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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 

 

 

 

 

 
 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 3 

OBSAH 
 

ÚVOD ---------- 2                        

 

OBSAH ---------- 3 

ZNOJEMSKO ---------- 5 

 

ZNOJMO ---------- 51 

ZNOJMO – MÍSTNÍ ČÁSTI ---------- 197 

ZNOJMO-HRADIŠTĚ ---------- 197 

ZNOJMO-KASÁRNA ----------- 199 

ZNOJMO-MRAMOTICE -------  200  

ZNOJMO-NAČERATICE ---------- 200 

ZNOJMO-OBLEKOVICE ---------- 201 

ZNOJMO-POPICE ---------- 201 
     ZNOJMO-PŘÍMĚTICE ----------- 202 

 

OBCE ZNOJEMSKÉHO REGIONU ---------- 204 

BANTICE ------- 204 

BEZKOV --------  204 

BÍTOV ---------- 204 

BOJANOVICE--------- 209 

BOSKOVŠTEJN ------ 209 

BOŽICE --------------- 210 

BŔEŹANY ---------- 212 

CiITONICE ---------- 212 

ČERMÁKOVICE ---------- 213 

DOBŠICE ---------- 213 

DOLENICE, DYJÁKOVICE---------- 216 

DYJE ------------------- 217 

HEVLÍN--------- 218 

HLUBOKÉ MAŚŮVKY, HNANICE ---------- 220 

HODONICE---------- 222 

     HORNÍ BŘEČKOV ---------- 223 

     HORNÍ DUBŇANY ---------- 224 

HORNÍ DUNAJOVICE. ---------- 224 

HORNÍ KOUNICE ---------- 225 

HOSTĚRADICE  ---------- 225 

HRÁDEK ---------- 226 

HRUŠOVANY n./Jev. ---------- 227 

CHVALOVICE ---------- 230 

JAMOLICE, JEVIŠOVICE---------- 232 

JEZEŘANY-MARŠOVICE, JIŘICE u Mir..---------- 234 

KOROLUPY, KRAVSKO ---------- 235 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 4 

KŘEPICE, KUCHAŘOVICE ---------- 237 

KYJOVICE, LANČOV, LECHOVICE ---------- 240 

LESNÁ ---------- 241 

LESONICE, LITOBRATŘICE --------  242 

LUKOV, MAŠOVICE ---------- 243 

MILÍČOVICE, MIROSLAV --------- 244 

‘MORAŠICE, MORAVSKÝ KRUMLOV ---------- 251 

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE ---------- 260 

OLBRAMKOSTEL ---------- 262 

ONŠOV, PETROVICE ---------- 263 

PLAVEČ, PODHRADÍ n./Dyjí, PODMYČE---------- 265 

PROKOPOV, PROSIMÉŘICE --------- 266 

SLUP --------- 267 

SUCHOHRDLY -------- 268 

     SUCHOHRDLY u Miroslavi, ŠAFOV, ŠANOV ------------- 269 

     ŠATOV, ŠTÍTARY ------------- 271 

     ŠUMNÁ -------- 272 

     TASOVICE -------- 273 

     TĚŠETICE  -------- 274 

     TRSTĚNICE, TVOŘIHRÁZ -------  275 

     UHERČICE, ÚNANOV ------------ 277 

     VALTROVICE, VEDROVICE  --------  279 

     VELKÝ KARLOV ------------- 280 

VIŠŇOVÉ  ------------------ 281 

VRACOVICE, VRANOV n./Dyjí ------------- 282 

VRANOVSKÁ VES -------------------------  288 

VRBOVEC ------------------------------ 289 

VÝROVICE  ---------------------------- 290 

ŽEROTICE, ŽERŮTKY ---------------- 291 

 

    

 

   SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU ---------- 292  

         REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ ---------- 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 5 

ZNOJEMSKO 
 

 

 

✓ Příroda 
 

 

1) KRUTIŠ, Dalibor 

Jezy na Dyji lákají plavce, rybáře i vodáky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 7 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)  jezy 

 

2) SMOLA, Vojtěch 

V anketě Strom Znojemska se o přízeň uchází i borovice u Šatova / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 8 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – stromy – ankety – soutěže - Strom Znojemska - 

nominace 
                           

3)  SMOLA, Vojtěch 

Přemnožení divočáci? Na Znojemsku určitě ne / Vojtěch Smola. – In  Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - zvěř -  prase divoké – divočáci - výskyt 
 

4) VSM 

Nový leták ukazuje obojživelníky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 12 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) – 

obojživelníci – informační – letáky - vydání 
                          

5) SMOLA, Vojtěch 
Co také plave v Dyji? Cejn, sumec či pstruzi : --Cestou po Dyji se věnuje rybí říši, která obývá největší vodní tok 

Znojemska. Na mušce ji mají i přírodovědci z Podyjí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. - ISSN 1802-0933. – Roč. 26, č. 13 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda – vodstvo – řeky - Dyje (Česko a 

Rakousko : řeka) – živočichové – ryby - výskyt 
 

6) SMOLA, Vojtěch 
Metuzalémy Znojemska. Stromy i "pařeziny" : --Přírodou Znojemska přibližuje prastaré živé organismy v 

regionu. Vědci tu objevili 800 let staré kořenové systémy / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 23 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – dřeviny - živé organismy – lokality  - výskyt 
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7) HISTORIE 
Historie Dyje: nejen radost, ale také povodně Připomeneme největší záplavy v novodobé historii Znojemska. 

Nabízíme obrázky, jak voda z řeky škodila. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 25 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – vodstvo – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka) – 

povodně - fotografie 
 

8) DUŠKOVÁ, Markéta 

Do Podyjí se vrátí divocí poníci / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-

1168. -- Roč. 26, č. 31 (2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

     dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Do Podyjí se mají vrátit poníci. 5+2 dny. 6.2.2015, roč. 4, č. 5,  

s. 1, 2. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – zvěř – koně - divocí koně - exmoorský pony - pastva 

využití - Národní park Podyjí (Česko) 
 

9) KRUTIŠ, Dalibor 

Dyje dala jméno obcím, lodím i souboru dětí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 31 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - názvy 
 

                            

10)  CHMELÍKOVÁ, Soňa 
V Podyjí mají žít divocí koně. Pomohou přírodě : příroda Podyjí by se měla v budoucnu stát nový domovem 

pro divoké koně / Soňa Chmelíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 34 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) - luční 

ekosystémy – záchrana – divocí – koně  - využití 

 

11) SMOLA, Vojtěch 

Holubi: krasavci i problém městských center / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – chovatelství – holubi – přemnožení - opatření 

 

12) BE 

Bagr na Kraví hoře pomáhal rostlinám i broukům / be, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 2 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí 

(Česko) – bagry - Správa Národního parku Podyjí 

                         

13)  KRUTIŠ, Dalibor 

Vody Dyje skrývaly auto, plavala i maringotka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 43 (2015), s. 2 
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Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : 

řeka : oblast) – odpad – znečištění - Správa Národního parku Podyjí 

 

14) SMOLA, Vojtěch 

Podyjí: přibylo kriticky ohrožených netopýrů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 47 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) - zvířata 

netopýři – druhy - výskyt 

                      

15)  SMOLA, Vojtěch 
Popsal květenu Znojemska. Už před 60 lety : --Přírodou Znojemska se věnujvý znamnému přírodovědci 

Vratislavu Drlíkovi, zakladateli Jihomoravského muzea / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 53 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – flóra – osobnosti – přírodovědci –  

Drlík, Vratislav, 1886-1955 - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

16)  JM 

V Dyjákovicích padl rekord: +14, 4 °C / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická stanice – 

Kuchařovice – teploty – měření  - rekordy 

 

17) SMOLA, Vojtěch 

Venku to už kvete: jaterník, křivatec i lýkovec / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 59 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – rostliny – druhy – výskyt - Národní park Podyjí 

(Česko) 

 

18)  JM 

Sněhu bývalo v zimě ještě méně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 6 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická stanice 

Kuchařovice – sníh – rekordy - statistiky 

 

19) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

V Podyjí jsou zajímavá místa, kam lidé ale nesmějí / Kateřina Kotoučová. --In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 6 (2015), s. 1, 5 

     dtto:  

KOUTOUČOVÁ, Kateřina. Viklan, jejž nezviklal ani čas, stojí (zatím). Znojemsko 24.2.2015, roč. 

25, č. 9, s. 4. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) -  příroda - 
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chráněná území - Orlí křídlo - Ledové sluje - Vraní skála - Býčí skála 
 

20)  EISENBRUK, Jiří 

Načeratický kopec: Dříve cvičiště, dnes chráněné území s černými skládkami / Jiří Eisenbruk. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 7 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – památky - chráněná území - Načeratický kopec - 

životní prostředí – znečištění - černé skládky 

 

21) SMOLA, Vojtěch 

Soutěž Strom Znojemska: ještě poslední hlasy : dnešní díl Přírodou Znojemska se věnuje vrcholící soutěži, 

která brzy určí, který strom byl v loňském roce nejvíc zajímavý / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 71 (2014), s. 2  

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska 2014 - nominace 

WWW stránky - hlasování 

 

22) JM 

U Mašovic a Havraníků se budou pást poníci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda  - zvěř – koně - divocí koně – poníci - exmoorský pony - 

pastva – využití - Národní park Podyjí (Česko) 

 

23) VSM 

Podyjí láká do skal, za netopýry i památkami / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 74 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - národní parky - Správa Národního -

parku Podyjí – exkurze – vycházky – veřejnost - zahájení 

 

24) SMOLA, Vojtěch 
Žáby zamířily na námluvy. A končí i tragicky : dnešní díl se věnuje nynějšímu jarnímu období, které je 

nebezpečné pro žáby. Jejich pud je totiž často zažene i pod kola aut / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 77 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda –živočichové - migrace živočichů - sezónní migrace –

živočichů – žáby - jaro 

 

25) SMOLA, Vojtěch 

Obce z Podyjí podpoří dotace ministerstva / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) – obce – rozvoj  - 

infrastruktura – dotace - Ministerstvo životního prostředí 

 

26) PERGROVÁ, Ilona 
Vycházky odhalí podzemí, horniny, ale i lomy : další díl přiblíží vycházky do přírody, které pořádá Správa 

národního parku Podyjí nebo krumlovské muzeum / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. – Roč. 26, č. 85 (2015), s. 2 
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Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko : oblast - Podyjí (Česko) – příroda – exkurze – vycházky -veřejnost 

Správa Národního parku Podyjí - Městské muzeum a Galerie Knížecí dům (Moravský 

Krumlov. Česko) 

 

27) SMOLA, Vojtěch 
Ptactvo je zpět ze zimovišť. Rorýsi ještě ne : dnešní díl Přírodou Znojemska popisuje návrat ptactva ze svých 

zimovišť zpět na Znojemsko. Jsou tu už čápi i vlaštovky / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 88 (2015), s. 1, 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda  - živočichové – ptáci – zimoviště - návrat 

                       

28)  BE 

Netopýři "bydlí" ve škole i ve sklepích / be, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 5 

     dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Vzácným netopýrům se Podyjí líbí. Je jich tady čím dál víc. 5+2 dny. 20.3.2015, 

roč. 4, č. 11, s. 3. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – savci – netopýři  - výskyt - Národní park Podyjí 

(Česko) 

 

29)  PERGROVÁ, Ilona 
Nadace dá třicet tisíc na sázení alejí : nadace Partnerství i občanské sdružení Větvení podporují výsadbu 

stromů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 93 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - veřejná zeleň – stromy – výsadba – neziskov – 

organizace - Nadace Partnerství - Občanské sdružení Větvení  - podpora - dotace 

 

30) SMOLA, Vojtěch 

Už kvete sasanka, podbílek, tařice i ostřice / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 94 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – rostliny – květena – druhy - výskyt 

 

31) EIS 

Zima schází na úbytě / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – teploty – zima - statistiky 

 

32) PERGROVÁ, Ilona 
Strom Znojemska vyhrály letos duby v Plavči : sto patnáct let staré duby v Plavči e staly nejsympatičtějšími 

stromy minulého roku. V anketě  získaly / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 100 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast)  - příroda – stromy –ankety - Strom Znojemska 2014 -výsledky 
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33) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Kolem cest na Znojemsku stromy zatím nemizejí / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 13 (2015), s. 8  

Jihomoravský kraj (Česko : 2000-) Znojmo (Česko : oblast) – příroda – stromy – kácení - 

sázení – statistiky 2003-2013 

 

34) SMOLA, Vojtěch 

Klíšťata již začínají útočit : vysoké riziko útoku klíšťat hrozí o tomto víkendu na Znojemsku / Vojtěch 

Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 107 (2015),  

s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – klíšťata – aktivita – výskyt - počasí 

                            

35)  SMOLA, Vojtěch 

I příroda Podyjí se má více otevřít turistům / Vojtěch Smola, čtk. -- In: Rovnost Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 116 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - zákony 

novely - ochrana přírody - Ministerstvo životního prostředí - schválení 

 

36) VSM 

Oslaví den chráněných území / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 117 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) - akce 

Evropský den chráněných území - programy 

 

37) JM 

Vichřice dosáhla rychlosti přes 110 km za hodinu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – vichřice – škody – odstranění - hasiči 

 

38) SMOLA, Vojtěch 

Zapršelo a do jarních lesů vyrazí houbaři : Přírodou Znojemska se věnuje houbám, které už v těchto dnech ve 

zdejších lesích rostou, nebo zanedlouho začnou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. –  

Roč. 26, č. 122 (2015), s. 1, 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – rostliny – houby - výskyt 

                            

39) SMOLA, Vojtěch 

Příroda Podyjí? Přístupná i pro vozíčkáře / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 128 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí 

(Česko) – turistika - turistické trasy - Správa Národního parku Podyjí 
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40) SMOLA, Vojtěch 
Chráněná území Znojemska?  Je jich řada : dnešní díl Přírodou Znojemska představuje přírodní památky a 

rezervace regionu, ak je Šafářka, Skalky či U doutné skály / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 134 (2015), s. 1, 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) -  příroda - chráněná území - ochrana přírodních památek - 

přírodní rezervace - lokality 

 

41) DUŠKOVÁ, Markéta 

Fascinující vinice u Dyje / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 21 (2015), s. 15 

Znojmo (Česko : oblast)Podyjí (Česko) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí -

(Česko) – vinice – Šobes – sklepy - památky 

 

42) PERGROVÁ, Ilona 

Na vesnicích pošli psi. Kvůli otravě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 136 (2015), s.1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – zvířata -  psi – úhyn – otrava-  vyšetřování 

 

43) PERGROVÁ, Ilona 

Chladná Dyje láká ke koupání. Nejen otužilce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 136 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - 

koupání 

 

44) GROSSMAN, David, 1954- 

Letošní Podyjí je říše zázraků, míní odborníci / David Grossman. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 140 (2015), s. 2 

Přírodou Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) -  příroda – fauna – flóra – rostliny – zvířata – 

druhy - výskyt 

                          

45) PERGROVÁ, Ilona 
Za fíky do ciziny? Letos dozrají i tady : fíkovníky, citronečníky trojlisté nebo granátová jablka. Exotické 

plodiny, kterým se letos v regionu nezvykle daří / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 142 (2015), s. 3 

 Znojmo (Česko : oblast) – příroda  - rostliny - exotické rostliny – lokality - výskyt 

 

46) PERGROVÁ, Ilona 

Alej roku 2015 čeká nominace / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 148 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – parky - liniová zeleň – soutěže - Alej roku 2015 - 

nominace 
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47) SMOLA, Vojtěch 
Ničit chemií plevel? Netřeba, je to chutné jídlo : postřiky přírodě škodí,podle přírodovědců by je lidé neměli 

přehnaně používat, zejména ne na plevel. Lepší je si na něm pochutnat, míní / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 155 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – rostliny – plevele – chemické – postřiky - omezení 

využití 

 

48) PAS 

Lesy vysázely statisíce stromů / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.-- Roč. 25,  

č. 24 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – lesy – stromy – výsadba  - Městské lesy Znojmo 

 

49) DUŠKOVÁ, Markéta 

Potápka zpět v Podyjí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 25 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – zvěř – kachny - potápka malá - hnízdění 

 

50) SYCHROVÁ, Věra 

Sucho: trápí i odkrývá poklady / Věra Sychrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 170 (2015), s. 1, 3 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – sucha 

vedra – řeky – vysychání - Povodí Moravy 

 

51) NAGYOVÁ, Eva 

Únik před tropy? V kryosauně nebo sklípcích / Eva Nagyová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 184 (2015), s. 1 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast -  příroda – počasí – meteorologie + 

teploty – rekordy - statistiky 

 

52)  PERGROVÁ, Ilona 

Morašice trápí nedostatek vody / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – sucha - spodní vody – vysychání – voda – 

nedostatek - Morašice (Znojmo, Česko) -  Hrádek (Znojmo, Česko) 

 

53) KORYTA 

Koryta řek vysychají. I Jevišovka je skoro bez vody. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 188 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – vodstvo – řeky - Jevišovka (Česko : řeka : oblast) - 

sucha - vysychání 

 

54) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Viklan nejednoho čtenáře zviklal / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -

- Roč. 25, č. 27 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda - chráněná území - Orlí křídlo - 

fotografie 
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55) SY 

Koupání u Bítova? Hrozí vyrážky / sy, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

 -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 196 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – přírodní – koupaliště – nádrže - Vranov (Česko : vodní 

nádrž) – voda – kvalita - přehledy 

 

56) DUŠKOVÁ, Markéta 

Jako u moře. Podyjí se mění / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 

-- Roč. 26, č. 205 (2015), s. 16, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) – příroda - počasí 

klima - klimatické změny 

 

57) JM 

Prodloužený víkend: Kolapsy i rekordy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro  

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 1, 12 

Znojmo (Česko : oblast) -  příroda – počasí- meteorologie – vedra – teploty – rekordy -  

statistiky 

 

58) JAN 

Teploty nejsou tak rekordní, spíš sucho / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 29 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – teploty – sucha – rekordy -  

statistiky 

 

59) JM 

Horko a sucho sužuje náš region / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -

- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 1, 2 

     dtto:  

EIS. Teplotní rekord Kuchařovic padl. Znojemsko. 28.7.2015, roč. 25, č. 31, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – horko – sucho – teploty - 

rekordy 

 

60) JM 

Teplotní rekordy padly v Dyjákovicích i Kuchařovicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 3 

     dtto:  

JM. Horka překonala řadu teplotních rekordů. Znojemský týden. 17.8.2015, roč. 15, č. 34, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – teploty – měření - rekordy 

 

61) JM 

Popadaly další rekordy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 37 (2015), s. 3 

 dtto:  

EIS. Letošní léto mělo rekordní počet tropických dní a nocí. Znojemsko. 2015, roč. 25,  

č. 37, s. 2. 
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Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – teploty – rekordy - statistiky 

 

62) DUŠKOVÁ, Markéta 

Fíkovníkům se daří. Už od středověku / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 34 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko)  - Národní park Podyjí (Česko) – příroda – 

dřeviny - fíkovník smokvoň - mišpule německá - cikáda chlumní - výskyt 

 

63) SMOLA, Vojtěch 
Příroda Podyjí: květiny teď vykvetly podruhé : příroda národního parku hraje v těchto dnech všemi barvami. 

Není to však zásluha jen podzimem zbarveného listí, vykvetla i řada květin / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Přírodou u hranic. 

Znojmo (Česko : oblast)  - Podyjí (Česko) - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) 

Příroda - kvetoucí rostliny - roční období - výskyt 

 

64) VSM 

Vybírají Dobrý skutek pro Podyjí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802- 

dtto: BE. Anketa Dobrý skutek pro Podyjí 2015 vyhlásí vítěze. Znojemský týden. 2015, 

roč. 15, č. 45, s. 7. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - životní prostředí - Správa Národního parku Podyjí - 

Dobrý skutek pro Podyjí – 2015 - 4. ročník - nominace 

 

65) KRUTIŠ, Dalibor 

Léto vysušilo rybníky. Ryby budou menší / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 246 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – rybníkářství – rybníky – ryby – výlovy – sucha 

 

66) DUŠKOVÁ, Markéta 

V Podyjí sídlí smrtihlav / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 36 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda – motýli - lišaj smrtihlav - výskyt 

 

67) IPE 

Národní parky mají certifikát / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 258 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - 

Národní park Thayatal (Rakousko) - ochránci přírody - přeshraniční spolupráce – 

certifikáty - udělení 

 

68) CHAF 

K rekordnímu sumci blahopřál i Jakub Vágner / chaf. -- In: Znojemský týd : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž)  

příroda – ryby  - sumci – úlovky - Profi Carp Team 
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69) RZT 

Rekordní sucho a teplo pomohlo africkému motýlovi i řadě rostlin / rzt. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 41 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda – fauna- flora –druhy – výskyt - sucha 

teplo – rekordy - Národní park Podyjí (Česko) 

 

70) SMOLA, Vojtěch 

Louky v Podyjí zarůstají. Odborníci je obnoví / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 266 (2015), s. 3 

     dtto: DUŠKOVÁ, Markéta. Obnoví zarostlé louky. Pomohou tak 

 motýlům. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 47, s. 2. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) – příroda - louky 

Hlubocká louka - Gálišská louka - údržba 

 

71) MACOUN, Eman 

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

44 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – řeky Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – 

historie – současnost - fotografie 

 

72) JM 

Zastřelený psík mývalovitý je v muzeu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 46 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – příroda – zvířata - psík mývalovitý - výskyt 

 

73) PERGROVÁ, Ilona 

Petardy? Psi najdou ticho v útulku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 302 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – psi – útulky - psí útulky – Silvestr – ohňostroje – 

petardy - ochrana 

 

74) JM 

V Dyjákovicích bylo v listopadu 20, 8 °C / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – meteorologie – teploty – rekordy - listopad 

2015 -statistiky 

 

75) DUŠKOVÁ, Markéta 

Sázejí stromy a pečují o ně. Jsou totiž krásné, vysvětlují / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 

4, č. 44 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – stromy - ovocné stromy – aleje – obnovení – spolky -  

Stromy v krajině 
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✓ Životní prostředí 

 

 

76) MOŠTĚK, Martin 
Poplatky za odpad: města chtějí ceny držet : od čtyř set do šesti set korun za rok platí lidé ve městech na 
Znojemsku za odpad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 12 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - komunální odpad – popelnice – poplatky - 

ceny 

 

77) SELINGER, Karel 

Máme teď prázdno, hlásí výkupny kovů / Karel Selinger. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 54 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - komunální odpad - druhotné suroviny – 

sběrny – výkupny – kovy – železo – vyhlášky - změny 

 

78) EISENBRUK, Jiří 

Načeratický kopec: Dříve cvičiště, dnes chráněné území s černými skládkami / Jiří Eisenbruk. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 7 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – památky  - chráněná území - Načeratický kopec 

životní prostředí – znečištění - černé skládky 

 

79) PERGROVÁ, Ilona 

Poplatky za odpady: zbývají poslední týdny : ještě dvacet tisíc lidí musí na pokladně znojemské radnice 

zaplatit do konce června čtyři sta korun / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 130 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - komunální odpad – odpady – popelnice – 

 

80) VSM 

Vybírají Dobrý skutek pro Podyjí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 246 (2015), s. 2 

     dtto:  

BE. Anketa Dobrý skutek pro Podyjí 2015 vyhlásí vítěze. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 45, s. 

7. 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda - životní prostředí - Správa Národního parku Podyjí 

Dobrý skutek pro Podyjí – 2015 - 4. ročník - nominace 
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✓ Historické památky 

 
 

81) PERGROVÁ, Ilona 
 

Opravené památky opět soutěží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – opravy – rekonstrukce – soutěže - 

Nejlépe opravená kulturní památka - Jihomoravský kraj (Česko) - vyhlášení 

 

82) PERGROVÁ, Ilona 

Soutěž památek v kraji ovládlo Znojemsko / Ilona Pergrová. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 64 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – opravy – rekonstrukce – soutěže - 

nejlépe opravená památka – kandidáti - hlasování 

 

83) PERGROVÁ, Ilona 

Hrady i zámky zahajují sezonu o Velikonocích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 66 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady – zámky –prohlídky – sezony - 

zahájení 

 

84) PERGROVÁ, Ilona 

Papírna u Šobesu uvítá první turisty / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 101 (2015), s. 1, 2 

     dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Papírna u Hnanic jako atrakce. 5+2 dny. 15.5.2015, roč. 4, č. 19, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – historické – památky- Devět mlýnů – Papírna - 

opravy – rekonstrukce – dokončení - Správa Národního parku Podyjí 

 

85) DUŠKOVÁ, Markéta 

V Bítově "oživí" vycpané psy / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 12 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady –zámky – sezony - zahájení 

 

86) PERGROVÁ, Ilona 

Výletníky zve na Cornštejn Bílá paní i šermíři / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 113 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady – zříceniny - Cornštejn (hrad) –

prohlídky – sezony - zahájení 

 

87)  MOŠTĚK, Martin 

Kostely v pátek zůstanou otevřené do noci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 121 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 
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Znojmo (Česko : oblast) – historické – církevní – památky – kostely – prohlídky - Noc 

kostelů - programy 

 

88) JM 

Dům, kostel a kaple jsou druhé v kraji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – soutěže  -Nejlépe opravená kulturní –

památka –osobnosti – radní - Beranová, Bohumila -rozhovory 

 

89) IPE 

Cornštejn zítra otevře. Bude živo / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 124 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Bítov (Znojmo, Česko : oblast) – historické – památky – hrady - 

zříceniny - Cornštejn (hrad) – prohlídky – sezony - zahájení 

 

90) KRUTIŠ, Dalibor 

Cornštejn otevřel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 126 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady – zříceniny - Cornštejn (hrad) -  

sezony – zahájení - prohlídky 

 

91) CORNŠTEJN 

Cornštejn vyhladověli, pak čtyři století pustl / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 154 (2015), s. 8 

Zříceniny jihu Moravy - Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky –hrady – 

zříceniny - Cornštejn (hrad) – dějiny - všeobecnosti a zajímavosti - návštěvnost 

 

92) MOŠTĚK, Martin 
Zámky na Znojemsku prožívají změnu : hned několik velkých památek na Znojemsku prožívá letos obrat svých 

osudů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 172 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – zámky – opravy – rekonstrukce  - 

reklama a propagace –nové - stálé expozice – programy 

 

93)  MOŠTĚK, Martin 

Památky táhnou hosty i ve vedrech / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 184 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady – zámky – prohlídky - návštěvnost 

statistiky 

 

94) SMOLA, Vojtěch 

Nový Hrádek láká na historii i vzácnou přírodu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 189 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny - 

Nový Hrádek (hrad) – pověsti - historie 
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95) VSM 

Dny evropského dědictví: na památky pozve i Krumlov / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – zpřístupnění - Dny evropského dědictví 

programy 

 

96) PERGROVÁ, Ilona 
Advent na hradě? Vánočka i koncerty : milovníci starých časů si nemusí ani v předvánočním čase odpírat 

návštěvu hradů a zámků v regionu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 283 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky – hrady – zámky - Vánoce 2015 - 

programy 

 

97) SMOLA, Vojtěch 

Problém zříceniny? Chybějící voda a elektřina / Vojtěch Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 297 (2015), s. 2 

Po památkách. 

Znojmo (Česko : oblast) - Bítov (Znojmo, Česko : oblast) – historické – památky – hrady -  

zříceniny - Cornštejn (hrad) - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) +  

Durajková, Vladimíra - rozhovory 

 

98)  DAVID, Jan 

Zimní hrady a zámky: údržba, koncerty i počítání netopýrů / Jan David. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 

46 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – historické – památky  - hrady – zámky - programy 

 

 

 

✓ Veřejný život – místní správa 

 

99) MOŠTĚK, Martin 
Města hlavně dokončují práci : investiční plány měst na Znojemsku letos počítají s dokončením rozdělných 

staveb a oprav / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 2 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) + veřejný život - místní správa - městské úřady + hospodaření - 

investiční – plány - programy a projekty - dokončení 

 

100) PERGROVÁ, Ilona 

Tři vesnice v regionu čekají nové volby : znovu k volebním urnám půjdou obyvatelé Tvořihráze, Kravska a 

Tavíkovic / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 17 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast)  - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Tavíkovice (Česko) - Kravsko 

(Znojmo, Česko) -veřejný život - místní správa + volby - obecní volby - opakování 
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101)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Dobré zprávy řidičům / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 1 (2015), s. 1, 2 

Morava jižní (Česko) 

Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - Krajský úřad Jihomoravského 

kraje – rozpočty – finance – investice – silnice – obchvaty – památky - rekonstrukce 

 

102) CHMELÍKOVÁ, Soňa 

Dubňany a Karlov nově podpoří Tibet / Soňa Chmelíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast)-veřejný život - místní správa - Tibet (Čína) – solidarita - vlajky 

vyvěšení 

 

103) MOŠTĚK, Martin 

Radnice rozdaly příspěvky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 113 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - 

místní správa – zastupitelstva – dotace – příspěvky – schválení – kluby - spolky 

 

104) PERGROVÁ, Ilona 

Výrovice mají cenu za spolkový život : v letošní soutěži Vesnice roku zabodovaly Výrovice / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 141 (2015), 

s. 3 

 Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa – soutěže - Vesnice roku - spolky 

 spolkový – život - krajské kolo - ocenění 

 

105) MOŠTĚK, Martin 
Zákon donutí zveřejnit smlouvy : několik měsíců či let mají některá města v regionu při přípravě na povinné 

zveřejňování smluv / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 225 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa – právo – smlouvy – zákon o 

povinném zveřejňování smluv - naplnění 

 

106) MOŠTĚK, Martin 

Města už chystají nové rozpočty : hospodaření radnic na příští rok nyní - projednávají zastupitelé v regionu / 

Martin Moštěk. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

283 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - rozpočet 2016 - 

ednání - přípravy 
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✓ Policie 

 

107) MM 

Lidé ze Znojemska odevzdali policii na sedm desítek zbraní / mm. -- In: Rovnost Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 2 

     dtto:  

JM. Amnestie odhalila zakázané samopaly. Znojemský týden. 16.2.2015, roč. 15, č. 8, s. 1.                       

dtto:  

JAN. Nejdřív ruský, teďněmecký samopal. Znojemsko. 17.2.2015, roč. 25, č. 8, s. 3. 

Znojmo (Česko : oblast) + policie - Policie ČR – zbraně – odevzdávání – registrace - 

amnestie 

 

108) JM 

Při odpalování pyrotechniky přišel o prsty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pr znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 2 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – policie - Policie ČR - trestná činnost - trestné činy - přestupky 

statistiky – Silvestr - 2014 

 

109)  KRUTIŠ, Dalibor 

Cedule upozorní na nebezpečné místo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 64 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – Policie ČR -  doprava - silniční doprava – silnice - silnice I/53 – 

nehodovost nehody - dopravní značky – umístění  

 

110) JM 

Na silnicích přibylo mrtvých i těžce zraněných / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – Policie ČR - doprava - silniční doprava  - dopravní nehody – 

nehodovost – statistika - 2014 

 

111) JM 

Řidičky nedávaly pozor. Bouraly / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -

- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 12 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody  

statistiky - Policie ČR 

 

112) JM 

U Miroslavi uhořeli čtyři mladí lidé / jm, be, chaf. -- In: Znojemský týden 

 : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – Policie ČR - doprava - silniční doprava – nehody - dopravní 

nehody - úmrtí 

  

113) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie kontroluje lodě. Kvůli motorům / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 160 (2015), s. 1, 2 
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   dtto:  

JM. Motorové lodě na Vranovské přehradě: Ano i ne. Znojemský týden. 29.6.2015, roč. 15, č. 27, 

s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) 

Policie ČR - doprava - lodní doprava -  lodě - motorové čluny - spalovací motory - kontroly 

pokuty 

 

114) KRUTIŠ, Dalibor 

Vojsko se vrátilo na státní hranice. Cvičně / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Hevlín (Znojmo, Česko) – Hatě – hranice - hraniční přechody - 

ochrana – kontroly Policie ČR - Česko. Armáda - cvičení 

 

115) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie je na hranicích, armáda cvičí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 239 (2015), s. 3 

     dtto:  

JM. Vojáci a policisté cvičně obsadili státní hranici. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 1.   

     dtto:  

JAN. Neprojdou!. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 41, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) – hranice – bývalé - hraniční přechody – auta – kontroly - Policie 

ČR - Česko. Armáda 

 

116) CHAF 

Na čáru se vrátili muži v uniformách / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – hranice – bývalé - hraniční přechody – auta – kontroly - 

Policie ČR - Česko. Armáda 

 

117) RED 

Policisté dopadli jednoho z šéfů podsvětí / red, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), s. 1 

     dtto:  

JAN. Mafián atraktivnější než kanalizace. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 43, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko : oblast) – policie - trestné činy - mezinárodně hledaní – pachatelé - 

zadržení - Policie ČR 

 

118) JM 

Tragický čtvrtek: těžce zranění řidiči / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody - 

Policie ČR - vyšetřování 
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✓ Hranice 

 

 

119) KRUTIŠ, Dalibor 

Vojsko se vrátilo na státní hranice. Cvičně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast)-Hevlín (Znojmo, Česko) – Hatě – hranice - hraniční přechody -  

ochrana – kontroly - Policie ČR - Česko. Armáda - cvičení 

 

120) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie je na hranicích, armáda cvičí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 239 (2015), s. 3 

     dtto:  

JM. Vojáci a policisté cvičně obsadili státní hranici. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 1.  

     dtto:  

JAN. Neprojdou!. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 41, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) – hranice – bývalé - hraniční přechody – auta – kontroly - Policie 

ČR - Česko. Armáda 

 

121) CHAF 

Na čáru se vrátili muži v uniformách / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – hranice – bývalé - hraniční přechody – auta – kontroly - Policie 

ČR - Česko. Armáda 

 

 

 

✓ Vojenství 

 

122) KACETL, Jiří, 1976- 

Leden 2015: marný útok Rusů i pád z okna / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 

1802-0933. – Roč. 26, č. 13 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko : oblast) – vojenství – dějiny - první světová válka (1914-1918) – 1915 – 

události – vývoj - 100. výročí 

 

123) CHAF 

Na konci války byla na Znojemsku nejmodernější bojová technika / chaf. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. (2015), s. 13 

Osvobození očima kronik. 

Znojmo (Česko : oblast)  - vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – osvobození - 

Kroniky -  zápisy – historie + Vítek, Vítězslav - Ludvík, Miloš - rozhovory 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 24 

124) CHAF 

Mrtvý plukovník z Hrotovic nakonec osvobodil Prahu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 4 (2015), s. 13 

Osvobození očima kronik. 

Znojmo (Česko : oblast) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – osvobození - 

kroniky – zápisy – historie - Vítek, Vítězslav - Ludvík, Miloš - rozhovory 

 

125)  VÍTEK, Vítězslav 

Nástin bojových operací na znojemském směru v roce 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: 

Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 

(2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – osvobození - 

Kroniky – zápisy – historie - Vítek, Vítězslav - Ludvík, Miloš 

 

126) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: jen 200 gramů obilovin na den / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --  

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko : oblast) – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

historie 

 

127) KRUTIŠ, Dalibor 

Na pevnost padlo dvě stě kilo barvy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 101 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – vojenství – pohraničí – pohraniční – pevnosti – opevnění  - 

bunkry - pěchotní srub MJ-S4 Zatáčka – muzea – sezony – zahájení - Klub vojenské 

historie 

                   

128) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: znojemští zahánějí chmury hudbou / JIří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 118 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - 

události 

 

129)  KRUTIŠ, Dalibor 

Parta nadšenců z Brna opravuje řopík u hranic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 124 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) - Hevlín (Česko : oblast)) – vojenství – pohraničí – pohraniční -  

pevnosti –opevnění - bunkry  - řopíky - opravy 

 

130) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Procesí nesmí sypat trávu. Je po koně / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 130 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 
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Znojmo (Česko : oblast) – Evropa – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) 

1915 - události 

 

131) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: rukování hrozí i padesátiletým / Jiří Kacetl. – In  Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 142 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - Znojmo (Česko : oblast) – vojenství - první světová 

válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

132) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Znojmo tančí. Slaví pád Lvova / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 148 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - 

události 
 

 

 

✓ Církev 

 
 

133) MOŠTĚK, Martin 

Kostely v pátek zůstanou otevřené do noci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 121 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

Znojmo (Česko : oblast) – církev - historické – církevní – památky – kostely – prohlídky - 

Noc kostelů - programy 

 

134) KRUTIŠ, Dalibor 

Města rozsvítí vánoční stromy. Začne advent : svěcení věnců i vánočních stromů, hudba a zpěv, čerti i andělé / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 274 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – církev – svátky – tradice – Advent – Vánoce – přípravy - 

zahájení 
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✓ Sociální péče 
 

 

135) KRUTIŠ, Dalibor 
Tříkrálová sbírka: první koledníci vyšli : stovky malých i větších koledníků začínají procházet ulicemi na 

Znojemsku / Dalibor Krutiš. – In:  Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 3 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - Tři králové - 

Tříkrálová sbírka 2015 -- koledníci 

 

136) MOŠTĚK, Martin 

Tříkrálová sbírka: na Znojemsku vynese přes půldruhého milionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 15 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče – charita - dobročinné akce - Tříkrálová sbírka  -

2015 - sčítání 

 

137) MOŠTĚK, Martin 

Tříkrálová sbírka: opět rekordní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 24 (2015), s. 3 

     dtto:  

JM. Ve 107 pokladničkách bylo 432 375 korun. Znojemský týden. 12.1.2015, roč. 15, č. 3, s. 1.           

     dtto:  

JM. Tříkrálová sbírka vynesla 1 800 689 korun. Znojemský týden. 26.1.2015, roč. 15, č. 5, s. 1, 4. 

Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče – charita - dobročinné akce 

 - Tříkrálová sbírka -2015 - výtěžek 

 

138) KRUTIŠ, Dalibor 

Ve Znojmě by mohl být hospic : charita žádá kraj o peníze na provozování domácí hospicové péče / Dalibor 

Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 81 (2015), s. 

1, 3, 6, 7 

Znojmo (Česko : oblast)  - sociální péče - hospicová péče – charita - Oblastní charita – 

Znojmo - Diecézní charita Znojmo  - Jihomoravský kraj (Česko) – žádost - dotace 

 

139) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojemsko chce hospic / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 15 (2015), s. 3, 4 

Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - hospicová péče – hospic – dotace – žádosti - 

Diecézní charita Znojmo 

 

140) DUŠKOVÁ, Markéta 

Hospic poslouží od září / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 27-28 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - sociální služby - hospicová péče - hospic 

 

141) ČTK 

Domov pro padesát důchodců v Miroslavi? Stále v jednání / čtk, vsm. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 286 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko : oblast) - Miroslav (Česko) - sociální služby - sociální péče – senioři - 

domovy pro seniory – plány - výstavba 

 

 

 

✓ Zdravotnictví 

 

 

142) JM 

Chřipková epidemie je i u nás / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 1 

     dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Chřipka útočí, prevencí může být dobrá nálada. Znojemsko. 10.2.2015, 

roč. 25, č. 7, s. 2.  

     dtto:  

JM. Chřipková epidemie pokračuje. Znojemský týden. 23.2.2015, roč. 15, č. 9, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví - virové nemoci –chřipka – pacienti – nárůst - 

Nemocnice (Znojmo, Česko) – návštěvy - zákazy 

 

143) PERGROVÁ, Ilona 

Vranovsko opouští lékař. Náhrada není / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 1, 2 

 Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – zdravotnictví – děti - lékaři 

 pediatři - Texlová, Marta – praxe - ukončení 

 

144) KRUTIŠ, Dalibor 
Lékaři: v horku je lépe zůstat ve stínu : další vlna tropických veder může způsobit potíže nemocným, starým 

lidem i dětem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 164 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba – počasí – 

tropická – vedra –výjezdy - navýšení 

 

145) KRUTIŠ, Dalibor 
Bodnutí hmyzem zaměstnávalo lékaře : až deset případů bodnutí vosou či sršněm řešili denně lékaři ve 

znojemské nemocnici v tropických dnech / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – tropické –dny –

hmyz – bodnutí - ošetření 

 

146) KRUTIŠ, Dalibor 

Vrtulník? létá pro zraněné obden : záchranářský vrtulník létá na Znojemsko stále častěji / Dalibor Krutiš. -

- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 235 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví - zdravotní služby - zdravotnická záchranná  -

služba – záchranářské – vrtulníky – lety - statistiky 
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147) JM 

Nové sanitky dostanou záchranáři ve Znojmě, na Šumné a v Hrušovanech / jm.-- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje - lékařská první pomoc - sanitní vozy - sanitky 

 

148) JM 

Přibylo pacientů s virózami / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – zdravotnictví – nemoci – respirační – onemocnění – pacienti - 

nárůst 

 

 

 

✓ Služby 

 

 

149) MOŠTĚK, Martin 

Znojemsko na Regiontouru: převažuje klasika / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 3 

     dtto:  

BE. Znojemsko na veletrhu zvalo nejen za vínem. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4,  

s. 1, 9. 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – veletrhy – Regiontour - 25. ročník - 

stánky – služby - prezentace 

 

150) JM 

Uhořeli dva muži / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 1, 2 

     dtto:  

JM. Je to tragédie, říkají příbuzní mrtvého. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči – požáry - rodinné domy – zásahy -  úmrtí 

 

151) EISENBRUK, Jiří 

Slovanská epopej se vrací na Znojemsko / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko.-- ISSN 1212-169X. 

-- Roč. 25, č. 4 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) + služby - cestovní ruch – turistika – veletrhy – Regiontour - 

25. ročník – stánky - prezentace 

 

152) DAK 

Posnídají v Hradebním příkopě / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 105 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko : oblast) + služby – produkty – potraviny - fair trade – akce-  Férová 

snídaně 

153) CHAF 

Dobrovolní hasiči představili vizi do roku 2020 / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči -hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů 

Okresní sdružení hasičů Znojmo – vize -  představení 

 

154) VSM 

Únanovské koupaliště otevřou tento pátek, Louka už funguje / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 128 (2015), s. 2 

     dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Do plavek! Voda čeká. 5+2 dny. 29.5.2015, roč. 4, č. 21, s. 2. 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – koupaliště – plovárny – bazény – sezony  - zahájení 

Pohoda - Městská plovárna Louka 

 

155) PERGROVÁ, Ilona 

Hasiči v regionu se dočkali aut i opravených zbrojnic / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 168 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů 

zbrojnice – výstavba – dotace - Jihomoravský kraj (Česko : 2000-) 

 

156) PERGROVÁ, Ilona 

Koupaliště na Znojemsku hlásí rekordní sezonu. Pomohlo počasí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 186 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – koupaliště – plovárny – bazény – návštěvnost - rekordy 

 

157) JM 

Oheň v lese hasil i vrtulník / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči - hasičské sbory - profesionální hasiči - Sbor 

dobrovolných hasičů – požáry - likvidace 

 

158) PERGROVÁ, Ilona 

Platí potřebným obědy. Ve školách / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 220 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – jídelny - školní jídelny – děti – obědy –dotace – 

projekty - Obědy pro děti -Women for women 

                           

159)  JM 

Počet požárů vzrostl na trojnásobek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči - hasičské sbory – požáry – nárůst - škody 
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160) JM 

Sezona na koupalištích byla nadprůměrná / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 37 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – koupaliště – plovárny – sezony - návštěvnost 

 

161) KRUTIŠ, Dalibor 

Althanský palác ve Znojmě je pustý : zatím bez nového majitele je Althanský palác ve Znojmě / Dalibor 

Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 258 (2015),  

s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hotely – prodej - využití 

 

162) PERGROVÁ, Ilona 

Hasiči 2015: tragické nehody i netopýr / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 299 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů - 

výjezdy – statistiky - 2015 

 

163) DUŠKOVÁ, Markéta 

Děti, co neznají maso a ovoce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 46 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – služby – jídelny - školní jídelny – obědy - sociálně slabé rodiny 

sbírky 

 

 

 

✓ Obchod 
 

 

164) JM 

Zajistili padělatele i padělky za 11 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – obchod – sklady – prohlídky – kontroly + padělky - odhalení 

celníci 

 

165) KRUTIŠ, Dalibor 
Lesníci stromky střeží. Pachem : předvánočním krádežím stromků předcházejí lesníci štípáním větví i 

páchnoucími nátěry / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 284 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast)  - obchod - vánoční stromky – prodej - Městské lesy Znojmo - 

ochrana 

 

166) KRUTIŠ, Dalibor 

Slevy? Někdy jen trik prodejců / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 299 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – obchod – prodejny – akce – povánoční – slevy – zahájení 
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✓ Vodní hospodářství 

 

 

167) JM 

Pětici obcí spojí téměř dvacet km kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod –

kanalizace – výstavba + plánování - Vodohospodářské stavby Teplice - Milíčovice 

(Znojmo, Česko) - Lukov (Znojmo, Česko)  - Vracovice (Znojmo, Česko) - Horní Břečkov 

(Znojmo, Česko) - Čížov (Znojmo, Česko) 

 

168) PERGROVÁ, Ilona 

Vranov: poslední sezona bez oprav / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 91 (2015), s. 1, 3 

     dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Hráz opraví až po létě. 5+2 dny. 6.3.2015, roč. 4, č. 9, s. 2. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - vodní hospodářství  -

přehrady - přehradní nádrže - Vranov (Česko : vodní nádrž) – hráze – opravy  -

rekonstrukce – plánování - Povodí Moravy 

 

169)  KRUTIŠ, Dalibor 

Bítovsko: voda je plná sinic. Letos dříve / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 163 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Bítov (Znojmo, Česko : oblast) - vodní hospodářství - přehradní 

nádrže - Vranov (Česko : vodní nádrž) – znečištění – sinice - výskyt 

 

170) KRUTIŠ, Dalibor 

Jevišovka:možná omezí čerpání vody : povodí Moravy zvažuje zákaz čerpání vody z Jevišovky. Kvůli suchu / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 172 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – počasí – sucho - vodní toky – voda – 

čerpání - Povodí Moravy (firma) - zákaz 

 

171) LP 

Město buduje kanalizace v obcích / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 6 (2015),  

s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – kanalizace – výstavba -  plánování -  

Kravsko (Znojmo, Česko) - Plenkovice (Znojmo, Česko) - Kasárna (Znojmo, Česko) - 

Mramotice (Znojmo, Česko) - Žerůtky (Znojmo, Česko) 

 

172) PERGROVÁ, Ilona 

Voda na Vranově: už poloviční stav / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - vodní hospodářství - 

přehradní nádrže - vodní nádrže – přehrady - Vranov (Česko : vodní nádrž) - hladiny 
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pokles - sucha 

 

173) DAK 

Voda bude opět dražší / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 299 (2015), s. 2 

     dtto: 

BE. Voda bude zase dražší. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 51, s. 1.  

     dtto:  

EIS. Voda bude dražší. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 53, s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – vodné – stočné – ceny - navýšení 

 

 

 

✓ Doprava 
 

 

174) KRUTIŠ, Dalibor 

Opravy silnic: na Znojemsku za 300 milionů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 28 (2015), s. 3 

     dtto:  

JM. Na opravy silnic jde přes půl miliardy. Znojemský týden. 2.3.2015, roč. 15, č. 10,  

s. 3. 

Znojmo (Česko : oblast) + doprava - silniční doprava – silnice + průtahy – mosty – 

rekonstrukce – finance - Jihomoravský kraj (Česko) 

 

175)  KRUTIŠ, Dalibor 

Cedule upozorní na nebezpečné místo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 64 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice - silnice I/53  - nehodovost 

nehody - dopravní značky – umístění - Policie ČR 

 

176) SMOLA, Vojtěch 
Starostové se šikují kvůli silnici : nedělní tragická nehoda na silnici - I/53, při níž zemřeli čtyři mladí lidé, oživila 

debatu o stále vzdálených opravách této silnice / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 72 (2015), s. 1 

     dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Starostové: opravte třiapadesátku dřív. Znojemský deník-Rovnost. 10.4.2015. 

roč. 26, č. 84, s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava –silnice - silnice I/53  - silniční 

dopravní nehody – dokumentace – projekty – opravy - státní podpora  - dotace 

                            

177)  JM 

Na silnicích přibylo mrtvých i těžce zraněných / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody – nehodovost - 
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statistiky  - 2014 - Policie ČR 

 

178) PERGROVÁ, Ilona 

Vranov: sezona je tady. Vypluje i Balík / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 76 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) 

doprava -lodní doprava – lodě – plavby – sezony zahájení 

 

179) SMOLA, Vojtěch 
Budou lobovat kvůli opravám silnice smrti : vyslat důrazný apel vládě i hejtmanství kraje chtějí starostové obcí 

okolo silnice I/53 / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 81 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice - silnice I/53 - Znojmo-

Pohořelice – opravy – nedostatky – starostové – obce - lobismus 

 

180) KRUTIŠ, Dalibor 
Kuchařovice trpí. Kvůli kamionům : Kvůli uzavírce mostů ve Znojmě výrazně zhoustladoprava na průtahu 

Příměticemi, Kuchařovicemi a Suchohrdly / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 83 (2015), s. 1, 3 

 Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice - silniční stavby - uzavírky 

 Dopravní - kolabs 

 

                            

181)  KRUTIŠ, Dalibor 
Motorové lodě na Vranov nesmí : pobouření vyvolala u některých lidí, jejichž lodě brázdí vody vranovské 

přehrady, nová vyhláška / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 85 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – doprava - vodní doprava 

motorové čluny – zákaz - Vodárenská akciová společnost - Česko. Ministerstvo dopravy a 

spojů 

 

182) VSM 

Motory na přehradě: i Povodí už chce změnu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 3 

     dtto:  

CHAF. Vranovskou přehradu čeká invaze spalovacích motorů. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 

15, č. 13, s. 1, 3.  

     dtto:  

CHAF.Spalovací motory mohou na Vranov od 15. dubna. Znojemský týden. 30.3.2015, 

roč. 15, č. 14, s. 3. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava - 

motorové čluny  vyhlášky – novely – nesouhlas - Vodárenská akciová společnost - 

Povodí Moravy 
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183) KRUTIŠ, Dalibor 

Povodí Moravy se odvolalo. Kvůli Balíkovi / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 99 (2015), s. 2 

     dtto:  

MIV. Vranovský spor nekončí. Právo. 2.5.2015, roč. 25, č. 102, s. 13. - dtto: JM. Povodí 

Moravy neuspělo s žádostí u soudu. Znojemský týden. 20.4.2015, roč. 15, č. 17, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) 

Doprava - lodní doprava – lodě – provozovatelé - Balík, Martin – kotviště – přístavy - 

vyklizení - předběžná opatření – soudy – zamítnutí - Povodí Moravy - odvolání 

 

184) JM 

  jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 

15, č. 12 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody 

statistiky - Policie ČR 

 

185) JM 

U Miroslavi uhořeli čtyři mladí lidé / jm, be, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015),s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody – úmrtí -

Policie ČR 

 

186) IPE 

Psota pojede až do Drosendorfu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 102 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - autobusová doprava – autobusy - 

linky - Znojmo-Drosendorf - Znojemská dopravní společnost Psota, s.r.o. 

 

187) DUŠKOVÁ, Markéta 

Vlakem dvakrát rychleji / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 16 (2015),  

s.. 3, 4 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - železniční doprava – železnice - tratě 

Znojmo-Břeclav – modernizace – provoz - rychlení 

 

188) CHAF 

15. duben je tady, o motorových člunech na Vranově jasno není / chaf. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 1, 3 

     dtto: 

EIS. Zmatek v lodní dopravě. Znojemsko 21.4.2015, roč. 25, č. 17, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprav - 

motorové čluny –vyhlášky – novely – nesouhlas - Vodárenská akciová společnost - Povodí 

Moravy 
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189) JM 

"Silnice smrti" zanikne, chystá se téměř nová za tři miliardy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast)  - doprava  - silniční doprava – silnice - I/53 – rekonstrukce - 

Plánování - projekty 

 

190) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Největší atrakcí je Martin Balík / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 18 (2015), s. 2 

 dtto:  

JM. Povodí Moravy se odvolalo proti rozhodnutí soudu. Znojemský týden. 4.5.2015, roč. 15, č. 19, 

s. 2. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) 

doprava - lodní doprava – lodě – provozovatelé - Balík, Martin – kotviště – přístavy - 

vyklizení – soudy - Povodí Moravy 

 

191) JM 

Tragický čtvrtek: tři nehody, těžce zraněný / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 1, 2 

     dtto:  

JM. Nehody: šest zraněných, sedm poškozených aut a dvě motorky. Znojemský týden. 1.6.2015, roč. 

