parku u Vranovska / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 63 (2014), s. 1
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dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Lidé nechtějí elektrárny v Podyjí. 5+2 dny. 31.1.2014, roč. 3, č. 4, s. 4.
dtto:
JM. Protest proti větrníkům: I na hranici. Znojemský týden. 3.2.2014, roč. 14, č. 6, s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – průmysl – energetika - větrné elektrárny - větrné parky
Jihomoravský kraj (Česko) - Hašek, Michal, 1976-{ XE "Hašek, Michal, 1976-" }
193)

JAN

Ještě nestojí, a už straší / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 6 (2014), s. 1, 2
dtto:
JM. Větrníky v Podyjí nechtějí. Znojemský týden. 10.2.2014, roč. 14, č. 7, s. 1.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Petice chrání park před vrtulemi. 5+2 dny. 21.2.2014, roč. 3, č. 7, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) – Podyjí Thayaland (Rakousko) – průmysl – energetika - větrné parky –
větrné elektrárny – výstavba - protesty petice
194)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Regionální značka: víno a dřevo / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 5 (2014), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – podnikání - Znojemsko regionální produkt – certifikáty - udělení
195)

EIS

Kokusové hory patří Znovínu / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 9 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinohradnictví – vinařství – vinice - viniční tratě - Kokusové
Hory - Znovín Znojmo, a. s.
196)

KRUTIŠ, Dalibor

Vína VOC Znojmo: už šest let na trhu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 95 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinařství – vína – kvalita – prestižní – označení – VOC – Vína
Originální Certifikace
197)

DUŠKOVÁ, Markéta

Prodej alkoholu jen s koncesí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 15 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Koncese na prodej alkoholu: Už za pětistovku. Znojemský týden. 12.5.2014, roč. 14, č. 20, s. 1.
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – podnikán - podnikatelé – alkohol – lihoviny prodej - koncese
198)

KRUTIŠ, Dalibor

Peníze z elektráren vylepšují rozpočty obcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – energetika – energie - fotovoltaické elektrárny - větrné
elektrárny – finance – rozpočty – obce - Křídlůvky (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo,
Česko) - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) - Břežany (Znojmo, Česko)
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199)

VOJTEK, Milan

Můžete sladit, povolil Brusel. Už jsme sladili, odpovídá Morava / MilanVojtek. -- In: Právo. -- ISSN
1211-2119. -- Roč. 24, č. 255 (2014), s. 7
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinařství – víno – výroba – doslazování

 Zemědělství
200)

SMOLA, Vojtěch

Čekání na mráz: hrozny na ledové stále visí : kvůli počasí připomínajícímu spíše jaro zatím vinaři ze
Znojemska dosud z vinic nesklidili hrozny na budoucí ledové víno / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 2 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství -ledové víno – sklizeň - počasí
201)

KRUTIŠ, Dalibor

Vinaři slibují aromatická vína / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 7 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – hrozny – sklizeň – úroda –
Aromatické – víno – vinaři - spokojenost
202)

KRUTIŠ, Dalibor

Miliony eur zlepší podmínky chovu ovcí a krav / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 41 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - chovatelství – skot – ovce – kozy – chovatelé – podpora
Dotace - Evropská unie - Ministerstvo zemědělství
203)

EIS

Poslední slovo bude mít mráz / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 3 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství - ledové víno – sklizeň - počasí
204)

SMOLA, Vojtěch

Punc VOC mají další vinařství / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 65 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – vína – kvalita – prestižní –
Označení – VOC - Vína Originální Certifikace
205)

EISENBRUK, Jiří

V neděli nad ránem začalo vinobraní / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 5 (2014), s. 8
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství – víno - ledové víno – sklizeň - počasí
206)

KRUTIŠ, Dalibor

Pálenice hlásí: pomalu končí dobrá sezona / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 66 (2014), s. 3
dtto:
BE. Pálenice se ještě nezastavily. Znojemský týden. 10.2.2014, roč. 14, č. 7, s. 5.
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Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – ovoce – pálenice – pálenky – sezona - ukončení
207)

BE

Slámové víno ročníku 2013 navzdory počasí bude / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014) s. 5
dtto:
EIS. Z vrásčitých hroznů zraje skvělé víno. Znojemsko. 4.3.2014, roč. 24, č. 10, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – víno - slámové víno - výroba
208)

DUŠKOVÁ, Markéta

Chovatelé mohou získat miliony / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 8 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – chovatelství – skot – ovce – kozy – chovatelé – podpora –
Dotace - evropská unie - Ministerstvo zemědělství
209)

MOŠTĚK, Martin

Sady a vinice: půlstoleté sucho : jen asi čtvrtinu běžného množství sněhu a děšťové vody dostaly od
začátku roku vinice a sady na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 99 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – sady – vinice - roční období – zima - dešťové srážky
nedostatek
210)

DUŠKOVÁ, Markéta

Jen rychlý déšť zachrání úrodu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 15 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – obiloviny – úroda – sucho – srážky - nedostatek
211)

BE

Vinaře trápí osenice / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský - region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví - vinařství – housenky - osenice polní –
Výskyt - škody
212)

BE

Ovocnáře sužuje sucho / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – úroda – sucha - problémy
213)

KRUTIŠ, Dalibor

Úroda: kvůli suchu někde i o 40 procent slabší / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 153 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - rostlinná výroba – obilovin – úroda – žně – sklizeň - výnosy
214)

KOZLANSKÁ, Petra

Ztráta. Sucho sníží úrodu až o pětinu / Petra Kozlanská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělstv – plodiny –obiloviny – sklizeň – žně – úroda - snížení – sucha
- ztráty
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215)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo získalo svůj první automat na mléko : po Božicích a Běhařovicích si mohou pro čerstvě nadoené
mléko zajít také lidé ze Znojma. Naízí je prodejna sýrů ve Velké Michalské / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 178 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast - zemědělství - živočišná výroba – mléko – mlékomaty - ul. Velká Michalská
216)

JM

Sběrny ovoce: Téměř vymizely / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 26 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) zemědělství – pěstitelství –ovocnářství – ovoce – sběrny - konzervárny
217)

BE

Úroda ovoce? Někde málo, někde moc / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – ovocnářství – ovoce - úroda
218)

MOŠTĚK, Martin

Obce chystají mokřady, parky, stroje : dotace pro několik desítek ekologických projektů v regionu
schválilo ministerstvo zemědělství / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 184 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - programy a projekty – žádosti – dotace - Česko.
Ministerstvo zemědělství - schválení
219)

SMOLA, Vojtěch

První burčák je v prodeji. Začnou i kontroly / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 193 (2014), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta a Veronika HORÁKOVÁ. Vinaři sbírají -hrozny na burčák. 5+2 dny. 29.8.2014,
roč. 3, č. 32, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – burčák – sezony – prodej –
zahájení - kontroly
220)

KRUTIŠ, Dalibor

Vinaři sklízejí první hrozny. Sladké : hrozny nově vyšlechtěné odrůdy Solaris sklidili vinai z Olbramovic
/ Dalibor Krutiš. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 194 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství - hroznové víno – úroda - sklizeň
221)

BE

Okurky i meruňky letos hodně podražily / be. -- In: Znojemský týden : - Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – meruňky – okurky – úroda – sklizeň - ceny –
nárůst
222)

SMOLA, Vojtěch

Letošní hrozny? Září rozhodne / Vojtěch Smola, Lukáš Ivánek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 209 (2014), s. 1
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Znojmo (Česko : oblast) – zemědělstvé – vinohradnictví – vinařství – vinaři- hrozny – úroda - sklizeň
223)

VSM

Mezi tisíc nejlepších vín světa se dostalo i víno z Hnanic / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 3
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - Hnanice (Znojmo, Česko) – zemědělství- vinařství
Publikace - 1000 Vins du Mond - Vinice Hnanice, s. r. o. - zastoupení
224)

PERGROVÁ, Ilona

Ovocnáře děsí jablka z Polska : ovocnáři z regionu začali se sklizní již před týdnem / Ilona Pergrová. - In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 214 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – ovoce – jablka – sklizeň – Polsko - konkurence
225)

PERGROVÁ, Ilona

Lijáky uspíšily sběr hroznů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 219 (2014), s. 1, 3
dtto:
PLE, TOK. Menší úroda. Vinařům v kraji praskají hrozny a bojují s plísní. Rovnost-Znojemský deník.
18.9.2014, roč. 25, č. 219, s. 1, 4.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – vinařství – vinohradnictví – vinice - hroznové
Víno – hrozny – sběr – sklizeň – úroda - počasí
226)

PERGROVÁ, Ilona

Pálenice hlásí horší sezonu : nepřízeń počasí stojí za letošní slabší úrodou ovoce / Ilona Pergrová. -In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN - 1802-0933. -- Roč. 25, č. 223 (2014), s. 1, 2
dtto:
BE. Pálenice na Znojemsku už zase voní po ovoci. Znojemský týden. 28.7.2014, roč. 14, č. 31, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – ovoce – pálenice – pálenky – sezona - hodnocení
227)

PERGROVÁ, Ilona

Vinaři hlásí mizernou úrodu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 236 (2014), s. 1
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Hrozny v ohrožení. Znojemsko. 23.9.2014, roč. 24, č. 39, s. 8.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství – vinice – víno – sklizeň – úroda – snížení - výroba
228)

SMOLA, Vojtěch

Nejen v sadech, i v přírodě zraje nyní ovoce / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 236 (2014), s. 2
Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství - ovocné stromy – keře – ovoce – úroda - sklizeň
229)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Zemědělci hlásí: Sklizeno, jižní Morava s výnosy pokulhává / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. - ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 32 (2014), s. 2
dtto:
JM. Žně komplikuje déšť, výnosy jsou nižší. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 4.,2
37

Znojemsko v tisku 2014

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - rostlinná výroba – obiloviny – úroda – žně – sklizeň - výnosy
230)

DUŠKOVÁ, Markéta

Ovocnáře děsí polská jablka / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 32 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – ovocnářství – ovoce – zelenina – přebytky –
levný – dovoz - Polsko
231)

MD

Slabší úroda, ale meruňkovice se povede / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 32 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – ovoce – pálenice – pálenky – sezona - hodnocení
232)

JM

Mlékomat si lidé pochvalují / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - živočišná výroba – mléko – mlékomaty - Běhařovice (Česko)
- Božice (Znojmo, Česko) - Znojmo (Česko)
233)

BE

Med podraží, ale bude / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – chovatelství – včelařství – produkty –med – prodej - kvalita
234)

KOLIBOVÁ, Kristýna

Po sklizni: méně vína / Kristýna Kolibová, Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 40 (2014),
s. 6
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství – vinice – víno – sklizeň – úroda – snížení - výroba
235)

PERGROVÁ, Ilona

Počasí zhatilo naděje vinařů na ledové víno / Ilona Pergrová. -- In: -Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 287 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – víno - ledové víno – sklizeň –
neúroda - počasí
236)

BE

František Texl: Včelařům med dnes chybí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – včelařství – osobnosti – včelaři - Texl, František{ XE "Texl,
František" } –
rozhovory

 Kultura-slavnosti
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237)

MOŠTĚK, Martin

Silvestr: Městem duněly petardy, jinak byl klid : bez vážných škod na zdraví a majetku se obešly oslavy
přelomu roku na Znojemsku. Hasiči nad ránem hasili kontejnery a popelnice / Martin Moštěk. -In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – slavnosti - Silvestr 2013 - programy
238)

PERGROVÁ, Ilona

Děti oslaví svůj den. Hudbou i na tobogánu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 124 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – slavnosti – děti - Den dětí – programy - přípravy
239)

MM

Výlov sektů vynesl pro Paraple čtvrt milionu korun / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 193 (2014), s. 2
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Lechovičtí vinaři pro vozíčkáře. Znojemsko. 19.8.2014, roč. 24, č. 34, s. 9.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – kultura
- slavnosti – sekty - Galavečer sektu -2014 – výlov – dražba - Centrum Paraple - Vinné sklepy
Lechovice
240)

PERGROVÁ, Ilona

Svatý Martin zve na letošní mladá vína i husu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – slavnosti - svatý Martin – vína - žehnání vína – ochutnávky –
Otevřené sklepy - programy

 Kultura-umění
241)

KRUTIŠ, Dalibor

Okolí Dyje zkrášluje Kriskova glyptotéka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 80 (2014), s. 2.
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – kultura – umění – osobnosti - výtvarní umělciKristek, Lubo, 1943-{ XE "Kristek, Lubo, 1943-" } glyptotéka - umístění
242)

KRUTIŠ, Dalibor

Glyptotéka: jedno z děl je i ve Znojmě. U Dyje : sedm z celkem jedenácti zastavení Kristkovy podyjské
glyptotéky našlo své místo pod Louckým klášterem. Ve skále zde dlí Kristus / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 86 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) – Podyjí – kultura – umění – plastiky - Kristek, Lubo, 1943 –{ XE "Kristek,
Lubo, 1943 –" } glyptotéka umístění
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243)

EIS

Dny otevřených atelierů / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 41 (2014), s. 6
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – umění - výtvarné umění – výtvarníci – ateliéry - zpřístupnění
Ryšavý, Jiří, 1942-{ XE "Ryšavý, Jiří, 1942-" } - biografie

 Kultura-hudba
244)

EISENBRUK, Jiří

Tour de Varhany ve Vranově / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
31 (2014), s. 12
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba - vážná hudba – varhany – koncerty - Tour de Varhany Jakubíček, Martin{ XE "Jakubíček, Martin" }
245)

IPE

Děti se utkají v pěvecké soutěži Lyra 2014. Již dnes / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 256 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba - pěvecké soutěže – Lyra 2014
246)

RED

Děti z Pražské pilně cvičí koledy / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 285 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba – zpěv - Vánoce 2014 – akce - Česko zpívá koledy
3. ročník - pěvecké sbory - ZŠ a MŠ Pražská Znojmo - Horní náměstí
247)

SMOLA, Vojtěch

Koledy dnes zazní na pěti místech Znojemska : již počtvrté bude Česko zpívat koledy s regionálním
Deníkem / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 288
(2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba – zpěv - Vánoce 2014 - Česko zpívá koledy - 4. ročník
248)

ŠKLUBALOVÁ, Lenka

Pásli ovce valaši, znělo krajem / Lenka Šklubalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 289 (2014), s 1, 3, 12
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba – zpěv - Vánoce 2014 - Česko zpívá
Koledy - 4. ročník

 Školství
249)

VSM

Nejoblíbenější učitelka v kraji? Je ze znojemské školy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 35 (2014), s. 3
dtto:
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PERGROVÁ, Ilona. Zlatý Amos: finalistou i Znojmo. Rovnost-Znojemský deník. 2.4.2014. roč. 25,
č. 78, s. 3
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – školství – pedagogové – soutěže - Zlatý Ámos –
Bajková, Gabriela{ XE "Bajková, Gabriela" } - ZŠ Mládeže – vítězství - Jihomoravský kraj (Česko)
250)

PERGROVÄ, Ilona

Maturity v regionu: opět bodovali gymnazisté / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 148 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – školství - střední školy – maturity – výsledky – hodnocení
251)

JM

Volilo se na čtyřech místech / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 19 (2014), s. 13
Znojmo (Česko : oblast) – školství - střední školy – gymnázia – studentské – volby - Evropský
parlament - průběh
252)

KRUTIŠ, Dalibor

Školy: nové učebny, střechy i internet : dětský křik vystřídaly ve školách o prázdninách sbíječky, vrtačky
a kladiva / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 175
(2014), s. 2
dtto:
BE. Ve školách i školkách se bude bourat i rekonstruovat. Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č.
27, s. 5.
Znojmo (Česko : oblast) – školství – školy – letní – prázdniny – opravy – údrža - rekonstrukce
253)

KRUTIŠ, Dalibor

Školy: gymnázia mají odpadlíky, jdou jinam / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 208 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – školství - střední školy – gymnázia – učiliště – studenti – zájem - statistiky
254)

PERGROVÁ, Ilona

Děti nosí do škol tuny kaštanů. Pro jeleny / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 232 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – školství - základní školy – děti – kaštany- sběr – parky - městské parky

 Sport
255)

MOŠTĚK, Martin

Vodáci už mají na Dyji skluzavky a tábořiště / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 2
dtto:
BE. Vodáci budou mít své zázemí. Znojemský týden. 16.6.2014, roč. 14, č. 25, s. 4.
dtto:
PAS. Vodákům drží palce samotnýNeptun. Znojemsko. 17.6.2014, roč. 24, č. 25, s. 1.
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Znojmo (Česko : oblast) – sport- vodáctví – vodáci – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)
- sjíždění – zázemí – tábořiště - vybudování

256)

VSM

Pomocné skluzavky na řece Dyji už slouží vodákům / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 193 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – sport – vodáctví – vodáci – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)
Sjíždění – skluzavky - vybudování
257)

VSM

Nové skluzavky na Dyji mají za sebou první sezónu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 241 (2014), s. 3
dtto:
JM. Dyje je sjízdná pro vodáky i školáky. Znojemský týden. 18.8.2014, roč. 14, č. 34, s. 1, 4.
dtto:
MD. Skluzavky na Dyji už slouží vodákům. 5+2 dny. 22.8.2014, roč. 3, č. 31, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) – sport – vodáctví – vodáci – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka :
oblast) - sjíždění – skluzavky - vybudování
258)

PAS

Skluzavky sklízejí u vodáků potlesk / pas. -- In: Znojemsko. – ISSN -1212-169X. -- Roč. 24, č. 35
(2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) – sport – vodáctví – vodáci – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)
Sjíždění – skluzavky - vybudování

 Cestovní ruch
259)

VSM

Turistické Vranovsko má teď novinku: webový portál / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 58 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – webové
Portály - zřízení
260)

PM

Ubytovací zařízení na Vranovsku patří v republice k nejlepším / pm, e. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - ubytování
Ankety - Kemp roku 2013 - Penzion roku 2013
261)

BE

Znojemsko lákalo na adrenalin / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 1, 9
Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – veletrhy - Regiontour 2014 - 24. ročník –
stánky - prezentace
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262)

PALÁTKOVÁ, Dáša

Pěšky nebo na kole vinařským krajem / Dáša Palátková. -- In: Právo. – ISSN1211-2119. -- Roč. 24,
č. 80 (2014), s. 7, Víkend
Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - pěší turistika – cykloturistika - turistické
trasy- památky
263)

KRUTIŠ, Dalibor

Park opraví chatu. Fládnitzskou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 82 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast)Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika
Myslivecké – chaty - Fládnitzská chata – opravy – rekonstrukce – plánování - Správa Národního
parku Podyjí
264)

KRUTIŠ, Dalibor

Vranovská pláž: pojem, který znají tisíce lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 125 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - Vranov
(Česko : vodní nádrž) – pláže – kempy – turisté - sezony
265)

KRUTIŠ, Dalibor

Kempy v Podyjí o víkendu: beznadějně zaplněné / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 169 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - kempy
Camping Vranovská pláž - Camp Bítov – návštěvnost – kapacity - naplnění
266)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 28 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika - cyklistické stezky - Znojemská
vinařská stezka – trasy – výlety - tipy
267)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 29 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – vycházky - kostel sv. Ducha - Claryho kříž
výlety - tipy
268)

VSM

Města z Podyjí budou kvůli turistům víc spolupracovat / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 213 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – rozvoj – koncepce - Tourist Region Podyjí - konference
269)

BE

Tip na výlet : Koukejte na svět z výšky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 11
Znojmo (Česko : oblast - cestovní ruch – turistika –památky –rozhledny – Rumburak - výlety
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tipy
270)

JM

Hostů na Vranovsku je letos méně / jm, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch - turistika
rekreace – kempy – sezony – návštěvnost - statistiky
271)

PERGROVÁ, Ilona

Švýcarská zátoka nabízí klid až po sezoně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 244 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Štítary (Znojmo, Česko) - Vranov
(Česko : vodní nádrž) - cestovní ruch – chaty - chatové oblasti - Švýcarská zátoka
272)

JM

Stromy u Vlčí cesty nahradí nové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 46 (2014), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - turistické
Trasy - Vlčí cesta – opravy – stromy – výsadba - Správa Národního parku Podyjí
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ZNOJMO
 Příroda
273)

SOUTĚŽÍ

Soutěží i krumlovský rakytník. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 1
(2014), s. 3
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Strom Znojemska: soutěží i topoly v Louce. Rovnost-Znojemský deník. 3.1.2014,
roč. 25, č. 2, s. 2
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Soutěží i boskovštejnská lípa. Rovnost-Znojemský deník. 6.1.2014, roč. 25, č. 3,
s. 3
Znojmo (Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska 2013 -rakytník řešetlákový nominace
274)

MOŠTĚK, Martin

Začala obnova Dolního parku. Kácením / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 7 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městské parky - Dolní park – stromy – kácení –
revitalizace - zahájení
275)

PERGROVÁ, Ilona

Kácení vyhnalo spící netopýry / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 8 (2014), s. 1, 3
dtto:
MD. Kácení stromů v dolním parku vzbudilo netopýry. 5+2 dny. 17.1.2014, roč. 3, č. 2, s. 2.
dtto:
JM. V parku zimují stovky netopýrů. Znojemský týden. 13.1.2014, roč. 14, č. 3, s. 3.
Znojmo (Česko) – příroda – netopýři – zimování – narušení - Dolní park – stromy – kácení – pochyben
- Inspekce životního prostředí - šetření
276)

SMOLA, Vojtěch

O netopýrech věděli dlouho / Vojtěch Smola, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 9 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – příroda – netopýři – zimování – narušení -Dolní park – stromy – kácení - pochybení
Inspekce životního prostředí - šetření
277)

DŘEVĚNÝ, Radek

Kometa nepřežila let kolem Slunce / Radek Dřevěný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 9 (2014), s. 2
Na obloze Znojemska.
Znojmo (Česko) – příroda – astronomie – obloha – hvězdy – komety - Dřevěný, Radek{ XE "Dřevěný,
Radek" } – přednášky
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Městská knihovna Znojm
278) PERGROVÁ, Ilona

Kauza netopýři: hrozí trest : šetření inspekce životního prostředí, hrozící pokuta a mlžení kolem
náležitostí postupu úředníků / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 13 (2014), s. 1
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Netopýři: město zaplatí pokutu. Rovnost-Moravský deník. 11.2.2014, roč. 25,
č. 35, s. 1, 2
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – stromy - kácení dřevin – netopýři – ochrana Česká inspekce životního prostředí - Městský úřad Znojmo - správní řízení
279)

PERGROVÁ, Ilona

Obnova parku: spor spěje k referendu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 20 (2014), s. 3, 12
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní park –
revitalizace – kritika – spory - referendum
280)

ŠMERDA, Jaroslav

Zlatá studánka mění věci ve zlato. Dle pověsti / Jaroslav Šmerda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 33 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – příroda – geologie – místopis – názvy - místní jména - -pomístní jména - mapy
281)

PERGROVÁ, Ilona

Park: město chce od spolků projekt / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 34 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní park –
revitalizace – komise – požadavky – projekty - vypracování
282)

MM

Podyjí si oblíbili zpěvaví skorci. Ubylo kormoránů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 39 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) – přírod - ptáci - skorec vodní –
výskyt
283)

ŠMAJZROVÁ, Kateřina

Znojmo obnovou parku porušuje zákon. A ruší netopýry / Kateřina Šmajzrová. -- In: Mladá fronta
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – stromy - kácení dřevin – netopýři – ochrana - Česká
inspekce životního prostředí - Městský úřad Znojmo -správní řízení
284)

ARD

Znojmo snížilo náklady na park o pět milionů korun / ard. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 2 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky – revitalizac- pokračování - Dolní
park – firmy - výběrová řízení – náklady - snížení
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285)

PERGROVÁ, Ilona

Obnovu parku sužují potíže na každém kroku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 55 (2014), s. 3
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Spor o park míří k referendu. Kiosek zmizí. Rovnost-Znojemský deník. 7.3.2014,
roč. 25, č. 56, s. 3.
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky – revitalizace – pokračování - Dolní
park – problémy – milníky - omyly
286)

JAN

Probudili 500 netopýrů / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 1, 3
dtto:
PETERKOVÁ, Ľuba. Strom s netopýry byl pokácen šetrně, v kolonii nebyla zjištěna žádná zranění.
Znojemské listy. 23.1.2014, roč. 23, č. 1, s. 5,
Znojmo (Česko) – příroda – netopýři –zimování – narušení - Dolní park – stromy – kácení - pochybení
Inspekce životního prostředí - šetření
287)

VOJTEK, Milan

Spor o park může skončit referendem / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN - 1211-2119. -- Roč. 24, č.
68 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky – revitalizace – pokračování - Dolní
park – problémy - referendum
288)

PERGROVÁ, Ilona

Dolní park? Podle města žádná chyba : víc jak měsíc poté, co do Dolního park vjel první bagr, sdělilo
město verdikt stavebního úřadu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 73 (2014), s. 1, 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Parky: bude referendum? 5+2 dny. 14.3.2014, roč. 3, č. 10, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – příroda -veřejná zeleň - liniová zeleň – parky – revitalizace - Dolní park - problémy
právní předpisy - Městský úřad Znojmo - odbor výstavby - prověření

289)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Členové pracovní skupiny pro architekturu se dohodli na úpravě povrchu cesty / Zuzana Pastrňáková.
-- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 5
dtto:
RTZ. Rada města Znojma odmítla zastavení revitalizace parku. Znojemský týden. 10.3.2014,
roč. 14, č. 11, s. 3.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Jiří Kacetl: Radnice nám vyhlásila válku, má ji mít! Vlastimil Gabrhel: Kritici

se chtějí účelově zviditelnit! Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 1.
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní park revitalizace - pokračování
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290)

PPETERKOVÁ, Ľuba

Na hřišti s klacky bude na děti více vidět / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 4
(2014), s. 5
Znojmo (Česko) – příroda – parky - Městský park - Dolní park - dětská hřiště – rekonstrukce achitekti - Říčný, Michal{ XE "Říčný, Michal" } - Todorov, Petr{ XE "Todorov, Petr" } - rozhovory
291)

LAZÁREK, Petr

V prostřední aleji parku se jaro opozdilo / Petr Lazárek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 84 (2014), s. 2
Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko) – příroda – parky - Městský park – stromy – výsadba - názory
292)

KRUTIŠ, Dalibor

Stromem roku 2013 Znojemska je lípa v Jubilejním parku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 95 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom roku Znojemska – 2013 - vítězové
293)

PERGROVÁ, Ilona

Park: za netopýry padla pokuta / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský - deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 113 (2014), s. 1, 3
dtto:
DM. Za probuzené netopýry v parku padla pokuta. 5+2 dny. 30.5.2014, roč. 3, č. 21, s. 2.
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky - Dolní park – stromy – kácení Netopýři – ochrana - Městská zeleň Znojmo - Česká inspekce životního prostředí - pokuty
294)

MOŠTĚK, Martin

Stavební práce v Dolním parku finišují / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 114 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky – revitalizace - Dolní park –
Náklady - ukončení
295)

BE

Městská zeleň má nový zelený dům / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 5
dtto:
EIS. Městská zeleň se zazelenala v novém. Znojemsko. 22.4.2014, roč. 24, č. 17, s. 2.
Znojmo (Česko) – příroda - Městská zeleň Znojmo – stěhování - Dobšická ul.
296)

MOŠTĚK, Martin

Stromy do parku? Po volbách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 150 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky - Dolní park – revitalizace –
Stromy – výběr - odložení
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297)

KRUTIŠ, Dalibor

Dolní park bude opět průchozí v září : s předstihem chce vedení znojm zcela zpřístupnit Dolní park po
opravách už za tři týdny / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 181 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky - Dolní park – revitalizace –
otevření
298)

ROUPEC, Jiří

Vraťme Lesce její lesk : čistý pramen v černé skládce / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 25 (2014), s. 1, 5
dtto:
ROUPEC, Jiří. Anonymní břehy svádějí k nepravostem. Znojemsko. 24.6.2014, roč. 24, č. 26,
s. 1, 5.
dtto:
ROUPEC, Jiří. Místo louky teď "zdobí" potok garáže. Znojemsko. 1.7.2014, roč. 24, č. 27, s. 1, 5.
dtto:
ROUPEC, Jiří. Marně suché koryto odhalilo letité utopence. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 1.
Znojmo (Česko) – příroda – potoky – Leska - černé skládky - úpravy
299)

MOŠTĚK, Martin

Park u nádraží prokoukne. Prý draze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 187 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda - městská zeleň – parky -městské parky - ul. Milady Horákové – opravy –
rekonstrukce - finance
300)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Výsadba vzbudila velký zájem / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 28 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - Městský park - Adopce stromů – stromy –
výsadba
301)

PERGROVÁ, Ilona

Radnice: za nepořádkem v parku stojí stromy : neudržovaný Horní park veZnojmě kontrastuje s
novýmparkempod gymnáziem. Městu chybí technika na spadané listí z jírovců / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 194 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda – parky - městské parky - liniová zeleň – údržba – mechanizace - Horní
park- kritika
302)

PERGROVÁ, Ilona

Nové hřiště v parku nemyslí na menší děti / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Přibyly stromy i hřiště. 5+2 dny. 29.8.2014, roč. 3, č. 32, s. 6.
Znojmo (Česko) - příroda –parky - Městský park - Dolní park – děti – hřiště - dětská hřiště rekonstrukce - reportáže
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303)

SMOLA, Vojtěch

Odborníci pomáhají stromům v Horním parku / Vojtěch Smola. – In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 220 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - Městský park - Horní park – stromy –
dendrologické - ošetřování
304)

XA

Parčík před nádražím brzy prokoukne / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 14 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městská zeleň – parky – revitalizace- nádraží - České
dráhy, a. s.
305)

DUŠKOVÁ, Markéta

Němec: Češi jsou houbařským národem. Jako třeba Španělé / Markéta Dušková.
-- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 31 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – příroda – houby – osobnosti – botanici - Němec, Radomír{ XE "Němec, Radomír" }
- rozhovory
306)

DUŠKOVÁ, Markéta

Kdybychom byli v kosmu sami, bylo by to plýtvání místem / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
3, č. 32 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – příroda – astronomie - Znojemská astronomická společnost – zakladatelé –
osobnosti –astronomové - Dřevěný, Radek{ XE "Dřevěný, Radek" } - rozhovory
307)

JM

V Dolním parku je více světla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky - Dolní park - revitalizace –
otevření
308)

KRUTIŠ, Dalibor

Dělníci mění parčík před nádražím / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 3
dtto:
JAN. V parčíku u nádraží vysázejí stromy. Znojemsko. 14.10.2014, roč. 24, č. 42, s. 3.
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městská zeleň – parky – revitalizace – nádraží - vlakové
Nádraží - České dráhy, a. s.
309)

MOŠTĚK, Martin

Projektem o odpadech a zeleni provede lidi rodina Okurkova / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 274 (2014), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Rodina Okurkova bude učit ekologii. Právo. 25.11.2014, roč. 24, č. 275, s. 10.
Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - programy a projekty - Znojmo - město zeleně - osvěta
zdělávání
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 Životní prostředí
310)

VSM

V ulicích Znojma přibyly kontejnery na elektroodpad / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí – ekologie - elektrická zařízení – odpady – elektroodpad –
kontejnery na odpad - červené kontejnery – využití - nárůst
311)

PERGROVÁ, Ilona

Dobrovolníci vyčistí Dyji. Po zimě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 48 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – břehy - čištění
Dobrovolníci - Povodí Moravy
312)

SMOLA, Vojtěch

Začne rozvoz nádob na bioodpad / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 66 (2014), s. 3
dtto:
VSM. Nádoby na bioodpad už mají první zájemci, výdej pokračuje. Rovnost-Znojemský deník.
10.4.2014, roč. 25, č. 85, s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
kontejnery na odpad – rozvoz - zapůjčení
313)

IPE

Radnice upozorňuje: poplatek za odpad je jen čtyři sta korun / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 69 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostřed - komunální odpad – odpady – odvoz - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o
– popelnice – poplatky – ceny - snížení
314)

VOJTEK, Milan

Znojmo: Poláci s kontejnery neuspěli / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č.
81 (2014), s. 16
dtto:
T. Falešné kontejnery. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - životní prostředí – odpady – textil – kontejnery – neoprávněné - umístění
315)

VSM

Nádoby na bioodpad začnou dostávat i lidé v centru Znojma / vsm. -- In: - Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 87 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - biologicky rozložitelný odpad – bioodpadzapůčení – žádosti - distribuce
316)

JM

Holuby ve Znojmě prohání dravci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) - životní prostředí – znečištování – holubi – trus – opatření – dravci - vypouštění
317)
VSM

Poplatek za odpad: lidé stále dluží / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 126 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí – komunální – odpady – popelnice – poplatky – splatnos - dluhy
318)

VSM

Na úhradu poplatku za odpad mají lidé poslední týden / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 3
dtto:
TIK. Poplatek za odpad dosud neuhradila více jak polovina občanů. Znojemsko. 3.6.2014, roč. 24, č.
23, s. 3.
dtto:
BE. Popelnice zatím zaplatila sotva polovina Znojmáků. Znojemský týden. 9.6.2014, roč. 14, č. 24,
s. 2.
Znojmo (Česko) - životní prostředí – komunální – odpady – popelnice – poplatky – splatnost - dluhy
319)

HOMOLA, Miroslav

Dřevo zlevní likvidaci odpadu / Miroslav Homola. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 160
(2014), s. 14
dtto:
VSM. Znojmo: z odpadu vytřídí i dřevo. Rovnost-Znojemský deník. 9.7.2014, roč. 25, č. 158, s. 2.
Znojmo (Česko) - životní prostředí – odpad - komunální odpad - dřevěný odpad – třídění – likvidace
- .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
320)

DAK

Nádoby na bioodpad: město dá poukázku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 175 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad – bioodpad - kontejnery na odpad - zapůjčení
Poukázky - Dobšická ul.
321)

VSM

Školáci mohou kreslit maskota pro správné třídění odpadu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 239 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí – ekologie - odpadové hospodářství - programy a projekty - děti
výtvarné umění – soutěže - vyhlášení
322)

RZT

Radnice představila Rodinu Okurkovu / rzt, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 48 (2014), s. 5
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Okurkovi ukazují město zeleně. 5+2 dny. 28.11.2014, roč. 3, č. 45, s. 4.
dtto:
ZP. Radnice představila Okurkovi. Znojemské listy. 4.12.2014, roč. 23, č. 21, s. 1, 8-9.
Znojmo (Česko) - životní prostředí – ochrana – odpady – třídění – projekty - Rada města Znojma
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323)

RADNICE

Radnice představila Rodinu Okurkovu, co stojí za projektem zeleného Znojma . -- In: Znojemsko. -ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 51-52 (2014), s. 26
Znojmo (Česko) - životní prostředí – ochrana – odpady – třídění – projekty - Rada města Znojma

 Historické památky
324)

MOŠTĚK, Martin

Louka: učebnice slohů odráží drama historie : staletí věhlasu - premonstránského kláštera, škody po
nájezdech i soumrak pod vojenskou správou jsou vepsány do zdí kostela v Louce / Martin Moštěk. -

- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 23 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní stavby – kláštery - Klášter premonstrátů
(Louka, Znojmo, Česko) – dějiny - současnost
325)

MOŠTĚK, Martin

Sv. Alžběta: generace ji má v křestním listu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 29 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky – kostely - Kostel sv. Alžběty - Vídeňská ul. - historie
326)

MOŠTĚK, Martin

Dominikánský kostel: relikvie, Madona, požár : Kazatelský řád má ve Znojmě klášter s kostelem od
založení města. Původní stavby zničily plameny. Kostel má dlouhou poutní tradici / Martin Moštěk. -

- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 35 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní stavby – kláštery – kostely - Klášter
dominikánů (Znojmo, Česko) – dějiny - současnost
327)

MOŠTĚK, Martin

Kapucíni založili poslední znojemský klášter / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 41 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Jana Křtitele – Masarykovo
Náměstí – kapucíni – působení - historie
328)

MOŠTĚK, Martin

Svatováclavská kaple vyrostla u hřbitova : dvojpatrový kostelík založila měšťanka Kateřina z Bučic v
šestnáctém století. Od jara v kapli farnost otevře informační expozici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 47 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní památky - informační střediska - Kaple sv.
Václava (Znojmo, Česko) - plánování
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329)

KOP

Loucký klášter dostane nový kabát / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s. 5
dtto:

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Začíná se opravovat fasáda louckého kláštera. Znojemsko. 7.1.2014,
roč. 24, č. 2, s. 8.
Znojmo (Česko) – historické – památky - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - části
staveb – fasády – opravy - rekonstrukce
330)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 2

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady - Znojemský hrad - kostel sv. Mikuláše – kaple
sv. Václava - Staré Město – Jáma – továrny – koželužny - Buchberger, Anton, 1792-1880{ XE
"Buchberger, Anton, 1792-1880" } –
historie – současnost - fotografie
331)

MOŠTĚK, Martin

Sv. Michal zažil slávu i rozvaliny. Odpočívá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 53 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Michala - historie
332)

PERGROVÁ, Ilona

Rotunda vzhlíží z opraveného návrší / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 25, č. 56 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické-památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko)
opravy - rekonstrukce
333)

VSM

Dům v Kollárově ulici čekají opravy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933

-- Roč. 25, č. 56 (2014), s. 3
dtto:

BE. Opravíme dům na Kollárově ulici, slibují radní. Znojemský týden. 10.3.2014, roč. 14, č. 11,
s. 4.
Znojmo (Česko) – historické – památky – domy - Kollárova ul. – opravy - rekonstrukce
334)

MOŠTĚK, Martin

Sv. Rostislav: stejná tvář a za ní rušné století : nejmladší znojemský kostel má za sebou sto třináct let
trvání. Sloužil německým i českým evangelikům. 15 let patří pravoslavným / Martin Moštěk. -- In:

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 59 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní památky – kostely - Kostel sv. Rostislava
(Znojmo, Česko) - dějiny
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335)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 3

(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky - náměstí Svobody – domy – historie – současnost fotografie
336)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 4

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice Velká Mikulášská – domy – historie - současnost
fotografie
337)

KRUTIŠ, Dalibor

Na Hradišti září kostel svatého Hippolyta / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 65 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) -Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv.
Hippolyta
338)

SMOLA, Vojtěch

Jindy zavřené památky otevřou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 69 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – historické – památky - historické budovy - Mezinárodní den památek a
historických sídel - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - pivovar Hostan Znojmo
Weinbergerova vila -zpřístupnění
339)

KRUTIŠ, Dalibor

Dům v Klácelově: potíže zmizely, staví se dál / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.77 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – historické – památky – centrum – domy - Klácelova ul. –
výstavba - pokračování
340)

ONDRYÁŠOVÁ, Hana

Cibuli a řepu ve znojemském podzemí vystřídali nebojácní turisté / Hana Ondryášová. -- In: Právo. -

- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 80 (2014), s. 4-5, Víkend
Znojmo (Česko) – historické – památky – podzemí - Znojemské podzemí – prohlídky - turisté
atrakce
341)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 7

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Dolní Česká ul. - Stloukal, Rudolf, 1888-1957{
XE "Stloukal, Rudolf, 1888-1957" }
budovy – historie – současnost – fotografie
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342)

LP

Okna kaple sv. Václava už zase svítí barevnými skly / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 3

(2014), s. 2
Znojmo (Česko) – historické – památky – kostely - kaple sv. Václava – okna – vitráže – opravy –
Rekonstrukce - Mittag, Miloš{ XE "Mittag, Miloš" }
343)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 8

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Obroková ul. – budovy – obchody – historie –
současnost - fotografie
344)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 10

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – gymnázia - jezuitská gymnázia – budovy - historie
současnost - fotografie
345)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 11

(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy – pošty -Vídeňská ul. - Brněnská ul. – historie
- současnost - fotografie
346)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 12

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Horní náměstí – budovy – historie –
současnost - fotografie
347)

ZP

Dům v Kollárově ulici čeká kompletní rekonstrukce / zp, lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 5

(2014), s. 2
Znojmo (Česko) – historické – památky – domy - Kollárova ul. – opravy - rekonstrukce
348)

DUŠKOVÁ, Markéta

Rotunda prokoukla. Stojí sama / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 11 (2014), s. 2

Znojmo (Česko) – historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
opravy - rekonstrukce
349)

PERGROVÁ, Ilona

Hranolová věž již čeká na turisty / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 111 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické památky - hranolová věž – zpřístupnění - Dolní park
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350)

VOJTEK, Milan

Znojmo nabídne další vyhlídku / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 117

(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Hranolová věž - rozhledová místa – zpřístupnění
prohlídky
351)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 13

(2014), s. 11
Znojmo (Česko)- historické – památky – budovy – školy – gymnázia - Gymnázium Dr. Karla
Polesného (Znojmo, Česko) – historie – současnost - fotografie
352)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 14

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) – bombardování
– 1945 – historie – současnost - fotografie
353)

XA

Brány památek se ve Znojmě zase otevřou dokořán / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 6

(2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické – památky - historické budovy - Mezinárodní den památek a
historických sídel - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - pivovar Hostan Znojmo
Weinbergerova vila - zpřístupnění
354)

SMOLA, Vojtěch

Na faře vztyčili bleskosvod. Už je to 260 let : znojemští si tento týden připomínají kulaté výročí 260 let
od prvního vztyčení bleskosvodu vynálezce Prokopa Diviše na přímětické faře / Vojtěch Smola. --

In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – historické – památky - Křížový sklep Přímětice
památník Prokopa Diviše – vynálezci – osobnosti - Diviš, Prokop, 1696-1765{ XE "Diviš, Prokop,
1696-1765" } – hromosvody - 260. výročí - oslavy
355)

PERGROVÁ, Ilona

Rotunda čeká na turisty. Po opravách / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 25, č. 136 (2014), s. 3
dtto:

LP, IL. Okolí kamenného skvostu Znojma se vrátil do historické podoby. Znojemské listy.
12.6.2014, roč. 23, č. 11, s. 4. dtto:

DUŠKOVÁ, Markéta. Rotunda už stojí sama. 5+2 dny. 20.6.2014, roč. 3, č. 24, s. 4.
Znojmo (Česko) – historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
opravy – rekonstrukce – zpřístupnění - prohlídky
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356)

PERGROVÁ, Ilona

Kašna v parku: otazníků přibývá / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 137 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – historické – památky – kašny - Dolní park – opravy – rekonstrukce - přípravy
finance – pochybnosti - kritika
357)

SMOLA, Vojtěch

Kašnu z parku odvezli. Podařilo se ji rozebrat : místo ve znojemském Dolním parku, kde stává kašna,
již zeje prázdnotou / Vojtěch Smola, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 25, č. 140 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické – památky – kašny- Dolní park – opravy – rekonstrukce financování
358)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 15

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky - první republika (ČSR) – továrny – koželužnyBuchberger, Anton, 1792-1880{ XE "Buchberger, Anton, 1792-1880" } – historie - fotografie
359)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 16

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulic - ul. Milady Horákové – podniky – historie –
současnost - fotografie
360)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

17 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické + památky – ulice - Kovářská ul. - Husí vršek – kostely – kostel
nalezení sv. Kříže – historie – současnost - fotografie
361)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 18

(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Masarykovo náměstí - Dolní náměstí
Historie – současnost - fotografie
362)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 19

(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – parky - městské parky - Horní park – historie –
současnost - fotografie
363)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. --

Roč. 24, č. 20 (2014), s. 11
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Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Tkalcovská ulice - Vězeňská ulice - Karolinina
Brána – Špinďák – historie – současnost - fotografie
364)

BE

Hranolová věž nabídne jiný pohled na Znojmo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 5
dtto:

IK. Lidé poprvé uvidí město z hranolové věže. Znojemsko. 27.5.2014, roč. 24, č. 22, s. 1.
dtto:
P. Znojmo otevře v létě další skvost. Znojemské listy. 29.5.2014, roč. 23, č. 10, s. 3.
Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Hranolová věž - zpřístupnění
365)

PERGROVÁ, Ilona

Divišovo náměstí skrývalo středověkou studnu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemsk

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 173 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické – památky- historické – studny – nálezy - Divišovo náměstí –
rekonstrukce
366)

IPE

Exkurze připomene obléhání Cornštejna. V sobotu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník.

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 176 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady - Cornštejn (hrad) - obléhání - 550. výročí
populárně-naučná - exkurze
367)

BE

Rotunda je nepřístupná, práce skončí o prázdninách / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
opravy - rekonstrukce
368)

BE

Tip na výlet : Znojemské vyhlídky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.-

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky - rozhledová místa - ul. Přemyslovců - jižní přístupová
Cesta - severní přístupová cesta - Znojemská přehrada - Kraví hora - Načeratický kopec - ul.
Na Vyhlídce – turistika – výlety - tipy
369)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

24 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy – nádraží – výstavba – historie – současnost
fotografie
370)

BE

Rotunda přivítala první desítky návštěvníků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014), s. 2
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dtto:

EIS. Rotunda znovu otevřena. Znojemsko. 17.6.2014, roč. 24, č. 25, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) – historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
opravy – rekonstrukce – dokončení - zpřístupnění
371)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

26 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – kostel - Kostel sv. Mikuláše – historie - současnost
fotografie
372)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

0 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Palliardiho ul – 1945 – tanky – historie –
současnost - fotografie
373)

KRUTIŠ, Dalibor

V jízdárně Louckého kláštera bude i penzion / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 206 (2014)
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Klášter nabízí penzion. 5+2 dny. 12.9.2014, roč. 3, č. 34, s. 2.
Znojmo (Česko) – historické – památky - Loucký klášter – zámecká – jízdárna – pronájem –
penziony
374)

PERGROVÁ, Ilona

Nové okolí rotundy sklízí pochvaly i kritiku : koněčné úpravy v okolí znojemské rotundy sv.
Kateřiny skončily před několika týdny / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 225 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – historické – památky - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) – vzhled - úpravy
dokončení - názory
375)

JM

Šance na oživení Louckého kláštera / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský +

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 4
dtto:
XA. V areálu Louckého kláštera budou moci návštěvníci i,nocovat. Znojemské listy. 9.10.2014,
roč. 23, č. 17, s. 7.
Znojmo (Česko) – historické – památky - kulturní památky - Loucký klášter - národní kulturní
Památka – návrhy - Ministerstvo kultury ČR
376)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. --Roč. 24, č. 38

(2014), s. 11
Znojmo (Česko – historické – památky – ulice - Jarošova ul. – historie - současnost - fotografie
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377)

ROTUNDĚ

Rotundě ve Znojmě upravili okolí. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 260 (2014),

s. 13
dtto:
ZP. Okolí rotundy se vrátilo do své historické podoby. Znojemské listy. 23.10.2014, roč. 23, č. 18,
s. 3.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Rotundu obsypal štěrk. 5+2 dny. 24.10.2014, roč. 3, č. 40, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
sadové – úpravy – ozelenění – okolí - dokončení
378)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,

č. 40 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – dějiny - historické – památky – obchod - obchodní domy - Obchodní dům
Dyje – výstavba – historie – současnost - fotografie
379)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

42 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky- náměstí - Divišovo náměstí - Michalské náměství –
historie – současnost - fotografie
380)

REZ

Okolí rotundy se vrátilo do své historické podoby / rez. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X

-- Roč. 24, č. 44 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – historické – památky – rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) –
sadové – úpravy – ozelenění- okolí - dokončení
381)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

44 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Dr. Milady Horákové – historie - současnost
fotografie
382)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

46 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památkY - Hradiště sv. Hypolita
(Znojmo, Česko) – historie – současnost - fotografie
383)

DAK

Radniční věž hlásí rekord / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. –

Roč. 25, č. 289 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – historické – památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) – návštěvnost - rekordy
2014
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384)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.

49 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Komenského nám. – Novosady - budovy –
historie – současnost - fotografie
385)

JM

Radniční věž lámala rekordy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN

1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 3
dtto:
T. Radniční věž láme rekordy. Znojemsko. 16.12.2014, roč. 24, č. 51-52, s. 2.

Znojmo (Česko) – historické – památky – radnice - Radniční věž (Znojmo, Česko) - návštěvnost
2014
386)

JM

O Adventu zvoní nejen zvonička, ale i zvon Michal / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - historické – památky – kostely - Kostel sv. Michala – zvony - zvon Michalhistorie
387)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 50

(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy - Horní náměstí – historie – současnost –
fotografie
388)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 51-

52 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – mosty - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) –
historie – současnost - fotografie
389)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 1

(2014), s. 13
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Tkalcovská ulice - U Branky – Kára – Špinďák
- historie – současnost – fotografie
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 Veřejný život-státní správa
390)

MOŠTĚK, Martin

Gabrhel: starosta, poslanec, lídr : postup znojemského starosty Vlastimila Gabrhela do Sněmovny
otevřel i spekulace o komunálních volbách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 97 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Starosta zamířil do sněmovny. 5+2 dny. 2.5.2014, roč. 3, č. 17, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - zákonodárné orgány – poslanci - Gabrhel, Vlastimil{
XE "Gabrhel, Vlastimil" }
postup
391)

KRUTIŠ, Dalibor

Už chodí složenky k zaplacení daně / Dalibor Krutiš. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 98 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - finanční správa - majetkové daně - daň z
Nemovitostí – poplatníci - Finanční úřad ve Znojmě
392)

CHAF

Znojemsko má znovu poslance / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - zákonodárné orgány – poslanci - Gabrhel, Vlastimil{
XE "Gabrhel, Vlastimil" }
postup
393)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Pavel Štohl spí šest hodin denně, ale možná bude hůř : první exkluzivní rozhovor s novým znojemským
senátorem / Alžběta Janíčková. – In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 44 (2014),
s. 3
dtto:
MAIXNEROVÁ, Anna. Pavel Štohl: Jsem přesvědčen, že i v politice se dá hrát fair play. Znojemské
listy. 6.11.2014, roč. 23, č. 19, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa – osobnosti – senátoři - Štohl, Pavel{ XE "Štohl,
Pavel" } - rozhovory
394)

RZT

Pavel Štohl: Dojmy ze senátu jsou zatím pozitivní / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 5
dtto:
ŠTOHL, Pavel. Senát očima nováčka Pavla Štohla. Znojemsko. 2.12.2014, roč. 24, č. 49, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa – Senát – osobnosti – senátoři - Štohl, Pavel{ XE
"Štohl, Pavel" }{ XE "Štohl, Pavel" } –
rozhovory
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 Veřejný život-místní správa
395)

KRUTIŠ, Dalibor

Za používání e-aukcí získala správa nemovitostí ocenění / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Správa nemovitostí město
Znojma - internetové aukce – soutěže - Fair Sourcing Awards 2013 – zvláštní – ocenění - udělení
396)

ČTK

Znojmo: díky aukcím jsme ušetřili zhruba 22 milionů / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - elektronické aukce - eaukce – finance - úspora
397)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo odkryje účet. Do jara. : trasparentní účet nabízející lidem pohled do placení městských investic
chystá znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 25 (2014), s. 1, 3, 6
dtto:
JAN. Radnice bude platit v přímém přenosu. Znojemsko. 28.1.2014, roč. 24, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - etika veřejné správy
transparentnost (politika) – účty – investice - přípravy
398)

KRUTIŠ, Dalibor

Radní kývli na externí právníky. Budou stejní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 27 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo - veřejné
zakázky – externí – pracovníci – právníci - Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
399)

SMOLA, Vojtěch

Expert: Dva miliony do médií? Nebezpečné / Vojtěch Smola. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 45 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření – rozpočty –
média
400)

BE

Jan Grois: Kultura ve Znojmě nabízí každému něco / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 3 (2014), s. 1, 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti –
místostarostové - Grois, Jan{ XE "Grois, Jan" } - rozhovory
401)

JM

Město letos opraví 115 domů, klášter i zimní stadion / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
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znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 3 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Správa nemovitostí města
Znojma – osobnosti – ředitelé - Šturala, Tomáš{ XE "Šturala, Tomáš" } - rozhovory
402) MM

Radnice sestavila skupinu pro strategický rozvoj města / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 60 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – rozvoj - strategický rozvoj - pracovní skupiny –
založení
403)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Klobouk dolů před používáním elektronických aukcí / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Správa nemovitostí Města Znojma –aukce –
elektronické aukce – ocenění - FSA 2013
404)

BE

E-aukce Znojmu šetří / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 5 (2014), s. 3
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Elektronické aukce šetří Znojmu peníze i čas. Znojemsko. 28.1.2014, roč.
24, č. 5, s. 2.
dtto:
ZP. Díky elektronickým aukcím ušetřilo Znojmo téměř 22 milionů korun. Znojemské listy. 6.2.2014,
roč. 23, č. 2, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - elektronické aukce - eaukce – finance - úspora
405)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Priority nové vedoucí sociálního odboru Šárky Gambasové / Anna Maixnerová. -- In: Znojemské listy.
-- Roč. 23, č. 2 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sociální odbor – osobnosti
vedoucí - Gambasová, Šárka{ XE "Gambasová, Šárka" } - rozhovory
406)

PERGROVÁ, Ilona

Radnice projedná bazén. S veřejností / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 70 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život- místní správa - Městský úřad Znojmo - Otevřená radnice –
informace - komunikace (sdělování) - veřejná projednávání - diskuze
407)

DAK

Znojmo bude propagovat Mendela / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 70 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Mendelovo muzeum –
Masarykova univerzita – spolupráce – memorandum – podepsání – Mendel, Johann Gregor, 18221884{ XE "Mendel, Johann Gregor, 1822-1884" } - propagace

65

Znojemsko v tisku 2014

408)

MOŠTĚK, Martin

O Malé Louce rozhodne jednání / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 80 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život -místní správa - Městský úřad Znojmo - regulační plány - dokumenty
Příprava – lokality - Malá Louka – využití - veřejná projednávání
409)

JM

Účet Znojma je k nahlédnutí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 3
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Znojmo má transparentní účet, jako druhé město na jižní Moravě.
Znojemsko. 11.2.2014, roč. 24, č. 7, s. 5. dtto:
ZP, LP. Lidé se mohou podívat, kam město investuje peníze. Znojemské listy. 20.2.2014, roč. 23, č.
3, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření –
investiční účet – zpřístupnění - transparentnost
410)

JM

Na kulturu a sport jde šest milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 3
dtto:
JM. Zastupitelé schválili dotace, půjčky i prodej bytů. Znojemský týden. 3.3.2014, roč. 14, č. 10,
s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření – kultura sport – finance - rozdělení
411)

TIK

Město podpořilo zejména děti a mládež / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
11 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření – kultura sport – finance - rozdělení
412)

KOZLANSKÁ, Petra

Jižní Morava si zvolí 4 senátory / Petra Kozlanská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 92 (2014), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – volby – senátoři - kandidáti
Bayerová, Marta{ XE "Bayerová, Marta" }
413)

MOŠTĚK, Martin

Malá Louka vyvolala mezi lidmi debatu : z bývalého vojenského autoparku u Vídeňské ulice chce
Znojmo udělat obytnou čtvrť / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 97 (2014), s. 3
dtto:
JM. O Malé Louce s veřejností. Znojemský týden. 7.4.2014, roč. 14, č. 15, s. 3.
dtto:
XA. Veřejné projednání regulačního plánu lokality Malá Louka. Znojemské listy. 2.5.2014, roč. 23,
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č. 8, s. 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - regulační plány - lokality
Malá Louka – diskuse – připomínky - využití
414)

ZP

Nová éra na znojemské radnici: o budoucnosti ať spolurozhodují občané / zp. -- In: Znojemské listy.
-- Roč. 23, č. 5 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Otevřená radnice –
informace - komunikace (sdělování) - veřejná projednáván
415)

KRUTIŠ, Dalibor

Promluví s lidmi. Nově na fóru : vedení Znojma chce více zapojit veřejnost do všeobecného dění ve
městě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 115
(2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – veřejnost - sociální
Komunikace – diskuse - Národní síť Zdravých měst
416)

MOŠTĚK, Martin

Lidé vybírali problémy města : deset problémů k přednostnímu řešení hledá znojemská radnice a ptá
se na ně lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
118 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo –veřejnost - sociální
Komunikace – diskuse -WWW stránky – hlasování -Národní síť Zdravých měst
417)

PERGROVÁ, Ilona

Problémy Znojma určí lidé v anketě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 125 (2014), s. 1, 2
dtto:
JM. Problémy Znojma: je jich sedm. Znojemský týden. 23.6.2014, roč. 14, č. 26, s. 1, 3.
dtto:
E. Znojmáky nejvíce tíží, že obchvat stále není dokončen. Znojemsko. 24.6.2014, roč. 24, č. 26,
s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – obyvatelstvo – města – problémy – řešení - ankety
hlasování - Rada města Znojma
418)

DUŠKOVÁ, Markéta

Louka: raději bydlení / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 17 (2014), s. 1, 2
dtto:
JM. Architekt představil projekt Malé Louky veřejnosti. Znojemský týden. 28.4.2014, roč. 14,
č. 18, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - regulační plány –
Dokumenty – příprava – lokality - Malá Louka - využití
419)

PERGROVÁ, Ilona

Stadion: radnice trvá na svém : sestup fotbalistů do druhé ligy nezměnil nic na rozhodnutí města
investovat téměř třicet milionů korun / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 1, 2
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní stadiony - dotace
rekonstrukce – oprávněnost - rozsah
420)

MOŠTĚK, Martin

Radnice množí svoje odbory : znojemští radní po třech letech mění počty odborů na radnici / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 131 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – odbory – oddělení –
efektivita – práce - změny
421)

MOŠTĚK, Martin

Radnice ve Znojmě a Krumlově podporují jazykové studium / Martin Moštěk. - In: Rovnost
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 133 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Městský úřad Mor. Krumlov
Kolumbus - vzdělávání - azykové kurz - certifikáty
422)

MOŠTĚK, Martin

Záchodky: soutěž na osm milionů : znojemská radnice vyhlásila tendr na stavební firmu, která
obnoví záchodky u gymnázia / Martin Moštěk. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 135 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zástupitelstv – výběrová
Řízení - veřejné záchodk - Střední park - investice
423)

MOŠTĚK, Martin

Anketa určila sedm problémů : znojemská radnice má sedm témat, které má přednostně řešit /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN -1802-0933. -- Roč. 25, č. 142 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – veřejnost - sociální
Komunikace – anketa – témata - řešení
424)

MOŠTĚK, Martin

Důležité debaty: jen v trysku : jednání o územním plánu i debatu o budoucnosti bazénu budou
muset Znojemští zvládat jen s vypětím všech sil / Martin Moštek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802 0933. -- Roč. 25, č. 145 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – jednání –
Diskuse - programy
425)

T

Nová znojemská ulice se jmenuje Klínek / t. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 19
(2014), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – ulice – názvy - ul. Klínek – zastupitelé - schválení
426)

JM

Za veřejné plochy se platí jinak / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 3
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Za užívání veřejného prostranství se bude platit jinak. Znojemsko.
13.5.2014, roč. 24, č. 20, s. 2.
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dtto:
XA. Za užívání veřejného prostranství se bude platit jinak. Znojemské listy. 15.5.2014, roč. 23,
č. 9, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - veřejná prostranství – poplatky – vyhlášky – změny
- schválení - Zastupitelstvo města Znojma
427)

LP

Kolumbus zvyšuje zájem o studium cizích jazyků / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 9 (2014),
s. 4
dtto:
JM. Kolumbus zvyšuje zájem o angličtinu a němčinu. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14, č. 21,
s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – projekty – Kolumbus –
jazykové kurzy – zkoušky – certifikáty - zájem
428)

DUŠKOVÁ, Markéta

Dražší zahrádky. Budou hezčí? / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 20 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - veřejná prostranství – poplatky – vyhlášky - změny
Schválení - Zastupitelstvo města Znojma
429)

SMOLA, Vojtěch

Kritika nové šéfky majetku : slovem nepotismus, jak se už ve středověku - říkalo obsazování
vlivných funkcí členy vlastní rodiny, označuje znojemská opozice volbu nové šéfky
majetkového odboru / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 152 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – městské – odbory –
výběrová řízení - vedoucí pracovníci - kritika
430)

MOŠTĚK, Martin

Radní dali k ledu záchodky. Do voleb / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo - veřejné
záchodky - Střední park - výběrová řízení – zrušení - odložení
431)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo má komisi. Třináctou : znojemští radní ustanovili novou komisi města / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 175 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – města - rozvoj měst –
Komise - uplatnění
432)

JM

Registr aut: Už od pondělí do pátku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 2
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Registrace motorových vozidel denně, nikolv pouze v pondělí a ve středu.
Znojemsko. 24.6.2014, roč. 24, č. 26, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – odbory – registry - změny
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433)

MOŠTĚK, Martin

Volby: strany mají hotové kandidátky : nejméně deset kandidátek podají zástupci stran a
sdružení pro komnální volby ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 181 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) veřejný život - místní správa - politické strany – volby - obecní volby - kandidátky
434)

JM

Tři ulice už mají jména / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – ulice - názvy - ul.
Černého - ul. Růžičkova - ul. Smutného - schválení - Rada města Znojma
435)

SMOLA, Vojtěch

Kampaň senátorky Bayerové: černý výlep / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 200 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – politika – KSČM – senátorky - Bayerová, Marta{
XE "Bayerová, Marta" } –
plakáty - vylepování
436)

KRUTIŠ, Dalibor

Týden ministrů ve Znojmě: přijeli, viděli, slíbili : nebývalou koncentraci ministrů vlády zažívá
Znojmo a okolí v týdnu před Vinobraním / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.213 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – ministři – návštěva - volební kampaň
437)

DAK

Zastupitelé schválili plán lokality Malá Louka / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 227 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – lokality Malá Louka - regulační plány - schválení
438)

SMOLA, Vojtěch

Pronájem pivovaru? Blamáž, zní teď : měl to být velký předvolební tahák současné
sociálnědemokratické radnice ve Znojmě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 228 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - transparentnost (politika)
etika veřejné správy – pivovary – smlouvy - diskuse
439)

MOŠTĚK, Martin

Radní schválili pronájem pivovaru. Na 30 let : Znojemští radní zasedli před volbami zřejmě
naposled / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 230
(2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – zasedání–
pivovary – pronájem - schválení
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440)

MOŠTĚK, Martin

Malá Louka má po letech pravidla zastavění / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 231 (2014), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Louka: byty i obchod. 5+2 dny. 3.10.2014, roč. 3, č. 37, s. 2.
dtto:
XA. Lokalita Malá Louka je schválena. Znojemské listy. 9.10.2014, roč. 23, č. 17, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – lokalitMalá Louka - regulační plány - schválení
441)

MOŠTĚK, Marti

Znojmo: KSČM chce do rady / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 241 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městská rada - Rada města
Znojma - Zastupitelstvo města Znojma – koalice - jednání
442)

MOŠTĚK, Martin

Koalice? Mluví o ní ČSSD s ANO / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 245 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstva – koalice –
opozice - jednání
443)

JM

Finanční úřad povede žena / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - finanční úřady - Finanční úřad ve Znojmě –
Osobnosti – ředitelky - Březíková, Zdeňka{ XE "Březíková, Zdeňka" } - zvolení
444)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Znojemský web v novém kabátě / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 36 (2014), s. 11
dtto:
JM. Web města je ve žluté a červené. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – města - WWW stránky – vzhled - inovace
445)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo má 15 nových zastupitelů. Kdo jsou? : zastupitelstvo Znojma procházízásadní obměnou /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 249 (2014),
s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo - obecní
zastupitelé - volby 2014 - doplnění
446)

DUŠKOVÁ, Markéta

Dcera je pro mě živá energie / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 34 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti – starostové –
Gabrhel, Vlastimil{ XE "Gabrhel, Vlastimil" }
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447)

MIV

Gabrhel v křesle zůstává / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. - 24, č. 254 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo - složení
starostové - Gabrhel, Vlastimil{ XE "Gabrhel, Vlastimil" }
448)

TAL

Místostarosta Znojma Jan Grois: Ohlížím se zpátky a dívám se dopředu s optimismem / tal. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 40 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnost - místostarostové
Grois, Jan{ XE "Grois, Jan" } - rozhovory
449)

MOŠTĚK, Martin

Zastupitel odešel. Kvůli komunistům : první změnu sestavy zaznamenalo znojemské
zastupitelstvo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 261 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa -Městský úřad Znojmo – zastupitelstv - Hudeček,
Daniel - odchod
450)

SMOLA, Vojtěch

Znojmo i Krumlov mají nová vedení / Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život místní správa - městské úřady –
zastupitelstva- ustavení – starostové - zvolení
451)

VSM

Dveře radnice se opět otevřou veřejnosti k prohlídce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice (Znojmo, Česko)
Den otevřených dveří
452)

ZVOLENÍ

Zvolení zastupitelé ve Znojmě. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 42 (2014), s. 3
dtto:

Kdo nově usedne ve znojemském zastupitelstvu. 5+2 dny.17.10.2014, roč. 3, č. 39, s. 2.
dtto:
XA. Jak rozhodli voliči v komunálních volbách 2014 ve Znojmě. Znojemské listy. 23.10.2014,
oč. 23, č. 18, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstva –
zastupitelé – zvolení - přehledy
453)

DUŠKOVÁ, Markéta

Volby jako pohled do zrcadla / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 39 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti - starostové
Gabrhel, Vlastimil{ XE "Gabrhel, Vlastimil" } - rozhovory
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454)

CHAF

Novým senátorem je Pavel Štohl / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 43 (2014), s. 1
dtto:
JAN. Senátor Pavel Štohl: Je to velký závazek. Znojemsko. 21.10.2014, roč. 24, č. 43, s. 1.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Štohl: A můžeme lobbovat dva. 5+2 dny. 24.10.2014, roč. 3, č. 40, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa + politik – volby - senátní volby – osobnosti - senátoři
Štohl, Pavel{ XE "Štohl, Pavel" } - zvolení
455)

JAN

Na radnicích (polo)jasno / jan, eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 43 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - městské úřady – zastupitelstva –
starostové - zvolení
456)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo: placených funkcionářů je víc : na vedení znojemské radnice se budou nově podílettři
mítostarostové místo dvou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.-- Roč. 25, č. 265 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní zastupitelé –
funkcionáři – volební - období
457)

JM

Ve Znojmě a Krumlově dnes volí starostu / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 46 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady –
starostové – volby - 2014
458)

MOŠTĚK, Martin

Rozpočet: bez dotací a prodejů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 290 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - rozpočet
návrhy – projednání - Zastupitelstvo města Znojma
459)

MOŠTĚK, Martin

Nový výbor: volba zůstává nejistá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 291 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - strategický výbor –
předsedové – zvolení - Zastupitelstvo města Znojma - zasedání
460)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo má nový rozpočet. Zhubl / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 294 (2014), s. 1, 2
dtto:
VOJTEK, Milan. Znojmo sází na střízlivé odhady. Právo. 17.12.2014, roč. 24, č. 294, s. 10.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - rozpočet
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schválení - Zastupitelstvo města Znojma
461)

MOŠTĚK, Martin

Zastupitelstvo: změny v jednání neprošly : opozice chtěla zasedání posunout na pátou odpledne a
přesunout do sálu na náměstí Armády / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 296 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – zasedání
změny – návrhy - nesouhlas
462)

PERGROVÁ, Ilona

Strategický plán čelil kritice : podklady pro strategii města na osm le narazily na kritiku opozice /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 298 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - strategický management
plány 2022 – dokumenty – opozice - kritika
463)

RZT

Staronovým starostou Znojma je Vl. Gabrhel / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 47 (2014), s. 3
dtto:
ZP. Starostou Vlastimil Gabrhel. Znojemské listy. 20.11.2014, roč. 23, č. 20, s. 1-3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti – starostové –
Gabrhel, Vlastimil{ XE "Gabrhel, Vlastimil" } – zvolení - 2014
464)

PETERKOVÁ, Ľuba

Přál bych si památky Znojma na seznamu UNESCO / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. –
Roč. 23, č. 21 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti –
místostarostové - Fiala, Jan{ XE "Fiala, Jan" } - rozhovory
465)

PETERKOVÁ, Ľuba

Místostarostka: Břemeno rozhodnutí leží vždy na mně / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. –
Roč. 23, č. 21 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti –
místostarostové - Štefaniková, Olga{ XE "Štefaniková, Olga" } - rozhovory
466)

JM

Prezident se zajímal o osud Louckého kláštera / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti – prezidenti - Zeman, Miloš, 1944-{ XE
"Zeman, Miloš, 1944-" }
návštěvy
467)

DUŠKOVÁ, Markéta

Rozpočet v plusu. Díky bytům / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 47 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - rozpočty
návrhy
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468)

JM

Rozpočet Znojma je 686 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro - znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. 3
dtto:
ZP. Město Znojmo pokračuje v zodpovědném hospodaření. Znojemské listy. 29.1.2015, roč. 24, č.
1, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - rozpočty
schválení - Zastupitelstvo města Znojma

 Veřejný život-společenské organizace
469)

MOŠTĚK, Martin

Rozdělili miliony na dotace : šest milionů korun rozdělili znojemští radní a zastupitelé mezi zdejší
spolky, kluby a pořadatele menších kulturních akcí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 62 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace – spolky – kluby – dotace - Zastupitelstvo
města Znojma - rozdělení
470)

VSM

Sokol Znojmo zve na tradiční Jarní běh Gránicemi. Už dnes / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 96 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - Sokol Znojmo - Jarní běh Gránicemi
závody
471)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Oceněný Jiří Červenka propagoval Znojmo až v Moskvě / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. –
ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 22 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) - veřejný život společenské organizace – spolky - Okrašlovací spolek ve Znojmě
ocenění – kulturní – přínos - 9. ročník

 Veřejný život-politické strany
472)

MOŠTĚK, Martin

Ano chce buňku ve Znojmě : zatím opatrně odpovídají představitelé komunální - politiky o účasti v

letošních volbách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 6 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické stranky - komunální politika - politické instituce a
Organizace - politická hnutí
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473)

KRUTIŠ, Dalibor

Kovařík je s volbou Fialy spokojený / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život – politika - politické strany - Občanská demokratická strana –
předsedové - Fiala, Petr{ XE "Fiala, Petr" } - zvolení
474)

MOŠTĚK, Martin

Nezvedu v ODS vystřídal Kovařík / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 21 (2014), s. 1, 3
dtto:
RZT. ODS povede místo Nezvedy Kovařík. Znojemský týden. 27.1.2014, roč. 14, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Občanská demokratická strana - oblastní
sdružení – předsedové - Kovařík, Pavel{ XE "Kovařík, Pavel" } - zvolen
475)

MOŠTĚK, Martin

Komunisti: hádka ve straně : stranické špičky nejspíš rozhodnou o tom, kdo bude na Znojemsku za
komunisty kandidovat do Senátu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 38 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - političtí kandidáti - Komunistická strana Čech a
Moravy - Česko. Parlament. Senát
476)

KRUTIŠ, Dalibor

ČSSD: sliby Znojmu plníme / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
-- Roč. 25, č. 58 (2014), s. 1, 3
dtto:

Jan Grois a Jiří Kacetl k programu ČSSD a jeho plnění. Rovnost-Znojemský deník. 10.3.2014, roč.
25, č. 58, s. 12.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Československá sociální demokracie (politická
strana) – volby - předvolební kampaně – plnění - bilance
477)

KRUTIŠ, Dalibor

Sdružení Pro znojmo spustilo vlastní web : nové politické sdružení se známými i méně známými
osobnostmi Znojma se nově představuje i na webu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 70 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - místní sdružení - Pro Znojmo
WWW stránky - spuštění
478)

MOŠTĚK, Martin

Senát: nominaci má Bayerová : nynější znojemská senátorka Marta Bayerová získala nominaci KSČM
pro kandidaturu v podzimních volbách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 79 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Komunistická strana Čech a Moravy – volbysenátní volby - Bayerová, Marta{ XE "Bayerová, Marta" } - nominace
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479)

KRUTIŠ, Dalibor

O Senát se utká i Podzimek a Štohl : strany na Znojemsku zveřejnily kandidáty do senátních
voleb / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 101
(2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – volby - senátní volby – kandidáti - nominace
480)

MOŠTĚK, Martin

Bayerová přišla o hnutí pro radnici : hnutí, které před čtyřmi lety pomohlo Martě Bayerová do
zastupitelstva, zrušilo znojemskou buňku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 111 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – hnutí - Občané městu - město občanům - zrušení
481)

KYSELOVÁ, Karolína

Předvolební boj ve Znojmě má jasné téma. Hazard : aktivistům schází pár desítek podpisů k vypsání
referenda za zákaz heren / Karolína Kyselová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč.
25, č. 145 (2014), s. 2,
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život politické strany - volby - volební kampaň - aktivismus
(politika) - hazardní hry - regulace
482)

TIK

Neslavný konec znojemského hnutí OMMO / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 21 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život – politika - politické strany - Občané městu - město občanům –
OMMO - zrušení
483)

CHAF

Vl. Gabrhel: Přímý kontakt s vrcholnou politikou je důležitý / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) -veřejný život - politické strany – politika – osobnosti - poslanci Gabrhel, Vlastimil
rozhovory
484)

DUŠKOVÁ, Markéta

O Senát zabojuje lékař i učitel / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 23 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život + politické strany + volby + senátní volby + kandidáti - nominace
485)

MOŠTĚK, Martin

Komunisté prožívají rozkol. Kvůli senátu : o znojemské senátorské křeslo se budou ucházet dva
kandidáti s komunistickou stranickou knížkou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 154 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – parlament – kandidáti - Bayerová, Marta{ XE
"Bayerová, Marta" } –
Krátký, Petr{ XE "Krátký, Petr" }
486)

KRUTIŠ, Dalibor

Poslanec Gabrhel: bez kanceláře : měsíc a půl je poslancem starosta Znojma Vlastimil Gabrhel /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 155 (2014), s. 1
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Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – poslanci - Gabrhel, Vlastimil{ XE
"Gabrhel, Vlastimil" } - kontaktní
místo - ul. Dělnická
487)

MOŠTĚK, Martin

Nezveda, Blažíček: znovu v čele / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – ODS – volby - obecní volby – kandidáti –
Nezveda, Petr{ XE "Nezveda, Petr" } - Blažíček, Jan{ XE "Blažíček, Jan" }
488)

MOŠTĚK, Martin

Volby: strany mají hotové kandidátky : nejméně deset kandidátek podají zástupci stran a sdružení
pro komnální volby ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 181 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politické strany + volby - obecní volby - kandidátky
489)

MOŠTĚK, Martin

O Senát se utká 8 kandidátů : mandát obhajuje Marta Bayerová za KSČM, místní komunisté ale
postavili Petra Krátkého / Martin Moštěk. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 183 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – volby - obecní volby – parlament - horní sněmovna
kandidátky
490)

MOŠTĚK, Martin

Kovařík složil vedení, odmítl prázdnou slupku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 205 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany + ODS + obecní volby – předsedové – Kovařík,
Pavel{ XE "Kovařík, Pavel" } – funkce – odstoupení
491)

PERGROVÁ, Ilona

Lepič se spletl. A přelepil politiky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 220 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - předvolební kampaně –
billboardy – plakáty - vylepování
492)

DUŠKOVÁ, Markéta

Byty jsou prodané, k obchvatu je blíž / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210
1168. -- Roč. 25, č. 221 (2014), s. 2,
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby – kandidáti – sliby
analýzy
493)

SMOLA, Vojtěch

Bývalý šéf ODS Kovařík opuští nyní i stranu : zcela frustrován zůstává bývalý šéf znojemské
ODS Pavel Kovařík z nynějšího fungování znojemské buňky / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 226 (2014), s. 3
dtto:
CHAF. Šéf znojemské ODS rezignoval. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 1.
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Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - Občanská demokratická
strana - vedoucí pracovníci - Kovařík, Pavel{ XE "Kovařík, Pavel" } - odchod
494)

PR

Pokud mne voliči do Senátu nepošlou, vrátím se asi do školy / pr. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 230 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika – volby - Bayerová, Marta{ XE
"Bayerová, Marta" }
rozhovory
495)

CO

Co slibují zájemci o znojemské senátorské křeslo. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168.
Roč. 25, č. 233 (2014), s. 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – senátorské – volby – kandidáti –
osobnosti
496)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo: rychlý prodej bytů i sporné soutěže / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 234 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby – kandidáti - přehledy
497)

MIV

Bayerovou vyřadily vnitřní spory v KSČM / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 240
(2014), s. 7
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Komunistická strana Čech a Moravy - horní
sněmovna - volby 2014 – kandidáti - Bayerová, Marta{ XE "Bayerová, Marta" } - vyřazení
498)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo: jednání po dvou kolejích : povolební dohodu v Znojmě hledají současně zástupci
potencionální pětikoalice i sociální demokraté / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 242 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - volby 2014 – výsledky –
vyjednávání - konzultace
499)

DUŠKOVÁ, Markéta

Budu lobbovat za Znojemsko / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. –
Roč. 25, č. 243 (2014), s. 4, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátorské volby - kandidáti
Štohl, Pavel{ XE "Štohl, Pavel" } - rozhovory
500)

DUŠKOVÁ, Markéta

Potřebujeme lepší napojení na centra / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210168. -- Roč. 25, č. 243 (2014), s. 4, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátorské volby - kandidáti
Němec, Jiří{ XE "Němec, Jiří" } - rozhovory
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501)

DUŠKOVÁ, Markéta

Voliči, seznam se: Kandidáti do zastupitelstva se představili / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 30 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby – kandidáti - přehledy
502)

MD

Nový senátor? Vrací se Železný i Bayerová / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 30 (2014), s. 2
dtto:
RZT. Odpůrce obchvatu chce za Znojmo do Senátu. Znojemský týden. 18.8.2014, roč. 14, č. 34,
s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátní volby – kandidáti –
přehledy
503)

RZT

P. Štohl: Věřím, že kampaň bude kultivovaná / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Pavel Štohl: Vždy jsem se rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Znojemsko. 26.8.2014, roč. 24, č. 35, s. 5.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátní volby – osobnosti –
Kandidáti - Štohl, Pavel{ XE "Štohl, Pavel" }
504)

SENÁTNÍ

Senátní volby: startuje 2. kolo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
244 (2014), s. 1
dtto:
MOŠTĚK, Martin. O Senát se nyní utkají Štohl a Němec. Rovnost-Znojemský deník. 17.10.2014,
roč. 25, č. 244, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátní volby – kandidáti –
Štohl, Pavel{ XE "Štohl, Pavel" } - Němec, Jiří{ XE "Němec, Jiří" }
505)

SMOLA, Vojtěch

Pětikoalice padla. ANO míří za ČSSD / Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 244 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvaKoalice – opozice - jednání
506)

TIK

Jiří Němec: Výrazného politika z našeho okresu zatím nevidím / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 34 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátní volby - Němec, Jiří –
rozhovory
507)

MRVA, Vlastimil

Doc. RNDr. Petr Firbas, CSc.: Moje unikátní životní zkušenosti, které nabízím občanům,nemá žádný
z ostatních kandidátů / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 36
(2014), s. 5
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Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby -senátní volby – osobnosti Kandidáti - Firbas, Petr{ XE "Firbas, Petr" } - rozhovory
508)

DUŠKOVÁ, Markéta

Žije v paneláku, který postavil / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 33 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby – osobnosti – kandidáti Krátký, Petr{ XE "Krátký, Petr" }
509)

EISENBRUK, Jiří

Heslo Petra Michka: Život náš a našich dětí nezačíná a nekončí za dveřmi našich domovů / Jiří
Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - senátní volby – kandidáti –
Michek, Petr{ XE "Michek, Petr" } - rozhovory
510)

DUŠKOVÁ, Markéta

ČSSD a ANO se hádaly ve Znojmě kvůli obchvatu. Teď povládnou spolu / Markéta Dušková. -- In:
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 253 (2014), s. 2, Jižní Morava
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Koalice: nakonec ČSSD a ANO. Rovnost-Znojemský deník.29.10.2014, roč. 25,
č. 253. s. 1, 3.
dtto:
BE.Znojmo povede ČSSD a ANO. Znojemský týden. 3.11.2014, roč. 14, č. 45, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - obecní volby - volby 2014 – koalice Česká strana
sociálně demokratická - ANO
511)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Senátní kandidát Petr Krátký by chtěl, aby Marta Bayerová byla mužem / Alžběta Janíčková. –
In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 38 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika- volby - senátní volby - osobnosti
Kandidáti - Krátký, Petr{ XE "Krátký, Petr" } - rozhovory
512)

DUŠKOVÁ, Markéta

Miluje impresionismus. I když z galerií bolí nohy / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č.
35 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby – osobnosti – kandidáti –
Štefaniková, Olga{ XE "Štefaniková, Olga" }
513)

DUŠKOVÁ, Markéta

Bývalý starosta syny "utáhne" na svoje kuřecí pusinky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 36 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - obecní volby – osobnosti –
Kandidáti - Nezveda, Petr{ XE "Nezveda, Petr" }
514)

DUŠKOVÁ, Markéta

S angličtinou děti odejdou pryč a o ty mozky přijdeme / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
3, č. 37 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - obecní volby – osobnosti –
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Kandidáti - Kacetl, Jiří, 1976-{ XE "Kacetl, Jiří, 1976-" }
515)

MOŠTĚK, Martin

KSČM ukončila členství Bayerové : kvůli kandidatuře do zastupitelstva za jiné sdružení přišla o
členství v KSČM bývalá senátorka Marta Bayerová / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 262 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Komunistická strana Čech a Moravy - členové
politických stran a hnutí - Bayerová, Marta{ XE "Bayerová, Marta" } – členství - ukončení
516)

DUŠKOVÁ, Markéta

Překvapila ODS i účast / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 39 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany – politika – volby - obecní volby – výsledky –
osobnosti –politologové - Příkazský, Jaromír{ XE "Příkazský, Jaromír" } - rozhovory

 Veřejný život-obyvatelstvo
517)

VSM

Některé domácnosti ve Znojmě navštíví statistici / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 35 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) + veřejný život – obyvatelsto – projekty - Životní podmínky 2014 - statistická
šetření - tazatelé

 Policie
518)

MIV

Znojmo omladilo kamerový systém / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- - Roč. 24, č. 10 (2014),
s. 15
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – kamery - kamerové systémy - modernizace
519)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie: U Dukly je klid. Hlídáme / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 17 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – strážníci – hlídky – počty – navýšení – bezpečnost –
hotel Dukla
520)

MM

Radnice: U Dukly je klidněji / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 27 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - městské obvody - hotel Dukla - bezpečnost

82

Znojemsko v tisku 2014

521)

EIS

Bezpečnost zvýší další kamery / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 3 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – kamery - kamerové systémy –modernizace - dotace
522)

SMOLA, Vojtěch

Fauly na hráče Orlů řeší policie / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 67 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport – hokej - Orli Znojmo - mezinárodní liga – EBEL - hokejová utkání – zákroky
fauly – šetření - Policie ČR
523)

JM

Invalidům zpronevěřila přes 1, 5 milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo – vedoucí – peníze –
zpronevěra – šetření - Policie ČR
524)

JM

Na silnicích ubylo úmrtí i nehod / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody – nehodovost – statistiky – 2013 –
Policie ČR
525)

JM

Bezpečnost Znojma bude hlídat 19 kamer / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) + policie - Městská policie – kamery - kamerové systémy –modernizace – dotace
526)

KRUTIŠ, Dalibor

Hasiči se budou stěhovat : znojemští hasiči budou mít novou základnu / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 83 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - profesionální hasiči - centrální stanice- areál - policie ČR Pražská ulice - jednání
527)

KRUTIŠ, Dalibor

Opilci stojí radnici desetitisíce korun : desítky lidí, kteří nezvládají pití alkoholu odvážejí každoročně
znojemšrí strážníci do Brna na záchytku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 98 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie Znojmo – alkoholici - záchytné stanice - Protialkoholní
záchytná stanice brno – žaloby - náhrada škody - vymáhání
528)

DUŠKOVÁ, Markéta

Zpronevěra pobouřila postižené / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 12 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - sociální péče sociální služby - Chráněné dílny Znojmo – vedoucí – peníze –
zpronevěra - šetření - Policie ČR
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529)

JM

Poláci dostali za drogy deset let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 1, 5
Znojmo (Česko) – polici- Policie ČR - trestné činy – drogy výroba – distribuce – Poláci – odsouzeníOkresní soud ve Znojmě
530)

KRUTIŠ, Dalibor

Strážníci varují: pozor na stříkačky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 124 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – injekční – stříkačky – sběr - bezpečnost
531)

DUŠKOVÁ, Markéta

Dvacet psů v řadě má hned jiný efekt. Netroufnou si ani opilci / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -Roč. 3, č. 16 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – osobnosti – policisté – psovodi - Šulc, Jindřich{ XE "Šulc,
Jindřich" } - Brňák, Jiří{ XE "Brňák, Jiří" }
- rozhovory
532)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo: prodáme segway. Zn. sleva / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 127 (2014), s. 1, 3
dtto:
BE. Segwaye mizí ze Znojma. Znojemský týden. 2.6.2014, roč. 14, č. 23, s. 2.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Prodáme segwaye: Za pakatel. 5+2 dny. 13.6.2014, roč. 3, č. 23, s. 7.
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – elektrická – vozítka – segway – prodej- Rada města
Znojma
533)

VSM

Zbraňová amnestie: odevzdat zbraň mohou i lidé ve Znojmě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – zbraně – odevzdávání – registrace - amnestie
534)

VSM

Odchycená zvířata ve Znojmě: hlavně psi, ale i had či holub / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 158 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – zvířata - odchyt
535)

KRUTIŠ, Dalibor

Zahrádkáři volají: snižte rychlost / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 167 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - povolená rychlost – snížení ýpadovky – zahrádky –
prodejci - Policie ČR
536)

TIK

Vozítka Segway dojezdila / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 24 (2014),
s. 1
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Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – elektrická – vozítka – segway – prodej - Rada města
Znojma
537)

DAK

Lidé při zbraňové amnestii odevzdali patnáct zbraní / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 189 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – zbraně – odevzdávání – registrace - amnestie
538)

PACLÍKOVÁ, Adéla

Stadion je nebezpečný, zakazujeme hrát fotbal / Adéla Paclíková, Jakub Pokorný. -- In: Mladá fronta
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – sport – fotbal- fotbalové zápasy – zákaz – bezpečnost –
nevyhovující – stadiony - Policie ČR
539)

KRUTIŠ, Dalibor

Nastříkali otázky. Hrozí jim vězení / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - trestná činnost – vandalismus – sprejerství – sprejeři- škody
- tresty
540)

PERGROVÁ, Ilona

Klid u znojemské Dukly ohlídají noví policisté : devět nových policistů dostane od listopadu město
Znojmo / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 211
(2014), s. 3
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – lokality - hotel Dukla – okolí – bezpečnost
541)

SMOLA, Vojtěch

Vinobraní: pořádek ohlídá i policie na koních / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – policie –
Městská policie – bezpečnost - zajištění
542)

ZEZULOVÁ, Eva

Policejní pes uplave 20 kilometrů / Eva Zezulová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 234 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – osobnosti – policisté – psovodi - Šulc, Jindřich{ XE "Šulc,
Jindřich" }
543)

VSM

Proškolí policii, jak na sebevrahy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 251 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - Městská policie- vzdělávání – semináře – kurzy - sebevraždy
první pomoc
544)

KRUTIŠ, Dalibor

Policisté proškolí důchodce. Budou z nich kurýři prevence / d krutiš. --In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 265 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - programy a projekty – školení – senioři - Senioři sobě II.
prevence kriminality
545)

VSM

Budují výslechovou místnost pro děti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 278 (2014), s. 3
dtto:
TZ, JM. Místnost pro mladistvé delikventy a oběti bude i ve Znojmě. Znojemský týden. 1.12.2014,
roč. 14, č. 49, s. 2.
dtto:
MD. U výslechu se mají týrané ženy i děti cítit jako doma. 5+2 dny. 5.12.2014, roč. 3, č. 46, s. 2.
Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – výslechové – monitorovací – místnosti - prevence
Kriminality – projekty - plánování
546) KRUTIŠ, Dalibor

Kauza Krejčíř: další soud. Na kraji : Krajský soud v Brně bude znovu projednávat případ extajemníka
Znojma Vladimíra Krejčíře / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 293 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - trestní stíhání -zneužití úřední pravomoci - veřejné zakázky
Krejčíř, Vladimír - Česko. Krajský soud (Brno, Česko) - projednání
547)

JM

Sedm kurýrů pomáhá seniorům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – projekty - Senioři sobě II. - prevence kriminality – školení
Policie ČR
548)

JM

Bývalá vedoucí chráněných dílen zpronevěřila 3, 2 milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo - Sansimon, s.r.o. - vedoucí
peníze – zpronevěra - Policie ČR - vyšetřování

 Soudnictví
549)

MOŠTĚK, Martin

Krejčíř, Kolouch a Kaššai čelí obžalobě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 91 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. K soudu je dostal papír. 5+2 dny. 25.4.2014, roč. 3, č. 16, s. 6.
Znojmo (Česko) – soudnictví - dopravní přestupky – zrušení - Krejčíř, Vladimír{ XE "Krejčíř,
Vladimír" } - Kolouch, Petr{ XE "Kolouch, Petr" } –
Kaššai, Zbyšek{ XE "Kaššai, Zbyšek" } - zneužití pravomoci – obžaloby - Okresní soud ve Znojmě
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550)

CHAF

Spolek Šalamoun chce potrestání znojemských soudců / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – soudnictví – spolky - Spolek Šalamoun – soudci - kárné stíhání - návrhy
551)

JM

Kauza Procházka: Pink ponk justice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – soudnictví - Ústavní soud ČR – kauzy - Procházka, František{ XE "Procházka,
František" } - Městská policie –
pochybení - odškodnění
552)

JM

Krejčíř, Kaššai a Kolouch se zpovídali u soudu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 3
dtto:
MRVA, Vlastimil. Bývalí funkcionáři na lavici obžalovaných. Znojemsko. 22.4.2014, roč. 24, č. 17,
s. 1.
Znojmo (Česko) – soudnictví - dopravní přestupky – zrušení - Krejčíř, Vladimír{ XE "Krejčíř,
Vladimír" } - Kolouch, Petr{ XE "Kolouch, Petr" }Kaššai, Zbyšek{ XE "Kaššai, Zbyšek" } - zneužití pravomoci – obžaloby - Okresní soud ve Znojmě
553)

KRUTIŠ, Dalibor

10 let od přepadení: noví svědci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemskýn deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 1, 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Jeden případ, dva různé rozsudky. A padne třetí. Mladá fronta dnes.
26.6.2014, roč. 25, č. 148, s. 1, Jižní Morava.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Šalamoun: Trest pro soudce! 5+2 dny. 9.5.2014, roč. 3, č. 18, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení – vědci – řízení - obnovení –
Okresní státní zastupitelství Znojmo
554)

KRD

Za pobodání dostal Turek 17 a půl roku / krd, md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 20 (2014), s. 2
dtto:
JM. Turek dostal za pokus o vraždu 17, 5 roku. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14, č. 21, s. 1.
Znojmo (Česko) – soudnictví –soudy – Turci – pobodání - ublížení na zdraví – obžalovaní - tresty
555)

KRUTIŠ, Dalibor

Kauza Škrdla: přiznání byl trik? / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 151 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Kauza přepadených pošťaček znovu na obzoru. Znojemský týden. 23.6.2014, roč. 14, č. 26,
s. 1.
Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení – svědci – řízení – obnovení –
Okresní státní zastupitelství
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556)

MD

Zlom v 10 let starém případu. Odsouzení se předem spikli / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 154 (2014), s. 2, Jižní Morava
dtto:
JM. Kapinus už Schindlera soudit nebude. Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č. 27, s. 1, 2.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Případ přepadených pošťaček. 5+2 dny. 4.7.2014, roč. 3, č. 26, s. 4-5.
Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení - dokazování (právo) –
soudní řízení - obnovení
557)

JM

Přepadení pošťaček: O Schindlerově žádosti rozhodne Nejvyšší soud / jm. -- In: Znojemský týden
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 42 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení - rozsudky

 Hranice
558)

MOŠTĚK, Martin

Přechody po 10 letech: využití našly jen dva : v depozitáře a kasino se deset let po vstupu do
EU změnily dva hraniční přechody na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 101 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – hranice – bývalé - hraniční celní přechody – využití - Evropská unie - 10. výročí

 Vojenství
559)

CHAF

Zemřel A. Denemarek, kamarád Heydrichova kata Kubiše / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s. 1
dtto:
CHAF. Znojemský hřbitov byl svědkem loučení s A. Denemarkem. Znojemský týden. 13.1.2014,
roč. 14, č. 3, s. 9.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Aloise Denemareka pochovali v Kubišově obleku. Znojemsko. 14.1.2014, roč.
24, č. 3, s. 3.
Znojmo (Česko) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – heydrichiáda – osobnosti –
Denemarek, Alois{ XE "Denemarek, Alois" } - úmrtí
560)

MOŠTĚK, Martin

Dobšice chystají připomínku bitvy z Znojma : čtyři dny bude trvat vzpomínka na dvousté páté
výroční napoleonské bitvy u Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
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1802-0933. -- Roč. 25, č. 152 (2014), s. 3
dtto:
MIV. Napoleon potáhne na Znojmo. Právo. 4.7.2014, roč. 24. č. 155, s. 13
Znojmo (Česko) – vojenství – dějiny – bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko - události –
rekonstrukce - 205. výročí - programy
561)

VSM

Kříž vzpomene padlé chlapce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 159, s 3
Znojmo (Česko) – vojenství – bitva u Znojma - 1809 – oběti – děti – kříže – vzpomínkové akce
562)

MM

Archeologové připravili zábavu. Připomenou Švédy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – vojenství - třicetiletá válka, 1618-1648 – Švédové –
rekonstrukce – slavnosti - programy
563)

LP

Blíží se bitva u Znojma. Vojska se střetnou u Louckého kláštera, v Dobšicích i ve Vrbovci / lp. –
In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 12 (2014), s. D, Znojemské kulturní léto
dtto:
JKA, E. Bitva Znojmo-Dobšice 1809-2014. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 6.
Znojmo (Česko) - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) –
Vrbovec (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) – Napoleon I.,
francouzský císař, 1769-1821{ XE "Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821" }- rekonstrukce2014
564)

CHAF

T. Buršík: Lidé netuší, jaká zvěrstva se ve světě stále dějí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – vojenství - zahraniční mise – osobnosti - vojáci - Buršík, Tomáš{ XE "Buršík,
Tomáš" } - rozhovory
565)

BE

Dřevěný kříž připomíná oběti bitvy u Znojma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 6
dtto:
KVH, E. Nad hromadným hrobem byl vztyčen kříž. Znojemsko. 15.7.2014, roč. 24, č. 29, s. 3.
dtto:
LP. Nad hrobem padlých z bitvy už stojí kříž. Znojemské listy. 24.7.2014, roč. 23, č. 13, s. 5.
Znojmo (Česko) – vojenství - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) – oběti – hroby – kříže +
Vzpomínky - Klub vojenské historie
566)

KACETL, Jiří, 1976-

Válka: do Znojma přijíždí první ranění z fronty / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 202 (2014), s. 2
Stalo se před 100 lety.
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Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) - události – vývoj - 100. výročí
567)

KACETL, Jiří, 1976-

Válka: do Znojma se vrací další ranění z fronty / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 208 (2014), s. 2
Stalo se před 100 lety.
Znojmo (Česko) – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1914- události – vývoj - historie
568)

KACETL, Jiří, 1976-

Válka: v Louce uvařili tisíce knedlíků / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 214 (2014), s. 2
Stalo se před 100 lety
Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – události – vývoj - 100. výročí
569)

KACETL, Jiří, 1976-

Vlak přivezl 450 raněných vojáků / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 261 (2014), s. 3
Stalo se před 100 lety.
Znojmo (Česko) – dějiny –vojenství - první světová válka (1914-1918) – události – vývoj - 100. výročí

 Církev
570)

MOŠTĚK, Martin

Louka: učebnice slohů odráží drama historie : staletí věhlasu premonstránského kláštera,
škody po nájezdech i soumrak pod vojenskou správou jsou vepsány do zdí kostela v Louce /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 23 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní stavby – kláštery - Klášter premonstrátů (Louka,
Znojmo, Česko) – dějiny - současnost
571)

MOŠTĚK, Martin

Dominikánský kostel: relikvie, Madona, požár : Kazatelský řád má ve Znojmě klášter s
kostelem od založení města. Původní stavby zničily plameny. Kostel má dlouhou poutní tradici
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 35 (2014),
s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní stavby – kláštery – kostely - Klášter dominikánů
(Znojmo, Česko) – dějiny - současnost
572)

MOŠTĚK, Martin

Svatováclavská kaple vyrostla u hřbitova : dvojpatrový kostelík založila měšťanka Kateřina z
Bučic v šestnáctém století. Od jara v kapli farnost otevře informační expozici / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 47 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
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Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní památky - informační střediska - Kaple sv. Václava
(Znojmo, Česko) - plánování
573)

MOŠTĚK, Martin

Sv. Rostislav: stejná tvář a za ní rušné století : nejmladší znojemský kostel má za sebou
stotřináct let trvání. Sloužil německým i českým evangelikům. 15 let patří pravoslavným /
Martin Moštěk. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 59 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) – historické – památky - církevní památky – kostely - Kostel sv. Rostislava (Znojmo,
Česko) - dějiny
574)

MOŠTĚK, Martin

Dominikáni do léta opustí znojemský klášter / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 106 (2014), s. 3
dtto:
SIMEK, Zdeněk. Dominikáni ze Znojma odcházejí. Život - farností Znojma. Č. 6 (2014), s. 11-12. dtto:
JM. Sloučení farností: Biskupství zatím nerozhodlo. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14, č. 21,
s. 3.
Znojmo (Česko) – církev – církevní – řády - Kazatelský řád – dominikáni - Klášter dominikánů
(Znojmo, Česko) - opuštění
575)

JM

Jsou proti odchodu dominikánů ze Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – církev – církevní – řády - Kazatelský řád – dominikáni – Klášter dominikánů
(Znojmo, Česko) – opuštění - petice
576)

JM

Dominikáni odejdou ze Znojma v září / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – církev - církevní řády - Kazatelský řád – dominikáni - Klášter dominikánů (Znojmo,
Česko) - opuštění
577)

MM

Zítra už přivezou vánoční strom / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 270 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - církev – svátky – tradice – Advent – Vánoce – stromy - vánoční stromy - instalace
Horní náměstí
578)

SOUKUPOVÁ, Jana

Znojmo čeká zimní kino a Neckář / Jana Soukupová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168.
Roč. 25, č. 278 (2014), s. 6, Advent
Znojmo (Česko) – církev – svátky – tradice – Advent – programy – akce - Horní náměstí
579)

PETERKOVÁ, Ľuba

Asi překvapím, Vánoce nemám rád / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 22 (2014),
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s. 13
Znojmo (Česko) – církev – osobnosti – kazatelé - Čížek, Miroslav{ XE "Čížek, Miroslav" } - rozhovory

 Sociální péče:
580)

SMOLA, Vojtěch

Majáčky pomohou nevidomým / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 13 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - zrakově postižení – nevidomí - autobusové nádraží- majáčky –
Městský úřad Znojmo - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - instalace
581)

MM

Tříkrálová sbírka hlásí rekord / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 20 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - charitativní akce - Oblastní charita Znojmo –
Tříkrálová sbírka 2014
582) PERGROVÁ, Ilona

Syn mi úplně změnil pohled na život / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 24 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – děti – matky - mateřská centra - Miniklub Znojmo - Vídeňská ul. Ambrosková, Jolana{ XE "Ambrosková, Jolana" }
583)

NOVOTNÁ, Barbora

Mají novou knihovnu / Barbora Novotná. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 48 (2014), s. 10
Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce
Znojmo, p. o. - U Lesíka – knihovny - otevření
584)

JM

Chráněná dílna pro radost dětí i dospělých / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 5 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) -sociální péče - sociální služby - Oblastní charita Znojmo - chráněné dílny – Radost
Výrobky - hračky
585)

NACHTNEBL, Antonín

Jaké jsou klady, či zápory náhradní rodinné péče? / Antonín Nachtnebl. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 61 (2014), s. 12
dtto:
ČTVERÁČEK, Petr. Domov versus pěstouni.Rovnost-Znojemský deník. 13.3.2014, roč. 25, č. 61 s. 12
Znojmo (Česko) - sociální péče – děti - náhradní výchovná péče - dětské domovy - zákony
586)

BE

Tříkráloví koledníci vybrali rekordní částku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - charitativní akce - Oblastní charita Znojmo - Tříkrálová
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sbírka 2014
587)

JM

Invalidům zpronevěřila přes 1, 5 milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo – vedoucí – peníze –
zpronevěra – šetření - Policie ČR
588)

MIHOLOVÁ, Veronika

Klub Coolna oslavil 5. narozeniny / Veronika Miholová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 10 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - 5. výročí – založení –
Masarykovo náměstí
589)

NOVOTNÁ, Barbara

Četba povznáší / Barbara Novotná. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 10 (2014),
s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce
Znojmo, p. o. - U Lesíka – knihovny - otevření
590) DAK

Znojmo navštíví kuře, Kvůli sbírce / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 85 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Pomozte dětem (projekt) - benefiční akce - Znojmo pro
kuře
591)
DAK

Lidé ve Znojmě darovali dětem tisíce korun. Pro kuře / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 91 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péč – charita - Pomozte dětem (projekt) - benefiční akce - Znojmo pro
kuře
592)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

I letos tatéři navlékli svá křídla / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 12 (2014), s. 1, 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - charitativní akce – tetování – tatéři – Zkruhu - 4. ročník - Dobrý
skutek - výtěžek
593)

XA

Domov pro seniory U lesíka se otevírá i pro nebydlící / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 5
(2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři- důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce
Znojmo, p. o. - U Lesíka – programy - akce
594)

PERGROVÁ, Ilona

Týden pro rodinu ve Znojmě poučí i pobaví / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
SSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 110 (2004), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – rodiny - rodinná centra - Oblastní charita Znojmo - Azylový dům
Znojmo – akce - Týden pro rodinu - 1. ročník - programy
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595)

DUŠKOVÁ, Markéta

Zpronevěra pobouřila postižené / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 12 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo – vedoucí – peníze –
Zpronevěra – šetření - Policie ČR
596)

JM

Dílny chtějí prorazit do Rakouska / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
SSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Oblastní charita Znojmo - Chráněné dílny Znojmovýrobky – distribuce - Puchegger Chadalíková, Jana{ XE "Puchegger Chadalíková, Jana" }
597)

JZ

Nová služba: první azylové bydlení pro ženy / JZ, lp. -- In: Znojemské isty. -- Roč. 23, č. 6 (2014),
s. 11
dtto:
JM. Azyl mají i ženy. Znojemský týden. 12.5.2014, roč. 14, č. 20, s. 4.
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - azylové domy – ženy – umístění - Přímětická ul.
598)

PERGROVÁ, Ilona

Lesík vítal léto. Hudbou, charitou a s dětmi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 139 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - občanská sdružení – Konipaska - charitativní akce – děti -programy
reportáže
599)

EIS

Nové rehabilitační zařízení v Dětském centru / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 18 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče – dětská – zdravotní – centra - Dětské centrum Znojmo –
rehabilitace – pomůcky – Redcord - nákup
600)

VSM

Opraví podlahy v azylovém domě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 148 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - azylové domy - Azylový dům Znojmo – budovy - podlahy - opravy
601)

JM

Maceška slaví patnáctiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro -znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 19 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - rodinná centra - Rodinné centrum Maceška - 15. výročí - založení
602)

DUŠKOVÁ, Markéta

Azyl? Už i pro ženy bez domova / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 19 (2014), s. 1, 2
dtto:
PAS. Znojmo disponuje prvním azylovým bydlením pro ženy. Znojemsko. 3.6.2014, roč. 24, č. 23,
s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - azylové domy – ženy – umístění - Přímětická ul.
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603)

MOŠTĚK, Martin

Znojemská Charita dál pomáhá na Ukrajině / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 160 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Oblastní charita Znojmo – partneři – pomoc – spolupráce
Ukrajina
604)

PERGROVÁ, Ilona

Azylový dům dostane fasádu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 3
dtto:
BE, RZ. Azylový dům bude mít novou fasádu. Znojemský týden. 28.7.2014, roč. 14, č. 31, s. 3.
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - azylové domy - Azylový dům Znojmo – budovy fasády - rekonstrukce
605)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 28
(2014), s. 11
Znojmo (Česko) - sociální péče – chudobince – Bürgerspital - 14. stol. – založení – chudí - žebráci
kostel Nalezení sv. Kříže – historie – současnost - fotografie
606)

DAK

Sociální služby ovládnou náměstí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 198 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – služby – prezentace – akce - Den sociálních služeb - 5. ročník –
Horní náměstí
607)

KŘIVÁNKOVÁ, Andrea

Znojmo zítra pořádá Den sociálních služeb / Andrea Křivánková. – In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 205 (2014), s. 2
dtto:
JM. Jeden svět pro všechny byl i ve Znojmě. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 2.
Znojmo (Česko) - sociální péče – služby – prezentace – akce - Den sociálních služeb - 5. ročník –
Horní náměstí
608)

VSM

Klub Coolna bude mít Street Day / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 221 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče -nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo – akce - Street Day Dolní park
609)

JAN

Byla by škoda, kdyby přístav pro seniory zanikl / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 32 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři – důchodci - Centrum denních služeb - Mikulášské náměstí
Centrum sociálních služeb
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610)

XA

Azylový dům bude mít novou fasádu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 14 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - azylové domy - Azylový dům Znojmo - budovy
Fasády - rekonstrukce
611)

JM

Maringotka slaví druhé narozeniny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro - znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo – maringotky –
Holandská ul. - 2. výročí - oslavy
612)

JM

Coolna přitáhla školáky i dospěláky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo – akce - Street Day Coolna - Dolní park
613)

KRUTIŠ, Dalibor

Lidé mohou zažít noc bez domova / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 271 (2014), s. 3
dtto:
E. Staň se na chvíli bezdomovcem a zůstaň nocovat pod širým nebem! Znojemsko. 18.11.2014, roč.
24, č. 47, s. 2.
dtto:
JM. Venku přenocovala desítka lidí. Znojemský týden. 24.11.2014, roč. 14, č. 48, s. 2.
Znojmo (Česko) - sociální péče - Centrum sociálních služeb - Azylový dům Znojmo - SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s. r. o. – akce – bezdomovectví - Noc venku - 1. ročník - Kaple sv. Václava (Znojmo,
Česko) - Mikulášské náměstí
614)

SOCIÁLKA

Sociálka ve Znojmě na třech adresách. Tři budovy, kde můžete hledat pomoc. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 23, č. 19 (2014), s. 8-9
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální službyÚřad práce ČR – Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví - Okresní správa sociálního zabezpečení - úřední hodiny - přehledy
615)

DAK

Štědrovka letos vynesla přes deset tisíc. Dětem z domova / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 300 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče – děti - dětské domovy – svátky – Vánoce – Štědrovka - 4. ročník
616)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Bezdomovectví může být i projevem chudoby / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 48 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Bezdomovcem snadno i rychle. 5+2 dny. 28.11.2014, roč. 3, č. 45, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - sociální péče - Centrum sociálních služeb - Azylový dům Znojmo - SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s. r. o. – akce – bezdomovectví - Noc venku - 1. ročník - Kaple sv. Václava (Znojmo,
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Česko) - Mikulášské náměstí
617)

JM

Sedm kurýrů pomáhá seniorům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN
213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – projekty - Senioři sobě II. - prevence kriminality - školení
Policie ČR
618)

JM

Bývalá vedoucí chráněných dílen zpronevěřila 3, 2 milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - sociální péče sociální služby - Chráněné dílny Znojmo - Sansimon, s.r.o. - vedoucí
Peníze – zpronevěra - Policie ČR - vyšetřování

 Zdravotnictví
619)

RUTIŠ, Dalibor

Porodnost na Znojemsku klesá rok od roku : poprvé za posledních šest let se vloni ve Znojmě
narodilo méně než devět set novorozeňat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 11 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – porodnost – děti – pokles - demografický vývoj
620)

MH

Znojemská nemocnice pilotním projektem spolupráce s Rakušany / mh, ČTK. -- In: Právo. -- ISSN
1211-2119. -- Roč. 24, č. 14 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - Jihomoravský kraj (Česko –
Jihočeský kraj (Česko)Kraj Vysočina (Česko) -Dolní Rakousko (Rakousko) - 2014-2017 - spolupráce
dohody - podepsání
621)

PERGROVÁ, Ilona

Cena nemocnice radíkálně klesla : areál staré nemocnice nedaleko centra Znojma prodává kraj za
pětačtyřicet milionů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 30 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice – prodej –
Jihomoravský kraj (Česko) – cena - snížení
622)

PERGROVÁ, Ilona

Sestěhovávání nemocnice: od poloviny letoška : dlouho plánované sestěhování oddělení z areálu
staré nemocnice do nových prostor v nové nemocnici začne asi v polovině letošního roku / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 31 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice –
sestěhování
623)

VSM

Znojmo je v Národní síti Zdravých měst / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví –zdraví - kvalita života – projekty - Zdravé město – asociace –
Národní síť Zdravých měst - rozvoj
624)

JM

Za pobyt v nemocnici se už neplatí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – pacienti – poplatky – zrušení - snížení
625)

PERGROVÁ, Ilona

Nemocnice se otevře Rakousku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 56 (2014), s. 1
dtto:
HOMOLA, Miroslav. Na jihu za zdravím i přes hranice. Právo. 8.3.2014, roč. 24, č. 57, s. 9.
dtto:
VALÁŠEK, Lukáš. Nemocnice pro Rakušany? Nesmysl, míní odborníci. Mladá fronta dnes. 8.3.2014,
roč. 25, č. 57, s. 1, 2, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) – Rakousko – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - zdravotnická péče přeshraniční péče – spolupráce – projekty - přípravy
626)