15, č. 23, s. 2. 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody 

 

192) KRUTIŠ, Dalibor 
Smrt na silnicích: letos už deset lidí : za první polovinu roku zemřelo na silnicích Znojemska více lidí než za 

celý loňský rok / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 154 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava - dopravní nehody - oběti dopravních 

nehod - statistiky 

 

193) MOŠTĚK, Martin 
Kraj zrušil soutěž na dopravce : s rozporuplnou soutěží na dopravce v rámci krajského systému veřejné 

dopravy souvisel i červnový zásah policistů na krajském úřadě / Martin Moštěk, čtk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 158 (2015), s. 1, 3 

     dtto:  

ČTK. Kraj zrušil tendr na provozovatele autobusových linek na Znojemsku. Právo 9.7.2015, roč. 25, č. 

158, s. 10 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - veřejná doprava - autobusová doprava - výběrová  

řízení – zrušení - Jihomoravský kraj (Česko). Krajský úřad - transparentnost 

 

194) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie kontroluje lodě. Kvůli motorům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 160 (2015), s. 1, 2 

     dtto:  



Znojemsko v tisku 2015 

 

 36 

JM. Motorové lodě na Vranovské přehradě: Ano i ne. Znojemský týden. 29.6.2015, roč. 15, č. 27, 

s. 1. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž)  

doprava - lodní doprava – lodě - motorové čluny - spalovací motory – kontroly - Policie ČR 

pokuty 

           

195) KRUTIŠ, Dalibor 
Objížďka na Vranov? Přes výmoly : ještě dva týdny budou jezdit místí, ale především turisté mířící na 

Vranovsko, po objížďkách / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 193 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava 

silnice – opravy - objížďky 

 

196) MOŠTĚK, Martin 

Obchvaty: letos vyberou firmy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 196 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava  - silniční doprava – silnice – obchvaty výstavba - 

firmy – soutěže - výběrová řízení - Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

197) PERGROVÁ, Ilona 

Bardotka pojede opět do Šatova / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 203 (2015), s. 3 

     dtto:  

VOJTEK, Milan. Vlak připomněl historii železnice. Právo. 7.9.2015, roč. 25, č. 209, s. 15. 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - železniční doprava – železnice – vlaky - parní  -

lokomotivy – výlety - České dráhy (firma) 

 

198) MOŠTĚK, Martin 

Školní spoje: opravy způsobují zpoždění / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - autobusová doprava – autobusy - školní autobusy 

zpoždění - dopravní omezení - objížďky 
 

                            

199)  ČTK 

Na Znojemsku budou jezdit autobusy podle soutěže až za rok / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 224 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava - veřejná doprava - dopravní obslužnost 

Znojmo (Česko : oblast) - výběrová řízení - veřejné zakázky 

 

200) JM 

Objížďky všude kam se podíváš / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce – opravy - 

objížďky - kolony 
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201) JM 

V jeden den havarovali čtyři mladí řidiči / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody 

 

202) SPĚVÁK, Přemysl 

Obchvat Znojma? V roce 2019 : v roce 2016 začne na jihu Moravy několik významných staveb / Přemysl 

Spěvák, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 243 (2015), s. 1, 4 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví – doprava - dopravní stavby 

programy a projekty – modernizace - Státní fond dopravní infrastruktury - dotace 

 

203) KRUTIŠ, Dalibor 
Opravy silnic? Letos za stamiliony : více než 430 milionů korun spolykaly letošní opravy silnic druhých a 

třetích tříd a mostů na Znojemsku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 247 (2015), s. 1, 3, 8 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce – 

dotace - náklady 

 

204) KRUTIŠ, Dalibor 

Podnikatel Balík je v obklíčení úřadů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 257 (2015), s. 1, 3 

     dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Balík stále nebalí. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 42, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) 

doprava - lodní doprava  - lodě – přístaviště - Balík, Martin - Státní plavební správa 

Povodí Moravy 

                           

205)  JM 

Silnice mezi Citonicemi a Milíčovicemi: Bude širší a pevnější / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnic – rekonstrukce – opravy - 

Citonice (Znojmo, Česko) - Milíčovice (Znojmo, Česko) 

 

206) DUŠKOVÁ, Markéta 

Silnice smrti? Vede ze Znojma do Jihlavy / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 

1210-1168. -- Roč. 26, č. 276 (2015), s. 13 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – silnice -  

silnice I/38 - silnice smrti – nehody - dopravní nehody 

 

207)  KRUTIŠ, Dalibor 

Opravy trati? Podle lidí část nestačí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 277 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - železniční doprava – železnice – tratě - Znojmo-

Břeclav – opravy  
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208) JM 

Tragický čtvrtek: těžce zranění řidiči / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro  znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody - Policie 

ČR 
  

 

 

✓ Bydlení 
 

 

209) KRUTIŠ, Dalibor 
Chataři se zlobí: Povodí nám zdražilo nájmy : šok a rozhořčení způsobila řadě chatařů z oblasti Vranovské 

přehrady čerstvá faktura za pronájem pozemků pod chatami / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 95 (2015),  

s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – bydlení - rekreační sídla - 

chaty – pozemky – pronájem - Vranov (Česko : vodní nádrž) - Povodí Moravy - zvýšení 

                       

210)  MOŠTĚK, Martin 

Města řeší, kde stavět domy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 223 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví - stavební místa – parcely – prodej – bydlení - 

domy – byty – výstavba – projekty - plánování 

 

211) KRUTIŠ, Dalibor 

Místa pro domy? Jsou, zájem různý / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 251 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – bydlení - rodinné domy – výstavba – parcely + pozemky – 

nabídky - zájem 
 

 

 

✓ Stavebnictví 
 

 ( 

212) MOŠTĚK, Martin 

Obce staví kulturní domy. I pro sport / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 160 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví – budovy - kulturní domy - obecní domy - výstavba 

dokončení - plánování 

 

213) MOŠTĚK, Martin 

Města řeší, kde stavět domy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 223 (2015), s. 1 
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Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví - stavební místa – parcely – prodej – bydlení -  

domy – byty – výstavba – projekty - plánování 

 

214) SPĚVÁK, Přemysl 

Obchvat Znojma? V roce 2019 : v roce 2016 začne na jihu Moravy několik významných staveb / Přemysl 

Spěvák, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 243 (2015), s. 1, 4 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví – doprava - dopravní stavby 

programy a projekty – modernizace - Státní fond dopravní infrastruktury - dotace 

 

215) KRUTIŠ, Dalibor 

Stavby roku? Stamiliony šly do staveb : letos mířilo nejvíce peněz v regionu do oprav silnic a mostů / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 271 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví – stavby – 2015 – rozpočet – dotace - statistiky 

 

                           

216)  KRUTIŠ, Dalibor 
Stavby 2016: silnice i nová střecha stadionu : desítky milionů korun vydají v příštím roce radnice měst a obcí 

na výstavbu kanalizace, opravy budov škol, ale také na nákup zámků / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 300 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – stavebnictví – stavby – opravy – rekonstrukce – 2016 - 

investice 

 

 

 

✓ Průmysl 

 

 

217) MD 

Trojice vinařství bojuje o titul / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 3 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinařství – soutěže - Vinařství roku 2014 - kandidáti 

Vinařství Špalek - Vinařství Kořínek -Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 

                          

218)  JEŘÁBEK, Petr 

Víno v sudu? Už jen moravské / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 66 (2015), s. 1, 5 

Morava jižní (Česko) 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinařství - sudové víno – prodej –zákony – novely - 

přípravy - Ministerstvo zemědělství 

 

219) VSM 

Úspěšní vinaři: Hort má stříbro / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 113 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko : oblast) -  průmysl – vinařství – vinaři - VINO HORT s.r.o. - mezinárodní 

soutěže - Consours Mondial de Bruxelles - Úspěchy 

 

220) PERGROVÁ, Ilona 

Vznikající pivovary v regionu finišují / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 125 (2015), s.1, 3 

Znojmo (Česko : oblast)průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary – pivo – výrob – 

zahájení - plánování 

 

221)   JM 

Z pískovny je opět pole / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – štěrkopísek – písek – těžba – pískovny - geologie 

 

222) KRUTIŠ, Dalibor 

Vinař roku: Hnaničtí mají bronz / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – vinohradnictví – vinařství - Vinice - Hnanice, s. r. o. 

Znovín Znojmo, a. s. – soutěže - Vinař roku – 2015 - úspěchy 

 

223) PERGROVÁ, Ilona 

Obce naletěly. Lidé se bojí odpojení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 288 (2015), s  1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – energie – elektřina – plyn – dodavatelé - Amper  -

Market – společnosti - Energie pod kontrolou – podvody - soudy 

 

224)  KRUTIŠ, Dalibor 

Šanovský domov získal ocenění / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 292 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – průmysl – podnikání – firmy- Domov pro seniory v Šanově - 

Penzion Relax - Zenes s. r. o. – ocenění - Sdružení českých spotřebitelů 
 

 

 

✓ Zemědělství 
 

 

225) SMOLA, Vojtěch 
Úhyny včelstev trápí i včelaře ze Znojemska : Přírodou Znojemska popisuje problém trápící včelaře v celé 

zemi. Včelstva jim decimuke parazitální nemoc varroáza / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 5 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – chovatelství – včelařství – včely - nemoci –

živočichů – varroáza - úhyny 
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226) BE 

Ledové víno bude letos jen od Špalků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny ro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 4 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – víno - ledové víno - 

sklizeň – neúroda - počasí 

 

227) BE 

Čepička: Loňský rok byl pro vinaře komplikovaný / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 6 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – víno – úroda – 

osobnosti – vinaři - Čepička, Jaromír, 1943-  - rozhovory 

                       

228)  PERGROVÁ, Ilona 

Ovocnáři se obávají mrazíků : letošní mírní zima i vichr z posledních dnů  nahrávají do not škůdcům / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 78 (2015), 

s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – ovocné – stromy – květy - počasí 

 

229) EISENBRUK, Jiří 

Zelená aromatu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 12 

(2015), s. 5 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství - vinná réva – vinice – víno – výroba - 

statistiky 

 

230) SMOLA, Vojtěch 

O půdu se bojuje. Hlavně cenou : aktuální případ sporu zemědělců ze Znojemska / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 142 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – hospodaření – půda – obilniny - poškození půdy - 

Agrofert (firma) - konkurence 

                  

231)  PERGROVÁ, Ilona 

Pálenice se rozjíždějí. Destilátů bude dost / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 171 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – ovocnářství – ovoce – pálení – pálenice - pálenky 

sezony - zahájení 

                          

232)  PERGROVÁ, Ilona 

Obilí je dost, kukuřice usychá / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 184 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast)  - zemědělství - rostlinná výroba – obilí – kukuřice – úroda -  

žně – sklizeň - výnosy 

 

233) KRUTIŠ, Dalibor 

Vinaři: Teď ať už raději neprší / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 186 (2015), s. 1, 2 
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adtto:  

VOJTEK, Milan; HOMOLA, Miroslav. Slunce hroznům na jižní Moravě prospívá. Plní se cukrem. 

Právo. 14.8.2015, roč. 25, č. 189, s. 4. 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – vinice – hrozny -  

úroda 
                      

234)  MOŠTĚK, Martin 

Prodej burčáku už začal / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 192 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – burčák - sezony 

orodej – zahájení 

 

235) JM 

Sucho až o třetinu snižuje úrodu obilnin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – obiloviny – úroda – pokles - sucha 

 

236) KRUTIŠ, Dalibor 
Spokojení vinaři: hrozny jsou jako z atlasu : jako jeden muž hovoří vinaři ze Znojemska o letošní úrodě 

hroznů: Zdravé, krásné, s dobrou cukernatostí. Ve vinohradech je teď rušno / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 225 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinice - réva vinná - úroda 

              

237)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Srpen přinesl první burčák. Ten znojemský je až na vinobraní / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 32 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinařství – burčák – sezony – prodej - zahájení 

 

238) EIS 

Sklizeň: Žádný zázrak, ale špatná určitě není / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 36 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – žně - úroda – sklizeň - výnosy 

 

239) SMOLA, Vojtěch 

Extrémy letoška: fíky teď dozrály už podruhé / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 277 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – pěstitelství – ovocnářství – ovoce - exotické 

ovoce – zrání - sklizeň 

 

240)  SMOLA, Vojtěch 

Letošní ledové víno? Opět bude vzácností : takový konec roku tady byl v posledních letech několikrát / 

Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 296 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství – víno - ledové víno - 

počasí – sklizeň – výroba – nepřízeň - kultura-slavnos 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 43 

241) PERGROVÁ, Ilona 

Region brzy ožije masopustem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 32 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – kultura – slavnosti – tradice – masopust - fašank 

 

242) PERGROVÁ, Ilona 
Filipojakubská noc: očistné ohně i legrácky : třicátého dubna vzplanou ve většině obcí vatry, na kterých místní 

lidé obvykle spálí figurínu čarodějnice. Obyčej de dívnou tradicí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 97 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea.  

Znojmo (Česko : oblast)  - kultura – folklor – slavnosti - Filipojakubská noc - pálení  -

čarodějnic - tradice 

 

243)  HOMOLA, Luboš 

Mikulov i Znojmo žily vinobraním / Luboš Homola. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 

215 (2015), s. 15 

Znojmo (Česko : oblast) + Mikulov (Břeclav, Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - 

programy 
 

244) DUŠKOVÁ, Markéta 

Svatý Martin rozlévá mladé víno / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 42 (2015),  

s. 1, 2 

     dtto:  

BE. Ve středu 11. 11. v 11. 11 hodin zvou vinaři na svatomartinské. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 45, s. 6. 

Znojmo (Česko : oblast) – kultura – slavnosti - Svatomartinské slavnosti – víno - 

ochutnávky 

 

 

 

✓ Kultura-kulturní zařízení 

 

                  

245)  IPE 

Děti ponocují v knihovnách. Na Noci s Andersenem / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 72 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) + kultura - kulturní zařízení - knihovny - akce - Noc 

s Andersenem - programy 

                 

246)  BE 

Březen patří i na Znojemsku čtenářům / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 7 
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Znojmo (Česko : oblast) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna 

Znojmo - Městská knihovna Moravský Krumlov +- Městská knihovna Jevišovice - akce - 

Březen-měsíc čtenářů 

 

247) PERGROVÁ, Ilona 

Letní kina na ústupu? Jen někde / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 111 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) – kultura - kulturní zařízení – kina - letní kino – sezon -  zahájení 

filmy - promítání 
 

 

 

✓ Kultura-hudba 
 

 

248)     VSM                        

V Národním parku Podyjí si užijí krásné přírody i hudby / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 172 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) – kultura – hudba - Hudební festival Znojmo 

2015 - koncerty 

                      

249)  KOLEDY 

Koledy: Ani déšť nevadil. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

287 (2015), s. 1, 3 

Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) – kultura – hudba – zpěv – Vánoce - Česko 

zpívá koledy - 5. ročník 

 

 

 

✓ Sdělovací prostředky 
 

 

250) KRUTIŠ, Dalibor 
Regionální týdeníky zrušily diskuse na webu : z ryze regionálních periodik nabízí jen Znojemský deník 

možnost diskusí na webu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 22 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - sdělovací prostředky - regionální média - regionální tisk - 

internet - WWW stránky – diskuse 
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✓ Školství 

 

 

251) DUŠKOVÁ, Markéta 

Děti boj o školu nečeká / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 3(2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – školství – školy -základní školy – zápisy- prvňáci -kapacity 

 

252) GECOVÁ, Veronika 
Zdejší maturanti: lepší než průměr : v češtině si studnti z Jižní Moravy oproti loňsku pohoršili, i tak jsou ve 

všech maturitních předmětech lepší, než je průměr / Veronika Gecová, Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 117 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast)  - školství - střední školy - maturitní zkoušky – úspěšnost - 

výsledky 

 

253) PERGROVÁ, Ilona 
Místa ve školkách jsou pro tříleté děti : tři sta sedmdesát tříletých dětí nastoupí od září do mateřských škol ve 

Znojmě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 129 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – školství – školy - mateřské školy - předškolní výchova - děti 

umístění 

                         

254)  PERGROVÁ, Ilona 
Jídelny už vaří zdravěji : škoní jídelny na Znojemsku s příchodem nového školního roku nabídnou žíkům 

pestřejší a zdravější jídla / Ilona Pergrová. 

 -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 202 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – školství – školy-školní –jídelny – stravování – kvalit -  nabídka 

 

255)  PERGROVÁ, ILONA                         

Automaty na sladkosti ze škol nemizí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 204 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – školství - základní školy - střední školy – občerstvení - zdravá 

výživa – podpora – zákony – automaty – sortiment - změny 

 

256) DUŠKOVÁ, Markéta 

Řemeslo je na výsluní / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 44 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko : oblast) – školství - střední školy - učňovské školství – obory – řemesla- 

zájemci – nárůst -statistiky 
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✓ Zájmová činnost 

 

 

257) PERGROVÁ, Ilona 
Termíny letních táborů jsou jasné : strávit část prázdnin na vodě, vchatkách a užít si táborovou hru mohou 

děti sice až za půl roku, ale organizátoři táborů vypsali termíny již nyní / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost- děti - domy dětí a mládeže –letní – tábory - 

nabídka -2015 

 

258) DUŠKOVÁ, Markéta 

Epopej je zpět. Skládací / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 4  (2015), s. 1, 2 

     dtto:  

JM. Slovanskou epopej skládá ze 150 tisíc puzzlů. Znojemský týden. 2.2.2015, roč. 15, č. 6, s. 5.  

     dtto:  

JM. Slovanská epopej se vrací na Moravu. Znojemský týden. 9.3.2015, roč. 15, č. 11, s. 3. 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost – puzzle - Slovanská epopej – Mucha, Alfons, 

1860-1939 - výroba - Počarovská, Anna 

 

259) SMOLA, Vojtěch 
Pstruhový revír na Dyji? Hlavně pod Vranovem : řeka Dyje skýtá milovníkům rybaření dostatek příležitostí k 

ukojení jejich záliby. Velmi vyhledávanou aktivitou je ale pstruhové rybaření / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 130 (2015), s. 1, 3 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost – rybářství – rybolov - rybářské revíry -  

pstruzi - Dyje (Česko a Rakousko : řeka) 

 

260) PERGROVÁ, Ilona 
Příměstské tábory: ještě několik míst : poslední volná místa na příměstských táborech hlásí v Miroslavi i 

Moravském Krumlově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 139 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost – děti – tábory - příměstské tábory -letní 

prázdniny-kapacita 

            

261)  PERGROVÁ, Ilona 

Děti se rozloučí s prázdninami / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 202 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost –děti – letní – prázdniny - ukončení 

 

262) KRUTIŠ, Dalibor 

Vesnické školy: děti se baví tancem i sportem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 280 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost – děti – mládež – kroužky - Dům dětí a 

mládeže - Středisko volného čas -  činnost 
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✓ Sport 
 

263) DUŠKOVÁ, Markéta 

Skluzy na Dyji: naostro / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 22 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – sport – vodáctví – vodáci – řeky - Dyje (Česko a Rakousko   

řeka : oblast) – sjíždění – skluzavky - novinky 

 

264) PERGROVÁ, Ilona 
Lákadlo: posilovny pod širým nebem : venkovní posilovny lákají ke cvičení pod širým nebem v Moravském 

Krumlově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 236 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) – sport - sportovní zařízení – venkovní – posilovny - cvičební 

stroje - využití 

                      

265)  EISENBRUK, Jiří 

Lahofer cup na výbornou! / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 36 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí (Česko : oblast) – sport – cyklistika - závody 

Lahofer Author Cup - 9. ročník 

 

 

 

✓ Cestovní ruch 

 

 

266) MOŠTĚK, Martin 

Znojemsko na Regiontouru: převažuje klasika / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 3 

     dtto:  

BE. Znojemsko na veletrhu zvalo nejen za vínem. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4,  

s. 1, 9. 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – veletrhy – Regiontour - 25. ročník 

stánky – služby - prezentace 

                            

267)  EISENBRUK, Jiří 

Slovanská epopej se vrací na Znojemsko / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. 

-- Roč. 25, č. 4 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – veletrhy – Regiontour - 25. ročník  

stánky – služby - prezentace 

 

268) VSM 

Kraj podpoří vznik Vínobusu. Ten poprvé vyjede o Vinobraní / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 107 (2015), s. 3 

     dtto:  
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VSM. Premiéra Vinobusu? O Vinobraní. Rovnost-Znojemský deník. 20.5.2015, roč. 26, č. 116,  

s. 2.  

     dtto:  

JM. Vinobus pojede o vinobraní. Znojemský týden. 25.5.2015, roč. 15, č. 22, s. 5. 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty - vinařství – 

vinaři – Vinobus - podzim 2015  

Jihomoravský kraj (Česko) - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (sdružení) - VOC 

Znojmo – smlouvy - podepsání 

 

269) KRUTIŠ, Dalibor 
Nad Dyjí se pohupuje čtveřice lávek pro pěší : tři lávky po bývalé pohraniční stráži nechali v roce 2003 obnovit 

správci Národního parku Podyjí. Čtvrtá chátrá nedaleko Dyjákovic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 118 (2015), s. 1, 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko : oblast) - Hevlín (Česko : oblast)) - Podyjí (Česko) - Správa Národního 

parku Podyjí - cestovní ruch - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – visuté - lávky 

současnost 

 

270) PERGROVÁ, Ilona 
Kempy: nové kuchyně i toalety, vyšší komfort : kvůli deštivému počasí se sezona v kempech v regionu rozjíždí 

jen zvolna. Řada z nich chystá pro návštěvníky atrakce a větší pohodlí / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 146 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – rekreace – kempy – sezona - 2015 

nabídka 

 

271) VSM 

Vyšla aktualizovaná mapa Podyjí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --  ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 164 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - Thayatal 

(Rakousko) - cestovní ruch + turistika - turistické mapy - aktualizace 

                       

272) SYCHROVÁ, Věra 
Hřebík s iniciálami?  Dětem s ním pomůže kovář : v Miroslavi  na Znojemsku se utkají jedlíci o titul 

Meruňkového krále, na hodonínský Pálov se podruhé sjedou válečné stroje i ze Slovenska / Věra 

Sychrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 165 

(2015), s. 2 

Morava jižní (Česko) 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – akce – programy 

 

273) VSM 

Kraj pošle na vinařský projekt Vinobus už brzy dotaci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 166 (2015), s. 3 

 dtto:  

VSM. Vinobus: kraj dá na jeho pořízení milion. Rovnost-Znojemský deník. 22.7.2015, roč. 26, č. 

169, s. 3.  

 dtto:  
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TR. Jihomoravský kraj podpoří příští rok dotací znojemský vinobus. Právo. 23.7.2015, roč. 25, č. 170, 

s. 12. 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty – vinařství -  

vinaři – Vinobus - Jihomoravský kraj (Česko : 2000-) - VOC Znojmo – smlouvy -  

podepsání - dotace 

 

274) PERGROVÁ, Ilona 
Vinobus: obce se brání příspěvku : příspěvek na nově zřizovaný Vinobus - neschválili poskytnout v Hnanicích 

nebo Havraníkách / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 178 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty – vinařství - 

vinaři – Vinobus - VOC Znojmo  - provoz – příspěvky – obce - nesouhlas 

 

275) PERGROVÁ, Ilona 

Kempaři hlásí nejvíc lidí za deset let / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 182 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – rekreace – kempy – sezona –

návštěvnost - rekordy 

 

276) VSM 

Vinobraní: Vinobus projede cvičně všech 15 zastávek / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 192 (2015), s. 2 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Ochutnejte Vinobus. Vyjede na vinobraní. 5+2 dny. 14.8.2015, roč. 4, č. 30-

31, s. 3.  

 dtto:  

TZ, LP. - Ochutnejte první trasu Vinobusu. Startuje už na Vinobraní. Znojemské listy.  

2015, roč. 24, č. 8, s. 4. 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty  - vinařství - 

vinaři – Vinobus - zkušební jízdy – zahájení - Znojemské historické vinobraní 

 

277) KRUTIŠ, Dalibor 

Déšť vyhnal stanaře. Táhnou památky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 195 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – turisté – památky - návštěvnost 

 

278) PERGROVÁ, Ilona 
Společná propagace pomůže turismu : krumlovský a miroslavský zámek, doškovice v Petrovicích, bohutická 

křížová cesta nebo vedrovické muzeum budou usilvat o zájem turistů společně / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 198 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turismus - reklama a propagace – regiony -  

spolupráce 
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279) MOŠTĚK, Martin 

Bunkry končí sezonu. Ještě zvou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 201 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - cestovní ruch – turistika – muzea – bunkry – sezona -  

ukončení 
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ZNOJMO 
 

280) VSM 

O Strom roku soutěží i bílé topoly v Gránicích / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 2 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska 2015 - nominace 

 

                           

281)  SMOLA, Vojtěch 
Korýšům pomůže nová "tůňka"u Hradiště : --Přírodou Znojemska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

popisuje lokalitu Červený rybníček se vzácnými živočichy, kterou se nyní vědci - rozhodli rozšířit / Vojtěch 

Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – příroda – tůně  - Červený rybníček – fauna  

výskyt 

                            

282)  PERGROVÁ, Ilona 

Dům umění nyní patří stromům, které soutěží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 32 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska – 2014 – nominace – 

výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko) - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

283) MOŠTĚK, Martin 
Dyje pod Znojmem je už rok vodáckou řekou : na mapu moravských vodáckých řek se od loňska úspěšně 

dostává úsek Dyje od Znojma do Krhovic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 61 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast)  - vodáctví – 

úseky – plavba 

                        

284)  MOŠTĚK, Martin 

Stromy u muzea v Gránicích padly. Musely / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 67 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – stromy – nemoc – nebezpečí – kácení - Na Valech - Městské 

lesy Znojmo 

 

285) SMOLA, Vojtěch 

Sklíčko před oko a přímý pohled do Slunce, které překryl Měsíc / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 68 (2015), s. 3 

 dtto:  

CHAF, BE. Kdo zmeškal zatmění, má na dlouhá léta smůlu. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, 

č. 13, s. 9.  

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Slunce ztratilo tři čtvrtiny své tváře. Znojemsko. 24.3.2015, roč. 25, č. 13,  



Znojemsko v tisku 2015 

 

 52 

s. 8. 

Znojmo (Česko) – příroda – astronomie + Slunce – zatmění – pozorování - reportáže 

 

286) KRUTIŠ, Dalibor 

Zahrádkáři u Dyje si užívají úžasného klidu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 73 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - přírodní 

památky – lokality - Dyjské svahy 

 

287) PERGROVÁ, Ilona 

Zoolog: Netopýři jsou fascinující / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 81 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – savci – netopýři – osobnosti – zoologové - Reiter, Antoní  

Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

288) PERGROVÁ, Ilona 
Horní park zavřeli. Padlo 21 stromů : modrobílou páskou s nápisem zavřeno obehnali včera strážníci Horní 

park ve Znojmě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 83 (2015), s. 3 

          dtto:  

JM. Stromy musely pryč, ohrožovaly chodce. Znojemský týden. 13.4.2015, roč. 15, č. 16, s. 3. 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Horní 

park – stromy - kácení 

 

289)  IPE 

Gránicemi povede naučná stezka / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 83 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy - Městské lesy Znojmo - programy a projekty - naučné 

stezky - Listování přírodou Znojemska - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - 1. etapa 

 

290) SMOLA, Vojtěch 

Zanedbanou tůň čistí. Bude sloužit i k relaxu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 87 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – biotopy – rybníčky – tůně – revitalizace - Městský lesík 

 

291) VSM 

V centru Znojma oslaví Den Země / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - životní prostředí – příroda - Den Země – oslavy - Horní náměstí 

 

292) SMOLA, Vojtěch 

Obnova lesů Znojma: vysází 200 tisíc stromků / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 105 (2015), s. 2 

 Znojmo (Česko) – příroda – lesy – stromy – výsadba - Městské lesy Znojmo 
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293) DUŠKOVÁ, Markéta 

Za pořádnou bouřkou jede i sto kilometrů / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny.-- Roč. 4, č. 16 

(2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – příroda – počasí – meteorologie – osobnosti – meteorologové - Jančík, 

Petr 

 

294) SMOLA, Vojtěch 
Oslavili Evropský den parků. Navzdory dešti : poprvé se Evropský den parků konal v roce 1999 a od té doby 

přibývá akcí ve všech zemích Evropy. Přidávají se i milovníci Podyjí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 120 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - Národní park Podyjí (Česko) – parky - Evropský den parků - 

Oslavy – doprovodné – akce - programy 

 

295) PERGROVÁ, Ilona 

Hmyzí drahokam i orel v letu zvou k zastavení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 125 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea -Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstavy – fotografie - příroda 

 

296) PERGROVÁ, Ilona 

Nový parčík za milion si oblíbili bezdomovci / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 125 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městská zeleň – parky – nádraží - České 

dráhy, a. s. - bezdomovci 

 

297) MOŠTĚK, Martin 

Radní: Alej bude tentokrát zelená / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 126 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městská zeleň – parky - Dolní park – aleje - 

stromy – javory – plánování - rekonstrukce 

 

298) VSM 

Městské lesy Znojmo vysázely na 200 tisíc nových stromků / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 131 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy – stromy – obnova – výsadba - Městské lesy Znojmo 

 

299) PERGROVÁ, Ilona 

Park: nové stromy vysadí za pět let / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 138 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - městská zeleň – parky - Horní park - aleje 

stromy – výsadba – plánování – termíny – posunutí - Městská zeleň Znojmo 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 54 

300) KRUTIŠ, Dalibor 
Z Jarošovy mizí pařezy. Budou nové stromky : více než jedenadvacet milionů korun vyčlenilo pro letošní rok 

Znojmo pro městskou zeleň. Ta nyní především zalévá květiny a seče trávu / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 151 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - Městská zeleň Znojmo – údržba  - péče - dotace 

 

301) MOŠTĚK, Martin 

Kameny u Obří hlavy: zatím cedule / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 166 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – skály – sesuvy- sanace - Koželužská ul. - Obří hlava – 

bezpečnost - cedule 

 

302) PERGROVÁ, Ilona 

V rozpáleném městě chybí stín stromů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 170 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – počasí – vedra - veřejná prostranství - veřejná zeleň – 

stromy – pítka - osvěžení 

 

303) MOŠTĚK, Martin 

Dolní park: padne 40 stromů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 189 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy - kácení 

 

304) MOŠTĚK, Martin 

Spolky: park kácejte pomalu : postupnou obnovu v Dolním parku požadují některé spolky / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 198 (2015), 

s. 1 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – parky - městské parky – revitalizace - Dolní 

park – spolky - kritika 

 

305) VSM 

Okolí kašny v parku začínají osazovat stovkami květin / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň – květiny – výsadba – parky - Dolní park - kašny 

                          

306)  PERGROVÁ, Ilona 

Odvolaný šéf se dočká omluvy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 209 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy - Městské lesy Znojmo – ředitelé - Juřina, Oldřich - 

odvolání – spory – omluvy - Rada města Znojma 
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307) JM 

R. Dřevěný: Astronomie nás chrání před nebezpečím z vesmíru / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.15, č. 32 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – příroda – astronomie – osobnosti – astronomové - Dřevěný, Radek -  

rozhovory 

 

308) KRUTIŠ, Dalibor 
Gránice dostaly Cestu Jakuba Jirala : novou turistickou cestu k Samaritánce a také novinku v podobě naučné 

stezky pro veřejnost nabídne ještě tento měsíc Gránické údolí ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 233 (2015), s. 3 

 dtto:  

MOŠTĚK, Martin. Jiralova cesta zavede turisty z Gránic k Samaritánce a také k Želvě. / In: 

Znojemské noviny. 2015, č. 42, s. 4-5. 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy – turistické – stezky - naučné stezky - Gránické údolí 

(Znojmo, Česko) - vybudování 

 

309) VOJTEK, Milan 

S mlokem Gránickým údolím ke Spálenému mlýnu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. 

-- Roč. 25, č. 241 (2015), s. 12 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Stezkou projdou lidé s mlokem. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 37, s. 1.  

 dtto:  

BE, RZT. Znojemské lesy zvou na novou naučnou stezku. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 43, 

s. 7. 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy - programy a projekty - naučné stezky - S mlokem 

Gránickým údolím - Gránické údolí (Znojmo, Česko) 

 

310) PERGROVÁ, Ilona 

Park: proti kácení vzniká petice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 246 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Dolní park čeká obnova. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 45, s. 3. 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy – kácení – spolky - petice 

 

311) PETERKOVÁ, Ľuba 

Znojemské lesy připravily lidem dárek / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 9 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy - Městské lesy Znojmo – osobnosti – ředitelé - Trojan, 

Zdeněk - rozhovory 
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312) PERGROVÁ, Ilona 

Kácení parku: spolky chystají demonstraci / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 252 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Park bez stromů. Mají je vykácet skoro všechny. Mladá fronta dnes. 2015, 

roč. 26, č. 254, s. 18. 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy – kácení – spolky – demonstrace - protesty 

 

313) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojmo není město pro psy. Vodítko tam musejí mít všude / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta 

dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 255 (2015), s. 16 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná prostranství – parky – zvířata – psi – omezení - 

vyhlášky 

 

314) MOŠTĚK, Martin 

Dolní park: město vypsalo zakázku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 257 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – revitalizace – firmy – zakázky – spolky - protesty 

 

315) PERGROVÁ, Ilona 

Cenu Dobrý skutek pro Podyjí dostal Hanák / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 258 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - životní prostředí – ceny - Dobrý skutek pro Podyjí - 4. ročník 

udělení 

 

316) PERGROVÁ, Ilona 

Park: proti kácení demonstrovala stovka lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 262 (2015), s. 3 

 dtto:  

VOJTEK, Milan. Spor o kácení v parku rozhodne kraj. Právo. 11.11.2015, roč. 25. č. 263, s. 10.  

 dtto:  

JAN. Demonstrace kvůli tomu, co se jinde osvědčilo?. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 44, s. 1, 9. 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy – kácení – spolky – demonstrace – protesty - Komenského nám. 

               

317)  PERGROVÁ, Ilona 

Pejskařům chybí volné plochy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 266 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná prostranství – parky – psi – venčení – omezení - 

vyhlášky 
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318) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

V Gránicích číhá bachyně, aby nalákala děti / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 45 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy - programy a projekty - naučné stezky - S mlokem 

Gránickým údolím - Gránické údolí (Znojmo, Česko) 

 

319) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Vladimír Hanák, můžeme být na něj právem hrdi, leč doma není prorokem nikdo/ Alžběta Janíčková. -- 

In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 45 (2015),  

s. 1, 2 

 dtto:  

CHAF. Park ocenil zoologa Hanáka za dlouholetý přínos pro Podyjí. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 46, s. 4.  

 dtto:  

JAN. Vyhráli netopýři. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 46, s. 5. 

Znojmo (Česko) – příroda – osobnosti – zoologové - Hanák, Vladimír - Dobrý skutek pro 

Podyjí 

 

320) DUŠKOVÁ, Markéta 

Podyjí ocenilo za dobré skutky obce i zoologa / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 43 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) – příroda – osobnosti – zoologové - Hanák, Vladimír - 

Dobrý skutek pro Podyjí 

 

321) SMOLA, Vojtěch 
Mráz ještě neudeřil, krmítka se už ale plní : ptáci zatím nejsou na krmítkách životně závislí, podle ornitologů si 

však rádi přilepší potravou ze snadno dostupného zdroje / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 295 (2015), s. 2 

Přírodou u hranic. 

Znojmo (Česko) – příroda – ptáci - ptačí krmítka – potrava - přilepšení 

 

322) MM 

Gránice představuje nově spuštěný web / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 297 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda – lesy – lesoparky - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - WWW 

stránky - webové stránky – inovace - Městské lesy Znojmo 

 

323) PERGROVÁ, Ilona 

Kácení v parku? Spolky ho oddálily / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 301 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy – kácení – rozhodnutí - Krajský úřad Jihomoravského kraje 
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324) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Motorová pila a emoce versus věcné argumenty / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 47 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň – parky - Městský park - Dolní 

park – stromy – kácení – spolky – demonstrace – protesty - Komenského nám. 
 

 

 

✓ Životní prostředí 
 

 

325) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo doplácí na odpady 27 milionů : snížení poplatku za odpad umožnily podle radnice úspory / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 25 (2015), 

s. 5 

Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad popelnice – poplatky - Městský 

úřad Znojmo - odpadové hospodářství - doplácení 

                      

326)  DUŠKOVÁ, Markéta 
Znojmo holuby straší, ukazuje jim dravce. V Brně je střílejí, když se krmí : proti holubímu trusu na chodnících i 

fasádách bojují v každém městě jinak / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 

1210-1168. -- Roč. 26, č. 60 (2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) - životní prostředí – znečišťování – holubi – trus – opatření - sokolnictví 

dravci 

 

327) KAT 

Odpady nepodraží, teplo optimalizováno / kat. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 6 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad – odpady – odvoz + A.S.A. EKO 

Znojmo, s.r.o. – popelnice – poplatky – ceny - stagnace 

 

328) VSM 

V centru Znojma oslaví Den Země / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - životní prostředí – příroda - Den Země – oslavy - Horní náměstí 

 

329) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo má nadále nejlevnější popelnice / Martin Moštěk. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 219 (2015), s. 3 

dtto:   

DUŠKOVÁ, Markéta. Za odpad o stovku míň. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 36, s. 2.  

tto:  

TIK. Za odpad nadále pouze 400 korun. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 40, s. 1. 

Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad – odpady – odvoz - .A.S.A. EKO 

Znojmo, s.r.o. – popelnice – poplatky – ceny - stagnace  
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330)  PERGROVÁ, Ilona 

Cenu Dobrý skutek pro Podyjí dostal Hanák / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 258 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – příroda - životní prostředí – ceny - Dobrý skutek pro Podyjí - 4. ročník 

udělení 

 

331) MM 

Za odpady lidé dluží miliony / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 264 (2015), s. 3 

dtto:  

TIK. Přes tři tisíce dlužníků nezaplatilo. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 47, s. 1. 

Znojmo (Česko) - životní prostředí + komunální – odpady – popelnice – poplatky – 

splatnost - dluhy 

 

332) REG 

Spolupráce s firmou .A.S.A. přisla v pravou chvíli / reg, t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 43 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - životní prostředí – kontejnery – textil - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - 

oblečení – bazary – Baltazar - Divišovo náměstí 

 

333) VSM 

Znojmo jako jediné získalo hned dvě ocenění za odpad / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 283 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - životní prostředí – odpady – elektroodpad - třídění odpadu - soutěže 

My třídíme nejlépe – výsledky – ocenění 

 

 

 

✓ Historické památky 

 
 

334) SMOLA, Vojtěch 

Dávná vstupní věž má obnovenou střechu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památky – hradby -  brány - 

střechy – opravy – rekonstrukce - Nadační fond sv. Hypolita 

                            

335)  KRUTIŠ, Dalibor 

Říční lázně a hostinec? Jen zaniklá romantika / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 19 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) – historické – památky - Obří hlava –lázně – hotely – restaurace - U Obří 

hlavy – vzpomínky – historie - fotografie 
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336) VSM 

Opět podpoří památky z dotací / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 22 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – historické – památky - obnova a rekonstrukce památek - Podpora obnovy 

kulturních památek – dotace – žádosti - Česko. Ministerstvo kultury 

 

337) VSM 

Fotografie v podzemí přináší stopy zaniklých hostinců / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 32 (2015), s. 3 

dtto:  

MOŠTĚK, Martin. V podzemí ukazují někdejší hostince Znojma.—In:  Rovnost-Znojemský deník. 

11.2.2015, roč. 26, č. 35, s. 3. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – podzemí - Znojemské podzemí – výstavy – 

fotografie – zaniklé - hostince 

 

338) LAZÁREK, Ondřej 

Kříž a také Matka Boží jsou znakem našeho chrámu : zvony kostela Nalezení sv. Kříže I / Ondřej Lazárek. 

-- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2015), s. 10-11 

dtto:  

dokončení. Život farností Znojma. Č. 3 (2015), s. 9-10. 

Znojmo (Česko) – historické – církevní – památky – kostely - kostel Nalezení sv. Kříže – 

zvony – historie - 16. -20. stol. 

 

339) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo: tři mosty a lávka přibližují břehy Dyje / Dalibor Krutiš. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 55 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) 

historické – památky – mosty – lávky – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) 

 

340) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo navrhne Louku na národní památku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 59 (2015), s. 3 

dtto:  

MIV. Loucký klášter chtějí na seznam národních kulturních památek. Právo. 20.3.2015, roč. 25, č. 67, 

s. 8.  

dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Louka opět chce mezi národní památky. Mladá fronta dnes. 21.3.2015, roč. 

26, č. 68, s. 2, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kláštery - Loucký klášter - národní kulturní 

památky – návrhy – žádosti - Rada města Znojma  

       

341)  MACOUN, Eman 

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 6 

(2015), s. 11 
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Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Horní Česká ul. - Kovářská ul. – budovy - 

podnikatelé - Stloukal, Rudolf, 1888-1957 - historie – současnost - fotografie 

 

342) MACOUN, Eman 

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 7 

(2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) – budovy 

obroková ul. – historie – současnost - fotografie 

 

343) LAZÁREK, Ondřej 

Zvony kostela Nalezení sv. Kříže III : nápisy a výzdoba zvonů / Ondřej Lazárek. -- In: Život farností 

Znojma. -- Č. 4 (2015), s. 11-13 

Znojmo (Česko) – historické – církevní – památk – kostely - kostel Nalezení sv. Kříže – 

zvony - historie 

 

344) MACOUN, Eman 

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

10 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Horní Česká ul. - Dolní Česká ul. - Vlkova 

věž – hradby – historie – současnost - fotografie 

 

345) PERGROVÁ, Ilona 

Do parku se vrací historická kašna / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 93 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Kašna už sedí v parku. 5+2 dny. 30.4.2015, roč. 4, č. 17, s. 2. dtto: 

PETERKOVÁ, Ľuba. Do parku se vrátila historická kašna. Znojemské listy. 30.4.2015, roč. 24, č. 

4, s. 5. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kašny - restaurování památek - Dolní park - návrat 

 

346) RZT 

Znojmo chce Louku za národní památku / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 1 

 dtto:  

ZP. Znojmo chce Loucký klášter na seznam národních kulturních památek. Znojemské listy. 26.3.2015, 

roč. 24, č. 3, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kláštery - Loucký klášter - národní kulturní 

památky – návrhy – žádosti - Rada města Znojma 

 

347) PERGROVÁ, Ilona 
Dávnou cisternu "pohřbí" pod deskou : jednoduché a očekávané řešení namísto citlivého začlenění do projektu 

oprav centra města / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.  

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Lidé chtějí nad cisternu sklo, pro město je drahé. Mladá fronta dnes. 3.6.2015, 

roč. 26, č. 128, s. 2, Brno a jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) – historické – památky - archeologické nálezy - vodní zdroje – cisterny - 

Horní Česká ul. - Velká Michalská ul. – zachování - prezentování 

 

348) MACOUN, Eman 

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

13 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy - Obří hlava - Pod Obří hlavou - Znojmo, 

přehradní nádrž (Česko) – výstavba – historie – současnost - fotografie 

 

349) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana 

Zdalipak bude klášter Louka kulturní památkou? Našlápnuto má! / Zuzana Pastrňáková. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 14 (2015), s. 4 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Klášter chce na seznam. 5+2 dny. 3.4.2015, roč. 4, č. 13, s. 3. 

Znojmo (Česko) – historické  - památky – kláštery - Loucký klášter - národní kulturní 

památky – návrhy – žádosti - Rada města Znojma 

 

350) MACOUN, Eman 

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

14 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - strážní 

věže – historie – současnost - fotografie 

 

351) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojmo ztrácí punc historického města, zlobí se odborníci a patrioti / Markéta Dušková. -- In: Mladá 

fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 111 (2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) – historické – památky – archeologické – nálezy – cisterny - Horní Česká 

ul. Velká Michalská ul. – zachování prezentování 

 

352) PERGROVÁ, Ilona 

Osud cisterny podpoří placky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 121 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – historické – památky – archeologické – nálezy – cisterny - Horní Česká 

ul. Velká Michalská ul. – zachování - prezentování 

 

353) MACOUN, Eman 

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

15 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady -Znojmo (hrad) – historie - současnost 

fotografie 

 

354) TZ 

Do parku se vrací historická kašna / tz, jm. -- In: Znojemský týden :  Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 3 

dtto:  
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355) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana.  

Kašna je zpátky. Znojemsko. 21.4.2015, roč. 25, č. 17, s. 5. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kašny – restaurování - Dolní park - dokončení 

 

356) MACOUN, Eman 

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

18 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice  - náměstí – budovy - Pražská ul. - nám. 

Svobody – hostince – historie – současnost - fotografie 

 

357) MIV 

Středověkou cisternu zasypali / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 133 (2015), 

s. 10 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Žádné sklo, unikátní cisternu zakryla hlína. Mladá fronta dnes. 9.6.2015, roč. 

26, č. 133, s. 2, Brno a jižní Morava.  

dtto:  

MOŠTĚK, Martin. Cisternu zasypávají. Přes odpor. Rovnost-Znojemský deník. 9.6.2015, roč. 26, 

č. 133, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – archeologické – nálezy – cisterny - Horní Česká 

ul. Velká Michalská ul. - zasypání 

 

358) MACOUN, Eman 

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

20 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kláštery - Loucký klášter – historie - současnost 

fotografie 

 

359) DUŠKOVÁ, Markéta 

Miliony pro památky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 21 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko)  + historické -  kulturní – památky – domy - Znojmo (hrad) - kostel sv. 

Kříže – rekonstrukce – dotace - Ministerstvo kultury ČR 

 

360) MACOUN, Eman 

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

22 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Rudoleckého ul. – budovy – historie – 

současnost - fotografie 
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361) MACOUN, Eman 

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 23 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – hradby - hradební věže – zdi – historie –

současnost - fotografie 

 

362) VSM 

Obnoví program regenerace památkové zóny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 163 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – historické – památky - památkové rezervace - kulturní památky - 

nemovité kulturní památky – opravy - Program městské památkové rezervace - Program 

regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových – zón - obnovení 

 

363) MACOUN, Eman 

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

24 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Dolní náměstí - Masarykovo náměstí 

historie – současnost - fotografie 

 

364) VSM 

Opravy znojemského hradu stále pokračují. Dělají se krovy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 166 (2015), s. 2 

; dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Princeznu nezastaví ani opravy. 5+2 dny. 14.8.2015, roč. 4, č. 30-31, s. 2. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady - Znojmo (hrad) – opravy - rekonstrukce 

krovy 

 

365) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojemské podzemí láká i děsí. Klaustrofobiky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 184 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – historické – památky – podzemí - Znojemské podzemí – chodby - 

prohlídkové trasy 

 

366) MACOUN, Eman 

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

27 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky –náměstí - Masarykovo náměstí - Dolní náměstí – 

1960 - Červený kříž – zásahy - cvičné zásahy 

 

367) IPE 

Strop ukrýval Vrbkův vzkaz / ipr, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 200 (2015), s. 2 

dtto:  

JM. Trám na hradě ukrýval Vrbkův vzkaz. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 36, s. 1.   

dtto:  
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PAS. Při obnově stropu na hradě se našel Vrbkův vzkaz z roku 1928. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 36, 

s. 3. 

Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady - Znojmo (hrad) – rekonstrukce - stropy 

nálezy – dopisy - Vrbka, Antonín, 1860-1939 

 

368) MACOUN, Eman 

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

28 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – chrámy - Chrám sv. Mikuláše (Znojmo, Česko) 

12. -21. stol. - historie 

 

369) MACOUN, Eman 

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

29 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - 15. -21. 

stol. – historie – současnost - fotografie 

 

370) MACOUN, Eman 

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

30 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Na Valech – budovy - Kostel sv. Michala 

historie – současnost - fotografie 

 

371) MACOUN, Eman 

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

32 (2015), s. 11 

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

historie – současnost - fotografie 

 

372) PERGROVÁ, Ilona 
Louka: nová fasáda, ale i spadlý strop : zřícený strop v prostoru sousedícím s jízdárnou v Louckém klášteře 

způsobil starosti mětským úředníkům, památkářům i podkateli, který tam hodlá zřídit penzion / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 226 (2015), 

s. 3 

Znojmo (Česko) – historické + památky - Loucký klášter – opravy – rekonstrukce - havárie 

strop - zřícení 

 

373) JAN 

Na znojemském hradě ožila hraběnka / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

35 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – historické – památky – hrady - Znojmo (hrad) – prohlídky - Oživlá 

historie královského města Znojma 
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374) MACOUN, Eman 

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

36 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – věže - Vlkova věž – historie – současnost - 

fotografie 

 

375) DUŠKOVÁ, Markéta 

Dopis mezi krovy je z roku 1928 / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 33 (2015), s. 1, 

2 

Znojmo (Česko) + historické + památky – hrady - Znojmo (hrad)- rekonstrukce – stropy 

nálezy – dopisy - Vrbka, Antonín, 1860-1939 

 

376) MACOUN, Eman 

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

37 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy - Vlkova věž (Znojmo, Česko) - ZŠ 

Václavské nám. - Radniční věž (Znojmo, Česko) – kostely – historie – současnost - 

fotografie 

 

377) MACOUN, Eman 

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

39 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky - Eliášova skála – vodárny – hostince - Znojemský 

hrad – historie – současnost - fotografie 

 

378) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Spadlý strop zkoumají statici, fasády mohly počkat / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 41 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Propadlé stropy jízdárny bývalý majitel opravil neodborně. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 

52-53, s. 3. 

Znojmo (Česko) – historické – památky - Loucký klášter – jízdárny – opravy - rekonstrukce 

Penziony - plánování 

 

379) MACOUN, Eman 

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

41 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Masarykovo náměstí - Dolní náměstí – 

bombardování  - druhá světová válka (1939-1945) – budovy - Obchodní dům Dyje - výstavba 

architektura – historie – současnost - fotografie 

 

380) MACOUN, Eman 

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

42 (2015), s. 11 
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Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy – nádraží - autobusová nádraží – výstavba 

historie – současnost - fotografie 

 

381) MOŠTĚK, Martin 

Podzemí: město má nyní vracet milion / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 268 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) historické – památky – podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy 

zřízení – dotace - vracení 

                   

382)  BE 

Rotundu letos vidělo více jak pět tisíc návštěvníků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 45 (2015), s. 5 

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

sezony - návštěvnost 
 

383) MACOUN, Eman 

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

46 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – ulice - Schillerova ulice - ulice Mládeže - budovy 

školy - pohraniční stráž - Kojenecký ústav - Křesťanské sdružení mladých lidí - Dětské 

centrum – historie – současnost – fotografie 

 

384) MACOUN, Eman 

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

47 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – domy – vily - Krammer, Friedrich - Krammerova 

vila – historie – současnost - fotografie 

 

385) MACOUN, Eman 

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

48 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – budovy - ul. Jindřicha Hořejšího – historie – 

současnost - fotografie 

 

386) MACOUN, Eman 

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

49 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – mlýny - Andělský mlýn – historie – současnost - 

fotografie 

 

387) JM 

Průjezd Louckým klášterem čeká oprava / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 50 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – historické – památky - Loucký klášter – opravy – rekonstrukce -  

dotace 
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388) EISENBRUK, Jiří 

Na minoritském klášteře svítí nová střecha / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 50 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – kláštery - Minoritský klášter – střechy - opravy 

rekonstrukce - dokončení 

 

389) MACOUN, Eman 

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

51-52 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – historické – památky – náměstí - Komenského nám. – vozy – koně – 

historie – současnost - fotografie 

 

 

 

✓ Veřejný život-státní správa 

 

 

390) CHAF 

Pavel Štohl: Ze senátu u mě převládají kladné pocity / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa – osobnosti – senátoři - Štohl, Pavel -  

rozhovory 

 

391) ŠTOHL, Pavel, 1960- 

Pavel Štohl: Základní slušností je plnit sliby dané voličům / Pavel Štohl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 10 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa – osobnosti – senátoři - Štohl, Pavel -  

rozhovory 

 

392) CHAF 

P. Štohl: Nula alkoholu a vinařské cyklostezky, to nejde dohromady / chaf. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 4 

 dtto:  

MRVA, Vlastimil. Mají vinařské cyklostezky za dané situace smysl?. Znojemsko. 25.8.2015, roč. 25, 

č. 35, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa – osobnosti – senátoři - Štohl, Pavel 
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✓ Veřejný život-místní správa 

 

 

393) DUŠKOVÁ, Markéta 
Místostarosta dostal vyhazov z bytu. V radě si ho může odpustit : místostarosta Znojma a šéf znojemského 

ANO se ocitl v několikanásobném střetu zájmů / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. – 

ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 13 (2015), s. 1, Brno a Jižní Morava 

dtto:  

SMOLA, Vojtěch. Lidovci Fialovi: zvažte nyní rezignaci. Rovnost-Znojemský deník. 16.1.2015 

roč. 26, č. 13, s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové 

Fiala, Jan - městské byty – nedoplatky - střed zájmů 

 

394) SMOLA, Vojtěch 

O byt už neusiluje, teď mu hrozí ztráta dotace / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 14 (2015), s. 3 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Fiala má další problém. Na dluhy upozornili i cyklisté. Mladá fronta dnes. 

20.1.2015, roč. 26, č. 16, s. 1, 

Brno a jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad 

Znojmo - obecní zastupitelé - Fiala, Jan - sportovní kluby – dotace - vrácení 

                       

395)  SMOLA, Vojtěch 

Vrátit peníze chtějí po Fialovi už i cyklisté / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 16 (2015), s. 3 

dtto:  

JAN, TIK. Notorický dlužník Jan Fiala nemluví pravdu, dluží skoro 60 000. Znojemsko. 

20.1.2015, roč. 25, č. 4, s. 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé - 

Fiala, Jan - sportovní kluby - Český svaz cyklistiky – dotace - vrácení 

 

396) HORÁKOVÁ, Veronika 

Znojemský místostarosta nevysvětlil problémy a už má nové / Veronika Horáková. -- In: Mladá 

fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 17 (2015), s. 2, Brno a Jižní Morava 

dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Jan Fiala vydržel jen 73 dnů. Znojemsko. 27.1.2015, roč. 25, č. 5, s. 1. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelé - Fiala, Jan – dluhy -  dopravní přestupky 

 

397)  SMOLA, Vojtěch 

Případ Fiala? Prý boj uvnitř koalice / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 18 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

RED. Lidovci vyzvali místostarostu Fialu k odstoupení. Kvůli dluhům. Znojemský týden. 19.1.2015, 

roč. 15, č. 4, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové 

zastupitelé - Fiala, Jan – dluhy - problémy 

 

398) SMOLA, Vojtěch 

Místostarosta Fiala rezignoval / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 19 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

MIV. Místostarosta Znojma odchází ze všech funkcí. Právo. 23.1.2015, roč. 25, č. 19,  

s. 10.  

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojemský místostarosta problémy neustál. Musel rezignovat. Mladá fronta 

dnes. 23.1.2015, roč. 26, č. 19, s. 1, 2, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové 

zastupitelé - Fiala, Jan - funkce – rezignace - odstoupení 

 

399)  MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelstvo: dojde i na stadion : v pondělí zasednou mimořádně znojemští zastupitelé / Martin Moštěk. 

-- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 8102-0933. -- Roč. 26, č. 20 (2015), s. 1 

 Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

 mimořádné – zasedání - diskuse 

 

400) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo: sporné "inzertní" miliony : z radnice tekly loni do soukromých médií na inzerci čtyři miliony korun / 

Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 21 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – soukromá – 

média – inzerce – dotace - transparentnost 

 

401) IPE 

Novým zastupitelem je Robert Juránek / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 22 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) -  veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelé - Juránek, Robert - zvolení 

 

402) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: město chce další dotaci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 23 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní 

stadiony – tartanová – dráha – dotace – zastupitelstvo – schválení 

 

403) PERGROVÁ, Ilona 
Agenda 21: spory kolem členů komise : většímu zapojení veřejnosti do projednávání různých projektů má již 

druhým rokem napomoci Agenda 21 / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 24 (2015), s. 1, 3 
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Znojmo (Česko)  - veřejný život- místní správa - Městský úřad Znojmo - programy a 

projekty -  veřejnost – zapojení - Agenda 21 - kritika 

 

 

404) MOŠTĚK, Martin 
Online z radnice? Znojmo zaostává za okolím : přenosy i záznamy ze zastupitelstva nabízí Břeclav či Třebíč na 

internetu nebo v televizi /Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

Zasedání - internetová komunikace – obnovení - diskuse 

                        

405)  MOŠTĚK, Martin 

Na městské peníze bude vidět. Možná / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 30 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice 

(Znojmo, Česko) – hospodaření – rozpočet – aplikace - přehlednost 

 

406) MOŠTĚK, Martin 

Město zavřelo komisi aktivistovi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 31 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – programy - 

projekty – veřejnost – zapojení - Agenda 21 – členové – jmenování - problémy 

 

407) MIV 

Znojmo odtajnilo dotace na kulturní akce / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 35 

(2015), s. 11 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma – hospodaření -  

rozpočet – dotace – kultura - kulturní akce 

 zveřejnění 

 

408) SMOLA, Vojtěch 

Nástupce Fialy? Už brzo bude jasno : tři týdny chybí Znojmu třetí místostarosta / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 37 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) -veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelé - Fiala, Jan - kauzy 

 

409) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana 

Největším příjemcem dotací v kultuře je organizace Ludvíka, říká město / Jana Příkazská. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko) - veřejný život  - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření –

rozpočty – dotace – akce - tiskové zprávy 
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410) MOŠTĚK, Martin 

Fialu na radnici vystřídá Blaha : novým znojemským starostou za hnutí ANO má být radní Jan Blaha / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 41 

(2015), s. 41 

dtto:  

KOTOUČOVÁ, Kateřina. Karel Fiala hlasováním neprošel Jiří Kacetl řekl, že šlo o maškarádu. 

Znojemsko. 3.3.2015, roč. 25, č. 10, s. 1. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelé - Blaha, Jan - Štolpa, David - nominace - hlasování 

                        

411)  MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelé rozhodují o novém výboru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 42 (2015), s. 3 

      dtto:  

JM. Radnice vybírá šéfa strategického výboru. Znojemský týden. 12.1.2015, roč. 15, č. 3, s. 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - strategický 

výbor – předsedové – zvolení - Zastupitelstvo města Znojma - zasedání 

                        

412)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Za stadion přijel lobbovat i Pelta, Znojmo dlužné miliony zaplatí / Markéta Dušková. -- In: Mladá 

fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 46 (2015), s. 1, 2 Brno a jižní Morava 

dtto:  

Znojmo zachraňuje fotbal. Za 15 milionů. Rovnost-Znojemský deník. 24.2.2015. roč. 26, č. 46,  

s. 1.  

dtto:  

VOJTEK,Milan. Znojmo dá fotbalu patnáct miliónů. Právo. 25.2.2015, roč. 25, č. 47, s. 10. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

sportovní stadiony - 1.SC Znojmo, s.r.o. – účelové – dotace - odsouhlasení 

 

413) SMOLA, Vojtěch 

ANO prožilo rozkol ve vlastních řadách / Vojtěch Smola, Martin Moštěk, ČTK. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 47 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma - 

místostarostové – volby - Blaha, Jan - ANO (politické hnutí) 

 

414) MOŠTĚK, Martin 
Strategický výbor: dle opozice fraška : ani na potřetí znojemští zastupitelé nezvolili šéfa svého nového výboru 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 50 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo – 

výbory – kandidáti +  hlasování 
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415)  MOŠTĚK, Martin 

Radní zrušili tendr, starosta se vytáčel / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 51 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – právní - služby 

výběrová řízení - zrušení 

 

416) PERGROVÁ, Ilona 

Zrušení soutěže je terčem ostré kritiky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 52 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – právní - služby 

výběrová řízení – zrušení - kritika 

 

417) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Krejčíř: Svědomí mám čisté. Ludvík a Horáková: Nemá je čisté / Alžběta Janíčková. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 4 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – Krejčíř, 

Vladimír - veřejné zakázky - trestní stíhání - zneužití pravomoci - Krajský soud v Brně 

 

418) JM 

Místostarosta Fiala odstoupil / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa- Městský úřad Znojmo - místostarostové 

zastupitelé - Fiala, Jan – funkce – rezignace  - odstoupení 

 

419) MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelstvo je po letech na webu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 57 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo 

města Znojma – zasedání – záznamy – videozáznamy - pořízení 

 

420) MOŠTĚK, Martin 

Lidovci Kervitzerovi: Odejděte : znojemští lidovci vyzvali ke složení funkcí zastupitele Jana Kervitzera / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 58 

(2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

Křesťanská a demokratická unie -  Československá strana lidová - Kervitzer, Jan -  

rozkol 

 

421) VSM 

Končí čekání na vyřízení dokladů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 62 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - odbor správní - 

doklady – novinky - elektronické služby - Pražská ulice 
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422) PERGROVÁ, Ilona 
Komise? Podle opozice jen hra : jsme sice blíže důležitým informacím, ale nemáme možnost dění nijak ovlivnit 
/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 63 

(2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) -  veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Rada města 

Znojma – komise - kontrolní výbory – opozice - kritika 

 

423) JM 

Na radnici přišlo 48 petic a stížností, úředníci nechybovali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – petice -  

stížnosti – obyvatelstvo – statistiky - 2014 

 

424) MOŠTĚK, Martin 
Radní už právníky napodruhé vybrali : právní kancelář, kterou v první soutěži odmítli, zvolili v druhém kole 

městští radní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 70 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – právní   - 

služby - výběrová řízení - 2. kolo - výsledky 

 

425) ZP 

Město Znojmo pokračuje v zodpovědném hospodaření / zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 1 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – hospodaření – rozpočty – schválení - Zastupitelstvo města Znojma 

 

426) BE 

Radnice šetří, škrtá i ve výdajích na kulturu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 3 

dtto:  

PAS, TIK. Téměř čtyřmi miliony korun je nejvíc dotován Jiří Ludvík. Znojemsko. 17.2.2015, roč. 25, 

č. 8, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – rozpočty – 

kultura – finance - snížení 

 

427) PERGROVÁ, Ilona 
Web Znojma je druhý. Kritici se diví : webové stránky města Znojma získaly druhé místo v krajské soutěži 

Zlatý erb / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 84 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Znojmo, Vranov a Hnanice bodovaly ve Zlatém Erbu. Znojemský týden. 13.4.2015, roč. 15, č. 

16, s. 3.  

dtto:  

T. Znojmo má druhé nejlepší webovky v kraji. Znojemsko. 14.4.2015, roč. 25, č. 16, s. 4. 

 Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - WWW stránky  

 soutěže -Zlatý erb - krajské kolo - 2. místo 
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428) KRUTIŠ, Dalibor 
Radnice: Nezvedův pokus se nevyplatil : znojemská radnice poukazuje na způsob, jakým město pod vedení 

bývalého starosty Petra Nezvedy pronajímalo - stánky na Vinobraní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 88 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Znojemské 

historické vinobraní – prodejní – stánky – pronájem - příjmy 

 

429) KRUTIŠ, Dalibor 

Průhledný účet starosty utichl / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa  - osobnosti – starostové –  Gabrhel, 

Vlastimil - účty - transparentnost 

 

430) KRUTIŠ, Dalibor 

Na radnici uschovali 21 mobilů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 92 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – ztráty – nálezy  

úschovny 

 

431) KAT 

Znojmo podporuje Tibet / kat. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 11 (2015), 

s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – celosvětové – kampaně - Vlajka pro 

Tibet - Tibet (Čína) - podpora 

 

432) MOŠTĚK, Martin 

O strategický výbor si řekl Podzimek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 94 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život -místní správa - Městský úřad Znojmo strategický výbor 

předsedové – zvolení – kandidáti - Podzimek, Karel - Zastupitelstvo města Znojma -  

zasedání 

 

433) MOŠTĚK, Martin 

Olga Štefaniková končí na radnici : křeslo první místostarostky Znojma uvolní v pondělí Olga Štefaniková / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 95 

(2015), s. 1, 3 

dtto:  

Radnici ve Znojmě opouští místostarostka. Mladá fronta dnes. 27.4.2015, roč. 26, č. 98, s. 2, 

Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelstvo – místostarostka - Štefaniková, Olga - odstoupení 
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434) MOŠTĚK, Martin 
Komunisté míří do vedení Znojma : odchodem Olgy ťefánikové se uvolní křeslo prvního místostarosty Znojma, 

může do něj usednout Ludvík Hekrle / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č.96 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní 

zastupitelstvo – místostarostové – kandidáti - návrhy 

 

435) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo chce další studii dopravy : znojemští radní zadali studii parkování ve městě / Dalibor Krutiš. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 98 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – doprava - 

parkovací plochy – studie - programy a projekty – zadání - kritika 

 

436) KRUTIŠ, Dalibor 

Komunista Hekrle je ve vedení Znojma / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 99 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

MD. Místostarostou Znojma je komunista, kvůli stabilitě. Mladá fronta dnes. 29.4.2015, roč. 26, č. 

100, s. 2, Brno a jižní Morava.  

dtto:  

JM. Novým místostarostou je Ludvík Hekrle. Znojemský týden. 4.5.2015, roč. 15, č. 19, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové 

Štefaniková, Olga – odstoupení - Hekrle, Ludvík - zvolení 

 

437) TIK 

Jan Fiala dal vale i ANO / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 12 

(2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové 

zastupitelé - Fiala, Jan – rezignace - odstoupení 

 

438) KRUTIŠ, Dalibor 

Lidé venčí psy bez kontroly. I bojové : obyvatelé Znojma stále častěji porušují vyhlášku města / Dalibor 

Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 100 (2015),  

s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život + místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejná  -

prostranství – zvířata -  psi – vyhlášky -  orušování 

                        

439)  MOŠTĚK, Martin 
Strategický výbor dostal Podzimek : znojemští zasupitelé nyní zvolili šéfa výboru, který zřídili loni v listopadu 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

100 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - strategický 

výbor - Podzimek, Karel - zvolení 
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440) PETERKOVÁ, Ľuba 

Mojí prioritou v práci je věcnost, rozumné jednání a lidský přístup / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské 

listy. -- Roč. 24, č. 3 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti - 

místostarostové - Blaha, Jan - rozhovory 

                        

441)  KAT 

Noví vedoucí odborů / kat. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 14 (2015),  

s. 2 

Znojmo (Česko) -  veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Odbor dopravy 

Odbor životního prostředí – vedoucí – jmenování – schválení - Rada města Znojma 

 

442) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo šetří. Ale ne na funkcionářích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 105 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - 

rozpočty – funkcionáři – platy - nárůst 

 

443) MOŠTĚK, Martin 
Na strážce kasy si Znojmo počká : s návrhy na obsazení míst šéfa finančního výboru si znojemské partaje 

dávají na čas / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vedoucí 

pracovníci - kontrolní výbory – nominace - vyčkávání 

 

444)  KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo přispěje na pomoc potřebným : zastupitelé schválili miliony pro organizace, které se věnují péči o 

znevýhodněné lidi. Třebíč dává dvojnásobek / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 110 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sociální služby 

Oblastní charita Znojmo - charitativní organizace - dotace 

 

445) MOŠTĚK, Martin 

Radnice rozdaly příspěvky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 113 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život 

místní správa – zastupitelstva – dotace – příspěvky – schválení – kluby - spolky 

 

446) PERGROVÁ, Ilona 

Problémy města? Diskuze jen naoko / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 116 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma – zastupitelé - 

Komunitní plán zdraví a kvality života města Znojma – schválení – fóra - Zdravé město -  

problémy - řešení 
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447)  MOŠTĚK, Martin 
Nezveda opouští zastupitelstvo : bývalý starosta a lídr znojemské ODS Petr Nezveda složil manát městského 

zastupitele / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 122 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Nezveda telefon nezvedá. Znojemsko. 2.6.2015, roč. 25, č. 23,  

s. 1, 3. 

Znojmo (Česko)  - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé - 

Nezveda, Petr - odstoupení 

 

448) JM 

Místostarostka Znojma Olga Štefaniková odstoupila / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 18 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstva - 

místostarostové - Štefaniková, Olga - odstoupení 

 

449) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Místostarostou Ludvík Hekrle / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 19 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život  - místní správa - Městský úřad Znojmo – 

místostarostové - Hekrle, Ludvík - zvolení 

 

450) MOŠTĚK, Martin 

Opravy stadionu zkoumá výbor : kontrolní výbor pokračuje ve zkouání oprav stadionu v Horním parku / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 130 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní 

stadiony - stavební práce – kontrolní – výbory - posouzení 

 

451) SMOLA, Vojtěch 

Město s lidmi probere vnitroblok / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 143 (2015), s. 3 

dtto:  

VSM. Jednání o podobě vnitrobloku: město chce slyšet názory lidí. Rovnost-Znojemský deník. 

23.6.2015, roč. 26, č. 145, s. 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - programy a 

projekty – vnitroblok - Dukelských bojovníků - ul. Sokolovská – veřejná – diskuse 

 

452) KRUTIŠ, Dalibor 
Novinka: zastupitelstvo je v 9:00 : poprvé po dvaceti letech mají zastupitelé Znojma zasedat už od devíti 

dopoledne / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –  

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Zastupitelé projednají Nezvedovu rezignaci i závěrečný účet města. / Rovnost-

Znojemský deník. 25.6.2015, roč. 26, č. 147, s. 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 
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zasedání – časová – změna - nesouhlas 

 

453) VSM 

Na Obrokové bude městský archiv / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 145 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – archivy - 

městský archiv – ybudování -Obroková ul. 

 

454) PERGROVÁ, Ilona 

Radnice chystá archiv. Plíseň neřeší / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 147 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – archivy - 

městský archiv – vybudování - Obroková ul. 

 

455) MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelstvo ráno? Jen výjimka : znojemští zastupitelé poprvé schůzovali od devíti ráno / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé -  

zasedání – intervaly -rozhodnutí 

 

456) MOŠTĚK, Martin 

Finanční výbor: půl roku bez šéfa / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 152 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo -finanční výbor 

předsedové – volby - Zastupitelstvo města Znojma 

 

457) MOŠTĚK, Martin 
Radní chtějí v Louce bazén i památku : jednat o prohlášení Louckého kláštera národní památkou i chystat 

stavbu bazénu v sousedství chce znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 153 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa -Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

investiční – záměry – investice - návrhy 

 

458) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: kontrola oprav ještě potrvá : kontrolní výbor dal zastupitelům závěrečnou zprávu. Podle některých 

členů je předběžná, čekají na posudek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 154 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní 

stadiony – opravy – kontrolní – výbory – závěrečné – zprávy - posudky 

 

459) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Pamětní deska V. Velebovi, tomu, kdo vadil fašistům i komunistům / Kateřina Kotoučová. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 25 (2015), s. 4 

 dtto:  
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CHAF. Viléma Velebu připomíná deska na sokolovně. Znojemský týden. 22.6.2015, roč. 15, č. 

26, s. 4. 

Znojmo (Česko)  - veřejný život - místní správa – osobnosti - Veleba, Vilém, 1870-1956 

pamětní desky  - odhalení - Sokol (organizace) 

 

460) MOŠTĚK, Martin 
Zastupitele zajímá losovačka : většina klubů ve znojemském zastupitelstvu chce od starosty Vlastimila 

Gabrhela vysvětlení kvůli losovačce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 165 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - výběrová řízení 

Vodovody a kanalizace Znojemsko - Gabrhel, Vlastimil - zastupitelstvo – pochybnosti -  

vysvětlení 

 

461) VSM 

Znojmo upraví bránu u Pražské. Na Dukelské nebude / vsm. -- In: -Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 172 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – vítání - městské 

brány – rekonstrukce - Pražská ul. 

                         

462)  PERGROVÁ, Ilona 
Diskuze na webu: přestupek odložili : trestný čin ani přestupek nespáchal ten, kdo se nelichotivě vyjádřil o 

soukromí starosty Znojma Vlastimila Gabrhela v diskuzi na webu Deníku / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 173 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – přestupky -

prošetřování - regionální tisk - Znojemský deník (tisk) - WWW stránky – pomluvy - 

Gabrhel, Vlastimil - odložení 

                

463)  MOŠTĚK, Martin 

Finanční výbor: půl roku bez šéfa / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 185 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - finanční výbor – 

předsedové - volby 

 

464) MRVA, Vlastimil 

Místostarosta Jan Blaha: Jak těžce rozlišujeme podstatné od nepodstatného / Vlastimil Mrva. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 27 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život -místní správa - Městský úřad Znojmo – osobnosti- 

místostarostové - Blaha, Jan - rozhovory 

 

465) KRUTIŠ, Dalibor 

Veřejná WC? Podle lidí málo : lidem ve Znojmě chybí více veřejných toalet / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 191 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné 

záchodky – přístup – obyvatelé - kritika 
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466)  JM 

Vnitroblok: Hřiště, ovocné stromy i lavičky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život -místní správa - Městský úřad Znojmo - programy a 

projekty – vnitroblok - Dukelských bojovníků - ul. Sokolovská – projekty - představení 

 

467) KOTOUČOVÁ, Kateřina 
Opozice proti všemu a všem : starosta prosadil listopadové jednání zastupitelstva navíc kvůli rozpočtu na rok 

2016 / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 28 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva 

zasedání – opozice - protesty 

 

468) MOŠTĚK, Martin 

Rozklikávací rozpočet? Zatím jen slib / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 208 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - 

rozklikávací- rozpočet – transparentnost - odkládání 

                        

469)  MOŠTĚK, Martin 

Finanční výbor chce koalice. Pro Malačku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 211 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření -  

finanční výbor – předsedové – volby 

 

470) MOŠTĚK, Martin 
Starosta Znojma útočil, podporu však nenašel : ani u svých koaličních partnerů nesklidil starosta Vlastimil 

Gabrhel zvláštní chválu za výpad na Jiřího Ludvíka kvůli festivalu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 213 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život -- místní správa - Městský úřad Znojmo – starostové - 

politická opozice – spory – kritika 

 

471) MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelstvo bude volit i oceňovat : udělení čestného občanství či volbu předsedy finančního výboru 

projednají dnes znojemští zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 215 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo 

programy 

 

472) MOŠTĚK, Martin 

Finanční výbor vzala do ruky koalice : znojemští zastupitelé po půl roce zvolili šéfa svého finančního výboru / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802- 

dtto:  

JM. Předsedou finančního výboru je Jakub Malačka. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 39, s. 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo - 

finanční výbor – předsedové - Malačka, Jakub - zvolení                    
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473)  DAK 

Znojmo bude udělovat Cenu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 220 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – obyvatelstvo - čestné občanství - 

Cena města Znojma - udělování 

 

474) MM 

Znojemská radnice vypsala půjčky na rozvoj bydlení / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 222 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo -zastupitelstvo 

výběrová řízení - Fond rozvoje bydlení  - půjčky 

                      

475)  RZT 

Krajská rada schválila investice za devadesát milionů / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 3  

Znojmo (‚Cesko) – veřejný život - místní správa - Rada Jihomoravského kraje - investice 

schválení 

                           

476)  MOŠTĚK, Martin 

Radní píší program rok po volbách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 228 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma – zastupitelstvo -  

programy - programová prohlášení - přípravy 

 

477) PERGROVÁ, Ilona 
Cenu města radní navrhnou i schválí : sami sobě navrhnou a zároveň schválí kandidáty pro nově udělanou 

cenu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 233 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

RZT. Znojmo bude nově udělovat Cenu města Znojma. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 39, s. 4. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo- obyvatelstvo - 

nominace - Cena města Znojma – udělování  - kritika 

 

478) KRUTIŠ, Dalibor 

Dluh Znojma? Skoro tři sta milionů : Znojmo bojuje s dluhy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 234 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo –hospodaření - 

zadlužení – dluhy - splátky 

 

479) MOŠTĚK, Martin 
Památkáři: Vysílač škodí věži : znojemská radnice chystá stěhování stanice mobilního operátora v radniční 

věži / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

237 (2015), s.  1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radniční věž 

(Znojmo, Česko) - mobilní sítě – provoz – památkáři - kritika 
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480) VSM 

Vzpomenou prvního českého znojemského starostu Mareše / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 240 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti – starostové - Mareš, Josef, 

1885-1945  - 130. výročí – narození - 70. výročí – úmrtí vzpomínkové slavnosti -Městský 

úřad Znojmo 

 

481) PERGROVÁ, Ilona 

Gabrhelův účet? Moc nefunguje / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 242 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo  - starostové 

Gabrhel, Vlastimil - účty - transparentnost 

 

482) VSM 

Znojmo přijímá žádosti o dotace na kulturu či sport / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 245 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – kultura – sport – dotace -ž ádosti 

 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 

 

483) SMOLA, Vojtěch 
Opozice: zastavte podivný prodej! : o prodeji balíku téměř dvou stovek městských bytů a nebytových prostor 

jedné pražské firmě budou zastupitelé Znojma rozhodovat na příští schůzi / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 250 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé - 

hlasování - městské byty - nebytové prostory – prodej - FK Capital – opozice – nesouhlas 

 

484) SMOLA, Vojtěch 

Pomluva? Grois žaluje Hovorku : místostarosta Znojma Jan Grois žaluje aktivistu Václava Hovorku / 

Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 256 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – místostarosta - Grois, Jan - žaloba -  

Hovorka, Václav - aktivisté - spory 

 

485) PERGROVÁ, Ilona 
Školská rada? Je bez hlasů opozice : zřejmě hlasité názory opozičních zastupitelů stály za jejich odvoláním ze 

školské rady / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 263 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) -veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo 

opozice - Kacetl, Jiří, 1976- - Štefaniková, Olga - školská – rada - odvolání 

                           

486) GROIS, Jan 

Před sto třiceti lety se narodil starosta Mareš / Jan Grois. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 2 

dtto:  
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CHAF. Znojmo si připomnělo 130 let od narození starosty Mareše. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 43, s. 13.  

dtto:  

MD. První starosta slaví výročí. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 40, s. 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti – starostové - Mareš, Josef, 

1885-1945 - 130. výročí - narození 

 

487) MOŠTĚK, Martin 

Balík bytů: prodej odkývli zastupitelé : Znojmo prodá přes sto sedmdesát bytů, skladů a provozoven / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník  -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 269 

(2015), s. 1 

dtto:  

ZP. Za byty utrží město více o 37 %. Znojemské listy. 2015, roč. 24, č. 10, s. 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – byty - nebytové 

prostory – prodej - souhlas 

                        

488) MOŠTĚK, Martin 
Rada má program, po roce a dotazech : až rok po zvolení a týden po dotazech  zastupitelů zveřejnili znojemští 

znojemští radní své programové prohlášení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 271 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma – 

programové – prohlášení - WWW stránky - zveřejnění 

 

489) MOŠTĚK, Martin 

Program radních: podle opozice fráze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 273 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma - Rada 

města Znojma – programová – prohlášení - zveřejnění 

 

490) MOŠTĚK, Martin 
Znojmo: rozpočet je na webu. Klikací : rozklikávací rozpočet, mapu investic nebo přehled smluv nabízí Znojmo 

nově na webu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 274 (2015), s. 1 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojmo má rozklikávací rozpočet i mapu investic. Mladá fronta dnes. 2015, 

roč. 26, č. 278, s. 18.  

dtto: 

 PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Otevřená radnice: máme rozklikávací rozpočet i přehled smluv Znojemsko. 

2016, roč. 26, č. 1, s. 11. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Otevřená 

radnice – hospodaření – rozpočet - WWW stránky 

 

491) EISENBRUK, Jiří 

Jak vypadá zpráva, kterou nikdo nečte / Jiří Eisenbruk, TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 43 (2015), s. 8 
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dtto: 

ZP, LP. Na prvního českého starostu vzpomněli v přírodě. Znojemské listy. 2015, roč. 24, č. 10,  

s. 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti – starostové - Mareš, Josef, 

1885-1945 - 130. výročí - arození 

 

492) MOŠTĚK, Martin 

Fórum radnici: Řešte pivovar, halu a hřiště : desítku aktuálních problémů / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 275 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – fóra - Zdravé 

město – diskuse - témata 

                           

493)  MOŠTĚK, Martin 

Znojmo projednává návrh rozpočtu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 278 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – rozpočet - 

návrhy – zveřejnění - projednání 

                            

494)  MOŠTĚK, Martin 
Pozemky za lesíkem opět nikdo nechtěl : žádnou nabídku na koupi lokality u mostu do Přímětic nedostala 

znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 282 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – pozemky -  

 lokality - městský lesík - Přímětice (Znojmo, Česko) – koupě - nezájem 

 

495) KRUTIŠ, Dalibor 
Rok 2016: Znojmo dá miliony službám : dotace přesahující částku pět milionů korun do oblasti sociálních 

služeb budou příští pondělí schvalovat znojemští zastupitelé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 285 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo -

rozpočet 2016 - schvalování 

                          

496)  PERGROVÁ, Ilona 
Schůzka k rozpočtu odhalila nesrovnalosti : znojemská radnice svolala pracovní schůzku k návrhu rozpočtu 

ještě před pondělním zastupitelstvem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 286 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – opozice – 

jednání - rozpočet 2015 - hodnocení 

                           

497)  PERGROVÁ, Ilona 

Anketa města? Prý jen naoko / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 287 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – veřejnost - 

sociální komunikace – anketa – témata - řešení 
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498) PERGROVÁ, Ilona 

Rozpočet: miliony navíc jen pro úřad / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 290 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření – 

rozpočet – návrh – zastupitelstvo - schvalování 

                      

499)  MOŠTĚK, Martin 

Znojmo má schválený rozpočet : rozpočet na příší rok schválili včera znojemští městští zastupitelé / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 291 (2015), 

s. 1 

dtto:  

JM. Znojmo má rozpočet na rok 2016. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 52-53, s. 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé - 

rozpočet 2016 - schválení 

                        

500)  VSN 

Zdravé město: hlasuje se už o problémech / vsn. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- oč. 26, č. 296 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) -veřejný život + místní správa + Městský úřad Znojmo  - fóra - Zdravé 

město  - ankety - hlasování 

 

501) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Zastupitelstvo dalo prodeji bytů zelenou, opozice červenou / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -

- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 48 (2015) s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – byty - nebytové 

prostory +  prodej - schválení 

 

502) BE 

Znojmo má nový rozklikávací rozpočet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 49 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo –hospodaření -

rozklikávací – rozpočet - transparentnost 

 

503) JAN 

Opozice neúspěšně navrhla, aby se do sportu investovalo méně / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 53 (2015), s. 1, 2 

 dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Investice míří do škol, kultury i na sportoviště. 5+2 dny. 2016, roč. 5, č. 1, s. 

2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – hospodaření - 

Rozpočet – schválení 
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✓ Veřejný život – společenské organizace 

 

 

504) MOŠTĚK, Martin 

Spolek chce nové stromy. Hned / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 181 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace – spolky - Okrašlovací spolek ve 

Znojmě – stromy – výsadba – termíny - Horní park - odvolání 

                        

505)  PERGROVÁ, Ilona 
Petice proti kácení mířila na radnici : zástupci znojemských spolků odevzdávají na městě po Novém roce 

petici se zhruba šesti sty podpisy, kterou chtějí  zastavit vykácení hlavní aleje v Dolním parku / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 295 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace – spolky - Dolní park - liniová 

zeleň – kácení – petice - Zastupitelstvo města Znojma - předání 

 

 

 

✓ Veřejný život – obyvatelstvo 

 

 

506) VSM 

Národní týden manželství připomenou v kině i v kostelích / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 26 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – manželství – svátky - Národní týden –

manželství - programy 

                            

507)  JM 

Letos je první Natálka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 2 (2015), s. 1 

 dtto:  

ET. Natálie Dikovská je první. Znojemsko. 6.1.2015, Roč. 25, č. 2, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo + novorozenci + narozen -  statistiky  - 

2014 

 

508) BE 

Ve Znojmě se konala i dvojsvadba / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – svatby – novomanželé – sňatky - uzavření 

statistiky - 2014 
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509)  BE 

Milada Ambrožová oslavila 101. narozeniny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 3 

 dtto:  

Milada Ambrožová se dožila 101 let. Znojemsko. 13.1.2015, roč. 25, č. 3, s. 1.  

 dtto:  

LP. Milada Ambrožová se stala nejstarší občankou Znojma. Znojemské listy. 29.1.2015, roč. 24,  

č. 1, s. 3. 

Znojmo (Česko) + veřejný život + obyvatelstvo – dlouhověkost - Ambrožová, Milada -  

101. výročí - narození 

                          

510)  BE 

Loni se narodilo desatero dvojčátek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny  pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – novorozenci – narození – jména - 

statistiky - 2014 

                       

511)  JM 

Na radnici přišlo 48 petic a stížností, úředníci nechybovali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa  - Městský úřad Znojmo – petice – 

stížnosti – 2014 

 

512)  LP 

Milada Ambrožová se stala nejstarší občankou Znojma / lp, zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, 

č. 1 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život –obyvatelstvo – dlouhověkost - Ambrožová, Milada -  

01. výročí -narození 

                           

513)  JM 

Vloni bylo rekordních 160 rozvodů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – rozvody – statistiky - 2014 

 

514) MM 

Vlasák by mohl být čestným občanem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 101 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo - čestné občanství – osobnosti - sběratelé 

Vlasák, Josef - ocenění - návrhy 

                          

515)  RZT 

Národní týden manželství přinesl zajímavá zjištění / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 -(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – manželství – svátky - Národní týden 

manželství 
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516) PERGROVÁ, Ilona 

O hodech se stoly prohýbaly. V každé chalupě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 137 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – stravování – strava – jídlo posvícení – 

hody – zvyky – tradice – výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - kritika 

 

517) MM 

Sběratel Josef Vlasák dostal čestné občanství Znojma / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 218 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – sběratelé - Vlasák, Josef, 1934- -  

čestné občanství – udělení - Zastupitelstvo města Znojma 

 

518) DAK 

Znojmo bude udělova Cenu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 220 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa – obyvatelstvo - čestné občanství - Cena 

města Znojma - udělování 

 

519)  PERGROVÁ, Ilona 
Cenu města radní navrhnou i schválí : sami sobě navrhnou a zároveň schválí kandidáty pro nově udělanou 

cenu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský - deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 233 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

RZT. Znojmo bude nově udělovat Cenu města Znojma. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 39, s. 4. 

Znojmo (Česko) - veřejný živo - místní správa  - Městský úřad Znojmo – obyvatelstvo -  

Nominace - Cena města Znojma – udělování - kritika 

 

520) RZT 

Josef Štola oslavil už 102 let / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 1 

dtto:  

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Nejstarším znojemským občanem Josef Štola. Znojemsko. 2015, roč. 

25, č. 40, s. 4. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - Štola, Josef - 102. 

výročí - narození 

 

521) BE 

Božena Láníková oslavila 100. narozeniny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), s. 1 

dtto: EIS. Přes útrapy Terezína se dožila sta let. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 43, s. 1. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - Láníková, Božena - 

100. výročí - narození 
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522) JM 

Na Horním náměstí demonstrovali proti islámu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), 

 s. 2 

dtto:  

JAN. Demonstrace, nebo podněcování k trestnému činu?. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 43, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – migrace – imigranti – uprchlíci – islám - 

protesty – demonstrace - Horní náměstí 

                            

523)  JM 

Marie Kotenová oslavila stovku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 46 (2015), s. 8 

 dtto: 

EIS. Marie Kotenová se stoletým elánem. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 46, s. 1, 5. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - Kotenová, Marie -  

100. výročí - narození 

 

524) BE 

Josef Vlasák je čestným občanem města Znojma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 50 (2015), s. 6 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Josef Vlasák čestným občanem Znojma.  Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 50,  

s. 1. 

Znojmo (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – sběratelé - Vlasák, Josef, 1934- 

čestné občanství – udělení - Zastupitelstvo města Znojma 

 

 

 

✓ Policie 

 

 

525) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie našla velkou pěstírnu marihuany / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 32 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - trestné činy – drogy – marihuana – pěstírny – 

vyšetřování – statistiky - 2014 

 

526) PERGROVÁ, Ilona 

Podomní prodejci řádí. I přes zákaz / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – obchod – obchodníci – podomní – prodej – prodejci – tržní – řády - 

pravidla – porušování - Policie ČR 
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527) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie prodává areál ve městě. To o něm neví / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 54 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – kynologie – psi – psovodi – areály - Gránické údolí 

(Znojmo, Česko) - prodej 

 

528)  JM 

Znojmo má výslechovou místnost pro oběti násilí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 2 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Ve výslechové místnosti se usmívají  panenky. Znojemsko. 10.2.2015, 

roč. 25, č. 7, s. 1, 3.  

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Strohá kancelář? Na policii ne. 5+2 dny. 13.2.2015, roč. 4, č. 6, s. 2. 

Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – výslechové – monitorovací – místnosti - 

prevence kriminality – projekty – plánování 

 

529) SMOLA, Vojtěch 
Tragédie dolehla na Miroslavské : zřejmě příliš rychlá jízda řidiče způsobila podle policie nedělní tragickou 

nehodu u Miroslavi / Vojtěch Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 70 (2015), s. 1, 3 

 dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Podobným nehodám nelze zabránit. Znojemský deník-Rovnost. 24.3.2015. roč. 

26, č. 70, s. 3 

obce - Miroslav (Česko) - Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - silniční dopravní nehody - 

oběti dopravních nehod - vyšetřování 

 

530) ZP 

Znojemská policie má speciální výslechovou místnost pro děti a mladistvé /zp, xa. -- In: Znojemské 

listy. -- Roč. 24, č. 2 (2015), s. 9 

Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – výslechové – monitorovací – místnosti-

prevence kriminality – projekty - plánování 

 

531) JM 

Obžalovaná: Mně to hlava nebere, kde ty peníze jsou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby + Chráněné dílny Znojmo - Sansimon, s.r.o. 

vedoucí – peníze – zpronevěra - Policie ČR – vyšetřování - Okresní soud ve Znojmě 

 

532) MOŠTĚK, Martin 
Pomluvy v diskusi dala policie komisi : v diskusi na webu Deníku nenašla policie trestný čin, věc předala 

přestupkové komisi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 74 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - dělovací prostředky - regionální tisk - Znojemský deník (tisk) - nternet 

WWW stránky – diskuse – pomluvy - Gabrhel, Vlastimil - trestní oznámení - Policie Č 
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533) MOŠTĚK, Martin 

Pomluvu starosty už zkoumá úřad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – tisk - regionální tisk - Znojemský deník (tisk)  

Internet - WWW stránky – diskuze – pomluvy - Gabrhel, Vlastimil - trestní oznámení - 

Policie ČR 

                      

534)  KRUTIŠ, Dalibor 

Propíchali gumy. I vozíčkářům : kdosi probodal pneumatiky u dvanácti aut zaparkovaných v ulici Loucká / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 115 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – policie Policie ČR - trestné činy - pozemní vozidla -  pneumatiky – 

poškození - Loucká ul. - vyšetřování 

 

535) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo získá pět nových strážníků : bezpečněji bude již od podzimu v ulicích Znojma / Ilona Pergrová. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) – policie - Městská policie - výběrová řízení – strážníci - navýšení 

 

536) KRUTIŠ, Dalibor 

Strážníci našli v ulicích použité stříkačky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 158 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – policie - Městská policie – drogy - injekční stříkačky – sběr - bezpečnost 

 

537) KRUTIŠ, Dalibor 

Přímětice: zavraždil ženu, mají ho : k násilnému trestnému činu vyjížděli kriminalisté do Znojma-Přímětic / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 164 

(2015), s. 1 

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Kamarádka zabité: S mužem se rozešla. Rovnost-Znojemský deník. 18.7.2015, 

roč. 26, č. 166, s. 1.   

dtto:  

JM. Ženu ubodal bývalý přítel. Znojemský týden. 20.7.2015, roč. 15, č. 30, s. 1. 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – kriminalita - trestné 

činy – vraždy - vyšetřování 

 

538)  JAN 

Přímětice: Motiv vraždy není znám / jan, eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

30 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – kriminalita - trestné 

činy – vraždy - vyšetřování 

 

539) KRUTIŠ, Dalibor 

Zranili pumpaře. Je v nemocnici : zloději odjížděli z benzínky ve Znojmě bez placení / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 222 (2015), s. 1 
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Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - trestné činy – krádeže - pachatelé trestných činů 

čerpací stanice pohonných hmot – čerpadlář – napadení - vyšetřování 

 

540) ČTK 

Ve Znojmě dopadli hledaného Slováka / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 239 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – policie - trestné činy - mezinárodně hledaní – pachatelé – zadržení - 

Policie ČR 

 

541) KRUTIŠ, Dalibor 
Lidé vidí migranty i v průvodu Romů : cikánský pohřeb doprovázený policií kvůli bezpečnosti v dopravě nebo 

bulhrské brigádníky v zemědělství jsou si lidé schopni změnit s běženci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský 

 deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 240 (2015), s. 3 

 Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – obyvatelstvo- imigranti -hlášení 

 

542) KRUTIŠ, Dalibor 
Přepadení herny? Lupič zatím prchá : více než týden po ozbrojeném přepadení herny v Pražské ulici ve Znojmě 

policie nemá pachatele / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 248 (2015), s. 1 

 Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - trestné činy proti svobodě – loupeže - vyšetřování 

 herny -  Pražská ul. 

 

543) BE 

Městský kamerový systém hlídá dnes na 17 místech Znojma / be. -- In: Znojemský týden Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 41 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko -  policie - městská policie – kamery - kamerové systémy – ulice -umístění 

dotace 

 

544) KRUTIŠ, Dalibor 

Policie cvičila, lidé se vylekali / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 273 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – policejní – zásahy - Okresní správa sociálního 

zabezpečení - cvičení 

 

545) VSM 

Znojmo: přidává další kameru do ulic. Kvůli bezpečnosti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) – policie - Městská policie Znojmo – kamery –kamerový – systém - ulice 

umístění - Horní Česká ul. 

 

546) HORÁKOVÁ, Veronika 

Znojmo ovládli čečenští vyděrači. Vybírali výpalné / Veronika Horáková. -- In: Mladá fronta dnes. -

- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 289 (2015), s. 21 

Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – kriminalita - organizovaná kriminalita – mafie - gangy 
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vyděrači - špinavé peníze - trestné činy 

  

547)  KRUTIŠ, Dalibor 

Policista zachránil ženu. Ocenili jej / Dalibor Krutiš. -- In: -Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 289 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR – osobnosti – policisté – kriminalisté - Gráf, Jiří -  

první pomoc – poskytnutí – vyznamenání - Policista roku 

 

548)  KRUTIŠ, Dalibor 
Mrákovi: První společný výjezd byl k vraždě : otec zasvětil práci u policie čtyřiatřicet let. Jeho syn sice nejprve 

vystudoval pedagogiku, brzy po škole však i on přešel ke kriminalistům / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 293 (2015), s. 2 

Volání rodu. Kdo jsou Mrákovi. 

Znojmo (Česko) – policie - kriminální policie - Policie ČR – osobnost -  kriminalisté –  

Mráka, Jan - Mráka, Roman 

 

549) DUŠKOVÁ, Markéta 

Naštvané občany mají nově krotit asistenti / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 44 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – policie - městská policie - prevence kriminality – asistenti - působnost 

Městský úřad Znojmo - Úřad práce ve Znojmě 

 

550) KRUTIŠ, Dalibor 

Přišla o dědictví, bojuje s policií / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 27, č. 23 (2016), s. 1, 3 

Znojmo (Česko)) – policie - Policie ČR – krádeže – vyšetřování - státní zastupitelství - 

odkládání 

 

 

 

✓ Soudnictví 

 

 

551) KRUTIŠ, Dalibor 

Tip klub: soudní spory trvají a dům chátrá : spory o část pozemků pod znojemským Tip klubem pokračují / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský - deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 10 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy - církevní majetek - majetkové restituce - 

náboženská matic -  spory - odvolání 

 

552) KRUTIŠ, Dalibor 
Zločin ve Znojmě: zmizely 3 miliony : znojemský soud řeší zpronevěru bývalé vedoucí Chráněných dílen ve 

Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 39 (2015), s. 1, 3 
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 dtto:  

CHAF. Bývalá vedoucí Chráněných dílen stojí před soudem. Znojemský týden. 2.2.2015, roč. 15, č. 

6, s. 2. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy - Okresní soud ve Znojmě – kauzy – obžaloba -  

Tavalyová, Vanda - Chráněné dílny Znojmo - zpronevěra 

 

553) KRUTIŠ, Dalibor 

Kauza Schindler: dnes další soud / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 42 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Odsouzený za přepadení pošťaček bojuje za očištění jména. Proti je svědek z cely. 

Mladá fronta dnes. 20.2.2015, roč. 26, č. 43, s. 2, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení – rozsudky - 

Schindler, Jaroslav - Okresní soud ve Znojmě 

 

554) MOŠTĚK, Martin 

Kauza Schindler? Prý spiknutí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 43 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Přepadení pošťaček: Má jít o spiknutí. Znojemský týden. 23.2.2015, roč. 15, č. 9, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy  - pošťačky- přepadení – rozsudky - 

Schindler, Jaroslav - Okresní soud ve Znojmě 

 

555) JM 

Kauzy přepadení pošťaček: Jedná se o jejich obnově / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 12 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Soud o obnově kauzy pošťaček ještě nerozhodl. Znojemský týden. 13.4.2015, roč. 15, č. 16,  

s. 1.  

 dtto:  

JM. Kauza přepadení pošťaček pokračuje v pátek. Znojemský týden. 18.5.2015, roč. 15, č. 21,  

s. 2. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení - soudní procesy - 

obnovení – jednání - Okresní soud ve Znojmě 

 

556) ČTK 

Soud zamítl stížnost na obchvat / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 115 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – soudnictví - právní podání – stížnosti - Občanské sdružení Obchvat -  

Česko. Nejvyšší správní soud - zamítnutí 

 

557) JM 

Krejčíř má podmínku, Kaššai pokutu, Kolouch bez viny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 18 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – soudnictví – kauzy - veřejné zakázky - zneužití pravomoci -  
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Krejčíř, Vladimír - Kolouch, Petr - Kaššai, Zbyšek - tresty 

 

558) MOŠTĚK, Martin 
Kauza Škrdla: soud odmítl spiknutí : Antoním Škrdl a se podle soudu na doznání k sérii přepadení pošťaček 

nedomluvil s původně odsouzeným Jarolavem Schindlerem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 148 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Soud opět rozhoduje o přepadení tří pošťaček. Znojemský týden. 25.5.2015, roč. 15, č. 22, s. 

1. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení –  

Schindler, Jaroslav - Okresní soud ve Znojmě  rozhodnutí 

 

559) MOŠTĚK, Martin 

Kauza Schindler: bude nový proces / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 163 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Škrdla se přiznal podruhé. Znojemský týden. 29.6.2015, roč. 15, č. 27, s. 1, 2.   

 dtto:  

JM. Goldová podala stížnost proti obnově procesu přepadení pošťaček. Znojemský týden. 20.7.2015, 

roč. 15, č. 30, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení - soudní procesy 

obnovení - Okresní soud ve Znojmě 

                        

560)  MOŠTĚK, Martin 

Kauza Schindler: další kolo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 182 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – kauzy – pošťačky – přepadení - soudní procesy – 

obnovení - Krajský soud v Brně 

 

561) MOŠTĚK, Martin 

Nosek dostal tři roky vězení : bývalého starostu Hevlína odsoudil znojemský soud pro korupci / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 201 (2015), 

s. 1 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy – korupce - soudní rozhodnutí a stanoviska –  

Nosek, Drahomír - odvolání - Okresní soud ve Znojmě 

 

562) JM 

Kauza Krejčíř: Soud přehrával odposlechy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 1 

 dtto:  

JM. Soud podnikatele osvobodil, Krejčíř dostal podmínku. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 40, 

s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – kauzy -veřejné zakázky - zneužití pravomoci – zpronevěra  

Krejčíř, Vladimír - soudy – tresty 
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563) EIS 
Korupční skándál vyšuměl : Miroslav Šimeček, Stanislav Hahn a Kamil Ludvík zproštěni obžaloby v plném 

rozsahu / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – soudnictví – korupční – kauzy –korupce – úplatkářství - veřejné zakázky 

podnikatelé – obžaloby – zproštění - Krajský soud v Brně 

 

564) JM 

Kauza Krejčíř nekončí, řeší ji vrchní soud / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – soudnictví – kauzy - veřejné zakázky - zneužití pravomoci - zpronevěra 

Krejčíř, Vladimír - soudy - tresty 
 

565)  MOŠTĚK, Martin 

Schindler se dočká obnovy řízení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 265 (2015), s. 1 

 dtto:  

JM. Stížnost státní zástupkyně Goldové v kauze pošťaček neprošla. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 44, s. 3.  

 dtto:  

JM. Soud obnovil jednání v kauze přepadení pošťaček. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 52-53, s. 2. 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy - Okresní soud ve Znojmě – kauzy – pošťačky - 

přepadení - Schindler, Jaroslav - řízení – procesy - obnova 

 

566)  MOŠTĚK, Martin 
Kauza Schindler: nový proces : znojemský soud rozhoduje, zda změní rozsudek, jímž odsoudil dva mladíky za 

přepadení pošťaček / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 294 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – soudnictví – soudy - Okresní soud ve Znojmě – kauzy – Schindler, 

Jaroslav - nový - proces 

 

 

 

✓ Vojenství 

 

 

567) KACETL, Jiří, 1976- 

Konec roku 2014: boje i charita / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN  

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – události - vývoj 

100. výročí 

 

568) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Novinoví remcalové na charitu / kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 61 (2015), s. 2 
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Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

569) MRVA, Vlastimil 

Nejhorší je, když člověk zemře zcela zdráv, říká důstojník ve výslužbě a věčný optimista Libor Plíšek / 

Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 11 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – vojenství – osobnosti – důstojníci - Plíšek, Libor - rozhovory 

 

570) MRVA, Vlastimil 

Salva posledního sbohem Robinu Herzigovi / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 12 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – vojenství - Klub vojenské historie – osobnosti - Herzig, František - 

úmrtí 

 

571) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Znojemsko přijímá uprchlíky / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 154 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

572) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: koncerty pomáhají invalidům / JIří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 159 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

573) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: žáci konečně dostali vysvědčení / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 165 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny - první světová válka (1914-1918) – vojenství – 1915 - události 

 

574) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Znojmo plánuje pád Brestu / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 201 (2015), s. 2 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

575)  KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Pro vojáky lidé sbírají látky a plátna / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 226 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 
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576) KACETL, Jiří, 1976- 

Znojemsko 1915: hrozí hladomor / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 243 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství -  první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

577)  KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Ve Znojmě rukují další branci na vojnu / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 248 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

578) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: mládež žádá u hřbitova válečné příspěvky / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 259 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) -191 -  události 

 

579) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Dardanely i mše za padlé muže / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 270 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

580) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Studenti pomáhají se sbírkami / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 282 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny - první světová válka (1914-1918) – vojenství – 1915 - události 

 

581) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Čtenáři dávají dary pro knihovnu / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 291 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

582)  KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Ve válce už zemřelo 60 Znojemských / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 294 (2015), s. 3 

Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 

 

583) KACETL, Jiří, 1976- 

1915: Znojemští rozdali dárky nejchudším / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 298 (2015), s. 3 
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Stalo se před 100 lety. 