DUŠKOVÁ, Markéta

Primář: Nejlepší řád je neřád / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 3 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - dětské oddělení – osobnosti - primáři
Bloudíček, Petr{ XE "Bloudíček, Petr" } - rozhovory
627)

ČTK

Nemocnice: vybavení za miliony / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 72 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - neurologické oddělení - iktové
centrum- přístroje – vybavení – finance - Jihomoravský kraj (Česko)
628)

JM

Nemocnice na Vídeňské je za 45, 65 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 3
dtto:
MD. Najde nemocnice zájemce? Makléř pochybuje. 5+2 dny. 14.2.2014, roč. 3, č. 6, s. 2.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice – prodej –
Jihomoravský kraj (Česko) – cena - snížení
629)

CHAF

Nemocnice bude i pro Rakušany / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 1, 3
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dtto:
TIK. Ve znojemské nemocnici je připravován pilotní projekt přeshraniční péče. Znojemsko.
11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 2. dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Jasný plán: nalákat Rakušany. 5+2 dny. 14.3.2014, roč. 3, č. 10, s. 2.
Znojmo (Česko) – Rakousko – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - zdravotnická péče –
přeshraniční péče – spolupráce – projekty - přípravy
630)

MOŠTĚK, Martin

Nemocnice: kdo dá víc. Bez limitu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 117 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - areály
Prodej
631)

JM

Nové přístroje pro nemocnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 1
dtto:
T. Iktové centrum bude lepší. Znojemsko. 25.3.2014, roč. 24, č. 13, s. 5.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - neurologické oddělení - iktové
Centrum – přístroje- vybavení – finance - Jihomoravský kraj (Česko)
632)

DUŠKOVÁ, Markéta

Hrdina: Kouření není zlozvyk, ale těžká drogová závislost / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
3, č. 15 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – osobnosti – lékaři – Hrdina, Roman{
XE "Hrdina, Roman" }
rozhovory
633)

MOŠTĚK, Martin

Nemocnice: plán zpracuje vlastník : až případný nový vlastník navrhne, jak přesně využít
znojemskou starou nemocnici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 130 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice - stará nemocnice – prodej - územní plánování –
Developeři - využití
634)

PROTIVÍNSKÁ, Zuzana

Pomáhá, jak se dá / Zuzana Protivínská. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 17
(2014), s. 4
dtto:
LP. Kontaktní centrum Netopeer pomáhá. Znojemské listy. 15.5.2014, roč. 23, č. 9, s. 11.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - drogová závislost – protidrogová – centra - Kontaktní centrum
Netopeer - provoz
635)

PERGROVÁ, Ilona

Stěhování nemocnice začne za několik dní : psychiatrie v nové nemocnici, vybudované ARO a
zmodernizované a rozšířené operačné sály / Ilona Pergrová.
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-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 143 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – rekonstrukce – modernizace - druhá
etapa
636)

JM

Prodej nemocnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice – areálprodej
637)

DUŠKOVÁ, Markéta

Protivínská: Dominantní droga? Stále pervitin / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 22
(2014), s. 4
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - drogová závislost – drogy – protidrogová – centra –
Kontaktní centrum Netopeer – osobnosti - Protivínská, Zuzana - rozhovory
638)

PERGROVÁ, Ilona

Prodej nemocnice: jeden zájemce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
0933. -- Roč. 25, č. 163 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice-Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice Areály – budovy – prodej –zájemci - ceny
639) JM

Nemocnice: Nová psychiatrie i operační sály / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 26 (2014), s. 5
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Stěhování nemocnice začíná. 5+2 dny. 27.6.2014, roč. 3, č. 25, s. 4.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Pacienti z psychiatrie zamířili do lepšího. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24,
č. 28, s. 3.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - psychiatrické oddělení – pavilony operační sály – rekonstrukce - dokončení
640)

MRVA, Vlastimil

Karel Podzimek: Nezbývá nám než vyhrnout si rukávy, dokud není pozdě / Vlastimil Mrva. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 27 (2014), s. 1, 3
dtto:
KOVAŘÍK, Pavel. Karel Podzimek o víkendu doběhl svých 210 kilometrů. Znojemsko. 2.9.2014, roč.
24, č. 36, s. 12.
Znojmo (Česko) –zdravotnictví – osobnosti – lékaři - Podzimek, Karel{ XE "Podzimek, Karel" } rozhovory
641)

PERGROVÁ, Ilona

Prodej nemocnice: odloženo / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 186 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Prodej nemocnice kraj odmítl. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14, č. 33, s. 1.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice – areály - prodej
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neúspěch - Rada Jihomoravského kraje
642)

PERGROVÁ, Ilona

Úrazů dětí přibývá. O desítky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 198 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – děti – zranění –úrazy – nárůst –
statistiky - 2014
643)

PERGROVÁ, Ilona

Ve Znojmě podpoří boj proti rakovině. Bude zde Roadshow / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 216 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví – informační – kampaně – projekty – prevence - maligní nádorová onemocnění – pojišťovny - Ministerstvo zdravotnictví - Roadshow
644)

DAK

Nemocnice má nová oddělení / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 224 (2014), s. 3
dtto:
JM. Nemocnice: Spokojeni pacienti i stížnosti. Znojemský týden. 4.8.2014, roč. 14, č. 32, s. 5.
Znojmo (Česko) –zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - anesteziologicko-resuscitační
oddělení – ARO – rekonstrukce - dokončení
645)

JM

V nemocnici otevřeli nové ARO / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 3
dtto:
JM. Hejtman otevřel oddělení ARO a psychiatrii. Znojemský týden. 22.9.2014, roč. 14, č. 39, s. 3.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice
(Znojmo, Česko) - anesteziologicko-resuscitační oddělení – ARO – rekonstrukce - dokončení
646)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo přijde o dva pediatry : složité dva měsíce má před sebou řada rodičů ve Znojmě / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 250 (2014), s. 1, 3
ukončení
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – ékaři – pediatři - lékařská praxe - ukončení
647)

ČTK

Znojemská nemocnice dostala půlmilionovou pokutu / čtk, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
dtto:
JM. Nemocnice dostala pokutu 450 tisíc, zvažuje odvolání. Znojemský týden. 18.11.2014, roč. 14,
č. 47, s. 3.
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - inženýrská činnost ve výstavběvýběrová řízení - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - pokuty
648)

PERGROVÁ, Ilona

Pokutu si musí vyřešit sami : kraj jako zřizovatel znojemské nemocnice se distancoval od
půlmilionové pokuty, kterou nemocnici udělil antimonopolní úřad kvůli chybování v tendrech z roku
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2008 / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 265
(2014), s. 1
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - Úřad pro ochranu hospodářské
Soutěže – pokuty - Krajský úřad Jihomoravského kraje - distanc
649)

SMOLA, Vojtěch

Areál nemocnice: další kolo prodeje / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 278 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice – areály – prodej –
neúspěch - Rada Jihomoravského kraje
650)

TIK

Špitály táhnou za jeden provaz / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47
(2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – Rakousko – zdravotnictví – nemocnice – mezinárodní – spolupráce – plánování smlouvy - schvalování
651)

JM

Do Netopeera lze nyní zajít denně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 48 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - drogová závislost – protidrogová – centra - Kontaktní centrum
Netopeer – provoz - Protivínská, Zuzana{ XE "Protivínská, Zuzana" } - rozhovory

 Hospodářství
652)

KRUTIŠ, Dalibor

Cenu v soutěži Spokojený zákazník získala škola i hotel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 31 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – hospodářství – podnikání – firmy – podnikatelé – soutěže –
Spokojený zákazník - Sdružení českých spotřebitelů - ocenění - Jihomoravský kraj (Česko)
653)

PERGROVÁ, Ilona

Za lásku ke dřevu vděčím loutce Kašpárka : pod rukama řezbáře Petra Pánka vznikají originální
reliéfy, ale i dřevěné sochy, loutky a betlémy. Každý - kousek je naprostý originál / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 75 (2014), s. 2
Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) – hospodářství – podnikání – řemesla - umělecká řemesla – řezbářství - outkařství
Osobnosti - Pánek, Petr{ XE "Pánek, Petr" }
654)

KRUTIŠ, Dalibor

Pozemky u Dobšické ulice: pomalé oživení : majitelům pozemků se podařilo prodat část půdy v areálu
bývalé Fruty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
206 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) + hospodářství – podnikání – podnikatelé – pozemky – prodej - Dobšická ul.
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655)

HOMOLA, Miroslav

Výrobci sanitární keramiky mají nové trhy / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. –
Roč. 24, č. 209 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – hospodářství – podnikání - keramický průmysl – keramika – firmy - Laufen CZ JIKA – výroba - rozšíření
656)

VSM

Ve Znojmě vzniká hlavní logistické centrum pro Laufen / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) – hospodářství – podnikání - keramický průmysl – keramika - Laufen CZ - JIKA
logistická centra - rozšíření
657)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo: firmy slibují nová místa : Autodružstvo Znojmo, Laufen, Egston. Trojice firem ve Znojmě
hovoří o rozšíření výroby i logistiky / Pavel Krutil. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 225 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – hospodářství – podnikání – firmy - ogistická centra – profese – nová - pracovní
místa

 Služby
658)

SMOLA, Vojtěch

Hotel Dukla nadobro končí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 22 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - služby – hotely – Dukla – provoz – ukončení – byty – pronájmy – frimy - Apollon
property
659)

SMOLA, Vojtěch

Opravy smuteční síně již začaly / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 42 (2014), s. 3
dtto:
XA. Důstojnější rozloučení již od léta. Znojemské listy. 20.2.2014, roč. 23, č. 3, s. 3.
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční síně – rekonstrukce - zahájení
660)

MOŠTĚK, Martin

Bazén v Louce čelí pochybám : k veřejné diskusi chce v červnu předložit znojemská radnice projekt
krytého bazénu v Louce / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 50 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny - Městská plovárna Louka - kryté bazény – návrhyplánování - kritika
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661)

DAK

Hasiči budou cvičit v podzemí Znojma / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 54 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – hasiči - Znojemské podzemí- simulační – nehody - cvičení
662)

PERGROVÁ, Ilona

Porovnají verze krytého bazénu / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 68 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) + služby + koupaliště + plovárny - Městská plovárna Louka - kryté bazény – návrhyporovnání – plánování – kritika – studie
663)

PERGROVÁ, Ilona

Soukromý web pomůže Znojmákům od odtahů : zřejmě jako jediné město v České republice má
Znojmo novou aplikaci, která má informovat řidiče o blížícím se blokovém čištění / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) – doprava – silnice – ulice – služby - Blokové čištění Znojmo - WWW stránky –
soukromníci
664)

KRUTIŠ, Dalibor

Hasiči se budou stěhovat : znojemští hasiči budou mít novou základnu / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 83 (2014), s. 1
Znojmo (Česko)- služby - hasiči - profesionální hasiči - centrální stanice – areál - policie ČR –
Pražská ulice - jednání
665)

BE

Rozšíření hřbitova? Zatím ne, říká radnice / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 1
dtto:
E. Nová tvář smuteční síně. Znojemsko. 25.2.2014, roč. 24, č. 9, s. 4.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Smuteční síň se dočká renovace. 5+2 dny. 28.2.2014, roč. 3, č. 8, s. 2.
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční síně – rekonstrukce - zahájení
666)

PERGROVÁ, Ilona

Stánky u nádraží: po letech jasno : Znojmo v těchto dnech naplnilo dohodu, kterou se mělo
vypořádat s podnikateli, kteří ustoupili před více než třemi lety výstavbě autobusového nádraží /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 85 (2014),
s. 1, 2
Znojmo (Česko) - služby - stránky – obchody - ul. Milady Horákové – dohody – vyrovnání –
Městský úřad Znojmo
667)

PERGROVÁ, Ilona

Bazény u lázní: biketrial, modeláři a tanec : koupaliště, které vyrostlo nedaleko centra Znojma v
padesátých letech, je již dlouhé roky opuštěné / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 93 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny – prostory – projekty – studie - Horní park- využití

104

Znojemsko v tisku 2014

668)

MOŠTĚK, Martin

Zastupitelé zdražili posezení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 103 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – služby – pohostinství – restaurace – kavárny – venkovní – posezení – předzahrádkypronájem – zvýšení – vyhlášky – schválení - Zastupitelstvo města Znojma
669)

VSM

Plovárna v Louce zanedlouho otevře / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 103 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny - Městská plovárna Louka – sezony - zahájení
přípravy
670)

DUŠKOVÁ, Markéta

Oprava lázní, nebo nový bazén? / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč., č. 12 (2014), s. 2
dtto:
BE. Město zvažuje, kde má stát nový krytý bazén. Znojemský týden. 31.3.2014, roč. 14, č. 14, s. 2.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Postavit nové, anebo opravit staré?. Znojemsko. 1.4.2014, roč. 24, č. 14,
s. 1, 12.
Znojmo (Česko) – služby – lázně - kryté bazény – výstavba – rekonstrukce – projednávání - Rada
města Znojma
671)

BE

Hasiči budou mít novou centrální stanici / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 1
dtto:
XA. Hasiči žádají o finanční příspěvěk na novou budovu. Znojemské listy. 17.4.2014, roč. 23, č. 7,
s. 3.
dtto:
TIK. Vstříc hasičům. Znojemsko. 22.4.2014, roč. 24, č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) – služby – hasiči - Hasičský záchranný sbor - centrální stanice – výstavba - finance
schválení - Rada města Znojma
672)

DUŠKOVÁ, Markéta

Pomoc vyjde z podzemí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 14 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – služby – turisté – akce – sezony - shrnutí
673)

VSM

Na kávu do Corsa lze zajít až v září / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
- Roč. 25, č. 131 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – kavárny – Corso - Komenského nám. - obnovení
674)

MIV

Znojemští mají poradit, co s lázněmi / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 138 (2014),
s. 12
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Radnice svolala diskuzi o bazénu. Rovnost-Znojemský deník. 14.6.2014, roč. 25,
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č. 138, s. 1. d
dtto:
JM. Krytý bazén ve Znojmě? Pomozte radnici s odpovědí. Znojemský týden. 16.6.2014, roč. 14,
č. 25, s. 4.
Znojmo (Česko) – služby – lázně - kryté bazény – výstavba – rekonstrukce - veřejná projednávání –
diskuze – debaty – obyvatelé - Rada města Znojma
675)

BE

Márnice na znojemském hřbitově dostane nový kabát / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční síně – rekonstrukce - zahájení
676)

SMOLA, Vojtěch

Fasáda smuteční síně je už nová, vnitřek ještě ne / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční síně – budovy – fasády - dokončení
677)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo hledá místo pro nový krytý bazén : veřejnou debatu k umístění nového krytého bazénu
svolala znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 147 (2014), s. 3
dtto:
KACETL, Jiří. Krytý bazén: Louka, nebo střed města. Rovnost-Znojemský deník. 25.6.2014,
roč. 25, č. 147, s. 10
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny - kryté plavecké bazény – umístění - diskuze
678)

KRUTIŠ, Dalibor

Voda z kohoutku v restauraci zdarma? Jen někde / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – restaurace – zákazníci – voda – poptávka - úspěšnost
679)

JM

Infocentrum bude i na ulici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 3
dtto:
LP. Pracovníci turistického informačního centra se rozejdou do ulic. Znojemské listy. 26.6.2014,
roč. 23, č. 12, s. 4.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – infocentra - informační střediska - turistická
informační centra - Turistické informační centrum – průvodce – služby - nabídka
680)

DUŠKOVÁ, Marké

1:0 pro bazén v Louce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 25 (2014), s. 1, 2
dtto:
BE. Kam s ním? Bude bazén v Louce nebo na náměstí? Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č. 27,
s. 1, 3.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Není otázkou zda, ale kdy dojde k velké havárii v lázních. Znojemsko. 1.7.2014,
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roč. 24, č. 27, s. 13.
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny – bazény - kryté bazény - kryté plavecké bazény –
umístění - diskuze
681)

VSM

Centrum poradí nezaměstnaným / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 194 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – služby – nezaměstnanost – Centrum vzdělávání - poradenství – kurzy - semináře
Rekvalifikace - nám. Armády
682)

VSM

Na pomoc prostitutkám získala znojemská charita dotaci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 195 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby - noční kluby –prostituce – lokality - Oblastní charita Znojmo – Nadace
rozvoje občanské společnosti - dotace
683)

DAK

Sociální služby ovládnou náměstí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 198 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče – služby – prezentace – akce - Den sociálních služeb - 5. ročník Horní náměstí
684)

KŘIVÁNKOVÁ, Andrea

Znojmo zítra pořádá Den sociálních služeb / Andrea Křivánková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 205 (2014), s. 2
dtto:
JM. Jeden svět pro všechny byl i ve Znojmě. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 2.
Znojmo (Česko) - sociální péče – služby – prezentace – akce - Den sociálních služeb - 5. ročník Horní náměstí
685)

MOŠTĚK, Martin

Inkubátor: nově má i poradnu : příležitost poradit se, jak správněvystupvat u ohovoru, nebo o
možnostech rekvalifikací, nabízí cetrum vzdělávání v budově na znojemském náměsí Armády /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 206 (2014),
s. 1
dtto:
CHAF. Znojmo má centrum vzdělávání. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 3.
Znojmo (Česko) – služby - Centrum vzdělávání – poradenství – konzultace – rekvalifikace –
nám. Armády
686)

VSM

Nová hasičská stanice: začne se příští rok, pomůže i kraj / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Hasičský záchranný sbor - centrální stanice –
výstavba – plánování - schválení
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687)

VSM

Opravená smuteční síň ve Znojmě začne fungovat v říjnu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 219 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční síně – opravy – rekonstrukce – dokončení –
zpřístupnění
688)

KRUTIŠ, Dalibor

Budova hasičů má do dvou let osiřet / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 219 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Hasičský záchranný sbor - centrální stanice –
výstavba – areály - využití
689)

KRUTIŠ, Dalibor

Kavárna Corso přivítala první zákazníky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 3
dtto:
JM. Corso zve do kavárny i restaurace. Znojemský týden. 29.9.2014, roč. 14, č. 40, s. 3.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Do Corsa bez automatů na kávu i na rybičky. Znojemsko. 7.10.2014, roč. 24,
č. 41, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – služby – kavárny – Corso - Komenského nám. – obnovení - otevření
690)

EISENBRUK, Jiří

Letošní rekord koupaliště: 2 855 lidí / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 32 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny - Městská plovárna Louka - návštěvnost
691)

MRVA, Vlastimil

Jaroslav Pařík odešel, ale zůstává / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 34 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – pekárny - United Bakeries – osobnosti – podnikatelé - Pařík, Jaroslav M{
XE "Pařík, Jaroslav M" }.–
Úmrt
692)

HASIČI

Hasiči, co jsou nejstarší na okrese. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 36 (2014),
s. 2
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči – hasičské sbory - Sbor dobrovolných
hasičů - 140. výročí – založení
693)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 36
(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – služb - pohřebnictví – vojenské – hřbitovy – hroby - Jubilejní park - historie
Současnost - fotografie
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694)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Lidem bez práce pomůže nová služba / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - služby - Centrum vzdělávání – poradenství – konzulatace – rekvalifikace –
nám. Armády
695)

DUŠKOVÁ, Markéta

Poradkyně pomůže najít práci / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 34 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – služby - Centrum vzdělávání – nezaměstnanost – poradenství – konzultace –
Rekvalifikace - Ludvíková, Soňa{ XE "Ludvíková, Soňa" } - nám. Armády
696)

VSM

Ukáží opravenou smuteční síň / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 250 (2014), s. 3
dtto:
BE. Smuteční síň září novotou. Znojemský týden. 22.9.2014, roč. 14, č. 39, s. 2. ,
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Obřadní síň má novou tvář. Znojemsko. 23.9.2014, roč. 24, č. 39, s. 8.
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví - smuteční obřadní síně - Městský hřbitov Znojmo – opravy
Rekonstrukce - zpřístupnění
697)

EISENBRUK, Jiří

Hasiči v novém / Jiří Eisenbruk, TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 38
(2014), s. 1, 3
dtto:
ZP. Na novou hasičskou stanici přispěje Znojmu stát i kraj. Znojemské listy. 25.9.2014, roč. 23, č.
16, s. 2.
dtto:
JM. Nová požární stanice se začne stavět na jaře. Znojemský týden. 1.12.2014, roč. 14, č. 49, s. 3.
Znojmo (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Hasičský záchranný sbor - centrální stanice –
vybudování- plánování
698)

GECOVÁ, Veronika

Znojmo vede v cenách hrobů / Veronika Gecová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 259 (2014), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví – hroby - hrobová místa – nájmy –
Ceny - přehledy
699)

MOŠTĚK, Martin

Do Znojma brzy zamíří žluté autobusy : již od 15. prosince se lidé mohou těšit na novou linku z
Prahy do Vídně přes Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 261 (2014)
Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava – trasy - Praha-Vídeň – služby – rozšíření –
dopravci - Student Agency
700)

PETERKOVÁ, Ľuba

Slavné Corso je zpět! / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 17 (2014), s. 1, 12
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Znojmo (Česko) – služby – kavárny – Corso - Komenského nám. – obnovení - otevření
701)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo řeší nelegální poutače / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802. -- Roč. 25, č. 266 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – služby – reklama - reklamní plochy – nelegální – reklamní – tabule – poutače –
Billboardy - rešení
702)

VSM

Opravili fontány na loucké plovárně. Zaplavovaly růže / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 266 (2014), s. 2
dtto:
LP. Při opravě vodotrysku šetřili městské peníze. Znojemské listy. 6.11.2014, roč. 23, č. 19, s. 4.
Znojmo (Česko) – služby – plovárny - Městská plovárna Louka – fontány – opravy - rekonstrukce
703)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo má milion za hroby / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 270 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) –služby – pohřebnictví – hroby - hrobová místa – nájmy -ceny
704)

PERGROVÁ, Ilona

Stánky u nádraží: není jasno : již déle než půl roku je nevyužívaná nově postavená prodejna potravin
v rohu autobusového nádraží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 271 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – služby – stánky – obchody – provozovatelé pronájem - autobusové nádraží –
Městský úřad Znojmo - závazky
705)

DAK

Kadeřník Katolický má zlato / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 282 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – služby – kadeřnictví – soutěže - Koruna Kreativity – osobnosti – kadeřníci –
Katolický, Matěj{ XE "Katolický, Matěj" } - úspěchy
706)

DUŠKOVÁ, Markéta

Hřbitov je drahý a plný / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 44 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví + hřbitovy + hroby – ceny - hrobová místa - nedostatek

 Obchod
707)

MOŠTĚK, Martin

Sklady v Tovární nahradí prodejna a byty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 32 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – obchod – sklady – areály – demolice – Jednota - Tovární ul. – prodejny – byty –
Výstavba - plánování
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708)

DAK

PechaKucha Night se zamyslí nad obchodním domem Dyje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 32 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – prezentace – projekty - Pecha Kucha –
PechaKucha Night - Obchodní dům Dyje
709)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 8
(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Obroková ul. – budovy – obchody – historie –
současnost - fotografie
710)

PERGROVÁ, Ilona

Stánky u nádraží: po letech jasno : Znojmo v těchto dnech naplnilo dohodu, kterou se mělo
vypořádat s podnikateli, kteří ustoupili před více než třemi lety výstavbě autobusového nádraží /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 85 (2014),
s. 1, 2
Znojmo (Česko) – služby – stánky – obchody -ul. Milady Horákové – dohody – vyrovnání - Městský
úřad Znojmo
711)

JM

V areálu Fruty budou stavebniny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – stavebnictví – parcely – areály – Fruta – obchody – stavebniny – provozovny –
sklady - plánování
712)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 40
(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – dějiny – historické – památky – obchod - obchodní domy - Obchodní dům Dyje výstavba – historie – současnost - fotografie
713)

PERGROVÁ, Ilona

Stánky u nádraží: není jasno : již déle než půl roku je nevyužívaná nově -postavená prodejna potravin
v rohu autobusového nádraží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 271 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – služby – stánky – obchody – provozovatelé – pronájem - autobusové nádraží –
Městský úřad Znojmo - závazky
714)

DUŠKOVÁ, Markéta

Totalitní stavby dráždí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 43 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – totalita – stavby - Obchodní dům Dyje - Tip klub Agrodům
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715)

BUDNÝ, Lubomír

Kontner: Veganský sushi bar byl můj velký sen / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 288 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) + obchod – podnikání – gastronomie – stravování – veganství – sushi- Kontner, Petr{
XE "Kontner, Petr" }
716)

KRUTIŠ, Dalibor

Nový dům s obchody nahradil starý / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 289 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – výstavba – domy – obchody - nám. Svobody
717)

KRUTIŠ, Dalibor

Slevy: televize, pračky i rifle / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 301 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – obchod – prodejny – akce – povánočnní – slevy - zahájení

 Vodní hospodářství
718)

IPE

Rekonstrukce úpravny vody je v druhém poločase / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 67 (2014), s. 2
dtto:
XA. Rekonstrukce znojemské úpravny vody, vodojemů a páteřních řadů v druhém poločase.
Znojemské listy. 20.3.2014, roč. 23, č. 5, s. 9.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody – vodovody – opravy – rekonstrukce –
Modernizace – pokračování - Vodovody a kanalizace Znojemsko
719)

BE

Za vyšší jakost vody už město vydalo stamiliony korun / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody – vodovody – opravy - rekonstrukce –
modernizace – pokračování - Vodovody a kanalizace Znojemsko
720)

VSM

Na kanalizace dodá kraj 23 milionů korun / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 3
dtto:
PAS. Obcím 23 milionů korun. Znojemsko. 22.7.2014, roč. 24, č. 30, s. 1.
dtto:
XA. Obce Znojemska dostaly podporu pro výstavbu kanalizace a ČOV. Znojemské listy. 24.7.2014,
roč. 23, č. 13, s. 2.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – kanalizace - čistírny odpadních vod – výstavba – dotace –
schválení - Zastupitelstvo Jihomoravského kraje - Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace
Znojemska
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721)

EISENBRUK, Jiří

Znovín káže víno, ale nabízí i vodu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. --ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 26 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – voda – vrty - Znovín Znojmo, a. s. – pítka – Klášter
premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko)
722)

MOŠTĚK, Martin

Hráz v Loucké má důležité povolení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 188 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová ochrana - protipovodňová opatření – hrázevýstavba - stavební povolení - Loucká ul. - Povodí Moravy
723)

KRUTIŠ, Dalibor

Rekonstrukce vodovodu uzavře některé ulice Znojma. Už brzy / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 189 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody – vodovody – opravy – rekonstrukce –
moderznizace – pokračování - Vodovody a kanalizace Znojemsko
724)

MIV

Znojmo se chrání před vodou / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Č. 213, Roč. 24 (2014), s. 15
dtto:
VSM. Protipovodňová opatření? Budou. Znojemský deník-Rovnost. 11.9.2014, roč. 25, č. 213, s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – povodně - protipovodňová opatřen í- územní rozhodnutíprojednání - Povodí Moravy
725)

DUŠKOVÁ, Markéta

Znojmo zastaví velkou vodu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 31 (2014), s. 1, 3
dtto:
TZ, M. Znojmo se chrání proti velké vodě. Znojemský týden. 22.9.2014, roč. 14, č. 39, s. 3.
dtto:
XA. Protipovodňové stavby jsou v běhu. Znojemské listy. 9.10.2014, roč. 23, č. 17, s. 4.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – povodně - protipovodňová opatření - územní rozhodnutí projednání - Povodí Moravy
726)

JM

Na Michalské objevili kanalizaci z 19. století / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 43 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – vodovodní – potrubí – výměna - Velká Michalská ul. –
historická – kanalizace - objevy - 19. stol.
727)

EISENBRUK, Jiří

Protipovodňová opatření mají skluz / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 46 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – povodně - protipovodňová opatření - územní rozhodnutí –
projednání - Povodí Moravy
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728)

KRUTIŠ, Dalibor

Voda podraží. O téměř tři koruny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 287 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – vodárenství – voda - pitná voda- ceny- zvýšení - Vodárenská
akciová společnost - schválení
729)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojemská přehrada stojí už téměř padesát let : --Cestou po Dyji se zastavíme u znojemské přehrady.
Připomeňme důvod jejího vzniku a nabídneme i pamětnici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 296 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – přehrady - Znojemská přehrada - Dyje (Česko a Rakousko :
řeka) – historie - současnost
730)

RZT

Lidé na vodě ušetří, ale až později / rzt, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství – voda – ceny – úspora – vodné – stočné - Vodovody a kanalizace
Znojemsko - Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r
731)

CHAF

Stamiliony vylepšily vodu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 1, 2
dtto:
ZP. Obyvatelé Znojemska se dočkali kvalitnější vody. Znojemské listy. 18.12.2014, roč. 23, č. 22,
s. 3.
dtto:
JAN. Voda bez zápachu, ale dražší. Znojemsko. 16.12.2014, roč. 24, č. 51-52, s. 3.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody – vodovody – vodárny – rekonstrukce Modernizace - Vodárenská akciová společnost

 Doprava
732)

MOŠTĚK, Martin

U nádraží vznikne velké parkoviště / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 8 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování - parkovací místa – parkoviště – výstavba plánování – pozemky - ul. 28. října – výkup - Rada města Znojma
733)

PERGROVÁ, Ilona

Chodci si uleví: vyviklané dlaždice zmizí. Brzy : neutěšený stav chodníků slíbila vyřešit znojemská
radnice ještě tento rok. Kterých ulic se budou očekávané opravy týkat, není nyné jasné / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 28 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – opravy - Správa nemovitostí města Znojma
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734)

MOŠTĚK, Martin

Obchvat: začne druhá stavba : tendr na dodavatele pokračování stavby znojemského obchvatu již
chystá ředitelství silnic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 31 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – obchvaty – výstavba – dotace - výběrová řízení pokračování
735)

DUŠKOVÁ, Markéta

Kultura? Ale ne pro vozíčkáře / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 2 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava – silnice – chodníky – bezbariérovost - bezbariérové stavby –
bezbariérové vstupy – vozíčkáři - problémy
736)

PERGROVÁ, Ilona

Bývalé cvičiště autoškoly bude dětí : kdysi autocvičiště v Příměticích se v budoucnu promění v
moderní dopravní hřiště / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 54 (2014), s. 3
dtto:
MIV. Znojmo chce vybudovat multifunkční areál pro cyklisty. Právo. 1.4.2014, roč. 24, č. 77, s. 10.
dtto:
XA. Na bývalém autocvičišti v Příměticích se bude učit dopravní výchova. Znojemské listy. 6.3.2014,
roč. 23, č. 4, s. 6.
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava – děti - dopravní hřiště – studie - projektová
dokumentace - zadání
737)

EISENBRUK, Jiří

Parkování u nemocnice je pro bydlící horor / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 4 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – doprava – parkování – parkoviště – zpoplatnění - Nemocnice (Znojmo, Česko) –
obyvatelé - panelové domy - protesty
738)

MOŠTĚK, Martin

Trať do Břeclavi opraví nejdřív za dva roky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 72 (2014), s. 3
dtto:
NEJEZCHLEBOVÁ, Dagmar a DUŠKOVÁ, Markéta. Vlakem zatím lidé čas neušetří. 5+2 dny.
5.4.2014, roč. 3, č. 16, s. 2.
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava - železniční tratě - Znojmo-Břeclav - opravy
přípravy - dokumentace
739)

KRUTIŠ, Dalibor

Ulice Krátká je nově jednosměrná / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 72 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – ulice - ul. Krátká – obousměrnost – jednosměrnost provoz - změny
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740)

ČTK

Začnou opravovat mostky u znojemské Rooseveltovy ulice / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 72 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - Rooseveltova ul. – silnice - silnice II/42 – mostky opravy – rekonstrukce – objížďky - Správa a údržba silnic
741)

PERGROVÁ, Ilona

Soukromý web pomůže Znojmákům od odtahů : zřejmě jako jediné město v České republice má
Znojmo novou aplikaci, která má informovat řidiče o blížícím - se blokovém čištění / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) – doprava – silnice – ulice –služby - Blokové čištění Znojmo - WWW stránky –
soukromníci
742)

DUŠKOVÁ, Markéta

Rok poté: parkování pálí pořád / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 5 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování - parkovací místa – nedostatek - hledání
analýzy
743)

KRUTIŠ, Dalibor

S parkováním poradí tabule / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 81 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava – parkování – parkoviště - informační tabule – instalace - plánování
744)

JM

Na silnicích ubylo úmrtí i nehod / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody – nehodovost – statistiky – 2013 Policie ČR
745)

VSM

Znojmo nově pronajme parkoviště v Čermákově ulici / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 83 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování - parkovací plochy - A.S.A. EKO Znojmo,
s.r.o. – pronájem - Čermákova ul.
746)

MD

Na autocvičišti se děti naučí dopravní výchovu / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 10 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava – děti - dopravní hřiště – studie –
projektová dokumentace - zadání
747)

BE

Autocvičiště bude opět sloužit / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava +cyklistická - dopravní
hřiště – děti – areály – opravy - rekonstrukce
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748)

KRUTIŠ, Dalibor

Doprava ve Znojmě zhoustla / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 100 (2014), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - silnice II/408 – opravy – objížďky –
Znojmo (Česko) - kamiony
749)

VSM

Začnou opravy Velké Michalské. A načas tak přesměrují dopravu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 102 (2014), s. 3
dtto:
XA. V květnu začnou opravy Velké Michalské. Znojemské listy. 2.5.2014, roč. 23, č. 8, s. 3.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – ulice - Velká Michalská ul.- opravy – rekonstrukce – doprava –
objížďky
750)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo sevřou uzavírky dopravy : k objížďkám, které plní průtah městem, přibudou od pondělka
omezení v centru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 108 (2004), s. 1
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – objížďky – omezení – uzavírky - centrum

751)

KRUTIŠ, Dalibor

Aktuální cesta Znojmem: nejrychleji na kole : redakce Znojemského deníku vyzkoušela, jak se v
těchto dnech cestuje Znojmem. Použili jsme auto, autobus, bicykl a chůzi / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 111 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – uzavírky – dopravní - informace
752)

JM

Obchvat Znojma je prioritou vlády / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Obchvat prioritou. Kritika trvá. 5+2 dny. 4.4.2014, roč. 3, č. 13, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) + doprava + silniční doprava + obchvaty + výstavba – dotace + Ředitelství silnic a
dálnic ČR
753)

JM

Dopravní hřiště: Pro školy, cyklisty i rodiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická - dopravní hřiště – děti – areály – opravy
rekonstrukce
754)

XA

Návštěvníci města dostanou informaci o možnosti parkování z první ruky / xa. -- In: Znojemské listy.
-- Roč. 23, č. 6 (2014), s. 5
dtto:
BE. Informace o parkování budou i na webu. Znojemský týden. 7.4.2014, roč. 14, č. 15, s. 13.
dtto:
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DUŠKOVÁ, Markéta. Hrozí botička? Pomůže e-mail. 5+2 dny. 11.4.2014, roč. 3, č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko) + doprava + silniční doprava – parkování – parkoviště - parkovací automaty –
přehledy
755)

KRUTIŠ, Dalibor

Řada uzavírek: není koordinátor : půl tuctu uzavírek ve Znojmě a okolí týdny zkouší trpělivost řidičů /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 123 (2014),
s. 1
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce - stavební práce – uzavírky Městský úřad Znojmo- koordinace
756)

XA

Kraj společně s městem opraví průtah Hradištěm / xa, zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 7
(2014), s. 2
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce průtahy - zahájení
757)

MD

Dluh vyrovnán. U nádraží už stojí obchod / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 16 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava - autobusová nádraží –pozemky- prodejny potraviny
taxislužba – provoz – zahájení
758)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo: další a další uzavírky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 134 (2014), s. 1, 3
dtto:
MD. Opravy ulic přinesou změny v dopravě. 5+2 dny. 9.5.2014, roč. 3, č. 18, s. 2.
dtto:
JM. Obchvat chybí, ukazují šňůry aut. Znojemský týden. 2.6.2014, roč. 14, č. 23, s. 1.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – ulice – rekonstrukce – uzavírky - Městský
úřad Znojmo - koordinace
759)

SMOLA, Vojtěch

Z Divišova náměstí je teď jedno velké staveniště / Vojtěch Smola. -- In:m Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – náměstí – ulice - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. –
Rekonstrukce – doprava - omezení
760)

PERGROVÁ, Ilona

Opraví chodníky, ale neví jaké : zakázku na opravu chodníků za 45 milionů korun vyhrály tři firmy. Ty
se nyní utkají v minitendrech / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 140 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce - výběrová řízení - Městský úřad
Znojmo
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761)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo zveřejnilo letošní opravy. Týkají se patnácti chodníků / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 141 (2014), s. 3
dtto:
TZ, M. Město letos předláždí chodníky ve 12 ulicích. Znojemský týden. 23.6.2014, roč. 14, č. 26,
s. 3.
dtto:
XA. Město Znojmo opraví chodníky o ploše šesti náměstí. Znojemské listy. 26.6.2014, roč. 23,
č. 12, s. 3.
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – opravy - rekonstrukce
762)

JM

Modernizace trati Znojmo Břeclav: Až za dva roky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železnice – tratě - Znojmo-Břeclav – modernizace
Správa železniční dopravní cesty (firma) - 2016
763)

JM

Místo domu bude křižovatka i parkoviště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – křižovatky – parkoviště – výstavba – lánování Pražská ulice - Přímětická ul.
764)

XA

S opravou průtahu Hradištěm se počítá v příštím roce / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č.
11 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - rekonstrukce
průtahy - 2015
765)

VSM

Plány na zastávku u nemocnice pokračují / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železniční – zastávky - Nemocnice (Znojmo, Česko)
tratě - Znojmo-Okříšky - vybudování - plánování
766)

KRUTIŠ, Dalibor

Most u Obří hlavy má vady. Opraví ho / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 160 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – mosty - U Obří hlavy – opravy - rekonstrukce
767)

KRUTIŠ, Dalibor

Tovární: placené stání zlobí lidi : znojemská radnice zpoplatnila parkování v Tovární ulici / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 166 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování- parkovací plochy - zpoplatnění
768)

KRUTIŠ, Dalibor

Zahrádkáři volají: snižte rychlost / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
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0933. -- Roč. 25, č. 167 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava povolená rychlost – snížení – výpadovky – zahrádky prodejci - Policie ČR
769)

VSM

Vylepší přechody na křižovatkách / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 169 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – křižovatky - přechody pro chodce – úpravy bezpečnost
770)

MOŠTĚK, Martin

Obchvaty začnou napřesrok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 182 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Lechovický obchvat: Snad v příštím roce. Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č. 27, s. 4.
Znojmo (Česko) - Lechovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty –
Výstavba – zahájení - 2015
771)

DAK

Novou zastávku vlaků zaplatí i kraj a město / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 183 (2014), s. 2
dtto:
TZ, M. Zastávka vlaků u nemocnice: V roce 2015. Znojemský týden. 21.7.2014, roč. 14, č. 30, s. 3.
dtto:
CHAF. Na vlakovou zastávku u nemocnice přijdou peníze. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14,
č. 33, s. 2.
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železniční – zastávky - Znojmo-nemocnice - dotace
vybudování
772)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Radnice opraví chodníky o ploše šesti náměstí / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 27 (2014), s. 1, 3
dtto:
MD. Do chodníků natečou miliony. 5+2 dny. 4.7.2014, roč. 3, č. 26, s. 2.
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky - opravy rekonstrukce
773)

TZ

Křižovatky u Máchova náměstí budou pro chodce bezpečnější / tz. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 2
dtto:
XA. Křižovatky u Máchova náměstí budou pro chodce bezpečnější. Znojemské listy. 24.7.2014, roč.
23, č. 13, s. 3.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – křižovatky - přechody pro chodce - úpravy
Máchovo náměstí
774)

MOŠTĚK, Martin

Chodci na Pražské přišli o chodníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
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1802-0933. -- Roč. 25, č. 197 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce - Pražská ulice
775)

SMOLA, Vojtěch

Se závěrem léta skončí i výkopy ve Znojmě : až v září vyjedou rodiče sdětmi do škol, budou mít o
něco jednodušší cestování . Na silnicích regionu se otevřou některé opravené úseky / Vojtěch
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 202 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) doprava - silniční doprava – silnice – opravy- rekonstrukce – uzavírky – omezení ukončení
776)

KRUTIŠ, Dalibor

Do Brna a zpět jezdí více autobusů. Je zájem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 205 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – doprava - autobusová doprava – autobusy – linky – spoje –
Znojmo-Brno – zájem - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
777)

VSM

Přechody u Máchova náměstí jsou nyní bezpečnější / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 209 (2014), s. 3
dtto:
RZT. Křižovatky u Máchova náměstí jsou pro chodce bezpečnější. Znojemský týden. 8.9.2014, roč.
14, č. 37, s. 4.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava – silnice – křižovatky - přechody pro chodce- úpravy
Máchovo náměstí
778)

SMOLA, Vojtěch

Obchvat? Nejdřív za osm let / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 221 (2014), s. 1, 3
dtto:
MIV. Stavba obchvatu Znojma začne příští rok. Právo. 22.9.2014, roč. 24, č. 222, s. 16.
dtto:
CHAF. Konečně! Obchvat se vrací do hry. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14, č. 33, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty –výstavba – plánování - dokončení
2022
779)

DUŠKOVÁ, Markéta

Znojmo má další verzi obchvatu. Vydrží po volbách? / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnesISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 1, 2, Jižní Morava
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Obchvat má být větší a dál. Rovnost-Znojemský deník. 30.9.2014, roč. 25,
č. 229, s. 1, 3.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Obchvat Znojma zatím částečně. Znojemsko. 12.8.2014, roč. 24, č. 33, s. 1.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – průtahy – výstavba - plánování
ministerstvo dopravy
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780)

HOMOLA, Miroslav

Gabrhel: Nějaká doba, to je 20 let! / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 231 (2014), s. 12
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Prachařův obchvat Znojma naštval i premiéra Sobotku. Mladá fronta dnes.
3.10.2014, roč. 25, č. 232, s. 1, Jižní Morava.
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Obchvat trefila ostrá kampaň. Rovnost-Znojemský deník. 3.10.2014, roč. 25,
č. 232, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – průtahy – výstavba - plánování
změny - Ministerstvo dopravy
781)

TZ

Cesta na Hradiště při opravě průtahu / tz, m. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014) s. 3
dtto:
PAS. Na Hradiště obtížněji. Znojemsko. 19.8.2014, roč. 24, č. 34, s. 3.
dtto:
XA. Jak se bude jezdit na Hradišti při rekonstrukci silnice. Znojemské listy. 4.9.2014, roč. 23,
č. 15, s. 3.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce –
Průtahy - 2015
782)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 35
2014), s. 12
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – nádraží – budovy – výstavba – 1869 - historie
současnost - fotografie
783)

JM

Most přes Lesku čeká obnova / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – mosty – silnice – Leska – opravy – rekonstrukce –
Kuchařovická ul.
784)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Radnici se podařilo to, nač lidé čekají třicet let / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 39 (2014), s. 1, 3
dtto:
ZP, MP. Radnice prosadila obchvat. Znojemské listy. 25.9.2014, roč. 23, č. 16, s. 1, 2.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Městu se uleví od aut. Za 8 let. 5+2 dny. 26.9.2014, roč. 3, č. 36, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba – zahájení - 2015
785)

ČTK

Student Agency posílí spojení Prahy a Vídně. Přes Znojmo / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 259 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava – autobusové – linky - Praha-Vídeň – posílenídopravci - Student Agency
786)

PERGROVÁ, Ilona

Opravy chodníků: lidem vadí chaos : chybějící systém v dlouho plánovaných opravách chodníků ve
Znojmě trápí bydlící i některé firmy / Ilona Pergrová. - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 260 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – doprava - pozemní doprava – chodníky - opravy – rekonstrukce –
nesystematičnost
787)

DUŠKOVÁ, Markéta

Znojmo má opět novou verzi obchvatu. Vydrží i po volbách? / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 37 (2014), s. 9
dtto:
RZT. Starostové o obchvatu: Lidé z ANO nás podvedli. Znojemský týden. 6.10.2014, roč. 14, č. 41,
s. 1, 2.
dtto:
BE. Obchvat znovu ohrožen, ministr Prachař z ANO začal mluvit jako Poláková. Znojemský týden.
6.10.2014, roč. 14, č. 41, s. 2.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba - plánování - jednání
788)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Obchvat je prioritou vlády : bylo by škoda toho nevyužít, říká starosta Vlastimil Gabrhel / Alžběta
Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. - Roč. 24, č. 41 (2014), s. 1
dtto:
MP, ZP. Potvrzeno: na obchvat se stavební firmy vrátí příští rok. Znojemské listy. 9.10.2014,
roč. 23, č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba – plánování - jednání
789)

MOŠTĚK, Martin

Do Znojma brzy zamíří žluté autobusy : již od 15. prosince se lidé mohou těšit na novou linku z
Prahy do Vídně přes Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 261 (2014)
Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava – trasy - Praha-Vídeň – služby – rozšíření - dopravci
Student Agency
790)

VSM

Úklidová firma .A.S.A. hlásí: Ve Znojmě jsme na zimu připraveni / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 266 (2014), s. 3
dtto:
JM. Na zimní počasí jsou ve Znojmě připraveni. Znojemský týden. 1.12.2014, roč. 14, č. 49, s. 3.
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – chodníky – údržba - zimní údržba – .A.S.A.
EKO Znojmo, s.r.o. - připravenost
791)

PERGROVÁ, Ilona

Opravy ve městě komplikují nevidomým život : málo informací o chystaných opravách ve městě,
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nesmyslné vodící linie, které narušují květináče nebo reklamní poutače / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN - 1802-0933. -- Roč. 25, č. 272 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - pozemní doprava – chodníky – opravy - zrakově postižen - komplikace
792)

KRUTIŠ, Dalibor

Ministerstvo dalo zelenou stavbě části obchvatu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 278 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava -silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba – schválení –
Centrální komise ministerstva dopravy
793)

VSM

Opravy chodníků ve Znojmě skončí do poloviny prosince / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 279 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce - dokončování
794)

KRUTIŠ, Dalibor

Vlakem do Vídně: už 5 let elektricky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 292 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železnice – tratě - Znojmo-Vídeň - elektrifikace
využití
795)

KRUTIŠ, Dalibor

Opilý poškodil semafor. Týden nefungoval / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 294 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – křižovatky – semafory – opravy - prodlevy
stížnosti
796)

KRUTIŠ, Dalibor

Nové chodníky? Jeětě ne všechny : už půl roku opravují dělníci chodníky ve Znojmě / krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 285 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – rekonstrukce – oprav - dokončení - nvestice
797)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Znojmo má 24 nově vydlážděných chodníků o ploše osmi náměstí / Zuzana Pastrňáková. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47 (2014), s. 8
dtto:
TZ. Znojmo má nové chodníky o ploše osmi náměstí. Znojemský týden. 24.11.2014, roč. 14, č. 48,
s. 3.
Znojmo (Česko) – doprava – chodníky – rekonstrukce – opravy –dokončení – ulice - přehledy
798)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 48
(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - železniční doprava – silnice – železnice – mosty –
historie – současnost - fotografie
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799)

JM

Kvůli novému mostu je čeká 5 km objížďka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava + silnice – mosty – opravy – rekonstrukce – Leska Kuchařovická ul. – objížďky

 Bydlení
800)

MOŠTĚK, Martin

Vinice Pod Městským lesíkem nahradí satelit : dvanáct bytových a osmadvacet rodinných domů by
podle záměru vedení Znojma mělo vyrůst u Mětského lesíka. Vznikne přes sto bytů / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 30 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – bydlení – byty – lokace - Městský lesík - výstavba
801)

DUŠKOVÁ, Markéta

Privatizace bytů míří do finále / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 1 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) –bydlení – byty - městské byty – prodej – vlastnictví - privatizace – převody zájem
802)

ST

Ve svém už bydlí 1 588 domácností / st, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej – vlastnictví – převody - zájem
803)

VSM

Znojmo opraví dlouhodobě nepronajímané městské byty / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 59 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – bydlení - městské byty – nepronajímané – byty – opravy – rekonstrukce - Správa
nemovitostí města Znojma - zájemci
804)

JM

Nové bydlení u Městského lesíka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – bydlení – byty – lokace - Městský lesík - výstavba
805)

JM

Znojmo už prodalo tři čtvrtiny z plánovaného množství bytů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 10 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej – vlastnictví -převody
zájem
806)

BE

Město opraví své byty, pak je pronajme / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 4
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Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – opravy – pronájem - investice
807)

HOMOLA, Miroslav

Prodej bytů pomohl Znojmu přežít / Miroslav Homola. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 132 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) –bydlení – byty - městské byty - Městský úřad Znojmo – prodej - Klíč 2018 - dluhy
Úhrada - investice
808)

MOŠTĚK, Martin

Radnice uzavírá prodej bytů : dva roky stačily znojemské radnici k dokončení prodeje dvou tisíc
bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 132
(2014), s. 1
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej - Klíč 2018 – dokončení - Městský úřad
Znojmo
809)

XA

Prodej městských bytů pomohl Znojmu přežít a investovat / xa, zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
23, č. 11 (2014), s. 1, 8-9
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Privatizace: zisk 450 milionů. 5+2 dny. 13.6.2014, roč. 3, č. 23, s. 2.
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - Městský úřad Znojm – prodej - Klíč 2018 Dluhy – úhrada - investice
810)

JM

Znojmo dostalo za byty 446 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 1
dtto:
JAN. Prodej bytů ve finále. Znojemsko. 10.6.2014, roč. 24, č. 24, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - Městský úřad Znojmo – prodej - Klíč 2018
811)

PERGROVÁ, Ilona

Město prodá další stovky bytů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 267 (2014), s. 1
dtto:
JM. Byty v domech s odloženým prodejem lze prodat. Znojemský týden. 3.11.2014, roč. 14, č. 45,
s. 1.
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej - projekty - Klíč 2018
812)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Dobrá zpráva pro nájemce bytů s odloženým prodejem / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. –
SSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 45 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej – projekty - Klíč 2018

 Rozvoj
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813)

VSM

Znojmo je v Národní síti Zdravých měst / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – zdravotnictví – zdraví - kvalita života – projekty - Zdravé město – asociace –
Národní síť Zdravých měst -rozvoj
814)

MM

Radnice sestavila skupinu pro strategický rozvoj města / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 60 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – rozvoj - strategický rozvoj - pracovní skupiny založení
815)

ČTK

Znojmo nechá zpracovat strategický plán do roku 2022 / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 91 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – rozvoj - strategické plánování -strategické plány - 2016-2022 – zpracování –
Zadání - Městský úřad Znojmo
816)

XA

Připravuje se Strategický plán rozvoje města / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 7 (2014),
s. 2
Znojmo (Česko) – rozvoj - strategický plán rozvoje města – příprava – schvalování - Rada města
Znojma
817)

JM

Priority Znojma určí strategický plán / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – rozvoj - strategické plánování - akční plán - Strategický plán rozvoje města
Znojma na léta 2016 až 2022 - Akční plán na rok 2016 a 2017 – financování – vypracování – schválení
Rada města Znojma
818)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo má komisi. Třináctou : znojemští radní ustanovili novou komisi města / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 175 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – města - rozvoj měst –
komise - uplatnění
819)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo chystá výměnu veřejného osvětlení : pilotním projektem začne postupná obměna lamp
veřejného osvětlení ve Znojmě. První přijdou na řadu Aninská a Dukelských bojovníků / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 214 (2014), s. 2
dtto:
XA. Pilotním projektem odstartována postupná obnova veřejného osvětlení. Znojemské listy. 4.9.2014,
roč. 23, č. 15, s. 4.
Znojmo (Česko) – rozvoj – osvětlení - veřejné osvětlení – projekty – výměna - modernizace
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 Stavebnictví
820)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo dokončuje územní plán. Bude do jara : k návrhu nového územního plánu poslali lidé na třicet
připomínek a námitek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 2 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – urbanismus - územní plánování – podklady – dokumentace připomínky – projednávání – kritika - výhrady
821)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo se rozroste o nový satelit / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 10 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky – bydlení - rodinné domy – byty – výstavba – lokality Pod Městským lesíkem
822)

MIV

Znojemští mají k územnímu plánu připomínky / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 12
(2014), s. 10
Znojmo (Česko) – stavebnictví – urbanismus -územní plánování - územní plány –podklady –
dokumentace – projednávání- obyvatelé – připomínky
823)

MOŠTĚK, Martin

Obnova okolí Michalské: trvá spor o parčík / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 24 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. veřejná projednávání – připomínky - řešení
824)

MOŠTĚK, Martin

Divišovo náměstí: město trvá na svém / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 3
dtto:
JM. Architekti představili úpravy, lidém jim řekli svoje názory. Znojemský týden. 27.1.2014,
roč. 14, č. 5, s. 1, 4.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. –
městská památková rezervace – regenerace – projekty – připomínky – zveřejnění
825)

MAŽÁROVÁ, Monika

Poválečné stavby: zapomenuté a opomíjené / Monika Mažárová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 45 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – urbanismus - 1945-1989 - přednášky
826)

JM

Územní plán má šedesát připomínek a návrhů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
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region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 2 (2014), s.3
dtto:
XA. Nový územní plán je na dohled. Znojemské listy. 23.1.2014, roč. 23, č. 1, s. 3.
Znojmo (Česko) – stavebnictví- urbanismus - územní plánování - územní plány – podklady –
dokumentace – projednávání – obyvatelé – připomínky - návrhy
827)

MIV

Výměna přípojek předejde potížím / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 67 (2014),
s. 12
Znojmo (Česko) - stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. přípojové sítě – přípojky – výměna - dotace
828)

PERGROVÁ, Ilona

Bude z pivovaru sál nebo lákadlo pro turisty? / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 68 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – pivovary - pivovar Hostan Znojmo – budovy - využití
architekti - návrhy
829)

MM

Znojmo vypsalo zakázku na opravu Velké Michalské / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – náměstí – ulice - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. – opravy –
rekonstrukce - tendry – dodavatelé - vypsání
830)

KRUTIŠ, Dalibor

Dům v Klácelově: potíže zmizely, staví se dál / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – historické – památky – centrum – domy - Klácelova ul. – výstavba pokračování
831)

KRUTIŠ, Dalibor

Před pěti lety zmizel dům na Pražské : problémový dům na Pražské ulici ve Znojmě zbourali dělníci
v dubnu roku 2009 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 78 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – urbanismus - územní plánování – pozemky - Pražská ulice +využití
832)

DUŠKOVÁ, Markéta

Sporný zůstává parčík náměstí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 5 (2014), s. 2
dtto:
JM. Návrhy Znojmáků posoudí architekti. Znojemský týden. 17.2.2014, roč. 14, č. 8, s. 3.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí- Velká Michalská ul. městská památková rezervace – regenerace – projekty - připomínky
833)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Konkrétní výsledky veřejného projednání plánované rekonstrukce Divišova náměstí a okolí / Anna
Maixnerová. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 8-9
dtto:
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JM. Oprávněné připomínky Znojmo bere. Znojemský týden. 24.2.2014, roč. 14, č. 9, s. 3.
dtto:

Konkrétní výsledky veřejnéhobprojednání plánované rekonstrukce Divišova náměstí a jeho okolí.
Radnice oprávněné připomínky zapracuje do projektu. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 8.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí - Jezuitské náměstí Jezuitská ul. - nám. Svobody – projekty – připomínky - veřejná projednávání - výsledky
834)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Rekonstrukce Velké Michalské je první na řadě / Anna Maixnerová. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
23, č. 3 (2014), s. 10
Znojmo (Česko) + stavebnictví – rekonstrukce – opravy - Velká Michalská ul. – projekty - připomínky
veřejná projednávání - výsledky
835)

XA

U Dukly se připravuje oddechová plocha, radnice se sejde s občany / xa. -- In: Znojemské listy. –
Roč. 23, č. 4 (2014), s. 2
dtto:
PAS. U Dukly bude k dispozici oddechová plocha. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 5.
Znojmo (Česko) – stavebnictví - oddechové plochy - odpočinková místa – hřiště – výstavba
plánování - Dukelských bojovníků - Sokolovská
836)

JM

Za přípojky k domům zaplatí polovinu město / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – opravy – rekonstrukce - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. přípojové sítě – přípojky – výměna - dotace
837)

VSM

Začnou opravy Velké Michalské. A načas tak přesměrují dopravu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 102 (2014), s. 3
dtto:
XA. V květnu začnou opravy Velké Michalské. Znojemské listy. 2.5.2014, roč. 23, č. 8, s. 3.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – ulice - Velká Michalská ul. – opravy – rekonstrukce – doprava –
objížďky
838)

KRUTIŠ, Dalibor

Dům na Pražské půjde k zemi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 104 (2014), s. 1
dtto:
DAK. Dům má opravenou střechu i zánovní okna. Přesto padne. Rovnost-Znojemský deník. 7.5.2014,
roč. 25, č. 106, s. 3.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – domy - havarijní stav – demolice - Pražská ulice – prostory – využití
plánování
839)

SMOLA, Vojtěch

Z Divišova náměstí je teď jedno velké staveniště / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 3
130

Znojemsko v tisku 2014

Znojmo (Česko) – stavebnictví – náměstí – ulice - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. –
rekonstrukce – doprava - omezení
840)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 22
(2014), s. 11
Znojmo (Česko) – stavebnictví –lešení - dřevěné konstrukce - Obroková ul. - Radniční věž (Znojmo,
Česko) – historie – současnost - fotografie
841)

XA

Regenerace Velké Michalské za šestnáct milionů / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 10
(2014), s. 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – ulice - Velká Michalská ul. –opravy – rekonstrukce - regenerace
842)

ČTK

Znojemská radnice stále hledá využití pro zavřený pivovar / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 157 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – pivovary - pivovar Hostan Znojmo – budovy využití – architekti - návrhy
843)

PAS

Nový územní plán / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 27 (2014), s. 2
dtto:
XA. Znojmo má nový územní plán. Znojemské listy. 24.7.2014, roč. 23, č. 13, s. 4.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – urbanismus - územní plánování - územní plány – podklady Dokumentace - Zastupitelstvo města Znojma - schválení
844)

DUŠKOVÁ, Markéta

Chtějí záchody v ceně 32 bytů / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 26 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – veřejné – toalety – rekonstrukce – výstavba – plánování –
Komenského nám.
845)

KRUTIŠ, Dalibor

Nejstarší sídliště ve Znojmě rozryly bagry / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 190 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) –stavebnictví – sídliště - Pražská ulice – rozvody – teplo – výměna – rekonstrukce Znojemská tepelná společnost s r.o.
846)

KRUTIŠ, Dalibor

Opravené sídliště se lidem líbí, mají i výhrady / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 201 (2014), s. 3
dtto:
TZ, JM. Skončila regenerace přímětického sídliště. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 3.
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství bytové domy – byty – opravy – rekonstrukce – revitalizace - dokončení
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847)

DAK

Deštivé dny zpomalily opravy teplovodu na sídlišti Pražská / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – sídliště - Pražská ulice – rozvody – teplo – výměna - rekonstrukce
zpoždění - Znojemská tepelná společnost s r.o.
848)

VSM

Den architektury zamíří do ulic / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 231 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – akce - Den architektury - Světový den architektury
programy
849)

TZ

Na Divišově náměstí se začne dláždit / tz, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – stavebnictví – náměstí – ulice - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. –
Rekonstrukce - archeologické - nálezy
850)

MD

Stop záchodkům. O zakázku nebyl zájem / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 29 (2014), s. 2
dtto:
XA,
ZP. Firmy neměly zájem o rekonstrukci. Znojemské listy. 21.8.2014, roč. 23, č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko) – stavebnictví –veřejné – toalety – rekonstrukce – výstavba – plánování Komenského nám. - výběrová řízení - zrušení
851)

JM

V areálu Fruty budou stavebniny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – stavebnictví – parcely – areály – Fruta – obchody – stavebniny – provozovny sklady - plánování
852)

BE

Ve školách i školkách vrcholí stavební ruch / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - mateřské školy – stavebnictví – opravy - rekonstrukce
853)

T

Radnice ušetřila revitalizací Přímětic 17 milionů korun / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 36 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště -veřejná prostranství –
bytové domy – byty – opravy – rekonstrukce – revitalizace - dokončení
854)

XA

Divišovo náměstí opět zcela průchozí. Nový povrch vyzkouší i průvod / xa. -- In: Znojemské listy. -Roč. 23, č. 15 (2014), s. 2
dtto:
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TZ, M. Divišovo náměstí má novou dlažbu. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 2.
Znojmo (Česko) – stavebnictví – náměstí – ulice - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. –
rekonstrukce - dokončení
855)

MD

Nové sídliště trápí parkování / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 33 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství –
revitalizace –dokončení – parkování - problémy
856)

JM

V Příměticích mají barevné sídliště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství –
bytové domy – byty – opravy – rekonstrukce – revitalizace - dokončení
857)

H

H & M se představilo v Praze na For archu. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – průmysl – podniky - H&M s. r. o. – okna – stavebnictví – veletrhy - For Arch
858)

DUŠKOVÁ, Markéta

Pomníky socialismu: kulturák i unikátní stavby : hotel Dukla v Blansku nebo Tip klub ve Znojmě /
Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 263 (2014), s. 2,
Jižní Morava 25 let.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) – stavebnictví – stavby – architektura – socialismus –
pozůstatky
859)

DUŠKOVÁ, Markéta

Totalitní stavby dráždí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 43 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – totalita – stavby - Obchodní dům Dyje - Tip klubAgrodům
860)

KRUTIŠ, Dalibor

Nový dům s obchody nahradil starý / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 289 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – stavebnictví – výstavba – domy – obchody - nám. Svobody
861)

MRVA, Vlastimil

Jiří Jelínek: Jediná dobrá věc na socialismu byla, že jsme byli mladí / Vlastimil Mrva. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 51-52(2014), s. 19
Znojmo (Česko) – stavebnictví – podnikání – osobnosti – podnikatelé - Jelínek, Jiří{ XE "Jelínek,
Jiří" } - rozhovory

 Průmysl
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862)

PERGROVÁ, Ilona

Bývalý Vertex je na prodej : rozlehlý výrobní areál nedaleko centra Moravského Krumlova je na
prodej / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 14
(2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. realitní kanceláře - prodej
863)

MIV

Znojmo: Soutěž se vyplatila, teplo pro lidi nepodraží / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.
24, č. 18 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) – průmysl – energetika – energie - elektronické aukce – úspora- Znojemské tepelné
společnosti, s.r.o. - Městský úřad Znojmo
864)

SMOLA, Vojtěch

Salon vín: výrazně vodoval Znovín i Lahofer : vína ze Znojemska výrazně uspěla v letošní největší
nejvyšší soutěži vín v zemi / Vojtěch Smola. -- - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 37 (2014), - s. 3
Znojmo (Česko) - Valtice (Česko) - průmysl – vinařství – podnikání - Salon vín České republiky
(soutěž) - Znovín Znojmo, a. s. - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - umístění
865)

MARKEL, Martin

Znojmo: jak šel vývoj společnosti v c.k časech : přinášíme vám dalšípříspěvek z přednáškového cyklu
Jihomoravského muzea ve Znojmě, který přibližuje časy monarchie ve Znojmě / Martin Markel. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 51 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) přednášky -monarchie + 19. stol. + průmysl + urbanismus
866)

BE

Čepička: Znojemsku citelně chybí zpracovatelský průmysl / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 5 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) + průmysl + vinohradnictví + vinařství – osobnosti – vinaři - Čepička, Jaromír, 1943{ XE "Čepička, Jaromír, 1943-" }
rozhovory
867)

KAIN, Petr

Znojemský Pegas těží ze své expanze do Egypta / Petr Kain. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN
0862-9587. -- Roč. 58, č. 57 (2014), s. 19
Znojmo (Česko) – průmysl – firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. – provoz – Egypt – hospodářské výsledky – tržby – zisk
868)

EISENBRUK, Jiří

Znojemský košt oslavil pětadvacetiny / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 13 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno – ochutnávky – přehlídky - Znojemský košt - 25. výročí
založení
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869)

VSM

Do Louky se sjeli vinaři z Evropy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 142 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství – akce - Oenoforum 2014 - Mezinárodní
vinařská konference – pořadatelé - Svaz vinařů ČR
870)

VSM

Znojmo chystá další nákup energií / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 148 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – průmysl – energetika - elektrická energie - zemní plyn – finance – úspora –
elektronické aukce - e-aukce - Městský úřad Znojmo
871)

PI

Znojemská MONA je na trhu už 20 let / PI. -- In: Znojemské noviny. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 12,
č. 26 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – průmysl – firmy – sodovkárny - Mona Znojmo, s. r. o., - historie -současnost
výroba
872)

ČTK

Vinaři vezou medaile z Londýna / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 149 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) –průmysl – vinohradnictví – vinařství – vinaři – soutěže - mezinárodní soutěže Decanter World Wine Awards –ocen
873)

DAK

Vinaři z Hnanic bodovali v San Franciscu. Mají dvakrát zlato / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 152 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství – vinaři - Vinice-Hnanice, s.r.o.- mezinárodní
Soutěže - San Francisko (Kalifornie) – ocenění - medaile
874)

HLOUŠEK, Jiří

Vajčner: Na Vinařské 50 Author Znovín Cup profitují i ostatní podnikatelé / Jiří Hloušek. -- In: Vinařský
obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 107, č. 7-8 - (2014), s. 384-387
dtto:
CHAF. Znovín cup napíše 15. ročník. Znojemský týden. 23.6.2014, roč. 14, č. 26, s. 16.
Znojmo (Česko) – průmysl – vinohranictví – vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - akce - Vinařská 50
Author Znovín Cup - Znovín Walking - Vajčner, Pavel{ XE "Vajčner, Pavel" }
875)

EIS

Lahofer a Znovín nejlepší / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 26 (2014),

s. 1
Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – akce – galavečery – mezinárodní – soutěže - Czech
International Wine Competition with Special Sauvignon Award – Vinařství Lahofer, a. s.
Dobšice - Znovín Znojmo, a. s. - ocenění
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876)

MD

Ve Znojmě se bude v bývalém pivovaru opět vařit pivo / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN

1210-1168. -- Roč. 25, č. 226 (2014), s. 2, Jižní Morava
dtto:
PERGROVÄ, Ilona. Bývalý pivovar má zájemce. Rovnost-Znojemský deník. 26.9.2014, roč. 25,
č. 256, s. 1, 2
Znojmo (Česko) – průmysl – podnikání - podnikatelské projekty – pivovarnictví – pivovary minipivovary - obnovení
877)

VSM

Kritizovaný pronájem pivovaru: nájemce představil svou vizi / vsm, mm. -- n: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 231 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – průmysl – podnikání - podnikatelské projekty – pivovarnictví – pivovary minipivovary- obnovení – vize – představení - Harašta, Miroslav{ XE "Harašta, Miroslav" }
878)

HOMOLA, Miroslav

Ve Znojmě na hradě bude minipivovar / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.

24, č. 233 (2014), s. 12
dtto:
JM. Výroba piva ve Znojmě je na spadnutí. Znojemský týden. 29.9.2014, roč. 14, č. 40, s. 1.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Znojemský pivovar má zase vařit pivo! Znojemsko. 30.9.2014, roč. 24,
č. 40, s. 8.
Znojmo (Česko) + průmysl + pivovarnictví + pivovary + minipivovary + podnikání + obnovení CEO Management
879)

JM

Nová provozovna zaměstná 45 lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.

- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 3
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Míst bude 45. Znojemsko. 30.9.2014, roč. 24, č. 40, s. 1, 2. - dtto: ZP.
č. 17, s. 2.
Znojmo (Česko) – průmysl - automobilový průmysl – autodružstva - Autodružstvo Znojmo provozovny - Brněnská ul. - výstavba
880)

H

H & M se představilo v Praze na For archu. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – průmysl – podniky - H&M s. r. o. – okna – stavebnictví – veletrhy - For Arch
881)

DUŠKOVÁ, Markéta

Ve Znojmě se bude vařit pivo / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 37 (2014),

s. 1, 3
dtto:
TZ, M. Pivo se začne vařit ve Znojmě už na jaře. Znojemský týden. 6.10.2014, roč. 14, č. 41, s. 9.
Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví + pivovary + minipivovary – podnikání - obnovení
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882)

EISENBRUK, Jiří

Ve Znojmě se má vařit pivo už v květnu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko.m -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 24, č. 41 (2014), s. 2
dtto:
MP, ZP. V pivovaru bude zase pivovar. Město na tom vydělá dvacet jedna milionů. Znojemské
listy. 9.10.2014, roč. 23, č. 17, s. 3.
Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary – podnikání – obnovení
883)

DUŠKOVÁ, Markéta

Ležák i speciál. Pivovar ožívá / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 40 (2014), s. 5

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary – podnikání - obnovení
884)

ČTK

Pegas ukončil emisi dluhopisů / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –

Roč. 25, č. 273 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – průmysl – firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. – obligace - emise cenných papírů
ukončení
885)

PERGROVÁ, Ilona

Pivovar stále čeká na podpis smlouvy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –

ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 275 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary –objekty – pronájem –
Smlouvy
886)

BE

Na Mundus vini se znojemským vedlo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 46 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno - mezinárodní soudy - Mundus vini – Německo Vinice Hnanice, s. r. o. - Znovín Znojmo, a. s. - úspěchy
887)

VSM

Vaření piva je blíž, podepsali smlouvu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 25, č. 297 (2014), s. 3
dtto:
MD. Podepsáno. Ve Znojmě se bude vařit pivo. Ale s omezením. 5+2 dny. 9.1.2015, roč. 4, č. 1,
s. 3.
Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – minipivovary – smlouvy - podepsání - Městský úřad
Znojmo - Znojemský městský pivovar
888)

DUŠKOVÁ, Markéta

Sommeliérství musí jít ze srdce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 47 (2014),

s. 4
Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – sommelierství – osobnosti – sommeliéři – Juránková,
Erica{ XE "Juránková, Erica" } - rozhovory
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889)

KAT

Pivo se vrací / kat. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 1, 2

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – minipivovary – smlouvy - podepsání - Městský úřad
Znojmo - Znojemský městský pivovar

 Zemědělství
890)

BE

Pastevec Míra Bubeníček: Nepotřebuji šéfa ni sekretářku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – zemědělství – chovatelství – pastevectví – ovce – kozy – osobnosti – pastevci Bubeníček, Míra{ XE "Bubeníček, Míra" } - rozhovory
891)

JM

Mlékomat si lidé pochvalují / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - živočišná výrob – mléko – mlékomaty - Běhařovice (Česko)
Božice (Znojmo, Česko) - Znojmo (Česko)
892)

BE

Jaromír Čepička: Ovocnáře trápilo počasí a škůdci / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – zemědělství – ovocnářství – osobnosti – vinaři - Čepička, Jaromír, 1943-{ XE
"Čepička, Jaromír, 1943-" } rozhovory

 Kultura-slavnosti
893)

PERGROVÁ, Ilona

Louku rozezněl cimbál a cinkání skleniček / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 58 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – víno – výstavy - Znovínský košt - Loucký klášter - reportáže
894)

VINOBRANÍ

Vinobraní dostane nové brány. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 60 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – brány –
zhotovení
895)

VSM

Slavnosti Harmonie budou letos o elementu Země / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 73 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti Harmonie – přípravy – programy - hosté
896)

MOŠTĚK, Martin

Ve Znojmě opět odstartují velikonoční trhy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 85 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - tradice – svátky - Velikonoce 2014 - velikonoční trhy programy - přípravy
897)

STANO

V jubilejním XXV. Znojemském koštu zabodovaly Vinné sklepy Lechovice / stano. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 5
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Šampionem Koštu je lechovický šeďák. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11,
s. 12.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – víno - oblastní přehlídky vín - Znojemský košt - 25. ročník
vítězové - ocenění
898)

MOŠTĚK, Martin

Znojemský máj: víno a hudba / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 95 (2014), s. 1, 3
dtto:
LP. Májové slavnosti ve Znojmě začnou pěkně od podlahy. Znojemské listy. 2.5.2014, roč. 23, č. 8,
s. 1.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Májové slavnosti – čarodějnice – pálení - Festival vína VOC
Znojmo - Majáles 2014 - Dny partnerských měst - Garage Design – programy - přípravy
899)

MOŠTĚK, Martin

Hotaři vynesli kozla do vinice. Podesáté : členové Spolku přátel hroznové kozy slaví deset let svého
sdružení. Stejnou dobu obnovují starobylé - vinařské tradice Znojemska / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 99 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - folklor - tradice – Hroznová koza – Spolek přátel Hroznové
Kozy - průvody – 10 .ročník
900)

PERGROVÁ, Ilona

Pálení čarodějnic / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 102 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – folklor - pohanské zvykyslavnosti – čarodějnice - pálení čarodějnic
tradice - Vlkova věž (Znojmo, Česko)
901)

MOŠTĚK, Martin

Májové slavnosti uzavře design a města : tradiční Dny partnerských měst a druhý ročník přehlídky
Garage Design zakončí dnes a zítra znojemské Májové slavnosti / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 107 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Májové slavnosti - Dny partnerských měst - Garage Design
Programy - ukončení
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902)

KRUTIŠ, Dalibor

Pivaři teskní: léto bez slavností / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 110 (2004), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Pivní slavnosti Hostan – akce – zrušení - Heineken
903)

BE

Vstupní brány na vinobraní se změní k nepoznání / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – brány - inovace
904)

PERGROVÁ, Ilona

Muzejní noc láká na kresbu světlem i origami : projet se na netradičně upraveném bicyklu nebo
zjistit, jak nakreslit obrazce světlem, mohou návštěvníci zítřejší Muzejní noci ve Znojmě / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – muzea - Muzejní no - 10. ročník – programy
905)

DAK

Znojmo nabízí k pronájmu mázhauzy na Vinobraní / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 122 (2014), s. 4
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Kdo chce mázhauz na letošní Vinobraní, může se už hlásit. Rovnost-Znojemský
deník. 29.5.2014, roč. 25, č. 124, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – mázhauzy pronájem - Městský úřad Znojmo - výběrová řízení
906)

T

Jarní znojemský automotosalon již pošestnácté / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 17 (2014), s. 2
dtto:
EIS. Automotosalon po roční přestávce funguje. Znojemsko. 6.5.2014, roč. 24, č. 19, s. 11.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – výstavy – automotosalon – auta – motocykly - Jarní znojemský
Automotosalon - 16. ročník
907)

PERGROVÁ, Ilona

Letošní Vinobraní přiveze Olympic i Annu K. : novinku v podobě "uličky chudiny" nebo brány
připomínající původní hradby nabídne letošní Znojemské historické vinobraní / Ilona Pergrová. –
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 142 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 - přípravy
programy
908)

JM

Královna parodovala Tinu Turner / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 4
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Krásu královny nespláchl ani déšť. Znojemsko. 13.5.2014, roč. 24, č. 20,
s. 1.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Majáles - královna majálesu - král majálesu - volby
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909)

EISENBRUK, Jiří

Festival VOC láká lidí moc / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 20
(2014), s. 1, 10
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinařství – festivaly - Festival vína VOC Znojmo - návštěvnost
910)

EISENBRUK, Jiří

Pětice růžových medailí pro Vinné sklepy Lechovice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 20 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – víno - růžová vína – ochutnávky – mezinárodní – soutěže Jarovín Rosé 2014 - 11. ročník - Vinné sklepy Lechovice
911)

KRUTIŠ, Dalibor

Vinobraní a hokej. Bude husto / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 156 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Znojemské historické vinobraní – sport – hokej – zápasy –
návštěvnost- kolapsy
912)

VSM

Z okurek připraví mojito i tatarák / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 166 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti okurek 2014 – příprava – programy -novinky
913)

ČTK

Na Vinobraní se představí přes 30 moravských vinařství / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní – vinařství účast
914)

VOJTEK, Milan

Znojmo ovládla okurková nostalgie / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 179
(2014), s. 8
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Centrum Znojma ožilo Slavnostmi okurek. Rovnost-Znojemský deník. 2.8.2014,
roč. 25, č. 179, s. 3.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Sorbet, tatarák, raita. Vše z okurek. Mladá fronta dnes. 4.8.2014, roč. 25, č.
180, s. 2, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti okurek 2014 – okurky – ochutnávky- příprava programy
915)

TIK

Slavnosti Harmonie osladí pamlsek Žlutých sester / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 24 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti Harmonie – přípravy – programy - hosté
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916)

JM

Vinobraní: Olympic, No Name i ulička chudiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 26 (2014), s. 3
dtto:
JAN. Králem bude zase Hrabě. Znojemsko. 24.6.2014, roč. 24, č. 26, s. 1, 5.
dtto:
ZP, LP. Na vinobraní přijedou legendární Olympici. Chystá se i několik novinek. Znojemské listy.
26.6.2014, roč. 23, - č. 12, s. 8.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – programy přípravy
917)

DUŠKOVÁ, Markéta

Ulička ožije vinobraním / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 26 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní -uličky
918)

MM

Od zítřka bude Znojmo týden žít divadlem. Už podruhé / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 187 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník – programy přípravy
919)

KRUTIŠ, Dalibor

V centru Znojma vyrostlo šapitó. Pro divadlo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 188 (2014), s. 33
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Znojmo začalo žíd divadlem. I na ulici. Rovnost-Znojemský deník. 14.8.2014, roč.
25, č. 189, s. 3.
Znojmo (Česko) –kultura – slavnosti – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník - cirkusové stany – výstavba - Horní náměstí
920)

HOMOLA, Miroslav

Král si při vinobraní vína ani nelízne : největší svátek vína a rovněž největší pouliční divadlo, jaké v zemi
nemá obdoby / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 194 (2014),
s. 10
Znojmo (Česko) – kultura - slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 – programy
Přípravy – novinky
921)

BE

Okurkové slavnosti se blíží / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 4
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Okurky v tataráku i limonádě. 5+2 dny. 1.8.2014, roč. 3, č. 29, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti- Slavnosti okure - okurky – ochutnávky - programy
922)

DAK

Kraj dá čtvrt milionu na Vinobraní / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 203 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) - kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 reklama a propagace – dotace Jihomoravský kraj (Česko) - Brno (Česko)
923)

MOŠTĚK, Martin

Vinobraní: nové parkoviště i písně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 208 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – programy novinky -pozvánky
924)

KOZELKA, Petr

Přípravy na znojemské vinobraní jsou ve finiši / Petr Kozelka. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.
24, č. 209 (2014), s. 12
dtto:
ČTK, zr. Znojemské vinobraní letos výrazněji omezí dopravu. Právo. 9.9. 2014, roč . 24, č. 211. s. 11
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní -Znojemské historické vinobraní – programy přípravy
925)

MOŠTĚK, Martin

Králem vinobraní bude opět Miroslav Hrabě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 209 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – panovníciHrabě, Miroslav{ XE "Hrabě, Miroslav" } - Drozdová, Šárka{ XE "Drozdová, Šárka" }
926)

SOUKUPOVÁ, Jana

Víno, burčák a historie. To je znojemské vinobraní / Jana Soukupová. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 5, Jižní Morava
dtto:
JM. Vinobraní: Novinky i tradice. Znojemský týden. 8.9.2014, roč. 14, č. 37, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – programy přípravy
927)

SMOLA, Vojtěch

Vinobraní: pořádek ohlídá i policie na koních / Vojtěch Smola. – In Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – policie Městská policie – bezpečnost - zajištění
928)

DUŠKOVÁ, Markéta

Vinařský boj nehrozí, lidé se hrnou tam i tam : druhý zářijový víkend si v kalendáři zaškrtávají milovníci
burčáku i historie černým fixem / Markéta Dušková, Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 214 (2014), s. 1, 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - Mikulov (Břeclav, Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické
vinobraní - Mikulovské vinobraní – nabídka - programy
929)

HORÁKOVÁ, Veronika

Na vinobraní byly letos nutnou výbavou gumáky : Pálavské i Znojemské vinobraní letos provázly prudké
průtrže mračen / Veronika Horáková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25,
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č. 216 (2014), s. 3,
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - Mikulov (Břeclav, Česko) – kultura – slavnosti - Znojemské
historické vinobraní 2014 - Mikulovské vinobraní 2014 - návštěvnost
930)

SMOLA, Vojtěch

Vinobraní začalo, kazí ho jen počasí : letošní Znojemské vinobraní odstartovalo / Vojtěch Smola, Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 215 (2014),
s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 - programy
931)

PERGROVÁ, Ilona

Vinobraní: zmoklý Olympic a kratší ohňostroj : i přes pesimistické předpovědi meteorologů průvodu i
historické scéně na Masarykově náměstí počasí přálo. Liják přišel v sobotu večer / Ilona Pergrová. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 216 (2014), s. 3
dtto:
ABRHEL, Vlastimil. Znojemské historické vinobraní. Pokaždé stejné, pokaždé jiné. Znojemské listy.
4.9.2014, roč. 23, č. 15, s. 1.
dtto:
JM. Vinobraní mělo kouzelnou atmosféru. Znojemský týden. 15.9.2014, roč. 14, č. 38, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 - programy
Návštěvnost -počasí
932)

PERGROVÁ, Ilona

Burčákfest: Eddie Stoilow i Ulrychovi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 224 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Burčákfest - 10. ročník – programy – burčák – ochutnávky Loucký klášter
933)

PERGROVÁ, Ilona

Vinobraní: fenomén s padesátiletou historií / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 233 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – výstavy –
Dům umění (Znojmo, Česko)
934)

BE

Okurky zavládly Znojmu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 1, 9
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti okurek – okurky – ochutnávky – programy –
návštěvnost
935)

JAN

Nové brány se líbí / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) –kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – brány - inovace
936)

DUŠKOVÁ, Markéta

Burčák teče a městu vládne král / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 34 (2014), s. 1, 3
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Znojmo (Česko) –kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – programy –
novinky - přípravy
937) JM
Vinobraní přineslo radost a dobrou náladu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 8
dtto:
JAN. Úspěch čítá 73 000 návštěvníků! Znojemsko. 16.9.2014, roč. 24, č. 38, s. 1, 3.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Déšť trápil. Ale ne návštěvníky. 5+2 dny. 19.9.2014, roč. 3, č. 35, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – návštěvnost fotografie
938)

VSM

Otevřené sklepy nabídnou až 300 vín / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 255 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) kultura – slavnosti - vinné – festivaly - Festival otevřených sklepů – vína –
ochutnávky - 7. ročník
939)

JM

Vinobraní: Lidé byli báječní a déšť jim nevadil / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 39 (2014), s. 4
dtto:

Hodně navštívené, trochu mokré Znojemské historické - vinobraní 2014. Znojemské listy.
25.9.2014, roč. 23, č. 16, s. 8-9.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – návštěvnost –
osobnosti – produkční - Alexová, Jana{ XE "Alexová, Jana" } - rozhovory
940)

JM

Novinky: Hradební okruh i pivní slavnosti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – návštěvníci - cestovní ruch – akce – Znojemská Beseda
(organizace) - přípravy

 Kultura-kulturní zařízení
941)

MIV

Kino se změní / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – modernizace – digitalizace Dotace - Městský úřad Znojmo
942)

IPE

Budoucí spisovatelé mohou soutěžit / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 12 (2014), s. 3
145

Znojemsko v tisku 2014

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - - Městská knihovna Znojmo –akce soutěže - literární soutěže - autorská čtení - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a
učňovských škol (akce) - 9. ročník
943)

KRUTIŠ, Dalibor

Ředitel Besedy Varga odchází : přesně po třech letech působení v čele Znojemské Besedy odchází
na vlastní žádost její ředitel Dušan Varga /Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 18 (2014), s. 1, 3
dtto:
RZT. Z Besedy odchází ředitel. Znojemský týden. 27.1.2014, roč. 14, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) – kultura -kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - vedoucí pracovníci
Varga, Dušan{ XE "Varga, Dušan" } - odchod
944)

PERGROVÁ, Ilona

Dům umění připomíná staré Japonsko / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) - japonská kultura – Japonsko - výstavy
945)

PERGROVÁ, Ilona

Domem umění zašustí kimona a zasviští meče / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 21 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) –kultura - kulturní zařízení –muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy – Japonsko – gejši - samurajové
946)

IPE

Jiří Eisenbruk ukáže fotky / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 23 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – kultura -kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – cestopisné Přednášky - Eisenbruk, Jiří{ XE "Eisenbruck, Jiří" }
947)

MOŠTĚK, Martin

Nový ředitel Besedy bude v březnu : měští radní pověřili vedením Besedy šéfku odboru školství
Denisu Krátkou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 25 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - vedoucí pracovníci
výběrová řízení - přihlášky
948)

VSM

Kina přinesou Rusalku z New Yorku. Čekají divácký rekord / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 33 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – opery - Metropolitní opera New
Yor – přenosy
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949)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo tají adepty na šéfa Besedy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 51 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení- Znojemská Beseda (organizace) - vedoucí pracovníci
výběrová řízení – uchazeči - zveřejnění
950)

MARKEL, Martin

Znojmo: jak šel vývoj společnosti v c.k časech : přinášíme vám další příspěvek z přednáškového cyklu
Jihomoravského muzea ve Znojmě, který přibližuje časy monarchie ve Znojmě / Martin Markel. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 51 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
Přednášky – monarchie - 19. stol. – průmysl -urbanismus
951)

MM

Knihovna zve na noc s Boccacciem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 53 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
Noc s Boccacciem - 6. ročník
952)

MOŠTĚK, Martin

Besedu povede Koudela z VOC / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 55 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) -vedoucí pracovnícim
výběrová řízení – ředitelé - Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - zvolení
953)

BE

Ve Světě si posedíte jako v obýváku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 3
dtto:
XA, LP. Velký sál Kina Svět dostal konečně pohodlné sedačky. Znojemské listy. 23.1.2014, roč. 23,
č. 1, s. 2.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – modernizace - sedačky –
digitalizace - dotace
954)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

V knihovně mňoukaly mazané komety / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
Přednášky - Dřevěný, Radek{ XE "Dřevěný, Radek" }
955)

BE

Besedu bude zatím řídit Denisa Krátká / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 3
dtto:
EIS. Vargu střídá dočasně Krátká. Znojemsko. 4.2.2014, roč. 24, č. 6, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – ředitelé –
odstoupení - Krátká, Denisa{ XE "Krátká, Denisa" } - dočasné řešení
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956)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Pracovitý romantik Jiří Eisenbruk / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 6 (2014), s. 1, 8
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce přednášky - Eisenbruk, Jiří{ XE "Eisenbruk, Jiří" }
957)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Za gejšami do Domu umění / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 6 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy – Japonsko – gejši - samurajové
958)

PETERKOVÁ, Ľuba

Dušan Varga: Na tu otázku se odpovídá těžko / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23,
č. 2 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti ředitelé - Varga, Dušan{ XE "Varga, Dušan" } - rozhovory
959)

MOŠTĚK, Martin

Volba mezi školou a Besedou byla velmi těžká : v ředitelské kanceláři Znojemské Besedy se od
pondělí zabydluje František Koudela / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 73 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace)- vedoucí pracovníci
Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - rozhovory
960)

MAŠKOVÁ, Věra

Čtenářskou rodinou se stali letos Jílkovi / Věra Mašková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce Březen-měsíc čtenářů - Čtenář roku - Čtenářská rodina roku - vyhlášení
961)

KACETL, Jiří, 1976-

Muzeum zve na projížďku po císařské silnici / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 81 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
výstavy - Císařská silnice z Vídně do Prahy - minoritský klá
962)

EISENBRUK, Jiří

Vzpomínka na mládí aneb Retrokukátkem do minulosti / Jiří Eisenbruk. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 7 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - muzea
Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) – výstavy – osobnosti – kurátorky - Drozdová, Anna M.{ XE
"Drozdová, Anna M." } rozhovory
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963)

BE

Ředitelka Durajková: V muzeu si "budeme hrát", i stavět, za miliony / be. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- -Roč. 14, č. 8 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura -kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) osobnosti – ředitelé - Durajková, Vladimíra{ XE "Durajková, Vladimíra" } - rozhovory
964)

JM

V muzeu motorismu bude expozice hraček / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum motorismu – expozice – hračky výstavy
965)

JM

Spisovatelka: Hlad byl jako droga / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 4
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Úspěch Petry Dvořákové vykoupený slzami. Znojemsko. 4.3.2014, roč. 24,
č. 10, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy
S pisovatelky - Dvořáková, Petra, 1977-{ XE "Dvořáková, Petra, 1977-" }
966)

BE

Znojemskou Besedu povede nový ředitel František Koudela / be. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 3
dtto:
EIS. Učitel František Koudela dostal nejvíc jedniček a bude ředitelem Besedy. Znojemsko.
11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 1.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti Ředitelé - Koudela, František{ XE "Koudela, František" }- zvolení
967)

JM

O unikátních mlýnech a plovárnách na Dyji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 4:
dtto:
JAN. Pozdvižení v knihovně díky M. Klimtové. Znojemsko. 18.3.2014, roč. 24, č. 12, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce přednášky – fotky – promítání - Klimtová, Miloslava{ XE "Klimtová, Miloslava" }
968)

JM

Malířka Vysočiny vystavuje ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 5
dtto:
EIS. Obrazy přívětivé krajiny Heleny Puchýřové. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce – výstavy
Dům porozumění - Puchýřová, Hana{ XE "Puchýřová, Hana" } - Břečková, Ladislava{ XE "Břečková,
Ladislava" }
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969)

JM

O slastech a strastech milování / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 11 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce Noc s Boccacciem
970)

DUŠKOVÁ, Markéta

Přihlášku jsem podal poslední den, myslel jsem na studenty / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 10 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti –
ředitelé - Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - rozhovory
971)

PERGROVÁ, Ilona

Dům umění zaplnily staré a kuriózní bicykly : nan novou výstavu zve příznivce cyklistiky
Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Meobvyklá kola poskytli soukromí sběratelé, ale i muzeum / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 98 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) akce – výstavy - jízdní kola - Dům umění (Znojmo, Česko)
972)

PETERKOVÁ, Ľuba

Turistické informační centrum musí být výkladní skříní města / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 23, č. 5 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti - ředitelé
Koudela, František – rozhovory
973)

PERGROVÁ, Ilona

Dům umění láká na nostalgii starých hraček / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 103 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea. - Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení muzea - Jihomoravské muzeum
(Znojmo, Česko) – výstavy – hračky - Dům umění (Znojmo, Česko)
974)

PERGROVÁ, Ilona

Figury se kochají obrázky dětí. U monitorů : s netradičními výtvory dětí ze znojemské základní
školy se mohou seznámit ještě do konce května návštěvníci JIhomoravského muzea /
IlonaPergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 108 (2004),
s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy - výtvarné práce – žáci - základní školy - Minoritský klášter
975)

JM

Jílkovi nemají konkurenci, přečetli 447 knih / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
tenářská rodina roku – 2014 - vítězové
976)

JM

Marta Němcová přečetla 417 knih / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
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ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 4
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Místo prášků si naordinovala knihy. Znojemsko. 15.4.2014, roč. 24, č. 16,
s. 1, 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
Čtenář roku - Němcová, Marta{ XE "Němcová, Marta" }
977)

JM

Práce mladých literátů vyjdou ve sborníku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojm – akce - literární
soutěže - autorská čtení - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol (akce)
ocenění
978)

MOŠTĚK, Martin

Městské knihovny nyní procházejí opravami / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 129 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská
knihovna Znojmo - Městská knihovna Moravský Krumlov – opravy - rekonstrukce
979)

PERGROVÁ, Ilona

Dámy, pozor! V muzeu vystavují nově kabelky : výstava nazvaná Óda na kabelky je k vidění již dnes v
minoristském klásteře. Součástí jsou i - modely šatů, které se objevily ve filmech / Ilona Pergrová. -In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 132 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko)- kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) akce – výstavy – móda – kabelky – oděvy - Minoritský klášter
980)

MM

Digitální projekci dostane i malý sál znojemského kina / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 137 (2014), s. 3
dtto:
XA. Kino Svět: Na řadě je digitalizace malého sálu. Znojemské listy. 12.6.2014, roč. 23, č. 11, s. 2.
dtto:
MD. Malý sál kina Svět čeká letos digitalizace. 5+2 dny. 20.6.2014, roč. 3, č. 24, s. 2.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – modernizace - malý sál – digitalizace
fasády - rekonstrukce
981)

PERGROVÁ, Ilona

Dům umění bude patřit přes léto večerníčkům / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy - večerníčky
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982)

BE

Koudela: Být ředitelem Besedy je výzva / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti - ředitelé
Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - rozhovory
983)

VSM

Knihovna se zavřela. Knihy zapůjčí na plovárně v Louce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 141 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – půjčovny uzavření - rekonstrukce
984)

JAN

František Koudela se těší na 100 zvířat / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 18
(2014), s. 1
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti – ředitelé
Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - Májové slavnosti
985)

MIV

Knihy v létě zamíří za čtenáři k vodě / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 146 (2014),
s. 10
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – knihy –
výpůjčky - Městská plovárna Louka
986)

JM

O ptácích z jejich perspektivy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 19 (2014), s. 6
Znojmo (Česko)m –kultura + kulturní zařízení + knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce přednášky - Klejdus, Julius{ XE "Klejdus, Julius" }
987)

JM

Jiří Svoboda přiblížil život vzdělaného dobrodruha / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Sealsfield, Charles, 1793-1864{ XE "Sealsfield, Charles, 1793-1864" } - Svoboda, Jiří,
1943-{ XE "Svoboda, Jiří, 1943-" }
988)

LP

Vzdělání táhne. Na pět mužů desítky žen / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 11 (2014), s. 10
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce - vzdělání
Akademie třetího věku – certifikáty - předání
989)

KRUTIŠ, Dalibor

Muzeum shání exponáty z první světové války. Chystá výstavu / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 162 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy- první světová válka (1914-1918) – exponáty - hledání
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990)

KRUTIŠ, Dalibor

Na plovárně si teď lze půjčit knížku i časopis / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 163 (2014), s. 3
dtto:
JM. Knihovna i na plovárně. Znojemský týden. 9.6.2014, roč. 14, č. 24, s. 5.
dtto:
LP. Knihovnický Plaváček zapůjčí knihy k lenošení u bazénu. Znojemské listy. 26.6.2014, roč. 23,
č. 12, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo- knihy – časopisy
výpůjčky - Městská plovárna Louka
991)

VSM

Znojemská Beseda získá během prázdnin novou fasádu i okna / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 159 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – budovy – fasády okna – opravy - rekonstrukce
992)

JM

O Akademii třetího věku je zájem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 7
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Senioři, co se učí, nemají čas stárnout. Znojemsko. 10.6.2014, roč. 24, č. 24,
s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
vzdělání - Akademie třetího věku – certifikáty - předání
993)

BE

Malý sál kina bude digitalizován / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014), s. 3
dtto:
PAS. Na řadě je malý sál kina Svět. Znojemsko. 24.6.2014, roč. 24, č. 26, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – modernizace - malý sál – digitalizace
994)

DAK

Kino dostane novu fasádu. Již brzy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 181 (2014), s. 3
dtto:
TZ, JM. Kino čekají změny. Znojemský týden. 4.8.2014, roč. 14, č. 32, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět - vnější omítky – fasády - úpravy
995)

T

Knihy doplují ke čtenáři s Plaváčkem, a rovnou do Louky / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 28 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – knihy –
časopisy – výpůjčky - Městská plovárna Louka
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996)

VSM

Malý sál kina je taky digitální / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 199 (2014), s. 3
dtto:
BE. Malý sál Kina Svět už je 3D. Znojemský týden. 25.8.2014, roč. 14, č. 35, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět - malý sál - digitalizace
997)

VSM

Výstava přiblíží historii Vinobraní / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 207 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Dům umění (Znojmo, Česko)
998)

KRUTIŠ, Dalibor

Rekonstrukce knihovny skončila. Už slouží / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 3
dtto:
ZP, LP. Půjčovna pro dospělé zčervenala. Znojemské listy. 25.9.2014, roč. 23, č. 16, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – půjčovny rekonstrukce – dokončení - zpřístupnění
999)

PERGROVÁ, Ilona

Kamenolomy změnily tvář krajiny v regionu : na tři sta padesát kamenolomů, pískoven a hlinišť
napočítali odborníci na Znojesku. Muzeum vyzývá soukromé badatele ke spolupráci / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 227 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) akce – výstavy – kamenolomy – pískovny – hliniště - Minoritský klášter
1000)

IPE

Knihovna vyhlašuje literární soutěž / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 229 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akc- soutěže
literární soutěže - autorská čtení - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských
škol (akce) - 10. ročník
1001)

MOŠTĚK, Martin

Muzeum ukáže novou archeologii. Za rok : poslední stálá expozice Jihomoravského muzea prochází
celkovou obnovou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 238 (2014), s. 3
Znojmo (Česko – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
archeologie – nálezy – sbírky – expozice – obnova - 2015
1002) PERGROVÁ, Ilona

Výstava připomíná první rok Velké války : dvacet obrazových a textových panelů včetně dobových
předmětů zavede návštěvníky do roku 1914, kdy začala první světová válka / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 239 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 154
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výstavy - první světová válka (1914-1918) - Dům umění (Znojmo, Česko) - Masarykovo náměstí
1003)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Jak Jana Hubáčková přežila svou smrt / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 33 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Hubáčková, Jana{ XE "Hubáčková, Jana" }
1004) JM

Knihovna ladí v béžové a vínové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 9
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Regály v půjčovně drží šest tiscí vrutů. Znojemsko. 19.8.2014, roč. 24,
č. 34, s. 2.
dtto:
JM. Půjčovna v knihovně otevře 9. září. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - oddělení pro
dospělé – rekonstrukce - dokončení
1005) IPE

Přednáška připomene Znojmo v časech Velké Moravy / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 245 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Nový, Robert{ XE "Nový, Robert" }
1006) KRUTIŠ, Dalibor

Znojemské kino Svět má novou fasádu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 247 (2014), s. 3
dtto:
BE. Kino Svět už zdobí nová fasáda. Znojemský týden. 3.11.2014, roč. 14, č. 45, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – opravy - ukončení
1007)

PETERKOVÁ, Ľuba

Čím bude a čím by ještě mělo být vinobraní / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č.
15 (2014), s. II, Znojemské historické vinobraní
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti - ředitelé
Koudela, František{ XE "Koudela, František" } - rozhovory
1008) EISENBRUK, Jiří

František Koudela: Z vinobraní obavy nemám / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) – osobnosti - ředitelé
Koudela, František - rozhovory
1009) SMOLA, Vojtěch

Muzeum vystaví nalezený poklad : na počátku ledna jej našli dva muži v poli u Hrušovan / Vojtěch
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 251 (2014), s. 1
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dtto:
ERGROVÁ, Ilona. Muzeum zve na výstavu nalezených mincí. Rovnost-Znojemský deník. 8.11.2014,
roč. 25, č. 262, a. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy - hledači pokladů - stříbrné mince - Dům umění (Znojmo, Česko)
1010)

JM

Půjčovna knih se změnila k nepoznání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 5
dtto:
JAN. V knihovně léčili absťák. Znojemsko. 16.9.2014. roč. 24, č. 38, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - oddělení pro
dospělé – rekonstrukce – dokončení - otevření
1011)

MM

V Domě porozumění vystavuje Malafa / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 253 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – výstavy fotografie – vernisáže - Dům porozumění - Malafa, Libor
{ XE "Malafa, Libor" }
1012) DUŠKOVÁ, Markéta

Web: Znojmo má metro / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 35 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - WWW stránky webové stránky - webové portály – inovace – cizojazyčné – překlady – finance – nedostatek
1013)

PERGROVÁ, Ilona

Tisíce stříbrňáků / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 255 (2014), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Tříkrálový poklad: poprvé a naposled. Právo. 5.11.2014, roč. 24, č. 259, s. 10.
dtto:
MD. Muzeum ukáže stříbrný poklad. 5+2 dny. 31.10.2014, roč. 3, č. 41, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy – poklady - stříbrné mince
1014)

PERGROVÁ, Ilona

Muzeum na Hradišti: úspěšná druhá sezona / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 256 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum Velké
Moravy na Hradišti – dějiny - Velká Morava – expozice - výstavy
1015) BE

Kino Svět mění vizáž / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – budovy- fasády - rekonstrukce
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1016)

PERGROVÁ, Ilona

Nálezci pokladu stále čekají na odměnu : Jihomoravské muzeum ve Znojmě vystavuje pět tisíc
stříbrných mincí, které nalezli hledači pokladů v poli u Hrušovan letos naTři krále / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 258 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy – poklady - stříbrné mince - hledači pokladů - odměna
1017)

BE

Týden knihoven pozve malé i velké čtenáře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 41 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská
knihovna Znojmo - Městská knihovna Moravský Krumlov – akce - Týden knihoven - programy
1018)

PERGROVÁ, Ilona

Muzeum odtajní Vánoce v Evropě. Na výstavě : další díl pravidelného seriálu Zajímavosti muzea zve
na novou výstavu navazující na knihu Evropské vánoce v tradicích lidové kultury / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 273 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) výstavy – Evropa – Vánoce - Minoritský klášter
1019)

MM

Knihovna pořádá soutěž / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 25, č.
274 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - dětské
oddělení - literární soutěže - Co přeješ svému městu - vyhlášení
1020) JM

O mysteriu Znojma s Robem Névou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 7
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Neva, Robert{ XE "Neva, Robert" }
1021)

BE

Tříkrálový stříbrný poklad bude k vidění v muzeu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 45 (2014), s. 7
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Vystaví stříbrný poklad. Znojemsko. 4.11.2014, roč. 24, č. 45, s. 1, 9.
dtto:
TZ, LP. Muzeum vystavuje tříkrálový stříbrný poklad z Hrušovan. Znojemské listy. 6.11.2014, roč.
23, č. 19, s. 12.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy - poklady - stříbrné mince
1022) PAS

Kino Svět bude jako ze škatulky / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 24, č. 45
(2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – opravy – rekonstrukce - dokončování
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1023) DUŠKOVÁ, Markéta

Akademie láká. Hlavně babičky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 42 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce Akademie třetího věku
1024) EISENBRUK, Jiří

Stříbrný poklad, jaký svět neviděl / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 46 (2014), s. 12
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - ihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy – poklady - stříbrné mince
1025) PERGROVÁ, Ilona

Dům umění rozzářila vánoční výstava / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 282 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Dům umění (Znojmo, Česko) – výstavy – patchwork +Patchworkový klub
1026) VSM

Muzeum vydává k Vánocům katalog pěti zdějších umělců / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 283 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) osobnosti – umělci – literatura – publikace - 5 krát 100 vydání
1027) PERGROVÁ, Ilona

Dům umění ukáže řadu grafik z depozitáře : další díl seriálu Zajímavosti muzea pozve příznivce
umění na výstavu obrazů uznávaných i méněznámých výtvarníků dvou století / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. - -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 285 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) –
výtvarné umění - muzejní depozitáře – výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko)
1028) IPE

Eisenbruk pozve na Borneo / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 286 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Eisenbruk, Jiří{ XE "Eisenbruk, Jiří" }
1029)

PERGROVÁ, Ilona

Dům umění zve na tvoření ozdob. Již dnes / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 291 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) tradice – ozdoby – výroba - historie
1030) VSM

Kraj dal Znojmu na propagaci sto tisíc. Město chystá novinky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 293 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) –
reklama a propagace - Jihomoravský kraj (Česko) - dotace
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1031)

PERGROVÁ, Ilona

Nová publikace přiblíží zvyky a obyčeje na vsi : Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko vydává knížku,
která mapuje rok na vesnicích v regionu z hlediska lidové kultury a tradic / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 297 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení- muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) programy a projekty - lidová kultura – tradice – publikace – vydání - příprava
1032) JM

Kdy učení není mučení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 47 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
Akademie třetího věku – přednášky - Znojemská Beseda (organizace)
1033)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Bohyně mezi námi / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47
(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce –
přednášky - Jílek, Jiří{ XE "Jílek, Jiří" }
1034) JM

Mimozemšťané: Bylii u Znojma? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 48 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – nihovny - Městská knihovna Znojmo – akce - přednášky
Vašíček, Arnošt, 1953-{ XE "Vašíček, Arnošt, 1953-" }
1035) JM

Astroložka: Události roku 2015 budou prospěšné pro obyvatele Znojma / jm. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) –kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce přednášky – astrologie - Krumlovská, Olga, 1963-{ XE "Krumlovská, Olga, 1963-" } - rozhovory
1036) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Člověk nesmí jen čekat, co mu osud přinese na podnose, říká astroložka Olga Krumlovská / Alžběta
Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 51-52 (2014), s. 20
Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – akce Přednášky – astrologie - Krumlovská, Olga, 1963-{ XE "Krumlovská, Olga, 1963-" }
1037) JM

Spisovatel četl vánoční povídky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. III, - Vánoční týden
Znojmo (Česko) –kultura - kulturní zařízení - knihovny

 Kultura-umění
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1038) PERGROVÁ, Ilona

Snímky zvou na výpravu do minulosti Znojma / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 9 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura – umění – fotografování – historické – fotografie – výstavy –
Homma, Heinrich, 1845-1921{ XE "Homma, Heinrich, 1845-1921" } -Dům umění (Znojmo, Česko) Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
1039) DAK

PechaKucha Night se zamyslí nad obchodním domem Dyje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 32 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – prezentace – projekty - Pecha Kucha{ XE
"Pecha Kucha" } PechaKucha Night{ XE "PechaKucha Night" } - Obchodní dům Dyje
1040)

KRUTIŠ, Dalibor

Agnes nabídne Mladou krev umění / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 34 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – umělci – galerie - Galerie Agnes - Čertková, Hana – vernisáže –
Mladá krev umění
1041)

JAN

Zastavení v mezičasí s Alexanderem Walterem / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 5 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti – sochaři – grafici- Walter, Alexander{
XE "Walter, Alexander" }
Výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko)
1042) EISENBRUK, Jiří

Poslední starosta a jeho svět / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
6 (2014), s. 5
Znojmo (Česko)- kultura – umění – fotografování – historické - fotografie – výstavy – Homma,
Heinrich, 1845-1921{ XE "Homma, Heinrich, 1845-1921" } - Dům umění (Znojmo, Česko) Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
1043) PERGROVÁ, Ilona

Oldřich Míša: rytec skla, restaurátor i malíř / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 69 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – umění – osobnosti – umělci- malíři – restaurátoři – Míša, Oldřich, 19242013{ XE "Míša, Oldřich, 1924-2013" } – etrospektivní- výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo,
Česko)
1044)

IPE

Galerie Agnes představí Pohádkové bytosti očima dětí / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 69 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění - Galerie Agnes – výstavy – vernisáž- Pohádkové bytosti očima
dětí
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1045) PERGROVÁ, Ilona

Mezi nebem a zemí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 81 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti - Hubáčková, Jana – obrazy – výstavy Dům umění (Znojmo, Česko)
1046) NOVÁK, Pavel Kryštof

Na Miroslava Kolmého zapomenout nelze / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 8 (2014), s. 1, 8
Znojmo (Česko) - kultura – umění – malířství- osobnosti- výtvarníci - Kolmý, Miroslav, 1924-2014{
XE "Kolmý, Miroslav, 1924-2014" } biografie
1047) DUŠKOVÁ, Markéta

Mladou krev umění spojil kovář / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 7 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – umění – projekty - Mladá krev umění – umělci – galerie-Galerie Agnes Kulich, Vojtěch{ XE "Kulich, Vojtěch" }
1048)

KRUTIŠ, Dalibor

Garáže bývalého pivovaru zaplnili designéři : interiéry jindy pustého pivovaru ve Znojmě patřily
Garage Designu. Trh autorských výrobků přilákal stovky lidí. Byla i móda / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 109 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – návrháři – designéři – výrobky - Garage Design - návštěvnost
1049) PERGROVÁ, Ilona

Dunglová: Inspirací i láskou je pro mě příroda : znojemská výtvarnice Simona Dunglová zve na novou
výstavu. Miluje fracouzskou Provence, ale ipřírodu Podyjí, která ji inspiruje / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 114 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – malířství – osobnosti- Dunglová, Simona Výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
1050) SMOLA, Vojtěch

Surrealistická akce Kristka: 80 účinkujících / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 3
dtto:
MRVA, Vlastimil. Temně varovný Kristek. Znojemsko. 6.5.2014, roč. 24, č. 19, s. 1, 10.
dtto:
MRVA, Vlastimil. Poslední hepáč Mistra Kristka? Znojemsko. 17.6.2014, roč. 24, č. 25, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění - happening (umění) – noční – vesrnisáže –
Osobnosti – výtvarníci - Kristek, Lubo{ XE "Kristek, Lubo" }
1051)

PERGROVÁ, Ilona

Řezbářské sympozium zaplní centrum Znojma / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 139 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – řezbářství – akce –sympozia - Řezbářské sympozium 2014 Horní náměstí - Mladá krev umění
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1052) JM

Doktoři mi řekli, jste chodící zázrak / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti - Hubáčková, Jana{ XE "Hubáčková, Jana"
} – obrazy – výstavy besedy - Městská knihovna Znojmo
1053)

JAN

Stopy a otisky na Slepičím trhu / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 18
(2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – umění - Dům porozumění – výstavy –vernisáže - Stopy a otisky –
České vysoké učení technické
1054) DUŠKOVÁ, Markéta