Znojmo (Česko) – dějiny – vojenství - první světová válka (1914-1918) – 1915 - události 
 

 

 

✓ Církev 

 

 

584) MATKA 

Matka Vojtěcha Hasmandová: heroické ctnosti potvrzeny. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 1 

(2015), s. 9 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – církev – řády – boromejky – osobnosti - 

Hasmandová, Vojtěcha, 1914-1988 - biografie 

odvolání 

 

585) MOŠTĚK, Martin 

Dům porozumění ukazuje Bibli v mnoha podobách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. V galerii je k vidění 250 biblí, nejstarší je 466 let. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4, s. 

5. 

Znojmo (Česko) + kultura + literatura – církev + Bible + výstavy - Dům porozumění - 

Městská knihovna Znojmo 

 

586) LAZÁREK, Ondřej 

Kříž a také Matka Boží jsou znakem našeho chrámu : zvony kostela Nalezení sv. Kříže I / Ondřej Lazárek. 

-- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2015), s. 10-11 

 dtto:  

dokončení. Život farností Znojma. Č. 3 (2015), s. 9-10. 

Znojmo (Česko) – historické – církevní – památky + kostely - kostel Nalezení sv. Kříže – 

zvony – historie - 16. -20. stol. 

 

587) LAZÁREK, Ondřej 

Zvony kostela Nalezení sv. Kříže III : nápisy a výzdoba zvonů / Ondřej Lazárek. -- In: Život farností 

Znojma. -- Č. 4 (2015), s. 11-13 

Znojmo (Česko) + historické – církevní – památky – kostely - kostel Nalezení sv. Kříže –

zvony -  historie 

 

588)  MOŠTĚK, Martin 

Děkan Mons. Jindřich Bartoš oslaví šedesátku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 155 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – církev – osobnosti – děkani - Bartoš, Jindřich, 1955- - narození - 60. 

výročí 
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589) JM 

Znojemský děkan J. Bartoš oslavil šedesátiny / jm. -- In: Znojemský týden :Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), 

 s. 12 

 dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Jindřich Bartoš oslavil šedesátiny. Znojemsko. 14.7.2015, roč. 25, č. 

29, s. 12. 

Znojmo (Česko) – církev – osobnosti – děkani - Bartoš, Jindřich, 1955- - 60. výročí - 

narození 

 

590) KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo: letošní advent zpestří i rakouští čerti : adventní čas ve Znojmě nabídne zpěváka z Burma Jonesči 

Laďu Kerndla / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 270 (2015), s. 3 

 dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Do Znojma přijedou taky Krampusáci, čerti z Rakouska. Mladá fronta dnes. 

2015, roč. 26, č. 276, s. 8, příl. Advent. 

Znojmo (Česko) + církev +svátky – tradice - Advent 2015 - programy 

 

591) ECKL, Petr 

K jednomu zapomenutému výročí - Šebestián Freytag z Čepiroh / Petr Eckl. -- In: Zpravodaj občanů 

Jezeřan a Maršovic. -- Č. 90 (2015), s. 10-11 

Znojmo (Česko) – církev – osobnosti – kněží – opati – Freytag z Čepirohu, Šebestian, 

1533-1585 - biografie 

 

592) SMOLA, Vojtěch 

Mohutná jedle svítí. Znojemský advent začal / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 278 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – církev – svátky – tradice – Advent – adventní – trhy – programy - 

reportáže 

 

593) DUŠKOVÁ, Markéta 

Vítr ve Znojmě zlomil vánoční jedli. Poničila jesličky / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. 

-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 279 (2015), s. 1 

dtto:  

MOŠTEK, Martin. Přišel vítr a vánoční strom padl. Rovnost-Znojemský deník. 1.2.2015, roč. 26, 

č. 279, s. 1.  

 dtto:  

SMOLA, Vojtěch a PERGROVÁ, Ilona. Pád stromu dál vyšetřuje policie. Rovnost Znojemský 

deník. 2015, roč. 26, č. 280, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – církev – svátek -  výzdoba – Advent – vánoční – stromy – počasí - vítr 

demolice 

594) SLOVÁK, Libor 

Václav Prokop Diviš známý, neznámý / Libor Slovák. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 10 

(2015), s. 10-11 
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Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží – vynálezci - 

Diviš, Prokop, 1696-1765 - biografie 

 

595) DUŠKOVÁ, Markéta 

Vánoční shon z lásky není špatný / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-

1168. -- Roč. 26, č. 297 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko) – církev – osobnost – kněží - Bartoš, Jindřich, 1955- - rozhovory 

 

596) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

S novým evangelickým farářem Pavlem Kašparem o adventu i uprchlících / Alžběta Janíčková. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 51-52 (2015), s. 20 

Znojmo (Česko) – církev - evangelická církev – osobnosti – faráři - Kašpar, Pavel - 

rozhovory 

 
 

 

✓ Sociální péče 
 

 

597) KRUTIŠ, Dalibor 

Nevidomé vede dlažba k silnici. Bez přechodu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 18 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – nevidomí – slabozrací – doprava – silnice – chodníky – 

omezení - stavební úpravy 

 

598) PERGROVÁ, Ilona 

Mladí lidé mohou navrhnout, co změnit ve Znojmě. Přes Coolnu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 28 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - děti a mládež - nízkoprahová centra 

Klub Coolna Znojmo – akce – projekty - nápady 

 

599) PERGROVÁ, Ilona 

Pomáhají Africe: s koly, dekami i sněhuláky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 31 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – humanitární  - akce  - projekty – sbírky - Afrika 

                           

600)  VSM 

Centrum denních služeb nabízí důchodcům aktivity / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 36 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři - kvalita života – denní – aktivity - Centrum 

denních služeb - Mikulášské náměstí 

 

601) CHM 

Město vylepší domov U Lesíka / chm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 44 (2015), s. 3 
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 dtto:  

BE. V domě U Lesíka mají nově koupelny. Znojemský týden. 23.2.2015, roč. 15, č. 9, s. 5. 

Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro 

důchodce Znojmo, p. o. - U Lesíka – opravy -rekonstrukce 

 

602) JAN 

Tereza pomáhá už deset let / jan, Radka Sovjáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 2 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko)sociální péče – charita Oblastní charita Znojmo - domácí násilí - projekty 

poradenství – Tereza - 10. výročí - působení 

                  

603)  MOŠTĚK, Martin 
Charita na Ukrajině: nově pomáhá běžencům : zástupci znojemské Oblastní charity strávili minulý týden 

pracovní cestou na Ukrajinu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 48 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Oblastní charita Znojmo – Ukrajina – 

spolupráce - humanitární pomoc 

                     

604)  KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Řeholnice Klára si vyšlapala cestu z Itálie až do znojemské dílny / Kateřina Kotoučová. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 7 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby  - Oblastní charita Znojmo - chráněné 

dílny - Dílna sv. Kláry - duševně nemocní - terapie 

 

605) JM 

Obžalovaná: Mně to hlava nebere, kde ty peníze jsou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče sociální služby - Chráněné dílny Znojmo - Sansimon, s.r.o. 

vedoucí – peníze – zpronevěra - Policie ČR – vyšetřování - Okresní soud ve Znojmě 

 

606) PAS 

U Lesíka se blýská na lepší časy / pas. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 12 

(2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro 

důchodce Znojmo, U Lesíka – opravy – rekonstrukce 

 

607) DAK 

Pracovali jste v Rakousku? Odborníci poradí, jak na důchod / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 107 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby – zaměstnání - zaměstnání v zahraničí 

Pensionversicherungsanstalt (PV) - Okresní správa sociálního zabezpečení - poradenství 

 

608) VSM 

Centrum sociálních služeb hledá šéfa / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník  -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 111 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Centrum sociálních služeb – ředitelé 

výběrová řízení 

 

609)  DAK 

Lidé ze Znojemska pomáhají nemocné roční Julince / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 119 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - benefiční akce + Pomoc Julince - dárcovská 

burza 

 

610) EISENBRUK, Jiří 

Ředitel Antonín Nachtnebl: S městem máme výbornou spolupráci / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. 

-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 15 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) - sociální péče – děti - dětské domov -  pěstounská péče - Dětský domov 

Znojmo – osobnosti – ředitelé -  Nachtnebl, Antonín 

 

611) JAN 

Puchegger Chadalíková: Zpronevěra tři a čtvrt milionu vrhá zbytečný stín na Chráněné dílny / jan. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 18 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo -Sansimon, s.r.o. 

Vedoucí – peníze – zpronevěra - Puchegger Chadalíková, Jana 

  

612) DAK 

Eliášovou nahradí Fila. Od července / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 147 (2015), s. 2 

 dtto:  

BE. Novým ředitelem Centra sociálních služeb je Roland Fila. Znojemský týden. 29.6.2015, roč. 15, 

č. 27, s. 5. 

Znojmo (Česko) - sociální péče -sociální služby - Centrum sociálních služeb – ředitelé - 

důchody - Eliášová, Jarmila - Fila, Roland - zvolení 

 

613)  DAK 

Znojmo: Dílna svaté Kláry slavila 15. výročí své práce / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 147 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - chráněné dílny - Dílna sv. 

Kláry - 15. výročí - založení 

 

614) DUŠKOVÁ, Markéta 

Šéfka sociálních služeb: Role babičky mě bude určitě bavit / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 24 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Centrum sociálních služeb - osobnosti 

Eliášová, Jarmila - rozhovory 

 

615) JAN 

V Chráněných dílnách se dějí podivnosti, kdo odtud ukradl tři miliony? / an. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 27 (2015), s. 1, 3 
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Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Chráněné dílny Znojmo - Sansimon, 

s.r.o.-  peníze – zpronevěra – vyšetřován -  Okresní soud ve Znojmě 

 

616) PERGROVÁ, Ilona 

Adámek: Na Ukrajině jsme rozjeli třetí dílnu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 190 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Oblastní charita Znojmo – partneři - pomoc 

spolupráce - Ukrajina západní 

 

617) VSM 

Zvou do kurzu na pečovatele / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 193 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby – pečovatelé - rekvalifikační kurzy - 

Pracovník v sociálních službách s evropským certifikátem - Marlin, s.r.o. 

 

618) PERGROVÁ, Ilona 

Náměstí zažilo Den sociálních služeb / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby – služby – prezentace – akce - Den 

sociálních služeb - 6. ročník - Horní náměstí 

 

619) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo: aktivisté podpoří uprchlíky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 211 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – běženci – uprchlíci – migranti – materiální – pomoc - 

aktivisté - Oblastní charita Znojmo 

 

620)  PERGROVÁ, Ilona 

Hospic funguje. I bez podpory města / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - hospicová péče – hospic - Domáci 

hospic Konipaska – dotace – zamítnutí - Zastupitelstvo města Znojma 

 

621) IPE 

Klub Coolna otevře své dveře / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 220 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo – služby - 

den otevřených dveří - programy 

 

622) JM 

Maminky s dětmi Family Point ve Znojmě využívají málo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - sociální péče – dětská – zdravotní – centra - Family Point - Dětské 

centrum Znojmo - ul. Mládeže 
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623) MOŠTĚK, Martin 

Týden služeb: dílny a přednášky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Týden sociálních služeb - programy 

 

624) TZ 

V domově U Lesíka budou moderní koupelny / tz, jm. -- In: Znojemský týden :  Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 38 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy pro seniory - Domov pro seniory - U Lesíka 

rekonstrukce – koupelny - modernizace 

 

625) BE 

Denní stacionář oslavil 20. výročí svého vzniku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče – stacionáře - Denní stacionář 

sv. Damiána - 20. výročí – vznik - založení 

 

626) RTH 

Přecharitováno není / RTH. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), 

s. 4 

Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Oblastní charita Znojmo – činnost – 

představení - Den Charity 

 

627) VSM 

Znojmo: bude sbírka potravin / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 263 (2015) 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Potraviny pomáhají - Národní 

potravinová sbírka - 3. ročník - dobrovolníci 

 

628) PAS 

Kdo potřebuje pomoc, bude obsloužen bezplatně / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 43 (2015), s. 3 

 dtto: 

LP. Otevřeli Středisko výchovné péče ve Znojmě. Labyrint je v centru města. Znojemské listy. 2015, 

roč. 24, č. 10, s. 4. 

Znojmo (Česko) - sociální péče - výchovná péče - Středisko výchovné péče Labyrint 

Zřízení - Obroková ul. 

 

629) BRM 

Dýně lahodící oku i žaludku / brm. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25,  

č 43 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - sociální péče – charita - Oblastní charita Znojmo - Dýňová stezka –13. 

ročník 
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630) MRVA, Vlastimil 

Jaký je měsíční důchod znojemského okresu? : aneb Správa, co spravuje věci sociální, je zde už čtvrtstoletí / 

Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 44 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - sociální péče - Okresní správa sociálního zabezpečení – osobnosti -  

ředitelé - Kraus, Radoslav -rozhovory 

 

 

 

✓ Zdravotnictví 

 

 

631)  PERGROVÁ, Ilona 
Jak darovat kostní dřeň? Kampaň začíná : aktivně podpořit dárcovství kostní dřeně se letos rozhodli 

organizátoři Ježíškova Garage Designu i tradičního Dárkování / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 279 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - sociální péče - kostní dřeň – dárcovství – akce -  

Garage Design – Dárkování - Vánoce 2015 

 

632) DUŠKOVÁ, Markéta 

Lidé si zkusí být bezdomovci / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 43 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Ve Znojmě se opět nocuje pod širákem. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 47, s. 5. 

Znojmo (Česko) - sociální péče - Centrum sociálních služeb - Azylový dům Znojmo - 

akce – bezdomovectví - Noc venku - 2. ročník - Mikulášské náměstí 

 

633) PERGROVÁ, Ilona 
Dárci kostní dřeně? Kampaň pomáhá : sto dvanáct dárců kostní dřeně se přihlásilo do registru o víkendu na 

vánočním Garage Designu ve Znojmě / Ilona Pergrová, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 285 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Garage Design přilákal i dárce kostní dřeně. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 50, s. 3.  

 dtto:  

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana. Na Ježíškův Garage Design by byl i samotný Ježíšek patřičně pyšný. 

Znojemsko. 15.12.2015, roč. 25, č. 51-52, s. 17. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - sociální péče - kostní dřeň – dárcovství - Garage Desig-

Dárkování - Vánoce 2015 - kampaně 

 

634) IPE 

Tradiční Vánoční štědrovka pomůže dětskému domovu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 295 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - sociální péče – děti - dětské domov - Vánoce 2015 - Vánoční štědrovka 

5. ročník 
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635) JM 

Nocležníky potrápil vítr i déšť, ale nevzdali to / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 48 (2015), s. 3 

 dtto:  

JAN. Noc venku podruhé. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 49, s. 5. 

Znojmo (Česko) - sociální péče - Centrum sociálních služeb - Azylový dům Znojmo 

akce – bezdomovectví - Noc venku - 2. ročník - Mikulášské náměstí 

 

636) ČTK 

Úřad snížil pokutu nemocnici / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – rekonstrukce - Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže – pokuty - snížení 

 

637) PERGROVÁ, Ilona 

Krajští radní schválili záměr pro nové stanoviště záchranky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 27 (2015), s. 3 

 dtto:  

ABÉ. Nová záchranka ve Znojmě. Zrcadlo. 6.2.2015, roč. 14, č. 3, s. 1. 

Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - 

lékařská první pomoc - integrovaný záchranný systém – nové – stanoviště - Pražská ulice 

Jihomoravský kraj (Česko) - schválení 

 

638)  PERGROVÁ, Ilona 

Nemocnice: do léta další přesuny / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Pacienty čekají změny. 5+2 dny. .3.2015, roč. 4, č. 10, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví – nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice -

rehabilitační oddělení - infekční oddělení – stěhování - přesuny 

 

639) SMOLA, Vojtěch 

Ve Znojmě nainstalují první bybybox / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 50 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Babybox bude také ve Znojmě. Znojemský týden. 23.2.2015, roč. 15, č. 9, s. 1. -        

dtto:  

Město Znojmo darovalo 100 tisíc na babybox. Znojemský týden. 2.3.2015, roč. 15, č. 10, s. 6. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Znojmo, Česko) – novorozenci - tísňová péče – 

babyboxy - instalace 

 

640) BABYBOX 

Babybox už má i Znojmo, fungovat začne za dva týdny. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-

1168. -- Roč. 26, č. 52 (2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

dtto:  
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KRUTIŠ, Dalibor. Znojmo má babybox. Lidé jej najdou u vrátnice. Rovnost-Znojemský deník. 

3.3.2015, roč. 26, č. 52, s. 3.  

dtto: 

MIV. Znojmo bude mít babybox. Právo. 7.3.2015, roč. 25, č. 56, s. 10. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – novorozenci - tísňová 

péče – babyboxy - instalace 

 

641) KRUTIŠ, Dalibor 
Hejtman: O starou nemocnici má zájem cizina : o budovy staré nemocnice má údajně zájem zahraniční 

investor / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 58 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - prodej 

Zahraniční – investor – zájem - využití 

                         

642) DUŠKOVÁ, Markéta 

První babybox na Znojemsku / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 8 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

JAN. Zastupitelé schválili dar babyboxu: 100 000 korun.  Znojemsko. 3.3.2015, roč. 25, č. 10, s. 2.  

 dtto:  

JM. Babybox už je ve zkušebním provozu. Znojemský týden. 9.3.2015, roč. 15, č. 11, s. 1. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – novorozenci - tísňová 

péče – babyboxy – instalace 

 

643)  JM 

Nemocnice dostane 54 milionů: na onkologii a přístroje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. V nemocnici přistaví onkologii a vznikne poliklinika. Znojemský týden. 23.2.2015, roč. 15, č. 

9, s. 3. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – onkologie - onkologická 

oddělení – rekonstrukce – přístroje - finance 

 

644) ČTK 

Znojemská nemocnice dostala další pokutu. Kvůli tendru / čtk, ipe. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 88 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stavební podniky - 

magnetická rezonance - výběrová řízení - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - 

pokuty 

 

645) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Babybox už funguje / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 11 (2015), s. 5 

dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Babybox: Záchrana pro 114 dětí, a nikoliv prima byznys. Znojemsko. 

17.3.2015, roč. 25, č. 12, s. 1, 2. - 
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dtto:  

JM. Ve Znojmě je v pořadí 64. babybox u nás. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, č. 13, s. 3. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví – Nemocnice (Znojmo, Česko) – novorozenci - tísňová 

péče – babybox -  instalace - Hess, Ludvík 

 

646) PETERKOVÁ, Ľuba 

Umanutý babydědek přivezl do Znojma babybox. Zastupitelé ho podpořili /  Ľuba Peterková. -- In: 

Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 3 (2015), s. 4 

dtto:  

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana. Babybox, šance pro život. Znojemsko. 24.3.2015, roč. 25, č. 

13, s. 9. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví -  Nemocnice (Znojmo, Česko) – novorozenci - tísňová 

péče – babyboxy – instalace - Hess, Ludvík 

 

647) SMOLA, Vojtěch 
Prodej nemocnice: zájem z Číny trvá : zahraniční investor, o kterém informoval obyvatele Znojma hejtman 

Michal Hašek už při své březnové návštěvě města, má  budovy areálu staré nemocnice stále zájem / 

Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 139 

(2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - prodej 

zahraniční – investor -  Čína 

 

648) PERGROVÁ, Ilona 
Začátečníky vodí často za ruku. Pod vodou : vedoucí lékař znojemské záchranné služby Arnošt Růžička 

relaxuje pod vodní hladinou. Často se na Vranově, miluje také Elbu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 194 (2015), s. 2 

Na návštěvě u-- 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba – osobnosti – lékaři - 

Růžička, Arnošt 

 

649) PERGROVÁ, Ilona 
Stěhování nemocnice? Na řadě je rehabilitace : oproti původním předpokladům se rehabilitační oddělení 

znojemské staré nemocnice přestěhuje do noových prostor až na konci roku / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - stará nemocnic - Nemocnice (Znojmo)  - rehabilitační 

lékařství - léčebná rehabilitace – provoz - stěhování 

e ve znojemské nemocnici postihla 116 lidí / mh, mi, miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 

25, č. 212 (2015), s. 4 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta, ČTK. Nemocnici zasáhla epidemie. Mladá fronta dnes. 10.9.2015, roč. 

26, č. 212, s. 13, Brno a jižní Morava 

 dtto:  

 PERGROVÁ, Ilona, SMOLA, Vojtěch. Nemocnici zasáhla epidemie. Rovnost-Znojemský deník. 

10.9.2015, roč. 26, č. 212, s. 1 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci - zdravotní 

problémy – infekce - epidemie 
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650) PERGROVÁ, Ilona 
Nakažených je víc. Zdroj stále neznají : zaměstnanců znojemské nemocnice, ,kteří onemocněli střevními 

potížemi, je nakonec o dvě desítky ví / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 213 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Epidemie zasáhla 140 zdravotníků. Znojemský týden.2015, roč. 15, č. 38, s. 1. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci - zdravotní 

problémy – infekce – epidemie - zdroje 

 

651) PERGROVÁ, Ilona 

Co stálo za epidemií? Stále neví / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 214 (2015), s. 3 

 dtto:  

PERGROVÁ, Ilona. Zdroj nákazy v nemocnici? Neví se. Rovnost-Znojemský deník. 16.9.2015, 

roč. 26, č. 217, s. 2. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci - zdravotní 

problémy – infekce – epidemie - laboratorní diagnostika - důvody 

 

652) PERGROVÁ, Ilona 

Epidemie složila i fotbalový tým / Ilona Pergrová, Jan Pruska. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 219 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví – infekce – epidemie – nákaza - zdravotní problémy - 

fotbalisté – důvody – hygiena - vyšetřování 

 

653) PERGROVÁ, Ilona 
Epidemie? Zdrojem mohla být kuřata : hygienici v laboratořích stále zkoumají vzorky surovin, z kterých 

kuchaři ve znojemské nemocnici připravili jídlo / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

– ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 222 (2015), s. 3 

 dtto:  

JAN. Nemocnice se stala slavnou kvůli průjmu. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 38, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci –infekce – 

epidemie - nemoci střev - laboratorní diagnostika - zkoumání 

 

654) PERGROVÁ, Ilona 

Vzorky neprokázaly původ epidemie / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 228 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci – infekce - 

epidemie - nemoci střev – hygiena – vyšetřování – ukončení - výsledky 

 

655)  MOŠTĚK, Martin 

Z nemocnice prodal kraj garáže / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 235 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - areály 

pozemky – garáže – prodej - Dyjská ul. - Jihomoravský kraj (Česko : 2000-) 
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656) IPE 

Nemocnice: důvod průjmu nenašli / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 236 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – zaměstnanci - epidemie 

nemoci střev - laboratorní diagnostika - uzavření 

 

657) KRUTIŠ, Dalibor 
Sanitky budou vyjíždět ze základny u Gránic : už v roce 2016 má v areálu policie u Gránického údolí vyrůst 

nová stanice záchranky. O rok později se do nového přestěhují také hasiči / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 237 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - záchranná služba - sanitní vozy – vybudování - Pražská 

ul. - Gránické údolí (Znojmo, Česko) 

 

658) ČTK 

Nemocnice se chce bránit pokutě / čtk, vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 246 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – rekonstrukce - Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže – pokuty - žaloby 

 

659) JM 

Nemocnice má nové operační sály / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 3 

dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Operují na stole za pět milionů. Znojemsko. 2015, roč. 15, č. 42, s. 2.  

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Sály za stovky milionů. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 39, s. 2. 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – chirurgie – ortopedie -  

 traumatologie - operační sály – rekonstrukce - dokončení 

 

660) MRVA, Vlastimil 

Praktik čínské medicíny ve Znojmě už funguje / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 42 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví – medicína - čínská medicína – osobnosti – 

fyzioterapeutky - Štuknerová, Bohdana - rozhovory – ordinace - otevření 

 

661) PERGROVÁ, Ilona 
Dárci kostní dřeně? Kampaň pomáhá : sto dvanáct dárců kostní dřeně se přihlásilo do registru o víkendu na 

vánočním Garage Designu ve Znojmě / Ilona Pergrová, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 285 (2015), s. 3 

dtto:   

JM. Garage Design přilákal i dárce kostní dřeně. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 50, s. 3.  

dtto:  

TUČKOVÁ HAHNOVÁ,Romana. Na Ježíškův Garage Design by byl i samotný Ježíšek patřičně pyšný. 

Znojemsko. 15.12.2015, roč. 25, č. 51-52, s. 17. 
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Znojmo (Česko) – zdravotnictví - sociální péče - kostní dřeň – dárcovství - Garage Design 

Dárkování - Vánoce 2015 - kampaně 

 

662) PERGROVÁ, Ilona 
Koupě staré nemocnice? Opět nízká nabídka : ani po třech letech nenašel areál staré nemocnice ve Znojmě 

kupce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 291 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - koupě 

nízká – cena - odmítnutí 

                        

663)  MM 

Kraj znovu prodává Starou nemocnici / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 301 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - stará nemocnice - areály 

Prodej - Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

 

 

✓ Služby 
 

 

664) KRUTIŠ, Dalibor 

Upozornění na alergeny? Zatím bez zájmu lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – pohostinství – restaurace – jídelny – alergeny – upozornění - 

Směrnice - Evropská unie 

 

665)  MOŠTĚK, Martin 

Radní zrušili tendr, starosta se vytáčel / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 51 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – právní – služby - 

výběrová řízení - zrušení 

 

666) PERGROVÁ, Ilona 

Zrušení soutěže je terčem ostré kritiky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 52 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo  - právn í-  služby 

výběrová řízení – zrušení - kritika 

 

667)  MACOUN, Eman 

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 5 

(2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – služby – lázně - Magdaleniny lázně - Sokolská ul. – budovy – historie - 

současnost - fotografie 
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668) DUŠKOVÁ, Markéta 

Kadeřnický vicemistr republiky je ze Znojma / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 6 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – kadeřnictví – soutěže - Koruna Kreativity - Mistrovství republiky 

Osobnosti – kadeřníci - Katolický, Matěj - úspěchy 

 

669) VSM 

Znojmo zvyšuje ceny za nájem hrobů na hřbitovech města / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 68 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Nájemné za hrobová místa je vyšší o deset procent. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, č. 13, 

s. 3. 

Znojmo (Česko) – služby -  pohřebnictví – hřbitovy – hroby – ceny - zvýšení 

 

670) MOŠTĚK, Martin 
Radní už právníky napodruhé vybrali : právní kancelář, kterou v první soutěži odmítli, zvolili v druhém kole 

městští radní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 70 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život- místní správa - Městský úřad Znojmo – právní - služby 

výběrová řízení - 2. kolo - výsledky 

 

671) MOŠTĚK, Martin 
Nový krytý bazén uvázl nyní na mrtvém bodě : na bazén nelze podle radnice teď získat dotaci. Plavec Svoboda 

navrhuje dát přednost opravě a modernizaci dosluhujících kázní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 71 (2014), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – bazény - kryté plavecké bazény – dotace - programy 

a projekty - řešení 

 

672) LP 

Nová požární stanice bude ve Znojmě do dvou let / lp. -- In: Znojemské isty. -- Roč. 24, č. 2 (2015), 

s. 8 

Znojmo (Česko) – služby – hasiči – zbrojnice - hasičské zbrojnice - požární stanice -  

výstavba - plánování 

 

673) KRUTIŠ, Dalibor 
Zamýšlená budova hasičů budí kritiku : strach z hluku a houkání sirén hasičských aut mají někteří obyvatelé 

Pražskéulice ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26 (2015), č. 78 

 dtto:  

JM. Záchranáři a hasiči se přestěhují do nového, už příští rok. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, 

č. 13, s. 2. 

Znojmo (Česko) – služby - hasiči 

 

674) KRUTIŠ, Dalibor 

Hasiči: po havárii řeší velitelé směny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 87 (2015), s. 3 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 115 

 dtto:  

JM. Havárii hasičů způsobila zřejmě rychlá jízda. Znojemský týden. 20.4.2015, roč. 15, č. 17, s. 3. 

Znojmo (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - profesionální hasiči – havárie – nehody-

neschopenky - absence 

 

675) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana 

Znojmo spravující devět hřbitovů bylo donuceno zvýšit cenu / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. 

-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 14 (2015), s. 2 

 Znojmo (Česko) – služby – pohřebnictví – hřbitovy – hroby – ceny - zvýšení 

 

676) MOŠTĚK, Martin 
Snídali potřetí férově. Pod hradbami : na Znojemsku se lidé sešli ve znojemském parku, v Krumlově na náměstí 

a v Miroslavi na zhradě u kostela / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 108 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – produkty – potraviny - fair trade – akce - Férová snídaně - 3. 

ročník - podpora 

 

677) VSM 

Milovníci koupání mohou od zítřka na plovárnu do Louky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 112 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – koupaliště  - plovárny - Městská plovárna Louka – sezony – 

zahájení – otevření 

 

678) VSM 

Podpoří rodinu zesnulého hasiče / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 127 (2015), s. 3 

 dtto:  

MM. Hasiči podpoří rodinu zesnulého. Rovnost-Znojemský deník. 16.7.2015, roč. 26, č. 164, s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – hasiči - Odborový svaz hasičů Znojmo – úmrtí – veřejná sbírka 

podpora 

 

679) KOTOUČOVÁ, Kateřina 

V Barvinu servírují víno i umění / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 21 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – služby – vinárny – Barvino - Horní náměstí - otevření 

 

680) DUŠKOVÁ, Markéta 

Věčnost slaví jubileum / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 24 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – hospody - Na Věčnosti - 20. výročí - založení 

 

681) KRUTIŠ, Dalibor 

Solidarita: lidé podpořili rodinu hasiče Cejpka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 167 (2015), s. 3 

 dtto:  
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JM. Dobročinná akce hasičů vynesla 49 tisíc korun. Znojemský týden. 20.7.2015, roč. 15, č. 30, s. 

2. 

Znojmo (Česko) –služby – hasiči – úmrtí – solidarita - dobročinné akce - Horní náměstí 

 

682) VEVERKOVÁ, Karolína 
Koupání, u kterého neruší rádio : plovárna ve Znojmě má perfektní zázemí a velké plochy k opalování, horší je 

to s občerstvením / Karolína Veverková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 

26, č. 190 (2015), s. 3, Brno a jižní Morava 

Test koupališť. 

Znojmo (Česko) – služby – koupaliště – plovárny - hodnocení 

 

683) PERGROVÁ, Ilona 

Náměstí zažilo Den sociálních služeb / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby – služby – prezentace – akce - Den 

sociálních služeb 6. ročník - Horní náměstí 

 

684) IPE 

Centrum usnadňující vzdělávání pomáhá ve Znojmě už rok / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 212 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby - Centrum vzdělávání – poradenství – konzultace – rekvalifikace 

využití - 1. výročí 

 

685) IPE 

Klub Coolna otevře své dveře / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 220 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo – služby - den 

otevřených dveří - programy 

 

686) MACOUN, Eman 

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

34 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – služby – plovárny - Městská plovárna - vojenská plovárn – historie - 

Současnost - fotografie 

 

687) MACOUN, Eman 

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

45 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) – služby – pohostinství – restaurace – kavárny – Corso –historie – 

současnost -  fotografie 

 

688) KRUTIŠ, Dalibor 

Skončila největší demolice posledních let / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 292 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - hasičské zbrojnice – budovy - výstavba 
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Areály – pozemky - Pražská ul. - Gránické údolí (Znojmo, Česko) 

 

689) KRUTIŠ, Dalibor 

Známá kavárna Paris skončila / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 301 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – služby – kavárny – Paris – provoz - ukončení 

 

690) JM 

Nové stanice hasičů a záchranářů vyrostou v areálu policie / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – služby – hasiči – záchranáři - Hasičský záchranný sbor - Zdravotní 

záchranná služba – budovy – výstavba - Pražská ul. - 2017 

 

691) JUK 

Katerina vítá svým luxusem / juk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 47 

(2015), s. 2 

 dtto:  

PI. Hotel Kateřina sází na zvyšování kvality. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 51-52, s. 2. 

Znojmo (Česko) –služby – hotelnictví -  hotely – Katerina - Na Valech – otevření 

 

692)  PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana 

Centrum vzdělávání pomáhá už rok, a je tu i pro vás / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 47 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – služby - Centrum vzdělávání – poradenství – konzultace - rekvalifikace 

yyužití - 1. výročí 

 

693) DUŠKOVÁ, Markéta 

Psi si užijí koupel i nový sestřih / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 45 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – služby – salony – psi - psí salony – otevření - Lisner, Tereza 

 
 

 

 

✓ Obchod 

 

 

694) DAK 

Znojmo: Z Intersparu bude Albert. Už od zítřka / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 16 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – obchod – prodejny – Interspar – Albert – spojení – změny - Brněnská 

ul. 

695) PERGROVÁ, Ilona 

Podomní prodejci řádí. I přes zákaz / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 1, 3 
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Znojmo (Česko) – obchod – obchodníci – podomní – prodej – prodejci – tržní – řády - 

pravidla – porušování - Policie ČR 

 

696) PERGROVÁ, Ilona 

Do Malé Louky míří Lidl. Díky výměně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 90 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky - Malá Louka – využití – supermarkety – 

obchody – plánování - Městský úřad Znojmo 

 

697) CHAF 

Za Berganem, který pronajímal stánky na vinobraní, se zavřela voda / chaf. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 1 

 dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Stalo se: Radnice naletěla Znojemsko. 17.3.2015, roč. 25, č. 12, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – obchod +  Znojemské historické vinobraní stánky – pronájem - Bergan, 

s.r.o. – dluhy – vymáhání - exekuce 

 

698) DUŠKOVÁ, Markéta 

Piano rozezvučí město / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 18 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba – piana – umístění - Obchodní dům Dyje 

 

699) PERGROVÁ, Ilona 

Piano v ulicích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 134 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba - hudební nástroje – klavír - Obchodní dům 

Dyje – ulice - umístění 

 

700) MOŠTĚK, Martin 

Znojemské piano: pokuta i vandal / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 146 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba - hudební nástroje –klavír - Obchodní dům 

Dyje - Ncidenty - pokuty 

 

701) ČTK 

Lidl pozemky pro stavbu supermarketu zatím nezíská / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 152 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky - Malá Louka – využití – supermarkety – 

obchody – plánování – výstavba – odložení - Zastupitelstvo města Znojma - hlasování 

 

702) MOŠTĚK, Martin 

Malá Louka: Lidl nyní dostal zelenou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojmo se mění. Za jakou cenu?. Mladá fronta dnes. 23.9.2015, roč. 26, 

č. 223, s. 17. 
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Znojmo (Česko) - stavebnictví – pozemky - Malá Louka – využití – supermarkety – Lidl - 

obchody – plánování  - výstavba – schválení - Zastupitelstvo města Znojma 

 

703)  MOŠTĚK, Martin 
Ježíšek prý letos přiletí s motýlkem : příležitost nakoupit originální dárky a zabavit děti v dílničkách využily o 

víkendu v centru Znojma desítky lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 284 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – obchod – Advent - Vánoce 2015 – dárky - nabídka 

 

704) KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo: další nákupní centrum : kraj zveřejnil záměr stavby Nákupního centra Znojmo. Má vyrůst příští rok v 

areálu bývalé Fruty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 296 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – obchod - nákupní centra – lokality – bývalá - Fruta Znojmo – záměr 

Jihomoravský kraj (Česko) - výstavba 

 
 

 

✓ Doprava 
 

 

705) KRUTIŠ, Dalibor 

Nevidomé vede dlažba k silnici. Bez přechodu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 18 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - sociální péče – nevidomí – slabozrací – doprava – silnice – chodníky – 

omezení - stavební úpravy 

 

706)  KRUTIŠ, Dalibor 
Bouda: Chodníky? Amatéři na radnici : předseda okrašlovaího spolku Otto Bouda nešetří na adresu znojemské 

radnice kritikou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Znojmo (Česko) – doprava - pozemní doprava – chodníky – opravy – rekonstrukce - kontrola 

zanedbání 

 

707) PERGROVÁ, Ilona 
Centrum Znojma sevřou uzavírky : další práce mezi Velkou Michalskou a náměstím Svobody zkomplikují 

dopravu v centru již devátého února / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 25 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Pokračuje rekonstrukce centra města. Znojemský týden. 2.2.2015, roč. 15, č. 6,  

s. 1, 3.  

 dtto:  

MD. Centrum Znojma bude znovu staveništěm. 5+2 dny. 6.2.2015, roč. 4, č. 5, s. 2. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - Velká 

Michalská ul. - nám. Svobody - uzavírky 
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708) VSM 

Centrum Znojma sevřely uzavírky. Opravuje se / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 34 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - centrum 

uzavírky 

 

709) KRUTIŠ, Dalibor 

Rondel na dyjské? Snad letos / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 42 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Dyjská křižovatka se začne stavět v létě. Znojemský týden. 16.3.2015, roč. 15, č. 12, s. 3. 

Znojmo (Česko) - Dyje (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - křižovatky 

okružní křižovatky - rondely (stavby) – výstavba – plánování - 2015 

 

710) PERGROVÁ, Ilona 

Trať na Břeclav mění úroveň. Možná zrychlí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 43 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železnice – železniční – tratě - Znojmo-

Břeclav – úrovně - změny - regionální status - Správa železniční dopravní cesty 

 

711) KRUTIŠ, Dalibor 
Parkování: Znojmu jdou miliony : téměř dva miliony korun činil loni příjem Znojma za parkování na parkovištích 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 48 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování - parkovací plochy Městský úřad 

Znojmo – pokladna - příjem 

 

712) KRUTIŠ, Dalibor 

Železniční most nad Dyjí je dominantou Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 67 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – železniční – mosty - Dyje (Česko a 

Rakousko : řeka) – historie 

 

713) KRUTIŠ, Dalibor 

Silnice na Hradišti? Asi až v létě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 68 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - 

opravy  - průtahy – uzavírky – plánování - odložení 

 

714) LP 

Další část rekonstrukce centra města začne v únoru / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 1 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - Velká 

Michalská ul. - nám. Svobody - uzavírky 
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715) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo zažilo dopravní kolaps / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 76 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Kolaps dopravy? Chybí koordinace. Znojemský deník-Rovnost, 1.4.2015,  

roč. 26, č. 77 s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava  - silniční doprava – mosty – opravy – rekonstrukce - uzavírky 

Dopravní - kolapsy 

 

716) KRUTIŠ, Dalibor 

V Pražské se cyklisté konečně vyhnou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 3 

 dtto: 

BE. Rozšiřuje se cyklostezka na Pražské. Znojemský týden. 7.4.2015, roč. 15, č. 15, s. 3. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika – cyklostezky – rozšíření - 

doprava – bezpečnost - Pražská ulice 

 

717) TR 

Hasiči havarovali cestou k nehodě / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 86 (2015), 

s. 7 

 dtto:  

JM. Hasiči jeli zachraňovat, bourali. Znojemský týden. 13.4.2015, roč. 15, č. 16, s. 1, 2. - dtto: 

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Den jako noční můra. Znojemsko. 14.4.2015, roč. 25, č. 16, s. 1, 8. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – nehody - dopravní nehody + hasiči 

 

718) MOŠTĚK, Martin 
Trať do Břeclavi má první razítko : téměř miliardu korun hodlají do dvou let správci železnic vložit do 

modernizace železnice mezi Znojmem a Hodonicemi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 86 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava - železniční tratě – Znojmo – Božice - 

opravy - rekonstrukce 

 

719) JM 

Nové mosty i silnice budou ještě do konce roku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Náročné jaro pro řidiče. 5+2 dny.20.3.2015, roč. 4, č. 11, s. 2. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice -  mosty – opravy – rekonstrukce - 

Dokončení - 2015 

720) KRUTIŠ, Dalibor 

Dopravu ve Znojmě zhutní hokej : zítra bude doprava ve Znojmě ještě hustější než v předchozích dnech / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 93 

(2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - parkovací plochy - Euro Hockey Tour 
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hokejoví diváci - Zimní stadion HOSTAN ARÉNA Znojmo - Dvořákova ul. 

 

721) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo chce další studii dopravy : znojemští radní zadali studii parkování ve městě / Dalibor Krutiš. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 98 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – doprava - 

parkovací plochy – studie - programy a projekty – zadání - kritika 

 

722) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo přemýšlí co s kamiony / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 102 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko – doprav -  silniční doprava – kamiony – omezení – jednání - Rada města 

Znojma - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 

723) KRUTIŠ, Dalibor 

Dyjská se změní v kruhák. Letos : nebezpečnou dyjskou křižovatku nahradí kruhový objezd / Dalibor Krutiš. 

-- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 104 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - Dyje (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice -  okružní 

křižovatky – dyjská - Znojmo-Brno - výstavba 

 

724)  KRUTIŠ, Dalibor 
U Pražské ubude míst k parkování : úbytku patnácti až pětadvaceti parkovacích míst se v souvislosti s 
plánovanou výstavbou a následným provozem nové hasičské stanice obávají někteří obyvatelé domů na 

Pražské / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 108 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - programy a projekty - hasičské sbor -  

parkovací plochy - Pražská ul. - omezení 

 

725) DUŠKOVÁ, Markéta 

Zahrádkáři se zlobí na ŘSD. Pustili k nám zloděje, tvrdí / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. 

-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 114 (2015), s. 1, 2, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – obchvaty – zahrady – zloději - Ředitelství 

silnic a dálnic ČR 

 

726) KRUTIŠ, Dalibor 

Dopravní hřiště? Rok slibů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 114 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická -  

dopravní hřiště – děti – areály – opravy - rekonstrukce 

 

727) PERGROVÁ, Ilona 
Údržba chodníků ve Znojmě? : obyvatele i návštěvníky Znojma trápí špatný stav chodníků. Nerovnosti a díry 

jsou v ulici 17. listopadu, na Bezručově i Palackého ulici / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 115 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - doprava - pozemní doprava – chodníky – opravy – nevyhovující - stav 

kritika 
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728) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojmo bez kamionů? Nesmysl, shodnou se policisté i silničáři : Znojmo řeší, co s ucpanými silnicemi / 

Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 117 

(2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – přetížen -  uzavírky 

 

729) JM 

Kolaps v ulicích Znojma, kolony jely krokem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – mosty – opravy – rekonstrukce – objížďky – 

zácpy - kolony 

 

730) PERGROVÁ, Ilona 

Dopravní kolaps jen tak neskončí : minimálně do konce října nemají řidiči ve Znojmě naději na zlepšení / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 118 (2015), 

s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - stavební práce – opravy – 

rekonstrukce – uzavírky - zdržení 

 

731) VOJTEK, Milan 

Průjezd Znojmem je jen pro otrlé : kolony pozvolna se sunoucí ulicemi Znojma se staly součástí života města / 

Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 119 (2015), s. 14 

dtto:  

JM. Opravy silnic a mostů komplikují dopravu. Znojemský týden. 18.5.2015, roč. 15, č. 21, s. 1. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - uzavírky 

komplikace 

 

732) TZ 

Parkování ve městě: Bude řešit radnice / tz, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – doprava – parkování – parkoviště – problémy – studie – průzkumy - zadání 

Rada města Znojma 

 

733) MOŠTĚK, Martin 

Kasárenská: kruh postaví do tří let / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 128 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - Kasárna (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice -  

Znojmo-Jihlava – křižovatky - okružní křižovatky - výstavba 

734) KRUTIŠ, Dalibor 
Vlakvedoucí odpovídá za vlak, lidi i zboží v něm : z pohledu cestujícího je vlakvedoucí člověkem, který ho ruší 

ze spánku a chce vidět jízdenku. Šéf vlaku však bdí i nad zdravotním stavem cestujících / Dalibor Krutiš. -

- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 129 (2015), s. 1, 2 

Na den (s) vlakvedoucím. 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava - osobní vlaky – vlakvedoucí - služba 
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735) EISENBRUK, Jiří 

Dopravě ve Znojmě pomůže jedině dokončení obchvatu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 20 (2015), s. 1, 8 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - Dopravní inspektorát Znojmo - osobnosti 

Pešek, Robert - rozhovory 

 

736) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojmo přívětivější k cyklistům / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 20 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – doprava – cyklistika - cestovní ruch – cyklostezky – strategie - Do práce 

na kole - Asociace cykloměst 

 

737) VSM 

Dopravní omezení na České i Velké Michalské skončila / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 135 (2015), s. 3 

dtto:  

TZ, JM. Centrum Znojma je opět o něco hezčí. Znojemský týden. 15.6.2015, roč. 15, č. 25, s. 3. 

Znojmo (Česko) – doprava  - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - Velká 

Michalská ul. - Česká ul. – uzavírky - ukončení 

 

738) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo řeší parkování u nemocnice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 140 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava – parkování – parkoviště - Nemocnice (Znojmo, Česko) – 

obyvatelé – nespokojenost - řešení 

 

739) KRUTIŠ, Dalibor 

Opravy mostů: až do konce listopadu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 147 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – mosty – silnice – opravy – rekonstrukce -

uzavírky 

 

740)  KRUTIŠ, Dalibor 

Oprava Hradiště? Až po Citonicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 161 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - průtahy 

opravy - rekonstrukce 

 

741) KRUTIŠ, Dalibor 

Hradiště: na podzim opěrné zdi, pak se uvidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – průtahy - opravy 

Rekonstrukce – plánování - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
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742) KRUTIŠ, Dalibor 

Oprava mostů ve Znojmě: až do 24. listopadu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 170 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – mosty – opravy – rekonstrukce - 

uzavírky 

 

743) KRUTIŠ, Dalibor 
Parkoviště? Spíš ostuda města : lidé ze Znojma ituristé kroutí hlavou nad provizorním parkovištěm po zbořelém 

domě na rohu Pražské a Přímětické / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 174 (2015), s. 1  

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – parkování - parkovací plochy – pozemky - 

Pražská ul. - Přímětická ul. - kritika 

 

744) VSM 

Hradiště: opravy průtahu už začaly / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 192 (2015), s. 3 

dtto:  

RZT. Hradiště se uzavře zatím pro velké náklaďáky. Znojemský týden. 17.8.2015, roč. 15, č. 34,  

s. 2. 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - průtahy 

opravy – rekonstrukce - zahájení 

 

745) JM 

V centru chybí místa pro dlouhodobé parkování / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – dlouhodobé – parkování – parkoviště - 

parkovací místa – nedostatek – studie - výsledky 

 

746) KRUTIŠ, Dalibor 
Už tak složitou dopravu ještě zhustí Vinobraní : ještě hůř než v běžných dnech bude od zítřka až do neděle 

průjezdné Znojmo. Kamiony městem vůbec neprojedou. Musí vesnicemi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 212 (2015), s. 3  

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava - automobilová doprava – přetížení -Znojemské 

historické vinobraní - komplikace 

 

747) MM 

Nová zastávka u lávky roste. První vlak zastaví za měsíc / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 3 

dtto:  

TZ, JM. Od poloviny října vlaky zastaví i u nemocnice. Znojemský týden. 3.8.2015, roč. 15, č. 32, 

s. 3.  

dtto:  

MD. "Vystupovat!" nově zazní i u nemocnice. 5+2 dny. 14.8.2015, roč. 4, č. 30-31, s. 2. 

Znojmo (Česko)  - doprava - železniční doprava – železniční – zastávky - Znojmo-nemocnice 

výstavba 
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748)  RZT 

Oprava mostů a ulice Rooseveltova přinesou další dopravní omezení / rzt. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – mosty – uzavírky - dopravní omezení 

 

749) ZP 

Na plánovaný obchvat brzy vjedou bagry / zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 7 (2015), s. 1, 

2 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba – firmy - 

výběrová řízení - Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

750)  ČTK 

Na Znojemsku budou jezdit autobusy podle soutěže až za rok / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 224 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - autobusová doprava - veřejná doprava - dopravní obslužnost 

Znojmo (Česko : oblast) - výběrová řízení - veřejné zakázky 

 

751) KRUTIŠ, Dalibor 
Kruhák na dyjské, Bude až příští rok : nejméně o půl roku později oproti původím představám začne stavba 

kruhového objezdu na dyjské křižovatce u Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 226 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - okružní 

křižovatky – dyjská - Znojmo-Brno – výstavba - odsunutí 

 

752) PERGROVÁ, Ilona 

Práce vandalů? Škody za tisíce : rozbité zastávky zaměstnávají opakovaně odborné firmy / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 227 (2015), 

s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – doprava - veřejná doprava - městská hromadná doprava – zastávky - 

ničení - vandalismus 

 

753) KRUTIŠ, Dalibor 

Hradiště: bude další uzavírka? / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 232 (2015), s. 3, 5 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – 

serpentiny – rekonstrukce – uzavírky - Správa a údržba silnic 

 

754) ČTK 

Stavba části obchvatu by mohla začít příští rok na jaře / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 233 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – výstavba - dodavatelé 

zahájení 
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755) MIV 

Vlakem dorazí až na dohled nemocnice / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 239 

(2015), s. 10 

dtto 

VSM. Nová vlaková zastávka bude u nemocnice fungovat od zítřka. Rovnost-Znojemský deník. 2015, 

roč. 26, č. 239, s. 2.  

dtto: 

 KRUTIŠ, Dalibor. Novina na železnici: zastávka Znojmo-nemocnice. Rovnost-Znojemský deník. 

2015, roč. 26, č. 241, s. 3. 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – zastávky - Znojmo-nemocnice - výstavba 

dokončení 

 

756) PERGROVÁ, Ilona 

Konec kolonám? Opravy mostu finišují / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 241 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – auta – kolony – mosty – opravy - rekonstrukce 

dokončení 

 

757) SMOLA, Vojtěch 

Znojmo: čtyři až 48 hodin na ledovku / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 245 (2015), s. 3 

dtto:  

TIK. Uklízeči zbrojí, jako by se nechumelilo. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 45, s. 2. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – údržba - zimní údržba - .A.S.A. EKO 

Znojmo, s.r.o. – plány – schvalování - Rada města Znojma 

 

758) VSM 

Složitou dopravu ve Znojmě komplikuje další uzavírka / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 247 (2015), s. 3 

dtto:  

JM, RZ. Město stále svírají uzavírky. Znojemský týden.2015, roč. 15, č. 45, s. 3. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – rekonstrukce - uzavírky 

 

759) VSM 

Silnice k nové nemocnici bude načas jen jednosměrná / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 249 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – uzavírky - Nemocnice (Znojmo, Česko) -  

objížďky 

 

760) KRUTIŠ, Dalibor 

Opravy cesty na Hradiště? Teď v serpentinách / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 253 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Silnici na Hradiště zpevní šest zdí. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 52-53, s. 2. 
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Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – průtahy 

– rekonstrukce – opravy - uzavírky 

 

761) MOŠTĚK, Martin 

Pátek 13.? Otevřou opravené mosty : řidiči jásají: Ve Znojmě konečně otevřou opravované mosty / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 260 (2015), 

s. 1 

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Skončí dneškem kolony?. Znojemské noviny. 2015, č. 46, s. 1. - dtto: JM. 

Konec dopravního pekla: most se otevře v pátek. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 46,  

s. 1. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – mosty – opravy – rekonstrukce - 

otevření 

                           

762)  TIK 

První vlak na zastávce u špitálu zastaví 14. října / TIK. -- In: Znojemsko. 

dtto:  

JM. Vlakem z nádraží k nemocnici za tři minuty. Znojemský týden. 2015, roč. 25, č. 43, s. 3.  

dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Ze železniční zastávky u nemocnice odjeli první cestující. Znojemsko. 2015, roč. 

25, č. 43, s. 5. 

Znojmo (Česko) – doprava - železniční doprava – zastávky - Znojmo-nemocnice - výstavba 

dokončení 

 

763) EISENBRUK, Jiří 

Bez propojení jako by cyklostezky ani nebyly / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 42 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – cyklostezky – výstavba – propojení - plánování 

 

764) KRUTIŠ, Dalibor 
Dolní Česká? Opět jednosměrná : znojemský odbor dopravy plánuje vrátit provoz v Dolní České do jednoho 

směru / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 275 (2015), s. 1 

dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Dolní Česká bude celá jednosměrná. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 48, s. 3. 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – jednosměrný - silniční provoz - Dolní Česká 

ul. 

 

765)  DAK 

Dnes uzavřou část průtahu města / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 281 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava – silnice – opravy – rekonstrukce – uzavírky - Vídeňská ul. 
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766) KRUTIŠ, Dalibor 

Sdružení Obchvat chce změny v dokumentech / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 288 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko – doprava - silniční doprava – silnice – obchvat – výstavba - Zásady 

územního rozvoje – posouzení - Občanské sdružení Obchvat 

 

767) KRUTIŠ, Dalibor 

Dopravní hřiště? Už jsou plány / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 289 (2015), s. 1  

Znojmo (Česko) -  Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická -

dopravní hřiště – vybudování – děti – areály – opravy - rekonstrukce 

 

768) DAK 

Parkovací karty? Raději hned / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 295 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava  - silniční doprava – parkování - parkovací plochy - parkovací 

Karty - výdej 

 

769) JM 

Obchvat se začne stavět už v dubnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – doprava - silniční doprava – obchvaty – výstavba – plánování - Ředitelství 

silnic a dálnic ČR - 2016 

 

770) JM 

Na Hradiště vede od pondělí kyvadlová doprava / jm. -- In: Znojemský týdem : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 48 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - kyvadlová doprava – silnice - opravy 

rekonstrukce -  průtahy 
 

 

 

 

✓ Bydlení 
 

771) KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo: volné byty levně k mání : desítky prázdných městských bytů s adresami a cenou zveřejnili aktuálně 

úředníci na webu města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Další volné byty ve Znojmě jsou na prodej. Znojemský týden. 9.2.2015, roč. 15, č. 7, s. 1. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty – volné - městské byty – prodej – obálková – metoda - 

Zájemci - Klíč 2018 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 130 

772) CHMELÍKOVÁ, Soňa 
Dluhy Znojmu za nájemné? Loni osm milionů : osm milionů korun. Tolik Znojmu dluží obyvatelé městských 

bytů za loňský rok na nájemném / Soňa Chmelíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 46 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – nájemné – placení - dluhy 

 

773) JM 

Nájemníci dluží více než 14, 5 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. 3 

 Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – nájemné – placení - dluhy 

 

774) JAN 

Důstojné bydlení pro všechny má jméno Dukla / jan, PI. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 18 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty – pronájmy – Dukla - Apollon Property 

 

775) JM 

Na prodej je 119 bytů, i s nájemníky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 21 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – prodej – projekty - Klíč 2018 -  

Správa nemovitostí města Znojma 

 

776) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo prodá byty. Poprvé v balíku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 171 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Město prodává balík bytů, aby se zbavilo i těch nechtěných. Mladá fronta 

dnes. 6.8.2015, roč. 26, č. 182, s. 2, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – sklady – provozovny – prodej -  nabídky 

Rada města Znojma 

 

777) PERGROVÁ, Ilona 
Byty v balíku? Sílí kritické hlasy : zamýšlený prodej stovky městských bytů a více než dvaceti nebytových 

prostor v jednom "balíku" za čtyřicet milionů korun kritizují odborníci i opozice / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 175 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko)  - bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – prodej - právní 

Rozpor - kritika 

 

778) MOŠTĚK, Martin 

Byty: nabídky otevřou dnes / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník  -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 197 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty – sklady – provozovny – prodej - nabídky 

Rada města Znojma - projednání 
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779) MOŠTĚK, Martin 

O balík bytů jsou čtyři uchazeči / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – sklady – 

provozovny – prodej – nabídky - Zastupitelstvo města Znojma - Rada města Znojma 

projednání 

 

780) MOŠTĚK, Martin 

Ruší prodej stovky bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

JM. Město zrušilo prodej bytů v balíčku. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 37, s. 2. –  

dtto:  

ZP. Znojmo zrušilo prodej bytů a vypsalo nové nabídkové řízení. Znojemské listy. 2015, roč. 24, č. 

9, s. 2. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory –sklady – 

provozovny – prodej – soutěže – zrušení - Zastupitelstvo města Znojma - Rada města 

Znojma 

 

781) MOŠTĚK, Martin 

Opozice: Zastavte prodej bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 207 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – sklady –

provozovny – prodej – soutěže – zrušení – analýzy - Zastupitelstvo města Znojma 

 

782) MOŠTĚK, Martin 

Balík bytů: druhý prodej. Ještě větší / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 218 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – sklady  -

provozovny – prodej – nabídky - Rada města Znojma 

 

783) MOŠTĚK, Martin 
Balík bytů: končí druhé kolo : posuzování nabídek v druhém kole prodeje souboru městských bytů čeká 

znojemské radní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 234 (2015), s. 1 

 dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Město láká kupce na byty, které nikdo nechce. Znojemsko. 25.8.2015, roč. 

25, č. 35, s. 1, 2.  

 dtto:  

CHAF. Cena za byty je o 17 milionů vyšší. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 42, s. 1. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – sklady – 

provozovny – prodej - Zastupitelstvo města Znojma – nabídky - výběr 
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784)  PERGROVÁ, Ilona 
Prodej bytů v balíku má vítěze : znojemští radní vybrali firmu, která hodlá koupit bezmála dvě stě městských 

bytů a provozoven za 62 milionů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802 -0933. -- Roč. 26, č. 240 (2015), s. 1, 3 

 dtto: 

PAST. Sedmnáct milionů do městské kasy!. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 42, s. 1. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty -nebytové prostory – prodej - nejvyšší 

Nabídka - FK Capital 

 

785) PERGROVÁ, Ilona 

Prodej bytů: sílí kritické hlasy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský -deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 253 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

VOJTEK, Milan. Za byty utrží Znojmo o třetinu víc. Mladá fronta dnes. 2015, roč. 25, č. 257,  

s. 10. 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – prodej -FK Capital 

Regulérnost –pochyby - Zastupitelstvo města Znojma 

 

786) MOŠTĚK, Martin 

Město opět prodává pozemky u lesíka : někdejší vinice k zastavění domy nabízí už potřetí znojemská radnice / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 260 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – bydlení - Městský úřad Znojmo – lokality – pozemky – prodej - U Lesíka 

nabídka 

 

787) MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelé projednají prodej bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 264 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – bydlení – byty - městské byty - nebytové prostory – prodej - FK 

Capital  - regulérnost – schválení – zasedání - Zastupitelstvo města Znojma 
 

 

 

✓ Rozvoj 
 

 

788) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo představí plán. Na náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 92 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Znojmáci si řekli, jaké chtějí mít město. Znojemský týden. 27.4.2015, roč. 15, č. 18, s. 3. 

Znojmo (Česko) – rozvoj - strategické plánování - strategické plány - 2016-2022 - 

veřejná projednávání – diskuze - Zastupitelstvo města Znojma - Horní náměstí - Den 

Země 
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789) PAS 

Strategický plán míří do finále / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 24 

(2015), s. 1 

Znojmo (Česko)  - rozvoj - strategické plánování - strategický plán - 2016-2022 -  

dokumenty – návrhy – připomínky – veřejnost 

 

790) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana 

Znojmo má jasno : cíle do roku 2022 definuje schválený strategický plán / Zuzana Pastrňáková. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 29 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

TZ, JM. Cíle Znojma do roku 2022 určuje strategický plán. Znojemský týden. 20.7.2015, roč. 15, č. 

30, s. 3. 

Znojmo (Česko) – rozvoj - strategické plánování - strategický plán - 2016-2022 – 

dokumenty - schválení 

 

791) VSM 

Úsporná světla přijdou na 135 tisíc. Znojmo s nimi ale ušetří / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 268 (2015), s. 4 

 dtto:  

TIK. Světelný poplach v Kovářské uličce. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 43, s. 2. 

Znojmo (Česko) – rozvoj – osvětlení - veřejné osvětlení – výměna – modernizace – 

stavebnictví 

 

 

 

✓ Stavebnictví 

 

 

792) PERGROVÁ, Ilona 

Stavbu záchodků pro letošek odložili / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 6 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – veřejné – toalety – rekonstrukce – výstavba - plánování 

Komenského nám. - zrušení 

 

793) MOŠTĚK, Martin 
Dům mezi památkami roste na ohlášku : po demolici staršího přízemního domku vyrůstá pod znojemským 

pivovarem zřetelně vyšší stavba / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 13 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – stavby – novostavby - Stavební úřad Znojmo - povolení 

Staré město (Znojmo, Česko) 

 

794)  SMOLA, Vojtěch 

Znojemští se vyjádří k úpravám na Káře / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 47 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) – stavebnictví – rekonstrukce – opravy – ulice - Dukelských bojovníků 

Sokolovská – Kára – projekty – připomínky - veřejná projednávání – debaty - obyvatelé 

 

795) JM 

Pokládka chodníků začne v březnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – kanalizace – výměna - Velká Michalská ul. - Horní Česká 

ul. - Jezuitské náměstí - nám. Svobody – opravy - rekonstrukce 

 

796)  DAK 

Znojmo: opravy dvojice mostů hřbitova změní do léta dopravu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 75 (2015), s. 3 

 dtto:  

EIS. Na Mramotice a Hradiště si už silničáři vzali míru. Znojemsko. 7.4.2015, roč. 25, č. 15, s. 2. 

Znojmo (Česko) – stavebnictví - dopravní stavby – mosty – opravy - Rooseveltova ul. - 

Městský hřbitov - uzavírky 

 

797) MOŠTĚK, Martin 

Úřad uložil městu pokutu: milion / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 90 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky - Aninská ul. – převod – smlouvy – porušení – 

spory - soudní spory- pokuty - Městský úřad Znojmo - Úřad pro zastupování státu 

 

798) PERGROVÁ, Ilona 

Do Malé Louky míří Lidl. Díky výměně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 90 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví -  pozemky - Malá Louka – využití – supermarkety – 

obchody – plánování - Městský úřad Znojmo 

 

799) PERGROVÁ, Ilona 

Dělníci překopli hradby. Znovu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 112 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – vodovody – opravy – rekonstrukce – památky - hradby 

archeologické – nálezy - narušení 

 

800) JM 

Výměna mostu nemá zpoždění / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – stavebnictví - dopravní stavby – mosty – opravy - Rooseveltova ul. 

Městský hřbitov - uzavírky 

 

801) KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo: sídliště dostávají novou tvář : fasády panelových i cihlových bytových domů ve Znojmě zásadně 

mění svou podobu. Brzy už nebude jediný šedý / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 122 (2015), s. 3 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 135 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – budovy – sídliště - zateplování budov – fasády – obnova - 

rekonstrukce 

 

802)  MOŠTĚK, Martin 

Stavbu domu v Jámě posuzuje ombudsman / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 135 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – domy - staré město –Jámes – stavby – povolení – 

vysvětlení - ombudsman 

 

803) MOŠTĚK, Martin 

Úpravy u Dukelské: prý pozdě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 149 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Zeleň a hřiště mezi paneláky. 5+2 dny. 17.7.2015, roč. 4, č. 27-28, s. 2. 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – budovy – sídliště - panelové domy - Dukelských bojovníků 

úpravy – projekty - veřejná projednávání 

 

804) ČTK 

Lidl pozemky pro stavbu supermarketu zatím nezíská / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 152 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky - Malá Louka – využití – supermarkety – 

obchody – plánování – výstavba – odložení - Zastupitelstvo města Znojma - hlasování 

 

805) JM 

Silničáři vypisují soutěž na stavbu obchvatu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro  

 dtto:  

CHAF. Stavba obchvatu se znovu rozběhne. Znojemský ýden. 22.6.2015, roč. 15, č. 26,  s. 1.  

 dtto:  

TIK. Černá můra skomírá. Znojemsko. 30.6.2015, roč. 25, č. 27, s. 1. 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – silnice – obchvaty – výstavba - výběrová řízení - 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

806) PERGROVÁ, Ilona 

Vlhký archiv nebude. Spisy dají jinam / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 180 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – budovy – pronájmy - Obroková ul. – archivy - zamítnutí 

Rada města Znojma 

 

807) MOŠTĚK, Martin 

Hradiště: město mění územní plán : stavební uzávěra zatím platí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 203 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko)- stavebnictví – urbanismus - územní 

plánování – lokality -  změny - ochrana kulturních památek 
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808) MOŠTĚK, Martin 

Malá Louka: Lidl nyní dostal zelenou / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s.1, 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojmo se mění. Za jakou cenu?. Mladá fronta dnes. 23.9.2015, roč. 26, 

č. 223, s. 17. 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – pozemky - Malá Louka – využití – supermarket -  Lidl 

obchody – plánování – výstavba – schválení - Zastupitelstvo města Znojma 

 

809) KRUTIŠ, Dalibor 

Ze střechy budovy padají tašky. Ohrožují lidi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 223 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – chátrající – objekty – domy - Tip klub - ohrožení 

                       

810) DUŠKOVÁ, Markéta 

Ruinu na papíře proměnil v kavárnu. A prorazil v soutěži / Markéta Dušková.-- In: 5+2 dny. -- Roč. 

4, č. 37 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – architektura – osobnosti – architekti - Novák, František 

Soutěže - Young Architect Award  - ocenění 

 

811) MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelé prodali pozemky. Na domy : za devět a půl milionu Znojmo prodá pozemky za oblekovickým 

kulturním domem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 295 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – lokality - Oblekovice (Znojmo, Česko) – pozemky - 

Městský úřad Znojmo - prodej 

 

812) KRUTIŠ, Dalibor 

Diviše? Zanedbaná ulice, tvrdí místní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 27, č. 47 (2016), s. 3 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – ulice Prokopa Diviše – 

opravy – rekonstrukce – obyvatelé – protesty 

 

 
 

✓ Průmysl 
 

                           

813)  IPE 

Teplo ve Znojmě zdraží. O 30 korun / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 18 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – energetika – energie – teplo – ceny – nárůst - Znojemská 

tepelná společnost s r.o. 
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814)  DUŠKOVÁ, Markéta 

V pivovaru zase zavoní chmel. Pivo ale bude k ochutnání jinde / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 3 (2015), s. 3 

 dtto:  

RZT. Znojemský městský pivovar podepsal smlouvu s radnicí. Znojemský týden. 22.12.2014, roč. 

14, č. 52-53, s. 3. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – minipivovary – smlouvy – podepsání - Městský 

úřad Znojmo - Znojemský městský pivovar 

 

815) MOŠTĚK, Martin 
Teplo zdražilo. I při levnějším plynu : i když ceny surového plynu významně klesaly, za teplo od znojemské 

městské společnosti si lidé připlatí / MartinMoštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č.36 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko)  - průmysl – energetika – energie – teplo – ceny - Znojemská tepelná  -

společnost s r.o. – nárůst 

 

816)  MOŠTĚK, Martin 

Salon vín: uspělo i VOC Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – průmysl  - vinařství - VOC Znojmo – soutěže - Salon vín – úspěchy - 

ocenění 

 

817) SYCHROVÁ, Věra 

Zákaz stáčeného? Ne! Více kontrol / Věra Sychrová, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 44 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství  - vinotéky – sudová – vína  - stáčení – kontroly - 

Svaz vinařů ČR - Ministerstvo zemědělství 

 

818) VSM 

Úspěšná vinařství dostala diplom i od Zemana / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 49 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – soutěže - Salon vín – úspěchy – ocenění - Pražský 

hrad 

 

819) HOMOLA, Miroslav 

Záchody z Česka dobývají Ameriku / Miroslav Homola. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 

25, č. 52 (2015), s. 15 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Američané chtějí klozety a la housle, Rusové baroko. Vyrobí je ve Znojmě. Mladá 

fronta dnes. 21.3.2015, roč. 26, č. 68, s. 3, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – hospodářství – podnikání – průmysl - keramický průmysl – keramika - 

Laufen CZ – JIKA – expanze -  USA (Amerika) 
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820) EISENBRUK, Jiří 

Vinařství Lahofer finalistou o titul Vinařství roku 2014 / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 4 (2015), s. 2 

 dtto:  

MD. Trojice vinařství bojuje o titul. 5+2 dny. 23.1.2015, roč. 4, č. 3, s. 2. - dtto: BE. Znojemsko 

má želízka v ohni v soutěži Vinařství roku 2014. Znojemský týden. 26.1.2015, roč. 15, č. 

5, s. 6. 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - Vinařství roku 

2014 – účast - finále 

 

821) PERGROVÁ, Ilona 

Pivovar: pivo uvaří, ale nabídnou jinde / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 59 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Pivovary. Malé, ale naše. 5+2 dny. 13.2.2015, roč. 4, č. 6, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – minipivovary - Znojemský městský pivovar- 

pivo – výroba - přípravy 

 

822)  KRUTIŠ, Dalibor 

Znojemský košt nabídne 530 vzorků / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 59 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno – ochutnávky – přehlídky - Znojemský košt 

 26. ročník 

 

823) BE 

František Koudela: VOC má své renomé / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 6 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - Sdružení vinařů Znojemska – VOC – osobnosti  - 

Koudela, František - rozhovory 

 

824) BE 

František Koudela: VOC vína lze ochutnat ve věži / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - VOC Znojmo - Sdružení VOC vinařů Znojmo -  

Osobnosti - Koudela, František - rozhovory 

 

825) VOJTEK, Milan 

Znojemské pivo ochutnají v létě / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 

67 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko)  - průmysl – pivovarnictví – minipivovary - Znojemský městský pivovar 

pivo – výroba - přípravy 

 

826) DAK 

Slavný Znojemský košt zaplní zítra sály Louckého kláštera / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 67 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno – ochutnávky – košty - Znojemský košt - 

Loucký klášter 

 

827) PERGROVÁ, Ilona 

Pivovar: práce už začaly, pivo v létě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 73 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Začala rekonstrukce pivovaru, pivo se začne vařit v srpnu. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 

15, č. 13, s. 3.   

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Pivo vyberou sami lidé. 5+2 dny. 3.4.2015, roč. 4, č. 13, s. 2. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – opravy – rekonstrukce -  pivo – 

výroba - přípravy 

 

828) ČTK 

Pegas Nonwovens postaví nové sklady / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 76 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – netkané – textilie – firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - sklady 

Výstavba - Přímětice (Znojmo, Česko) 

                           

829)  JM 

Ondrášovka převzala znojemskou Monu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – průmysl – firmy – sodovkárny - Mona Znojmo, s. r. o. – akvizice - 

Ondrášovka a.s. 

 

830)  BE 

Josef Dobrovolný: Víno dovede často překvapit / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 12 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Dobrovolný – osobnosti – vinaři - 

Dobrovolný, Josef - rozhovory 

 

831) ČB 

Co se děje ve znojemském pivovaru? / ČB, lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 4 (2015),  

s. 8 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovar – pivo – výroba -Znojemský městský 

pivov 

 

832)  AUTODRUŽSTVO 

Autodružstvo je ve Znojmě už pětačtyřicet let. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 9 

 dtto:  

II. díl. Znojemský týden. 11.5.2015, roč. 15, č. 20, s. 5.  

dtto:  

III. díl. Znojemský týden. 18.5.2015, roč. 15, č. 21, s. 5. 
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Znojmo (Česko) – průmysl – firmy – autodružstva – autoservisy -Autodružstvo Znojm + 

Vídeňská ul. - 45. výročí - založení 

 

833) VSM 

Vína VOC se představují v Praze / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 121 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – VOC – akce – mezinárodní – veletrhy - Wine 

Prague 2015 

 

834) BE 

Značku VOC Znojmo získalo jednadvacet vín / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno – ochutnávky – ocenění - VOC Znojmo 

 

835) TIK 

Unikátní snímky odstřelu tovární haly Závodů Gustava Klimenta dne 26. 4. 1975 / TIK. -- In: Znojemsko. 

-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 17 (2015), s. 1, 8 

Znojmo (Česko) – průmysl – továrny - Závody Gustava Klimenta – Gala - tovární haly – 

odstřely - fotografie 

 

836) EISENBRUK, Jiří 

Znovín šampion ve Francii / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 18 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - Znovín Znojmo, a. s. – mezinárodní – výstavy - 

Grands Concours du Monde - Štrasburk (Francie) - úspěchy 

 

837) ČTK 

Znojemský pivovar otevře za dva měsíce. Získal povolení / čtk, ipe. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 135 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko)  - průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary - Znojemský městský 

pivovar - stavební povolení 

 

838) BE 

Vajčner: Jsme pyšní na vína, která chutnají našim zákazníkům / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 21 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko)  - průmysl – vinařství - Znovín Znojmo, a. s. – osobnosti - Vajčner, Pavel 

rozhovory 

 

839) ČTK 

Před 120 lety vznikla vinařská šlechtitelská stanice ve Znojmě / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 155 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství  - Šlechtitelská stanice 

vinařská - 120. výročí 
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840)  VIČAR, Zbyněk 

Pavel Vajčner: Oteplování nám zatím spíš prospívá / Zbyněk Vičar. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 

1212-7884. -- Roč. 108, č. 7-8 (2015), s. 356 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - osobnosti 

ředitelé - Vajčner, Pavel - rozhovory 

 

841) CHAF 

Sládek K. Čaněk: Kopírování je pro lidi bez fantazie / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary – osobnosti – sládci - 

Čaněk, Karel - rozhovory 

 

842) VSM 

Laufen zvětšuje své prostory / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 171 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Laufen ve Znojmě rozšiřuje sklady, kvůli exportu. Znojemský týden. 3.8.2015, roč. 15, č. 32, 

s. 4. 

Znojmo (Česko) – průmysl – firmy - Laufen CZ, s.r.o. - logistická centra – kapacity – 

navýšení – prostory - rozšiřování 

 

843) MOŠTĚK, Martin 
Po znojemské Frutě zbyla pláň pro obchody : věhlasná konzervárna vyráběla znojemské okurky mezi lety 1958 

a 2002. Moderní linka skončila v Táboře, známky u jinýc společností / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 174 (2015), s. 2 

Zchátralé továrny. 

Znojmo (Česko) – průmysl - dějiny průmyslu - průmyslové podniky – továrny - Fruta 

Znojmo - areály 

 

844) KAIN, Petr 

Akcie znojemského Pegasu jsou nejdražší v historii. Firma oznámila jejich odkup / Petr Kain, Marek 

Miler. -- In: Hospodářské noviny. – ISSN 0862-9587. -- Roč. 58 č. 157 (2015), s. 15 

Znojmo (Česko) – průmysl – podniky  - Pegas Nonwovens, s. r. o. – akcie – nárůst - 

odkoupení 

 

845) ČTK 

Otevření pivovaru ve Znojmě? Nejdříve na konci října / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 195 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovar - Znojemský městský 

pivovar – otevření – říjen - 2015 

 

846) VSM 

Za plyn zaplatí méně, díky e-aukci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 196 (2015), s. 3 

 dtto:  
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PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Za plyn zaplatí Znojmo méně. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 36, s. 1. 

Znojmo (Česko) – průmysl – energie – plyn - zemní plyn – ceny – snížení – úspora - e-aukce 

Městský úřad Znojmo 

 

847) VSM 

Šampion je víno s puncem VOC / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 205 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství - VOC Znojmo – soutěže - Salon vín – úspěchy - 

oslavy 

 

848) RZT 

Vinice Hnanice získala velkou zlatou v San Franciscu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství - Vinice Hnanice, s. r. o. - 

mezinárodní – soutěže -San Francisko International Wine Competitional - úspěchy 

 

849) PAS 

Díky e-aukci bude město platit za elektřinu o třetinu méně / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 28 (2015), s. 1 

 dtto:  

ZP. Město zaplatí za elektřinu o třetinu méně. Znojemské listy. 30.7.2015, roč. 24, č. 7, s. 1. 

Znojmo (Česko) – průmysl – energie - elektrická energie – elektřina – ceny - snížení 

úspora - e-aukce - Městský úřad Znojmo 

 

850) MOŠTĚK, Martin 
Obuvníky v Gale vystřídaly elektroprovozy : na místě monumentální fabriky za znojemským nádražím stávala 

koželužna. Nová továrna vyrobila od roku 1975 desítky milionů párů obuvi desítky / Martin Moštěk. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Zchátralé továrny. 

Znojmo (Česko) – průmysl - dějiny průmyslu - průmyslové podniky – továrny - Závody 

Gustava Klimenta – Gala - reály 

 

851) SMOLA, Vojtěch 

Na městské vinici / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 220 (2015), s. 1 

 dtto:  

RZT. Sklidili poprvé úrodu z celé plochy Rajské vinice. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 39, s. 4. 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství – vinice - Rajská vinice – sklizeň - 

Úroda - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 

 

852) VSM 

Obrat Laufenu roste. Firmě se nyní daří hlavně v Itálii / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 220 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – průmysl - keramický průmysl – firmy - Laufen CZ – tržby - nárůst 

                       



Znojemsko v tisku 2015 

 

 143 

853) EISENBRUK, Jiří 

Špalkovi se stali nejlepšími, protože vsadili na biovinařství / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 31 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství - Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o.  

ocenění - Vinařství roku 

 

854) CHAF 

Ve Znojmě se zase vaří pivo / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl + pivovarnictví – pivovary – minipivovary - Pivovar Šnek - pivo 

výroba - Vachek, Petr 

 

855) VSM 

Z Vídně přivezli vinaři z VOC hned tři stříbrné a další ocenění / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 228 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – soutěže - AWC Vienna – 2015  - vinaři - Vinařství 

Lahofer, a. s. Dobšice - Vinařství Hanzel - úspěchy 

 

856) VIČAR, Zbyněk 

Jiří Hort: Co je přírodní, je i přirozené / Zbyněk Vičar. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-

7884. -- Roč. 108 (2015), č. 10, s. 508-509 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – víno – mošty – osobnosti – vinaři - Hort, Jiří - 

rozhovory 

 

857) KRUTIŠ, Dalibor 

Bývalá jatka: zatím se jen bourá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 252 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – bývalá – jatka – areály – budovy – demolice - rekonstrukce 

K-Produkt 

 

858) PERGROVÁ, Ilona 

Nabízejí pivovar. Po částech / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 264 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary - areály – prostory  - využití 

nájmy  -investoři 

 

859) DUŠKOVÁ, Markéta 

Mistryně: Je to o vůni a chuti, ne o zákonech / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 40 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl – vinařství – sommelierství –osobnosti  - sommeliéři -  

Juránková, Erika - soutěže - úspěchy 

 

860) KRUTIŠ, Dalibor 

Nový pivovar má požehnání / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 268 (2015), s. 3 
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 dtto:  

ZP. Městským pivovarem to nekončí. Hledáme další investory. Znojemské listy. 2015, roč. 24, č. 10, 

s. 8.  

 dtto:  

LP. Proč bylo vybráno označení Znojemské pivo, a ne Hostan. Znojemské listy. 2015, roč. 24, č. 10, 

s. 8. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary  - Znojemský městský pivovar - 

otevření 

 

861) PETERKOVÁ, Ľuba 

Nestavíme minipivovar. Chceme dělat tisíce hektolitrů piva / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. 

-- Roč. 24, č. 10 (2015), s. 9 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary - Znojemský městský pivovar – 

osobnosti – ředitelé - Harašta, Miroslav - rozhovory 

 

862) MOŠTĚK, Martin 

Jak dál s pivovarem? Napoví experti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 276 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – průmysl-pivovarnictví – pivovary - Hradní ulice – areály – objekty – 

využití 

 

863) DUŠKOVÁ, Markéta 

Výroba piva ve Znojmě startuje / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 43 (2015), s. 1 

 dtto: 

 CHAF. Obnovený znojemský pivovar otevřel brány. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 48, s. 5.  

 dtto:  

TIK. Dej bůh štěstí sládkům. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 48, s. 2. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary - Znojemský městský pivovar - 

otevření 

 

864) DUŠKOVÁ, Markéta 

Hostan se stal symbolem piva ve Znojmě. Už se ví, kde ho vařil / Markéta Dušková. -- In: Mladá 

fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 287 (2015), s. 17 

 dtto: 

PERGROVÁ, Ilona. Hostanova deska. Rovnost-Znojemský deník. 2015, roč. 26, č. 288,  

s. 3.  

 dtto: 

MD. Hostan bydlel v Kovářské, ukazuje deska. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 47, s. 2. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – sládci – Hostan – domy - pamětní 

deska - Kovářská ul. 

 

865) RD 

Okurky Znojmia budou vyrábět Norové / rd, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 51 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – konzervárenský – průmysl – Znojmia - ochranná známka - Hamé, s.r.o. 
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Prodej – zahraniční – vlastníci –Orkla - Norsko 

 

866) JM 

Sládek Hostan má ve Znojmě pamětní desku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 51 (2015), s. 3 

 dtto:  

EIS. Památce sládka Hostana. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 51-52, s. 1. 

Znojmo (Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – sládci – Hostan – domy - pamětní –

deska - Kovářská ul. 

 

 

 

✓ Zemědělství 

 

 

867) EIS 

Slámového vína bude jako šafránu / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 10 

(2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – zemědělství – vinařství – víno - slámové víno – výroba -Vinné sklepy 

Lechovice 

 

868) DUŠKOVÁ, Markéta 

Zahrádka pro všechny / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 11 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – zemědělství – pěstitelství – zahrádky - Zahrádka pro Znojmo 

 

869) EISENBRUK, Jiří 

Osm křížků Zdeňka Simka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 35 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – zemědělství – pěstitelství – osobnosti – zahrádkáři - Simek, Zdeněk -

80. výročí – narození - biografie 

 

870) BE 

Čepička: Tak dlouhá vedra a hrozné sucho nebývalo obvyklé / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 36 (2015), s. 6 

 Znojmo (Česko) – zemědělství – vinařství – osobnosti – vinaři - Čepička, Jaromír, 1943- 

 rozhovory 

 

871) DUŠKOVÁ, Markéta 

Farma, stáje, výrobny. Škola má jít příkladem / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 38 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – zemědělství – školství - střední školy - Střední zemědělská škola - 

centrum odborného vzdělání - plánování 
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872)  PERGROVÁ, Ilona 
Vinaři zchladí hrozny. S matematiky : k netradiční spolupráci se v těchto dnech zavázali představitelé 

matematicko-fyzikální fakulty a vinařské firmy/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933) 

Znojmo (Česko)  - vinařství – vinaři – hrozny – chlazení - Znovín Znojmo (firma) - 

Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta - spolupráce 

 

873) JAN 

Hmyzí hotel značky Špalek láká i ježky / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

49 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) - Kraví hora (Znojmo, Česko) – zemědělství – zvířata – hotely - Vinařství 

Špalek - Dobrý skutek pro Podyjí 

 

 

 

✓ Kultura - slavnosti 

 
 

874) PERGROVÁ, Ilona 
Silvestr ve Znojmě: ohňostroj, víno i kostýmy : závěr uplynulého roku oslavili lidé v klubech i v ulicích. Klid v 

regionu narušily pouze hořící popelnice a partnerská hádka / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 1 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Silvestr 2014 - programy 

 

875) VSM 

Znojmem projde průvod masek. A nejen tam / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – tradice – slavnosti – masopust – průvody - masky 

 

876) KRUTIŠ, Dalibor 

Dyjská ves patřila maskám a veselí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 44 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – tradice – masopust - Koželužská ul. - Dyjská ves - 

reportáže 

 

877) VSM 

Loucký klášter opět zaplní tradiční Znovínský košt vín / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 52 (2015), s. 3 

 dtto:  

VSM. Vinaři už ladí na Znojemský košt. Rovnost-Znojemský deník. 5.3.2015, roč. 26, č. 54, s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – víno – košty - Znovínský košt - Loucký klášter 

2015 
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878)  PERGROVÁ, Ilona 

Znojemský košt přilákal stovky lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 69 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Znojemský košt zná svého krále vín i šampiony. Znojemský týden. 16.3.2015, roč. 15, č. 12,  

s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – víno – košty – ochutnávky - Znojemský košt - 26. 

ročník - reportáže 

 

879) DUŠKOVÁ, Markéta 

Pivní slavnosti se vrací. Přijede i Krajčo a Žena za pultem / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 7 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – programy – přípravy – přehledy - 2015 

 

880) PERGROVÁ, Ilona 

Jaro uvítá Znojmo s muzikou : Znojmo ožije již ve středu oslavami Velikonoc / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 75 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Znojemské Velikonoce: chladné i hřejivé. Znojemský týden. 7.4.2015, roč. 15, č. 15, s. 1, 9. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – svátky – tradice - Velikonoce 2015 - velikonoční 

trhy - programy 

 

881) MOŠTĚK, Martin 

Vinaři již chystají festival VOC / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 83 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Festival vína VOC Znojmo - 7. ročník - program 

přípravy 

 

882) MM 

Majáles nabídne místní kapely i populární Zakázaný ovoce / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 87 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Majáles – 2015 - programy 

 

883)  DAK 

Festival vína nabídne 21 novinek / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 102 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – festivaly – víno - Festival vína VOC Znojmo 

                         

884) KRUTIŠ, Dalibor 

Italky zatančí v centru Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 103 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Dny partnerských měst - Horní náměstí - 

programy 
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885) PERGROVÁ, Ilona 
Muzejní noc 2015 odtajní vynálezce i planety : již za čtrnáct dní ožijí všechny budovy muzea nebývalým 

počtem návštěvníků. / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 107 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – muzea – slavnosti - Muzejní noc - programy 

 

886) VSM 

Slavnosti uzavře Garage Design / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 111 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Májové slavnosti - Garage Design - 3. ročník - 

programy 

 

887) DUŠKOVÁ, Markéta 

"Májovky" nenechají lidem vydechnout / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 15 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Májové slavnosti - Dny partnerských měst - 

Majáles - Jarovín Rosé - Festival vína VOC Znojmo - Garage Design - programy 

 

888) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojemské vinobraní bude letos o jeden den delší / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 

ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 118 (2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

dtto:  

VOJTEK, Milan. Znojemské vinobraní bude i v neděli. Právo. 22.5.2015. roč. 25, č. 118, s. 11  

dtto:  

MOŠTĚK, Martin. Vinobraní letos potrvá až do neděle. Poprvé. Rovnost-Znojemský deník. 

22.5.2015, roč. 26, č. 118, s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – 

programy – přípravy - prodloužení 

 

889) PERGROVÁ, Ilona 

Znojemské parky ožijí Dnem dětí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 120 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – děti - Den dětí - Dolní park - Střední park – 

přípravy - programy 

 

890) KRUTIŠ, Dalibor 

V parku houkaly sirény. Pouštěly je malé děti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 126 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – akce – děti - Dětský den – programy - reportáže 

 

891) DAK 

VOC Znojmo míří na Špilberk Food Festival / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 126 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Brno (Česko) – kultura – slavnosti – akce - Špilberk Food Festival - 

4. ročník – vína – ochutnávky - VOC Znojmo 
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892) LUC 

Jarní znojemský automotosalon již posedmnácté / luc. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 18 (2015), s. 1 

dtto:  

CHAF. Autosalon představil novinky, klasiku i veterány. Znojemský týden. 11.5.2015, roč. 15, č. 

20, s. 5.  

dtto:  

EIS. Hokejisty vystřídala auta a motorky. Znojemsko. 12.5.2015, roč. 25, č. 20, s. 2. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – výstavy – automotosalon – auta – motocykly -  

Jarní znojemský automotosalon - 17. ročník 

 

893) JM 

Majáles má svého krále a královnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Majáles – králové – královny – volby - vítězové 

 

894) BE 

Festival VOC vína ve znamení osmiček / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 4   

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Odrůdové ulice sklidily obrovský úspěch. Znojemsko. 12.5.2015, roč. 25, č. 

20, s. 2. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – festivaly + Festival vína VOC Znojmo - 8. ročník 

                      

895) DUŠKOVÁ, Markéta 

Vinobraní letos ve třech dnech / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 21 (2015), s. 3 

dtto:  

ZP. Vinobraní odtajnilo program i originální vizuál. Znojemské listy. 28.5.2015, roč. 24, č. 5, s. 1, 

9. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní  - Znojemské historické vinobraní – 

programy – přípravy - prodloužení 

 

896) PERGROVÁ, Ilona 

Žízniví návštěvníci slavností vypili 18 tisíc piv / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 138 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Pivní slavnosti  - 2015 – návštěvnost - reportáže 

 

897) DUŠKOVÁ, Markéta 

Pivní slavnosti zaplní hned dvě náměstí. A lidé si zvolí své pivo / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 23 (2015), s. 2 

 dtto:  

JM. Pivní slavnosti si nenechaly ujít tisíce lidí. Znojemský týden. 15.6.2015, roč. 15, č. 25, s. 8. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Pivní slavnosti – programy - 2015 
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898) BE 

Vinobraní 2015? Víno, hudba i velbloudi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Na vinobraní půjde v průvodu nejméně 450 postav. Znojemský týden. 1.6.2015, roč. 15, č. 23, 

s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní -  

32. ročník – programy – přípravy - pozvánky 

 

899) VSM 

Vinobraní: neděle bude poznávací / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 164 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti  - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2014 

příprava –programy - rozšíření 

 

900) VSM 

Vinobraní: víno budou chutnat všemi smysly, bude i test / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 

Víno – ochutnávky -  degustace - Dvořák, Ivo - Asociace sommelierů České republiky 

 

901) PERGROVÁ, Ilona 

Centrum Znojma zavoní okurkami. Již dnes / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 182 (2015), s. 3 

 dtto:  

ČTK. Znojmo plné okurek. Vybíralo ty nej. Mladá fronta dnes. 7.8.2015, roč. 26, č. 183, s. 1, 

Brno a jižní Morava.  

 dtto:  

VOJTEK, Milan. Centrum Znojma patřilo okurkám. Právo. 8.8.2015, roč. 25, č. 184,  

s. 13. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti  - Okurkové slavnosti – programy – příprav - 

pozvánky 

 

902) SMOLA, Vojtěch 

Vinobraní: průvod letos zaplní na 460 postav / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 3 

 dtto:  

MD. Znojemské vinobraní letos s mincemi a svatebním rejem. Mladá fronta dnes. 3.9.2015, roč. 26, 

č. 206, s. 15. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti –vinobraní - Znojemské historické vinobraní – 

průvody – postavy – programy - přípravy 

 

903)  SMOLA, Vojtěch 

Vstupní brány na vinobraní už rostou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 204 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní -Znojemské historické vinobraní - 

brány  výstavba -přípravy 

 

904) PERGROVÁ, Ilona 

Vinobraní uzavře střed města / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 206 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní -  

města – uzavření - omezení 

                        

905) VOJTEK, Milan 

Svatba na vinobraní nebude jen naoko / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 

25, č. 208 (2015), s. 13 

 dtto:  

VSM. Historii si zábavnou formou na Vinobraní užijí i děti. Rovnost-Znojemský deník. 5.9.2015, roč. 

26, č. 208, s. 2.  

 dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Ve Znojmě lidé poznají víno všemi smysly. Mladá fronta dnes. 7.9.2015, 

roč. 26, č. 209, s. 16. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní -  

Programy - přípravy 

 

906) VSM 

Vinobraní: vína s puncem kvality VOC budou u rotundy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 210 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura  - slavnosti - Znojemské historické vinobraní 2015 - víno 

Kvalita - VOC Znojmo – degustace - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) 

 

907) VSM 

Vinobraní: přípravy finišují / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 211 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – 

programy – přípravy 

 

908) PERGROVÁ, Ilona 

Vinobraní začalo : vinobraní, den druhý: Šporcl i Budař / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 214 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní  2015 

zahájení 

 

909) PERGROVÁ, Ilona 
Delší Vinobraní se osvědčilo : letos poprvé naplánovali organizátoři program i na neděli, což lidé přivítali. 

Svátek vína byl ve znamení klidu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 215 (2015), s. 1, 3, 6 

Znojmo (Česko) –kultura – slavnosti - Znojemské historické vinobraní 2015 -návštěvnost 
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910) BE 

Osmé slavnosti okurek byly plné dobrot / be, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti okurek - 8. ročník 

 

911) BE 

Sběratelé mincí si přijdou na své i o vinobraní / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 4 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Místo čokolády rozdají zlaťáky. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 32, s. 1. -  dtto:  

EIS. Za "zlatý" dukát vstup zdarma. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 36, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 

Mince -sběratelství 

 

912) MOŠTĚK, Martin 
Spolek vrátil do vinohradů Hroznovou kozu : ze stránek regionálních pověstí zpět do povědomí a přímo do 

vinic vrací už jedenáct let zapadlou vinařskou tradici znojemský spolek / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 234 (2015), s. 2 

Spolkový život. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – tradice – spolky - Hroznová koza - 11. ročník 

 

913) ZNOJEMSKÉ 

Znojemské vinobraní v záplavě vína, burčáku a historie. Nedělní program se ponese ve znamení objevování. -

- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 8 (2015), s. 6-7 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 

programy 

 

914) SOUKUPOVÁ, Jana 

Třídenní Burčákfest láká na No Name i víno / Jana Soukupová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 32 

(2015), s. 30 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Burčákfest - 11. ročník - programy 

 

915) CHALOUPECKÝ, Jaroslav 

Ve Znojmě se o vinobraní vrátíte do středověku / Jaroslav Chaloupecký. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 36 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní -  

programy 

 

916) DUŠKOVÁ, Markéta 

Vinobraní: nabité dny a relax / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 34 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Rekordní vinobraní zaměstnalo i policisty. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 35, s. 4. 

Znojmo (Česko) – kultur – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – 

programy - novinky 
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917) HLOUŠEK, Jiří 

Vinobraní trhala rekordy návštěvnosti. Víc než víno vábí kultura / Jiří Hloušek. -- In: Vinařský obzor. 

-- ISSN 1212-7884. -- Roč. 108 (2015), č. 10, s. 520-522 

 dtto:  

JM. Vinobraní: Desetitisíce lidí zaplavily Znojmo. Znojemský týdne. 2015, roč. 15, č. 38, s. 1, 2.  

 dtto:  

JAN, EIS. Vinobraní vybralo všechny lístky. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 38, s. 1, 8. 

Morava jižní (Česko) - Morava jihovýchodní (Česko) 

Znojmo (Česko) - Mikulov (Břeclav, Česko) - Uherské Hradiště (Česko) – kultura - 

slavnosti – vinobraní – návštěvnost - programy 

 

918) BE 

Miss víno Nela Mandátová: Nejtěžší je rozhovor / be. -- In: Znojemský týden Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 38 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) - Valtice (Česko) – kultur -  slavnosti - Miss víno - Mandátová, Nela - 

Vítězové - rozhovory 

 

919) EISENBRUK, Jiří 

Okamžiku vinobraní, prodli jen, a za rok na shledanou-- / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 38 (2015), s. 12-13 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní 

fotografie 

 

920) MRVA, Vlastimil 

Dny, co otřásly Loukou / sar. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), 

s. 1, 8 

dtto:  

NOVOTNÁ, Šárka. Burčákfest nezůstal ležet ladem ani pod stanem. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 

40, s. 2. 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – Burčákfest - Loucký klášter - 11. ročník 

 

921) EISENBRUK, Jiří 

Medvěd se zastavil u Komerčky, a odmítl jít dál / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 41 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 

osobnosti – scénaristé - Beran, Václav - rozhovory 

 

922) JM 

Vinobraní navštívilo přes 82 tisíc lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) –kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické vinobraní – 

návštěvnost - statistiky 
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923) JM 

Pátá z Miss hasička peče výborné cukroví / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 48 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) + kultura – slavnosti – Miss - Miss Hasička ČeskoSlovensko 2015 -  

Novotná, Nikola 

 

 

 

✓ Kultura – kulturní zařízení 

 

 

924) PERGROVÁ, Ilona 
Přednášky přiblíží hradby i Hostanův dům : Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo další cyklus 

přednášek, který začne již patnáctého ledna a potrvá do konce března / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 2 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) + kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) - přednášky 2015 - programy 

 

925)  IPE 

Knihovna chystá výstavu. Ukáže Bibli včera, dnes i zítra / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 2 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

galerie Domu porozumění – výstavy - Bible včera, dnes i zítra - Slepičí trh 

 

926) VSM 

Výstava představí osudy vyhnaných moravských Němců / vsm. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 12 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – bilingvní – putovní – výstavy - odsun Němců – vzpomínky - minoritský klášter 

 

927) PERGROVÁ, Ilona 
Výstava připomíná osudy vyhnaných Němců : nová výstava v minoritském klášteře přiblíží životy třiceti 

rodáků z Moravy a Čech, kteří museli po druhé světové válce ze země odejít / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 20 (2015) 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstavy – historie - odsun Němců - minoritský klášter 

 

928) IPE 

Národopisec Mačuda pohovoří o tradiční stravě v regionu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – přednášky - Mačuda, Jiří - Tradiční strava na Znojemsku 
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929) KRUTIŠ, Dalibor 
Muzeum motorismu: přibude i lokomotiva : na důkladnou prohlídku unikátního Muzea motorismu ve Znojmě 

mnohdy nestačí ani dvě či tři hodiny. Láká až pět tisíc hostů ročně / s krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 50 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum motorismu Znojmo –

exponáty - návštěvnost 

 

930) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

V knihovně startuje besední kroužek čtenářů / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 6 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce – besedy – čtenáři - Plavec, Robert 

 

931)  IPE 

Povídání o knihách? Každou středu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 61 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce – knihy – četba diskuse 

 

932) PERGROVÁ, Ilona 
Káva dříve a nyní? Cikorka i pražená zrna : další díl Zajímavosti muzea přinese přednášku o historii kávy, která 

je součástí maturitního školního projektu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 62 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) –kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – přednášky - Mačuda, Jiří - Káva dříve a nyní? 

 

933) PERGROVÁ, Ilona 

Muzeum připomíná kněze a vynálezce Diviše / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 68 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstavy - Diviš, Prokop, 1696-1765 - 250. výročí – úmrtí 

 

934)  IPE 

Dům porozumění vystavuje Hlacha / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 80 (2015), s. 2 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Švýcarsko Vladimíra Hlacha. Znojemsko. 7.4.2015, roč. 25, č. 15, s. 6. dtto:  

JM. Švýcarsko na dlani je ve Znojmě. Znojemský týden. 13.4.2015, roč. 15, č. 16, s. 4. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

výstavy – fotografie - Hlach, Vladimír - galerie Domu porozumění - Slepičí trh 
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935) VSM 

I ve Znojmě vystaví bizarní figuríny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 84 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstav - Katastrofy lidského těla - Dům umění (Znojmo, Česko) 

 

936) PERGROVÁ, Ilona 

Pohlednice přiblíží náměstí bez Dyje i klášter / Ilona Pergrová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 91 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko)  - kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstavy – pohlednice  - historické pohlednice 

 

937) JM 

Večer s Boccacciem byl erotický / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -

- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 12 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce - Noc s Boccacciem 

 

938) JM 

Co mladí napsali o Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

Akce - autorská čtení - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol 

(akce) - 10. ročník 

 

939) JM 

V knihovně voněly sirupy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. I, 

Velikonoční týden 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo 

akce – besedy - Urbánková, Hana 

 

940) JM 

Jak vidí Znojmo "fotograf ulice" / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce – promítání – fotografie - Himmer, Karel 

 

941) PERGROVÁ, Ilona 

Hmyzí drahokam i orel v letu zvou k zastavení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 125 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) – výstavy – fotografie - příroda 
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942) DUŠKOVÁ, Markéta 

Čtečka nebo kniha? U čtenářů vítězí klasika / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 22 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura -kulturní zařízení –knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

knižní fondy – rozšíření – čtenáři 

                     

943)  KRUTIŠ, Dalibor 

Fasáda kina Svět dostává konečnou podobu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 149 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – budovy – fasády -  

rekonstrukce - dokončení 

 

944)  PAS 

Knihovna rozšíří knižní fond / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 23 

(2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

knižní fondy – rozšíření – finance – rozpočty - Městský úřad Znojmo 

 

945) JM 

V Akademii rozdávali certifikáty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce - Akademie třetího věku – ukončení – certifikáty - předání 

 

946) BE 

Anna Maixnerová: Psaní jsem na hřebíček nepověsila / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 26 (2015), s. 6 

dtto:   

pokrač. Znojemský týden. 29.6.2015, roč. 15, č. 27, s. 5. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – divadla - Městské divadlo Znojmo – 

osobnosti – ředitelé - Maixnerová, Anna, 1958- - rozhovory 

 

947) IPE 

Fuchsovy stavby ukáže Dům umění / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 181 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko + výstavy +  Fuchs, Bohuslav, 1895-1972 - 120. výročí – narození - Dům umění 

(Znojmo, Česko) 

 

948) KRUTIŠ, Dalibor 

Kino láká na filmy i novým vzhledem. Úspěšně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 200 (2015), s. 3 

dtto:  

MIV. Kino Svět se proměnilo i zvenčí. Právo. 1.9.2015, roč. 25, č. 204, s. 12. 
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Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – kina - Kino Svět – modernizace – 

návštěvnost - nárůst 

 

949) VSM 

Na nádraží je knihovnička / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 205 (2015), s. 3  

dtto:  

JM. Půjčte si knihu do vlaku. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 37, s. 6. 

Znojmo (Česko) – kultura -  kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

programy a projekty - Kniha do vlaku - novinky 

 

950) KRUTIŠ, Dalibor 

Na nádraží si lze půjčit knihu. Do vlaku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 3 

dtto: 

EIS. Na Nádraží ve Znojmě si můžete půjčit knihu do vlaku. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 37, s. 6. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo -  

České dráhy, a. s. – spolupráce - programy a projekty - Kniha do vlaku - novinky 

 

951) IPE 

Rotary club přiblíží výměnné pobyty / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 224 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo -  

besedy – výměnné – pobyty - Rotary Club Znojmo 

 

952)  JANÍČKOVÁ, Alžběta 

O bylinkách a zázracích Hany Urbánkové / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 34 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení + knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce – besedy – přednášky - Urbánková, Hana 

 

953) IPE 

Knihovna vyhlásila autorskou soutěž / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 249 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo 

iterární soutěže - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol 

(akce) - 11. ročník - vyhlášení 

                           

954) LP 

Na nádraží si vyberete knihu do vlaku / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 9 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

projekty - Kniha do vlaku - České dráhy (firma) 
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955) MOŠTĚK, Martin 
Muzeum dokončuje novou archeologii : nejnovější stálou expozici otevře v lednu znojemské Jihomoravské 

muzeum / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 256 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, 

Česko) - archeologické nálezy - stálé expozice – interaktivní – prvky – novinky 

 

956)  VSM 

Znojmo už ladí na Noc divadel / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 262 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení –divadla - Městské divadlo Znojmo - akce 

projekty - Noc divadel 

 

957) EIS 

Týden knihoven / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015),  

s. 6 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce - Týden knihoven - programy 

 

958) JM 

Stascha: Děckama nezatopíš, říkávala moje babička / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 12 

dtto:  

NOVOTNÁ, Šárka. Psaní je můj způsob boje s chorobou. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 42, s. 5. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce – besedy - autorská čtení - Stascha, Eva 

 

959) VSM 

Noc divadel: zazní i jazz / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 266 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – divadla – akce - Noc divadel - programy 

 

960) JM 

Záhadolog: Vlkodlaci nahánějí strach / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce – přednášky - Vašíček, Arnošt, 1953- 

 

961) LP 

Městské divadlo ve Znojmě 1900-2015 : stará dáma si poprvé nadělí divadelní noc / lp. -- In: Znojemské 

listy. -- Roč. 24, č. 10 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – divadlo - Městské divadlo Znojmo - 115. 

výročí – otevření - Noc divadel  
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962)  JM 

Cubeca: I miliardářův život je chudý, pokud nemá dobré vztahy s lidmi / jm.-- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 46 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce - Akademie třetího věku - Kostka, Karel, 1960- - rozhovory 

 

963) JM 

Astroložka: Každá z planet nám odevzdává svůj dar / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 49 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo - 

akce – přednášky – besedy - Wronová, Halka - astrologie 

 

964) JM 

Veselé pohádkové příběhy Karla Klimeše jsou ze života / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 51 (2015), s. 5 

dtto:  

EIS. Pohádky nejen pro Justýnku. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 53, s. 4. 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská knihovna Znojmo – 

akce – křest – knihy - Klimeš, Karel 

 

 

 

✓ Kultura - umění 
 

 

965) PERGROVÁ, Ilona 

Dům umění zve na krajinky malíře Červenky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 8 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Červenka, Karel, 1915-

1998 - výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko) - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

966)  MD 

Maloval dnes již zaniklá místa / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 2 (2015), s. 2 

 dtto:  

JAN. Nezapomínejme na Karla Červenku. Znojemsko. 20.1.2015, roč. 25, č. 4, s. 4. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Červenka, Karel, 1915-

1998 - obrazy - výstavy 

 

967) PERGROVÁ, Illona 

Kašpárek: Obraz nabízí pokaždé nový zážitek / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 44 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Kašpárek, Pavel -  
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výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko) -  Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

IPE 

Dům porozumění zaplnily obrazy Lenky Kučerové / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 54 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Města a moře zaplnila galerii. Znojemský týden. 9.3.2015, roč. 15, č. 11, s. 4. 