"Lékař mi říká, že jsem chodící zázrak," usmívá se malířka / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 18 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky - Hubáčková, Jana{ XE
"Hubáčková, Jana" } - rozhovory
1055) TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Něco se chystá, to je věc jistá, a nebude to jen potápění v kontejnerech / Tučková Hahnová. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 23 (2014), s. 1
dtto:
LP. Řezbářské sympozium v režii Mladé krve umění. Znojemské listy. 12.6.2014, roč. 23, č. 11, s. 12.
dtto:
BE. Řezbáři svá díla věnovali sponzorům. Znojemský týden. 23.6.2014, roč. 14, č. 26, s. 13.
Znojmo (Česko) – kultura – umění – řezbářství – akce – sympozia - Řezbářské sympozium 2014 Horní náměstí Mladá krev umění
1056) SMOLA, Vojtěch

Naučil se potápět. Proto fotografuje i v moři / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 159 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – umění – fotografování – osobnosti –fotografové - Rothröckl, Tomáš{ XE
"Rothröckl, Tomáš" } –
biografie
1057) JM

Představí anděly, květiny i zákoutí měst / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Maršalíková, Daniela{ XE
"Maršalíková, Daniela" } - Maršalík,
Václav{ XE "Maršalík, Václav" } - výstavy - Dům porozumění - Městská knihovna Znojmo
1058) LP

Znojemský rodák Žatečka poprvé ve Znojmě / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 12 (2014),
s. 12
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dtto:
EIS. Václav Žatečka pro Znojmo. Znojemsko. 15.7.2014, roč. 24, č. 29, s. 6.
Znojmo (Česko) – kultura –umění – malířství – osobnosti – malíři – výtvarníci - Žatečka, Václav{ XE
"Žatečka, Václav" } výstavy - Galerie Porozumění
1059) RA

Žatečka z Pavlic poprvé vystavuje ve Znojmě / ra, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 6
dtto:
ADLER, Rudolf. Václav Žatečka v Domě porozumění. Znojemsko. 1.7.2014, roč. 24, č. 27, s. 6.
dtto:
JM. Na vernisáži oslavil narozeniny. Znojemský týden. 14.7.2014, roč. 14, č. 29, s. 8.
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Žatečka, Václav{ XE "Žatečka,
Václav" } – výstavy –
Galerie Porozumění
1060)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Řezbářské Sympozium v ohledech a pohledech / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 27 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – umění – řezbářství – akce – sympozia - Řezbářské sympozium - 2014
Horní náměstí - Mladá krev umění
1061)

IPE

Dům porozumění zaplní patchwork / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 188 (2014), s.
Znojmo (Česko) – kultura – umění – patchwork – výstavy – vernisáže - Dům porozumění –
Patchworkový klub - Městská knihovna Znojmo
1062) PERGROVÁ, Ilona

Dům umění patří patchworku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 190 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – patchwork – výstavy – vernisáže - Dům porozumění –
Patchworkový klub - Městská knihovna Znojmo
1063) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Jiří Eisenbruk vystavuje ve svaté kapli Václavově / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 30 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – retrospektivní – výstavy - Hudební festival Znojmo - osobnosti
fotografové – novináři - Eisenbruk, Jiří{ XE "Eisenbruk, Jiří" } - rozhovory
1064)

REITER, Antonín

Pestrý svět skrytý ve tmě, to jsou netopýři / Antonín Reiter. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 201 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění – fotografování – fotografie – netopýři – výstavy - Dům umění
(Znojmo, Česko) - Reiter, Antonín{ XE "Reiter, Antonín" }
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1065)

SMOLA, Vojtěch

Ateliéry zdejších umělců se opět otevřou veřejnosti k nahlédnutí / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 225 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – umění - ateliéry
1066) FRECER, Jaroslav

Umění Oldřicha Míši / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 32
(2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Míša, Oldřich, 1924-2013{ XE
"Míša, Oldřich, 1924-2013" } biografie
1067) JM

K šití ženy inspirovala Podzemní železnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 6
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Patchworkářky opět překvapily. Znojemsko. 2.9.2014, roč. 24, č. 36, s. 9.
Znojmo (Česko) - kultura – umění – patchwork – výstavy – vernisáže - Dům porozuměn –
Patchworkový klub - Městská knihovna Znojmo
1068) DUŠKOVÁ, Markéta

Netopýra přemůže i sýkorka / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 33 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – umění – fotografování – fotografie – netopýři – výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko) - Reiter, Antonín
{ XE "Reiter, Antonín" }
1069) JM

Portréty se nestydí za duši / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura- umění – fotografování- osobnosti – fotografky - Listíková, Jana{ XE
"Listíková, Jana" } - výstavy
Dům porozumění
1070)

HV

Bramboráky k (ne)nakousnutí / hv, m. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 6
dtto:
CTA. Galerie provoněná cmundou. Znojemsko. 16.9.2014, roč. 24, č. 38, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – osobnosti - Roupec, Jiří{ XE "Roupec, Jiří" } –
výstavy Dům porozumění
1071)

BE

Maixner: Otevřu atelier všem milovníkům umění / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 39 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti – sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957-{ XE
"Maixner, Zdeněk, 1957-" }
rozhovory
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1072) NOVÁK, Pavel Kryštof

Bedřiška Znojemská svou výstavou Třebíč nadchla / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. –
ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 48 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky - Bedřiška Znojemská výstavy
1073) CHAF

V Domě umění je unikátní výstava / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 1, 4
Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Dvořák, Oskar, 1899-1969{ XE
"Dvořák, Oskar, 1899-1969" } Tichý, František, 1896-1961{ XE "Tichý, František, 1896-1961" } - Doré, Josef, 1805-1878{ XE
"Doré, Josef, 1805-1878" } – obrazy – výstavy - Dům umění (Znojmo,
Česko) - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
1074) BE

Pětice znojemských umělců má svůj katalog / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultur – umění - výtvarné umění –osobnosti – umělci – Černý, Karel Václav, 1912
1996{ XE "Černý, Karel Václav, 1912-1996" } - Fischer, Jan Tomáš, 1912-1957{ XE "Fischer, Jan
Tomáš, 1912-1957" } - Kotrba, Emil, 1912-1983{ XE "Kotrba, Emil, 1912-1983" } - Růžička, Josef,
1912-1972{ XE "Růžička, Josef, 1912-1972" }
Smutný, Miloslav, 1912-1989{ XE "Smutný, Miloslav, 1912-1989" } , výstavy - katalogy
1075)

JM

Sběratel: Znojmo je moje srdeční záležitost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 50 (2014), s. 6
dtto:
JAN. Josef Vlasák si k narozeninám nadělil výstavu. Znojemsko. 9.12.2014, roč. 24, č. 50, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura - umění – fotografování – historické – fotografie – výstavy –
Vlasák, Josef{ XE "Vlasák, Josef" } - Dům porozumění - Městská knihovna Znojmo
1076)

BE

Zdeněk Maixner: Betlém? To je docela náročné / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. IV, Vánoční týden
Znojmo (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti- sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957-{ XE
"Maixner, Zdeněk, 1957-" } rozhovory

 Kultura-literatura
1077) IPE

Dvořáková sbírá ocenění za knihu Julie mezi slovy / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 111 (2014), s. 3
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dtto:
JM. Za Julii mezi slovy získala cenu. Znojemský týden. 12.5.2014, roč. 14, č. 20, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura – literatura - dětská literatura – osobnosti – spisovatelky –
Dvořáková, Petra, 1977-{ XE "Dvořáková, Petra, 1977-" } - nominace - ocenění
1078)

J. S.

Za Vlastimilem Janků 1928-2014 / J. S. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – literatura – historie – osobnosti – spisovatelé – Janků, Vlastimil, 19282014{ XE "Janků, Vlastimil, 1928-2014" } - úmrtí
1079) MRVA, Vlastimil

Vlastimil Janků odešel ke hvězdám / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 15 (2014), s. 1, 3
dtto:
CMUNDA. Odešel bubeník. Znoejmsko. 15.4.2014, roč. 24, č. 16, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura – literatura – historie – osobnosti - Janků, Vlastimil, 1928-2014{ XE
"Janků, Vlastimil, 1928-2014" } - úmrtí
1080) CHAF

Před sto padesáti lety zemřel spisovatel Sealsfield / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 23 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - Popice (Znojmo, Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelé Sealsfield, Charles, 1793-1864{ XE "Sealsfield, Charles, 1793-1864" } 150. výročí - narození
1081)

PLEVOVÁ, Petra

Petra Dvořáková sbírá ocenění / Petra Plevová, jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 23 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – literatura - dětská literatura – osobnosti – spisovatelkyDvořáková, Petra, 1977- - nominace - ocenění
1082)

KOP

Šárka Šimečková pokřtila svoji knihu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – kultura – literatura – spisovatelky - Šimečková, Šárka{ XE "Šimečková, Šárka" }
– knihy – Vltavín - křtění
1083) DUŠKOVÁ, Markéta

Věže radnice představují lidské hříchy, říká historik / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3,
č. 28 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelé – historici - Svoboda, Jiří, 1943-{
XE "Svoboda, Jiří, 1943-" }
rozhovory
1084)

DUŠKOVÁ, Markéta

Šimečková: Vltavín byl sepsán horkou emoční jehlou za týden / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -Roč. 3, č. 29 (2014), s. 4-5
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Znojmo (Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelky-Šimečková, Šárka- rozhovory
1085)

ZAPLETALOVÁ, Jarmila

Jak se rodí sen / Jarmila Zapletalová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 24, č. 42
(2014), s. 12
Znojmo (Česko) – kultura – literatura – osobnosti- spisovatelky - Závacká, Irena, 1970-{ XE
"Závacká, Irena, 1970-" } - rozhovory
1086) VSM

Muzeum vydává k Vánocům katalog pěti zdějších umělců / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 283 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) osobnosti – umělci – literatura – publikace- 5 krát 100 - vydání

 Kultura-hudba
1087) PERGROVÁ, Ilona

Jazz Fest Znojmo odstartuje za týden / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 5 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo – programy přípravy
1088) MOŠTĚK, Martin

Začíná sedmý Jazz Fest / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 12 (2014), s. 1, 3
dtto:
MEN. Do Znojma vtrhne jazz. A do jazzu pak víno. Mladá fronta dnes. 15.1.2014, roč. 25, č. 12,
s. 1, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2014 - 7. ročník zahájení
1089) PERGROVÁ, Ilona

Na sedmý Jazz Fest zavítalo dva tisíce lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 17 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2014 - 7. ročník pProgramy – návštěvnost - shrnutí
1090) MOŠTĚK, Martin

Hiphoper Angel Brown: Výzva je šestý klip / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 28 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba- populární hudba - hip hop – videoklipy – promítání - Kino Svět
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1091)

VSM

Odborníci budou v kině Svět diskutovat o současné hudbě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 38 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura - hudba - Hudba 2013 – besedy – diskuse - Kino Svět
1092) PERGROVÁ, Ilona

Svoboda: Jsem stále věrný klasice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 82 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba- osobnosti – kytaristé - Svoboda, Michal{ XE "Svoboda, Michal"
}
1093) MOŠTĚK, Martin

Festivalové jubileum s Franzem a Francií / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 92 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 10. ročník programy - přípravy
1094)

VSM

Znojemský muzikant Marek vyhrál krajské kolo Porty / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 93 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - country music – folk - Porta (festival) – soutěže - krajské kolo
Postup - Marek, Jiří{ XE "Marek, Jiří" }
1095) PERGROVÁ, Ilona

Zkušebna na České hlásí: dočasně zavřeno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 100 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – hudební – kluby - zkušebnaí – otevření – požadavky - splnění
1096) BE

Ondřej Nováček: Zkusil jsem to, už nikdy více / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – hudební – soutěže – osobnosti – zpěváci - Nováček, Ondřej{ XE
"Nováček, Ondřej" } rozhovory
1097) SMOLA, Vojtěch

Na festivalu se letos představí i Francouzi / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 130 (2014), s. 3
dtto:
EIS. Hudební festival klepe na dveře. Znojemsko 17.6.2014, roč. 24, č. 25, s. 4.
dtto:
BE. Hudební festival Znojmo přinese sladkou Francii i Franze. Znojemský týden. 23.6.2014,
roč. 14, č. 26, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba- hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 10. ročník programy
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1098)

MOŠTĚK, Martin

Jubilejní festival: hvězdná cellistka a Francie / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 141 (2014), s. 3
dtto:
BE. Desátý ročník Hudebního festivalu Znojmo bude v duchu barokní Francie. Znojemský týden.
2.5.2014, roč. 14, č. 20, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 10. ročník programy - přípravy
1099) SKVĚLÁ

Skvělá hudba a lahodné víno v jedinečných kulisách Znojma. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.
24, č. 143 (2014), s. 1-8, Mimořádná příloha pro Vysočinu a jižní Moravu
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 10. ročník
1100)

CHAF

Angel Brown a Neny natočili klip pro vysokou školu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – hudebníci- Angel Brown - Neny – klipy - rozhovory
1101)

DUŠKOVÁ, Markéta

Rapeři strojem na klipy / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 19 (2014), s. 6
dtto:
LP, XA. Rappeři složili hudební reklamu pro znojemskou vysokou školu. Znojemské listy. 29.5.2014,
roč. 23, č. 10, s. 1, 13.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – hudebníci - Angel Brown – Neny- klipy
1102)

BE

Fojtík: Chceme reprezentovat školu i Znojmo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 23 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební kapely - Bigband ZUŠ – osobnosti – hudebníci Fojtík, Karel{ XE "Fojtík, Karel" } - rozhovory
1103)

VSM

Šramlfest: kapely i nový cirkus / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 154 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Šramlfest 2014 – programy - přípravy
1104)

MD

Tak zní Morava. Pro Hudební festival Znojmo ji složil Franz / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 157 (2014), s. 1, 3, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo – skladby Franz, Vladimír, 1959-{ XE "Franz, Vladimír, 1959-" }
1105)

STULÍROVÁ, Markéta

Hudební festival Znojmo otevře Říční koncert / Markéta Stulírová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 158 (2014), s. 7
dtto:
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MOŠTĚK, Martin. Zítra začíná jubilejní hudební festival. Rovnost-Znojemský deník. 8.7.2014, roč.
25, č. 157, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo – skladby koncerty - Franz, Vladimír, 1959-{ XE "Franz, Vladimír, 1959-" }
1106)

VSM

Šramlfest: zahraniční kapely i nový cirkus / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 3
dtto:
DG, LP. Šramlfest veze lehce cinklé představení, cirkus a koláž neopakovatelných zážitků.
Znojemské listy. 26.6.2014, roč. 23, č. 12, s. C, Znojemské kulturní léto.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly – Šramlfest 2014 – programy – přípravy
1107)

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka

Hudební festival Znojmo / Zouhar Ludvíková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
27 (2014), s. 12
dtto:

Hudební festival Znojmo. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 9.
dtto:
EISENBRUK, Jiříí. Hudební festival zahájil Říční koncert. Znojemsko. 15.7.2014, roč. 24, č. 29, s. 1,
2.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 10. ročník pozvánky - programy
1108)

KRUTIŠ, Dalibor

Festival: město dalo podporu, zdálky / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 190 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo – 10. ročník 2014 – zastupitelstvo -podpora
1109)

HUDEBNÍ

Hudební festival Znojmo. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 29 (2014), s. 9
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - programy
1110)

KRUTIŠ, Dalibor

Prázdniny ukončí StatekFest. Multižánrový : už pooosmé zazní na zahradě restaurace Statek ostré tóny
kapel ze Znojemska / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 199 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – StatekFest - 8. ročník - Na Stadionu - programy
1111)

JM

Míša Fukačová jezdila do Znojma za babičkou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti - violoncellisté - Fukačová, Michaela - Fukač, Jiří
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1112)

ROUPEC, Jiří

Cwalda: Rock´n´roll je srdcová záležitost / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 32 (2014), s. 5
Vpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – hudebníci – muzikanti - Gajdůšek, Zdeněk, 1945-{
XE "Gajdůšek, Zdeněk, 1945-" }
rozhovory
1113)

ROUPEC, Jiří

Tony Škrášek rock´n´roll hrál i žil / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti - Škrášek, Tony{ XE "Škrášek, Tony" } - biografie
1114)

JM

Po hitu Znojmo vydal Angel klip Chci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – hudební – klipy – hudebníci - Angel Brown – Phoenix - Neny
1115)

ROUPEC, Jiří

Bob, co na sta písní zná... / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 34
(2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – hudebníci - muzikanti - Šťastník, Ondřej, 1946rozhovory
1116)

ROUPEC, Jiří

Šándor: O houslisty holky nestály, o kytaristy spíš / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 35 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Smrček, Jaroslav, 1944-{ XE "Smrček,
Jaroslav, 1944-" } - rozhovory
1117)

ROUPEC, Jiří

Smutný konec vynikajícího basáka / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 36 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) + kultura – hudba – osobnosti - muzikanti - Váňa, Jan, 1949-2013{ XE "Váňa, Jan,
1949-2013" } - biografie
1118)

ROUPEC, Jiří

Jirka Koukal pomáhal otci, ale šel i svou cestou / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Koukal, Jiří, 1946-{ XE "Koukal, Jiří,
1946-" } - rozhovory
1119)

ROUPEC, Jiří

Aladinovo kouzelné deja vu / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 39
(2014), s. 5
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Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura - hudba – osobnosti –muzikanti - Langer, Laďa - rozhovory
1120)

ROUPEC, Jiří

Hrál první ve Znojmě Beatles / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 40
(2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Mitáš, Jaroslav, 1949-{ XE "Mitáš,
Jaroslav, 1949-" } - rozhovory
1121)

CTA

Do Síně slávy vstoupili tři countrymani / CTA. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 41
(2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – country - Síň slávy - Först, Max{ XE "Först, Max" } - Malč,
Michal{ XE "Malč, Michal" } - Roupec, Jiří{ XE "Roupec, Jiří" }
ocenění
1122)

ROUPEC, Jiří

Zdeněk Novák od Rebelantů k Paroháčům / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 42 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Novák, Zdeněk, 1951-{ XE "Novák,
Zdeněk, 1951-" } - rozhovory
1123)

ROUPEC, Jiří

Roman Havlík, hledal a našel blues / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 43 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – blues – osobnosti – muzikanti -Havlík, Roman, 1970- - rozhovory
1124)

ROUPEC, Jiří

Aleš zdědil lásku k baskytaře po otci / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- mISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 44 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
Znojmo (Česko) m- kultura – hudba- osobnosti – muzikanti - Mrňa, Aleš, 1981-{ XE "Mrňa, Aleš,
1981-" } - rozhovory
1125)

ROUPEC, Jiří

Všestranný muzikant Zdeněk Dvořáček / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 45 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Dvořáček, Zdeněk, 1944-{ XE "Dvořáček,
Zdeněk, 1944-" } - rozhovory
1126)

ROUPEC, Jiří

Mimořádný zjev: pirát s loutnou Antonín Maceček / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 46 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Maceček, Antonín, 1964-{ XE "Maceček,
Antonín, 1964-" } - rozhovory
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1127)

PERGROVÁ, Ilona

Lednový JazzFest bude jiskřit : i osmý ročník znojemského festivalu řinese hvězdy jazzového nebe.
Lístky jsou už k mání / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 284 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz- festivaly - Jazz Fest Znojmo 2015 - 8. ročník – programy
přípravy
1128)

DAK

Lucrezia Borgia vydala nové CD / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 289 (2014), s. 2
dtto:
LP. Lucrezia Borgia vydává nové písničky. Znojemské listy. 18.12.2014, roč. 23, č. 22, s. 13.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební skupiny - Lucrezia Borgia (hudební skupina) – CD vydání
1129)

CARMINA

Carmina Clara chystá turné. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 291
(2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební soubory - Carmina Clara – turné- přípravy
1130) DUŠKOVÁ, Markéta

Jazz Fest ovládne dixieland / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 47 (2014), s. 5
dtto:
LP. Lednový JazzFest přinese nálož hudby a tance. Znojemské listy. 18.12.2014, roč. 23, č. 22,
s. 12.
Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - hudební festivaly- Jazz Fest Znojmo - programy přípravy

 Kultura-divadlo
1131)

PERGROVÁ, Ilona

Divadelní studio již finišuje před premiérou : legendární hru Balada z hadrů sehraje skupina nadšenců,
kteří se sdružili pod Divadelní studio při ákladní umělecké ěkole ve Znojmě / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 63 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - Divadelní studio - Základní umělecká škola Znojmo divadelní představení - Balada z hadrů - přípravy
1132)

RAKUŠAN, Vladislav

Aleš Šlápota : rozloučili jsme se s panem Alešem Šlápotou / Vladislav Rakušan. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 2
dtto:
RAKUŠAN, Vladislav. Na věčnost se odebral konšel Aleš Šlápota. Znojemsko. 22.4.2014, roč. 24,
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č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - divadelní soubory - Divadelní spolek Rotunda - Znojemské
historické vinobraní - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák Znojmo – osobnosti - Šlápota, Aleš úmrtí
1133)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo ožije divadlem, náměstí získá šapitó : týdenní přehlídka, která přiveze profesionální herce i
pouliční divadla, startuje ve nojmě již příští středu. Přiveze Rodena i Dusilovou / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 184 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - divadelní festivaly a přehlídky - Znojmo žije divadlem –
2. ročník - programy
1134)

MM

Od zítřka bude Znojmo týden žít divadlem. Už podruhé / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 187 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník- programy –
přípravy
1135)

KRUTIŠ, Dalibor

V centru Znojma vyrostlo šapitó. Pro divadlo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 188 (2014), s. 3
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Znojmo začalo žíd divadlem. I na ulici. Rovnost-Znojemský deník. 14.8.2014, roč.
25, č. 189, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník – cirkusové stany – výstavba - Horní náměstí
1136)

VSM

Divadlo: přišly dva tisíce diváků / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 197 (2014), s. 3
dtto:

Festival divadel nabídne Rodena i šapitó. 5+2 dny. 1.8.2014, roč. 3, č. 29, s. 5.
dtto:
ALEXOVÁ, Jana. Divadelní festival předčil očekávání. Znojemsko. 26.8.2014, roč. 24, č. 35, s. 9.
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník - návštěvnost
1137)

BLAHA, Jan

Sen se stal skutečností aneb Třetí znojemská herečka na obzoru / Jan Blaha. -- In: Znojemsko. -ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 35 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura + divadllo – osobnosti – herečky - Kotrnetzová, Nikol{ XE "/ Jan Blaha. - In\: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 35 (2014), s. 4" }{ XE "Kotrnetzová, Nikol"
} - biografie
1138)

PERGROVÁ, Ilona

Městské divadlo má nového šéfa / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 248 (2014), s. 1, 3
dtto:
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JM. Divadlo: Kluby diváků i workshopy. Znojemský týden. 27.10.2014, roč. 14, č. 44, s. 3.
dtto:
EIS. Divadlo povede Anna Maixnerová. Znojemsko. 27.10.2014, roč. 24, č. 44, s. 2.
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - Městské divadlo Znojmo – osobnosti- vedoucí –
Maixnerová, Anna{ XE "Maixnerová, Anna" } - výběrová řízení
1139)

JA

Divadelní festival předčil očekávání / ja. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 15 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - Znojmo žije divadlem - 2. ročník - návštěvnost

 Kultura-film
1140)

DAK

Bratři Otrubové natočili už 18 propagačních filmů o Znojmě / dak. -- In:n Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 30 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura – film - reklama a propagace - Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" }{ XE } Otruba, Vítězslav-{ XE "Otruba, Vítězslav-" } videa
1141)

VSM

V kině Svět budou pravidelně diskutovat studenti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 31 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film – dokumenty - projeky - studenti vysokých škol - Člověk v tísni spolupráce - Kino Svět
1142)

KRUTIŠ, Dalibor

Ozvěny Ekofilmu oživí farmáři / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
0933. -- Roč. 25, č. 46 (2014), s. 1
dtto:
VSM. Ozvěny Ekofilmu budou pokračovat ještě příští týden. 26.2.2014, roč. 25, č. 48, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – film – filmové - mezinárodní festivaly – festivaly – Ekofilm – filmy
Promítání - Kino Svět
1143)

PERGROVÁ, Ilona

Festival Jeden svět se dotkne práce : mezinárodní festival dokumentárních- filmů o lidských
právech startuje ve Znojmě již za čtrnáct dní / Ilona - Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 62 (2014), s. 3
dtto:
LP. Festival Jeden svět bude o práci a nekuřáckém kině - Svět. Znojemské listy. 20.3.2014, roč.
23, č. 5, s. 12.
Znojmo (Česko) – kultura – film – dokumenty - mezinárodní festivaly - Jeden svět – promítáníKino Svět
1144)

PERGROVÁ, Ilona

Jeden svět začíná již ve středu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802175
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0933. -- Roč. 25, č. 68 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film – dokumenty - filmové festivaly - mezinárodní festivaly - Jeden
Svět – promítání - Kino Svět
1145)

DUŠKOVÁ, Markéta

Čtyři roky, sto filmů o Znojmě / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 6 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – film - reklama a propagace - Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - Otruba,
Vítězslav{ XE "Otruba, Vítězslav" } - videa
1146)

BE

Ekofilm ve Znojmě pohostí i farmáře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 7
dtto:
MFJ. Ozvěny Ekofilmu letos oživí návštěva farmářů. Znojemsko. 25.2.2014, roč. 24, č. 9, s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura – film – filmové - mezinárodní festivaly – festivaly – Ekofilm – filmy –
promítání - Kino Svět
1147)

KRUTIŠ, Dalibor

Bratři Otrubovi natočili film o adrenalinovém podzemí Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 84 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film - reklama a propagace - Znojemské podzemí - Otruba, Jan{ XE
"Otruba, Jan" } Otruba, Vítězslav{ XE "Otruba, Vítězslav" } - videa
1148)

JAN

Jeden svět bez pštrosů a cigaret / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 13
(2014), s. 4
dtto:
CHAF. Jeden svět přivezl do Znojma zajímavé dokumentární snímky. Znojemský týden. 31.3.2014,
roč. 14, č. 14, s. 3.
Znojmo (Česko) – kultura – film - dokumentární filmy - filmové festivaly- Jeden svět - 3. ročník
1149)

VSM

Velikonoce i Čarodějnice ve filmu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 132 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura – film - reklama a propagace - kulturní akce – Velikonoce – Čarodějnice Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - Otruba, Vítězslav{ XE "Otruba, Vítězslav" } - video
1150)
VSM

Filmy o Znojmě viděly 2 miliony Američanů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933
dtto:
MIV. Znojmo se představilo v Americe. Právo. 16.6.2014, roč. 24, č. 139, s. 17.
dtto:
PAS.

Propagační filmy Znojma zhlédly přes dva miliony Američanů! Znojemsko. 17.6.2014, roč. 24, č. 25,
s. 4.
Znojmo (Česko) – kultura – film - dokumentární film - televizní společnosti - Czech-American TV 176
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vysílání
1151)

VSM

Letošní Garage Design má už nové propagační video / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 161 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – film -reklama a propagace - kulturní akce - Znojemské historické
vinobraní - Garage Design - Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - Otruba, Vítězslav{ XE "Otruba,
Vítězslav" } - video
1152)

VSM

Ve Znojmě natáčeli Místo činu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 161 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film – seriály - Místo činu - natáčení
1153)

KRUTIŠ, Dalibor

Lobpreis: V kině končím, ale chci se vracet / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 177 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film – kinematografie - Kino Svět – působnost – ukončení –
Lobpreis, David{ XE "Lobpreis, David" }
1154)

IPE

Znojemský hrozen nabídne seminář pro minipivovary / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – kultura – film - gastronomie – mezinárodní – televizní – rozhlasové –
Gastronomické – festivaly - znojemský hrozen - 16. ročník – přípravy – novinky - programy
1155)

IPE

Otrubovi: Filmy a Vinobraní uspěly na festivalu ve Varech / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 238 (2014), s. 3
dtto:
ZP, LP. Filmy o vinobraní si z Varů odváží dvě ocenění. Znojemské listy. 23.10.2014, roč. 23, č. 18,
s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura – film - mezinárodní festivaly - Karlovy Vary (Česko) – Tourfilm Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - Otruba, Vítězslav{ XE "Otruba, Vítězslav" } - ocenění
1156)

VSM

Znojemský hrozen přinese opět novinky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802dtto:
BE. Znojemský hrozen nesměle hlásí: Připravujeme novinky. Znojemský týden. 18.8.2014, roč. 14,
č. 34, s. 4.
dtto:
XA.Znojemský hrozen se ještě víc otevře veřejnosti. Znojemské listy. 9.10.2014, roč. 23, č. 17,
s. 13.
Znojmo (Česko) – kultura – film – gastronomie – mezinárodní – televizní – rozhlasové – gastronomické
festivaly - Znojemský hrozen - 16. ročník – přípravy – novinky - programy
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1157)

BE

Znojemský hrozen přilákal do Znojma řadu osobností / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 43 (2014), s. 1, 9
dtto:
XA. Šestnáctý Znojemský hrozen byl vydařený. Znojemské listy. 23.10.2014, roč. 23, č. 18, s. 5.
Znojmo (Česko) – kultura – film – gastronomie – mezinárodní – televizní – rozhlasové gastronomické – festivaly - znojemský hrozen - 16. ročník
1158)

DUŠKOVÁ, Markéta

Bratři: Maminka a režisér mají vždy pravdu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 41
(2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) – kultura – film - reklama a propagace – videa – osobnosti - Otruba, Vítězslav{ XE
"Otruba, Vítězslav" } Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - rozhovory
1159)

VSM

Další film bratrů Otrubových připomene letošní Vinobraní / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 278 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – film - reklama a propagace - Znojemské historické vinobraní Otruba, Jan{ XE "Otruba, Jan" } - Otruba, Vítězslav{ XE "Otruba, Vítězslav" } - videa

 Kultura-tanec
1160)

PERGROVÁ, Ilona

Single zabodovala na mistrovství / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 112 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – tanec - standardní tanec - taneční skupiny – Single – soutěže - úspěchy
1161)

DUŠKOVÁ, Markéta

Tanečník Josef Stehlík: Nejde o to umět tančit, ale chtít. Jednou se to naučí každý / Markéta
Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 14 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – kultura – tanec - standardní tanec - taneční skupiny – Single – osobnosti tanečníci - Stehlík, Josef{ XE "Stehlík, Josef" } - rozhovory
1162)

DUŠKOVÁ, Markéta

Single vytančila titul / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 18 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – tanec - standardní tanec - taneční skupiny – Single – soutěže - úspěchy
1163) BE

Masánčata už mají pětadvacet! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – kultura – tanec - country tance - taneční soubory – Masánčata - 25. výročí založení - historie
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 Sdělovací prostředky
1164)

RZT

Odešel znojemský patriot / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 1
dtto:
TIK. Zemřel Zbyšek Dřevojan. Znojemsko. 4.2.2014, roč. 24, č. 6, s. 3.
Znojmo (Česko) -sdělovací prostředky - regionální tisk – noviny - Znojemský týden – osobnosti –
Vydavatelé - Dřevojan, Zbyšek{ XE "Dřevojan, Zbyšek" } - úmrtí

1165)

MRVA, Vlastimil

Karel Kryl (někdejší dopisovatel Znojemska) oceněn prezidentem in memoriam / Vlastimil Mrva. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 45 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – tisk - Znojemsko (noviny) – osobnosti –
Kryl, Karel, 1919-1978{ XE "Kryl, Karel, 1919-1978" } - ocenění – vyznamenání - Řád Tomáše
Garrigua Masaryka - in memoriam

 Školství
1166)

MOŠTĚK, Martin

Škola mě naplňuje, do penze tu ale nebudu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 5 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) –školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – osobnosti učitelé – ředitelé - Hubatka, Miloslav{ XE "Hubatka, Miloslav" } - rozhovory
1167)

VSM

Škola otevře novou učebnu. Laboratoř / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 11 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo specializované – učebny - otevření
1168)

PERGROVÁ, Ilona

Anglicky mě učily děti v Americe / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 25 (2014), s. 3, 10
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - Základní škola Břežan - učitelé – cestovatelé Bohátka, Ivan Inža
1169)

SMOLA, Vojtěch

Zápisy do prvních tříd: 532 dětí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 29 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy – prvňáčci – zápisy - kapacity
179

Znojemsko v tisku 2014

1170)

IPE

Znojemská vysoká škola mění rektora / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 36 (2014), s. 3
dtto:
JM. Škola má novou rektorku. Znojemský týden. 3.2.2014, roč. 14, č. 6, s. 2.
Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – osobnosti
rektoři - Fuchs, Kamil – funkce – ukončení - Březinová, Hana{ XE "Březinová, Hana" } - zvolení
1171)

LP

Škola má pro žáky učebnu jak z vědeckého ústavu / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 1
(2014), s. 1
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – multifunkční
učebny- otevření
1172)

BE

Budoucích prvňáčků se zapsala ve Znojmě více než pětistovka / be. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy – prvňáčci – zápisy - kapacity
1173)

JM

Usilují o magisterské studium / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 7 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo magisterské studium – otevření – žádosti - akreditace
1174)

EISENBRUK, Jiří

Rektorkou se stala Hana Březinová / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 7 (2014), s. 1, 5
Znojmo (Česko) –školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – osobnosti rektoři - Březinová, Hana{ XE "Březinová, Hana" } – funkce - zvolení
1175)

XA

Nová rektorka prozradila plány školy / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 4 (2014), s. 5
Znojmo (Česko)- školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – osobnosti rektorky - Březinová, Hana{ XE "Březinová, Hana" }
1176)

DUŠKOVÁ, Markéta

Nedopustím na starou černou tabuli, říká nejlepší učitelka / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 9 (2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) - školství – pedagogové – soutěže - Zlatý Ámos - Bajková, Gabriela - ZŠ
Mládeževítězství - Jihomoravský kraj (Česko) - rozhovory
1177)

BE

Jarmila Vítková: Žáci mi dělají jen radost / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – školství – gymnázia - Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
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a Jazyková škola s - právem státní jazykové zkoušky Znojmo – osobnosti – učitelky - Vítková,
Jarmila - rozhovory
1178)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

První tři měsíce ve funkci rektorky byly ve znamení práce a plánů / Anna Maixnerová. -- In:
Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 8 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - osobnosti
Rektorky - Březinová, Hana{ XE "Březinová, Hana" } - rozhovory
1179)

PERGROVÁ, Ilona

Školky po zápisech: místa jsou pro všechny : všechny tříleté děti, které byly letos u zápisu v
některých ze znojemských školek, do ní také v září nastoupí / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 130 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy - mateřské školy – zápisy – děti – umístění - 2014/2015
1180)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Pro znojemské mateřské školy je i letos městská pokladna otevřená / Anna Maixnerová. -- In:
Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 9 (2014), s. 8
Znojmo (Česko) – školství - mateřské školy – školky – opravy – rekonstrukce – revitalizace – finance
Městský úřad Znojmo
1181)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Přehled mateřských škol ve Znojmě / Anna Maixnerová. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 9
(2014), s. 9
Znojmo (Česko) – školství - mateřské školy – školky - MŠ nám. Armády - MŠ Pražská - MŠ Přímětice
MŠ nám. Republiky - MŠ Holandská - MŠ Dělnická - MŠ Klášterní - přehledy
1182)

BE

Miliony putovaly do oprav škol a školek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - mateřské školy – budovy – opravy – rekonstrukce investice - Městský úřad Znojmo
1183)

VSM

Znojemská vysoká škola má už tisícího absolventa / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - absolventi
1184)

KRUTIŠ, Dalibor

Hubatka: Odcházím, u školství však zůstanu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 182 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo - osobnosti ředitelé – pedagogové - Hubatka, Miloslav{ XE "Hubatka, Miloslav" } - rozhovory
1185)

CHAF

Vysoká škola ve Znojmě má už přes tisíc absolventů / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
proznojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 3
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Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - absolventi
1186)

MM

Učitel: Žáci se divili, že mě nezavřeli / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 200 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) – školství – školy – učitelé - Svoboda, Jiří, 1943-{ XE "Svoboda, Jiří, 1943-" } biografie
1187)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo: školní jídelna nabízí také dietní jídla : bezlepková dietní jídla nabízí jako jediná v regionu
kuchyně základní školy Václavské náměstí ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 211 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy – stravování - bezlepková dieta - nabídka
1188)

BE

Hledá se nový ředitel pro největší znojemskou základní školu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – osobnosti ředitelé - Hubatka, Miloslav{ XE "Hubatka, Miloslav" } - odchod
1189)

VSM

Hledají nového ředitele ZŠ Mareše / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
- Roč. 25, č. 244 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – editelé výběrová řízení
1190)

MAIXNEROVÁ, Anna, 1958-

Změnit kurz v nejlepším chce kus odvahy / Anna Maixnerová. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č.
14 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo - osobnosti
ředitelé - Hubatka, Miloslav – odsoupení - rozhovory
1191)

BE

Ve školách i školkách vrcholí stavební ruch / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - mateřské školy – stavebnictví – opravy –rekonstrukce
1192)

DUŠKOVÁ, Markéta

Studenti vydělávají. Peníze půdou charitě / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 36 (2014),
s. 1, 6
Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. – studenti - podnikání
studentské – společnosti - GreenWay ECOmpany - CVAK
1193)

VSM

Znojmo: školám a školkám by pomohly videotelefony / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 260 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy – děti – ochrana - bezpečnost - Česká školní inspekce - kontroly
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1194)

BE

V základních školách budou psychologové / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 42 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – školství - základní školy – děti – výchova – problémy – řešení – psychologové spolupráce
1195)

SMOLA, Vojtěch

Juniorským sommelierům kralovalo Znojmo / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 275 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - sommelierství
soutěže - Junior Sommelier Moravy – junioři - úspěchy
1196)

KRUTIŠ, Dalibor

Střední škola v Přímětické je školou roku 2014 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 277 (2014), s. 3
dtto:
BE. Přímětická je školou roku. Znojemský týden. 24.11.2014, roč. 14, č. 48, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. – ocenění - Škola
roku 2014 - Asociace hotelů a restaurací ČR
1197)

PERGROVÁ, Ilona

Opuštěné školní budovy jsou na prodej / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISS
1802-0933. -- Roč. 25, č. 294 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství – školy – budovy – prodej - - Krajský úřad Jihomoravského kraje 1198)

VSM

Škola JUDr. Mareše má novu ředitelku / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 299 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – ředitelky Hubatková, Eva{ XE "Hubatková, Eva" } – zvolení - Rada města Znojma
1199)

CHAF

Zemřel Vladimír Holík / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – školství - střední školy – gymnázia – osobnosti – ředitelé - Holík, Vladimír{ XE
"Holík, Vladimír" } - úmrtí
1200)

RZT

Ředitel školy roku: Ocenění je pro nás inspirací i motivací / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. – osobnosti Ředitelé - Hanzal, Libor{ XE "Hanzal, Libor" } - rozhovory
1201) KOTOUČOVÁ, Kateřina
Hubatku střídá Hubatková / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25,
č. 1 (2014), s. 2
dtto:
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JM. Ředitelkou školy je Eva Hubatková. Znojemský týden. 5.1.2015, roč. 15, č. 2, s. 1.
Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo – osobnosti ředitelé - Hubatková, Eva{ XE "Hubatková, Eva" } - zvolení

 Zájmová činnost
1202) PERGROVÁ, Ilona

Letní tábory: vypsali termíny, někde už mají plno : organizátoři nabízí řadu termínů pro letošní letní
tábory, znojemský dům dětí jich pořádá sedm / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 38 (2014), s. 3
Znojmo (Česko)zájmová činnost – děti - Dům dětí a mládeže Znojmo – letní – tábory - nabídka
1203) PERGROVÁ, Ilona

Zrušte hazard ve Znojmě, volají : skupina obyvatel Znojma volá po vymýcení heren z tohoto města
/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 88 (2014), s.
1, 3
dtto:
ČTK. Ve Znojmě vzniká petice za vymýcení heren z města. Mladá fronta dnes. 15.4.2014. roč. 25,
č. 89, s. 2, Jižní Morava.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Lidé vytáhli do boje s hernami. 5+2 dny. 2.5.2014, roč. 3, č. 17, s. 6.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – petice – referendum – nespokojenost - zrušení
1204) IPE

V kině se rozhoří debata o regulaci hazardu. Již dnes / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 104 (2014), s.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – regulace – debaty - Kino Svět - Transparency
International
1205) KRUTIŠ, Dalibor

Personál hazardu zaplnil kino Svět / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 106 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – regulace – debaty - Kino Svět - Transparency
International - Pro Znojmo
1206)

SMOLA, Vojtěch

Modelbraní bavilo. I přes zimu a vytrvalý déšť : sobotní Modelbraní přilákalo do areálu znojemského
Domu dětí a mládeže na Sokolské řadu rodičú s dětmi. Táhly modely i vystoupení / Vojtěch Smola.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 115 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – modelářství – zábavné – programy – Modelbraní - Dům dětí a
mládeže Znojmo
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1207) VSM

The tap Tap budou dražit obraz / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 128 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - volný čas – akce - Vítáme prázdniny s The Tap Tap - charitativní
činnost – koncerty - aukce
1208)

JM

Petice proti hernám má už 300 podpisů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé – nespokojenost
Zrušení – petice - referendum
1209) DUŠKOVÁ, Markéta

Diskuze? Spíše výpady i urážky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 18 (2014), s. 2
dtto:
CHAF. Znojmáky boj proti hazardu nezajímá. Znojemský týden. 12.5.2014, roč. 14, č. 20, s. 2.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – regulace – debaty Kino Svět - Transparency International - Pro Znojmo
1210)

DUŠKOVÁ, Markéta

Barista Kováč: Špatná káva? Naučte se ji vrátit / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 20
(2014), s. 4-5
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – káva – osobnosti – baristé - Kováč, Štefan{ XE "Kováč, Štefan"
} - rozhovory
1211)

MOŠTĚK, Martin

Referendum o hazardu: obstrukce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 153 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – zrušení - omezení referendum – vyhlášení - Zastupitelstvo města Znojma – obstrukce
1212)

DUŠKOVÁ, Markéta

Hlobilová: Zkombinovala jsem vášeň pro šperky a kabelky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
, č. 23 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – šperkařství – šperky – výroba – osobnosti - Hlobilová, Iveta{
XE "Hlobilová, Iveta" } rozhovory
1213)

DUŠKOVÁ, Markéta

Pospíšková: Jak přeletíte Ural, začíná chaos. To je Evropa / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. –
Roč. 3, č. 24 (2014), s. 6-7
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – cestování – patchwork – osobnosti - Pospíšková, Monika{ XE
"Pospíšková, Monika" } rozhovory
1214)

PERGROVÁ, Ilona

Herny: petice už zamíří na radnici / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802185
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0933. -- Roč. 25, č. 169 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - zájmová činnost- herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé – nespokojenost
zrušení – petice - referendum
1215)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo: petici přezkoumá úřad / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 176 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny - Městský úřad Znojmo – petice – podání - přezkoumání
1216)

EIS

Povedený letecký den / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 26 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – Hatě - zájmová činnost – létání - vyhlídkové lety - Dětský letecký den - 2014
4. ročník
1217)

MIV

Petice proti hazardu neobstála / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 189 (2014),
s. 12
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Referendu zatím chybí podpisy. Rovnost-Znojemský deník. 14.8.2014, roč. 25,
č. 189, s. 1, 3.
dtto:
TZ, JM. Na petici byl každý sedmý podpis neplatný. Znojemský týden. 18.8.2014, roč. 14, č. 34,
s. 2.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – zrušení - Znojmo bez hazardu – referendum - petice
přezkoumání- Městský úřad Znojmo
1218)

MOŠTĚK, Martin

Referendum: přetlačování o termín pokračuje : aktivité za prohibici hazardu stále neví, kdy se
uskuteční ferendum o jejich požadavku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 199 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty –obyvatelé – petice - místní
referendum - termíny
1219)

MOŠTĚK, Martin

Referendum: petice jde radním : hlasování o prohibici hazardu ve Znojmě je nyní otázkou termínu
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 202 (2014),
s. 1
dtto:
VOJTEK, Milan. Znojmo nespojí referendum s volbami. Právo. 15.9.2014. roč. 24, č. 215, s. 12
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty - místní referendum Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – projednání
1220) SMOLA, Vojtěch

Referendum proti hazardu bude po volbách : znojemští zastupitelé včera odhlasovali termín
referenda proti hazardu / Vojtěch Smola, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 223 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé –referendum 186
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Městský úřad Znojmo – zastupitelsvo -rozhodnutí
1221)

DAK

Referendum o hazardu bude 25. 10. / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
oč. 25, č. 236 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé – referendum Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – rozhodnutí termíny
1222)

DUŠKOVÁ, Markéta

Znojmo čeká první referendum / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 29 (2014), s. 1, 3
dtto:
TZ, M. Znojmo chystá první referendum. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 3.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé – referendum Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo –rozhodnutí - termíny
1223) JM

Petice s 3 082 podpisy je na radnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 1, 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Znojmo bez hazardu? Znojemsko. 5.8.2014, roč. 24, č. 32, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé – nespokojenost
zrušení – petice - referendum
1224)

MRVA, Vlastimil

Mrtvé duše Jakuba Krainera / Vlastimil Mrva, Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 34 (2014), s. 1, 2
dtto:
ZP. Petice se spoustou chyb. Každý sedmý podpis je neplatný. Znojemské listy. 21.8.2014, roč. 23,
č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – zrušení - Znojmo bez hazardu – referendum – petice přezkoumání - Městský úřad Znojmo
1225) DUŠKOVÁ, Markéta

Petici k referendu chyběly podpisy. Dodali další stovky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
3, č. 31 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – zrušení - Znojmo bez hazardu – referendum
petice
1226) DUŠKOVÁ, Markéta

Přou se o den referenda / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 33 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé - nespokojenost
zrušení – referendum - termíny
1227) MOŠTĚK, Martin

Znojmo čeká první plebiscit : zda chtějí úplný zákaz heren ve městě, s mohou vyslovit voliči v
sobotu ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 249 (2014), s. 1
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé - místní referendum
hlasování
1228) T

Dle ministerstva financí úplný zákaz heren problém nevyřeší / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 37 (2014), s. 3
dtto:
PODZIMEK, Karel. Nemyslím, že je správné nařizovat v čem (ne)podnikat. Znojmsko. 9.9.2014, roč.
24, č. 37, s. 3.
dtto:
MICHEK, Petr. Jsem připraven pomáhat všem postiženým. Znojemsko. 9.9.2014, roč. 24, č. 37, s. 3.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé – referendum místní referendum - hlasování
1229) KRUTIŠ, Dalibor

Herny ve Znojmě zůstanou : historické první referendum přilákalo k urnám jen 11,23 procenta
oprávněných voličů / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 252 (2013), s. 1, 3
dtto:
MIV. Znojmo: referendum o zákazu heren je pro slabou účast neplatné. Právo. 30.10.2014, roč. 24,
č. 254, s. 13.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – gamblerství – obyvatelé - místní referendum
hlasování – nízká – účast - výsledky
1230) ŘIHÁKOVÁ, Magdaléna

Jolana Ambrosková: Miniklub od října poskytne maminkám zázemí přímo v centru města /
Magdaléna Řiháková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 38 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – děti - dětské centrum - Miniklub Znojmo - Zámečnická ul. Ambrosková, Jolana{ XE "Ambrosková, Jolana" } - rozhovory
1231)

TIK

Starosta chce referendum o hernách co nejdříve / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 38 (2014), s. 1
dtto:
PŘÍKAZSKÝ, Jaromír. Dilema znojemského voliče. Znojemsko. 16.9.2014, roč. 24, č. 38, s. 2.
dtto:
MD. Referendum bude po volbách. 5+2 dny. 26.9.2014, roč. 3, č. 36, s. 2.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé – nespokojenost
Zrušení – referendum -0termíny
1232) BE

Referendum o hazardu bude / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 40 (2014), s. 3
dtto:
RS, ZP. Místní referendum o zákazu heren na území města
Znojma. Znojemské listy. 9.10.2014, roč. 23, č. 17, s. 6.
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automaty – obyvatelé - nespokojenost
zrušení –referendum - termíny
1233) JM

Referendum neplatí, přišlo málo lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 1
dtto:
MD. Zákaz heren se kvůli nízké účasti nekoná. 5+2 dny. 31.10.2014, roč. 3, č. 41, s. 2.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny -hazard - výherní automaty – zrušení – zákaz –
referendum - neplatnost
1234) MACOUN, Eman

Špinďák, Tremperk, a hlavně Dyje se staly královstvím sběratele starých fotografií Josef Vlasáka
/ Eman Macoun. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 4
Znojmo (Česko) - zájmová činnost- sběratelství – osobnosti – sběratelé – fotografie – Vlasák,
Josef, 1934-{ XE "Vlasák, Josef, 1934-" } - biografie - vzpomínky
+

 Sport
1235) KRUTIL, Robin

Dali jsme si vysoké cíle, hlásí Orli / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. –
Roč. 25, č. 5 (2014), s. 4, Jižní Morava
dtto:
ČERNÁ, Romana. Znojemští hokejisté postupují do play-off. Rovnost-Znojemský deník. 7.1.2014,
roč. 25, č. 5, s. 17.
Znojmo (Česko) – sport – hokej - Orli Znojmo - mezinárodní liga - Erste Bank Eishockey Liga
austria – EBEL - play off – postup - úspěchy
1236) ČFO

Znojemští přišli o tři fotbalisty / čfo. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 6 (2014),
s. 11
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - přestupy
1237) ČERNÁ, Romana

První závod jsem jel na horském kole, které jsem dostal : bicykl měl Roman Benc od malička rád.
První závod jel v Šatově na kole, které dostal k Vánocům / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport – cyklistika – osobnosti – cyklisté - Benc, Roman{ XE "Benc, Roman" } rozhovory
1238) KRUTIL, Robin

Znojmo hledá novou ofenzivu / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč.
25, č. 7 (2014), s. 5, Jižní Morava
dtto:
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VYMYSLICKÝ, Martin. Video? Znojmo má důvěru v manažery. Rovnost-Znojemský deník. 9.1.2014,
roč. 25, č. 7, s. 20.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga – zápasy – hráči - testování
1239)

PERGROVÁ, Ilona

Stadionu stále chybí dotace : začíná být velmi pravděpodobné, že prvoligoví znojemští fotbalité
neodstartují jarní sezonu na domácím hřišti / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 11 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - sportovní stadiony rekonstrukce - dotace - licence
1240) KRUTIL, Robin

Kluci se rádi učí, oceňuje mentor orlů Pavlikovský : zřejmě nejpovedenější období za tři roky v
EBEL nyní zažívají znojemští hokejisté / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168.
-- Roč. 25, č. 14 (2014), s. 5, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – sport - lední hokej – hokejisté - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria
mentoři - Pavlikovský, Richard{ XE "Pavlikovský, Richard" } - rozhovory
1241)

ČTK

Fotbalisté Znojma start jarní části ligy doma nestihnou / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 15 (2014), s. 1,Jižní Morava
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga – jarní – liga –
sportovní stadiony- rekonstrukce
1242) KÁRA, Jaroslav

Znojemský azyl podraží za vyhřívání / Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 17 (2014), s. 20, 19
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - stadiony - fotbalové stadiony – opravy – rekonstrukce - zpoždění
trávníky - vyhřívání
1243) ČERNÁ, Romana

Nenapadlo by mě založit klub jinde / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) –sport – cyklistika - cyklistické kluby – týmy - Cycling Team Znojmo – osobnosti trenéři - Fiala, Jan{ XE "Fiala, Jan" } - rozhovory
1244)

ČERNÁ, Romana

Každý můj trénink je originální a zajímavý : dvacetiletý běžec Vojtěch Čabala se aktivně připravuje
na novou sezonu / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 30 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) - sport – atletika – běh – osobnosti –běžci - Čabala, Vojtěch - rozhovory
1245) PERGROVÁ, Ilona

Radní stopli tendr na tribunu. Kvůli dotacím / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 36 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport- fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – tribuny – rekonstrukce - zakázky
zastavení - Rada města Znojma
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1246) DUŠKOVÁ, Markéta

Je to jako skončit bez medaile / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 2 (2014), s. 23
Znojmo (Česko) – sport – aerobik – soutěže - Miss aerobik ČR - osobnosti - Mandátová, Nela{ XE
"Mandátová, Nela" } úspěchy
1247)

KRUTIL, Robin

Znojemské fotbalisty děsí stadion. Zároveň klub slibuje další posilu / Robin Krutil. -- In: Mladá
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 43 (2014), s. 1, 5, Jižní Morava
dtto:
ČFO. Znojmu hrozí pád kvůli stadiónu. Právo. 21.2.2014, roč. 24, č. 44, s. 12.
Znojmo (Česko) – sport - sportovní stadiony – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o - Gambrinus liga Sestupy - komplikace
1248) MOŠTĚK, Martin

Stadion: město hledá jinou dotaci : včasnou opravu znojemského fotbalového stadionu má zachránit
nová žádost o dotaci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 49 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - sportovní stadiony dotace – nová - žádost
1249) PERGROVÁ, Ilona

Na dětských hřištích číhá nebezpečí : zadřít si třísku, říznout se o rezavý drát či se dokonce
nabodnout na plot. To vše hrozí dětem na hřištích Znojma / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 50 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport - dětská hřiště- opravy – děti - bezpečnost
1250) ČERNÁ, Romana
Ohodnocení je pro mě příjemný bonus / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 56 (2014), s. 21
Znojmo (Česko) – sport – plavání – osobnosti – plavkyně- Kolníková, Veronika{ XE "Kolníková,
Veronika" } - rozhovory
1251)

MOŠTĚK, Martin

Kraj dá peníze na fotbal. Chorvatům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 57 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. Gambrinus liga - portovní stadiony - fotbalové
stadiony – dotace – žádosti - neúspěch
1252) KRUTIŠ, Dalibor

Vodáci chtějí skluzavky na jezech řeky Dyje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
SSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 60 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport - sportovní areály - Centrum Stará vodárna – vodáci – řeky - Dyje (Česko a
Rakousko : řeka : oblast) – sjíždění - plánování
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1253) KAPINUS, Zdeněk

Útočník Orlů Milan Procházka: Jsem rád, že můžu hrát doma! / Zdeněk Kapinus. -- In: Znojemsko.
-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 6 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) – sport – hokej – osobnosti – hokejisté - Procházka, Milan - rozhovory
1254) ČERNÁ, Romana

Znojemští plavci přivezli z Plzně šest cenných medailí : šest set plavců ze čtyřiceti oddílů se sjelo
na mezinárodní plavecký mítink v Plzni / Romana Černá, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 66 (2014), s. 21
Znojmo (Česko) – sport – plavání - plavci – závody – medaile - umístění
1255)

FOLK, Čestmír

Fotbal ve Znojmě: peníze, nebo sestup / Čestmír Folk. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 67 (2014), s. 12
dtto:
JAN. Stadion stále nesplňuje požadavky pro první ligu. Znojemsko. 25.2.2014, roč. 24, č. 9, s. 2. dtto:
NYGRÝN, Jiří. Hledání peněz opět pokračuje. 5+2 dny. 28.2.2014, roč. 3, č. 8, s. 23.
Znojmo (Česko) – sport – otbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - sportovní stadiony - dotace
žádosti - Ministerstvo školství
1256) SMOLA, Vojtěch