Znojmo (Česko) – kultura umění -  - malířství-  osobnosti – malířky – Kučerová-Žampová, 

Lenka  - obrazy – výstavy - Dům porozumění 

 

968) JM 

Výtvarnice vytvořila parádní kroj mořskému andělovi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky - Řiháková, Magdalena 

výstavy 

 

969) TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana 

Noc plná tlachů / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25,  

č. 7 (2015), s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění - obrazové prezentace - projekty 

PechaKucha Night  - osobnosti - Krejčí, Andrea - rozhovory 

 

970) DUŠKOVÁ, Markéta 

Daruje městu betlém v životní velikosti. Začne Svatou rodinou / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 8 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – řezbářství – osobnosti – řezbáři-Lichevník, Martin - 

betlémy 

 

971)  PERGROVÁ, Ilona 
Muzeum získalo sto Míšových uměleckých děl : pozůstalost po znojemském rodákovi a umělci Oldřichu 

Míšovi věnovala Jihomoravskému muzeu ve Znojmě jeho manželka Ruth Mísa / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 80 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura -  umění – osobnosti - Míša, Oldřich, 1924-2013 -  pozůstalost - 

Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

972) EISENBRUK, Jiří 

Své rodné město miluje / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

11 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky - Kučerová-Žampová, 

Lenka - rozhovory 

 

973) PERGROVÁ, Ilona 

Grafiky: rotunda jako vepřín i koupání v Dyji / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 102 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 
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Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Monsorno, Giovanni 

Maria, 1768-183 -  výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 

 

974) NOVÁK, Pavel Kryštof 

Pozemská pouť Iva Matuly se uzavřela / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 13 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – keramika – osobnosti - keramici 

 

975) ROUPEC, Jiří, 1947- 

Odešel pan keramik Tony Hoschna / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 15 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – keramika – osobnosti – keramici - 

Hoschna, Antonín, 1943-2015 -  úmrtí 

 

976) MRVA, Vlastimil 

Osiřelo Keltsko Tomáše Motky / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 19 (2015), s. 1 

 dtto:  

MRVA, Vlastimil. V pevnosti Fort Monty vlaje černý prapor. Znojemsko. 12.5.2015, roč. 25, č. 20, 

s. 11. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – řezbářství – osobnosti – umělci – sochaři – řezbáři - 

Motka, Tomáš, 1950-2015 - úmrtí 

 

977) DUŠKOVÁ, Markéta 

Piano rozezvučí město / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 18  (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba – piana – umístění - Obchodní dům Dyje 

 

978) PERGROVÁ, Ilona 

Piano v ulicích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 134 (2015), s. 1  

Znojmo (Česko) – kultura – uměn – hudba - hudební nástroje – klavír - Obchodní dům 

Dyje – ulice – umístění 

 

979)  MOŠTĚK, Martin 

Znojemské piano: pokuta i vandal / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 146 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba -  hudební nástroje – klavír -Obchodní dům 

Dyje – incidenty - pokuty 

 

980) MOŠTĚK, Martin 

Výstava ukazuje město v pohybu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 153 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – fotografie - Město v pohybu – výstavy – cyklistika - 

Komenského nám. 
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981) JM 

Výtvarnice si báječně poradily se zátiším / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 23 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství - Dunglová, Simona - výtvarné kurzy - 

výstavy - Městská knihovna Znojmo 

 

982) PERGROVÁ, Ilona 

Neví, čí je hlava Diviše / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 200 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

KOTOUČOVÁ, Kateřina. Divišák bez Diviše. Znojemsko. 18.8.2015, roč. 25, č. 34, s. 1, 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – busty - Diviš, Prokop, 1696-1765 

vandalismus – vlastníci – majitelé - hledání 

 

983) SMOLA, Vojtěch 

Potvrzeno. Hlava Diviše je města / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 211 (2015), s. 2 

dtto:  

JM. Diviš se vrátí, už brzy. Znojemský týden. 24.8.2015, roč. 15, č. 35, s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – uměn -  výtvarné umění – busty - Diviš, Prokop, 1696-1765 

vlastníci – majitelé - Městský úřad Znojmo 

 

984) JM 

Bedřiška Znojemská: Malíř se má v tvorbě rozdat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – uměn -  malířství – osobnosti – malířky - Krejčová, Božena, 

1928- - Bedřiška Znojemská - výstavy - rozhovory 

 

985) EIS 

Obrazy Bedřišky Znojemské hladí duši / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

30 (2015), s. 6 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky - Krejčová, Božena, 

1928- - Bedřiška Znojemská - výstavy 

 

986) IPE 

Čtveřice výtvarnic společně vystavuje. Na Slepičím trhu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Svět viděný ženskýma očima. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 44, s. 7. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – výtvarnice - Dunglová, Simona -  

Fialová, Lenka - Ilková, Miluše, 1959-2016 - Baburek, Lenka - výstavy - Dům porozumění 

 

987) SMOLA, Vojtěch 

Diviš je zpět / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 246 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – busty - Diviš, Prokop, 1696-1765                            

 

988) BE 

Maixner: Těším se z každého, kdo projeví zájem o umění / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 6 

dtto:  

MRVA, Vlastimil. Zdeněk Maixner a jeho království soch pod hnanickým nebem. Znojemsko. 2015, 

roč. 25, č. 39, s. 8. 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti – sochaři - Maixner, Zdeněk, 

1957- -  rozhovory 

 

989) DUŠKOVÁ, Markéta 

Designérka: Pro mě je to škopík / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 39 (2015),  

s. 16 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - užité umění – keramika – umyvadla – výroba - Jika 

ART - Vinařová, Barbora 

 

990) ROJ 

Zemřel veselý kreslíř Maik / roj. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 52-53 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – osobnosti – výtvarníci - Řeznik, Mirek, 1954-2015 - 

úmrtí 

 

991) DAK 

Pecha Kucha Night představí autory filmů o Znojmě i Podyjí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 27, č. 47 (2016), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – umění - výtvarné umění – akce – projekty - Pecha Kucha -  

Pecha Kucha Night - Městské divadlo ve Znojmě 

 

 

 

✓ Kultura - literatura 

 

 

992) MOŠTĚK, Martin 

Dům porozumění ukazuje Bibli v mnoha podobách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. V galerii je k vidění 250 biblí, nejstarší je 466 let. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4, 

s. 5. 

Znojmo (Česko) –kultura – literatura – církev – Bible –v ýstavy - Dům porozumění -  

Městská knihovna Znojmo 
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993)  VSM 

Sborník o Podyjí zvýšil svou prestiž / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník  -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 54 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – literatura  - publikace – sborníky – Thayensia -  

Správa Národního parku Podyjí - prestiž 

 

994) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Literatura živě Znojmo pokračuje / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -

- Roč. 25, č. 10 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura – literatura – literární – besedy – pořady - Literatura živě 

Znojmo - Městská knihovna Znojmo - Plavec, Robert 

 

995) IPE 

Dvořáková pokřtí další knihu. Dala jí název Flouk a Líla / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Dobrodruzi z mrakodrapu zamířili za dětmi.  Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 5. 

Znojmo (Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelky - Dvořáková, Petra, 

1977- - knihy – křtění - Městská knihovna Znojmo 

 

996) PERGROVÁ, Ilona 

První knihu si vydala k třicátinám / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 237 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – literatura – osobnosti – spisovatelky - Reiterová, Jana- knihy 

– prvotina - vydání 

 

997) MRVA, Vlastimil 

Rudolf Křesťan umí co málokdo, rozdávat humor! / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura  - literatura – fejetony – humor – osobnosti - Křesťan, Rudolf 

ocenění - Obec spisovatelů 

998) JM 

Znojmačka vydala Restart / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura -literatura – osobnosti – spisovatelky - Reiterová, Jana -  

Knihy – prvotina - vydání 

 

999) SLOVÁK, Libor 

O slunci, svatém Václavu a městě snů Jana Zahradníčka / Libor Slovák, t. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 46 (2015), s. 8 

Znojmo (Česko) – kultura – literatura – básně – osobnosti – básníci - Zahradníček, Jan, 

1905-1960 - dílo 
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✓ Kultura - hudba 
 

 

1000) KRUTIŠ, Dalibor       

JazzFest začíná už zítra filmovou projekcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 9 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - Jazz Fest Znojmo -  programy - přípravy 

                       

1001)  KRUTIŠ, Dalibor 

JazzFest navštívily více než dva tisíce lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 17 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - JazzFest Znojmo 2015 - návštěvnost 

 

1002) MOŠTĚK, Martin 

Festival: druhá nominace Thálie / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 33 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - Thálie 

nominace 

 

1003) PERGROVÁ, Ilona 
Ludvík: Starosta chce zničit festival : o půl milionu korun méně dostane letos od města Hudební festival 

Znojmo / Ilona Pergrová, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 34 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo – 

rozpočet – dotace - Městský úřad Znojmo - Krajský úřad Jihomoravského kraje - 

snížení 

              

1004)  BE 

Na osmý JazzFest Znojmo přijede i Američan / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 2 (2015), s.     7 

Znojmo (Česko) + kultura – hudba - hudební festivaly  - Jazz Fest Znojmo - 8. ročník - 

programy 

 

1005) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Organická tančírna může i léčit / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. --   

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - Organická tančírna - Rodinné centrum Maceška - 

založení 

 

1006) VSM 

Televize uvedla záznam opery z Hudebního festivalu Znojmo / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 57 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – opera - Hudební festival Znojmo – záznamy - vysílání 

Česká televize 
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1007) BE 

Jazz znojemské publikum bavil / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 6 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - JazzFest Znojmo - Wine Goes to 

Jazz - 2015 

 

1008)  VSM 

Hudební festival: lístky jsou již v předprodeji / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 87 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 2015 

11. ročník - programy 

 

1009)  PERGROVÁ, Ilona 

Svoboda: Kytara mi otevírá světová pódia / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – muzikanti - Svoboda, Michal - biografie 

 

1010) ERA 

K náctinám Jarmily Višňovské / era, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – učitelky – muzikanti - Višňovská, Jarmila        

70. výročí - narození 

 

1011) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo získá "piano" v ulicích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 110 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební nástroje – klavír – ulice – umístění - město 

oživení 

 

1012) ZEMŘEL 

Zemřel Jindřich Sedláček. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – country – osobnosti – hudebníci - Sedláček, Jindřich 

úmrtí 

 

1013) DUŠKOVÁ, Markéta 

Piano rozezvučí město / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 18 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba – piana – umístění - Obchodní dům Dyje 

 

1014) PERGROVÁ, Ilona 

Piano v ulicích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 134 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – kultura – umění- hudba - hudební nástroje – klavír - Obchodní dům 

Dyje – ulice - umístění 
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1015)  SMOLA, Vojtěch 

Hudební festival: letos i v Jevišovicích / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 135 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo -  

11. ročník 

 

1016) NEDOPILOVÁ, Milada 

Znojmo bude patřit hudbě / Milada Nedopilová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 23 (2015),  

s. 21 

 dtto: 

BE, RZT. Hudební festival Znojmo pozve do Německa. Znojemský týden. 22.6.2015, roč. 15, č. 

26, s. 12. 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 

11. ročník - programy 

 

1017) KRUTIŠ, Dalibor 

Před festivaly zazpívá Vojtěch Dyk / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 145 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) –kultura – hudba - hudební festivaly - Folk fest - Hudební festival 

Znojmo  - Šramlfest – StatekFest - programy 

 

1018) MOŠTĚK, Martin 

Znojemské piano: pokuta i vandal / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 146 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – kultura – umění – hudba - hudební nástroje – klavír - Obchodní dům 

Dyje – incidenty - pokuty 

 

1019) VSM 

Šramlfest nabídne hudbu z Evropy i Austrálie / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 152 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – festivaly - hudební festivaly – Šramlfest - 8. ročník 

 

1020)  VSM 

Hudební festival Znojmo: organizátoři letos slibují nejvyšší koncentraci špčikových sólistů / vsm. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 155 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2015 

programy 

 

1021)  SMOLA, Vojtěch 

Hudební festival Znojmo je tady. Už jedenáctý / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 157 (2015), s. 2 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Festival: menší, ale má svá nej. 5+2 dny. 10.7.2015, roč. 4, č. 26,  

s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly Hudební festival Znojmo 2015 - 
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11. ročník - zahájení 

  

1022)  SMOLA, Vojtěch 

Centrum Znojma ožije Šramlfestem / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 2 

 dtto:  

BE. Šramlfest pozve na hudebníky z Evropy i Austrálie. Znojemský týden. 27.7.2015, roč. 15, č. 31, 

s. 6. 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – festivaly - hudební festivaly – Šramlfest - 

8. ročník 

 

1023) MOŠTĚK, Martin 
Festival měl letos 13 tisíc návštěvníků : šestnáct koncertů v osmnácti dnech nabídl jedenáctý ročník 

Hudebního festivalu Znojmo / Martin Moštěk  -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 174 (2015), s. 3 

 dtto:  

MD. Festival sčítá. Za rok přijede Don Giovanni. 5+2 dny. 31.7.2015, roč. 4, č. 29, s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – festivaly - Hudební festival Znojmo 2015 - 11. ročník 

návštěvnost 

 

1024) MOŠTĚK, Martin 
Pohodový Šramlfest bavil hosty už poosmé : festival pouliční a alternativní kultury přilákal na Mikulášské 

náměstí čtyři stovky lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 179 (2015), s. 3 

 dtto:  

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana. Šraml, festival pro malé i velké. Znojemsko. 4.8.2015, roč. 25, 

č. 32, s. 5. 

Znojmo (Česko) – kultura - alternativní kultura – hudba –festivaly - hudební festivaly - 

Šramlfest - 8. ročník 

 

1025)  KRUTIŠ, Dalibor 

StatekFest představí autorské kapely i zpěvačku Dinu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 200 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly – StatekFest - 9. ročník – 

pořadatelé - Jonáš, Jiří - rozhovory 

 

1026) JM 

Fukačová: Stále cítím dojímavé sepětí se Znojmem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – osobnosti – hudebníci  - violoncellisté - Fukačová, 

Michaela - rozhovory 

 

1027) BE 

Hudební festival Znojmo na startovní čáře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015) s. 5 
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Znojmo (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo –  

11. ročník - programy 

 

1028) JM 

Hudebníci a zpěváci zaplnili Znojmo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 4 

 dtto:  

EIS. Úmorné vedro hudbu neumořilo. Znojemsko. 28.7.2015, roč. 25, č. 31, s. 1. 10. 

Znojmo (Česko) – kultura -  hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 2015 

Hudba v ulicích 

 

PERGROVÁ, Ilona 

Zpěváci oslaví 95 let. Koncertem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 256 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák - 95. výročí 

oslavy 

 

1029) VSM 

Soubor historizujícího folku Lucrezia Borgia slaví novým CD / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 262 (2015), s. 3 

 dtto:  

TIK. 15 : 15 = Lucrezia Borgia aneb Dost dobře -slyšitelný koncert. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 46, 

s. 1, 4. 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – folk – skupiny – soubory - hudební skupiny - Lucrezia 

Borgia (hudební skupina) – CD - vydání 

 

1030) MOŠTĚK, Martin 

Sbor Vítězslav Novák slavil pětadevadesát let / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 268 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - pěvecké sbory - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák 

95. výročí - založení 

 

1031)   BE 

Vítězslav Novák oslavil 95. výročí koncertem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 46 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba - pěvecké sbory - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák 

95. výročí - založení 

 

1032) SMOLA, Vojtěch 

Jubilejní JazzFest: lístky jsou už v prodeji / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 289 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – hudba – jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo –  

10. ročník – programy - přípravy 
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✓ Kultura-divadlo 

 

 

1033) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo ožije divadlem. Od středy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 185 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – divadlo – festivaly - Znojmo žije divadlem! – programy –

přípravy 

 

1034) MM 

Znojmo začíná žít divadlem. Dnes nabídne Romea a Julii / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 2 

 dtto:  

KOTOUČOVÁ, Kateřina. Husákovi se zdálo, že je Čáslavská. Znojemsko. 18.8.2015,  

roč. 25, č. 34, s. 1, 13. 

Znojmo (Česko) – kultura – divadlo - Znojmo žije divadlem! - programy 

 

1035) VSM 

Divadlo oslavilo dvě kulatá výročí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Divadlo oslavilo hned dvoje výročí. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 6.  

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Divadlo letos slaví dvojí výročí. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 38, s. 3. 

Znojmo (Česko) – kultura – divadlo  - Městské divadlo Znojmo - 115. výročí - 15. výročí 

výstavba - rekonstrukce 

 

1036) Ip 

Městské divadlo ve Znojmě 1900-2015 : stará dáma si poprvé nadělí divadelní noc / lp. -- In: Znojemské 

listy. -- Roč. 24, č. 10 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – kultura - kulturní zařízení – divadlo - Městské divadlo Znojmo -  

115. výročí – otevření - Noc divadel 

 

 

 

✓ Kultura-film 
 

 

1037) VSM 

Filmový festival Jeden svět zamíří do Znojma / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 48 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – film - dokumentární film - filmové festivaly - Jeden svět - 

Příprava – programy - Kino Svět 
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1038)  LP 

Jeden svět praskne vaši bublinu / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 2 (2015),  

s. 1, 5 

Znojmo (Česko) – kultura – film - filmové festivaly - Jeden svět - Kino Svět - programy 

   

1039)  MOŠTĚK, Martin 

Jeden svět navštívilo letos na 1500 diváků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 80 (2015), s. 3 

 dtto:  

RZT. Bubliny praskly, festival přilákal na 1500 zájemců. Znojemský týden. 7.4.2015, roč. 15, č. 15, 

s. 12. 

Znojmo (Česko) – kultura  - film - dokumentární filmy - filmové festivaly - Jeden svět - 

Kino Svět - návštěvnost 

                        

1040)  KRUTIŠ, Dalibor 

Kino Svět má 100 let / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – kultura – film – kina - Kino Svět - 100. výročí – založení - oslavy 

 

1041) VSM 

Ozvěny Ekofilmu: další promítání / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 91 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – film – Ekofilm – promítání - Kino Svět - Správa Národního 

parku Podyjí 

 

1042) VSM 

Znojmo se znovu ukázalo v USA. Díky televizním spotům / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 135 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – kultura – film - dokumentární film - televizní společnosti - Czech-

American TV - vysílání 

 

1043)  PERGROVÁ, Iloona 

První film Toulové se dostal na DVD / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 139 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Praha (Česko) – kultura – film – DVD - digitální výceúčelové disky -  

Toulová, Eva, 1990- - křest 

 

1044) KRUTIŠ, Dalibor 

Za Vlkovou věží se budou promítat filmy / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 149 (2015), s. 3 

 dtto:  

VSM. Znojemské léto: začne promítání za věží. Rovnost-Znojemský deník. 8.7.2015, roč. 26,  

č. 157, s. 3 

Znojmo (Česko) – kultura – film – promítání - Vlkova věž  - Znojemské kulturní léto 
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1045)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Filmy letos promítnou i za věží. Díky Čadíkovi / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 26 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) –kultura - Znojemské kulturní léto – film – kina - letní kino - Kapucínská 

zahrada – statek - Vranovská pláž 

 

1046) BE 

Mirek Hrabě: Dávám se do kupy a užívám života / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – kultura – film – osobnosti – herci - Hrabě, Miroslav -rozhovory 

 

1047) SMOLA, Vojtěch 

Ve Znojmě uvaří Francouz / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 228 (2015), s. 2 

 dtto:  

BE. Znojemský hrozen představí i neobvyklá piva. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 40, s. 6.  

 dtto:  

BE. Znojemský hrozen je za dveřmi, těší se na své diváky. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 

7. 

Znojmo (Česko) – kultura – film – gastronomie – mezinárodní – televizní – rozhlasové - 

gastronomické – festivaly - Znojemský hrozen - 17. ročník 

 

1048) AKTI 

Už nyní podzemí sbírá trofeje, poněvadž se o něm mluví / pakti. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), s. 2 

dtto:  

MD. Adrenalin podzemí je v TOP 10. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 37, s. 2. 

Znojmo (Česko) – kultura – film – propagace - TourRegionFilm 2015 – VideoBrothers -  

Podzemí - Znojemské podzemí - spoty 

 
 

 

✓ Kultura-folklor 
 

 

 

1049) SMOLA, Vojtěch 
Kozel putoval do vinohradu, ohlídá tam úrodu : Spolek přátel hroznové kozy vynesl po zimě svého hroznového 

kozla do vinohradu. Znovu objevená tradice připomněl předválečný zvyk / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 98 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - kultura – folklor – tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové –

kozy – průvody – úroda – vinice - otevírání 
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✓ Sdělovací prostředky 
 

 

1050) KRUTIŠ, Dalibor 

Primářka Hartová: Zvažuji trestní oznámení na jistá média / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 41 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – média - etika médií – kauz -  pornografické -  

nahrávky – psychiatři - trestní oznámení 

 

1051) SMOLA, Vojtěch 

Gabrhel žaluje diskuze na webu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 55 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – tisk - Znojemský deník (tisk) – diskuze - pomluvy 

Žaloby – starostové - Gabrhel, Vlastimil 

 

1052) SMUTNÉ 

Smutné výročí. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 

-- Roč. 15, č. 6 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - regionální tisk – noviny - Znojemský týden 

(noviny) – osobnosti – vydavatelé - Dřevojan, Zbyšek - vzpomínky 

 

1053) MOŠTĚK, Martin 
Pomluvy v diskusi dala policie komisi : v diskusi na webu Deníku nenašla policie trestný čin, věc předala 

přestupkové komisi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 74 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - regionální tisk - Znojemský deník (tisk) - internet 

WWW stránky – diskuse – pomluvy - Gabrhel, Vlastimil - trestní oznámení - Policie ČR 

 

1054) MOŠTĚK, Martin 

Pomluvu starosty už zkoumá úřad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – tisk - regionální tisk - Znojemský deník (tisk) 

Internet - WWW stránky – diskuze – pomluvy - Gabrhel, Vlastimil - trestní oznámení - 

Policie ČR 

 

1055) HERMAN, Tomáš 

V podstatě jsme zažili dvě revoluce, říká Roupec / Tomáš Herman. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 167 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky – tisk – noviny - Rovnost (tisk) – žurnalistika -                      

osobnosti – redaktoři - Roupec, Jiří, 1947- - rozhovory 

 

1056) PERGROVÁ, Ilona 

Znojemská redakce Deníku: malá, ale výkonná / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 185 (2015), s. 2 
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Znojmo (Česko) -sdělovací prostředky – tisk - Rovnost (redakce) – novináři - Smola, 

Vojtěch - Krutiš, Dalibor - Pergrová, Ilona - Moštěk, Martin 
 

 

 

✓ Školství 
 

 

1057) PERGROVÁ, Ilona 

Rodiče volají po rozdělení školy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ Jubilejní park - ZŠ Václavské nám. - 

právní – rozdělení -  rodiče – požadavky – petice – zamítnutí - Rada města Znojma 

 

1058) DUŠKOVÁ, Markéta 

Individualita? Ne, rozmazlenost / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 2 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – školství – osobnosti – ředitelé – pedagogové - Hubatka, Miloslav -  

rozhovory 

 

1059) PERGROVÁ, Ilona 
Zápisy ve Znojmě: stovky dětí : na šest set dětí zavítá příští sobotu k zápisu, stovka z nich zřejmě dostane 

odklad / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 22 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – školství – školy -základní školy – zápisy - školní zralost – prvňáci - 

kapacity 

 

1060) MIV 

Nová školní kuchyně čeká na malé adepty kulinářského umění / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. 

-- Roč. 25, č. 28 (2015), s. 10 

 dtto: 

BE. Nová školní cvičná kuchyně na Marešce se těší na své kuchaře. Znojemský týden. 16.2.2015,  

roč. 15, č. 8, s. 4. 

Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, 

Znojmo – projekty – vaření – stolování – kuchyně – rekonstrukce 

 

1061) PERGROVÁ, Ilona 

Znojmo má téměř 500 prvňáků / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 39 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Děti boj o školu nečeká. 5+2 dny. 23.1.2015, roč. 4, č. 3, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy – prvňáci – zápisy - výsledky 

 

1062) KLEJDUS, Julius, 1953- 

Galerie osobností : Vratislav Drlík - pokrokový učitel a přírodovědec / Julius Klejdus. – In Miroslavský 

zpravodaj. -- Roč. 58, č. 1 (2015), s. 24-27. -- R-3341. 
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Znojmo (Česko) – školství – osobnosti – učitelé – přírodovědci - Drlík, Vratislav, 1886-

1955 - biografie 

 

1063) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojemské otužování. Děti jsou pak bystřejší / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 5 

(2015), s. 3 

Znojmo (Česko)  - školství - základní školy -  ZŠ Jubilejní park – děti - otužování 

 

1064) 10 

10 let SVŠE. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- 

Roč. 15, č. 12 (2015), s. 8-9 

Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo -  

10. výročí – založení 

 

1065) VSM 

Žáci na Pražské mají novou učební pomůcku: kuchyńku / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 129 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy - ZŠ Pražská - programy a projekty - 

učební pomůcky – kuchyně – výuka 

 

1066) DUŠKOVÁ, Markéta 

Štohl: Jsem kantor nadšenec / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 22 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – školství – školy - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická  -

Znojmo – osobnosti – prorektoři - Štohl, Pavel - rozhovory 

 

1067)  CHAF 

Školka na Pražské má 40 let / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 21 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – školství - mateřské školy – školky - MŠ Pražská - 40. výročí - založení 

 

1068) BE 

Začnou prázdniny, školy zaplní řemeslníci / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 26 (2015), s. 5 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Do škol se na léto nastěhují řemeslníci. 5+2 dny. 26.6.2015, roč. 4, č. 25, 

s. 2. 

Znojmo (Česko) – školství - základní školy – budovy – rekonstrukce - opravy 

 

1069) JM 

Přijímačky: Gymnázia hlásí obsazeno, berou učiliště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 27 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) – školství - střední školy – gymnázia – učiliště – studium - přijímací 

řízení – studenti + statistiky 
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1070) DUŠKOVÁ, Markéta 
České školy nejsou na cizince připravené : každá třída je schopná integrovat jistý počet děti cizinců, ale když 

se překročí určitá mez, je to problém / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 

1210-1168. -- Roč. 26, č. 209 (2015), s. 15, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko) – školství – školy – žáci - studium a výuka – vzdělávání – osobnosti - 

pracovní asistenti - Hubatka, Miloslav, 1968- - rozhovory 

 

1071) EISENBRUK, Jiří 

Rektorka Hana Březinová: Znojemská vysoká škola prokázala svou životaschopnost / Jiří Eisenbruk. -- 

In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 32 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - 

osobnosti – rektorky - Březinová, Hana - rozhovory 

 

1072) JM 

Šalomonová: Dnešní rodiče často svádí na učitele svá selhání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 36 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – školství – odbory – osobnosti – odboráři - Šalamonová, Růžena -

rozhovory 

 

1073) VSM 

Znojmo: dvojjazyčné gymnázium má 25 let / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 247 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – školství - střední školy – dvojjazyčná – gymnázia - Gymnázium Dr. 

Karla Polesného (Znojmo, Česko) - 25. výročí - oslavy 

 

1074) KRUTIŠ, Dalibor 

Studentka z Přímětické je Talent 2015 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 254 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. – 

sommelierství – soutěže - Bohemia sekt Trophée - Trophée Bohemia sekt - Sommelier 

ČR - Talent 2015 - Juránková, Erika – vítězové - úspěchy 

 

1075) DUŠKOVÁ, Markéta 

Farma, stáje, výrobny. Škola má jít příkladem / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 38 

(2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – zemědělství – školství - střední školy - Střední zemědělská škola -  

centrum odborného vzdělání - plánování 

 

1076) JAN 

Gymnázium slavilo / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 42 (2015),  

s. 4 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Ve dvou jazycích učí už 25 let. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 40, s. 2. 

Znojmo (Česko) – školství - střední školy – gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného 

(Znojmo, Česko) – dvojjazyčná – studia - 25. výročí 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 178 

1077) DUŠKOVÁ, Markéta 

Jídelna vaří dětem bez "éček" / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 41 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – školství – školy - základní školy - ZŠ nám. Republiky – školní - jídelny 

stravování - Zdravá školní jídelna 

 

1078) PERGROVÁ, Ilona 

Školy ruší zájezdy do rizikových míst / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 276 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – školství – školy – žáci – studenti – studentské – zahraniční – pobyty - 

Zájezdy – rušení - teroristické útoky 

 

1079) MM 

Nejlepší mladá sommeliérka Moravy je ze Znojma / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 280 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - 

Sommelierství – soutěže - Junior Sommelier Moravy – junioři - úspěchy 

 

1080) DUŠKOVÁ, Markéta 

Žákyně šikanovala učitelku. Ta se psychicky zhroutila / Markéta Dušková. -- á fronta dnes. -- 

ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 290 (2015), s. 16 

Znojmo (Česko) – školství - základní školy - ZŠ nám. Republiky – učitelky – žáci - odiče 

Šikana - trestní oznámení 

 

1081) MRVA, Vlastimil 

Překročí soukromá vysoká škola svůj bakalářský stín? / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 53 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 

Osobnost -  prorektoři - Štohl, Pavel - rozhovory 
 

 

 

✓ Zájmová činnost 
 

 

                           

1082)  KRUTIŠ, Dalibor 
Sál Dukly zaplnili sběratelé z celé republiky : šavle, dýky, porcelán, pohlednice, hračky, rádia i poštovní 

známky. To vše přinesli sběratelé na své letošní březnové setkání do Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 51 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – sběratelství – sběratelé - Dukla - konferenční a 

společenské centrum Znojmo – setkání 

 

1083)  SMOLA, Vojtěch 

Kolejnice zbavili lesku, aby byly jako pravé / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 57 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost – modelářství - železniční modelářství – modely – 

vláčky  - Klub železničních modelářů - reportáže 

 

1084) PERGROVÁ, Ilona 

Vodáci odemykali Dyji a zdolávali nové jezy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 92 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – vodáctví – vodáci - 

odemykání Dyje - 22. ročník – sezony – zahájení - reportáže 

 

1085) JM 

Cestovatel šlápl na krk krokodýlovi, přežil to / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – cestovatelství – osobnosti – cestovatelé - Roupec, 

Jiří, 1947- - rozhovory 

 

1086)  DUŠKOVÁ, Markéta 

S nití zkrášlují katetry / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č.14 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – patchwork - Patchworkový klub – výrobky - 

Nemocnice (Znojmo, Česko) - onkologie 

 

1087) PERGROVÁ, Ilona 

Modelbraní přilákalo dva tisíce lidí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 114 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – modelářství – zábavné – programy - Modelbraní 

Dům dětí a mládeže Znojmo - reportáže 

 

1088)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Se dřevem nikdy nepracovali. Teď z něj ručně vyrábějí brýle / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 19 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – brýle – výroba - ruční výroba – prodej - Kejzlar, 

Lubomír - Sysel, Radim 

 

1089) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Rybníkový puk proháněla i Veronika Chmelířová / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 21 (2015), s. 1, 12 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – modeling – osobnosti – modelky – Chmelířová, 

Veronika - rozhovory 

 

1090) PERGROVÁ, Ilona 

Boudovi: cena za marmelády je jako Oscar / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 184 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – gastronomie – soutěže  Great Taste Awards - 

ocenění – marmelády – výroba - Bouda, Otto - Boudová, Zuzana 
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1091) PERGROVÁ, Ilona 
Biketrial i stolní tenis lákaly zvědavce : zjistit, pro jaký sport má dítě nadání mohli všichni rodiče, kteří včera 

navštívili Hradbní příkop v Dolním parku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 205 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – děti – kroužky - Středisko volného času Znojmo 

ukázky - Dolní park 

 

1092)  JM 

Novinky muzea: Mlátička, Aerovka 50, autíčka i vláčky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 5 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Muzeum má vzácnou aerovku. 5+2 dny. 31.7.2015, roč. 4, č. 29, s. 3. 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – sběratelství – motorky – motocykly – muzea - 

Muzeum motorismu – novinky – sběratelé - Drozd, Jan 

 

1093) JM 

Patchworkářky zvou na království růží / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 4 

 dtto:  

EIS. Na růžích ustláno. Znojemsko. 25.8.2015, roč. 25,č. 35, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – patchwork - Patchworkový klub – výstavy - Dům 

porozumění 

 

1094) JM 

Sběratel má 30 motorek a mopedů, 12 aut a 20 kol / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 36 (2015), s. 4 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – sběratelství – motorky – mopedy – kola – osobnosti -  

sběratelé - Kratochvíl, František 

 

1095) IPE 

Kreativní veletrh Znojmo rukama šikulů startuje zítra / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 275 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – kreativní – veletrhy - Loucký klášter 

 

1096) KRUTIŠ, Dalibor 

Gamblerům ubylo lákadel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 297 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - výherní automat -  videoterminály 

Počty - snížení 
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✓ Sport 

 
 

1097) SMOLA, Vojtěch 

O byt už neusiluje, teď mu hrozí ztráta dotace / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 14 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Fiala má další problém. Na dluhy upozornili i cyklisté. Mladá fronta dnes. 

20.1.2015, roč. 26, č. 16, s. 1, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - obecní  -

zastupitelé - Fiala, Jan - sportovní kluby – dotace - vrácení 

 

1098) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo: stadionu hrozí uzavření / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 16 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - fotbalové stadiony - rekonstrukce 

Uzavření – dotace – finance - zaplacení 

 

1099) SMOLA, Vojtěch 

Vrátit peníze chtějí po Fialovi už i cyklisté / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 16 (2015), s. 3 

 dtto:  

JAN, TIK. Notorický dlužník Jan Fiala nemluví pravdu, dluží skoro 60 000. Znojemsko. 20.1.2015, 

roč. 25, č. 4, s. 3. 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – zastupitelé - 

Fiala, Jan - sportovní kluby - Český svaz cyklistiky – dotace - vrácení 

 

1100) MOŠTĚK, Martin 
Stadion: dluh za trávu roznítil spor : starosta Znojm Vlastimil Gabrhel se ohradil proti kritice dodavatele, návrh 

řešení chce od fotbalistů / MartinMoštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 17 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal  - 1.SC Znojmo, s.r.o. - fotbalové stadiony – 

rekonstrukce – finance - pohledávky 

 

1101) DUŠKOVÁ, Markéta 

Z opravy stadionu se stává hra o přežití fotbalu ve Znojmě / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta 

dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 19 (2015), s. 1, Brno a jižní Morava 

 dtto:  

Dluh 17 milionů za znojemský trávník mají v rukou právníci. Mladá fronta dnes. 3.2.2015, roč. 26, č. 

28, s. 2, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. –fotbalové – stadiony -  

rekonstrukce – finance - pohledávky 
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1102) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: město chce další dotaci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 23 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní 

stadiony – tartanová – dráha – dotace – zastupitelstvo - schválení 

 

1103) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: dluhy dostali právníci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 28 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - fotbalové stadiony – trávníky – 

rekonstrukce – finance - pohledávky 

 

1104) MOŠTĚK, Martin 

Dluhy: soud zamkl fotbalový stadion / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 44 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

ČFO, ČTK. Znojmu soud zavřel stadión. Právo. 21.2.2015, roč. 25, č. 44, s. 10.  

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojemští fotbalisté nesmí na trávník, soud jim kvůli dluhům zavřel stadion. Mladá 

fronta dnes. 21.2.2015, roč. 26, č. 44, s. 1, Brno a jižní Morava. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – opravy - rekonstrukce 

dluhy – trávníky - zákaz vstupu - předběžná opatření - Okresní soud ve Znojmě 

 

1105) CHAF 

Odešla Eva Fridrichovská / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 16 

Znojmo (Česko) – sport – tělovýchova - tělovýchovné jednoty – Sokol – osobnosti -  

Fridrichovská, Eva - úmrtí 

 

1106) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 3 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky  

25. výročí – založení 

 

1107) DUŠKOVÁ, Markéta 

Za stadion přijel lobbovat i Pelta, Znojmo dlužné miliony zaplatí / Markéta Dušková. -- In: Mladá 

fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 46 (2015), s. 1, 2 Brno a jižní Morava 

 dtto:  

Znojmo zachraňuje fotbal. Za 15 milionů. Rovnost-Znojemský deník. 24.2.2015. roč. 26, č. 46, s. 

1.  

 dtto:  

VOJTEK,Milan. Znojmo dá fotbalu patnáct miliónů. Právo. 25.2.2015, roč. 25, č. 47, 

s. 10. 

Znojmo (Česko) + veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo +- zastupitelstvo 
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sportovní stadiony - 1.SC Znojmo, s.r.o. – účelové – dotace - odsouhlasení 

 

1108) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 4 (2015), s. 12, 13, 14 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí – založení - historie 

 

1109) PERGROVÁ, Ilona 

Na stadion vjely stroje. Přes zákaz : na fotbalovém stadionu bylo včera rušno, přestože soud vydal zákaz 

vstupu, dokud firma nedostane zaplaceno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 53 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – sport - fotbalové stadiony – rekonstrukce - Městský úřad Znojmo -  

zadlužení - soudní rozhodnutí a stanoviska - stavební práce - porušení 

 

1110)  MOŠTĚK, Martin 

Fotbalisté zaplatili za hřiště. Až na penále / Martin Moštěk, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 55 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM, CHAF. Pelta přesvědčil zastupitele, ať zaplatí trávník na stadionu. Znojemský týden. 2.3.2015, 

roč. 15, č. 10, s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalové – stadiony – rekonstrukce - Městský úřad 

Znojmo – dluhy - zaplacení 

 

1111) SMOLA, Vojtěch 
Můžou na stadion. Zákaz už skončil : soud zrušil předběžné opatření zákazu vstupu na trávník znojemského 

stadionu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –  

Roč. 26, č. 60 (2015), s. 1 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Radnice zachraňuje fotbal. Znojemsko. 3.3.2015, roč. 25, č. 10,  

s. 1, 2. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - sportovní stadiony - fotbalové stadiony - zákaz vstupu 

předběžná opatření - ukončení 

 

1112) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 6 (2015), s. 12, 13 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí – založení - historie 

 

1113) JM 

Náčelnice Sokola: Převzali jsme nezdolnost starších / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 7 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – sport – tělovýchova  - Tělovýchovná jednota – Sokol – výstavy – 

vernisáže - galerie Domu porozumění - Městská knihovna Znojmo 
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1114) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 7 (2015), s. 12, 13 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí - založení 

 

1115) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 8 (2015), s. 13, 14 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí - založení 

 

1116) CHAF 

Soud rozhodl: Fotbalisté nesmí na trávník / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 1 

 dtto:  

TIK. Zelená plocha uzamčena, jednají právníci. Znojemsko. 24.2.2015, roč. 25, č. 9, s. 1. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – opravy - rekonstrukce 

dluhy – trávníky  - zákaz vstupu - předběžná opatření - Okresní soud ve Znojmě 

 

1117) RADA, Zdeněk 
Předseda oddílu florbalu Bedřich Daberger: V současné době má oddíl florbalu TJ Znojmo Laufen CZ celkem 

15 družstev a přes 300 členů a patří tak mezi největší oddíly nejen TJ Znojmo, ale ve Znojmě vůbec / Zdeněk 

Rada. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 9 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – sport – florbal – oddíly - TJ Znojmo Laufen CZ – osobnosti – 

předsedové - Daberger, Bedřich - rozhovory 

 

1118) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 9 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí – založení - historie 

 

1119) BASTL, Ladislav 

Jaroslav Beránek vzpomíná na krásná léta za řidítky motocyklu / LadislavBastl. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 9 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko) – sport – motocyklismus – osobnosti – motocyklisté – motoristé - 

Beránek, Jaroslav, 1938- - biografie 

 

1120) CHAF 

Obnovitelka Sokola Jarina Žitná: Místo cvičení jsme mohli recitovat Shakespeara / chaf. -- In: 

Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 

(2015), s. 4 
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Znojmo (Česko)- sport – tělovýchova - tělovýchovné jednoty – Sokol – osobnosti - Žitná, 

Jarina 

 

1121) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: po penězích kontrola / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Znojmo dostalo miliony na osvětlení stadionu. Mladá fronta dnes. 8.4.2015, 

roč. 26, č. 82, s. 1, Brno a jižní Morava.  

 dtto:  

CHAF. Peníze na dokončení stadionu už přišly fotbalistům na účet. Znojemský týden. 7.4.2015, roč. 

15, č. 15, s. 14. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony – stadiony – osvětlení – opravy -  

rekonstrukce – finance - dotace 

 

1122) SMEJKAL, Martin 

MMA podporuje fyzickou a silovou přípravu / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) – sport - bojová umění - Mixed Martial Arts – MMA - osobnosti 

Islami, Benjamin, 1993- - rozhovory 

 

1123) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 11 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko – port – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky -  

25. výročí – založení 

 

1124) TRÁVNÍČEK, Václav 

Vítězný návrat. Reprezentace hrála po 10 letech ve Znojmě / Václav Trávniček. -- In: Mladá fronta 

dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 95 (2015), s. 1, 4, Brno a jižní Morava 

 dtto:  

NEKVINDA, David. Hvězdy dovedly Čechy k další výhře. Rovnost-Znojemský deník. 23.4.2015. 

roč. 26, č. 95, s. 20 

Znojmo (Česko) – sport - lední hokej - hokejové soutěže – přípravné – zápasy - Euro 

Hockey Tour - Mistrovství světa v ledním hokeji (2015 : Česko) 

 

1125) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 12 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí – založení - historie 

 

1126) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 14 (2015), s. 12 
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Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

- 25. výročí – založení - historie 

 

1127) MOŠTĚK, Martin 
Stožáry klub skloní za týden : z nového osvětlení městského stadionu jsou vztyčené tři stojany. Klub chtěl 

lidem ukázat, jak vypadají / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 106 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - sportovní kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - sportovní 

stadiony - umělé osvětlení – stožáry - kritika 

 

1128) SMOLA, Vojtěch 

Zaměřují reflektory na stadion, pak stožáry sklopí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 113 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalové – stadiony – osvětlení -úpravy 

 

1129)  TIK 

Fotbalu přistálo na účtu 30 mega / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 15 

(2015), s. 1, 2 

 dtto:  

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Stadion: dotace víc než 70%. Znojemsko. 14.4.2015, roč. 25, č. 16,  

s. 5. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony – stadiony – osvětlení – opravy - 

rekonstrukce – finance - dotace 

 

1130) VOKUREK, Petr 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / Petr Vokurek. -- In: Znojemsko.-- ISSN 1212-169X. 

-- Roč. 25, č. 15 (2015), s. 12-13 

Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí - založení 

 

1131) IK 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / IK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 16 (2015), s. 12-13 

Znojmo (Česko) –sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

25. výročí - založení 

 

1132) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: posudek ukazuje chyby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 124 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal  - stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce - 

kontrolní výbory  - problémy – chyby – závěry - posudky 

 

1133) VOKUREK, Petr 

25 let Klubu sportovní gymnastiky Znojmo / Petr Vokurek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 17 (2015), s. 12 
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Znojmo (Česko) – sport – gymnastika - sportovní gymnastika - Klub sportovní gymnastiky 

-25. výročí – založení - historie 

 

1134) CHAF 

Utkání reprezentace provázely zmatky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 18 (2015), s. 1, 16  

Znojmo (Česko) – sport – hokej – reprezentace – zápasy - přípravná utkání - přípravy 

problémy 

 

1135) MOŠTĚK, Martin 

Opravy stadionu zkoumá výbor : kontrolní výbor pokračuje ve zkouání oprav stadionu v Horním parku / 

Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 130 

(2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - sportovní 

stadiony - stavební práce – kontrolní – výbory – posouzení 

 

1136) KRAINER, Jakub 

Žijící legenda Todor Yonov se loučí se znojemským dresem / Jakub Krainer. 

 -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 22 (2015), s. 24 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – osobnosti – fotbalisté - -Yonov, Todor - rozhovory 

 

1137) VYMYSLICKÝ, Martin 
Novinka Vinařské 50: jeden jede, druhý běží : zítra v půl desáté dopoledne startuje již šestnáctý ročník 

Vinařské 50 Author Znovín Cupu 2015. Pořadatelé lákají na novou disciplínu / Martin Vymyslický. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 148 (2015), s. 19 

Znojmo (Česko) – sport – cyklistika - Vinařská 50 - Author Znovín Cup - 16. ročník – 

disciplíny - novinky 

 

1138) SMEJKAL, Martin 
Fotbalisté Znojma získali Perleťový pohár : znojemští fotbalisté v historii dosáhli na zisk nejstarší trofeje. 

Znojmo se přitom původně 82. ročníku v Žirovnici nemělo účastnit / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 156 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) - Žirovnice (Česko) – sport – fotbal – fotbalisté - Perleťový pohár - 82. 

ročník - vítězství 

 

1139) NEKVINDA, David 
Rytíři směřují do finále. I díky vedru : znojemský tým amerického fotbalu porazil v semifinále divize IV Přerov a 

zahraje si finále s Vysočina Gladiators / David Nekvinda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 157 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) – sport - míčové hry - americký fotbal - Knights Znojmo –výsledky - 

umístění 

 

1140) KRUTIŠ, Dalibor 
Pucherův svět: hokej, rodina i jízda na skútru : známý znojemský hokejista Peter Pucher má rád sport. kromě 

ledního hokeje, kterým se živí, hraje tenis, propadl také střelecké vášni / Dalibor Krutiš. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 158 (2015), s. 2 
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Na návštěvě u-- 

Znojmo (Česko) – sport – osobnosti – hokejisté - Pucher, Peter 

 

1141) MOŠTĚK, Martin 
Světla na stadionu sále čekají na testy : stožáry tyčící se nad fotbalovým stadionem podle klubu potřebují 

praktickou zkoušku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 159 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové kluby - fotbalové stadiony – modernizace -  

umělé osvětlení – stožáry – testy - kritika 

 

1142) VYMYSLICKÝ, Martin 
V restauraci se nám smáli. S hůlkami to nešlo : znojemský plavec Marek Polach na letní univerziádě v Jižní 

Koreji okusil atmosféru finále štafetového závodu / Martin Vymyslický. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 165 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) – sport – plavání – osobnosti – plavci - Polach, Marek - rozhovory 

 

1143) MOŠTĚK, Martin 

Dětské hřiště: sliby snad končí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 167 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – hřiště - dětská hřiště - Horní park - opravy 

 

1144) SMEJKAL, Martin 

Američtí fotbalisté Znojma získali Iron Bowl / Martin Smejkal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 167 (2015), s. 17 

 dtto:  

VYMYSLICKÝ, Martin. Čtrnáct set diváků? Zadostiučinění. Rovnost-Znojemský deník. 

21.7.2015, roč. 26, č. 168, s. 13. 

Znojmo (Česko) – sport - americký fotbal - Znojmo Knights – zápasy – finále - Iron Bowl 

vítězství 

 

1145) KRUTIŠ, Dalibor 

Plavci trénují v Louce zadarmo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 178 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport – plavání – plavci - TJ Znojmo – réninky Městská plovárna Louka 

Bezplatné – využívání  Městský úřad Znojmo – zastupitelstvo – schválení 

 

1146)  PAŘÍK, Jan 
Taekwondisty překvapily na ME hvězdy nad Kišiněvem : ze znojemských taekwondistů zazářil na mitrovství 

Evropy nejvíc veterán Jiří Abeska / Jan Pařík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 181 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) – sport - bojová umění – taekwondo – taekwondisté - Mistrovství Evropy 

Kišiněv (Moldavsko) – ávody - výsledky 

 

1147) VSM 

Akce Kolo pro život "projede" opět Znojemskem. Už v září / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 186 (2015), s. 2 
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 dtto:  

PI. Burčák Tour Znojmo - Kolo pro život. Znojemský týden. 10.8.2015, roč. 15, č. 33, s. 

16. 

Znojmo (Česko) – sport – cyklistika + závody - Znojmo Burčák Tour Kooperativy Kolo pro 

život - 2. ročník 

 

1148) MOŠTĚK, Martin 

Stožáry šly po týdnech k zemi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 188 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony - Horní park – osvětlení – 

světla - sklápnění 

 

1149) STLBA 

Exteriér znojemské sokolovny par excellence / stlba. -- In: Znojemsko. --ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 27 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko) – sport – tělovýchova - Sokol (organizace) – budovy - rekonstrukce 

Veleba, Vilém, 1870-1956 - pamětní desky - odhalení 

 

1150) MOŠTĚK, Martin 
Dyje pod přehradou brázdil hrad i parní vlak : na tři desítky recesistů spusily včera odpoledne svá plavidla na 

řeku u znojemké přehrady / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 203 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Roztodivná plavidla na Dyji. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 32, s. 27.  

 dtto: 

EIS. Proč bychom se netopili. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 36, s. 1, 5.Znojmo (Česko) – 

sport – vodáctví – lodě – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka) – Neckyáda - 4. ročník 

 

1151) VSM 

Podpoří Orly dvěma miliony ročně / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 204 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport -  hokej - sportovní kluby - Orli Znojmo - Jihomoravský kraj 

(Česko : 2000-) – spolupráce – memorandum – finance - podpora 

 

1152) ČTK 

Radní dosud nezajistili posudek na stadion / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 208 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Nedodělky na stadionu bude město reklamovat. - Znojemský týden. 2015, roč. 15,  

č. 37, s. 2. 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – stadiony - fotbalové stadiony – rekonstrukce - 

kontrolní výbory – problémy – chyby – doporučení - posudky 
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1153) SMEJKAL, Martin 

Ulman a Doležal ovládli Burčák Tour / Martin Smejkal. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 209 (2015), s. 17 

 dtto:  

BE. Miroslav Kučera: Hodně se těšíme na děti. Znojemský týden. 3.8.2015, roč. 15, č. 32, s. 1.  

 dtto:  

CHAF. Burčák Tour vyhrál Matouš Ulman. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 37, s. 16. 

Znojmo (Česko) – sport – cyklistika – závody - Burčák Tour - Kolo pro život - 2. ročník 

 

1154) VSM 

Tour de burčák projede vinicemi / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 211 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko) – sport – cyklistika – akce - Tour de burčák 

 

1155) DAK 

Sportovní halu probudí LED světla / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 218 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport – haly - sportovní haly - ul. F. J. Curie – světlení – světla - výměna 

Správa nemovitostí města Znojma 

 

1156) BE 

Námořník Ruda Krautschneider tentokrát na moře nevyplul / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – sport – jachting – osobnosti – jachtaři – mořeplavci - Krautschneider, 

Rudolf, 1943- 

 

1157) KRAINER, Jakub 

Znojemská bojovnice rozdává rány. Ale také pomáhá lidem / Jakub Krainer. -  In: 5+2 dny. -- Roč. 