Fauly na hráče Orlů řeší policie / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 67 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport – hokej - Orli Znojmo - mezinárodní liga – EBEL - hokejová utkání - zákroky
fauly – šetření - Policie ČR
1257) ČERNÁ, Romana

Mohu jen říci, že mi to víc dalo, než vzalo : bývalý paralympijský reprezentant v sledge hokeji Jan
Matoušek usedl po autonehodě na invalidní vozík. Sportu však věnuje třetinu svého času / Romana
Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 73 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) –sport - zimní sporty - sledge hokej- sportovci – paraplegici - Matoušek, Jan{ XE
"Matoušek, Jan" } rozhovory
1258)

PERGROVÁ, Ilona

Zachrání ligu? Stále věří, doufají / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 1
dtto:
FOLK, Čestmír. Rekonstrukci stadiónu jsou blíž. Právo. 4.4.2014, roč. 24, č. 80, s. 13.
dtto:
ŠEDIVÝ, Petr. Podmínka pro Znojmo platí, ale peníze má slíbené. Mladá fronta dnes. 4.4.2014,
roč. 25, č. 80, s. 10, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - sportovní stadiony – dotace
rozdělení
1259) MOŠTĚK, Martin

Dyje brzy nabídne vodákům i tábořiště : tři skluzy na jezech a dvě kotviště s místy pro stanování
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dostanou vodáci na Dyji pod Znojmem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 86 (2014), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Znojmo zaplatí vodákům skluzy. Právo. 22.4.2014, roč. 24, č. 93, s. 9
Znojmo (Česko) – sport - vodní sporty – vodáctví - vodní turistika – zázemí - Dyje (Česko a Rakousko
: řeka : oblast) - využití
1260)

TIK

Město podpořilo zejména děti a mládež / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 11 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - Kultura –
sport – finance - rozdělení
1261)

STIBA

Nejúspěšnější sportovci Znojemska v loňském roce / stlba. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 11 (2014), s. 14
Znojmo (Česko) – sport – ankety - Nejlepší sportovec Znojemska – osobnosti – sportovci - ocenění
1262) MOŠTĚK, Martin

Stadion: město chystá 30 milionů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 102 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport - fotbal - fotbalové stadiony – opravy – rekonstrukce – financ - schválení
Zastupitelstvo města Znojma
1263) ZNOJMO

Znojmo hostilo MČR v orientačním běhu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 107 (2014), s. 21
Znojmo (Česko) – sport - orientační běh - závod ve sprintu - Mistrovství ČR - výsledky
1264) KÁRA, Jaroslav

Naděje pro Znojmo. Dostane 40 milionů / Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 113 (2014), s. 20, 24
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony – rekonstrukce – dotace – schválení Ministerstvo školství
1265)

MOŠTĚK, Martin

Stadion: čekání na 40 milionů : žádost znojemské radnice o peníze na opravu fotbalového stadionu je
opět blíž k cíli / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
114 (2014), s. 1
dtto:
DOLÁK, Libor. Fotbalový stadion, nebo víceúčelový paskvil? Rovnost-Znojemský deník. 19.5.2014,
roč. 25, č. 115, s. 12
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - sportovní stadiony - dotace
1266)

NYGRÝN, Jiří

Fotbalistům chybí kyslík. Dusí je stadion / Jiří Nygrýn. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 13 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalové – stadiony – rekonstrukce – finance - problémy
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1267)

DUŠKOVÁ, Markéta

Vala: Nabízíme, co jinde nemají / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 13 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) – sport – cyklistika - Cyklo Klub Kučera Znojmo – osobnosti – manažeři Vala, Čestmír{ XE "Vala, Čestmír" }{ XE "Vala, Čestmír" } - rozhovory
1268) FOLK, Čestmír

Znojmo je na dně, doufá v zázrak / Čestmír Folk. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 122
(2014), s. 11
dtto: .
KÁRA, Jaroslav Znojmo musí vyhrát. A čekat na soupeře. Rovnost-Znojemský deník. 27.5.2014,
roč. 25, č. 122, s. 22, 24.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - Gambrinus liga – fotbalisté – neúspěc
1269) XA

Tři nové skluzy na Dyji potěší nejen místní vodáky / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 7 (2014),
s. 1, 4
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Dyje se více otevírá vodákům. 5+2 dny. 25.4.2014, roč. 3, č. 16, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) – sport - sportovní areály - Centrum Stará vodárna – mvodáci – řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) – sjíždění - plánování
1270)

PERGROVÁ, Ilona

Stadion: radnice trvá na svém : sestup fotbalistů do druhé ligy nezměnil nic na rozhodnutí města
investovat téměř třicet milionů korun / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č.128 (2014), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní stadiony - dotace
rekonstrukce – oprávněnost – rozsah
1271)

KÁRA, Jaroslav

Sestup z ligy jsme si zavinili sami : znojemský kouč Leoš Kalvoda vstřebává zklamání po sestupu z
nejvyšší soutěže, nehledá výmluvy v chybějícím domácí stadionu a říká-- / Jaroslav Kára. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 22
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga – sestup – trenéři – Kalvoda,
Leoš{ XE "Kalvoda, Leoš" } - rozhovory
1272)

ČFO

Srdce odválo Kalvodu na Hanou / čfo. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 131 (2014),
s. 17
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. – trenéři - Kalvoda, Leoš{
XE "Kalvoda, Leoš" } odchod
1273)

MM

Dyje bude lákat vodáky tábory / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 135 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport - sportovní areály - Centrum Stará vodárna – řeky - Dyje (Česko a Rakousko
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: řeka : oblast) - vodáci – táboření – zázemí – výstavba
1274) MOŠTĚK, Martin

Stadion: dotace stále nejistá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 136 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony – rekonstrukce – dotace – žádosti-,kontroly
1275)

SMOLA, Vojtěch

Děti a drogy. Problém známý i na Znojemsku / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 137 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport – cyklistika – běh – akce - Cykloběh za ČR bez drog - 12. ročník – drogy mladiství - prevence
1276) SEIDL, Jiří

Rio je důvod, proč jsem se vrátil, oznamuje Rubáček / Jiří Seidl. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 4, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – sport – plavání – osobnosti- plavci - Rubáček, Michal{ XE "Rubáček, Michal" } rozhovory
1277) CHAF

Sportovní legenda slavila devadesátku / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 1, 16
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Jaroslav Šula má devadesát let! Znojemsko. 15.4.2014, roč. 24, č. 16, s. 12.
Znojmo (Česko) – sport – plavání – osobnosti - Šula, Jaroslav, 1924-{ XE "Šula, Jaroslav, 1924-" } 90. výročí- narození
1278) BE

Vodáci se dočkají skluzavek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 13
dtto:
TIK. Národní park sjíždění řeky nepovolí, radnice to tedy zkouší jinak. Znojemsko. 22.4.2014, roč.
24, č. 17, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) – sport- portovní areály - Centrum Stará vodárna – vodáci – řeky - Dyje (Česko a
Rakousko : řeka : oblast) – sjíždění - plánování
1279)

ZEMŘEL

Zemřel velký znojemský sportovec pan Miroslav Vocilka . -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 16 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) – sport – volejbal – osobnosti – sportovci – trenéři - Vocilka, Miroslav, 1952-2014 {
XE "Vocilka, Miroslav, 1952-2014" }
úmrtí
1280) MOŠTĚK, Martin

Na stadion má být 80 milionů dotace / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 148 (2014), s. 1
dtto:
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DUŠKOVÁ, Markéta. Dostane stadion státní dotaci? 5+2 dny. 9.5.2014, roč. 3, č. 18, s. 23.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce – dotace - sliby
1281)

MD

Dotace na stadion jsou na cestě / md. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN m1210-1168. -- Roč. 25, č.
150 (2014), s. 1, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce – dotace - sliby
1282) CHAF

Stadionu svitla naděje: Národní rada pro sport dotaci doporučila / chaf. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce – dotace –
doporučení - Národní rada pro sport
1283)

ODEŠEL

Odešel kanoista tělem i duší. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 15
Znojmo (Česko) – sport – kanoistika – osobnosti – kanoisté – sportovci – Brychta, František, 19362014{ XE "Brychta, František, 1936-2014" } - úmrtí
1284) SEIDL, Jiří

Rubáček je po dopingu zpátky. Rád by se probil do Berlína / Jiří Seidl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č.
21 (2014), s. 31
Znojmo (Česko) – sport – plavání – osobnosti – plavci - Rubáček, Michal{ XE "Rubáček, Michal" } +
rozhovory
1285)

CHAF

Fotbalisté spadli, zůstane Kalvoda? / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 23 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga – sestup – osobnosti – trenéři
Kalvoda, Leoš{ XE "Kalvoda, Leoš" }
1286) ODEŠEL

Odešel Jaroslav Stříž. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 14, č. 23 (2014), s. 16
dtto:
STLBA. Životní ofsajd Jaroslava Stříže. Znojemsko. 3.6.2014, roč. 24, č. 23, s. 13.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – osobnosti – trenéři - Stříž, Jaroslav, 1942-2014{ XE "Stříž,
Jaroslav, 1942-2014" } - úmrtí
1287)

DANĚK, Jan

Kapitán: Snad jsme za rok zpět / Jan Daněk. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 22 (2014), s. 23
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. – osobnosti – fotbalisté - Hnaníček, Josef{
XE "Hnaníček, Josef" }
rozhovory
1288)

KRUTIL, Robin

Chceme hrát fotbal pro radost / Robin Krutil. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 23 (2014), s. 31
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Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. – osobnosti - Kohoutek, Ota{ XE "Kohoutek,
Ota" } - rozhovory
1289) MOŠTĚK, Martin

Hokej chce halu. Na parkovišti : ambiciózní plán znojemských hokejistů postavit tréninkovou halu v
místě současného parkoviště / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 154 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport - lední hokej – sportovní - programy a projekty – plány- studie
1290) SMEJKAL, Martin

EBEL: zápasy rozlosovány : hokejová EBEL odtajnila rozlosování pro novou sezonu / Martin Smejkal.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 154 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport - lední hokej – hokejisté - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria
mezinárodní turnaje - rozlosování
1291)

SMEJKAL, Martin

Biketrial: Znojmo zažije mistrovství / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 165 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport – biketrial – závody - Mistrovství Evropy – pořádání - Gránické údolí
(Znojmo, Česko)
1292) KRUTIŠ, Dalibor

Vinobraní a hokej. Bude husto / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 156 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Znojemské historické vinobraní – sport – hokej – zápasy –
návštěvnost - kolapsy
1293) SMEJKAL, Martin

Taekwondisté směřují na MS do Itálie : již za pár dní odstartuje v italském Římě vrcholová akce v
tradičním korejském bojovém uměmí taekwondo / M. Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 166 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport - bojová umění - taekwon-do – taekwondisté – Itálie - Mistrovství světa Světový pohár - turnaje
1294) SMEJKAL, Martin

Náš sport je o zdravém životním stylu / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 168 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) – sport – kulturistika - naturální kulturistika- mistrovství světa – osobnosti Bednář, Luboš{ XE "Bednář, Luboš" } - rozhovory
1295) SMEJKAL, Martin

Fotbalisté zamíří po roce na domácí stadion / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 21
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony – opravy – rekonstrukce – dokončování sezony
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1296) MD

Znojmo začalo s opravou stadionu / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN1210-1168. -- Roč. 25, č.
181 (2014), s. 1, Jižní Morava
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - sportovní stadiony – opravy – rekonstrukce
ivestice
1297) VOJTEK, Milan

Stadión Znojma se opravy dočká / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 182
(2014), s. 11
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Začaly opravy fotbalového stadionu. Rovnost-Znojemský deník. 6.8.2014, roč.
25, č. 182, s. 3.
dtto:
JM. Oprava fotbalového stadionu vyjde město jen na 12 milionů. Znojemský týden. 30.6.2014,
roč. 14, č. 27, s. 15.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal- fotbalové – stadiony – opravy – rekonstrukce - dotace
1298) DUŠKOVÁ, Markéta

Stadion získá dotaci 80 milionů / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.3, č. 26 (2014), s. 23
Znojmo (Česko) – sport –fotbal - fotbalové stadiony – rekonstrukce – opravy- dotace
1299)

MOŠTĚK, Martin

Vinobraní: bude i derby s Vídní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 201 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport - hokej - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria – EBEL - zápasy
fanoušci – derby – návštěvnost - Znojemské historické vinobraní
1300) SMOLA, Vojtěch

Plul peřináč i Hodiny s vodotryskem : i letos se na neckyádě, kterou pořádají lidé z Koželužské ulice,
sešlo několik desítek nejroztodivnějších plavidel / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 204 (2014), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Neckyádu utopil déšť, ale srandu nikoliv. Znojemsko. 2.9.2014, roč. 24, č. 36,
s. 1.
Znojmo (Česko) – sport – vodáctví – akce – neckyáda – plavidla - kuriozity
1301)

PACLÍKOVÁ, Adéla

Stadion je nebezpečný, zakazujeme hrát fotbal / Adéla Paclíková, Jakub Pokorný. -- In: Mladá fronta
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – sport – fotbal - fotbalové zápasy – zákaz – bezpečnost –
nevyhovující- stadiony - Policie ČR
1302) SMEJKAL, Martin

První ročník Znojmo Burčák Tour přilákal dva tisíce jezdců / Martin Smejkal. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 19
dtto:
CHAF. Do Znojma poprvé zavítá Kolo pro život. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14, č. 33, s. 14. –
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dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Obří závody poprvé ve Znojmě. 5+2 dny. 5.9.2014, roč. 3, č. 33, s. 31.
Znojmo (Česko) – sport – cyklistika - závody - Znojmo Burčák Tour Kooperativy - Kolo pro život 1. ročník
1303)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo opravuje tribunu a ochoz stadionu : fotbalový stadion ve Znojmě obsadili dělníci / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 218 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport - sportovní stadiony – rekonstrukce – opravy – dotace - organizace
1304) PERGROVÁ, Ilona

Klády na náměstí kvůli Mistrovství Evropy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 221 (2014), s. 3
dtto:
SMEJKAL, Martin. Znojmo hostilo desáté Mistrovství Evropy v biketrialu. Rovnost-Znojemský
deník. 22.9.2014, roč. 25, č. 222, s. 19.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Znojmo hostí mistry biketrialu. 5+2 dny. 19.9.2014, roč. 3, č. 35, s. 31.
Znojmo (Česko) – sport – biketrial – závody – soutěže - Mistrovství Evropy
1305)

MD

Místo sportovců dělníci : Hotovo musí být do soboty / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 12101168. -- Roč. 25, č. 231 (2014), s. 1
dtto:
VYMYSLICKÝ, Martin. Azyl končí. Znojmo obydlí svoji kabinu. Rovnost-Znojemský deník. 3.10.2014,
roč. 25, č. 232, s. 27.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Nová tribuna za 48 dnů. Znojemsko. 12.8.2014, roč. 24, č. 33, s. 12.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalové – stadiony – rekonstrukce – dokončení – zpřístupnění
1306) MOŠTĚK, Martin

Stadion: po peripetiích otvírá / Martin Moštěk, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 234 (2014), s. 1, 3
dtto:
CHAF. Stadion v parku se mění v moderní arénu. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14, č. 33, s. 16.
dtto:
ZP. Dělníci finišují. Stadion se chystá na slavnostní otevření. Znojemské listy. 25.9.2014, roč. 23, č.
16, s. 3.
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce – opravy - dokončení - otevření
1307) KONVIČNÝ, Ondřej

Hokejoví Orli chtějí druhou halu / Ondřej Konvičný. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 28 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) – sport – hokej - hokejové kluby - Orli Znojmo –tréninky – tréninkové – haly výstavby – plánování
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1308) XA

Milionové investice města Znojma do sportovních a kulturních zařízení / xa, zp, Zuzana Pastrňáková.
-- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 14 (2014), s. 8-9
Znojmo (Česko) – slovo – kultura- sport – kina - Kino Svět – tadiony - sportovní stadiony - fotbalové
stadiony – opravy – rekonstrukce -finance
1309) CHAF

Ve Znojmě bude Festival dračích lodí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 14
Znojmo (Česko) – sport – vodáctví – lodě - dračí lodě - Festival dračích lodí - 7. ročník
1310)

CHAF

Tratí Burčák Tour prolétlo nejrychleji kvarteto v čele s Boudným / chaf. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) + sport- cyklistika – závoda- Znojmo Burčák Tour Kooperativy - Kolo pro život 1. ročník
1311)

EKS

Znojmo žilo evropským šampionátem / eks. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 16 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) – sport – biketrial – závody + Mistrovství Evropy – pořádání - Gránické údolí
(Znojmo, Česko)
1312)

KÁRA, Jaroslav

Machala skončil. Vystřídal ho Grmela / Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 259 (2014), s. 23
Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. – osobnosti – trenéřiGrmela, Ludevít{ XE "Grmela, Ludevít" }
1313)

SMEJKAL, Martin

Boxeři ze Znojma zabodovali v Plzni : po dvaadvacáté se uskutečnilo mistrovství České republiky v
boxu / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 260
(2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport – box - Mistrovství ČR - Plzeň (Česko) - 22. ročník – výsledky- umístění
1314)

DUŠKOVÁ, Markéta

Stadion znovu uvítá sportovce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 37 (2014), s. 31
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony- rekonstrukce – opravy - dokončení
zpřístupnění
1315)

MP

Radost pro sportovce i fanoušky: stadion má po 60 letech nový kabát / mp, zp. -- In: Znojemské listy.
-- Roč. 23, č. 17 (2014), s. 8-9
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – opravy – rekonstrukce – dokončení
zpřístupnění
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1316)

STLBA

Vytrvalec Vladimír Svoboda šedesátiletý / stlba. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
42 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) – sport – běh –maraton – osobnosti – běžci - Svoboda, Vladimír{ XE "Svoboda,
Vladimír" } - 60. výročí Narození
1317)

CHAF

Machala končí, střídá ho Grmela / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 45 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport –fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. – trenéři - Machala, Oldřich{
XE "Machala, Oldřich" }
odchod - Grmela, Ludevít{ XE "Grmela, Ludevít" } - nástup
1318)

PERGROVÁ, Ilona

Kluziště neotevře. Kvůli opravám / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 280 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) – sport – bruslení – venkovní – kluziště - Sokolská ul – provoz - ukončení
1319)

BE

Vor Eurica se chystá na cesty / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 46 (2014), s. 13
Znojmo (Česko) – sport – jachting – osobnosti – mořeplavci – námořníci - cestovatelé
Krautschneider, Rudolf, 1943-{ XE "Krautschneider, Rudolf, 1943-" } - vory - křtění
1320) KRUTIŠ, Dalibor

Sedačky za milion? Jsou ve skladu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 282 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport- fotbal - fotbalové stadiony – tribuny – sedačky - využití
1321)

SMOLA, Vojtěch

Klub gymnastiky slaví 25 let / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 289 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky –
25. výročí - vznik
1322)

PERGROVÁ, Ilona

Opravy stadionu? Pokračují tiše : dobudování kotelny a osvětlení na fotbalovém stadionu je zřejmě
skryto pod rouškou tajemství / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 296 (2014), s. 1
Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – opravy – dokončení - informační
embargo
1323) SMEJKAL, Martin

Bylo by hezké hrát zase ligu. Jde i o prestiž / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
SSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 300 (2014), s. 7
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Znojmo (Česko) – sport – volejbaal – osobnosti – trenérky - Blažková, Martina{ XE "Blažková,
Martina" } - rozhovory
1324) SMEJKAL, Martin

Štěpánský bleskový šach ovládl Riška : v hotelu Prestige ve Znojmě se ukutečnil na druhý svátek
vánoční 52. ročník tradičního šachového turnaje / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 302 (2014), s. 17
Znojmo (Česko) – sport – šachy - šachové turnaje - Vánoční bleskový turnaj - 52. ročník - Šachový
klub TJ Znojmo
1325) KLUB

Klub sportovní gymnastiky slaví 25 let. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 20 (2014), s. 16
Znojmo (Česko) - sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 25. výročí - založení
1326) BE

Rudolf Krautschneider: Mám Vánoce skoro každý den / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – sport – jachting – osobnosti – mořeplavci – jachtaři – cestovatelé Krautschneider, Rudolf, 1943-{ XE "Krautschneider, Rudolf, 1943-" } - rozhovory

 Cestovní ruch
1327) KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo upraví stezku v Pražské : o rozšíření cyklostezky v ulici Pražská mají dnes rokovat
znojemští zastupitelé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 47 (2014), s. 1
dtto:
VSM. Rozšíření cyklostezky dovolí na Pražské jízdu oběma směry. Znojemský deník- Rovnost.
23.10.2014, roč. 25, č. 249, s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika – cyklostezky – plánování - Pražská ulice
1328)

JM

Do Znojma se jezdí za adrenalinem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 10 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - turisté – akce – návštěvnost – 2013
1329) MOŠTĚK, Martin

Loucký klášter hostí zubařský kongres švýcarské školy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 86 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - kongresový cestovní ruch – ongresy – stomatologové - Ženeva
(Švýcarsko) – přednášky - Loucký klášter
1330)

DUŠKOVÁ, Markéta

Pomoc vyjde z podzemí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 14 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – služby – turisté – akce - sezony - shrnutí
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1331)

BE

Klub českých turistů Znojmo šlape jako hodinky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 16 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - Klub českých turistů - Klub českých turistů Znojmo Šťastník, Ondřej{ XE "Šťastník, Ondřej" }
1332) BE

Znojmo a Dobšice mají novou cyklostezku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 8
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Cyklostezka pro sport i odpočinek. Znojemsko. 29.4.2014, roč. 24, č. 18, s. 5.
Znojmo (Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – cykloturistik – cyklostezky - otevření
1333) BE

Šťastník: Jarní Eurovýšlap skoro nebyl / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 6
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - cestovní ruch – turistika - Jarní eurovýšlap - 10. ročník osobnosti – předsedové - Šťastník, Ondřej{ XE "Šťastník, Ondřej" } - rozhovory
1334) SŮRA, Jan

Vinici Šobes navrhneme na zápis do UNESCO / Jan Sůra. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 12101168. -- Roč. 25, č. 180 (2014), s. 9, Letní noviny
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistický ruch – turistika – marketing – vinice - viniční tratě Šobes - Znovín Znojmo, a. s. – UNESCO – zápis - Vajčner, Pavel{ XE "Vajčner, Pavel" } - rozhovory
1335) JM

Infocentrum bude i na ulici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 3
dtto:
LP. Pracovníci turistického informačního centra se rozejdou do ulic. Znojemské listy. 26.6.2014,
roč. 23, č. 12, s. 4.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – infocentra - informační střediska - turistická
informační centra - Turistické informační centrum – průvodce – služby - nabídka
1336) BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 30 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – výlety – tipy - Vrbkův kámen – Vrbka, Antonín, 18601939{ XE "Vrbka, Antonín, 1860-1939" } - památník Prokopa Diviše - Diviš, Prokop, 1696-1765{ XE
"Diviš, Prokop, 1696-1765" } - Cholerová kaple
1337)

VSM

Už zítra vyrazí nadšenci na oblíbený Tour de burčák / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 220 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika - vinné sklep - burčák – akce Tour de burčák - 3. ročník
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1338) PERGROVÁ, Ilona

Turisty víc lákalo podzemí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 222 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika – turisté – památky - Znojemské podzemí - Střelniční
věž – sezony – hodnocení - Znojemská Beseda (organizace)
1339)

DAK

Znojemská Beseda chce pořádat pivní slavnosti / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 253 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistický ruch – slavnosti - pivní slavnosti - Znojemská Beseda
(organizace) – pořadatelství
1340) VSM

Příští Cyklotoulky bude Česká televize vysílat o Znojmě a okolí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 256 (2014), s. 3
dtto:
VSM. Cyklotoulky o Znojmě jsou už také k prohlédnutí na webu. Rovnost-Znojemský deník.
13.11.2014, roč. 25, č. 266, s. 3.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika - televizní pořady – Cyklotoulky - vysílání
Česká televize
1341) JM

Novinky: Hradební okruh i pivní slavnosti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – návštěvníci - cestovní ruch – akce - Znojemská Beseda
(organizace) – přípravy
1342) BE

na Pražské bude o něco širší než dnes / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika cykloturistika – cyklostezky – rozšíření - Pražská ulice
1343) BE

Léto přilákalo do Znojma desetitisíce návštěvníků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – turistické- sezony – návštěvníci – statistiky - 2014
1344)

DUŠKOVÁ, Markéta

Turisté se projdou po hradbách / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 42 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – návštěvníci - turistické akce- nápady – novinky Znojemská Beseda (organizace) - Koudela, František{ XE "Koudela, František" }
1345) E

Návštěvníci jsou nároční, ale máme jim co nabídnout, říká Jaroslav Chaloupecký / e. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47 (2014), s. 5
Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – turistické – atrakce – akce – návštěvnost – 2014 Hodnocení - Znojemská Beseda (organizace)
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ZNOJMO – MÍSTNÍ ČÁSTI

 Znojmo-Hradiště
1346) KRUTIŠ, Dalibor

Zavírací den? Hospůdku majitelka otevřela kvůli hokeji / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 42 (2014), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) – služby – hospody - Hospůdka U Alky - Lichá, Alena – hokej + sledování
reportáže
1347)

JAN

K Hradišti vedly důležité cesty / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 2 (2014),
s. 4
Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) – dějiny – stibologie – stezky – cesty – výzkumy - historie
1348) KRUTIŠ, Dalibor

Na Hradišti září kostel svatého Hippolyta / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 65 (2014), s. 2
Hradiště (Znojmo, Česko) - historické – památky – kostely- kostel sv. Hippolyta
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1349)

PERGROVÁ, Ilona

Hradiště získá průtah : do plánovaného opravy průtahu Hradištěm by se mohli dělníci pustit již na
podzim / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 66
(2014), s. 1
Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – průtahy – opravy - výběrová řízení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
1350)

MOŠTĚK, Martin

Hradišťské kaple postavil zavražděný probošt : kostelík svatého Antonína i kapli proroka Eliáše nechal
v druhé polovině sedmnáctého století postavit probošt Tomáš ze Šlesinu / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 83 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní stavby - kostel sv. Antonína - kaple sv.
Eliáše – dějiny - současnost
1351)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 9 (2014),
s. 12
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny - 13. -18. stol. - Gránické údolí (Znojmo, Česko) – panovníci –
události – historie – současnost - fotografie
1352) KRUTIŠ, Dalibor

Na Hradišti vzniká dobové obydlí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 106 (2014), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – Slované- dobová – obydlí – sruby – výstavba Klíma, Bohuslav, 1950-{ XE "Klíma, Bohuslav, 1950-" }
1353) XA

Kraj společně s městem opraví průtah Hradištěm / xa, zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 7
(2014), s. 2
Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce – průtahy - zahájení
1354) PERGROVÁ, Ilona

Polánka otevře nový průtah / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 141 (2014), s. 1
obce - Polánka (Moravský Krumlov, Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava
silnice – opravy – rekonstrukce - růtahy
1355) XA

S opravou průtahu Hradištěm se počítá v příštím roce / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 11
(2014), s. 2
Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce – průtahy - 2015
1356) MOŠTĚK, Martin

Hradiště čeká dlouhá objížďka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 1
dtto:
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TZ, M. Nový průtah Hradištěm bude v příštím roce. Znojemský týden. 16.6.2014, roč. 14, č. 25,
s. 4.
dtto:
TZ, M. Oprava průtahu Hradištěm přinese objížďky. Znojemský týden. 21.7.2014, roč. 14, č. 30,
s. 2.
Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava- silniční doprava – průtahy – opravy – rekonstrukce - objížďky
silnice – uzavírky
1357) MOŠTĚK, Martin

Archeologové letos zkoumají další hroby a val / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 169 (2014), s. 2
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Opět odkrývají historii Hradiště. Rovnost-Znojemský deník. 24.7.2014, roč. 25,
č. 171, s. 3.
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy – nálezy – pohřebiště hroby - Klíma, Bohuslav, 1950-{ XE "Klíma, Bohuslav, 1950-" }
1358) MM

Archeologové připravili zábavu. Připomenou Švédy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – vojenství- třicetiletá válka, 1618-1648 – Švédové –
rekonstrukce – slavnosti - programy
1359)

KRUTIŠ, Dalibor

Hradiště: mezi lidmi je napětí : obyvatele znojemské městské části Hradiště rozčilují někteří obyvelé
Domu pro matky a otce v tísni / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 178 (2014), s. 1, 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče- Domov pro matky a otce v tísni - Oblastní charita Znojmo
problémy – napětí - prevence
1360) MOŠTĚK, Martin

Archeologové našli skrčence i starou pekárnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 196 (2014), s. 2
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy – nálezy- pohřebiště hroby - kostry
1361)

ČTK

Archeologové objevili u Znojma dětskou hračku starou tisíciletí / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 197 (2014), s. 3,
Jižní Morava - Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie - archeologické výzkumy –
pohřebiště – hroby – kostry – nálezy - hračky
1362) VOJTEK, Milan

Hroby z Hradiště vydaly tajemství / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 207
(2014), s. 13
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické- výzkumy – nálezy – pohřebiště hroby
207

Znojemsko v tisku 2014

1363) JM

Studenti objevili bojovníka s dýkou a sekerou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 13
Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie- archeologické výzkumy – nálezy – pohřebiště –
hroby - kostry
1364) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 32
(2014), s. 11
Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) – historie – současnost fotografie
1365) TZ

Cesta na Hradiště při opravě průtahu / tz, m. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 33 (2014),
s. 3
dtto:
PAS. Na Hradiště obtížněji. Znojemsko. 19.8.2014, roč. 24, č. 34, s. 3.
dtto:
XA. Jak se bude jezdit na Hradišti při rekonstrukci silnice. Znojemské listy. 4.9.2014, roč. 23,
č. 15, s. 3.
Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice- rekonstrukce – průtahy - 2015
1366) PERGROVÁ, Ilona

Muzeum na Hradišti: úspěšná druhá sezona / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 256 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
Hradiště (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum Velké Moravy na Hradišti
dějiny - Velká Morava – expozice - výstavy
1367) SMOLA, Vojtěch

Dávné věži už roste její "historická" střecha / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 277 (2014), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) – historické - kulturní památky – věže – opravy – rekonstrukce - Nadační
fond sv. Hypolita
1368)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 46
(2014), s. 11
Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památky- Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - historie
současnost - fotografie

 Znojmo-Konice

208

Znojemsko v tisku 2014

1369) MOŠTĚK, Martin

Konický svatý Jakub oslaví letos sto pět let : novogotický kostel v Konicích postavili strahovští
premonstráti. Rok se dohadovali s úřady o demolicii zchátralého předchůdce / Martin Moštěk. –
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 89 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Konice (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní stavby – kostely - Kostel sv. Jakuba dějiny - současnost
1370) VSM

Na úhor u Konic se vrátil koukol / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 218 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – přírodarostliny - koukol polní - Konice (Znojmo, Česko) výskyt

 Znojmo-Mramotice
1371)

SMOLA, Vojtěch

Městské části: následují další opravy silnic / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice- opravy – rekonstrukce Mramotice (Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko)
1372) CHYTRÁ, J.

V Mramoticích oslavili hasiči 110 let / J. Chytrá. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 9
Mramotice (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů - 110. výročí založení
1373) TZ

Opraví silnice v Oblekovicích a Mramoticích / tz, m. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014) s. 5
Mramotice (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice –opravy - rekonstrukce
1374) DAK

Stavby kanalizací: v Mramoticích se už pracuje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 252 (2013), s. 3
Mramotice (Česko) - vodní hospodářství – kanalizace – vodovody – rekonstrukce – výstavba 2. etapa

 Znojmo-Oblekovice
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1375) MM

V Oblekovicích mají nový chodník. Za dva a půl milionu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 42 (2014), s. 3
dtto:
XA. V Oblekovicích mají nový chodník. Znojemské listy. 20.2.2014, roč. 23, č. 3, s. 3.
Oblekovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce dokončení
1376)

SMOLA, Vojtěch

Oblekovice: městské pozemky k bydlení získají inženýrské sítě / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 49 (2014), s. 3
Oblekovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví - inženýrské sítě – bydlení – firmy – projekty –
Znojmoprojekt – zpracování
1377) TZ

V Oblekovicích je nový chodník / tz, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 5
Oblekovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce dokončení

1378)

JM

Město chystá stavební místa pro rodinné domy v Oblekovicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 10 (2014), s. 3
dtto:
XA. Oblekovice nabídnou zasíťované nové stavební pozemky. Znojemské listy. 20.3.2014, roč. 23,
č. 5, s. 2.
Oblekovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví - stavební místa - stavební parcely - rodinné domyvýstavba
1379)

SMOLA, Vojtěch

Městské části: následují další opravy silnic / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 138 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) + doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - Mramotice
(Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) -Hradiště (Znojmo, Česko)
1380) KRUTIŠ, Dalibor

Šnekovy pivní slavnosti: komorní a venkovské / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 151 (2014), s. 3
Oblekovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Šnekovy pivní slavnosti - 4. ročník – pivo ochutnávky - reportáže
1381)

TZ

Opraví silnice v Oblekovicích a Mramoticích / tz, m. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 25 (2014), s. 5
Oblekovice (Znojmo, Česko) + Mramotice (Česko) - doprava - silniční doprava – silnice – opravy rekonstrukce
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 Znojmo-Popice
1382) MOŠTĚK, Martin

Popická kaple: dvacet let od obnovy z trosek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 100 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Popice (Znojmo, Česko) – historické- památky – kaple - Kaple Panny Marie Bolestné
1383)

MOŠTĚK, Martin

Popický svatý Zikmund je mozaikou stylů : první zmínka o farním kostele sv. Zikmunda v Popicích
pochází ze 16, století. Kostel je stavebně nesporně starší nejméně o století / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 105 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
Popice (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní stavby - kostel sv. Zikmunda – historie současnost
1384) CHAF

Před sto padesáti lety zemřel spisovatel Sealsfield / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 23 (2014), s. 5
Popice (Znojmo, Česko) – kultura literatura – osobnosti – spisovatelé – Sealsfield, Charles, 17931864{ XE "Sealsfield, Charles, 1793-1864" } - 150. výročí - narození
1385)

SMOLA, Vojtěch

Charlese Sealsfielda si v Popicích připomenou hned nadvakrát / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 224 (2014), s. 3
Popice (Znojmo, Česko) –kultura – literatura – osobnosti – spisovatelé - Sealsfield, Charles, 17931864{ XE "Sealsfield, Charles, 1793-1864" } - 150. výročí – úmrtí – mezinárodní – konference vzpomínky
1386)

MOŠTĚK, Martin

Popice vzpomínaly na rodáka Sealsfielda / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 234 (2014), s. 3
Popice (Znojmo, Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelé - Sealsfield, Charles, 17931864{ XE "Sealsfield, Charles, 1793-1864" } - 150. výročí – úmrtí - oslavy

 Znojmo-Přímětice
1387) DEZORTOVÁ, Věnceslava

Prokop Diviš žil i bádal v Příměticích na Znojemsku / Věnceslava Dezortová. -- In: Právo. -- ISSN
1211-2119. -- Roč. 24, č. 20 (2014), s. 8, Víkend
Přímětice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží- vynálezci - Diviš, Prokop, 1696-1765{ XE
"Diviš, Prokop, 1696-1765" } –
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vynálezy - biografie
1388) PERGROVÁ, Ilona

Bývalé cvičiště autoškoly bude dětí : kdysi autocvičiště v Příměticích se v budoucnu promění v moderní
dopravní hřiště / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 54 (2014), s. 3
dtto:
MIV. Znojmo chce vybudovat multifunkční areál pro cyklisty. Právo. 1.4.2014, roč. 24, č. 77, s. 10.
dtto:
XA. Na bývalém autocvičišti v Příměticích se bude učit dopravní výchova . Znojemské listy.
6.3.2014, roč. 23, č. 4, s. 6.
Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava – děti - dopravní hřiště – studie - projektová dokumentace zadání
1389)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 6 (2014),
s. 11
Přímětice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží – vynálezci - Diviš, Prokop, 1696-1765{ XE
"Diviš, Prokop, 1696-1765" } - památníky – historie –současnost - fotografie
1390) MD

Na autocvičišti se děti naučí dopravní výchovu / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 10 (2014), s. 2
Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava – děti - dopravní hřiště – studie - projektová dokumentace zadání
1391)

BE

Autocvičiště bude opět sloužit / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 4
Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická- dopravní hřiště – děti areály – opravy - rekonstrukce
1392) KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo: Krystal park získá sítě : na dokončení inženýrských sítí pracuje akciová společnost, která
vlastní pozemky v Krystal parku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 94 (2014), s. 1
Přímětice (Znojmo, Česko) – průmysl - průmyslové zóny - Krystal park – projekty - inženýrské sítě
dokončení
1393)

SMOLA, Vojtěch

Na faře vztyčili bleskosvod. Už je to 260 let : znojemští si tento týden připomínají kulaté výročí 260 let
od prvního vztyčení bleskosvodu vynálezce Prokopa Diviše na přímětické faře / Vojtěch Smola. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 3
Přímětice (Znojmo, Česko) - historické – památky - Křížový sklep Přímětice – památník Prokopa
Diviše – vynálezci – osobnosti - Diviš, Prokop, 1696-1765 – hromosvody - 260. výročí oslavy

212

Znojemsko v tisku 2014

1394) JM

Tři ulice už mají jména / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 4
Přímětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – ulice – názvy - ul. Černého - ul. Růžičkova
ul. Smutného – schválení -Rada města Znojma
1395) KRUTIŠ, Dalibor

U Přímětic a Kuchařovic jsou opravené silnice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 187 (2014), s. 3
Přímětice (Znojmo, Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice opravy – rekonstrukce
1396) KRUTIŠ, Dalibor

Opravené sídliště se lidem líbí, mají i výhrady / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 201 (2014), s. 3
dtto:
TZ, JM. Skončila regenerace přímětického sídliště. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 3.
Přímětice (Znojmo, Česko) + stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství - bytové domy – byty opravy – rekonstrukce – revitalizace- dokončení
1397) KRUTIŠ, Dalibor

Přímětice: lidi z Dlouhé zlobí hlučné autobusy : hluk a otřesy, když autobusy i nákladní auta přejíždějí
Dlouhou ulicí v Příměticích přes zpomalovací retardéry / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 235 (2014), s. 3
Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – hluk – obyvatelé - ul. Dlouhá
1398) CHAF

Hasiči v Příměticích slavili 140 let / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 2
Přímětice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů - 140.
výročí – oslavy
1399)

T

Radnice ušetřila revitalizací Přímětic 17 milionů korun / t. – In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 24, č. 36 (2014), s. 1
Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště - veřejná prostranstv - bytové domy – bytyopravy – rekonstrukce – revitalizace- dokončení
1400) HASIČI

Hasiči, co jsou nejstarší na okrese. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 36 (2014),
s. 2
Přímětice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů - 140.
ýročí -založení
1401)

MD

Nové sídliště trápí parkování / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 33 (2014), s. 2
Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství – revitalizace - dokončení
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parkování - problémy
1402) JM

V Příměticích mají barevné sídliště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 1
Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – sídliště - veřejná prostranství - bytové domy – byty opravy – rekonstrukce- revitalizace – dokončení

OBCE ZNOJEMSKÉHO OKRESU

 Bezkov
1403) JM

Hánečka: Dům dýchá historií / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 4
obce - Bezkov (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní památky – usedlosti – domy – opravy - vyhlášení
Ministerstvo kultury ČR

 Bítov
1404) KRUTIŠ, Dalibor

Bítov: policie šetří úhyn koz / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 36 (2014), s. 1
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda - zvířata – kozy – úhyn - Liga na ochranu zvířat - zookoutek
Bítov (hrad) – policie – šetření
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1405)

KRUTIŠ, Dalibor

Bítov zmizel pod hladinou, nový je na kopci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 56 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – dějiny - 30. léta 20. stol. - starý Bítov – zatopení – přestěhování Vranov (Česko : vodní nádrž) - nový Bítov - vybudování
1406) JM

Úhyn zvířat u Bítova řeší policie / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 1
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Usmrtil kozy rohlík? Znojemsko. 18.2.2014, roč. 24, č. 8, s. 1, 3.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – zvířata – kozy – úhyn - Liga na ochranu zvířat – zookoutek
Bítov (hrad) – policie - šetření
1407) DUŠKOVÁ, Markéta

Nejdřív zoo, teď padlo obvinění / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 7 (2014), s. 1, 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) příroda – zvířata – úhyn - Liga na ochranu zvířat – zookoutek Bítov (hrad) – policie – šetření – obvinění - Nikolai, Zdeněk

1408) PERGROVÁ, Ilona

Policie: chovatel týral zvířata : majitel zvářat, která uhynula před dvěmaměsíci v zookoutku u
Bítova, čelí trestnímu stíhání / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 90 (2014), s. 1, 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) –policie - Policie ČR - trestné činy - týrání zvířat – zookoutky vyšetřování
1409)

JM

Kozy uhynuly ze zeleného krmení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 4
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – zvířata – úhyn - Liga na ochranu zvířat – zookoutek Bítov (hrad) –policie – šetření
1410)

KRUTIŠ, Dalibor

Lesy dokončily obnovu lipové aleje u Bítova / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 92 (2014), s. 2
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – lesy – stromy – aleje – obnovení - Bítov (hrad) - Lesy České
republiky, s.p.
1411)

PERGROVÁ, Ilona

Cornštejn zve na kejklíře, šermíře i netopýry : další díl seriálu Cestou po Dyji zavede čtenáře na
Cornštejn, který je největší a nejnavštěvovanější zříceninou na moravské straně Podyjí / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 97 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Podyjí (Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny Cornštejn (hrad) – dějiny – současnost - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)
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1412)

JAN

Kozy na Bítově zabila tráva / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 12 (2014),
s. 1, 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – zvířata – kozy – úhyn - Liga na ochranu zvířat - zookoutek
Bítov (hrad) – policie - šetření
1413)

DUŠKOVÁ, Markéta

V Bítově opět zasahovala Liga / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 13 (2014), s. 2
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – zvířata – kozy – úhyn - Liga na ochranu zvířat zookoutek - Bítov (hrad) – policie – šetření
1414)

PERGROVÁ, Ilona

Cornštejn: Bílá paní ukáže cestu k pokladu : zahájit netradičně turistickou sezonu na zřícenině
hradu Cornštějn a oslavit Den dětí se rozhodlo Jihomoravské muzeum ve Znojmě / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 120 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – zříceniny - Cornštejn (hrad) - Den dětí oslavy – prohlídky - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)

1415)

JM

Majitele mrtvých zvířat v Bítově stíhá policie / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 1
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – zvířata – úhyn - Liga na ochranu zvířat – zookoutek Bítov (hrad) – policie – majitelé - stíhání
1416)

KRUTIŠ, Dalibor

U Bítova vznikají sochy z písku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 153 (2014), s. 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Bítov (hrad) – kultura – umění - sochařství – sochy – písek písečné sochy
1417)

JAKUBCOVÁ, Hana

Výstřední baron si pořídil v Bítově zoo i vycpané psy / Hana Jakubcová. -- In: Mladá fronta dnes. –
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 158 (2014), s. 2,
Jižní Morava – obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady - Bítov (hrad) osobnosti – majitelé - Haas, Jiří, 1876-1945{ XE "Haas, Jiří, 1876-1945" } - biografie
1418)

JAN

Vrtání zubů kontroluje na Bítově starosta / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 29 (2014), s. 5
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – zdravotnictví - zdravotní střediska – stomatologie - zubní ordinace
zubaři - stěhování
1419)

CHAF

U Bítova bojoval wehrmacht s rudou armádou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
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region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 9
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy - druhá světová válka (1939-1945) - rekonstrukce
Bitva o Bítov - 3. ročník
1420) KRUTIŠ, Dalibor

Na hradě Bítov hořelo: V kuchni a jen cvičně : velikécvičení hasičů ze Znojemska zažil státní hrad Bítov.
Devět jednotek dobrovolných hasičů i profesionálů likvidovalo požár kuchyně / Dalibor Krutiš. –
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 242 (2014), s. 3
dtto:
EIS. Hasiči zasahovali na bítovském hradě. Znojemsko. 21.10.2014, roč. 24, č. 43, s. 9.
obec - Bítov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - dobrovolní hasiči - hasičské sbory – požáry likvidace - cvičení
1421)

MOŠTĚK, Martin

Bítovský svatý Václav oslaví brzy osmdesátku : nová obec dostala po stěhování kvůli výstavbě
přehrady i nový kostel. Mobiliář si farníci tehdy přenesli do chrámu, který zaplavila voda / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 258 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Václava – historie současnost

 Blížkovice
1422) MOŠTĚK, Martin

Blížkovickým trhům přálo počasí. Poprvé : historické náměstí naplnili v sobotu farmáři, zahradníci,
košíkáři a řezníci. Brzy je až do léta vystřídají dělníci. Náměstí projde obnovou / Martin Moštěk.- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 76 (2014), s. 3
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – zemědělství – trhy - farmářské trhy – farmáři – pěstitelé košíkáři – řezníci – produkty - prodej
1423)

MOŠTĚK, Martin

Blížkovický sv. Bartoloměj pamatuje staletí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 77 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Bartoloměje vznik - historie
1424) IPE

Blížkovické potěší Amatéři, divadlo i ochutnávka vín / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 150 (2014), s. 3
obce -Blížkovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Blížkovické slavnosti - 8. ročník
1425) JM

V Blížkovicích slavili natřikrát / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 28 (2014), s. 8
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - 665. výročí - první zmínka –
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Procházka, Jiří, 1749-1820{ XE "Procházka, Jiří, 1749-1820" } - rodáci – oslavy
1426)

JM

Marie Holíková z Blížkovic má 103 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 1
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - 103. výročínarození - Holíková, Marie{ XE "Holíková, Marie" }
1427) JM

Blížkovice mají pamětní medaile / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 4
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Blížkovické slavnosti - 8. ročník - pamětní
medaile
1428)

JM

Jak pohlednice zachránila zachránce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 6
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – kaple – kapličky - Kaple Panny Marie
Třídubské – poutníci – vzpomínky - události
1429) VÝROČÍ

Výročí mateřské školy Blížkovice. -- In: Zpravodaj - Městys Blížkovice. -- Č. 1 (2014), s. 13-14
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - školství - mateřské školy – školky – založení – 1940 historie
1430) JIŘÍ

Jiří Procházka také Georg Prochaska. -- In: Zpravodaj - Městys Blížkovice. -- Č. 1 (2014), s. 21
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – zdravotnictví – osobnosti- lékaři - rodáci - Procházka, Jiří,
1749-1820{ XE "Procházka, Jiří, 1749-1820" } - biografie
1431)

BULÍČKOVÁ, Pavla

V letošním roce si připomínáme významné výročí - 100 let od vypuknutí první světové války / Pavla
Bulíčková. -- In: Zpravodaj - Městys Blížkovice. -- Č. 1 (2014), s. 21-22
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – dějiny - první světová válka (1914-1918) – oběti - pamětní desky
události - historie
1432) KRUTIŠ, Dalibor

Blížkovice opravily náměsrí. I s rovnoběžkou : po Vranově nad Dyjí slavnostně otevřeli
zrekonstruované náměstí představitelé Blížkovic.Příští rok začnou opravy v Hrušovnech / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 253 (2014), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Blížkovice protíná rovnoběžka. 5+2 dny. 7.11.2014, roč. 3, č. 42, s. 1, 3.
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví - veřejná prostranství – náměstí - rekonstrukce
otevření
1433) DŮLEŽITÉ

Důležité mezníky v historii obce. -- In: Zpravodaj - Městys Blížkovice. -- Č. 2 (2014), s. 5
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obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – náměstí – rekonstrukce - události
mezníky - historie

 Bohutice
1434) PERGROVÁ, Ilona

Bohutice: další opravené sochy : Křížová cesta v Bohuticích získala další dvě opravené sochy / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – historické – památky - restaurování památek – sochy křížová cesta - dotace
1435) TROJAN, Jan

Bohutická křížová cesta je krásnější / Jan Trojan. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č.
134 (2014), s. 11
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – historické – památky – sochy – restaurování - restaurování
památek - Křížová cesta - dotace
1436) CHAF

Tip na výlet : Do Lurd za necelou hodinu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 21 (2014), s. 11
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – historické – památky – jeskyně - Lurdská jeskyně – výlety tipy
1437)

DUŠKOVÁ, Markéta

Bohutice jsou bohatší o sochy / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 23 (2014), s. 8
dtto:
EIS. Pavel Šporcl odhalil sochy v Bohuticích. Znojemsko. 10.6.2014, roč. 24, č. 24, s. 12.
dtto:
JM. Pavel Šporcl odhalil dvě sochy v Bohuticích. Znojemský týden. 16.6.2014, roč. 14, č. 25, s. 5.
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – historické – památky - restaurování památek – sochy křížová cesta - dotace
1438)

IPE

Bohutičtí připravují tradiční podzimní slavnosti / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 3
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Bohutické slavnosti - Podzimní bohutické
slavnosti - 8. ročník

 Bojanovice
1439) KRUTIŠ, Dalibor

Bojanovice čeká plošná deratizace / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802219
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0933. -- Roč. 25, č. 157 (2014), s. 1, 3
dtto:
M. Myši v Bojanovicích mají leptospira, lidé ne. Znojemský týden. 14.7.2014, roč. 14, č. 29, s. 1. –
dtto:
EISENBRUK, Jiří V Bojanovicích se objevila nebezpečná leptospiróza. Znojemsko. 15.7.2014, roč.
24, č. 29, s. 1, 2.
obce - Bojanovice (Znojmo, Česko) – zdravotnictví – nemoci - infekční nemoci – leptospiróza myši - deratizace
1440) DUŠKOVÁ, Markéta

Leptospiróza v Bojanovicích: Na radnici sbírají mrtvé myši / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
3, č. 27 (2014), s. 4-5
obce - Bojanovice (Znojmo, Česko) – zdravotnictví – nemoci - infekční nemoci – leptospiróza myši -deratizace

 Božice:
1441)

PERGROVÁ, Ilona

Pod koly autobusu zahynul muž / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 165 (2014), s. 1
obce - Božice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody – úmrtí policie - vyšetřování
1442)

JM

Mlékomat si lidé pochvalují / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství - živočišná výroba – mléko – mlékomaty - Božice (Znojmo,
Česko) - Znojmo (Česko)
1443) DANDA, Oldřich

Domov seniorů bez pozemků, stát je vydá boromejkám / Oldřich Danda. -- In: Právo. -- ISSN 12112119. -- Roč. 24, č. 254 (2014), s. 1, 2
obce - Božice (Znojmo, Česko) - sociální péče – senioři - domovy pro seniory - Domov důchodců
Božice – pozemky – církev - církevní restituce - Milosrdné sestry boromejky - vydání
1444) JM

Krajiny Jiřího Pavelčíka hladí na duši / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 6
obce -Božice (Znojmo, Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Pavelčík, Jiří{ XE
"Pavelčík, Jiří" } výstavy
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 Ćermákovice
1445) MOŠTĚK, Martin

Čermákovický unikát: statek habánů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 236 (2014), s. 3
obce - Čermákovice (Znojmo, Česko) – církev – sekty- novokřtěnci – habáni – statky – unikáty Pajer, Jiří{ XE "Pajer, Jiří" }
1446)

MOŠTĚK, Martin

Habánský statek možná prohlásí památkou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 267 (2014), s. 3
obce - Čermákovice (Znojmo, Česko) - církev – sekty – novokřtěnci – habáni – statky – unikáty kulturní památky – zápisy - Ministerstvo kultury ČR
1447)

VRÁNA, Filip

Na Znojemsku se dochoval přes 400 let starý dvůr novokřtěnců / Filip Vrána. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 13
Znojmo (Česko : oblast) -Čermákovice (Znojmo, Česko) - Horní Kounice (Česko) – církev – sekty novokřtěnci – habáni – statky – unikáty - kulturní památky – zápisy - Ministerstvo kultury ČR

 Černín
1448) EISENBRUK, Jiří

Stařence staré sedm století spraví střechu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 16 (2014), s. 1, 5
obce - Černín (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Jakuba – střechy opravy - rekonstrukce
1449)

EIS

Podle kostelního zvonění si mohou lidé nastavit hodinky / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 33 (2014), s. 12
obce - Černín (Znojmo, Česko) – historické – památky - sakrální stavby – kostely - kostel sv. Jakuba
Většího – opravy – rekonstrukce – dokončení

 Dobšice
1450) DUŠKOVÁ, Markéta

Na putování zní němčina i dudy / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 6 (2014), s. 7
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – víno – ochutnávky - Putování po dobšických
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sklípcích
1451)

HORT, Jiří

Výroba rosé a praktické zkušenosti / Jiří Hort. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč.
107, č. 4 (2014), s. 188-189
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – víno - růžová vína - výroba vína - zkušenosti
Víno Hort s.r.o.
1452) VSM

Lahofer vstoupil do Vinařství Hanzel / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 107 (2014), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česk) – firmy - Vinařství Lahofer, a. s.
Dobšice - Vinařství Hanzel - akvizice podniků – dohody – uzavření
1453) IPE

Dobšičtí ochotníci chystají šesté dožínky. Divadelní / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 126 (2014), s. 2
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – divadlo - divadelní soubory – dožínky – programy –
přípravy
1454) VSM

V Dobšicích propuknou divadelní dožínky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
0933. -- Roč. 25, č. 134 (2014), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – divadlo - divadelní soubory – dožínky – programy
1455)

BE

Znojmo a Dobšice mají novou cyklostezku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 8
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Cyklostezka pro sport i odpočinek. Znojemsko. 29.4.2014, roč. 24, č. 18, s. 5.
Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – cykloturistika – cyklostezky - otevření
1456) IPE

Do Dobšic míří mladí řezbáři / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 149 (2014), s. 3
dtto:
JAN. Řezali Napoleona. Znojemsko. 15.7.2014, roč. 24, č. 29, s. 11.
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – umění – dřevořezby – řezbáři – sympozia - Dřevořezání
1457) KRUTIŠ, Dalibor

Bitva u Znojma: vojska bojovala v lánu obilí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 162 (2014), s. 3
dtto:
MIV. Napoleon táhne Znojemskem. Právo. 9.7.2014, roč. 24, č. 158, s. 10.
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821{ XE "Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821" } –
rekonstrukce – 2014 - reportáže
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1458) LP

Blíží se bitva u Znojma. Vojska se střetnou u Louckého kláštera, v Dobšicích i ve Vrbovci / lp. –
In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 12 (2014), s. D, Znojemské kulturní léto
dtto:
JKA, E. Bitva Znojmo-Dobšice 1809-2014. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 6.
Dobšice (Znojmo, Česko) - Znojmo (Česko) - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) Vrbovec (Znojmo, Česko) – vojenství- bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) - Napoleon I.,
francouzský císař, 1769-1821 – rekonstrukce - 2014
1459) KRUTIŠ, Dalibor

Lidé ve vesnicích zdravili projíždějící mopedy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 186 (2014), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – sport – motocyklismus - mopedy- veteráni –setkání - Moped Cup
2014 - 6. ročník - reportáže
1460) BE

Napoleonova vojska bojovala v obilí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 1
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy- bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) –
rekonstrukce – 1809 - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821{ XE "Napoleon I., francouzský
císař, 1769-1821" }
1461) MOŠTĚK, Martin

Dobšice, spokojená obec. Chybí tu ale parcely : už tři volební období je vedení Dobšic spojeno se
starostou Jaroslavem Jenšovským. Letos budou Dobšičtí vybírat ze čtyř kandidátek / Martin
Moštěk. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 204 (2014), s. 2
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – politika- politické strany kandidátky
1462)

LOBREISOVÁ, Jana

Zemřel fotograf Pavel Toman / Jana Lobreisová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 275 (2014), s. 10
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – umění – fotografování – osobnosti – fotografové Toman, Pavel, 1942-2014{ XE "Toman, Pavel, 1942-2014" } - úmrtí
1463) ŽÁK, Petr

Okénko do historie obce Dobšice : název obce Dobšice / Petr Žák. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu
v Dobšicích. -- Č. 2 (2014), s. 13
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny - první zmínka - názvy
1464) ŽÁK, Petr

Okénko do historie obce Dobšice - 2 / Petr Žák. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. –
Č. 3 (2014), s. 13
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny – fotbal - fotbalové kluby - zvonice
1465) PŘIPOMÍNKA

Připomínka z historie dobšického hasičstva. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 3
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(2014), s. 13
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – služby – hasič - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů historie
1466)

OKÉNKO

Okénko do historie obce Dobšice. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 4 (2014),
s. 13
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny - obecní symboly – prapor – znak

 Dolní Dubňany
1467) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Motýlí křest / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 15 (2014),
s. 2
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) –kultura – literatura – publikace – Jako když mávne motýlím
křídlem – křest - Kudláček, Jan, 1928- + Novák, Pavel Kryštof

 Dyjákovice
1468) BE

V Dyjákovicích se mluvilo česky i německy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 13 (2014), s. 6
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Dyjákovičtí bourají jazykovou bariéru. Znojemsko. 25.3.2014, roč. 24, č. 13, s.
1, 2.
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Wulzeshofen (Rakousko) – školství – školy - spolupráce
1469) KRUTIŠ, Dalibor

Peníze z elektráren vylepšují rozpočty obcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – energetika – energie - fotovoltaické elektrárny - větrné
elektrárny – finance – rozpočty – obce - Křídlůvky (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko)
Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) - Břežany (Znojmo, Česko)
1470) KRUTIŠ, Dalibor

Výuku v Dyjákovicích naruší velká oprava základní školy / Dalibor Krutiš.-- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 200 (2014), s. 2
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Dyjákovice – budovy – opravy rekonstrukce - dotace
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1471)

PERGROVÁ, Ilona

Dyjákovice získaly nový průtah / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 289 (2014), s. 3
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – průtahy - dokončení
1472) CHAF

V Dyjákovicích dokončili průtah za víc než sto milionů / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 51 (2014), s. 3
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) + doprava + silniční doprava + silnice + průtahy + výstavba –
dokončení

 Dyjákovičky
1473) VSM

V Dyjákovičkách otevřou expozici / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 124 (2014), s. 3
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) + kultura - kulturní zařízení – muzea - Minimuzeum obrany
hranic – otevření - Klub vojenské historie

1474)

JM

Minomet i hraniční závoru najdete [v] Dyjákovičkách / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 5
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) – vojenství - Minimuzeum obrany hrani – výstavy - expozice
otevření

 Havraníky
1475) MOŠTĚK, Martin

Sv. Linhart: klasicistní tvář, starobylý základ / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 110 (2004), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) – historické – památky – fary – kostely - kostel sv. Linharta historie
1476)

VSM

Vznikla skupina chráněných území / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 209 (2014), s. 3
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) chráněná území – asociace - Europarc Central - vznik
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 Hevlín
1477) IPE

Hevlínští zbudují nové dětské hřiště / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 2 (2014), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – stavebnictví - dětská hřiště - mateřské školy – dotace - dodavatelé
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
1478) PEŘINOVÁ, O.