4, č. 29 (2015), s. 37 

Znojmo (Česko) – sport - bojová umění - boj v kleci - RK Valetudo – osobnosti - Polková, 

Martina, 1994- 

 

1158) MUSIL, Petr 
Znojmo se s pohárem loučí. Dostalo debakl a la Wolfsburg : Znojmo se po debaklu 0:5 od Jihlavy mezi 

šestnáct týmů v Mol Cup nepodívá / Petr Musil. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 224 (2015), s. 17 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Mol Cup - neúspěch 

 

1159)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Z posilovny na vzduch / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 30-31 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – sport – workout – hřiště  - výstavba -  plánování 
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1160) DUCHOŇ, Libor 
Znojemský rodák MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D., mistr světa ve fotbale lékařů: Přece jenom jsme především 

lékaři. Kopaná a sport vůbec je koníček pro volné chvíle, i když je nedílnou součástí našeho života / Libor 

Duchoň. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 33 (2015), s. 16 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – akce - Mistrovství světa – osobnosti – lékaři - 

Nachtnebl, Luboš - rozhovory 

 

1161) MOŠTĚK, Martin 

Stadion: radnice čeká na reklamaci a mlčí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 230 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal - fotbalové stadiony  - opravy – reklamace – kontroly -  

revize - Zastupitelstvo města Znojma - zasedání 

 

1162) DUŠKOVÁ, Markéta 

Matky na start, děti na hlídání / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 32 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) – sport – běh - štafetové běhy - Maminy run - Hradecká, Gabriela 
 

1163) KRAINER, Jakub 

Street workout zoceluje těla / Jakub Krainer. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 32 (2015), s. 39 

Znojmo (Česko) – sport – workout - street workout – kalistenika - Třetina, Radim -  

Žák, Radek - Fiala, Lukáš - Hubáček, Robin - Loub, Miloš - Bednařík, Petr 

 

1164) VSM 

Znojemští Orli získali podporu dva miliony korun od kraje / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 252 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – sport – hokej - sportovní kluby - Orli Znojmo - Jihomoravský kraj  -

(Česko : 2000-) – spolupráce – memorandum – finance -podpora 

 

1165) CHAF 

Plavci bojovali v Louce / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 1, 13 

Znojmo (Česko) – sport – plavání – plavci – závody - Velká cena města Znojma -  

výsledky 

 

1166) JANÍČKOVÁ, Andrea 
Byli jsme realisté, ale předčil jsem očekávání : znojemský závodník na silničních motocyklech Michal Kolek 
sedlá různé stroje od osmi let. Letos se mladý jezdec premiérově zúčastnil seriálu Alpe Adria a byl spokojený 
/ Andrea Janíčková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

258 (2015), s. 21 

Znojmo (Česko) – sport - motocyklový sport – závodníci - Kolek, Michal - rozhovory 

 

1167) BASTL, Ladislav 

Sedmačtyřicet let rozhodčího Jana Bartoše s píšťalkou / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 40 (2015), s. 15 

Znojmo (Česko) – sport – fotbal – osobnosti – rozhodčí - Bartoš, Jan - rozhovory 
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1168) CHAF 

Hokejoví Orli Znojmo vedou EBEL / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 41 (2015), s. 1, 14 

Znojmo (Česko) – sport – hokej - lední hokej - Orli Znojmo - mezinárodní soutěže -  

Erste Bank Eishockey Liga Austria - úspěchy 

 

1169) ŠTĚRBA, Petr 

VIII. ročník Festivalu dračích lodí Znojmo 2015 / Petr Štěrba. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 41 (2015), s. 12-13 

Znojmo (Česko) – sport - dračí lodě - Festival dračích lodí - 8. ročník 

 

1170) IPE 

Venkovní kluziště je po komplikacích opět v provozu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 300 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) – spor -  bruslení – venkovní – kluziště - Sokolská ul. – provoz – zahájení 

 

1171)  CHAF 

K. O. soupeřům: Boxeři mají dvě zlata / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 49 (2015), s. 1, 13 

 dtto:  

KRAINER, Jakub. Aperyan si vyboxoval titul. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 46, s. 47. 

Znojmo (Česko) – sport – box - Mistrovství ČR – výsledky – úspěchy – umístění - 

trana :24 

 

 

 

✓ Cestovní ruch 

 

 

1172) IPE 

Mikulášek připravuje setkání cestovatelů Cesty světem / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 1 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – festivaly – přednášky – besedy – filmy - 

Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - Soukromá vysoká škola 

ekonomická Znojmo - Loucká ul. - 1. ročník 

 

1173)  VSM 

Prosiměřické Cesty budou ve Znojmě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 9 (2015), s. 3 

 dtto:  

LP. Prosiměřické Cesty předaly štafetu do Znojma. Znojemské listy. 18.12.2014, roč. 23, č. 22, s. 

6. 

Znojmo (Česko) - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch turistika – kluby + Klub 

cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice –festivaly - Cesty světem -  
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Mikulášek, Bronislav 

 

1174) TKÁČOVÁ, Lenka 

Brno boduje, Znojmo je propadák / Lenka Tkáčová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-

1168. -- Roč. 26, č. 13 (2015), s. 1, 2, Brno a Jižní Morava 

Brno (Česko) + Znojmo (Česko) - cestovní ruch + turistika – regiony - Go a Regiontour 

2015 - prezentace 

 

1175) KRUTIŠ, Dalibor 
Setkání Cesty světem bylo poprvé ve Znojmě : cestovatele z celé republiky i zahraničí pozval do Znojma 

podnikatel a dobrodruh Bronislav Mikulášek / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 21 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – festivaly - Cesty světem –  

Mikulášek, Bronislav - 1. ročník 

 

1176) LANGER, Vladimír 

Regionem bude jezdit "Vínobus". Už letos na podzim / Vladimír Langer. --In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 53 (2015), s. 3 

dtto:  

JM. Vinobus zajede až ke sklepům. Znojemský týden. 9.3.2015, roč. 15, č. 11, s. 3.  

dtto:  

KOTOUČOVÁ, Kateřina. Pohodlně, a ne klusem na košt novým vinobusem. Znojemsko. 10.3.2015, 

roč. 25, č. 11, s. 2. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty – vinařství – vinaři – 

Vinobus – pilotní – programy - podzim 2015 

 

1177) MOŠTĚK, Martin 
Znojmo bude nově lákat turisty na Facebook : profil nazvaný Objevte Znojmo bude na nejužívanější sociální 

síti lidem ukazovat, čím je Znojmo zajímavé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 60 (2015), s. 3 

dtto:   

ZP. Objevte Znojmo. Propagace města míří i na facebook. Znojemské listy. 26.3.2015, roč. 24, č. 3, 

s. 1, 6. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - internetová komunikace - internetové 

sociální sítě – Facebook - Objevte Znojmo - všeobecnosti a zajímavosti - novinky 

 

1178) VSM 

Na Pražské rozšiřují cyklostezku / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika – cyklostezky – rozšíření - 

Pražská ulice 

 

1179)  VSM 

Po pauze opět otevírá Vlkova věž s víny VOC / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 3 
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Znojmo (Česko) - cestovní ruch - informační střediska - turistická informační centra – 

vinařství - Infocentrum VOC Znojmo – víno – ochutnávky - Vlkova věž – sezony - zahájení 

 

1180) KRUTIŠ, Dalibor 

V Pražské se cyklisté konečně vyhnou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Rozšiřuje se cyklostezka na Pražské. Znojemský týden. 7.4.2015, roč. 15, č. 15, s. 3. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika – cyklostezky – rozšíření  -

doprava – bezpečnost - Pražská ulice 

 

1181) MOŠTĚK, Martin 
Vinaři lákají turisty, otevřeli stánky : ochutnat pár vzorků mohou lidé zatím o víkendech na Šobesu, 

Lampellbergu či ve znojemské městské vinici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 86 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – vinařství – víno - ochutnávky 

 

1182) MOŠTĚK, Martin 

Cyklisté nedali doklady, vrací dotaci / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 89 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cyklistika – cyklokluby - Cyklistický klub 

Znojmo – dotace - vracení 

 

1183) KRUTIŠ, Dalibor 

Šobes míří mezi elitu památek UNESCO / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 94 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Na Šobes kvůli UNESCO zamíří archeologové. Znojemský týden. 4.5.2015, roč. 15, č. 19, s. 1. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - turistický ruch – marketink – vinice - viniční 

tratě – Šobes - Znovín Znojmo, a. s. – UNESCO -  zápisy 

 usilování 

 

1184) VSM 

Další Cyklotoulky ze Znojma v televizi / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 98 (2015), s. 3 

 dtto:  

VSM. Cyklotoulky o Znojmě nyní v televizi. Rovnost-Znojemský deník. 5.5.2015, roč. 26, č. 104, 

s. 3.  

dtto:  

BE, RZT. Cyklotoulky ze Znojma na televizních obrazovkách. Znojemský týden 27.4.2015, roč. 15, 

č. 18, s. 3. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika – cykloturistika - televizní pořady – 

Cyklotoulky – vysílání - Česká televize - 2. díl 
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1185) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojemsko má brázdit vinobus. Na konci léta / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 10 

(2015), s. 3 

 dtto:  

MH. Po Znojemsku pojede vinobus. Právo. 2.5.2015, roč. 25, č. 102, s. 12. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty – vinařství – vinaři - 

Vinobus – pilotní – programy - podzim 2015 

 

1186) VOJTEK, Milan 
Znojmo láká vodáky na výlety po Dyji : Dyje ve Znojmě není bouřlivou řekou s peřejemi, úsek začínající pod 

přehradou je ale zajímavou trasou pro vodácké putování / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-

2119. -- Roč. 25, č. 122 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch - vodní turistika - Dyje (Česko a Rakousko : řeka) – 

vodáci – plavby – výlety - poznávání 

 

1187) DUŠKOVÁ, Markéta 

Znojmo přívětivější k cyklistům / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 20 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) – doprava – cyklistika - cestovní ruch – cyklostezky – strategie-  Do 

práce na kole - Asociace cykloměst 

 

1188) DUŠKOVÁ, Markéta 

Dobrou noc popřeje ponocný / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 23 (2015), s. 1 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch - -turistika – projekty – turistické – atrakce -  ponocní - 

sezona – zahájení - Kubák, Miroslav 

 

1189) KRUTIŠ, Dalibor 

Pítko v centru Znojma vyschlo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 150 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko -  cestovní ruch – turistika – turisté – osvěžení -  pitná voda - Obroková 

ul. – pítka - opravy 

 

1190) JM 

Vinobus má 32 míst, 15 zastávek a 66 km dlouhou trasu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 3 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. První vinařská autobusová linka. Znojemsko. 28.7.2015, roč. 25, č. 31, s. 11. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - programy a projekty-  vinařství - Vinobus 

zahájení 

 

1191) RED 

Vinobus má za sebou premiéru / red. -- In: Vinařský obzor. – ISSN 1212-7884. -- Roč. 108 

(2015), č. 10, s. 522 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Letem světem k vínu. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 35, s. 5. 
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Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - turistické trasy - programy a projekty – 

vinařství – vinaři – vinobus - zkušební jízdy - Znojemské historické vinobraní 2015 

 

1192) VSM 

Start Vinobusu? Duben 2016 / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 251 (2015), s. 2 

 dtto:  

BE. Vinobus VOC Znojmo podpořilo statisíci korun i město Znojmo. Znojemský týden. 2015, roč. 15, 

č. 45, s. 5. 

Znojmo (Česko) - cestovní ruch – turistika - turistické trasy -  programy a projekty - 

Vinařství – vinaři – Vinobus – zahájení - 2016 

 

1193) MOŠTĚK, Martin 

Znojmo odejde z rozvojového sdružení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 297 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko)- cestovní ruch - reklama a propagace - Znojemský regionální rozvoj - 

Městský úřad Znojmo – vystoupení - jednán 
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ZNOJMO – MÍSTNÍ ČÁSTI 
 

 

 

➢ Znojmo-Hradiště 
 

 

1194) SMOLA, Vojtěch 

Dávná vstupní věž má obnovenou střechu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 3 

Hradiště (Znojmo, Česko) – historické – památky – hradby – brány – střechy – opravy -  

rekonstrukce - Nadační fond sv. Hypolita 

 

1195) MATKA 

Matka Vojtěcha Hasmandová: heroické ctnosti potvrzeny. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 1 

(2015), s. 9. -- R-3345. 

Hradiště (Znojmo, Česko) – církev – řády – boromejky – osobnosti - Hasmandová, 

Vojtěcha, 1914-1988 - blahořečení - biografie 

 

1196) MOŠTĚK, Martin 

Hradiště: město ruší uzávěrku : omezení výstavby platí na Hradišti kvůli vykopávkám čtvrt století / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 26 (2015),  

s. 1, 2 

 dtto:  

MOŠTĚK, Martin. Uzávěra na Hradišti zůstává, padlynámitky. Znojemský deník-Rovnost. 

26.3.2015, roč. 26, č. 72. s. 3 

Hradiště (Znojmo, Česko) – stavebnictví – výstavba – stavební – omezen -  archeologie 

uzávěry - řešení 

 

1197) SMOLA, Vojtěch 
Korýšům pomůže nová "tůňka"u Hradiště : --Přírodou Znojemska popisuje lokalitu Červený rybníček se 

vzácnými živočichy, kterou se nyní vědci rozhodli rozšířit / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 29 (2015), s. 2 

Hradiště (Znojmo, Česko) – příroda – tůně - Červený rybníček – fauna - výskyt 

 

1198) KRUTIŠ, Dalibor 

Silnice na Hradišti? Asi až v létě / Dalibor Krutiš. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 68 (2015), s. 1, 2 

Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – opravy – průtahy –

uzavírky – plánování - odložení 

 

1199) KRUTIŠ, Dalibor 

Oprava Hradiště? Až po Citonicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 161 (2015), s. 1, 3 
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Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – průtahy -  opravy - 

rekonstrukce 

 

1200) MOŠTĚK, Martin 

Archeologové omezili kopání, počítají střepy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --  

Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy – nálezy - 

zpracování 

 

1201) KRUTIŠ, Dalibor 

Hradiště: na podzim opěrné zdi, pak se uvidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 3 

Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – průtahy – opravy – rekonstrukce 

– plánování - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 

1202) VSM 

Hradiště: opravy průtahu už začaly / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 192 (2015), s. 3 

 dtto:  

RZT. Hradiště se uzavře zatím pro velké náklaďáky. Znojemský týden. 17.8.2015, roč. 15, č. 34,  

s. 2. 

Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – průtahy – opravy – 

rekonstrukce - zahájení 

 

1203) MOŠTĚK, Martin 

Hradiště: město mění územní plán : stavební uzávěra zatím platí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 203 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) – stavebnictví – urbanismus - územní 

plánování – lokality – změny - ochrana kulturních památek 

 

1204) JM 

Archeologové na Hradišti objevili základy velkomoravských domů / jm. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 6 

Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy - nálezy 

 

1205) KRUTIŠ, Dalibor 

Hradiště: bude další uzavírka? / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 232 (2015), s. 3, 5 

Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – serpentiny – 

rekonstrukce – uzavírky - Správa a údržba silnic 

 

1206) KRUTIŠ, Dalibor 

Opravy cesty na Hradiště? Teď v serpentinách / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 253 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Silnici na Hradiště zpevní šest zdí. Znojemskýtýden. 2015, roč. 15, č. 52-53, s. 2. 
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Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - průtahy 

rekonstrukce – opravy –uzavírky 

 

1207) BE 

Denní stacionář oslavil 20. výročí svého vzniku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 5 

Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče – stacionáře - Denní stacionář 

sv. Damiána - 20. výročí – vznik - založení 

 

1208) SMOLA, Vojtěch 

Velkomoravský hrob / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 266 (2015), s. 1 

 dtto:  

KOVÁŘOVÁ, Veronika. Hradiště odkrylo hroby. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 46, s. 2. 

Hradiště (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – nálezy – hroby - 

Ústav archeolog. památkové péče 

 

1209)   JM 

Na Hradiště vede od pondělí kyvadlová doprava / jm. -- In: Znojemský týden 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 48 (2015), s. 2 

Hradiště (Znojmo, Česko) – doprava - kyvadlová doprava – silnice – opravy - rekonstrukce 

průtahy 

 
 

 

➢ Znojmo-Kasárna 

 

 

1210) MOŠTĚK, Martin 

Kasárenská: kruh postaví do tří let / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 128 (2015), s. 1 

Kasárna (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - Znojmo-Jihlava – 

křižovatky - okružní křižovatky - výstavba 

 

1211) LP 

Město buduje kanalizace v obcích / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24,č. 6 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast)  - Kasárna (Znojmo, Česko)  - Kravsko (Znojmo, Česko)  - 

Mramotice (Česko)  - Plenkovice (Znojmo, Česko)  - Žerůtky (Znojmo, Česko) -  

vodní hospodářství – kanalizace – výstavba - plánování 
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➢ Znojmo-Mramotice 
 

 

1212) VSM 

Rekonstrukce průtahu Mramotic ztíží dopravu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 160 (2015), s. 2 obce 

Mramotice (Česko) – doprava - silniční doprava – průtahy – rekonstrukce – uzavírky - 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 

1213)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 26 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast)  - Mramotice (Česko)  - Mikulovice (Znojmo, Česko)– dějiny - 

druhá světová válka (1939-1945)194 -  osvobození – kroniky - zápisy 

  

1214)  CHAF 

Velvyslanec Libor Sečka vymění Peking za Londýn / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 3 

Mramotice (Česko) - veřejný život - státní správ -  osobnosti – velvyslanci - Sečka, Libor 

- Čína – změny - Londýn (Anglie) 
 

 

 

➢ Znojmo-Načeratice 
 

 

1215) VSM 

V Načeraticích a Derflicích začnou budovat kanalizaci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 25 (2015), s. 3 

Načeratice (Znojmo, Česko) - Derflice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace 

Výstavba - zahájení 

 

1216) KRUTIŠ, Dalibor 

Risk v zatáčkách: zemřel mladík / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 230 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. U Načeratic opět vyhasl mladý život. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 41, s. 1, 2. -  dtto:  

JAN. Bylo mu teprve osmnáct--. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 41, s. 1. 

Načeratice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava –dopravní policie ČR 
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➢ Znojmo-Oblekovice 
 

 

1217) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo: tři mosty a lávka přibližují břehy Dyje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 55 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Oblekovice (Znojmo, Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - historické 

památky – mosty – lávky – řeky -Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) 

 

1218) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš - Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN + 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy – událost - Oblekovice (Znojmo, Česko - Němčičky (Znojmo, Česko) - Oleksovice 

(Znojmo, Česko) - Prokopov (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - Petrovice 

(Znojmo, Česko) 

 

1219) MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelé prodali pozemky. Na domy : za devět a půl milionu Znojmo prodá pozemky za oblekovickým 

kulturním domem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 295 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) – stavebnictví – lokality - Oblekovice (Znojmo, Česko) – pozemky -  

Městský úřad Znojmo - prodej 
 

 

 

➢ Znojmo-Popice 

 

 

1220) VSM 

V Popicích chystají čtení knih Sealsfielda s ochutnávkou vín / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 251 (2015), s. 3 

Popice (Znojmo, Česko) – kultura – akce - Podzimní čtení s Janem Valou – čtení  - víno - 

ochutnávky 
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➢ Znojmo-Přímětice 
 

 

1221) MOŠTĚK, Martin 
Přímětická sv. Markéta: uměřená a členitá : původně středověký kostel spravovaný premonstráty z Louky 

dostal dnešní podobu po ničivém požáru. Farářem býval Prokop Diviš / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 22 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

Přímětice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. Markéty 

– historie - současnost 

 

1222) ČTK 

Pegas Nonwovens postaví nové sklady / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

 -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 76 (2015), s. 3 

Přímětice (Znojmo, Česko) – průmysl – netkané – textilie – firmy - Pegas Nonwovens, s. r. 

o. – sklady - výstavba 

  

1223) KRUTIŠ, Dalibor  

Dopravní hřiště? Rok slibů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 114 (2015), s. 1, 3 

Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická - dopravní hřiště - 

děti – areály – opravy - rekonstrukce 

 

1224) KRUTIŠ, Dalibor 

Přímětice: zavraždil ženu, mají ho : k násilnému trestnému činu vyjížděli kriminalisté do Znojma-Přímětic / 

Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 164 

(2015), s. 1 

 dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Kamarádka zabité: S mužem se rozešla. Rovnost-Znojemský deník. 18.7.2015, 

roč. 26, č. 166, s. 1.  

 dtto:  

JM. Ženu ubodal bývalý přítel. Znojemský týden. 20.7.2015, roč. 15, č. 30, s. 1. 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – kriminalita - trestné 

činy – vraždy - vyšetřování 

 

1225) JAN 

Přímětice: Motiv vraždy není znám / jan, eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 30 (2015), s. 1 

Přímětice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – kriminalita - trestné činy – vraždy -  

vyšetřování 

 

1226) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 
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Rudá armáda – kroniky – zápisy - Přímětice (Znojmo, Česko) - Rozkoš (Znojmo, Česko) - 

Rudlice (Znojmo, Česko) 

 

1227) SLOVÁK, Libor 

Václav Prokop Diviš známý, neznámý / Libor Slovák. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 10 

(2015), s. 10-11. -- R-3345. 

Přímětice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží – vynálezci – Diviš, Prokop, 1696-

1765 - biografie 

                          

1228) MOŠTĚK, Martin 
Pozemky za lesíkem opět nikdo nechtěl : žádnou nabídku na koupi lokality u mostu do Přímětic nedostala 

znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 282 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – pozemky – 

lokality - městský lesík - Přímětice (Znojmo, Česko) – koupě - nezájem 

 

1229) KRUTIŠ, Dalibor 

Dopravní hřiště? Už jsou plány / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 289 (2015), s. 1 

Přímětice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – cyklistická - dopravní hřiště -  

vybudování – děti – areály – opravy – rekonstrukce 

              

1230)  ČTVERÁČEK, Petr 

Znojmo si připomíná 250 let od úmrtí vynálezce Diviše / Petr Čtveráček. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 291 (2015), s. 7 

Přímětice (Znojmo, Česko) – dějiny – osobnosti - objevitelé a vynálezci - Diviš, Prokop, 

1696-1765 - 250. výročí – úmrtí - připomenutí 

 

1231) KRUTIŠ, Dalibor 

Diviše? Zanedbaná ulice, tvrdí místní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 27, č. 47 (2016), s. 3 

Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – ulice Prokopa Diviše – 

opravy – rekonstrukce – obyvatelé - protesty 
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OBCE ZNOJEMSKÉHO REGIONU 
 

 

➢ Bantice 
 

 

1232) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

události – kroniky – zápisy - Bantice (Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - 

Běhařovice (Česko) - Bohutice (Znojmo, Česko)  - Černín (Znojmo, Česko) 
 

 

 

➢ Bezkov 
 

 

1233) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – události – 

osvobození – kroniky – zápisy - Bezkov (Znojmo, Česko) - historie 

  

1234)  JM 

Primice Marka Coufala se zúčastnila asi tisícovka věřících / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 5 

dtto: JANÍČKOVÁ, Alžběta. Mokli pro Boha. Znojemsko. - 14.7.2015, roč. 25, č. 29,  

s. 13. 

obce - Bezkov (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží - Coufal, Marek - primice 
 

 

 

➢ Bítov 
 

 

1235) MOŠTĚK, Martin 

V Bítově chystají minipivovar / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemsk deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 33 (2015), s. 1, 3 

Obce - Bítov (Znojmo, Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivovary - Hasičský 

pivovar – výstavba - přípravy 
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1236) PERGROVÁ, Ilona 
Bítovský chovatel se brání: Zvířata netrýzním : --Přírodou Znojemska se věnuje zvířatům, která člověk chová v 

zajetí. S poížemi se dlouho potýká zoo koutek v Bítově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 41 (2015), s. 1, 2 

obce - Bítov (Znojmo, Česko)  - příroda – zvířata – úhyn – zvířat – zookoutky - Liga na 

ochranu zvířat - Bítov (hrad) - Nikolai, Zdeněk - obvinění 

 

1237) MOŠTĚK, Martin 

Hradní kaple uchovává vzácnou Madonu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 64 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kaple - kaple Nanebevzetí 

Panny Marie - historie 

 

1238) VOJTEK, Milan 

Bítovští psi už budou zase jako živí / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 

71 (2015), s. 11 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady - Bítov (hrad) – sezona - 2015 

přípravy 

 

1239) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 12-13 

Osvobození očima kronik. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy - Bítov (Znojmo, Česko) - Branišovice (Brno-venkov, Česko) - Boskovštejn 

(Znojmo, Česko) - Bojanovice (Znojmo, Česko) - historie 

 

1240) KRUTIŠ, Dalibor 

U Bítova vzniká první konopná farma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 121 (2015), s. 3 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – zemědělství – pěstitelství – konopí – pěstování – farmy -  

Vranč - turistika 

 

1241) CHAF 

R. Tesař: Chceme zaplnit bílé místečko na mapě minipivovarů / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 12 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary – minipivova-+ Hasičský 

pivovar – osobnosti- Tesař, Roman - rozhovory 

 

1242) SMOLA, Vojtěch 
"Útočné vosy, do nich!" Na Bítově bylo živo : víkend přinesl zřejmě poslední horké dny letošního léta. Přesto 

byl btovský hrad v obležení. Tamní historický jarmark lákal davy / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 191 (2015), s. 3 
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obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky - Bítov (hrad) - tržnice a tržiště - 

návštěvnost 

 

1243)  SMOLA, Vojtěch 

Samý brčál. V přehradě u Bítova se už nedá koupat / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 193 (2015), s. 3 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – příroda – řeky – přehrady – koupání – sinice - zákaz 

 

1244) ZDENĚK, Hynek 

Dobrovolníci sklízeli konopí. Práci zapíjeli konopným pivem / Hynek Zdeněk. -- In: Mladá fronta dnes. 

-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 209 (2015), s. 15 

dtto:  

JM. U Bítova měli konopné žně. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 45, s. 1, 3. 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – zemědělství – pěstitelství – konopí – sklizeň – konopné -  

army - Vranč 

 

1245) JM 

Tip na výlet: Hrad Bítov / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 9 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady - Bítov (hrad) – historie - 

současnost 

 

1246) DUŠKOVÁ, Markéta 

Bludiště i pivo z konopí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 29 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. U Bítova pěstují konopí. Znojemsko. 18.8.2015, roč. 25, č. 34,  

s. 1, 2. 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – zemědělství – pěstitelství – konopí – pěstování – výrobky - 

farmy - konopné farmy – Vranč - turistika 

 

1247) KRUTIŠ, Dalibor 

Do oprav hradu potečou desítky milionů korun / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 245 (2015), s. 2 

dtto:  

BE. Jan Binder: Letošní sezona byla velmi dobrá. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 44,  

s. 4. 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady - Bítov (hrad) - osobnosti 

správci - Binder, Jan - rozhovory 

 

1248) DUŠKOVÁ, Markéta 

Starý Bítov opět odhalilo sucho / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 38 (2015), s. 1 

Obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž - dějiny - 30. léta 20. stol. - 

starý Bítov – zatopení – přestěhování - nový Bítov – vybudování – sucha – základy - odhalení 
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1249) VSM 

Pivovar v Bítově roztočí brzy pípy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 279 (2015) 

dtto:  

MD. První bítovské pivo je na světě. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 45, s. 4. 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – průmysl – pivovarnictví – pivovary - Hasičský pivovar Bítov 

provoz - zahájení 

 

1250)  PERGROVÁ, Ilona 

Advent na Bítově? Purpura i klobásky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 290 (2015), s. 3 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) – historické – památky + hrady - Bítov (hrad) – kultura - 

tradice – advent – prohlídky - reportáže 

 

1251) MRVA, Vlastimil 

V hlubině času pod Bítovem čas nezastavíš ani slovem / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 51-52 (2015), s. 17-18 

obce - Bítov (Znojmo, Česko) –dějiny - starý Bítov – zatopení - nový Bítov - fotografie 
 

 

 

➢ Blížkovice 
 

 

1252) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození – 

události – kroniky – zápisy - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Bantice (Znojmo, Česko) - 

Běhařovice (Česko) - Bohutice (Znojmo, Česko) - Černín (Znojmo, Česko) - historie 

 

1253) KRUTIŠ, Dalibor 

Blížkovice postaví lávku přes Jevišovku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 123 (2015), s. 3 

 obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – chodníky – lávky - Jevišovka (Česko : 

řeka : oblast) – výstavba – plánování - dotace 

 

1254) VSM 

Blížkovičtí ladí na své už deváté místní slavnosti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 144 (2015), s. 3 

obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Blížkovické slavnosti - 9. výročí 

programy 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 208 

1255) KRUTIŠ, Dalibor 

Přes Jevišovku budou chodit po nové lávce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 188 (2015), s. 3 

obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) – doprava – chodníky – lávky – výstavba – dotace - 

Státní fond dopravní infrastruktury 

 

1256) BE 

Nejstarší občanka znojemského okresu oslavila 104. narozeniny / be. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 1 

obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - 

Holíková, Marie - 104. výročí - narození 

 

1257) KRUTIŠ, Dalibor 

Hevlín chystá bydlení pro důchodce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Šumná (Znojmo, Česko) - 

sociální péče – senioři – důchodci – bydlení - bytové domy – výstavba plánování 
 

 

 

➢ Bohutice 
 

 

1258) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš  Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

události – kroniky – zápisy - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Bohutice (Znojmo, Česko) - 

Bantice (Znojmo, Česko) - Běhařovice (Česko) - Černín (Znojmo, Česko) - historie 

 

1259) VSM 

Bohutičtí chystají karneval. Bude letní, meruňkový / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 163 (2015), s. 3 

obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – karnevaly - Letní meruňkový 

karneval + programy 

 

1260) PERGROVÁ, Ilona 
Soutěž knedlíků ovládl vinař Rozbořil : bohutický Meruňkový karneval zná ve všech kategoriích. Nejvíce 

vdolků dokázal pořádat místní šampion / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 173 (2015), s. 3 

obce - Bohutice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – meruňkový karneval - vítězství 
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➢ Bojanovice 
 

 

1261) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 12-13 

Osvobození očima kronik. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

kroniky – zápisy - Bojanovice (Znojmo, Česko) - Bítov (Znojmo, Česko) - Branišovice 

(Brno-venkov, Česko) - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - historie 

 

1262) JM 

Tábor se soudí se státem o pozemky bojanovické pily / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 48 -(2015), s. 2 

obce - Bojanovice (Znojmo, Česko) – soudnictví – kauzy - dětské tábory - Klub přátel 

Turistické základny Bojanovice-pila – pozemky – vlastnictví - spory 

 

 

 

➢ Boskovštejn 
 

 

1263) VSM 

O Strom Znojemska soutěží i prastarý dub / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 11 (2015), s. 3 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska - 

duby - nominace 

 

1264) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 12-13 

Osvobození očima kronik. 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy - Boskovštejn (Znojmo, Česko)Bítov (Znojmo, Česko) - Branišovice 

(Brno-venkov, Česko) - Bojanovice (Znojmo, Česko) - historie 

 

1265)  PERGROVÁ, Ilona 

Kolo Mandlové vystaví v Boskovštejně / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 123 (2015), s. 3 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – kultura – muzea – kola – exponáty - Muzeum kol - 

Boškovštejn (zámek) 
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1266) MOŠTĚK, Martin 
Muzeum kol viděli první návštěvníci : boskovštejnský zámeček hostí expozici s třemi stovkami bicyklů. 

Otevřeno má denně nejméně do konce září / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 132 (2015), s. 3 

 dtto:  

CHAF. Boskovštejn má světový unikát, muzeum kol. Znojemský týden. 8.6.2015, roč. 15, č. 24, s. 

1. 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Boskovštejn 

(zámek) - stálé expozice - jízdní kola – otevření 

 

1267) EISENBRUK, Jiří 

Unikátní muzeum kol na Boskovštejně / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -

- Roč. 25, č. 24 (2015), s. 8  

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum kol – 

kola - stálé expozice - otevření 

 

1268) PÍSAŘOVICOVÁ, Ivana 

III. ročník závodů dračích lodí na Boskovštejně / Ivana Písařovicová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 28 (2015), s. 14 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – sport - dračí lodě – závody - 3. ročník - fotografie 

 

1269) PERGROVÁ, Ilona 
Výlov: koupel v kádi i račí kousnutí : sobotní ráno bylo v Boskovštejně ve znamení prvního výlovu, který ve vsi 

uspořádali. Rybník vydal na sto kaprů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – příroda – rybníky – rybáři – ryby - výlovy 

 

1270) DUŠKOVÁ, Markéta 

Zámeček jako muzeum kol. I s legendárními kousky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, 

č. 39 (2015), s. 3 

obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum kol  -

- kola - stálé expozice - otevření 

 

 

 

➢ Božice 
 

 

1271) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Klement Gottwald měl v Božicích příbuzného: Čeňka Školaře /Alžběta  

Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 15 (2015), s. 1, 5 

 dtto:  

NEVRKLA, Ladislav. Božice: Článek o Gottwaldovi odhalil další pikantnosti. Znojemsko. 19.5.2015, 

roč. 25, č. 21, s. 1. 
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Božice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1948 - Gottwald, Klement, 1896-1953 - Školař, Čeněk 

kroniky – zápisy – události – historie 

 

1272) DUŠKOVÁ, Markéta 

Pro každé dítě strom / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 19 (2015), s. 2 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – příroda – stromy - ovocné stromy – výsadba – aleje - 

Alej života 

 

1273) JK 

Božice slaví kulaté jubileum / jk. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 23 (2015),s. 32 

obce -  Božice (Znojmo, Česko) – sport – fotbal - fotbalové oddíly—Tělovýchovná jednota 

Božice - 60. výročí – založení - oslavy 

 

1274) KRAINER, Jakub 

Karlové Halové v akci / Jakub Krainer. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 23 (2015), s. 32 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – sport – fotbal – osobnosti – sportovci - Hala, Karel -  

vzpomínky 

 

1275) JM 

Sýr z Božic se stal Regionální potravinou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 25 (2015), s. 4 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – průmysl – potravinářství – soutěže - Regionální potravina 

Jihomoravského kraje – produkty – sýry - ocenění 

 

1276) EISENBRUK, Jiří 

Božičtí vinaři otevřeli svoje sklepy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 31 (2015), s. 13 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinohradnictví – vinařství - Otevřené sklepy 

Den otevřených sklepů 

 

1277) SMOLA, Vojtěch 

Já se bojím, váhala dívenka. Pak si užila děsu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 255 (2015), s. 3 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – Halloween – akce - Halloweenské 

dýňohrátky - 1. ročník - reportáže 

 

1278) ČURDOVÁ, Jiřina 

Nadcházející výročí v obci / Jiřina Čurdová. -- In: Božický zpravodaj. -- Č. 1 (2015), s. 5. -- R-

3450. 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1225 – 1870 – 1925 – 1935 – 1945 – události -  

výročí 

 

1279) NEVRKLA, Ladislav 

Božický fotbal slaví 60 let / Ladislav Nevrkla. -- In: Božický zpravodaj. - Č. 2 (2015), s. 1. -- R-

3450. 
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obce - Božice (Znojmo, Česko) – sport – fotbal - TJ Sokol Božice - 60. výročí - založení 

historie 

 

1280)  KVARDOVÁ, Martina 

K dataci božického sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice / Martina Kvardová. -- In: Božický 

zpravodaj. -- Č. 4 (2015), s. 8. -- R-3450. 

obce - Božice (Znojmo, Česko) – historické – památky – sloupy – sochy - Nejsvětější 

Trojice - historie 

 

 

 

➢ Břežany 

 

 

1281) DAK 

Břežany koupí dva rybníky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 42 (2015), s. 2 

obce - Břežany (Znojmo, Česko) – příroda – rybníky – Ležák - Břežanský rybník - koupě 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

➢ Citonice 

 

 

1282) MOŠTĚK, Martin 

Starobylé Citonice čekaly na kostel staletí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 52 (2015), s. 2 

obce - Citonice (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kostely - kostel sv. 

Jana a Pavla - historie 

 

1283)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš 

Ludvík. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- 

Roč. 15, č. 12 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – události -  

osvobození – kroniky – zápisy - Citonice (Znojmo, Česko) - historie 

 

1284) MITYSKOVÁ, Jitka 

Pamětnice vzpomíná na konec války / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 21 (2015), s. 2 

obce - Citonice (Znojmo, Česko) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - 

Sovětská armáda – osvobození – obyvatelé – vzpomínky - historie 
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1285) JM 

Silnice mezi Citonicemi a Milíčovicemi: Bude širší a pevnější / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – Citonice (Znojmo, Česko)doprava -  Milíčovice (Znojmo, Česko) 

- silniční doprava – silnice – rekonstrukce - opravy 

  
  
 

➢ Čermákovice 
 

 

1286)  MOŠTĚK, Martin 

Alinkovský statek je již kulturní památkou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 7 (2015), s. 3 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Historicky cenná památka se rozpadá. Znojemsko. 16.12.2014, roč. 24, č. 51-

52, s. 27. 

obce - Čermákovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – statky – Alinkov - kulturní 

památky – zapsání - Ministerstvo kultury 
 

 

 

➢ Dobšice 
 

 

1287)  VSM 

Strom Znojemska: soutěží i třešně z Dobšic / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 10 (2015), s. 3 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – příroda – stromy – ankety - Strom Znojemska 2015 - 

liniová zeleň – třesně – nominace 

 

1288) VSM 

Dobšičtí vinaři už chystají svá vína na Putování. Bude jubilejní / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 30 (2015), s. 2 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Putování po dobšických sklípcích 

10. ročník – víno - ochutnávky 

 

1289) VSM 

Dobšičtí vinaři už ladí svá vína na jubilejním Putování. Je v sobotu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933 

 dtto:  
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MOŠTĚk, Martin. Dobšičtí vinaři  otevřeli sklepy. Již po desáté. Rovnost-Znojemský deník. 

16.2.2015, roč. 26, č. 39. s. bce - Dobšice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Putování 

po dobšických sklípcích - 10. ročník - programy 

 

1290)  JAN 

Diamantoví manželé se narodili ve stejný den / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 5 (2015), s. 1 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – svatby - diamantová 

svatba - Jarmar, Zdeněk - Jarmarová, Anastázie - oslavy 

 

1291) PERGROVÁ, Ilona 

Vodáci odemykali Dyji a zdolávali nové jezy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 92 (2015), s. 3 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – vodáctví – vodáci - odemykání Dyje - 

22. ročník – sezony – zahájení - reportáže 

 

1292) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945)  -1945 – kroniky – 

zápisy - Dobšice (Znojmo, Česko) - Dobřínsko (Znojmo, Česko) - Dobelice (Znojmo, Česko) 

Dolenice (Znojmo, Česko) - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - historie 

 

1293)  BE 

Lahofeři: Neuburské a Rulandské šedé jsou perlami mezi našimi víny / be. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 6 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - 

Smola, Daniel -rozhovory 

 

1294) PERGROVÁ, Ilona 

Bývalé koupaliště v Dobšicích láká jen rybáře / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 124 (2015), s. 3 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – služby – koupaliště –areály – biotopy – lesoparky – 

cyklostezky - vybudování 

 

1295) BE 

Jiří Hort: Oprašujeme i staronové tradice / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 6 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - VINO HORT s.r.o. - osobnosti 

Hort, Jiří - rozhovory 

 

1296) VSM 

Na Dobšice opět zamíří šiky vojsk / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 153 (2015), s. 2 
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Obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : 

Znojmo, Česko) – události – rekonstrukce -  programy 

 

1297) SMOLA, Vojtěch 

Otevřít pusu, přijde další rána z děla / Vojtěch Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 161 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. Napoleon u Znojma opět zvítězil. Znojemský týden. 13.7.2015, roč. 15, č. 29, s. 1, 16. 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : 

Znojmo, Česko) – události – rekonstrukce - reportáže 

 

1298) JAN 

Francouzi tu mají potomky / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 29 (2015), 

s. 8 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – vojenství – bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) 

Francouzi - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - rekonstrukce 

 

1299) KRUTIŠ, Dalibor 
Kruhák na dyjské, Bude až příští rok : nejméně o půl roku později oproti původím představám začne stavba 

kruhového objezdu na dyjské křižovatce u Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 226 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - okružní 

křižovatky – dyjská - Znojmo-Brno – výstavba - odsunutí 

 

1300) ŽÁK, Petr 

Okénko do historie obce Dobšice / Petr Žák. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 

1 (2015), s. 12 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) historické – památky – zvonice – výstavba - 1920 

 

1301) LUDVÍK, Miloš 

Dobšice byly před 70. lety osvobozeny od nacistů. Jak? / Miloš Ludvík, Vítězslav Vítek. -- In: 

Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 1 (2015), s. 12-13 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – osvobození - 

události 

 

1302) STALO 

Stalo se před desítkami let--. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 2 (2015), s. 13 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – dějiny – školní – výlety – divadlo - fotbalové kluby -  

obecní symboly – znaky - události 

 

1303)  ŽÁK, Petr 

Mateřské školy v Dobšicích / Petr Žák. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 3 

(2015), s. 13 

obce - Dobšice (Znojmo, Česko) – školství - mateřské školy – školky – historie - 1927-1939 
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➢ Dolenice  
 

 

1304) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky -  

Zápisy - Dolenice (Znojmo, Česko) - Dobelice (Znojmo, Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) 

Dobřínsko (Znojmo, Česko) - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - historie 

 

1305)  KRUTIŠ, Dalibor 

V Dolenicích chtějí chovat tisíce selat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 218 (2015), s. 3 

obce - Dolenice (Znojmo, Česko) - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – zemědělství – 

chovatelství – selata – farmy – haly – výstavba – plánování - Zemědělské družstvo Jiřice 

u Miroslavi 
 

 

 

➢ Dyjákovice 
 

 

                            

1306)  KOTOUČOVÁ, Kateřina 

Za počasí v Dyjákovicích může fyzika a pánbůh / Kateřina Kotoučová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 6 (2015), s. 1, 2 

obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie – teploty - 

statistiky 

 

1307) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. VI, 

Velikonoční týden 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy – události - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) 

 

1308) KRUTIŠ, Dalibor 

Dyjákovice nechtějí sociálně slabé na ubytovně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 152 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Ubytovny jdou proti obcím. Znojemský týden. 27.7.2015, roč. 15, č. 31, s. 3. 

Obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociálně slabé rodiny - ubytování 

Hotely – ubytovny - Wild West – obyvatelé – zastupitelé - nesouhlas 
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1309) KRUTIŠ, Dalibor 
Sprejer zas řádil. Hledá ho policie : soukromý i obecní majetek poniči sprejem zatím neznámý člověk v 

Dyjákovicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 157 (2015), s. 1, 3 

obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR - trestné činy – vandalství - 

majetek obcí – soukromý – majetek - poničení 

 

1310) KRUTIŠ, Dalibor 
Pivo na veřejnosti? Obec chce vyhlášku : Dyjákovice zvažují vyhlášku, která by omezovala pití alkoholu na 

veřejnosti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 179 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

JM. V Dyjákovicích chystají vyhlášku o alkoholu. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 38, s. 3. 

obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad 

Dyjákovice – vyhlášky - veřejná prostranství - konzumace alkoholu - opatření 
 

 

 

➢ Dyje 

 

 

1311) MOŠTĚK, Martin 
Kostel v Dyji proslavil Franz Maulbertsch : dyjská farnost patří k těm menším, díky freskám slavného 

barokního malíře zdejší kostel vyhledávají znalci i příznivci krásného umění / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 34 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce + Dyje (Znojmo, Česko) – historické  - církevní památky – kostely - Kostel 

Bičovaného Spasitele (Dyje, Česko) – historie - současnost 

 

1312) KRUTIŠ, Dalibor 

Rondel na dyjské? Snad letos / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 42 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Dyjská křižovatka se začne stavět v létě. Znojemský týden. 16.3.2015, roč. 15, č. 12, s. 3. 

obce - Dyje (Znojmo, Česko) + doprava  - silniční doprava – silnice – křižovatky - okružní 

křižovatky - rondely (stavby) – výstavba – plánování - 2015 

 

1313) KRUTIŠ, Dalibor 

Dyjská se změní v kruhák. Letos : nebezpečnou dyjskou křižovatku nahradí kruhový objezd / Dalibor 

Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 26, č. 104 (2015),  

s. 1 

obce - Dyje (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - okružní křižovatky - 

dyjská + Znojmo-Brno – výstavba 
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➢ Hevlín 

 

 

1314) PERGROVÁ, Ilona 

Hevlín prodá kasino. Za osm milionů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 99 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – hranice – bývalé - hraniční celní přechody – budovy -  

kasina – prodej – projednání 

 

1315) KRUTIŠ, Dalibor 

Moravané umístili u Laa tabuli hranice Moravy / Dalibor Krutiš. – In  Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 111 (2015), s. 1, 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – hranice – informační – tabule – značky - Historická 

hranice Moravy – umístění - Moravská národní obec 

 

1316) MOŠTĚK, Martin 

Hevlínské kasino obec prodala za 8 milionů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 111 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – hranice – bývalé - hraniční celní přechody - hraniční 

přechody – budovy – kasina - prodej 

  

1317)  KRUTIŠ, Dalibor 

U Dyje stojí pilíře bývalého železničního mostu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 112 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – doprava - železniční doprava – železnice – tratě - 

Hevlín-Laa a.d. Thaya - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) – mosty – pilíře  - 

pozůstatky 

 

1318) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) 

 

1319) JAN 

V Hevlíně vyznačili hranici Moravy / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 21 

(2015), s. 2 

 dtto:  

JM. U Hevlína vyznačili hranici Moravy. Znojemský týden. 25.5.2015, roč. 15, č. 22, s. 5. 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – hranice – informační – tabule – značky - Historická 

hranice Moravy – umístění - Moravská národní obec 
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1320) KRUTIŠ, Dalibor 

Bývalé roty u hranic jsou na prodej / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 2 

obce - - Hevlín (Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko : oblast) – hranice – 

pohraničí - pohraniční stráž – budovy – roty – prodej – nezájem 

 

1321) KRUTIŠ, Dalibor 

Vojsko se vrátilo na státní hranice. Cvičně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 3 

obce -  Hevlín (Znojmo, Česko) – Hatě – hranice - hraniční přechody – ochrana – kontroly 

- Policie ČR - Česko. Armáda – cvičení 

 

1322) KRUTIŠ, Dalibor 

Hevlín chystá bydlení pro důchodce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Šumná (Znojmo, Česko) -

sociální péče – senioři – důchodci – bydlení - bytové domy – výstavba - plánování 

 

1323)  PERGROVÁ, Ilona 
Železnice do Laa má šanci na oživení : myšlenka na propojení železniční trati z Hevlína do rakouského Laa je 

stále živá / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 248 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Laa an der Thaya (Rakousko) – doprava - železniční 

doprava - železniční tratě – laky - spojení 

 

1324)  PERGROVÁ, Ilona 
Hevlínští chtějí mít z nádraží muzeum : již poněkolikáté požádal Hevlín o odkoupení nevyužité nádražní budovy 
/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 

269 (2015), s. 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) – stavebnictví – stavby – nádražní – budovy – odkoupení -  

žádosti - Správa železniční dopravní cesty - posouzení 

 

1325)  PERGROVÁ, Ilona 

Hevlín čelí žalobě. Kvůli kasinu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 277 (2015), s. 1, 3 

obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správ - Obecní úřad Hevlín – 

žaloby – podání - Machala, Lubomír - kasina – smlouvy – spory - dluhy 
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➢ Hluboké Mašůvky 
 

 

1326) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

kroniky – zápisy - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) 

 

1327) ZA 

V Hlubokých Mašůvkách opravují Mariánské náměstí / za. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 13 

obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – historické – památky – náměstí - Mariánské 

nám. – opravy - rekonstrukce 

 

1328) ADÁMEK, Zdeněk, 1934- 

Kulturní dům v Hlubokých Mašůvkách slaví padesátku / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemsko. -- 

ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 38 (2015), s. 4 

obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení - kulturní domy -  

50. výročí – výstavba - historie 

 

1329) JM 

Hluboké Mašůvky mají nového místostarostu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), s. 1 

obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad 

Hluboké Mašůvky – místostarostové - Vystrčil, Jiří -zvolení 

 

1330) ADÁMEK, Zdeněk, 1934- 

Rok 1945 v Hlubokých Mašůvkách / Zdeněk Adámek. -- In: Mašůvecký zpravodaj.-- Č. 5 

(2015), s. [3-5]. -- R-3457. 

obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) – dějiny – 1945 – kroniky – zápisy - losti 
 

 

 

➢ Hnanice 
 

 

1331) EISENBRUK, Jiří 

Nová cesta Vinařství Kořínek / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 6 (2015), s. 2 – obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Kořínek 

– víno - výroba 

                      

1332)  KRUTIŠ, Dalibor 

Sklepní ulička ožila. Davy chtěly víno / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 103 (2015), s. 3 
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obce - Hnanice (Znojmo, Česko) -  průmysl – vinařství – vinaři - Otevřené sklepy – víno - 

ochutnávky - reportáže 

 

1333) BE 

U Kořínků jsou pyšní na každé víno / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. 6 

obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Kořínek, s.r.o. - rozhovory 

 

1334) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - kroniky 

zápisy - Hnanice (Znojmo, Česko) - Hostěradice (Znojmo, Česko) - Hostim (Znojmo, Česko) 

Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) 

 

1335) MM 

Spolek Hroznové kozy zarazí horu. Podruhé v Hnanicích / mm. -- In: - Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 200 (2015), s. 3 

obce- Hnanice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – vinařství - zarážení hory - Spolek 

přátel Hroznové kozy - 2. ročník 

 

1336) EIS 

Hraniční čára vede uprostřed stolu / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 31 

(2015), s. 4 

obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – Rakousko – hranice - hraniční čára – stoly – 

kamenosochaři - Klug, Peter 

 

1337) PERGROVÁ, Ilona 

Martin oblékl žebráka i ochutnal mladé víno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 267 (2015), s. 3 

obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Svatomartinské slavnosti - 

Spolek přátel Hroznové kozy - reportáže 

 

1338) MRVA, Vlastimil 

Co to obnáší, když na zelené louce vyroste továrna / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 51-52 (2015), s. 1, 32 

Obce - Hnanice (Znojmo, Česko) – průmysl – podnikání – firmy - Lenza, spol. s.r.o. - nábytek 

výroba – osobnosti - Růžička, Jindřich - rozhovory 
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➢ Hodonice 
 

 

1339) KRUTIŠ, Dalibor 
Tasovice připravují hřiště za 15 milionů : nové fotbalové hřiště s umělým trávníkem plánují společně Tasovice 

a Hodonice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 27 (2015), s. 1, 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko) – sport – fotbal - sportovní 

hřiště – výstavba – příprava - využití 

 

1340) SMOLA, Vojtěch 

Víly i včeličky. Hodoničtí si užívali karnevalu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 33 (2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – karnevaly – zábava - Kulturní dům 

Hodonice – reportáže 

 

1341) JIP 

V Hodonicích si připomenou kněze, kterého vyznamenal prezident / jip. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 (2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – kněží - Zemánek, Jan, 1925-2012 

biografie 

 

1342) MOŠTĚK, Martin 
Zateplení historických domů vyvolává kritiku : nové fasády a další úpravy školky a obecního domu v 

Hodonicích mají ulevit obecní kase. Místní mají za to, že změna je příliš drastická / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 88 (2015), s. 1, 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – budovy - zateplování budov – opravy - 

kritika 

 

1343) MOŠTĚK, Martin 

Zastupitelé: Hodonice domy zateplí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 105 (2015), s. 3 

dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Hodonice: Porušují zastupitelé zákon? Znojemsko. 21.4.2015, roč. 25, č. 