Z Hevlína do Laa pašovali cukr / O. Peřinová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 4
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Laa an der Thaya (Rakousko) – dějiny - 1918-1938 - první republika
(ČSR) hranice – celnice – události – vzpomínky - historie
1479) MOŠTĚK, Martin

Hevlín: z přechodu je po pěti letech kasino : bývalý přechod získala obec od státu po ukončení
hraničních kontrol / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 90 (2014), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – hranice – bývalé - hraniční celní přechody – budovy - kasina nájemní smlouvy - platnost
1480) ČTK

V Hevlíně letos obnoví mokřady / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 135 (2014), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - mokřady
obnovení
1481)

ŘÍMANOVÁ, Michaela

Exstarostu Hevlína čekají 4 roky vězení / Michaela Římanová, Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 190 (2014), s. 1, 3
dtto:
RDZ. Bývalého starostu čeká 40 měsíců ve vězení. Znojemský týden. 18.8.2014, roč. 14, č. 34, s. 2.
dtto:
JANÍČKOVÁ,

Alžběta. Hevlínský exstarosta jde za mříže. Znojemsko. 19.8.2014, roč. 24, č. 34, s. 1, 3.
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa- Obecní úřad Hevlín – starostové –
Nosek, Drahomír{ XE "Nosek, Drahomír" } – úplatkyodsouzení – tresty - Krajský soud v Brně
1482) KRUTIŠ, Dalibor

Hevlín: ve vzduchu visí soud s exstarostou : Hevlín zaskočil rozsudek nad exstarostou Drahomírem
Noskem. Jeho nástupce Jiří Dohnal si myslí, že Moravané tím ve volbách neutrpí / Dalibor Krutiš.
-- In: Rovnost-Znojemský-deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 192 (2014), s. 2
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - eřejný život – politika - politické strany – starostové - zneužití
pravomoci – úplatky – soudy – rozhodnutí
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1483) JM

Školka v Hevlíně je vzhůru nohama / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro mznojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 5
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – školství - mateřské školy – školky – budovy – rekonstrukce - novace
1484) JM

Hevlín: Biocentrum i byty pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 8
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – památky – školství - doprava
1485) KRUTIŠ, Dalibor

Golf u Hevlína? Asi nebude : bez peněz a na mrtvém bodě zůstal viset velký přeshraniční projekt stavby
osmnáctijamkového golfového hřiště u Hevlína / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 269 (2014), s. 1, 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Laa an der Thaya (Rakousko) - sport – golf- golfová hřiště projekty – pozemky – prodej

 Hluboké Mašůvky
1486) ADÁMEK, Zdeněk

Měšťanská škola v Mašůvkách slaví 75 let / Zdeněk Adámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 54 (2014), s. 10
obce- Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Hluboké Mašůvky - 75.
výročí - oslavy
1487)

ADÁMEK, Zdeněk

Před 75 lety zahájila činnost měšťanská škola v Hlubokých Mašůvkách / Zdeněk Adámek. -- In:
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 9 (2014), s. 13
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – dějiny – školství -měšťanské školy – činnost - zahájení
1939 - historie
1488)

MOŠTĚK, Martin

Mašůvky: hlavní poutní místo Znojemska : poutní kostelík nechal v Mašůvkách postavit vojevůdce
Raduit de Souches. Poutě nedokázali zastavit ani komunisté, řekl tajemník faráři / Martin Moštěk. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 140 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – církev - církevní památky – kostely - kostel Nanebevzetí
Panny Marie - poutní místa – historie - současnost
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1489)

ADÁMEK, Zdeněk

Škola v Mašůvkách oslavila devadesátiny / Zdeněk Adámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 163 (2014), s. 10
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – školství - základní školy – budovy – výstavba - 90. výročí
oslavy
1490)

ŠVARCOVÁ, Olga

Setkání po šedesáti dvou letech / Olga Švarcová. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24,
č. 24 (2014), s. 5
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – školy - základní školy ZŠ Hluboké Mašůvky - 90. výročí
založení- vzpomínky
1491)

NOVÁK, Pavel Kryštof

Pokorný Ludvík Tichý se srdcem na dlani odešel / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 30 (2014), s. 3
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – faráři – kněží Tichý, Ludvík, 19252014{ XE "Tichý, Ludvík, 1925-2014" } - úmrtí
1492) ADÁMEK, Zdeněk

Zemřel P. Ludvík Tichý / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 5
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – faráři – kněží - Tichý, Ludvík, 19252014 - úmrtí

1493)

ADÁMEK, Zdeněk

Poutní mši celebroval čestný občan Mašůvek / Zdeněk Adámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 244 (2014), s. 12
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – církev –poutě – mše - poutní místa - Bössner, Robert{
XE "Bössner, Robert" }
1494) ADÁMEK, Zdeněk

Před 25 lety zemřel malíř A. F. Stehlík / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 - (2014), s. 13
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – kultura – umění –malířství – osobnosti – malíři Stehlík, Antonín František, 1921-1989 - { XE "Stehlík, Antonín František, 1921-1989" }biografie

 Hnanice
1495) KRUTIL, Robin

Úspěchy nám nesmí pomotat hlavu, říká manažer biatlonistů / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes.
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 48 (2014), s. 1, 4, Jižní Morava
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – sport – biatlon – osobnosti – manažeři - Hamza, Jiří{ XE "Hamza,
Jiří" } - rozhovory
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1496)

VSM

Místo dřívější Hönigovy chaty je nyní u Hnanic znovu les / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 61 (2014), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika – cykloturistika -Hönigova chata odstranění - Správa Národního parku Podyjí
1497) EISENBRUK, Jiří

Vášní Štěpána Maixnera je hrnčířský kruh / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. - Roč. 24, č. 8 (2014), s. 5
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – osobnosti – hrnčíři Maixner, Štěpán{ XE "Maixner, Štěpán" }
1498) CHAF

J. Hamza: Byl jsem v šoku, že se mnou chce mluvit král / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 10 (2014), s. 1, 16
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – sport – biatlon – osobnosti – manažeřky - Hamza, Jiří{ XE "Hamza,
Jiří" } - rozhovory
1499)

VS

Vinaři z Hnanic opět pozvou veřejnost do svých sklepů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 100 (2014), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - vinné sklepy – otevření - Den otevřených
sklepů - 3. ročník
1500) VSM

Hnaničtí otevřou již zítra své sklepy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 102 (2014), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství- vinné sklepy – otevření - Den otevřených
sklepů - 3. ročník
1501)

PERGROVÁ, Ilona

Hnanické sklepy letos přilákaly na tisíc lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 104 (2014), s. 3
obce -Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - vinné sklepy – otevření - Den otevřených
sklepů - 3. ročník- reportáže
1502) MOŠTĚK, Martin

Hnanický sv. Wolfgang pamatuje dávné pouti : mohutný chrám s pevnostní věží stojí v Hnanicích od
konce patnáctého století. Poutníky lákal pramen, jehož voda léčila nemoci zraku / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 128 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní památky – kostely- historie současnost
1503)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 18 (2014), s. 11
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obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) - - cestovní ruch – turistika – památky
výlety
1504) VSM

V Podyjí viděli poprvé vzácného rýhonosce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 165 (2014), s. 3
dtto:
ČTK. Otepluje se, v Podyjí se objevil vzácný brouk. Mladá fronta dnes. 22.7.2014, roč. 25, č. 169,
s. 2, Jižní Morava.
dtto:
BE. V Podyjí našli unikátního brouka. Znojemský týden. 21.7.2014, roč. 14, č. 30, s. 1, 3.
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – příroda – zvěř – brouci – rýhonosec – výskyt - Národní park Podyjí
(Česko)
1505) VINICE-HNANICE

Vinice-Hnanice, jak se to rýmuje. -- In: Moje země. -- ISSN 1805-1251. -- Roč. 7, č. 4 (2014), s.
72-75
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – turistika - zážitková turistika - vinařské oblasti
Vinice Hnanice, s. r. o.
1506)

VSM

Mezi tisíc nejlepších vín světa se dostalo i víno z Hnanic / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 3 Morava jižní (Česko)
Znojmo (Česko : oblast) - Hnanice (Znojmo, Česko) – zemědělství - vinařství – publikace - 1000
Vins du Monde - Vinice Hnanice, s. r. o - zastoupení

1507) PERGROVÁ, Ilona

Misky na Heiliger Steinu uzdravovaly nemocné / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 221 (2014), s. 2
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Mitterretzbach (Rakousko) + historické – památkykameny - Svatý
kámen - Heiliger Stein
1508)

SMOLA, Vojtěch

Hnaničtí budou mít slavnosti vína / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 223 (2014), s. 3
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Hnanické slavnosti, to je víno i trochasportu. Rovnost-Znojemský deník.
29.9.2014, roč. 25, č. 228, s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Hnanické svatováclavské slavnosti vína Hotel Vinice Hnanice- 1. ročník
1509) EIS

Nová pec je žroutem dřeva / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 33 (2014),
s. 5
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl + keramický průmysl – hrnčírny – osobnosti – hrnčíři Maixner, Štěpán{ XE "Maixner, Štěpán" }
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1510)

SMOLA, Vojtěch

Dobrý skutek pro Podyjí: letos soutěží i hnanický obecní sad / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 245 (2014), s. 3
Obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – příroda – sady - životní prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2014 - 3. ročník – nominace

 Hodonice
1511)

EIS

Hodonický pivní korbel / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 9 (2014), s. 1, 5
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Pivní korbel – pivo – ochutnávky - 2. ročník
1512)

JIP

V Hodonicích představí obecní symboly / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 20 (2014), s. 2
dtto:
JIP. V Hodonicích žehnali obecním symbolům. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14, č. 21, s. 9.
dtto:
EIS. V Hodonicích posvětili obecní symboly. Znojemsko. 20.5.2014, roč. 24, č. 21, s. 5.
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správ - obecní symboly – znaky - vlajky
udělení

1513)

BOŘILOVÁ, Jitka

Máme nový znak, obecní a hasičský prapor / Jitka Bořilová. -- In: Vlaštovka : zpravodaj obce
Hodonice. -- (2014), č. 16, s. 5
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obecní symboly – znaky – prapory – žehnání
1514)

PERGROVÁ, Ilona

Hodonice po volbách čeká změna ve vedení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 242 (2014), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - volby 2014
výsledky - změny
1515)

KRUTIŠ, Dalibor

Mužáci uchvátili hodonický kulturní dům : premiérové Předhodové zpívání zorganizovali v sobotu
Mužáci z Tasovic. Pozvali kolegy a kolegyně a naprosto vyprodali kulturák / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 252 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - pěvecké sbory
Předhodové zpívání – Mužáci - programy
1516)

BUDNÝ, Lubomír

Lidé chtějí překonávat sama sebe / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802231
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0933. -- Roč. 25, č. 290 (2014), s. 21
obce – Hodonice (Znojmo, Česko) – sport – workout – projekty - Project Goout - Sedlář, Jiří{ XE
"Sedlář, Jiří" } rozhovory

 Horní Břečkov
1517)

MOŠTĚK, Martin

Krajskou soutěž vyhrály Valtrovice a Břečkov / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 84 (2014), s. 3
dtto:
JM. Památky kraje jsou ve Valtrovicích a v Horním Břečkově. Znojemský týden. 14.4.2014, roč. 14,
č. 16, s. 5.
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - Valtrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky opravy – soutěže - nejlépe opravená památka - 7. ročník
1518)

SMOLA, Vojtěch

Dobrý skutek pro Podyjí: soutěží i otevřený úl v Horním Břečkově / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 246 (2014), s. 3
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) – příroda – včely – úly - životní prostředím -Dobrý skutek
pro Podyjí – 2014 - 3. ročník

 Horní Kounice
1519)

RZT

Děti v Horních Kounicích přivítaly školní rok na novém hřišti / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 4
obce - Horní Kounice (Česko) – sport - sportovní hřiště - dětská hřiště – ýstavba - dokončení
1520) MOŠTĚK, Martin

Kounický kostel sv. Michala založili rytíři / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Horní Kounice (Česko) – historické – církevní – památky – kostely - Kostel sv. Michala historie
1521)

VRÁNA, Filip

Na Znojemsku se dochoval přes 400 let starý dvůr novokřtěnců / Filip Vrána. - In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 13
Znojmo (Česko : oblast) - Horní Kounice (Česko) - Čermákovice (Znojmo, Česko) -– církev – sekty novokřtěnci – habáni – statky – unikáty - kulturní památky – zápisy- Ministerstvo kultury ČR
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 Hostim
1522) JM

V Hostimi rozšiřují domov pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 5
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - Domov pro seniory – rozšíření
rekonstrukce
1523)

SMOLA, Vojtěch

Hostim: dokončili opravu domova / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 235 (2014), s. 3
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - sociální péče – senioři - domovy pro seniory - Domov pro seniory
Hostim – rekonstrukce – opravy - dokončení
1524) KRUTIŠ, Dalibor

Hostim: z tlakové stanice bude sklad : z bývalé tlakové stanice tranzitního plynovodu u Hostimi bude
logistické centrum / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 273 (2014), s. 1
obce - Hostim (Znojmo, Česko) – rozvoj - regulační stanice plynu – ukončení – činnost –
podnikatelské projekty - logistická centra - příprava

 Hrabětice
1525) ZUK

Hrabětičtí uvažují o moderním kolumbáriu / zuk. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 5 (2014), s. 2
obce + Hrabětice (Znojmo, Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy + kolumbária
1526) JM

Tankovou bitvu u Hrabětic připomíná památník / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 3
obce + Hrabětice (Znojmo, Česko) + vojenství + druhá světová válka (1939-1945) – vojáci –
památníky- pomníky – odhalení - pietní akty - Klub vojenské historie
1527) PERGROVÁ, Ilona

Salebra zabodovala v soutěži. Získá peníze : komuniě Salebra se dostalo ocenění od svých příznivců
v internetovém hlasování / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 195 (2014), s. 3
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - občanské sdružení- neziskové organizace drogová závislost - Salebra o.s., - internetové – hlasování - ocenění
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 Hrušovany nad Jevišovkou
1528) KRUTIŠ, Dalibor

Pole ukrývalo poklad / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 5 (2014), s. 1, 3
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – dějiny- 1918 - první republika (ČSR) - stříbrné
Mince - nálezy
1529) Moštěk, Martin

Poklad vyvolal řadu otazníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 10 (2014), s. 1, 3
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Pole skrývalo stříbrný poklad. 5+2 dny. 10.1.2014, roč. 3, č. 1, s. 2.
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Zem vydala tři pytle stříbra. 5+2 dny. 17.1.2014, roč. 3, č. 2, s. 4.
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – dějiny – 1918 - první republika (ČSR) +
stříbrné – mince + nálezy - zkoumání
1530) JM

Hrušovan leželo na 3 000 stříbrňáků a zlatek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 3 (2014),
s. 1, 5
dtto:
EISENBRUK, Jiří. U Hrušovan vykopali stříbrný poklad. Znojemsko. 14.1.2014, roč. 24, č. 3, s. 2. –
dtto:
JAN. Brno chce Znojmu poklad vzít. Znojemsko. 21.1.2014, roč. 24, č. 4, s. 1, 3.
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) + dějiny – 1918 - první republika (ČSR) – stříbrné
zlaté- mince – nálezy - zkoumání
1531)

KRUTIŠ, Dalibor

Start cyklistické sezony: v Šanově při 20° C / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 70 (2014), s. 3
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – sport – cyklistika – závody - Primavera Bike
2014 - reportáže
1532)

DAK

Hrušovanští budou mít novou sportovní halu. Už letos / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 80 (2014), s. 2
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – sport – tělocvičny - sportovní haly - výstavba
zahájení
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1533) KRUTIŠ, Dalibor

Bitka před hernou skončila smrtí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 112 (2014), s. 1, 3
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko)- policie - policie ČR - trestné činy – napadení kriminalita –úmrtí – herny - šetření
1534) IPE

Hrušovany ožijí slavnostmi / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
138 (2014), s. 2
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Jevišovkou (Znojmo,
Hrušovanské slavnosti - programy
1535)

DUŠKOVÁ, Markéta

Potyčka u herny skončila smrtí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.3, č. 20 (2014), s. 6
dtto:
JM. Muž napadený ve rvačce zemřel. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14, č. 21, s. 1.
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR - trestná činnost + zabití
herny + obyvatelé – protesty
1536) DUŠKOVÁ, Markéta

Rodiče: U školy není bezpečno / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 22 (2014), s. 1, 3
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – stavebnictví – tělocvičny – výstavba –
zabezpečení - ZŠ Hrušovany n/Jev. – rodiče - stížnosti
1537)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 25 (2014), s. 11
obce -Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv.
Štěpána – sochy - Emin zámek, p. o. - cestovní ruch – turistika¨- cyklotrasy – cyklostezky výlety - tipy
1538) PERGROVÁ, Ilona

Hrušovany: chátrající zámek a málo kultury / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 222 (2014), s. 2
Inventura Deníku Rovnost.
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické strany – politika volby - kandidáti
1539)

JM

Zámecký park dostane osvětlení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 5
obce -Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Hrušovany nad
Jevišovkou (zámek) - zámecké parky - osvětlení
1540)

KRUTIŠ, Dalibor

Karásek: Do důchodu se mi nechce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 248 (2014), s. 3
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obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – služby - hasičské sbory- osobnosti – hasiči Karásek, František{ XE "Karásek, František" }
1541)

JM

V Hrušovanech rozšiřují úpravnu vody / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 38 (2014), s. 4
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - pitná voda – vrty úpravny vody - rozšiřování
1542)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Znojmo viděno dvojmo. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
45 (2014), s. 11
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – historické – památky - zámek - Hrušovany nad
Jevišovkou (zámek) – historie – současnost - fotografie

 Chvalatice
1543) KRUTIŠ, Dalibor

Chataři: Chvalatická zátoka je nejkrásnější! : chvalatickou zátoku si zamilovali především chataři, kteří
se o malebný kout u Dyje a okolí svých chat a chatiček velmi pečlivě starají / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 107 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Chvalatice (Znojmo, Česko) – příroda – vodstvo – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka :
oblast) – chaty - rekreace - Chvalatická zátoka
1544)

KRUTIŠ, Dalibor

Víska Chvalatice: brána do krajiny Bítovska / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 113 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Chvalatice (Znojmo, Česko) - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - cestovní ruch turistika – historické – památky - obyvatelstvo

 Chvalovice
1545) VSM

Lahofer vstoupil do Vinařství Hanzel / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 107 (2014), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – firmy –
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - Vinařství Hanzel - akvizice podniků- dohody - uzavření
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1546) BE

Našim sousedům už to tancuje pět let / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 6
obce -Chvalovice (Znojmo, Česko) – kultura – tanec - taneční kluby - Naši sousedé z Chvalovic
1547) KRUTIŠ, Dalibor

Pomník odsunu postavil kameník ze Strachotic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 190 (2014), s. 8
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – Hatě - Unterretzbach (Rakousko) + historické – památky rozhledny – pomníky – stavitelé – kameníci - Krappel, Hans{ XE "Krappel, Hans" }
1548)

MOŠTĚK, Martin

Muzeum odkládá projekt v Hatích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 207 (2014), s. 1
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Chvalovice-Hatě (Znojmo, Česko) – hranice - hraniční přechody
celnice – budovy – muzea – výstavba – odklad - Technické muzeum (Brno. Česko)
1549)

BE

Tip na výlet : ve sklepech najdete i šmajchlkabinet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 36(2014), s. 11
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) - cestovní ruch –turistika -vinařství
vinné sklepy – výlety - tipy
1550)

PERGROVÁ, Ilona

Chvalovice plánují hospodařit se 156 miliony : nejbohatší vesnice regionu, kterou jsou Chvalovice,
zveřejnila v těchto dnech návrh rozpočtu pro příští rok / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 293 (2014), s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Chvalovice –
rozpočet 2015 - návrhy

 Jamolice
1551)

PERGROVÁ, Ilona

Tamplštejn dostane vyhlídku i stezky : majitel zříceniny nedaleko Jamolic získal půlmilionovou
dotaci. Trosky hradu hodlá opatřit vyhlídkovou plošinou / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 49 (2014), s. 3
obce - Jamolice (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny - Templštejn (hrad) majitelé - Hamza, David{ XE "Hamza, David" } – vyhlídková – plošina – dotace - vybudování
1552) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Hrad prokoukne. Po 400 letech / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 7 (2014), s. 4
obce - Jamolice (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny - Templštejn (hrad) vyhlídky – výstavba - plánování

237

Znojemsko v tisku 2014

 Jevišovice
1553) CHAF

Jevišovické předzámčí nabídne historickou expozici / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 47 (2014), s. 2
dtto:
TIK. Slavíme počátek stavebního ruchu, říká starosta Jevišovic Pavel Málek. Znojemsko.
16.12.2014, roč. 24, č. 51-52, s. 5.
obce - Jevišovice (Česko) – historické – památky – Předzámčí – opravy – rekonstrukce - plánování
1554)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Jevišovice: Pětačtyřicet podob štrůdlu / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
Roč. 24, č. 47 (2014), s. 8
obce - Jevišovice (Česko) – kultura + slavnosti - Jevišovické štrůdlování - soutěže
1555) RZT

Knihovna Jevišovice byla oceněna Moravskou zemskou knihovnou / rzt. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 52-53 (2014), s. 9
obce - Jevišovice (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Místní knihovna Jevišovice –
ocenění - Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) - Jiřice u Miroslavi

 Jiřice u Miroslavi
1556) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Jiřice hlídá kamerový systém / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 2 (2014), s. 2
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – policie - trestná činnost – sledování - kamerové systémy
kamery - zřízení
1557)

CHAF

Operace Dvě věže v Jiřicích byla úspěšná / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 9
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – historické památky – kostely - Kostel sv. Anny - věže
výměny

 Krhovice
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1558) JM

Za ubodání bývalé družky mu hrozí až dvacet let vězení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 1, 3
obce + Krhovice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – tragédie – vraždy - vyšetřování
1559) ČTK

Krhovice: za vraždu družky si muž odpyká 15 let / čtk, ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 81 (2014), s. 2
obce +Krhovice (Znojmo, Česko) + policie - Policie ČR – tragédie – vraždy – tresty odsouzení
1560) JM

Vrah z Krhovic u soudu neuspěl / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 1
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) – policie - policie ČR – tragédie – vraždy – tresty - odsouzení
1561)

JIP

Krhovice oslaví 720 let / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 34 (2014), s. 7
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) – dějiny - založení obce - 720. výročí - oslavy
1562) STANO

Krhovice slavily 720 let / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 1, 9
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) – dějiny - založení obce - 720. výročí - oslavy
1563)

JM

Krhovice mají nový znak a prapor / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 49 (2014), s. 1
obce -Krhovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Krhovice - obecní
symboly – znaky – prapory - schválení

 Miroslav
1564) MIV

Miroslavští se letos dočkají přestupního terminálu / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 3 (2014), s. 8
dtto:.
PERGROVÁ, Ilona. Miroslavští získají po letech terminál. Rovnost-Znojemský deník. 8.1.2014, roč.
25, č. 6, s. 3
obce - Miroslav (Česko) - autobusová doprava – přestupní – terminály – projekty - výběrová řízení
výstavba
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1565)

MOŠTĚK, Martin

Opraví zámek, jinde předzámčí : V Miroslavi začnou s opravou tamního nevyužívaného zámku, který
dlouhé roky chátrá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 16 (2014), s. 1. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Miroslav (Česko) – historické – památky –
opravy – rekonstrukce –dotace - přípravy
1566) SMOLA, Vojtěch

Miroslav chce půjčku 15 milionů. Opraví zámek i místo u hasičárny / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 21 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy – finance –
půjčky - úvěry
1567) MOŠTĚK, Martin

Miroslav má už na zámek půjčku i dodavatele / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 48 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) – historické+ památky – zámky- Miroslav (zámek) – opravy – rekonstrukce
- zahájení
1568) MOŠTĚK, Martin

Začnou opravy chátrajícího zámku v Miroslavi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 57 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky –zámky - Miroslav (zámek) – opravy - rekonstrukce
zahájení
1569)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Nový terminál utne přebíhání / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 3 (2014), s. 1, 3
obce - Miroslav (Česko) – doprava - autobusová doprava – přestupní – terminály – projekty –
výběrová řízení - výstavba
1570) PERGROVÁ, Ilona

Oprava zámku nabere zpoždění : již dlouho slibované opravy jihovýchodního křídla zámku v Miroslavi
začnou později / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 70 (2014), s. 1
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Vzkříšení zámku: až po námitce. 5+2 dny. 14.3.2014, roč. 3, č. 10, s. 4.
obce - Miroslav (Česko) + historické + památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy - výběrová
řízení – námitky + termíny - posunutí
1571)

SMOLA, Vojtěch

Meruňkobraní: vyrazí i průvod / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
0933. -- Roč. 25, č. 147 (2014), s. 2
obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti - Meruňkobraní 2014 - Jarmark u Floriána - příprava
programy
1572) PERGROVÁ, Ilona

Miroslav: opravy zámku začaly. Opožděně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
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ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 149 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – oprav - rekonstrukce
zahájení - zpoždění
1573) BE

Tip na výlet : Objevte krásy Miroslavska / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 22 (2014), s. 11
obce + Miroslav (Česko) + historické – památky – kostely + hřbitovy + Miroslavský kopec + výlety
tipy
1574) MALAFA, Libor

Zámek v Miroslavi je pod lešením / Libor Malafa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 161 (2014), s. 3
obce- Miroslav (Česko) + historické + památky – zámky -Miroslav (zámek) – opravy - rekonstrukce
zahájení
1575) KOZELKA, Petr

Král snědl 75 meruňkových knedlíků / Petr Kozelka. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č.
168 (2014), s. 15
dtto:
VALÁŠEK, Lukáš. 75 knedlíků za 20 minut. Borci si dali meruňky. Mladá fronta dnes. 21.7.2014, roč.
25, č. 168, s. 2, Jižní Morava.
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Nejvíce knedlíků spořádal v Miroslavi opět Hamerský. Rovnost-Znojemský deník.
21.7.2014, roč. 25, č. 168, s. 3.
obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní – soutěže – vítězové - Hamerský, Kamil
1576) VOJTEK, Milan

Chátrající zámek se dočkal opravy / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 170
(2014), s. 10
dtto:
JM. Miroslavský zámek už opravují stavbaři. Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č. 27, s. 5.
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy –
rekonstrukce - zahájení
1577)

ŠIROKÝ, Jiří

Miroslav Čada by měl 80 / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 13 (2014), s. 5
obce - Miroslav (Česko) + sport – motorismus – motocyklismus – osobnosti - motocykloví závodníci–
Čada, Miroslav{ XE "Čada, Miroslav" } - biografie
1578) BE

Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána už po pětadvacáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 4
dtto:
VALÁŠEK, Lukáš. Meruňky byly i v pivu. 5+2 dny. 25.7.2014, roč. 3, č. 28, s. 6.
obce + Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 25. ročník meruňky – knedlíky - soutěže
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1579) MM

Miroslav připravuje nový vrt na vodu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
- Roč. 25, č. 193 (2014), s. 2
obce - Miroslav (Česko) - vodní hospodářství - pitná voda – vrty – hloubení - hledání
1580) BE

Meruňkovým králem opět Hamerský / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 8
dtto:
EIS. Kamil Hamerský spolykal za 20 minut 75 knedlíků. Znojemsko. 22.7.2014, roč. 24, č. 30, s. 1.
obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní – soutěže – vítězové - Hamerský, Kamil{
XE "Hamerský, Kamil" }
1581)

VSM

Tradiční krojované hody budou slavit v Miroslavi / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 200 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - kultura – slavnosti – tradice – hody - krojované hody
1582) PERGROVÁ, Ilona

V Miroslavi chybí lidem byty, parcely i práce : třetí největší město v regionu se po letech pustilo
do oprav zchátralého zámku. lidem ale chybí místa pro tsvbu domů a koupaliště / Ilona Pergrová.
- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 216 (2014), s. 2
Inventura Deníku Rovnost.
obce - Miroslav (Česko) – bydlení – byty- práce - využití
1583)

EISENBRUK, Jiří

Miroslavský zámek se zahalil do pavučiny lešení / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 32 (2014), s. 1, 12
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy - rekonstrukce
1584) MM

Město Miroslav má nové vedení / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 258 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav –
obecní zastupitelé - volby
1585) MOŠTĚK, Martin

Adventní sezona začíná v Miroslavi : vánoční strom a obří adventní věnec rozsvítí v Miroslavi již
dnes v podvečer / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 274 (2014), s. 1, 3
dtto:
ČTK. V Miroslavi rozsvítili obří adventní věnec. Mladá fronta dnes. 25.11.2014, roč. 25, č. 275, s.
2, Jižní Morava.
obce - Miroslav (Česko) – církev – svátky – Advent –zahájení – novink
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1586)

KRUTIŠ, Dalibor

Štěpánovský lom je nově přírodní památkou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 275 (2014), s. 3
dtto:
JM. Štěpánovský lom u Miroslavi je přírodní památka. Znojemský týden. 8.12.2014, roč. 14, č. 50,
s. 5.
obce - Miroslav (Česko) – příroda - chráněná území - přírodní památky - národní přírodní památky
lomy - Štěpánovský lom - zapsání
1587)

MOŠTĚK, Martin

Strom řemesel naplnil kulturní dům : děti vyráběly dárečky v desítce dílen, na náměstí lidé
ochutnávali zelnou polévku a přispívali na dobrou věc / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 298 (2014), s. 3
obce - Miroslav (Česko) – církev – svátky – tradic - Vánoce 2014 - Kulturní dům Miroslav
1588) VLČKOVÁ, Kamila

Miroslavský zámek se dočkal oprav, další stále chátrají / Kamila Vlčková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3,
č. 44 (2014), s. 2
obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy - rekonstrukce
dotace

 Moravský Krumlov
1589) PERGROVÁ, Ilona

Průtah Polánkou: do léta hotovo : dočasný klid od stavebních strojů mají obyvatelé
moravskokrumlovské příměstské části Polánka / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 4 (2014), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko)-doprava - silniční doprava – průtahy – rekonstrukce - přerušení
1590)

IPE

Krumlovská Švédova trojka vydala své první CD / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 5 (2014), s. 3
dtto:

Švédova trojka pokřtila CD. Rovnost-Znojemský deník. 21.1.2014, roč. 25, č. 17, s. 3.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební skupiny - Švédova trojka – CD - vydání
křest
1591)

IPE

Divadlo fyziky pobaví diváky výbuchy, pokusy i kouzly / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – divadlo - experimentální divadlo – ÚdiF - představení
1592) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov opravil první zámecké sály / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
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1802-0933. -- Roč. 25, č. 12 (2014), s. 3
obce- Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek)
opravy - rekonstrukce
1593)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Smetanova - č. p. 166 a 169 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
1 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – budovy - Smetanova ul. - historie
1594)

PERGROVÁ, Ilona

Bývalý Vertex je na prodej : rozlehlý výrobní areál nedaleko centra Moravského Krumlova je na prodej
/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 14 (2014), s.
1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.
realitní kanceláře - prodej
1595) TAUŠOVÁ, Zuzana

Epopej se zatím nevrátí, i když se zámek opravuje / Zuzana Taušová. -- In: Mladá fronta dnes. –
ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 17 (2014), s. 1, 2, Jižní Morava
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) opravy – rekonstrukce - Slovanská epopej
1596) VSM

Díky dotaci opravili části devíti památek / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 19 (2014), s. 3
obce +Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – opravy – rekonstrukce – projekty Podpora obnovy kulturních památek - finanční podpora - Ministerstvo kultury
1597) KRUTIŠ, Dalibor

Zachraňovali tonoucího šéfa strážníků. Cvičně : výjezd moravskokrumlovských hasičů zapříčinily
zpočátku přimrzlé labutě. Nakonec cvičili / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 23 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – služby - integrovaný záchranný systém - Městská policie
Moravský Krumlov – hasiči – cvičení – simulační – nehody
1598)

PERGROVÁ, Ilona

Epopej brzy vystřídá Franz : již v dubnu bude hostit zámek v srdci Moravského Krumlova výstavu
politika a umělce Vladimíra Franze snázvem Můj dům, můj hrad / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost
Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 25 (2014), s. 1, 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Brno (Česko) – kultura – umění – malířství -Zámek Moravský
Krumlov – výstavy - Franz, Vladimír, 1959-{ XE "Franz, Vladimír, 1959-" }
1599) KRUTIŠ, Dalibor

Epopej rozduněl hardcore-punk. Hodně syrově / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 46 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba – hardcore – punk – koncerty - hotel Epopej reportáže
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1600)

PERGROVÁ, Ilona

Krumlovští podporují taxi pro důchodce : dopravit se za desetikoruny k lékaři nebo si nakoupit a
nebýt přitom závislí na své rodině / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 47 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - sociální služby – senioři – doprava - taxislužba
provozování
1601)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Smetanova - č. p. 167 a 168 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13,
č. 2 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické –památky – budovy - Smetanova ul.- historie
1602)

VOJTEK, Milan

Místo Muchy v dubnu přijde Franc / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 56
(2014), s. 12
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění – malířství – obrazy - Franz, Vladimír - výstavy
Moravský Krumlov (zámek)
1603) KUČA, Martin

Přednáška přiblíží členy rodu Lichtenštejnů / Martin Kuča. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 57 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) šlechtické rody - Lichtenštejnové (rod) – přednášky - výstavy
1604) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovský zámek ožije Franzovou výstavou / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 65 (2014), s.
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Zámek probudí plátna Franze. 5+2 dny. 14.2.2014, roč. 3, č. 6, s. 6.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Krumlovský zámek bude lákat na obrazy Vladimíra France. Znojemsko.
25.2.2014, roč. 24, č. 9, s. 1, 5.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura – umění – malířství – osobnosti Franz, Vladimír, 1959-{
XE "Franz, Vladimír, 1959-" }
obrazy – výstavy - Moravský Krumlov (zámek) - Rytířský sál
1605) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Discgolf je sport pro každého / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 4 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch – turistika - zámecké parky – atrakce – discgolf
Jelínek, Vojtěch{ XE "Jelínek, Vojtěch" } - rozhovory
1606) MIV

Milióny Moravského Krumlova mizí v zemi / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 67
(2014), s. 12
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Rokytná (Znojmo, Česko) – stavebnictví – ulice - Nádražní ul.
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rekonstrukce – opravy - odkanalizování
1607) VOJTEK, Milan

Koupě zámku? Jen na základě referenda / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 69 (2014), s. 16
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky -Moravský Krumlov (zámek) koupě - Městský úřad Mor. Krumlov - referendum
1608) SMOLA, Vojtěch

Rokytná vydává svědectví : drobné železné předměty, které zřejmě dakazují éru Přemyslovců a
jejich dávné hradisko, nalezli archeologové dohlížející na výkopové práce / Vojtěch Smola, Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 74 (2014), s. 1
obce + Moravský Krumlov (Česko) - Rokytná (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie - archeologické
nálezy - Přemyslovci (rod) - výzkumy
1609) PERGROVÁ, Ilona

Na filmování mě baví adrenalin / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 76 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – film – kinematorgrafie – filmování – osobnosti filmové režisérky - Toulová, Eva{ XE "Toulová, Eva" }
1610)

MOŠTĚK, Martin

Krumlov: zámku pomůže Norsko / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 78 (2014), s. 1
dtto:
VOJTEK, Milan. Norská naděje na opravu zámku. Právo. 3.4.2014, roč. 24, č. 79, s. 13
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Zámek Moravský Krumlov –
norské – fondy – dotace - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov - žádosti
1611)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Klášterní náměstí - č. p. 125, 128 - 132 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. –
Roč. 13, č. 3 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – náměstí - Klášterní náměstí – budovy historie
1612)

CHAF

V Krumlově schválili rozpočet, hospodaří se 140 miliony / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 8 (2014), s. 1
dtto:
ABÉ. V rozpočtu 140 milionů. Zrcadlo. 21.2.2014, roč. 13, č. 4, s. 1.
dtto:
TŘETINA, Tomáš. Rozpočet na rok 2014 je schválený . Moravskokrumlovské noviny. 12.3.2014, roč.
8, č. 3, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov
hospodaření – rozpočet - schválení
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1613)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Klášterní náměstí - č. p. 127, 133 a 134 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč.
13, č. 4 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – náměstí - Klášterní náměstí – budovy historie
1614)

EIS

Senior Taxi výrazně boduje / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 9 (2014),
s. 1, 2
dtto:
ZUK. Seniortaxi se v Krumlově ujalo. Pojede celý rok. 5+2 dny. 28.2.2014, roč. 3, č. 8, s. 2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci – služby – doprava - Senior
taxi
1615)

KRUTIŠ, Dalibor

Krumlovu hrozila povodňová vlna. Cvičně : hasiči, strážníci a policisté měli včera ráno v Moravském
Krumlově cvičení. Odstraňovali stromy z Rokytné. Hrozila povodňová vlna / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 85 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – služby - integrovaný záchranný systém – police – hasiči –
simulační – nehody – povodně - cvičení
1616)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Dr. Odstrčila č. p. 52, 54, 56 a 83 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. –
Roč. 13, č. 5 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - Dr. Odstrčila – budovy - historie
1617)

KUČA, Martin

Okno do muzea : K prvním poštovním známkám Československa / Martin Kuča. -- In:
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 8, č. 3 (2014), s. 4
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zájmová činnost – filatelie - poštovní známky - Mucha, Alfons,
1860-1939{ XE "Mucha, Alfons, 1860-1939" } - sbírky - Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
(Moravský Krumlov. Česko)
1618)

KRUTIŠ, Dalibor

Šéf strážníků Fráňa: Bojoval jsem o život / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 90 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – policie - Městská policie Moravský Krumlov – osobnosti –
policisté - Fráňa, Rudolf{ XE "Fráňa, Rudolf" } - ceny a vyznamenání
1619)

DUŠKOVÁ, Kristýna

Bez Epopeje. Krumlov hledá cestu k turistům / Kristýna Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 25, č. 91 (2014), s. 5, Jižní Morava
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) opravy – rekonstrukce – výstavy – turismus - obnovení

247

Znojemsko v tisku 2014

1620) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovský zámek vystavuje Franzovy obrazy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 91 (2014), s. 3
dtto:
OJTEK, Milan. Zámek žije! Po Muchovi je tu Franz. Právo. 18.4.2014, roč. 24, č. 92, s. 12.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. V Krumlově vystavuje i Franz. 5+2 dny. 25. 4.2014, roč. 3, č. 16, s. 7.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění – výstavy - výstavní prostory - rekonstrukce
Moravský Krumlov (zámek)
1621)

MOŠTĚK, Martin

Muzeum zve na keramiku i kovové artefakty : své výstavní prostory získalo moravskokrumlovské
muzeum ve zvýšeném přízemí zamního zámku. Nabízí pohled do historie regionu / Martin Moštěk. - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 93 (2014), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Městské muzeum a Galerie
Knížecí dům (Moravský Krumlov. Česko) – výstavy – prostory - Zámek Moravský Krumlov
1622) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovský sál zažije divadelní maraton : pět divadelních souborů, detektivka, komedie, pohádka a
přestávky zpříjemněné živou hudbou / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 96 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – divadlo - ochotnické divadlo – festivaly - Bezgestfest
2014 - 3. ročník - programy
1623)

KRUMLOV

Krumlov žil divadelní přehlídkou. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č.
100 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – divadlo - ochotnické divadlo – festivaly –Bezgestfest
2014 - 3. ročník
1624) EIS

Moravský Krumlov chce být do osmi let bez dluhů / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
24, č. 12 (2014), s. 1, 2
obce -Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov hospodaření – rozpočet - schválení
1625) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Dr. Odstrčila č. p. 55 a 56, Palackého 79 a 83 / Hana Prymusová. -- In:
Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 6 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - Dr. Odstrčila - Palackého ul. –
budovy - historie
1626)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Nádraží bude jako šperk / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 11 (2014), s. 1, 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – doprava - železniční doprava – nádraží - vlakové nádraží opravy - rekonstrukce
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1627) MOŠTĚK, Martin

Zítra začne už pátý Vrabčák v Krumlově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 113 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly – Vrabčák- 5. ročník Vrabčí hájek – programy - přípravy
1628) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov chce koupit zámek : za jedenáct milionů korun nabízí zámek Krumlovu společnost Incheba /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 116 (2014),
s 2
dtto:
ČTK, ZR. M.Krumlov možná koupí zámek. Právo. 24.5.2014, roč. 24, č. 120, s. 12
obce Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Zámek Moravský Krumlov - koupě
Městský úřad Mor. Krumlov - referendum
1629) BE

V Moravském Krumlově bude vystavovat Vladimír Franz / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti - Franz, Vladimír, 1959{ XE "Franz, Vladimír, 1959-" }
výstavy
1630)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Dr. Odstrčila č. p. 50, 51 a 53 / Hana Prymusová.- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
7 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - Dr. Odstrčila – budovy - historie
1631)

MM

Krumlovští zastupitelé posoudí smlouvu o zámku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 121 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov zastupitelé – smlouvy – návrhy - Zámek Moravský Krumlov - koupě
1632) KUČA, Martin

Moravský Krumlov a Lichtenštejnové / Martin Kuča. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 8, č.
4 (2014), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení – muzea - Městské muzeum a Galerie
Knížecí dům (Moravský Krumlov. Česko) – výstavy - Lichtenštejnové (rod)
1633) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov: zastupitelé kývli na koupi zámku : o krok blíž koupi renesačního zámku je nyní Moravský
Krumlov / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 123
(2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov zastupitelé - Zámek Moravský Krumlov – koupě – smlouvy - schválení

249

Znojemsko v tisku 2014

1634) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 8 (2014), s. 8
obce Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Růžová – budovy - historie
1635)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 9 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Růžová – budovy - historie
1636) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovský Vrabčák patřil raftům i kajakům / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 127 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – sport - vodní sporty – vodáci - Vodácký den – soutěže – děti reportáže
1637) MOŠTĚK, Martin

Městské knihovny nyní procházejí opravami / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 129 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - knihovny – kultura - kulturní zařízení - Městská
knihovna Znojmo - Městská knihovna Moravský Krumlov – opravy - rekonstrukce
1638) MM

Krumlov láká na nový discgolf / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 129 (2014), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Moravský Krumlov otevřel discGolfové hřiště. Znojemsko. 3.6.2014, roč. 24, č.
23, s. 3.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – sport – discgolf – hřištěvýstavba – dokončení - zámecké parky
1639) PERGROVÁ, Ilona

Concentus Moraviae: na zámek zamíří Šporcl : devatenáctý ročník mezinárodního hudebního fetivalu
již v neděli přiveze na krumlovský zámek houslistu Pavla Šporcla s kapelou Gipsy Way Ensemble /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 131 (2014),
s. 3
dtto:
BRÜCKOVÁ, Marie. Ohlédnutí za festivalm Concentus Moraviae. Moravskokrumlovské noviny.
11.7.2014, roč. 8, č. 7-8, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - mezinárodní festivaly Concentus Moraviae - 19. ročník - programy
1640) VOJTEK, Milan

Zastupitelé souhlasí s koupí zámku / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 136
(2014), s. 15
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) Zastupitelstvo města Moravský Krumlov – koupě - schválení
1641)

OJTEK, Milan

Novinky potěší hlavně vodomily / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 138
(2014), s. 13
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obce - Moravský Krumlov (Česko) – služby – koupaliště – atrakce - novinky
1642) EISENBRUK, Jiří

Muchu střídá Franz / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 15 (2014),
s. 1, 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura+ umění – malířství – osobnosti - Franz, Vladimír, 1959{ XE "Franz, Vladimír, 1959-" }výstavy – rozhovory - Moravský Krumlov (zámek)
1643)

BE

Do Krumlova na výstavy i za vodopádem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 11
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky - Moravský Krumlov (zámek) – vodopádyvýlety
1644) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov: vycházka nabídne skály i hradisko : krumlovské muzeum pořádá příští sobotu výpravu do
Ivančic. Lidíé se seznámí s přírodními zajímavostmi a nahlédnou také do historie / Ilona Pergrová.
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 144 (2014), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) + kultura - kulturní zařízení – muzea + Městské muzeum a Galerie
Knížecí dům (Moravský Krumlov. Česko) + turistické akce – výpravy – poznávání
1645) IPE

Kinematograf míří opět do Krumlova / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – film – kinematografie - Kinematograf bratří Čadíků
filmy – promítání
1646)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 10 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Růžová – budovy - historie
1647) MAPE

Hudební festival plný hvězd / mape, TZ. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 11 (2014), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - mezinárodní festivaly Concentus Moraviae - 19. ročník - programy
1648) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Komenského č. p. 146-150 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
11 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Komenského – budovy - historie
1649)

DUŠKOVÁ, Markéta

Zastupitelstvo: kupme zámek / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 21 (2014), s. 2
dtto:
JM. Zámek v Krumlově chce koupit město. Znojemský týden. 2.6.2014, roč. 14, č. 23, s. 3.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) koupě – referendum - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov
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1650) DUŠKOVÁ, Markéta

Krumlov nově láká na discgolf / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 22 (2014), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) – sport – discgolf – hřiště – výstavba - zámecké parky
1651)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Komenského č. p. 142-145 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
12 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Komenského – budovy – historie
1652) KRUTIŠ, Dalibor

Krumlov čeká, kam se Epopej z Tokia vrátí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 163 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Praha (Česko) – kultura – umění – malířství - Slovanská epopej Galerie hlavního města Prahy - National Art Center, Tokio – výstavy – zápůjčky - plánování
1653) VYŽRÁLKOVÁ, Lucie

Město Moravský Krumlov dětem / Lucie Vyžrálková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 8,
č. 6 (2014), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) – sport – discgolf – hřiště – děti - zámecké parky - otevření
1654) NOVÁKOVÁ, Martina

Rozzářená knihovna / Martina Nováková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 8, č. 6 (2014),
s. 8
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna
Moravský Krumlov - rekonstrukce
1655) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov zažil dvoudenní bubnování / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 180 (2014), s. 3
dtto:
ABÉ. Afrika opět v Krumlově. Zrcadlo. 25.7.2014, roč.13, č. 14, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Djembe Marathon 4. ročník - reportáže
1656) EIS

Starosta Krumlova Tomáš Třetina: Zámek musíme zachovat / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 25 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) smlouvy - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov
1657) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 25
(2014), s. 11
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – města – kostely - kostel sv. Floriána zámky - Moravský Krumlov (zámek) – historie – současnost - fotografie
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1658) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Školní č. p. 140-141 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 13
(2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Školní budovy – historie
1659)

MOŠTĚK, Martin

Krumlov odkládá referendum / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Krumlovští čekají na zprávu z fondů, referendum odkládají. Znojemský týden. 29.9.2014, roč.
14, č. 40, s. 2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) koupě – referendum- odložení - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov
1660) MEDA

Meda Mládková zavítala na krumlovský zámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 10
dtto:
KK. Moderní umění ze sbírek Medy Mládkové bude na zámku v Moravském Krumlově.
Moravskokrumlovské noviny. 3.10.2014, roč. 8, č. 10, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) osobnosti - Mládková, Meda, 1919-{ XE "Mládková, Meda, 1919-" } - návštěvy
1661)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Palackého - okolí kláštera / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
15 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - Palackého ul. – budovy - kláštery
historie
1662) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Palackého č. p. 104-113 - Tkalcovská / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. –
Roč. 13, č. 17 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické –památky – ulice - Palackého ul. - Tkalcovská ulice budovy - historie
1663) KRUTIŠ, Dalibor

Bayerová se vrací na gymnázium : co dělá čtveřice bývalých vrcholových politiků ze Znojemska? /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 258 (2014),
s. 1, 2
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život – politika – poslanci – senátoř - pracovní
místa - návrat
1664) MRVA, Vlastimil

Krumlov sice přišel o epopej, ale nikoli o svoje sebevědomí / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. –
ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 40 (2014), s. 1, 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov osobnosti – starostové - Třetina, Tomáš{ XE "Třetina, Tomáš" } - rozhovory
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1665) BE

Týden knihoven pozve malé i velké čtenáře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 41 (2014), s. 11
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny Městská knihovna Znojmo - Městská knihovna Moravský Krumlov – akce - Týden knihoven programy
1666) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : zmizelé domy na ulici Palackého / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
18 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky - Palackého ul. – budovy - historie
1667) SMOLA, Vojtěch

Znojmo i Krumlov mají nová vedení / Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 264 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady Zastupitelstva – ustavení – starostové - zvolení
1668) EISENBRUK, Jiří

Radek Švestka: Je neuvěřitelné, že šicí stroje starší sto let dodnes fungují / Jiří Eisenbruk. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 42 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zájmová činnost – sběratelství - šicí stroje – výstavy Knížecí dům – osobnosti – sběratelé - Švestka, Radek{ XE "Švestka, Radek" } - rozhovory
1669) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : domy v okolí fary (1. část) / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 19
(2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – církevní – památky – fary – budovy - historie
1670) JM

V Krumlově mají na hřbitovech fotopasti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 45 (2014), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) – služby – hřbitovy – hlídání – fotopasti - Policie ČR

1671)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Domy v okolí fary (2. část) / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 20
(2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – církevní – památky – fary budovy - historie
1672)

PERGROVÁ, Ilona

Krumlovskou galerii zaplavily staré hračky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 279 (2014), s. 2
Zajímavosti muzea.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Městské muzeum a Galerie
Knížecí dům (Moravský Krumlov. Česko) - galerie Knížecí dům – výstavy - hračky
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1673) JM

Ve Znojmě a Krumlově dnes volí starostu / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 46 (2014), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady –
Starostové – volby - 2014
1674)

PERGROVÁ, Ilona

Krumlov: dotace padly / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 282 (2014), s. 1, 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov (zámek) –
opravy – rekonstrukce – dotace - zamítnutí
1675)

MOŠTĚK, Martin

Zámek bez dotace: vše znovu : krumlovští zastupitelé budou znovu přemýšlet, co se zámkem /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 288 (2014),
s. 1, 3
dtto:
ČTK, ZR. Moravský Krumlov dotace nedostane. Právo. 11.12.2014, roč. 24, č. 289, s. 13.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámk - Zámek Moravský Krumlov
dotace – odmítnutí – nová - jednání
1676)

PERGROVÁ, Ilona

Toulová: první celovečerní film / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 292 (2014), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – film – osobnosti – režisérky - Toulová, Eva{ XE
"Toulová, Eva" }
1677)

MOŠTĚK, Martin

Krumlovský sv. Florián stojí přes tři staletí : podle legendy stojí kaple v místech, kde se zastavili
splašení koně s kočárem knížete Lichtenštejna. Kapli devastovali vojáci a lhostejnost / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 293 (2014), s. 2.
KostelyZnojmeska.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. Floriána
historie - současnost
1678) MOŠTĚK, Martin

Krumlov hledá šéfa nové organizace města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 300 (2014), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Technická a zahradní správa
Správa majetku města – sloučení - Služby města Moravský Krumlov – vznik – ředitelé - výběrová
řízení
1679)

TIK

Krumlov ocenil práci Tomáše Třetiny / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47
(2014), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov
osobnosti – starostové - Třetina, Tomáš{ XE "Třetina, Tomáš" } – zvolení - 2014
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1680) ROUPEC, Jiří

Boris Dostál: Od bluegrassu k bagpipes music / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 47 (2014), s. 5
Vzpomínky plné muziky.
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Dostál, Boris, 1960-{
XE "Dostál, Boris, 1960-" }
rozhovory
1681)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 47
(2014), s. 12
obce- Moravský Krumlov (Česko) – dějiny – zámky - Moravský Krumlov (zámek) - majitelé historie – současnost – fotografie
1682)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : severní část Židovské čtvrti / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
221 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - Židovská čtvrť – budovy - historie
1683)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : okolí Sokolovny / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 22 (2014), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice – budovy – Sokolovna - historie
1684) JAN

Režisérka z Krumlova / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 50 (2014), s. 4
obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – film – osobnosti – režisérky - Toulová, Eva, 1990-{ XE
"Toulová, Eva, 1990-" }
1685) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : domy mezi ul. Hálkovou a synagogou / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč.
13, č. 23 (2014), s. 12
obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – ulice - ul. Hálkova – budo – synagogy historie

 Němčičky
1686) KRUTIŠ, Dalibor

Fousek: Chceme vzdát hold zabitým letcům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 116 (2014), s. 3
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Vítek: Vzdáme hold padlým britským letcům. Rovnost-Znojemský deník.
25.6.2014, roč. 25, č. 147, s. 3
obce - Němčičky (Znojmo, Česko) – dějiny – události - druhá světová válka (1939-1945) –
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bombardovací letadla – katastrofy - 70. výročí - oslavy
1687) KRUTIŠ, Dalibor

Němčičky se dávají do gala. Kvůli pietnímu aktu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 164 (2014), s. 3
dtto:
DAK. Letocha: Místo, kde zahynuli piloti, mi prostě učarovalo. Rovnost-Znojemský deník. 11.7.2014,
roč. 25, č. 160, s. 3.
obce - Němčičky (Znojmo, Česko) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) - 21. července 1944 – letectvo – bombardéry – havárie - 70. výročí - oslavy
1688)

PERGROVÁ, Ilona

Sláva v Němčičkách: britský atašé a davy lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 168 (2014), s. 3
dtto:
JM. Němčičky budou vzpomínat na pád britského bombardéru. Znojemský týden. 7.7.2014, roč. 14,
č. 28, s. 6. –
dtto:
JM. V Němčičkách vzpomínali na letce. Znojemský týden. 21.7.2014, roč. 14, č. 30, s. 1, 3.
obce - Němčičky (Znojmo, Česko) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – 21. července
1944 – letectvo – bombardéry – hacárie - 70. výročí- pietní akty – reportáže

 Nový Šaldorf-Sedlešovice
1689) MOŠTĚK, Martin
Hotaři prošli mezi sklepy. Podeváté : Spolek přátel Hroznové kozy vyrazil v sobotu na koledu za
vinaři do Nového Šaldorfu. Začal tak svůj desátý rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 4 (2014), s. 3
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – tradice - vinařské sklepy
Hotařská koleda - Hroznová koza -9. ročník
1690)

STEHLÍKOVÁ, Marta

Z historie obce / Marta Stehlíková. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- (2013), č.
2, s. 8-9
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1946 – kultura – kroniky - zápisy
1691)

STEHLÍKOVÁ, Marta

Z historie obce / Marta Stehlíková. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- (2014), č.
2, s. 9-10
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství + sklepy Modrý sklep - historie
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1692)

BE

Modré sklepy nejsou modré / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 43 (2014), s. 1
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Modré sklepy Nový
Šaldorf - Šaldorfské sklepy – názvy – změny - ochranná známka
1693)

EISENBRUK, Jiří

Kravák značkou kvality / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 43
(2014), s. 1, 3
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Kraví hora (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. – vína – speciality - Šaldorfský Kravák
1694) CHAF

Bohumil Suchý absolvoval už desátý podnik Trofeo Niké / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 45 (2014), s. 5
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – sběratelství –automobily –
historická vozidla – sběratelé - Suchý, Bohumil{ XE "Suchý, Bohumil" } – akce - Trofeo Niké - 10.
ročník
1695)

STEHLÍKOVÁ, Marta

Z historie obce / Marta Stehlíková. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- (2014),
č. 3, s. [10-11]
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – zemědělství – vinařství – 1961 – histori

 Petrovice
1696) ZÁVIŠKOVÁ, Irena

Petrovanka slavila a Petrovice ožily jarmarkem. Poprvé / Irena Závišková. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 10
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – kultura – hudba - hudební kapely – Petrovanka - 20. výročí založení – jarmarky - oslavy
1697) PERGROVÁ, Ilona

Petrovičtí otevírají muzeum. V doškovici / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 196 (2014), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Z doškové chalupy je muzeum. 5+2 dny. 5.9.2014, roč. 3, č. 33, s. 5.
dtto:
NOVÁK, Pavel Kryštof. V Petrovicích otevřeli doškovou chaloupku. Znojemsko. 23.9.2014, roč. 24,
č. 39, s. 4.
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – architektura - lidová architektura – chalupy doškové – střechy – muzea - otevření
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1698) HÁJEK, Roman

Petrovičtí slavili. Otevřeli muzeum v doškovici / Roman Hájek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 214 (2014), s. 12
dtto:
JM. V Petrovicích mají muzeum v doškové chalupě. Znojemský týden. 1.9.2014, roč. 14, č. 36, s. 6.
dtto:
HÁJEK, Roman. Došková chalupa v Petrovicích je otevřena pro veřejnost. Zrcadlo. 12.9.2014,
roč. 13, č. 16, s. 4.
obce -Petrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – muzea - venkovské obytné domy –
usedlosti- otevření
1699) GRUNA, Bronislav

Příspěvky čtenářů : "U tej boží muky, zalamuje ruky" / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zpravodaj
obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014), č. 1, s. 31-32
obce -Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1894 – vraždy - Šidlová, Agáta{ XE "Šidlová, Agáta" } –
události - boží muka
1700)

CO

Co je psáno v kronikách : --pokračování (rok 1929). -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7
(2014), č. 1, s. 33-34
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1929 – kroniky – zápisy – události - vývoj
1701)

GRUNOVÁ, Štěpánka

Příspěvky čtenářů : "Putování za petrovickým znakem aneb historie a současnost znaku Petrovic u

Moravského Krumlova" / Štěpánka Grunová. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014), č. 2,
s. 15-18
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obecní symboly – znaky – historie - současnost
1702)

KYPR, Oldřich

Co je psáno v kronikách : rok 1930 / Oldřich Kypr. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014),
č. 2, s. 28-30
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1930 – kroniky – zápisy – události - vývoj
1703) 100

100 let od vypuknutí 1. světové války. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014), č. 2, s. 32
Obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – pomníky - první světová válka (19141918) - fotografie
1704)

PERGROVÁ, Ilona

Rarity kostela: plechová střecha i nábojnice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 229 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel Povýšení sv. Kříže –
historie
1705) GRUNOVÁ, Eva

Došková chalupa - petrovické muzeum / Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 15 (2014), s. 5
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obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – architektura - lidová architektura – chalupy doškové – střechy – muzea - historie
1706) GRUNOVÁ, Eva

Došková chalupa otevřena veřejnosti / Eva Grunová. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7
(2014), č. 3, s. 20-23
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – architektura - lidová architektura - chalupy
doškové – střechy – muzea – historie – současnos
1707) CO

Co je psáno v kronikách : Rok 1931, rok 1932 . -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014), č.
3, s. 28-30
obce -Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1931 – 1932 – kroniky – zápisy – události - vývoj
1708) CO

Co je psáno v kronikách : Rok 1933. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 7 (2014), č. 4,
s. 28-30
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1933 – kroniky – zápisy – události – vývoj

 Podhradí nad Dyjí
1709) KRUTIŠ, Dalibor

Místostarostka Podhradí je u Dyje každý den : první vesnicí na řece Dyji na našem území je Podhradí
nad Dyjí. Chalupářská obec, kterou milují domácí, chalupáři i umělec Lubo Kristek / Dalibor Krutiš. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 14 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast)- Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – příroda – vodstvo – řeky - Dyje (Česko
a Rakousko : řeka : oblast) - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) krajina
1710)

KRUTIŠ, Dalibor

Borovinou zní v létě smíchem dětí. Je tu tábor / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 20 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko)
zájmová činnost – děti – tábory - dětské tábory - rekreační zařízení - Borovina
1711)

KRUTIŠ, Dalibor

Řeku Dyji střeží zřícenina hradu Frejštejn / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 44 (2014), s. 2. -- Anotace: Cestou po Dyji.
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické – památky – hrady – zříceniny - Frejštejn
(Česko)
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1712)

SMOLA, Vojtěch

Lubo Kristek chystá další sochu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 167 (2014), s. 3
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) – kultura – umění – sochařství – sochy – Kristek, Lubo,
1943-{ XE "Kristek, Lubo, 1943-" }
1713)

PERGROVÁ, Ilona

Námořníci nedají na tábor v Podhradí dopustit / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 172 (2014), s. 3
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – děti – tábory - dětské tábory - letní
tábory- rekreační zařízení - Borovina
1714)

BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 14, č. 26 (2014), s. 11
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) – dějiny – panství – majitelé - Frejštejn (hrad) - turistika
výlety - tipy

1715)

JANÍČKOVÁ, A.

Nejlépe třídí Podhradí / A. Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 24, č. 50 (2014),
s. 1
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - životní prostředí – odpady - třídění odpadu - soutěže
2014 - výsledky

 Podmolí
1716)

PERGROVÁ, Ilona

V Podmolí mají opravený kulturní dům / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 29 (2014), s. 3
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) – stavebnictví - kulturní domy – opravy – rekonstrukce - dokončení
1717)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Podmolí: Milovníci piva a čtenáři zkrátka nepřijdou / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 7 (2014), s. 5
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - obecní knihovny - výstavba
otevření
1718)

CHAF

V Podmolí otevřeli nový kulturní dům / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014) s. 13
dtto:
TIK. Vymodlený kulturní dům v Podmolí přišel zhruba na šest milionů korun. Znojemsko. 18.3.2014,
roč. 24, č. 12, s. 2.
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) – stavebnictví - kulturní domy – opravy – rekonstrukce – dokončení
261

Znojemsko v tisku 2014

 Podmyče
1719)

SMOLA, Vojtěch

Podmyče: chtějí stáje pro 1450 kusů dobytka : nové stáje pro chov dojnic a opravu stájí pro výkrm skotu
chystá zemědělská firma v obci Podmyče / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 116 (2014), s. 3
obce + Podmyče (Znojmo, Česko) + zemědělství + chov zvířat – projekty + nezaměstnanost
1720) NOVÁK, Pavel Kryštof

Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 24, č. 19 (2014), s. 4
obce + Podmyče (Znojmo, Česko) + historické – památky + kaple + kaple sv. Markéty + opravy rekonstrukce – otevření

 Prosiměřice
1721)

KRUTIŠ, Dalibor

V Prosiměřicích se cestovatelé podělí o své zkušenosti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 123 (2014), s. 3
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) + veřejný život + společenské organizace + spolky + cestovatelé
Cesty 2014 + konference
1722) EISENBRUK, Jiří

Broňa Mikulášek převzal štafetový kolík Globe / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-1
69X. -- Roč. 24, č. 23 (2014), s. 1, 2
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) + cestovní ruch turistika + kluby - Klub cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda GLOBE Prosiměřice – Cesty - Mikulášek, Bronislav{ XE "Mikulášek, Bronislav" }

 Přeskače
1723) TIK

Přeskače oceněny za unikátní podzemí / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č.
32 (2014), s. 4
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Podzemí není pro klaustrofobiky. 5+2 dny. 22.8.2014, roč. 3, č. 31, s. 6.
obce - Přeskače (Česko) + historické – památky – podzemí + Vesnice roku 2014 - ocenění
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1724) JM

Kříž připomíná prusko-rakouskou válku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 5
obce + Přeskače (Česko) – historické – památky – kříže - prusko-rakouská válka, 1866 – opravy rekonstrukce
1725) JM

V Přeskačích chtějí stodolu pro zábavy i stolní tenis / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 4
obce - Přeskače (Česko) – kultura + kulturní zařízení - společenské místnost + stosdoly - přestavba
plánování

 Rybníky
1726) GRUNA, Bronislav

Devět kamenných křížů Jakuba Mayera / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č.
8 (2014), s. 10
Znojmo (Česko : oblast) - Moravský Krumlov (Česko : oblast) – historické – památky – kamenné Kříže - Mayer, Jakub{ XE "Mayer, Jakub" } - Rybníky (Znojmo, Česko) - Miroslavské Knínice
(Znojmo, Česko) - Vémyslice
(Česko)
1727) SMOLA, Vojtěch

Opravený mlýn v Rybníkách soutěží o cenu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 208 (2014), s. 2
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství- mlýny - vodní mlýny - kulturní památky rekonstrukce - Patrimonium pro Futuro – nominace - Národní památkový ústav
1728)

TICHÝ, Lukáš

Vinařská tradice v Rybníkách / Lukáš Tichý. -- In: Rybnický zpravodaj. -- Roč. 3, č. 1 (2014), s. 7-9
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) – zemědělství – vinařství - hroznové víno – pěstování – víno výroba – historie - tradice
1729)

KOSTEL

Kostel v Rybníkách s novou fasádou. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 13, č. 14 (2014), s. 2
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní stavby – kostely - kostel sv. Cyrila
a Metoděje – opravy - rekonstrukce

 Slup
1730) SMOLA, Vojtěch

Teď tu rozdrtíme zrní, slyšely děti ve mlýně : děti poznávaly ve Slupi práci mlynářů. Program s názvem,
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Kterak Kuba do mlýna přišel a mlynářem se vyučil pro ně připravilo muzeum / Vojtěch Smola. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 88 (2014), s. 3
obce- Slup (Znojmo, Česko) – historické - technické památky - vodní mlýny - Technické muzeum
(Brno. Česko) – děti – vědomosti - programy
1731)

VSM

Vinaři zvou na Čulský košt / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 105 (2014), s. 3
dtto:
VSM. Zítra lze vyrazit do Slupi na Čulský košt. Rovnost-Znojemský deník. 9.5.2014, roč. 25, č. 107,
s. 3
obce - Slup (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – tradice - Čulský košt - programy
1732) BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 14, č. 16 (2014), s. 11
obce - Slup (Znojmo, Česko) - Slup-Oleksovičky (Znojmo, Česko) + Jaroslavice (Znojmo, Česko) –
památky - Vodní mlýn ve Slupi - Muzeum zemědělství - Jaroslavice (zámek) - kostel sv. Jiljí – výlety
1733) VSM

Slup po roce opět provoní chleba / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 25, č. 207 (2014), s. 3
dtto:
EIS. Slup voněla chlebem. Znojemsko. 9.9.2014, roč. 24, č. 37, s. 1, 8.
dtto:
NEVRKLA, Ladislav. Jubilejní Slavnosti chleba. Znojemsko. 16.9.2014, roč. 24, č. 38, s. 4.
obce - Slup (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti chleba – chléb – pečení - 10. ročník 2014
1734)

JAN

Dárek Slupi za 400 000 / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 50 (2014), s. 1
obce - Slup (Znojmo, Česko) – památky – lávky - Dyjsko-mlýnský náhon - výměny

 Šanov
1735) DUŠKOVÁ, Markéta

Trend je výmyslem konvence / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 5 (2014), s. 5
obce - Šanov (Znojmo, Česko) – služby – kadeřnictví – osobnosti- kadeřnice- Šafránková, Lucie{ XE
"Šafránková, Lucie" } rozhovory
1736) MOŠTĚK, Martin

Šanovský domov ve čtvrtek otevře dveře a poradí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25 (2014), č. 121, s. 3
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dtto:
MIV. Otevřené dveře v Šanově. Právo. 28.5.2014, roč. 24. č. 123, s. 10
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - Domov pro seniory - Den otevřených
dveří - Alzheimerova choroba – poradenství - programy
1737)

HORÁKOVÁ, Veronika

Učitelka nadává dětem, bouří se rodiče v Šanově. Prověří to inspekce / Veronika Horáková. -- In:
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 125 (2014), s. 1, 2, Jižní Morava
obce- Šanov (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Šanov – děti – učitelky – stížnosti –
Česká školní inspekce - prověřování
1738) KRUTIŠ, Dalibor

Petice přivede do Šanova inspektory / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 126 (2014), s. 1, 2
dtto:
HORÁKOVÁ, Veronika. Hrubá učitelka? Šetří inspekce. 5+2 - dny. 6.6.2014, roč. 3, č. 22, s. 2.
obce - Šanov (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Šanov – děti – učitelky – rodiče stížnosti - Česká školní inspekce - prošetření
1739)

SMOLA, Vojtěch

Domov seniorů v Šanově patří mezi nejlepší / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 131 (2014), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Nejlepší domov sídlí v Šanově. 5+2 dny. 13.6.2014, roč. 3, č. 23, s. 6.
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - Domov pro seniory – specializace Alzheimerova choroba- hodnocení – prestižní - certifikace
1740)

KRUTIŠ, Dalibor

Inspekce v Šanově: ředitelka chybovala : pochybení ředitelky odhalila školní inspekce v šanovské škole
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 147,
s. 1
dtto:
JM. Petici rodičů prověřují inspektoři. Znojemský týden. 9.6.2014, roč. 14, č. 24, s. 1.
dtto:
JM. Podle inspekce pochybila ředitelka, ne učitelka. Znojemský týden. 30.6.2014, roč. 14, č. 27,
s. 3.
obce - Šanov (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Šanov - vedoucí pracovníci - pochybení
školní inspekce - prověření
1741)

VOJTEK, Milan

V sociálním ústavu prý rostlo konopí / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24,
č. 179 (2014), s. 13
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Léčí si závislost. Poblíž konopí. 5+2 dny. 18.7.2014, roč. 3, č. 27, s. 1, 2.
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče – sociální zařízení –útavy - Emin zámek, p. o. –
marihuana – pěstování - Policie ČR - vyšetřování
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1742) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Domov na konci duhy / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN - 1212-169X. -- Roč. 24, č. 24
(2014), s. 2
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - Domov pro seniory – specializace Alzheimerova choroba - 4. výročí den otevřených dveří
1743) VH

Stížnost na učitelku inspekce neuznala / vh. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 25 (2014), s. 2
obce - Šanov (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Šanov – učitelky – pochybení – rodiče
stížnosti - Česká školní inspekce - šetření
1744) JM

Emin zámek: Řeší se marihuana i výpovědi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 1
dtto:
CHAF. Ředitel Emina zámku: Jedná se o komplot. Znojemský týden. 4.8.2014, roč. 14, č. 32, s. 3.
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče – sociáln – zařízení – ústavy - Emin zámek, p. o. drogy – marihuana – pěstování - Policie ČR - vyšetřování
1745) SENIOŘI

Senioři a umělci. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 260 (2014),
s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Šanov (Znojmo, Česko) - Modřice (Česko) - sociální péče – senioři - domovy
pro seniory – osvětová – kampań - Alzheimerova choroba - nejste na to sami – kalendáře - focení
1746) VSM

Senioři ze Šanova vyrábějí hračky pro děti z Indie / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 269 (2014), s. 3
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče – senioři - domovy pro seniory - ruční práce - programy
a projekty - výroba hraček

 Šatov
1747) PERGROVÁ, Ilona

Šatov pookřál návratem kupců i trhovkyň / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 82 (2014), s. 3
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – zemědělství – trhy farmářské trhy- farmáři – pěstitelé řemeslníci produkty – prodej
1748) PERGROVÁ, Ilona

Sovová: Uvařila jsem džem i z červené řepy : zručná hospodyňka a organizátorka nedávných trhů
v Šatově vaří marmelády i z neobvyklých surovin. Plete také líbivé hračky pro děti / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 87 (2014), s. 2
Řemesla na Znojemsku.
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – hospodářství – podnikání - ruční práce – řemesla – trhy -osobnosti
Sovová, Anna{ XE "Sovová, Anna" }
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1749) KRUTIŠ, Dalibor

Šatovský košt přilákal stovky zájemců o víno : jedenatřicátý ročník šatovské tradiční výstavy vín
nabízel obrovské množství vzorků vín. Šampionem je Pálava z Vinařství Simeon / Dalibor Krutiš. In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 94 (2014), s. 3obce Šatov (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – akce -Šatovský košt - 31. ročník – víno –
ochutnávky
1750) MOŠTĚK, Martin

Šatovské sklepy v horku lákaly víc než loni : vinaři v sobotu otevřeli své sklepy podruhé. Zapojilo se
sedmnáct členů místního sdružení. Hostů přišlo řejmě přes šest stovek / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 133 (2014), s. 3
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – víno - vinné sklepy - Den otevřených sklepů 2. ročník - návštěvnost
1751)

SMOLA, Vojtěch

Vlaky do Vídně se do Šatova vrátily před dvanácti lety / Vojtěch Smola, Jihomoravské muzeum
(Znojmo, Česko). -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 175 (2014),
s. 2
Nejhezčí vlakové stanice.
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – doprava - železniční doprava - železniční stanice – tratě –
elektrifikace – historie - současnost
1752) MOŠTĚK, Martin

Šatov: procházka k vlaku je prý nutná / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 179 (2014), s. 1, 3
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – doprava - autobusová doprava - železniční doprava – autobusy vlaky – spoje – návaznost – plánování
1753) CHAF

Benc šokoval 2. místem Šatov / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 1, 16
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – sport – cyklistika - horská kola – závody - Author Znovín Cup
2014 - Benc, Roman{ XE "Benc, Roman" } - úspěchy
1754) JM

Do Rakouska i přes Riegersburk / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 30 (2014), s. 3
obce - Šatov (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce –
Riegersburg
1755) MOŠTĚK, Martin

Soud zamítl dvě stížnosti. Tavíkovice čekají / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 266 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Šatov (Znojmo, Česko) - Žerotice (Znojmo, Česko) - Tavíkovice (Česko)
veřejný život - politické strany – politika – volby – výsledky – stížnosti – námitky –
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Krajský soud v Brně
1756) JM

Stížnosti na volby jsou v Šatově a Tavíkovicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 44 (2014), s. 1, 5
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - politické strany – politika – volby - obecní volby – výsledkyStížnosti - Šatov (Znojmo, Česko) - Tavíkovice (Česko)

 Štítary
1757) KRUTIŠ, Dalibor

Peníze z elektráren vylepšují rozpočty obcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – energetika – energie - fotovoltaické elektrárny - větrné
elektrárny – finance – rozpočty – obce - Křídlůvky (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko)
Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) - Břežany (Znojmo, Česko)
1758)

JAKUBCOVÁ, Hana

Po dvaceti letech se vranovský Golden Gate chystá na opravu : přes Švýcarskou zátoku Vranovské
přehrady se klene unikátní visutá lávka / Hana Jakubcová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210
1168. -- Roč. 25, č. 184 (2014), s. 2, Jižní Morava
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) – stavebnictví – stavby – visuté - lávky
poškození - dotace - opravy
1759) PERGROVÁ, Ilona

Kráska mezi mosty se opět zaleskne / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 189 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko) - Štítary
(Znojmo, Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - Švýcarská zátoka – mosty – lávky – opravy rekonstrukce - 2015

1760)

PERGROVÁ, Ilona

Švýcarská zátoka nabízí klid až po sezoně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 244 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
Znojmo (Česko : oblast) - Štítary (Znojmo, Česko)Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko
: vodní nádrž) - cestovní ruch – chaty - chatové oblasti - Švýcarská zátoka

 Šumná
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1761)

ODEŠEL

Odešel pan Karel Rivola. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 6 (2014), s. 2
dtto:
ŠNAJDAR, M. Děkujeme, pane Rivolo. Znojemsko. 4.2.2014, roč. 24, č. 6, s. 12.
obce - Šumná (Znojmo, Česko) – sport – střelba - sportovní střelba – trenéři - Rivola, Karel{ XE
"Rivola, Karel" } úmrtí
1762) MOŠTĚK, Martin

Nejmladší kostel Znojemska stojí v Šumné / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 134 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Šumná (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Ducha
1763) PERGROVÁ, Ilona

Školka na statku vyroste v Šumné / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 187 (2014), s. 1, 2
dtto:
JV, JM. Na Šumné roste Dobromysl. Znojemský týden. 11.8.2014, roč. 14, č. 33, s. 4.
obce - Šumná (Znojmo, Česko) – školství - mateřské školy – školky – Dobromysl – pedagogika metodika - metoda Montessori – projekty - Rosteme spolu
1764)

CHAF

Šumná vyhrála milionový spor / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 41 (2014), s. 3
obce - Šumná (Znojmo, Česko) – soudnictví - soudní spory - Obecní úřad Šumná - Colas CZ a. s. exekuce – rozsudky - Krajský soud v Brně
1765) DUŠKOVÁ, Markéta

Místo třídy mají děti farmu a les / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 2 (2015), s. 3
obce - Šumná (Znojmo, Česko) – školství – alternativní - mateřské školy - 1školky - Dobromysl
pedagogika – metodika - metoda Montessori - projekty - Rosteme spolu

 Tasovice
1766) MOŠTĚK, Martin

Tasovický kostel připomíná svatého rodáka : kostel sv. Klementa Maria Hofbauera stojí na místě
světcova rodného domu jednaosmdesát let. Míří k němu nejvíce Poláci a Rakušané / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 70 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – historické – památky - církevní památky – kostely - kostel sv.
Klementa M. Hofbauera – dějiny - současnost
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1767)

JIP

V Tasovicích pokračují v opravách kostela sv. Klementa / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 35 (2014), s. 5
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely - kostel sv. Klementa M.
Hofbauera – opravy - rekonstrukce
1768) KRUTIŠ, Dalibor

Mužáci uchvátili hodonický kulturní dům : premiérové Předhodové zpívání zorganizovali v sobotu
Mužáci z Tasovic. Pozvali kolegy a kolegyně a naprosto vyprodali kulturák / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 252 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - pěvecké sbory
Předhodové zpívání – Mužáci - programy
1769) PERGROVÁ, Ilona

Kolumbie je bezpečnější než Brno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802
0933. -- Roč. 25, č. 257 (2014), s. 3
obce -Tasovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost cestovatelství – osobnosti – cestovatelky Kalusová, Monika{ XE "Kalusová, Monika" }
1770) DUŠKOVÁ, Markéta

Příprava naplno. Jinak to nejde / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 40 (2014), s. 23
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – sport – motokros – motocyklový - cross country – osobnosti –
Caesar, Karel{ XE "Caesar, Karel" } - rozhovory
1771)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

V Tasovicích vyrobili nový hudební nástroj / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 49 (2014), s. 1, 4
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – kultura – hudba - hudební nástroje – výroba - Charvátek, David{
XE "Charvátek, David" }
Smeykal, Ondřej{ XE "Smeykal, Ondřej" }

 Tvořihráz
1772) IPE

Tvořihráz otevře zámeček, muzeum i sklepení / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 110 (2004), s. 3
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky – muzea – sklepení - zpřístupnění
1773)

PERGROVÁ, Ilona

Stavba kanálů brzdí dopravu. Do podzimu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 146 (2014), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – kanalizace - splašková kanalizace – výstavba –
doprava- silnice – objížďky – uzavírky - Žerotice (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) Kyjovice (Znojmo, Česko) - Výrovice (Znojmo, Česko)
270

Znojemsko v tisku 2014

 Uherčice
1774) KRUTIŠ, Dalibor

Banketní sál zámku v Uherčicích má nová okna / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 9 (2014), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky + Uherčice (zámek) - taneční sály
okna – výměna - opravy
1775) JM

Zámek dostal 62 milionů místo slíbených 270 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 4
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické - památky – zámky - Uherčice (zámek) – opravy rekonstrukce –osobnosti – kastelánky - Štěpánová, Eva{ XE "Štěpánová, Eva" } - rozhovory
1776) MOŠTĚK, Martin

Koncert v Uherčicích: pro Andělskou chodbu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 163 (2014), s. 2
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo
koncerty – dražby – zámky - Uherčice (zámek) - opravy
1777) MOŠTĚK, Martin

Koncert pro Uherčice vynesl sto osmdesát tisíc / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
–- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 165 (2014), s. 3
dtto:
JM. Za vína a polibky: Tři nová okna v Andělské chodbě. Znojemský týden. 21.7.2014, roč. 14,
č. 30, s. 5.
obce - Uherčice (Znojmo, Česko – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo koncerty – dražby – zámky - Uherčice (zámek) - opravy
1778)

FOLTÁNKOVÁ, Kateřina

O neobjevené památky je zájem / Kateřina Foltánková. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 1, 5
Morava jižní (Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky – zámky –
Uherčice (zámek) – projekty - Neobjevené památky – zařazení - Národní památkový ústav
1779) VSM

Uherčice chystají Hradozámeckou noc / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 197 (2014), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) –
Hradozámecká noc – prohlídky - Národní památkový ústav
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1780) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 39
(2014), s. 11
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) – historie současnost - fotografie
1781)

DAK

Zámek Uherčice má zázemí pro turisty. Po 18 letech / dak, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 277 (2014), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) – turisté zázemí - vybudování
1782) PERGROVÁ, Ilona

Uherčický zámek stále čeká na větší opravy : uherčičký zámek je stále opomíjenou památkou v
regionu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 281
(2014), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - cestovní
ruch – nízká - návštěvnost

 Únanov
1783) FABÍK, Vojtěch, 1959-

Socha sv. Jana Nepomuckého / Vojtěch Fabík. -- In: Únanovské novinky. -- Č. 1 (2014), s. 2
dtto:
EIS. Únanovské sochy odcestovaly. Znojemsko. 11.3.2014, roč. 24, č. 11, s. 4.
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky – sochy- socha sv. Jana Nepomuckého rekonstrukce
1784)

DUŠKOVÁ, Markéta

Sochy mají zpestřit slavnost / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 11 (2014), s. 4
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky – sochy - socha sv. Jana Nepomuckého rekonstrukce
1785) SMOLA, Vojtěch

"A teď pro děti!" zahlásily rockerky a spustily : dobře zahrát rock umí pořádně i něžné pohlaví,
tvrdili organizátoři únanovského MiniFestu Pohoda / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 145 (2014), s. 3
dtto:
BULÍN, Jindřich. MiniFest Pohoda Únanov. Znojemsko. 10.6.2014, roč. 24, č. 24, s. 3.
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly – rock - MiniFest Pohoda 2014
2. ročník - zahájení
1786) VSM

Kopečky u Únanova jsou přírodní kulturní památkou / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
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1802-0933. -- Roč. 25, č. 148 (2014), s. 3
dtto:
FABÍK, Vojtěch. Kopečky u Únanova. Únanovské novinky. Č. 2 (20014), s. 2.
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – příroda - přírodní kulturní památky - Kopečky u Únanova - vyhlášení
1787)

VSM

Únanovští vysvětí opravené sochy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 158 (2014), s. 3
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky – sochy – opravy - svěcení
1788)

BE

Tip na výlet : do Únanova za historií, koupáním i přírodou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 27 (2014), s. 11
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky - Kopečky u Únanova - cestovní ruch turistika – výlety - tipy
1789)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Svatý Jan Nepomucký se už nestydí / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. –
- Roč. 24, č. 33 (2014), s. 4
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky – sochy – opravy - svěcení
1790)

VSM

Únanov vybuduje do roka novou hasičskou zbrojnici / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 255 (2014), s. 3
dtto:
BE. V Únanově postaví novou hasičskou zbrojnici. Znojemský týden. 3.11.2014, roč. 14, č. 45, s. 4.
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů hasičské – zbrojnice – vybudování - plánování
1791)

DAK

Únanov bude mít novou zbrojnici / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 25, č. 300 (2014), s. 2
obce - Únanov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - Sbor dobrovolných hasičů – zbrojnice - výstavba
2015

 Višňové
1792) BÁRTÍKOVÁ, Eva

Višňové : Městys Višňové oslaví 780 let od první písemné zmínky o obci. Už tuto sobotu / Eva
Bártíková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 12, č. 26 (2014), s. 5
obce - Višňové (Znojmo, Česko) – dějiny - první zmínka - 780. výročí –oslavy – osobnosti - starostové
Korek, Vladimír{ XE "Korek, Vladimír" } - rozhovory
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1793)

VSM

Višňovské kulturní léto nabízí trhy, filmy, řezbáře i turnaje / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 165 (2014), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Višňovské kulturní léto – programy - pozvánky
1794) BE

Ve Višňovém se slavilo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213
5585. -- Roč. 14, č. 28 (2014), s. 5
obce - Višňové (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - 780. výročí - první zmínka – rodáci – srazy oslavy
1795) SVORADOVÁ, Marie

Z historie : MUDr. Norbert Mrštík ve Višňovém / Marie Svoradová. -- In: Informační zpravodaj pro
občany Višňového. -- Č. 21 (2014), s. 2-3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) – zdravotnictví- osobnosti – lékaři - Mrštík, Norbert, 1867-1905{
XE "Mrštík, Norbert, 1867-1905" }
biografie
1796) IPE

Višňové se dočkají po letech zateplení / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 25, č. 237 (2014), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) – sport - sportovní zařízení - sportovní haly – opravy - rekonstrukce
zateplení
1797) JM

Pila ve Višňové zahájí v říjnu, zkušebně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 5
obce – Višňové – průmysl + dřevařský průmysl – pily – truhlářství - Pila Višňové – provozovny zkušební provoz

 Vranov nad Dyjí
1798) PERGROVÁ, Ilona

Vranov cílí na sezonu. Přehrada slaví 80 let : Vranovsko očekává každoroční příliv turistů / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 59 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – turismus – cykloturistika – rekreace – sezona –
2014 - přípravy
1799) PERGROVÁ, Ilona

Balíkovy lodě vadí úřadům : před začátkem sezony přišel o přístaviště jeden z provozovatelů lodní
dopravy na vranovské přehradě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 61 (2014), s. 1, 3
obce- Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - vodní doprava – lodě – provozovatelé - Balík, Martin{ XE
"Balík, Martin" } 274
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Vranov (Česko : vodní nádrž) - smluvní podmínky - Povodí Moravy (firma) - výpověď
1800)

SMOLA, Vojtěch

Web Vranova bodoval v soutěži / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 70 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa – města - WWW stránky - soutěže
Zlatý erb 2014 - krajské kolo - ocenění
1801) JM

Ve Vranově bude nová autobusová zastávka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 10 (2014), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - autobusová doprava – autobusy – zastávky - výstavba
1802) MOŠTĚK, Martin

Vranov: oprava hráze už napřesrok : hráz vranovské přehrady čeká generálka / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 93 (2014), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodní nádrže – přehrady – hráze - Vranov
(Česko : vodní nádrž) – rekonstrukce - Povodí Moravy
1803) VOJTEK, Milan

Vranov: Za 80 korun do 80. sezóny / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 95
(2014), s. 10
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – turismus – cykloturistika – rekreace – sezona 2014 - přípravy
1804) SMOLA, Vojtěch

Vranovské varhany zazní v neděli na počest přehrady / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 97 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – turismus - Zahájení rekreační sezóny 2014 koncerty - programy
1805) PERGROVÁ, Ilona

Balík vozí turisty. Nemá však kotviště : absence povoleného kotviště nebrání podnikatelu v provozování
lodní dopravy na vranovské přehradě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 109 (2014), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - vodní doprava – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík,
Martin" }{ XE "Balík, Martin" } - Vranov
(Česko : vodní nádrž) – administrativa - stanoviska
1806) JM

S opravou hráze přehrady se letos nezačne / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Hráz se letos neuzavře. 5+2 dny. 11.4.2014, roč. 3, č. 14, s. 6.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství – přehrady - přehradní nádrže – (Vranov (Česko
: vodní nádrž)- hráze – opravy – rekonstrukce - odklad
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1807)

JM

Vranovský web je druhý / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 14 (2014), s. 5
dtto:
JAN. První místo Vranovským uniklo jen o vlásek. Znojemsko. 1.4.2014, roč. 24, č. 14, s. 4.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa – města - WWW stránky - soutěže
Zlatý erb 2014
1808) VOJTEK, Milan

Na Vranově se rozhořela bitva o lodě : otevřený spor propuká mezi Povodím Moravy a podnikatelem
Martinem Balíkem, jehož dvě lodě nechtějí mít vodohospodáři uvázané k břehům Vranovské přehrady
/ Milan Vojtek. -- In: ávo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 118 (2014), s. 10
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - vodní doprava – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík,
Martin" } Vranov (Česko : vodní nádrž) - Povodí Moravy (firma) - Brno (Česko) – výpověď – spory – konkurence
1809) SMOLA, Vojtěch

Společná krajina: výstava připomíná Prokůpka. Rovnost-Znojemský deník. 3.6.2014, roč. 25, č. 145,
s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – výstavy – výtvarníci –
Bouška, Ondřej - Frölich, Vojtěch - Kliment, Jáchym -Květoň, Radek{ XE "Květoň, Radek" } Prokůpek, Lukáš{ XE "Prokůpek, Lukáš" } Příhodová, Tereza{ XE "Příhodová, Tereza" } - Šimánek, Jan{ XE "Šimánek, Jan" } - Vranov nad Dyjí
(zámek)
1810)

SMOLA, Vojtěch

"Moravský Jadran", dílo hotové za dva roky : --Cestou po Dyji dnes představuje historii vzniku
vranovské přehrady. Na její stavbě se ve 30. letech podílely tři tisícovky lidí / Vojtěch Smola. –
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 119 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehradní nádrže - Vranov (Česko : vodní
nádrž) - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – výstavba - 80. výročí – historie + současnost
1811)

PERGROVÁ, Ilona

Balíkovy lodě: do týdne pryč z vody : povodí Moravy požaduje, aby podnikatel Martin Balík opustil
se svými loděmi vranovskou přehradu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 120 (2014), s. 1, 3
Obce -Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - vodní doprava – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík,
Martin" } -{ XE "Balík, Martin" }
Vranov (Česko : vodní nádrž) – kotviště – vyklizení - Povodí Moravy (firma) - žádosti
1812)

BE

Romantika u studánky a lovecký letohrádek? Co vy na to? / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 15 (2014), s. 11
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – studánky – letohrádky - Felicitina studánka
Lusthaus
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1813)

DUŠKOVÁ, Markéta

Do výšky jen ve sportovním / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 17 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – služby – zábava - lanové parky - lanové dráhy – Vranov (Česko :
vodní nádrž)
1814)

SMOLA, Vojtěch

Věřící už plánují další letní pěší pouť ze Znojma na Velehrad / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 126 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko)n -církev – pěší – poutě – poutníci - Velehrad
1815)

PERGROVÁ, Ilona

Vranov: Balíkovy lodě jezdí dál / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 129 (2014), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Dyji dál brázdí lodě, které tam kotví načerno. Mladá fronta dnes. 24.6.2014,
roč. 25, č. 146, s. 2, Jižní Morava.
dtto:
JM. Vranov a Dyje mají opustit přehradu: Do 30. května. Znojemský týden. 19.5.2014, roč. 14,
č. 21, s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava - lodě
provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - kotviště – vyklizení - Povodí Moravy (firma) soudní spory
1816)

SMOLA, Vojtěch

Lodě Vranova: první byl Máša, miláčkem Mír : --Cestou po Dyji přibližuje historii lodní dopravy na
vranovské přehradě. Lodě tam vozí rektreanty už od roku 1934 / Vojtěch Smola, čtk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 131 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - vodní doprava – lodě - Vranov (Česko : vodní nádrž) Dyje, řeka (Česko a Rakousko) – historie - současnost
1817)

MOŠTĚK, Martin

Léto na přehradě: sport, krása i výlov sektu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 137 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - cestovní ruch – turistika akce – programy - přípravy
1818)

JM

Na opravu hráze se hledají peníze / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 17 (2014), s. 1
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) -vodní hospodářství – přehrady - přehradní nádrže - Vranov (Česko
: vodní nádrž) – hráze – opravy – rekonstrukce - odklad
1819)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Zůstává záhadou, jak zloději přelstili alarm : ve Vranově nad Dyjí byly z bankomatu ukradeny miliony
/ Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 17 (2014), s. 1, 3
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obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – policie - Policie ČR - trestné činy – loupeže - bankomaty vyšetřování
1820) CHAF

Ve Vranově zahájili sezónu s koloběžkami a osmdesátkou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 1, 3
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Vranovské lodě vypluly. Znojemsko. 29.4.2014, roč. 24, č. 18, s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - cestovní ruch – turistika – nová sezona – zahájení - 80. výročí
1821)

CHAF

Miroslav Vaněk chystá další publikaci o přehradě / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 18 (2014), s. 13
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - kultura – literatura - publikace
Vaněk, Miroslav{ XE "Vaněk, Miroslav" }
1822) DUŠKOVÁ, Markéta

Lodě kotví u přehrady na černo / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 20 (2014), s. 2
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Martin Balík na Vranově plout lodí smí, ale nesmí s ní kotvit. Znojemsko.
27.5.2014, roč. 24, č. 22, s. 1, 2.
dtto:
JM. Spor o lodě skončí nejspíš u soudu. Znojemský týden. 2.6.2014, roč. 14, č. 23, s. 1, 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – lodě provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" }{ XE "Balík, Martin" } - kotviště – vyklizení Povodí Moravy (firma) - soudní spory
1823)

DAK

Vranov má točnu autobusů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25,
č. 151 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – doprava - autobusová doprava – autobusy - točny
1824) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 21
(2014), s. 11
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) - rotundy
Rotunda sv. Ondřeje – historie – současnost - fotografie
1825) PERGEROVÁ, Ilona

Další sezona na Vranově: bez záchranářů : o přesto, že loni utonuli na Vranově dva lidé, nebudou
střežit přehradu ani o letošní sezoně vodní záchranáři / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 152 (2014), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – zdravotnictví + zdravotní služby - zdravotnická záchranná služba
vodní záchranáři - absence
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1826)

VOJTEK, Milan

Lodě doplují až k soudu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 162 (2014),
s. 17
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava - lodní doprava – lodě provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" }{ XE "Balík, Martin" } - kotviště – pronájem –
výpovědi - Povodí Moravy (firma) –
soudní spory
1827) MOŠTĚK, Martin

Policie chce klid na hrázi. A je tu petice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 162 (2014), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Onšov (Znojmo, Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – službym diskotéky - zavírací doba – vyhlášky – dodržování - Policie ČR
1828) SMOLA, Vojtěch

Vranov: před 80 lety začaly lodě vozit turisty / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 160 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – činnost zahájení - 80. výročí
1829) MOŠTĚK, Martin

Územní plán Vranova čelí kritice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 159 (2014), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – stavebnictví – urbanismus - územní plánování - územní plány –
podklady – dokumentace – kritika - Správa Národního parku Podyjí
1830) VSM

Vranov má nové lákadlo. Je jím takzvaný Prosebný kříž / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 158 (2014), s. 3
dtto:
JM. Prosebný kříž: Další výletní místo. Znojemský týden. 14.7.2014, roč. 14, č. 29, s. 8.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické – památky + sakrální stavby – kříže - Prosebný kříž
žehnání
1831)

SMOLA, Vojtěch

Vranov: už žádné opravy lodí mimo přístavy / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 157 (2014), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – lodě provozovatelé – přístavy – pravidla – tvorba - Povodí Moravy
1832)

SMOLA, Vojtěch

Balíkovy lodě zatím smí jezdit na přehradě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 156 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – lodě přístaviště – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" }{ XE "Balík, Martin" } - Povodí
Moravy - kompromisy
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1833) DUŠKOVÁ, Markéta

Lodě dál kotví na černo / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 24 (2014), s. 1, 3
dtto:
JM. Ministerstvo dopravy přístavní můstky nezajímají. Znojemský týden. 9.6.2014, roč. 14, č. 24,
s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – lodě provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - kotviště – vyklizení - Povodí Moravy (firma) soudní spory
1834) SMOLA, Vojtěch

Na Vranově opět zvolí Miss pláž / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – slavnosti - soutěže krásy- Miss pláž – konání - Vranov
(Česko : vodní nádrž)
1835)

PERGROVÁ, Ilona

Vranov nabízí nový bankomat / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 170 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – služby – bankovnictví – bankomayt – provoz
1836) JAKUBCOVÁ, Hana

Po dvaceti letech se vranovský Golden Gate chystá na opravu : přes Švýcarskou zátoku Vranovské
přehrady se klene unikátní visutá lávka / Hana Jakubcová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 12101168. -- Roč. 25, č. 184 (2014), s. 2, Jižní Morava
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) – stavebnictví – stavby - visuté lávky poškození – dotace - opravy
1837) PERGROVÁ, Ilona

Kráska mezi mosty se opět zaleskne / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
802-0933. -- Roč. 25, č. 189 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko) - Štítary
(Znojmo, Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - Švýcarská zátoka – mosty – ávky – opravy rekonstrukce - 2015
1838) JM

Povodí se s Balíkem na lodích domluvilo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 28 (2014), s. 1, 3
dtto:
JAN. Válečná sekera zakopána. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 1, 12.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Dopravce na přehradě zůstává. 5+2 dny. 18.7.2014, roč. 3, č. 27, s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – lodě přístaviště – kotviště – provozovatelé - Balík, Martin{ XE "Balík, Martin" } - Povodí Moravy kompromisy
1839) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 29
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(2014), s. 11
obce -Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) - historie
současnost fotografie
1840) PERGROVÁ, Ilona

Vranov: buduje se, chybí ale práce i obchody / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 198 (2014), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa – hospodaření – nezaměstnanost obyvatelstvo – stavebnictví - opravy
1841)

MOŠTĚK, Martin

Přehrada slavila: ukázala štolu a kola / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 210 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehradní nádrže – hráze - Vranov (Česko :
vodní nádrž) - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – výstavba - 80. výročí – prohlídky - reportáže
1842) MOŠTĚK, Martin

Vranov: u hráze našli mrtvé ryby : na sedm metráků mrvých ryb vylovili o víkendu vodohospodáři z
vranovské přehrady / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
25, č. 211 (2014), s. 1, 3
dtto:
DAJ, MD. Přehrada vyplavila tisícovky mrtvých ryb. 5+2 dny. 12.9.2014, roč. 3, č. 34, s. 2.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství – přehrady - přehradní nádrže - Vranov (Česko
: vodní nádrž) – ryby - uhynutí
1843)

VSM

Camp Vranovská pláž: sezona se povedla / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 25, č. 212 (2014), s. 2
obce -Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - cestovní ruch – turistika - kempy
camp Vranovská pláž – sezony – provozovatelé - spokojenost
1844) VSM

Rybníky Jejkal vyloví už v půlce měsíce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 25, č. 232 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – příroda – rybníky – Jejkal – výlovy
1845) KRUTIŠ, Dalibor

Nový hotel ubytuje i mimina. S rodiči / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISS 18020933. -- Roč. 25, č. 233 (2014), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – služby – hotelnictví – hotely - Babyhotel Karolínka – otevření –
rodiny - ubytování
1846) JAN

Vranovské javory zemřít musely / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 24, č. 32 (2014), s. 1, 4
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – přírod – stromy – javory - kácení
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1847) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 33
(2014), s. 11
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – mosty – historie – současnost - fotografie
1848) SMOLA, Vojtěch

Slunce hřálo a lidé vyrazili na výlov Jejkala / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 246 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – příroda – rybníky – Jejkal- výlovy - reportáže
1849) KRUTIŠ, Dalibor

Žít těsně pod hrází přehrady? Žádný problém : Havlíčkovo nábřeží pod hrází přehrady ve Vranově
nad Dyjí je velmi netypickou ulicí. Místní tvrdí, že o elektrárně v hrázi ani neví / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 250 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – bydlení - obytné domy - vodní elektrárny - Dyje (Česko a Rakousko
: řeka : oblast - Havlíčkovo nábřeží
1850)

VSM

Mší v lese si opět připomenou patrona všech myslivců / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 254 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – příroda – myslivost – myslivci – mše - Svatohubertská mše 3. ročník
1851)

VSM

Camping Vranovská pláž je Kempem roku. A to už podruhé / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 254 (2014), s. 3
dtto:
MIV. Kemp Vranovská pláž u Štítar je letos nejlepší. Právo. 3.11.2014, roč. 24, č. 257, s. 15.
dtto:
BE. Camping Vranovská pláž má titul Kemp roku 2014. Znojemský týden. 3.11.2014, roč. 14, č. 45,
s. 4.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – rekreace –kempy- ankety - Kemp roku – návštěvníci
hlasování - Camping Vranovská pláž – vítězové
1852) DUŠKOVÁ, Markéta

Velký zvrat ve vranovské kauze. Naftová skvrna vznikla úmyslně / Markéta Dušková. -- In: Mladá
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 255 (2014), s. 2, Jižní Morava
dtto:
JM. Policie změnila rozhodnutí: Nafta z lodi neunikla. Znojemský týden. 13.10.2014, roč. 14, č. 42,
s. 1.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Ropná sabotáž. 5+2 dny. 31.10.2014, roč. 3, č. 41, s. 1, 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - lodní doprava – lodě - životní
prostředí – voda – znečištění – ropa - ropné látky – únik – vyšetřování - Policie ČR
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1853) KRUTIŠ, Dalibor

Vranov nad Dyjí: nejznámější sídlo na Dyji / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 255 (2014), s. 2
Cestou po Dyji.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – přírod - řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - rybáři
městys – historie
1854)

MOŠTĚK, Martin

Vranovští myslivci slavili sv. Huberta. Potřetí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 257 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – příroda – myslivost – mše - Svatohubertská mše - 3. ročník –
reportáže
1855) KRUTIŠ, Dalibor

Šmírovali exorcismus. A pak zveřejnili / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 270 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – církev – ďábel – vymítání – exorcismus – videa - natáčení
1856)

MOŠTĚK, Martin

Vranovský kostel: počátky v románské době / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 275 (2014), s. 2
Kostely Znojemska.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – církevní – historické – památky – kostely - kostel Nanebevzetí
Panny Marie - historie
1857) SMOLA, Vojtěch

Vranovští si užívali vánočního jarmarku / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 279 (2014), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – slavnosti – tradice – jarmarky - Vánoční jarmark –
Vranovská Ves

 Vranovská Ves
1858)

KRUTIŠ, Dalibor

Obyvatelé Vranovské Vsi se připojí ke kanalizace. Zdarma / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 5 (2014), s. 3
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace – výstavba - připojení
1859) BE

Elektrárnu ve Vranovské Vsi prověřuje policie / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 4 (2014), s. 1
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) – průmysl – energie - sluneční elektrárny - solární elektrárny – výstavba - Policie ČR - protikorupční policie - vyšetřování
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1860) VN

Z historie / vn. -- In: Zpravodaj - Obec Vranovská Ves. -- Č. 1 (2014), s. 3
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) – dějiny – události - zajímavosti
1861)

KRUTIŠ, Dalibor

Peníze z elektráren vylepšují rozpočty obcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 171 (2014), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - průmysl – energetika – energie - fotovoltaické elektrárny - větrné
elektrárny – finance – rozpočty – obce - Křídlůvky (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko)
Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) - Břežany (Znojmo, Česko)
1862)

BE

Tip na výlet : Vranovská Ves - Kaple sv. Stanislava / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 32 (2014), s. 11
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – turistika kulturní památky - kaple sv. Stanislava - kostel sv. Filipa a Jakuba – výlety - tipy
1863) BE

Peřinka: Starostu nemůžou mít všichni rádi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 37 (2014), s. 4
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vranovská Ves
osobnosti – starostové - Peřinka, Jiří{ XE "Peřinka, Jiří" } - rozhovory
1864)

DAK

Vranovská Ves má nového starostu. Stanislava Holíka / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 270 (2014), s. 3
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vranovská Ves
starostové - Holík, Stanislav{ XE "Holík, Stanislav" } - zvolení -

 Vratěnín
1865) JM

Vratěnín dostal Zlatou cihlu za obnovu chráněných staveb / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 24 (2014), s. 3
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – krajské – soutěže - Vesnice roku
2014 – ocenění - Zlatá cihla
1866) BE

Tip na výlet : Graselovy stezky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. –
ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 31 (2014), s. 11
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – turistika – turistické – stezky - Graselova stezka
výlety - tipy
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1867) KRUTIŠ, Dalibor

Vratěnín: kostel po opravách uvítá své hosty : --Kostely Znojemska představujeme farní kostel
svatého Jakuba Většího - Staršího ve Vratěníně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
Kostely Znojemska.
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - církevní památky – kostely - kostel sv. Jakuba Většího - historie
současnost
1868) TROJAN, Jan

Obnovili výjimečné fresky ve vratěnínském kostele / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119.
-- Roč. 24, č. 287 (2014), s. 11
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kostely - kostel sv. Jakuba
Většího – výzdoba - fresky
1869) EISENBRUK, Jiří

Není třeba se babrat v tom, kdo za koho kandidoval, říká posedmé zvolený starosta Vratěnína
Martin Kincl / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 48 (2014), s. 5
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vratěnín – osobnosti
starostové - Kincl, Martin{ XE "Kincl, Martin" } - rozhovory
1870) MD

Kostel zdobí opravené fresky / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, č. 47 (2014), s. 6
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) – historické - památky – kostely - kostel sv. Jakuba Většího fresky - opravy

 Vrbovec
1871)

MOŠTĚK, Martin

Vrbovečtí vinaři otevřeli poprvé své sklepy : premiérový ročník dne otevřených sklepů podpořilo ve
vrbovecné sklepní ulici jedenatřicet vinařů. Návštěvníci / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 121 (2014), s. 3
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – víno - vinné sklepy – otevření - Den
otevřených sklepů - 1. ročník
1872) SMOLA, Vojtěch

U vrboveckých sklepů je konečně bezpečněji / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 125 (2014), s. 3
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – podchody – výstavba bezpečnost
1873) BE

Tip na výlet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 14, č. 18 (2014), s. 11
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - Hnanice (Znojmo, Česko) -cestovní ruch – turistika - památky
výlety
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1874)

LP

Blíží se bitva u Znojma. Vojska se střetnou u Louckého kláštera, v Dobšicích i ve Vrbovci / lp. –
In: Znojemské listy. -- Roč. 23, č. 12 (2014), s. D, Znojemské kulturní léto
dtto:
JKA, E. Bitva Znojmo-Dobšice 1809-2014. Znojemsko. 8.7.2014, roč. 24, č. 28, s. 6.
Znojmo (Česko) - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) Vrbovec (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) –
Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821{ XE "Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821" } rekonstrukce - 2014
1875) JM

Ve Vrbovci bude úpravna vody / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 29 (2014), s. 2
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – Hnízdo - vodní hospodářství - úpravny vody – vybudování –
plánování
1876) BE

Tip na výlet : ve sklepech najdete i šmajchlkabinet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 36 (2014), s. 11
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česko) - - cestovní ruch- turistika – vinařství
vinné sklepy – výlety - tipy

 Želetice
1877) BE

Divadelní režisér Jaroslav Seidl slaví devadesátku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 12 (2014), s. 6
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