17, s. 1, 8. 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – domy - historické domy – zateplení - 

kritika – námitky – zastupitelstva - Obecní úřad Hodonice 

 

1344) MOŠTĚK, Martin 
Hodonické domy: spor o netopýry : postup obce a stavařů při zateplování dvou domů v Hodonicích zkoumá 

inspekce životního prostředí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 119 (2015), s. 1, 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – budovy - zateplování budov – netopýři – 

spory – kritika - Česká inspekce životního prostředí - kontrola 
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1345)  KRUTIŠ, Dalibor 
Adfors slavil. Lidé viděli i tavící vanu : 350. výročí trvání společnosti otevřelo brány zájemcům o prohlídku 

hodonické továrny Adfors Saint-Gobain /Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč.26, č. 250 (2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 

350. výročí – oslavy - návštěvnost 

 

1346) IPE 

Hodoničtí zakážou podomní prodej / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 270 (2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hodonice 

podomní – prodej – obchodníci – vyhláška – přípravy - zákaz 

 

1347) EIS 

Saint-Gobain existuje již 350 let / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 44 

(2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. -

350. výročí - založení 

 

1348) MM 

Obec zakáže podomní prodej / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 280 (2015), s. 3 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hodonice 

podomní – prodej – obchodníci – zákaz – vyhláška - schválení 
 

 

 

➢ Horní Břečkov 

 

 

1349) JM 

Pětici obcí spojí téměř dvacet km kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), . 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod 

kanalizace – výstavba – plánování -Vodohospodářské stavby Teplice -  Horní Břečkov 

(Znojmo, Česko) - Milíčovice (Znojmo, Česko) - Lukov (Znojmo, Česko) - Vracovice 

(Znojmo, Česko) - Čížov (Znojmo, Česko) 

 

1350) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 18 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky –

zápisy – události - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - Hrabětice (Znojmo, Česko) - historie 
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1351) KRUTIŠ, Dalibor 
Výhrůžky starostce vyšetřuje policie : sérií anonymních výhrůžek zastupitelům a posléze jen starostce 

Horního Břečkova se zabývá znojemská krimináka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 153 (2015), s. 1, 3 

obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad 

Horní Břečkov – zastupitelé – starostové – anonymní – výhrůžky - šetření 
 

 

 

➢ Horní Dubňany 
 

 

1352)  PERGROVÁ, Ilona 

Kostel v Dubňanech pamatuje románskou éru / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 28 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kostely - 

Kostel sv. Petra a Pavla - historie 
 

 

 

➢ Horní Dunajovice 

 

 

1353) Macoun, Eman 

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

8 (2015), s. 12 

obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – kostely – kostel  

Nejsvětější Trojice – historie – současnost - fotografie 

 

1354) PERGROVÁ, Ilona 

Z ničení labutích vajec viní myslivce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 109 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

JM. Myslivci: Vejce jsme labutím nezničili. Znojemský týden. 18.5.2015, roč. 15, č. 21,  

s. 2. 

obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) – příroda – labutě – vejce – zničení – viníci – 

vyšetřování - životní prostředí - Inspekce životního prostředí 

 

1355)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - Hnanice (Znojmo, Česko) - Hostěradice -

(Znojmo, Česko) - Hostim (Znojmo, Česko) 
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1356) BE 

Líbalovi: Sauvignonům se u nás obzvlášť daří / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 6 

obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Líbal, s.r.o. 

historie 

 

 

 

➢ Horní Kounice     
 

 

1357) FIV 

Dvůr novokřtěnců je už památkou / fiv. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 1, 2 

Obce - Horní Kounice (Znojmo, Česko) – historické – památky – statky – novokřtěnci - 

Alinkov - kulturní památky – zapsání - Ministerstvo kultury 

 

 

 

➢ Hostěradice 

 
 

1358) MOŠTĚK, Martin 

Hostěradickou sv. Kunhutu založili rytíři / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky -  kostely - kostel 

sv. Kunhuty - historie 

 

1359) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky – 

zápisy - Hostěradice (Znojmo, Česko) - Hnanice (Znojmo, Česko) - Hostim (Znojmo, 

Česko) - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) 
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➢ Hrádek 

 

 

1360) HRÁDEK 

Hrádek za obzorem paměti : hrad. -- In: Hrádecký zpravodaj. -- Roč. 17, č. 1 (2015), s. 6-8. -- 

R-3356. 

obce - Hrádek (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady – názvy - historie 

 

1361) KRUTIŠ, Dalibor 
Vodák Bohátka: Bobři nad Hrádkem mne štvou : v dnešním díle Cestu po Dyji jsme se zastavili pod Hrádkem 

na Jaroslavicku. Romantiku meandrující řeky ruší práce bobrů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 96 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

obce -Hrádek (Znojmo, Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) 

– lokality - vodáci 

 

1362) MOŠTĚK, Martin 

Kostel v Hrádku má betlém na kazatelně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 99 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Hrádek (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kostely - kostel sv. 

Petra a Pavla - historie 

 

1363) SMOLA, Vojtěch 
U Hrádku viděli nejtežšího evropského ptáka : společný projekt přírodovědců a zemědělců, který má za úkol 

vrátit a Znojemsko vzácného dropa velkého, nese už první ovoce / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 110 (2015), s. 3 

dtto:  

MD. Přiletěl drop. Po dvaceti letech. 5+2 dny. 22.5.2015, roč. 4, č. 20, s. 2. 

obce - Hrádek (Znojmo, Česko) – příroda – ptáci - drop velký – výskyt - pozorování 

 

1364)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Sovětská armáda - Hrádek (Znojmo, Česko) - Chvalatice (Znojmo, Česko) - Chvalovice 

(Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko : oblast) – kroniky – zápisy - události 

 

1365) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Nechť se zase drop vrátí / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 22 (2015), s. 5 

obce - Hrádek (Znojmo, Česko) – příroda – ptáci - drop velký – výskyt - pozorování 
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1366) PERGROVÁ, Ilona 

Morašice trápí nedostatek vody / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) - Hrádek (Znojmo, Česko) - Morašice (Znojmo, Česko) - příroda 

– počasí + sucha + spodní vody – vysychání – voda – nedostatek 

 

  

 

➢ Hrušovany nad Jevišovkou 

 

 

1367) DUŠKOVÁ, Markéta 

V Hrušovanech zatím herny zůstanou. Zmizí až postupně / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta 

dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 5 (2015), s. 2, Jižní Morava 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – hazard - výherní 

automaty – referendum - neplatnost 

 

1368) PERGROVÁ, Ilona 
Hrušovany řeší zámek: Anketou : vyslovit ano, či ne prodeji zámku umožnila obyvatelům Hrušovan had 

jevišovkou tamní radnice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 15 (2015), s. 1. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko : oblast) – historické – památky – zámky - Zámek 

Hrušovany nad Jevišovkou – prodej – ankety - hlasování 

                            

1369)  KRUTIŠ, Dalibor 

Chyba v projektu pozdržela stavbu tělocvičny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 30 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – sport – tělocvičny - sportovní haly - 

výstavba – dokončení - zpoždění 

 

1370) KRUTIL, Robin 

Záruba: Doufám, že dozraju / Robin Krutil. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 4 (2015), s. 23 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – sport – formule – osobnosti - závodníci 

Záruba, Josef - úspěchy 

 

1371)  JM 

V Hrušovanech otevřou sportovní halu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 9 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko : oblast) – sport – tělocvičny - sportovní haly -  

výstavba – dokončení - otevření 
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1372) KRUTIŠ, Dalibor 
Desítky vyznavačů cyklistiky zahájily sezonu : amatéři i profesionální cyklisté z celé republiky i ze zahraničí se 

sešli v Šanově na tradičním srazu Primavera bike. O medaile nešlo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 75 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko : oblast) – sport – cyklistika - cyklistické závody 

Primavera Bike 2015 - reportáže 

                           

1373) DUŠKOVÁ, Markéta 

Bitvu o most přes Dyji rozhodovala i zrádná mlha / Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 

ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 91 (2015), s. 3, Brno a jižní Morava 

Znojmo (Česko : oblast) + Hrabětice (Znojmo, Česko) - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, 

Česko) – dějiny – 1945 - Rudá armáda – osvobození – události 

 

1374) DAK 

Hrušovanští mají novou sportovní halu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 97 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko : oblast) – sport – budovy - sportovní haly -  

výstavba - otevření 

                           

1375)  MOŠTĚK, Martin 
Hrušovanští jsou bez pitné vody : larvy koárů a objevily v nové větvi rozvodů obecního vodovodu. Radice 

nedoporučuje pít vodu v celém městě / Martin Moštěk, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 131 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

MOŠTĚK, Martin. Hrušovany: stále bez vody. Rovnost-Znojemský deník. 8.6.2015, roč. 26, č. 

132, s. 1, 3.  

 dtto: 

VOJTEK, Milan. Komáří larvy odstavily vodovod. Právo. 9.6.2015, roč. 25, č. 133, s. 10. 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – vodárenství - 

pitná voda - znečištění pitné vody – komárovití – larvy  - problémy 

 

1376) IPE 

Hrušovay oslaví brzy 520 let / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 131 (2015), s. 2 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko : oblast) – kultura – slavnosti - založení obce - 

520. výročí – prog 

 

1377) PERGROVÁ, Ilona 

Hrušovany čekají na verdikt hygieny / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 133 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – vodárenství - 

vodovody - pitná voda - znečištění pitné vody – problémy – odstranění - Krajská hygienická 

stanice 
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1378)  MOŠTĚK, Martin 

Hrušovany mají zpět pitnou vodu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 137 (2015), s. 1 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – vodárenství -  

vodovody - pitná voda - znečištění pitné vody – problémy – odstranění - Krajská hygienická 

stanice 

                         

1379)  DAK 

Hrušovany nad Jevišovkou plánují zástavbu Sklepní I. / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 150 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – stavebnictví – pozemky – parcely 

Sklepní I. - rodinné domy – výstavba - plánování 

 

1380) JM 

Komáří larvy zamořily vodu v Hrušovanech / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Voda v Hrušovanech je opět pitná. Znojemský týden. 15.6.2015, roč. 15, č. 25, s. 4. 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) -- vodní hospodářství – vodárenství - 

pitná voda – znečištění – komáři – larvy - problémy 

 

1381) ČTK 

Architekti poradí Hrušovanským, jak využít chátrající zámek / čtk, dak. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 198 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – historické – památky - obnova a 

rekonstrukce památek – zámky - Zámek Hrušovany nad Jevišovkou  - architekti - studie 

zpracování 

 

1382)  PERGROVÁ, Ilona 

Hrušovanským nevoní černé skládky města / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - životní prostředí - komunální odpad - 

biologicky rozložitelný odpad – bioodpad – skladování – obyvatelstvo - kritika 

 

1383) PERGROVÁ, Ilona 

Pro imigranty nevaříme! / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 207 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

BE. V Grand Italia imigranty nepohostí. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 37, s. 1. 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - služby – pohostinství – restaurace – imigranti 

– obsluha – odmítnutí – nápisy - Česká obchodní inspekce - vyšetřování 

 

1384)  MOŠTĚK, Martin 

Hrušovany koupily hotel na náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 220 (2015), s. 3 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 230 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) – služby – hotely – koupě - Městský úřad 

Hrušovany n/Jev. 

 

1385)  JM 

Hrušovany se rozrostou o 150 bytů a rodinných domů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 45 (2015), s. 3 

obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) – bydlení – byty - rodinné domy – 

výstavba - plánování 

 

 

 

➢ Chvalovice 
 

 

1386) BE 

Vaněk: Odběratelé milují náš Ryzlink rýnský / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 6 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Vaněk Chvalovice - 

Sdružení VOC vinařů Znojmo 

 

1387) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) -1945 - osvobození 

Sovětská armáda - Hrádek (Znojmo, Česko) - Chvalatice (Znojmo, Česko) - Chvalovice 

(Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko : oblast) – kroniky – zápisy - události 

 

1388) MOŠTĚK, Martin 

Chvalovická sv. Markéta má gotické jádro / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 133 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – historické – církevní – památky – kostely - kostel sv. 

Markéty – historie - současnost 

 

1389) SMOLA, Vojtěch 
"Moc romantická ulička", rozjímali i v dešti : otevřené sklepy Chvalovice přilákaly i přes nevlídné počasí davy 

lidí. Chvalovická sklepní ulička přímo v přírodě mnohé mile překvapila / Vojtěch Smola. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 144 (2015), s. 3 

obce  - Chvalovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch – turistika – vinařství - vinné sklepy - 

sklepní uličky - návštěvníci 

 

1390) KRUTIŠ, Dalibor 
Hatě zažily zásah proti kokainu : speciální jednotka Národní protidrogové centrály zasahovala ve středu 

odpoledne v Hatích u Chvalovic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 165 (2015), s. 1, 2 
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obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě (Chvalovice. Znojmo. Česko) – policie - 

cizinecká policie - Česko. Policie. Národní protidrogová centrála - mezinárodní obchod - 

kokain - zásah 

 

1391) EISENBRUK, Jiří 

Chvála chvalovickým vinařům i výtka lupičům / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 28 (2015), s. 1 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – vinaři - Otevřené sklepy - 3. 

ročník – víno - ochutnávky 

 

1392) MIV 

Trhovci v Hatích přišli o zboží za milióny / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 217 

(2015), s. 9 

 dtto:  

MM. V Hatích našli 4 000 padělků. Rovnost-Znojemský deník. 16.9.2015, roč. 26, č. 217, s. 4. 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – Hatě – obchody – kontroly – prohlídky – zboží – 

padělky – odhalení – celníci - Policie ČR 

 

1393) KRUTIŠ, Dalibor 

Chvalovice: opravy hotelu váznou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 217 (2015), s. 2 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – služby – hotely - Alt hotel – opravy - rekonstrukce 

zastavení - stagnace 

 

1394) MOŠTĚK, Martin 

Pevnost Zatáčka lákala hosty polní kuchyní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 221 (2015), s. 3 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) –vojenství – opevnění – bunkry – pevnosti -pěchotní 

srub MJ-S4 Zatáčka – prohlídky - reportáže 

 

1395) MOŠTĚK, Martin 

Větrník u hranic: odpůrci uspěli / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 229 (2015), s. 1, 3 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – energetika – elektrárny - větrné elektrárny –

výstavba – zamítnutí 

 

1396)  JM 

V tržnici na Hatích zajistili padělky za 45 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 1 

obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – Hatě – obchod – kontroly –prohlídky – zboží – 

padělky – odhalení – celníci - Policie ČR 
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➢ Jamolice 
 

 

1397) KRUTIŠ, Dalibor 

Templštejnem zní smích. Brigádníci ho čistí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 183 (2015), s. 3  

obce - Jamolice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zřícen - Templštejn (hrad) -

Hnutí Brontosaurus – brigády - reportáže 

 

1398)  CO 

Co je nového na Templštejně?. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 23 (2015), s. 8 

obce  - Jamolice (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny - Templštejn 

(hrad) 

 

 

 

➢ Jevišovice 
 

 

1399) PERGROVÁ, Ilona 
Jevišovice hlásí rekordních 40 vzorků jitrnic : letošní ročník Jevišovické jitrnice zažil rekordní účast 

soutěžících. Zabíjačkových delikates si lidé užívali již od rána na vepřových hodech / Ilona Pergrová. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 27 (2015), s. 3 

obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost – kuchařství – soutěže  vaření – jitrnice -  

Jevišovická jitrnice - Sýpka Jevišovice - 11. ročník 

 

1400) CHMELÍKOVÁ, Soňa 
Jevišovice: předzámčí nabídne historii : opravy předzámčí  v Jevišovicích vyústí v novou expozici o historii 

města a okolí / Soňa Chmelíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 41 (2015), s. 3 

obce - Jevišovice (Česko) – historické  - památky – zámky - Zámek Jevišovice (starý -

zámek) – opravy - reklama a propagace – dějiny - stálé expozice 

                       

1401)  KRUTIŠ, Dalibor 

Zemřel Vladislav Rakušan / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 56 (2015), s. 3 

CHAF. Odešel obnovitel znojemského vinobraní. Znojemský týden. 9.3.2015, roč. 15, č. 

11, s. 2.  

 dtto:  

MRVA, Vlastimil. Odešel, avšak zůstává. Znojemsko. 10.3.2015, roč. 25, č. 11, s. 1. 

obce - Jevišovice (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické 

vinobraní – osobnosti – podnikatelé - kulturní pracovníci - Rakušan, Vladislav, 1950-2015  

úmrtí 
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1402) KRUTIŠ, Dalibor 

Františka Medunová oslavila sté narozeniny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 72 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Hejtman přál stoleté Františce Medunové. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, č. 

13, s. 1.  

 dtto:  

EIS. Jevišovice: stoletá Františka Medunová. Znojemsko. 24.3.2015, roč. 25, č. 13, s. 1. 

obce - Jevišovice (Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - Medunová, 

Františka - 100. výročí - narození 

 

1403) TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana 

Ohlédnutí za Vladislavem Rakušanem / Tučková Hahnová, Kateřina Kotoučová. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 12 (2015), s. 11 

obce - Jevišovice (Česko) – kultura – slavnosti – vinobraní - Znojemské historické 

vinobraní – osobnosti – podnikatelé - kulturní pracovníci - Rakušan, Vladislav, 1950-2015 

úmrtí - vzpomínky 

 

1404) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 21 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - kroniky 

Zápisy- události - Jevišovice (Česko) - historie 

 

1405) JEVIŠOVICE 

Jevišovice se chlubí bohatou historií a řadou památek. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 13, č. 33 (2015), s. 5 

obce - Jevišovice (Česko) – dějiny - první zmínka – osídlení – obyvatelstvo – památky – 

události - historie 

 

1406) JEVIŠOVICE 

Jevišovice otevřou Předzámčí pro veřejnost. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 13, č. 33 (2015), s. 6-7 

 dtto:  

ČTK. Jevišovice mají fešácké předzámčí. Trvalo to 25 let. Mladá fronta dnes. 22.8.2015, roč. 26, č. 

196, s. 1, Brno a jižní Morava.  

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Jevišovice zvou na předzámčí i loupežníka Suchého Čerta. 5+2 dny. 2015, roč. 

4, č. 32, s. 28. 

obce - Jevišovice (Česko) – historické – památky – zámky - Jevišovice (zámek) - Starý 

zámek Jevišovice – Předzámčí - zpřístupnění 

 

1407) JEVIŠOVICE 

Jevišovice i jejich okolí jsou vyhledávaným cílem turistů. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 13, č. 33 (2015), s. 8 
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obce - Jevišovice (Česko) - cestovní ruch – turistika - turistické cíle – památky - 

návštěvy 

 

1408) MACOUN, Eman 

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

33 (2015), s. 11 

obce - Jevišovice (Česko) – historické – památky – náměstí - Ugartovo náměstí – 

pohlednice – historie – současnost - fotografie 

 

1409) DAK 

Jevišovice mají Knihovnu roku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 236 (2015), s. 1 

 dtto:   

BE. Knihovna Jevišovice získala ocenění. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 43, s. 5. 

obce - Jevišovice (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny – soutěže - Městská 

knihovna Jevišovice - Knihovna roku 2015 - ocenění 
 

 

 

➢ Jezeřany-Maršovice 

 

 

1410) VSM 

Hasiči z Jezeřan-Maršovic oslaví 90 / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 82 (2015), s. 2 

obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - Sbor dobrovolných hasičů 

90. výročí - založení 

 

1411) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Milo Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození – 

kroniky – zápisy – události - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko)  - Jiřice u Miroslavi 

(Znojmo, Česko) - Kravsko (Znojmo, Česko) 
 

 

 

➢ Jiřice u Miroslavi 
 

                            

1412)  MOŠTĚK, Martin 
Jiřický kostel: z ohrožení za rok mezi elitu : chrám sv. Anny postavili tehdejší němečtí obyvatelé Jiřic u 

Miroslavi v roce 1902. Loni se po letech chátrání dočkal celkové opravy / Martin Moštěk. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 70 (2015), s. 2 
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Kostely Znojemska. 

obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - 

kostel sv. Anny - obnova a rekonstrukce památek - současnost 

 

1413) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození 

kroniky – zápisy – události - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - Jiřice u Miroslavi 

(Znojmo, Česko) - Kravsko (Znojmo, Česko) 

 

1414) KRUTIŠ, Dalibor 

V Dolenicích chtějí chovat tisíce selat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 218 (2015), s. 3 

obce - Dolenice (Znojmo, Česko) - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – zemědělství – 

chovatelství – selata – farmy – haly – výstavba – plánování - Zemědělské družstvo Jiřice 

u Miroslavi 

 

1415) BE 

Česká škola v Jiřicích u Miroslavi slavila 70. výročí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 49 (2015), s. 13 

obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) – školství - základní školy - ZŠ Jiřice u 

Miroslavi - 70. výročí - založení 
 

 

 

➢ Korolupy 
 

 

1416) KRUTIŠ, Dalibor 

Korolupy: voda se nedá pít / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 168 (2015), s. 1 

obce - Korolupy (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – kanalizace – vodovody- 

vybudování – voda - pitná voda –dusičnany – odstranění 

 

 

 

➢ Kravsko 
 

 

1417) PERGROVÁ, Ilona 
Tři vesnice v regionu čekají nové volby : znovu k volebním urnám půjdou obyvatelé Tvořihráze, Kravska a 

Tavíkovic / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 17 (2015), s. 1, 3 
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Znojmo (Česko : oblast) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Tavíkovice (Česko) Kravsko 

(Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – volby - obecní volby - opakování  

 

1418)  MOŠTĚK, Martin 

Kravsko a Tvořihráz jdou zítra volit / Martin Moštěk. – In :Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 136 (2015), s. 3 

 dtto:  

PERGROVÁ, Ilona. Tvořihráz i Kravsko: po volbách. Rovnost-Znojemský deník. 15.6.2015, roč. 

26, č. 138, s. 3.  

 dtto:  

M. V Kravsku zvítězili komunisté, v Tvořihrázi Mladí s nadějí. Znojemský týden. 15.6.2015, roč. 15, 

č. 25, s. 1. 

obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní 

správa - obecní úřady – zastupitelstva - volby 

 

1419) VSM 

Zámeckým parkem v Kravsku vede nová naučná stezka / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 137 (2015), s. 3 

obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - zámek Kravsko – parky - naučné stezky - vybudování 

Lesy České republiky, s.p. 

 

1420) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

kroniky – zápisy – události - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - Jiřice u Miroslavi 

(Znojmo, Česko) - Kravsko (Znojmo, Česko) 

 

1421) JAN 

Komunisté v Kravsku dali opozici šach / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 26 (2015), s. 1 

 dtto:  

JM. Komunisté v Kravsku vytvořili koalici s závislými. Znojemský týden. 7.7.2015, roč. 15, č. 28, 

s. 3. 

obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické strany - Komunistická strana 

Čech a Moravy – volby - vítězové 

                            

1422)  LP 

Město buduje kanalizace v obcích / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 6 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – kanalizace – výstavba – plánování - 

Kravsko (Znojmo, Česko) - Plenkovice (Znojmo, Česko) - Kasárna (Znojmo, Česko) 

Mramotice (Znojmo, Česko) - Žerůtky (Znojmo, Česko) 
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1423) JM 

V Kravsku a Tvořihrázi jsou staronoví starostové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 3 

obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - veřejný život – politika  - 

volby – starostové - výsledky 

 

1424) JM 

Příběh jednoho pomníku: Děti babičku přivolaly zpátky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 32 (2015), s. 6 

obce - Kravsko (Znojmo, Česko)  - dějiny – 1945 – památníky – pomníky – události- 

vzpomínky - historie 
 

 

 

➢ Křepice 
 

 

1425) TIK 

Křepičtí dokázali, že umějí táhnout za jeden provaz / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 33 (2015), s. 12 

obce - Křepice (Znojmo, Česko) – sport – zábava - Hry bez hranic - 6. ročník 
 

 

 

➢ Kuchařovice 
 

 

1426) POČASÍ 

Počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 1 (2015), s. [2]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - teploty 

statistiky – prosinec - 2014 

 

1427) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

3 (2015), s. [2]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – únor  2015 - statistiky 

 

1428) FLORIAN, Vladislav 

Z dávné historie / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 3 (2015), s. 

[4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – dějiny - 17. stol. – zemědělství – dobytek – pastvy -

žádosti 
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1429) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

4 (2015), s. [2]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – březen – 2015 - statistiky 

 

1430) HANZALOVÁ, Terezie 

70 let výročí ukončení druhé světové války / Terezie Hanzalová. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -

- Roč. 22, č. 4 (2015), s. [2-3]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - 

Rudá armáda – osvobození – události - vzpomínky 

 

1431) FLORIAN, Vladislav 

Z dávné historie : vojenská střelnice / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 

22, č. 4 (2015), s. [4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – dějiny - 19. stol. – vojenství - střelnice 

 

1432) MOŠTĚK, Martin 

Kuchařovičtí zastupitelé: další kamiony už ne / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 112 (2015), s. 3 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – mosty – opravy - zácpy 

provoz – kamiony - odklon 

 

1433) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

5 (2015), s. 4. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – duben – 2015 - statistiky 

 

1434) KRUTIŠ, Dalibor 

Kuchařovice? Radar hlásí hrozné číslo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 141 (2015), s. 1, 3 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – automobily - průjezd 

radarová technika – radary – měření - květen – 2015 - statistika 

 

1435) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

6 (2015), s. [4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – květen – 2015 - statistiky 

 

1436) VSM 

Z Kuchařovic vede objížďka / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 163 (2015), s. 3 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko)  - doprava - silniční doprava – silnice – průtahy -  
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opravy – rekonstrukce – uzavírky  - objížďky 

 

1437)  FLORIAN, Vladislav 

Lánové rejstříky / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 7 (2013), s. 

[2-3]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – zemědělství – pole - lánové rejstříky – panství – 

obyvatelstvo - historie 

 

1438) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

7 (2013), s. [3-4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko)  - příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – statistiky – červen - 2015 

 

1439) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

8 (2015). -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – měření – statistiky – červenec -  2015 

 

1440) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

9 (2015), s. [4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – srážky - statistiky 

 

1441) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

10 (2015), s. [4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – statistiky – září - 2015 

 

1442) EISENBRUK, Jiří 

Vracejí se sice do minulého století, ale vracejí se k osvědčenému, jsou chytří / Jiří Eisenbruk. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 44 (2015), s. 2 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – kultura  - kulturní – víceúčelová – zařízení - 

otevření 

 

1443) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

11 (2015), s. [3]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie – teploty - srážky 

statistiky – říjen - 2015 
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1444) FLORIAN, Vladislav 

Meteorologické zpravodajství / Vladislav Florian. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 22, č. 

12 (2015), s. [4]. -- R-3347. 

obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – příroda – počasí – meteorologie - Meteorologická 

stanice Kuchařovice – teploty – srážky – statistiky – listopad - 2015 

 

1445) CHAF 

František Janíček zasvětil svůj život dřevu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 50 (2015), s. 14 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – hospodářství -  

řemesla – živnosti – truhlářství – osobnosti – truhláři - Janíček, František, 1930- 

biografie - dílo 
 

 

 

➢ Kyjovice 
 

 

1446) VSM 

Obce mají 19 kilometrů kanalizace / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Kyjovice (Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Žerotice (Znojmo, Česko) 

Výrovice (Znojmo, Česko)  - vodní hospodářství – kanalizace - čistírna odpadních vod – 

výstavba – dokončení 

 

 
 

➢ Lančov 
 

 

1447) IPE 

U Lančova hořelo pole s obilím. Škoda je tři sta tisíc / ipe, vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 2 

obce - Lančov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči  - požáry – pole – obilí - škody 
 

 

 

➢ Lechovice 
 

 

1448) DUŠKOVÁ, Markéta 

Lechovice se dočkaly / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 12 (2015), s. 2 

obce - Lechovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty - 

výstavba – plánování - přípravy                       
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1449)  BE 

Lechovičtí vinaři: Jednou z našich dominant je sekt / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 19 (2015), s. 6 

obce - Lechovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinné sklepy Lechovice  - 

Hrachovský, Jan - rozhovory 

 

1450) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 23 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy – události - Lechovice (Znojmo, Česko) - Lesná (Znojmo, Česko) -  

Lesonice (Znojmo, Česko) -  

 

1451) JM 

Archeologové objevili u Lechovic hrob muže s dýkou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 37 (2015), s. 3 

obce - Lechovice (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy - 

nálezy - kostry 

 

1452)  JM 

Obchvat kolem Lechovic: Silničáři vypisují výběrové řízení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. – Roč. 15, č. 40 (2015), s. 2 

obce - Lechovice (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice – obchvaty – 

výstavba – plánování - výběrová řízení 

 

1453) JM 

M. O. Vácha: Věřme svým dobrým instinktům / jm. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 52-53(2015), s. I, VI 

obce- Lechovice (Znojmo, Česko) – církev – osobnosti – faráři –  Vácha, Marek Orko, 

1966- - rozhovory 

 

 

 

➢ Lesná 

 

 

1454) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 23 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy – události - Lesná (Znojmo, Česko) - Lesonice (Znojmo, Česko) - 

Lechovice (Znojmo, Česko) 
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➢ Lesonice 
 

 

1455)  KOLÁŘÍKOVÁ, Tereza 

Ochotníci před hrou nabízejí losovici / Tereza Koláříková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 9 (2015), s. 2 

obce - Lesonice (Znojmo, Česko) – kultura – divadlo - ochotnické divadlo - ochotníci 

herci 

 

1456)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 23 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození 

kroniky – zápisy – události - Lesná (Znojmo, Česko) - Lesonice (Znojmo, Česko) - 

Lechovice (Znojmo, Česko) 

 

1457) GRUNA, Bronislav 

Z historie naší obce - staré pohlednice Lesonic / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Lesoňák. -- 

Č. 1 (2015), Roč. 5, s. 28-36. -- R-3355. 

obce - Lesonice (Znojmo, Česko) – historické – památky – budovy – pohlednice – 

fotografie - historie 

               

1458)  PÁR 

Pár řádků z lesonické kroniky. -- In: Lesoňák. -- Č. 1 (2015), Roč. 5, s. 37-38. -- R-3355. 

obce - Lesonice (Znojmo, Česko) – dějiny – kroniky – zápisy – katastrofy – požáry – 

nemoci – cholera – Prusové - události 
 

 

 

➢ Litobratřice 
 

 

1459) MACOUN, Eman 

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

16 (2015), s. 11 

obce - Litobratřice (Znojmo, Česko) – příroda – rybníky – historie – současnost - 

fotografie 

 

1460) MACOUN, Eman 

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

53 (2015), s. 11 

obce - Litobratřice (Znojmo, Česko) – historické – památky – budovy – školy – historie - 

současnost - fotografie 
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➢ Lukov 
 

 

1461) JM 

Pětici obcí spojí téměř dvacet km kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod 

kanalizace – výstavba – plánování  - Vodohospodářské stavby Teplice - Milíčovice 

(Znojmo, Česko) - Lukov (Znojmo, Česko) - Vracovice (Znojmo, Česko) - Horní Břečkov 

(Znojmo, Česko) - Čížov (Znojmo, Česko) 

 

1462)  JM 

U Lukova přibude 21 tisíc stromů a keřů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 20 (2015), s. 3 

obce - Lukov (Znojmo, Česko) – příroda – dřeviny – stromy – keře – výsadba - Územní 

systém ekologické stability krajiny 

 

1463)  VSM 

 Lukov: 21 tisíc nových stromů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

 ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 166 (2015), s. 3 

 obce - Lukov (Znojmo, Česko) – příroda – stromy - výsadba 

 

1464) JM 

Tip na výlet: Zřícenina Nový Hrádek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 12 

obce - Lukov (Znojmo, Česko) – historické – památky – hrady – zříceniny - Nový Hrádek 

(hrad) – historie 

 

 

 

➢ Mašovice 

 

 

1465) JM 

Skořápkovník má 4 930 vajíček / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 9 

obce - Mašovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – tradice – Velikonoce – 

Skořápkovník - kraslice 

 

1466)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 25 (2015), s. 7 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození – 

kroniky – zápisy - Mašovice (Znojmo, Česko) 
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➢ Milíčovice 
 

 

1467) JM 

Pětici obcí spojí téměř dvacet km kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod –

kanalizace – výstavba – plánování - Vodohospodářské stavby Teplice - Milíčovice 

(Znojmo, Česko) - Lukov (Znojmo, Česko) - Vracovice (Znojmo, Česko) - Horní Břečkov 

(Znojmo, Česko) - Čížov (Znojmo, Česko) 

 

1468)  JM 

Silnice mezi Citonicemi a Milíčovicemi: Bude širší a pevnější / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) – Milíčovice (Znojmo, Česko) - Citonice (Znojmo, Česko) - 

doprava - silniční doprava – silnice – rekonstrukce - opravy  

  
 

 

➢ Miroslav 
 

 

1469)  DAK 

Miroslavští hledají firmu na svoz komunálního odpadu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 

obce - Miroslav (Česko) - životní prostředí – odpad - komunální odpad - svoz a likvidace - 

výběrová řízení 

 

1470) MOŠTĚK, Martin 
Miroslavský kostel oslaví staletí trvání : chrám sv. Petra a Pavla je zřejmě již třetím svatostánkem postupně 

postaveným na témže místě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 10 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Miroslav (Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. Petra a 

Pavla – historie - současnost 

 

1471) MOŠTĚK, Martin 

Terminál u Miroslavi bude hotov do léta / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 19 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava – vozovky – silnice – terminály – 

opravy – rekonstrukce  - přípravy - 2015 
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1472) KOLÁŘÍKOVÁ, Tereza 

Skládači odjeli s puzzlem na oblečení / Tereza Koláříková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 33 (2015), s. 2 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – puzzle – skládání – osobnosti - Počarovská, 

Anna 

 

1473)  MOŠTĚK, Martin 

Miroslav opravuje koupaliště, otevře je v létě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 35 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) – služby – koupaliště – bazény – opravy – rekonstrukce - 

plánování 

 

1474)  PERGROVÁ, Ilona 
Miroslav: další část zámku opraví už zjara : jihovýchodní křídlo miroslavského zámku má novu fasádu. Ve 

vnitřních prostorách se činí řemeslníci, aby je připravili pro expozice / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 36 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Zámek v Miroslavi se otevře veřejnosti. Znojemský týden. 2.2.2015, roč. 15, č. 6,  

s. 1. 

obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy – 

rekonstrukce - jaro 2015 

                           

1475)  SMOLA, Vojtěch 
Tragédie dolehla na Miroslavské : zřejmě příliš rychlá jízda řidiče způsobila podle policie nedělní tragickou 

nehodu u Miroslavi / Vojtěch Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933.-- Roč. 26, č. 70 (2015), s. 1, 3 

 dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Podobným nehodám nelze zabránit. Znojemský deník-Rovnost. 24.3.2015. 

roč. 26, č. 70, s. 3 

obce - Miroslav (Česko) - Znojmo (Česko) – policie - Policie ČR - silniční dopravní nehody 

oběti dopravních nehod - vyšetřování 

 

1476)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Už bez nehod. Díky terminálu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 9 (2015), s. 1, 2 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava – vozovky – silnice – terminály – 

opravy – rekonstrukce – přípravy - 2015 

 

1477)  EISENBRUK, Jiří 

Miroslavský puzzle hraje o rekord / Jiří Eisenbruk, TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. 

-- Roč. 25, č. 11 (2015), s. 4 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – puzzle - Slovanská epopej – výroba - rekordy 

         

1478)  KRUTIŠ, Dalibor 

Miroslav: koupaliště otevřou už letos v létě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 109 (2015), s. 3 
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obce - Miroslav (Česko) – služby – koupaliště – opravy –rekonstrukce - otevření 

 

1479) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav dokončila opravu křídla zámku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 116 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky  - Miroslav (zámek) – opravy – 

rekonstrukce - dokončení 

 

1480)  VSM 

Obří puzzle vystaví v Pelhřimově / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 122 (2015), s. 3 

 dtto:  

PECHOVÁ, Jana. Muchova epopej se vrací Moravě, zastavila se v Pelhřimově. Právo. 2.6.2015, 

roč. 25, č. 127, s. 11.  

 :dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Slovanská epopej ze 160 000 dílků. Znojemsko. 12.5.2015, roč. 25,  

č. 20, s. 1, 2. 

obce - Miroslav (Česko) + zájmová činnost – puzzle -Slovanská epopej + Muzeum rekordů 

a kuriozit (Pelhřimov. Česko) - výstavy 

 

1481) ZÁMEK 

Zámek otevřou veřejnosti. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 11 (2015), s. 1 

obce - Miroslav (Česko)  - historické – památky  - zámky – rekonstrukce – dokončení - 

 otevření 

 

1482) MALAFA, Libor 

Miroslavský zámek chystá expozice / Libor Malafa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 145 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – puzzle - Slovanská epopej – expozice – 

výstavy - Miroslav (zámek) - přípravy 

 

1483)  BE 

Vinařství Hanzel: Sbíráme víno výhradně ručně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 22 (2015), s. 6 

obce - Miroslav (Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Hanzel – osobnosti – vinaři - 

Hanzel, Martin - rozhovory 

 

1484) SMOLA, Vojtěch 

Miroslavské Meruňkobraní: dorazí i Špinarová / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 163 (2015), s. 2 

 dtto:  

VOLF, Roman. Miroslavské Meruňkobraní s jarmarkem 18.července. Zrcadlo. 26.6.2015, roč. 14, č. 

13, s. 3. 

obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 

26. ročník - programy 
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1485) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození – 

kroniky – zápisy - Miroslav (Česko) - Loděnice (Brno-venkov, Česko) - - Miroslavské 

Knínice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko) 

 

1486) JM 

Domov seniorů v Miroslavi bude mít i kapli / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 26 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - domovy pro seniory – 

výstavba - plánování 

 

1487) DUŠKOVÁ, Markéta 

Zámek má puzzle i lego / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 26 (2015), s. 1 

obce - Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy - 

rekonstrukce - dokončení 

 

1488) TROJAN, Jan 

Meruňkobraní takřka bez meruněk / Jan Trojan. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 

167 (2015), s. 15 

 dtto:  

ČTK, DAK. Meruňkobraní otevřelo zámek. Rovnost-Znojemský deník. 20.7.2015, roč. 26, č. 

167, s. 3. 

obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní - 16. ročník - Jarmark u 

Floriána - 26. ročník – zámky - Miroslav (zámek) - zpřístupnění 

 

1489) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav chystá plebiscit o hazardu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 2 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – referendum - termíny 

 

1490) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav zavede parkovné na náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 190 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava - parkovací plochy – parkovací – 

automaty - náměstí 

 

1491) MOŠTĚK, Martin 
Terminál u Miroslavi otevře za týden : s poslední srpnovou nedělí skončí cestujícím u Miroslavi nebezpečné 

přebíhání silnice na Pohořelice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 193 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava – vozovky – silnice – terminály – 

opravy – rekonstrukce - dokončení 
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1492)  BE 

Knedlíkovým králem se stal Miroslav Antoš / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 16 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. K titulu Knedlíkového krále se projedl Miroslav Antoš. Znojemsko. 21.7.2015, 

roč. 25, č. 30, s. 8. 

obce - Miroslav (Česko) – kultura – slavnosti – Meruňkobraní - 16. ročník – knedlíky - 

pojídání – vítězové - Antoš, Miroslav 

                            

1493)  EIS 

Miroslavský zámek otevřen, ale-- / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 30 

(2015), s. 1, 2 

obce -- Miroslav (Česko) – historické – památky – zámky - Miroslav (zámek) – opravy - 

rekonstrukce - zpřístupnění 

 

1494) KRUTIŠ, Dalibor 

Hazard: Miroslav hlasuje o referendu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 221 (2015), s. 1, 3 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – referendum – plebiscit -  

zastupitelstvo - jednání 

 

1495) MM 

Parkování na miroslavském náměstí bude brzy placené / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - parkovací plochy - platby 

provozní – řád - nám. Svobody 

 

1496) PERGROVÁ, Ilona 

Miroslav: referendum o hazardu bude. Termín je 7. listopadu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 223 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. V Miroslavi chystají referendum o zákazu hazardu. Znojemský týden. 17.8.2015, roč. 15, č. 34, 

s. 3. 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – referendum - obyvatelstvo 

termíny - schválení 

 

1497) EIS 

Miroslavský autobusový terminál již slouží veřejnosti / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -

- Roč. 25, č. 36 (2015), s. 2 

 dtto:  

JM. Přestupní uzel v Miroslavi je už v provozu. Znojemský týdne. 2015, roč. 15, č. 38,  

s. 9.  

 dtto:  

MD. U Miroslavi bezpečněji. 5+2 dny. 2015, roč. 4, č. 41, s. 2. 
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obce - Miroslav (Česko) – doprava - silniční doprava – vozovky – silnice – terminály – 

opravy – rekonstrukce – dokončení 

 

1498) KAMEN, Jiří 

Napoleonův anděl na ostrově Elba / Jiří Kamen. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 16 (2015), 

s. 1 

obce - Miroslav (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti –umělci- Krbálek, 

Pavel, 1928-2015 - úmrtí 

 

1499) EISENBRUK, Jiří 

Pavla Krbálka si vzali andělé / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 

25, č. 38 (2015), s. 11 

obce - Miroslav (Česko) – kultura – umění – sochařství – osobnosti – umělci - Krbálek, 

Pavel, 1928-2015 - úmrtí 

 

1500) VSM 

Referendum přiblíží na plakátech / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 246 (2015), s. 3 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – referendum – obyvatelstvo  

termíny - plakáty 

 

1501) KRUTIŠ, Dalibor 

Miroslavská radnice čelí kritice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 255 (2015), s. 1, 3 

obce - Miroslav (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav – 

zastupitelstvo – starostové - Volf, Roman - odvolání 

 

1502) BE 

Miroslavští hasiči oslaví své výročí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 7 

 dtto:  

MH. Hasiči v Miroslavi slavili 135 let. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 42, s. 9. 

obce - Miroslav (Česko) – služby – hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - 135. výročí - 

založení  

 

1503) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav rozhodne o hazardu : místní referendum o zákszu heren čeká zítra voliče v Miroslavi / Martin 

Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 259 (2015), 

s. 1,  3 

 dtto:  

MOŠŤEK, Martin. Miroslav odmítla hazard. Slabě. Rovnost-Znojemský deník. 9.11.2015, roč. 

26, č. 261, s. 1, 3.  

 dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Miroslavské referendum netáhlo. Znojemské noviny. 2015, č.46, s. 3. 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – referendum -  
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obyvatelstvo 

 

1504) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav: po roce výměna tandemu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 262 (2015), s. 1 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Nadějná miroslavská rošáda Formana s Volfem. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 

47, s. 1. 

obce - Miroslav (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav  -

starostové - Forman, Augustin - místostarostové - Volf, Roman - změny - zastupitelstva 

zasedání 

  

1505)  KUČA, Martin 

Železniční stanice Miroslav (Misslitz) / Martin Kuča. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 20 (2015), s. 5 

obce - Miroslav (Česko) – doprava - železniční doprava - železniční stanice - historie 

 

1506) MOŠTĚK, Martin 
Miroslav rozhodne o zákazu hazardu : městskou vyhlášku o možném zákazu hracích automatů ve městě 

dostanou na stůl zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 281 (2015), s. 1 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard - Obecní úřad Miroslav -  

zastupitelstvo – vyhláška – příprava - rozhodnutí 

 

1507) ČTK 

Domov pro padesát důchodců v Miroslavi? Stále v jednání / čtk, vsm. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 286 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Miroslav (Česko) - sociální služby  - sociální péče – senioři - 

domovy pro seniory – plány - výstavba 

 

1508) MOŠTĚK, Martin 

Miroslav: hazard je bez omezení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 

1802-0933. Roč. 26, č. 292 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Miroslavští si na hazardu vylámali zuby jako Znojemští. Znojemsko. 2016, roč. 

26, č. 1, s. 1, 8. 

obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost – herny – hazard – zákazy – vyhlášky - 

referendum - neplatnost 
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➢ Morašice 
 

 

1509) VEIS, Emil 

Morašičtí poutníci budou mít prapor / Emil Veis. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 28 (2015), s. 7 

bce - Morašice (Znojmo, Česko) – církev – poutě – poutníci – znaky – prapory - svěcení 

Česká vexilologická společnost 

 

1510) PERGROVÁ, Ilona 
Morašický kostel skrýval vzácnou Madonu : další díl seriálu Kostely Znojemska připomíná historii svatostánku 

sv. Anny v Morašicích, který je známý cennou vyřezávanou soškou / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 

Kostely Znojemska. 

obce - Morašice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. 

Anny - historie 

 

1511) PERGROVÁ, Ilona 

Morašice trápí nedostatek vody / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 1, 2 

Znojmo (Česko : oblast) – příroda – počasí – sucha - spodní vody – vysychání – voda – 

nedostatek - Morašice (Znojmo, Česko) - Hrádek (Znojmo, Česko) 

 

1512) VEIS, Emil 

Střípky z historie Morašic / Emil Veis. -- In: Morašický zpravodaj. -- Roč. 1, č. 2 (2015), s. [5] 

obce - Morašice (Znojmo, Česko) – dějiny – kroniky - první zmínka – 1253 – události - 

historie 

                            

1513)  VEIS, Emil 

Příspěvek kronikáře / Emil Veis. -- In: Morašický zpravodaj. -- Roč. 1, č. 4 (2015), s. [3] 

obce - Morašice (Znojmo, Česko) – dějiny – kroniky – události – výročí - přehledy 
 

 

 

➢ Moravský Krumlov 
 

 

1514) MOŠTĚK, Martin 

V Krumlově končí další podnik. Jatka : Moravský krumlov od ledna přichází o další firmu / Martin Moštěk. 

-- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 5 (2015), s. 1 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl - masný průmysl - Jatky Moravský Krumlov, 

spol. s r. o. – provoz - ukončení 
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1515) VSM 

Postiženému Filipovi přispěli na léčbu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 14 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) -sociální péče- děti - zdravotně postižené děti - 

Skupina ČEZ - Nadace ČEZ - éčebná rehabilitace - příspěvky 

 

1516) PEČER, Marek 

Zeptali jsme se: starosty MK Mgr. Tomáše Třetiny / Marek Pečer. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 1 

(2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo 

osobnosti – starostové - Třetina, Tomáš - rozhovory 

 

1517) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Krumlovská jatka porazila sama sebe / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JANÍČKOVÁ, Alžběta. Agonie jatek. Znojemsko. 10.2.2015, roč. 25, č. 7, s. 1, 2. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl - masný průmysl  - jatka - Jatky Moravský 

Krumlov, spol. s r. o. – provoz – ukončení 

 

1518) KRUTIŠ, Dalibor 

Krumlov projedná rozpočet města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 51 (2015), s. 3 

 dtto:  

Město má schválený rozpočet na letošní rok. Moravskokrumlovské noviny. 11.3.2015, roč. 9, č. 3, 

s. 1. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 

Krumlov - Rada města Moravský Krumlov – jednání - rozpočet 2015 

 

1519)  MOŠTĚK, Martin 

Krumlov po letech dostane kamery / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 56 (2015), s. 1 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – policie - Městská policie – kamery - kamerové –

systémy – modernizace finance - schválení 

 

1520) VSM 

Vrabčák: vystoupí i Divokej Bill / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 56 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly - Vrabčák - 2015 

programy - přípravy 

 

1521)  KUČA, Martin 

Husitský hejtman Bohuslav ze Švamberka a M. Krumlov / Martin Kuča. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 

3 (2015), s. 5 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) – dějiny - 15. stol. – osobnosti – hejtmani - Bohuslav ze 

Švamberka - biografie 

                            

1522)  MOŠTĚK, Martin 

Krumlov: tržnice vyvolává spory / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 67 (2015), s. 1 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. – 

areály – objekty – využití – tržnice - spory 

 

1523) MOŠTĚK, Martin 
Vertex chtějí ponechat bez obchodů : krumlovští podnikatelé kritizovali žádost majitele areálu bývalého 

Vertexu na změnu územního plánu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 77 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Vertex, s.r.o. areály 

využití - kompromisy 

 

1524) PERGROVÁ, Ilona 

Krumlovský zámek nabídne letos Buriana / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění – malíři - Burian, Zdeněk, 1905-1981 

kresby – výstavy - Moravský Krumlov (zámek) 

 

1525) MOŠTĚK, Martin 

Krumlov zvažuje koupi hotelu : zastupitelé v Moravském Krumlově začínají diskutovat, zda má město 

koupit hotel na hlavním náměstí / Martin Moštěk.-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 80 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

JM. Krumlov chce koupit hotel, kvůli sálu. Znojemský týden. 18.5.2015, roč. 15, č. 21, s. 1. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 

Krumlov –zastupitelé – návrhy - hotel Epopej – koupě - náměstí T. G. Masaryka 

 

1526) PI 

Krumlovští zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok / PI. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. 

-- Roč. 25, č. 11 (2015), s. 2 

 dtto:  

JM. Krumlovští hospodaří se 165 miliony. Znojemský týden. 16.3.2015, roč. 15, č. 12, s. 3. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 

Krumlov – hospodaření – rozpočty – schválení - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov 

 

1527) MOŠTĚK, Martin 
Krumlov zvýšil tlak na tržnici : návrh na změnu územního plánu pro areál Vertexu neprošel krumlovským 

zastupitelstvem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 97 (2015), s. 1 

 dtto:  

EIS. Tržnice ve Vertexu nebude. Znojemsko. 2.6.2015, roč. 25, č. 23, s. 1. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. –

Hodonice - územní plány – změna – návrhy - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov - 

zamítnutí 

 

1528) IPE 

Na Franzova plátna už od pátku / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 100 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění - výtvarní umělci - Franz, Vladimír, 

1959-  výstavy - Moravský Krumlov (zámek) 

 

1529) MOŠTĚK, Martin 

Radnice rozdaly příspěvky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 113 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život 

místní správa – zastupitelstva – dotace – příspěvky – schválení – kluby - spolky 

 

1530) NOVÁKOVÁ, Martina 

Březen - Měsíc knihy a čtenářů - uzavřelo dvanácté nocování v knihovně / Martina Nováková, Radmila 

Dvořáková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 9, č. 4 (2015), s. 6  

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – kulturní – zařízení – knihovny - Městská 

knihovna Moravský Krumlov – akce - Březen-měsíc knihy 

 

1531)  MOŠTĚK, Martin 
Praha zavřela Epopej. Kvůli omítce : zřejmě do poloviny léta bude nepřístupná výstava Slovanské epopeje v 

Praze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 117 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Epopej se možná vrátí do Krumlova. Znojemský týden. 1.6.2015, roč. 15, č. 23, s. 1,3. 

Moravský Krumlov (Česko) - Praha (Česko) – kultura – umění – malířství - Slovanská 

epopej - Veletržní palác (Praha, Česko) – uzavření - kritika 

 

1532) MOŠTĚK, Martin 

Tržnice zavřela. Kvůli tlaku úřadu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 123 (2015), s. 1, 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – obchod – tržnice – prodejci – činnost - ukončení 

 

1533) SMOLA, Vojtěch 

Incheba nabízí zámek Krumlovu : dosavadní vlastník krumlovského zámku pět pení této dominanty / 

Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 127 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

ČTK, ZR. Incheba nabízí zámek za 15 miliónů. Právo. 3.6.2015, roč. 25, č. 128, s. 10. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Zámek Moravský 

Krumlov - Incheba Praha (firma) – nabídky – prodej – názory 
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1534)  PERGROVÁ, Ilona 
Muzeum odtajní depozitář a přiblíží řemesla : další díl Zajímavosti muzea je pozvánkou na Muzejní noc, kterou 

pořádají nadcházející pátek v Moravském Krumlově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 131 (2015), s. 1, 2 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Městské muzeum 

a Galerie Knížecí dům (Moravský Krumlov. Česko) - Festival muzejních nocí - 11. ročník - 

akce 

 

1535) DUŠKOVÁ, Markéta 

Krumlov opět chce koupit zámek a do něj vrátit Epopej : majitel památky ji nabízí radnici za 15 milionů / 

Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 134 

(2015), s. 2, Brno a jižní Morava 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Krumlov cílí na zámek. 5+2 dny. 12.6.2015, roč. 4, č. 23, s. 3. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Zámek Moravský 

Krumlov – koupě – vlastník - nabídka 

 

1536) PARACELSUS 

Paracelsus z Moravského Krumlova utekl. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 11 (2015), s. 5 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – zdravotnictví – lékařství – osobnosti – lékaři - 

Paracelsus, 1493-1541 - biografie 

  

1537)  DVOŘÁKOVÁ, Radmila 

Král pasoval prvňáčky na čtenáře / Radmila Dvořáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 137 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Městská 

knihovna Moravský Krumlov – akce – děti – pasování - Už jsem čtenář 

 

1538) MACOUN, Eman 

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

21 (2015), s. 11 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky - Křepelčí vrch – Špilberk -  

pověsti 

 

1539)  MIV 

Moravský Krumlov láká na výstavu ze sbírek Mládkových / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 

Roč. 25, č. 154 (2015), s. 11  

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění - umělecká díla – výstavy - Mládková, 

Meda, 1919- - Mládek, Jan Viktor, 1911-1989 - Zámek Moravský Krumlov 

 

1540) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Milo Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 24 (2015), s. 11 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 256 

Kroniky – zápisy - Moravský Krumlov (Česko) - Loděnice (Brno-venkov, Česko) - Miroslav 

(Česko) - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) 

  

1541) JM 

Incheba nabídla Krumlovu zámek za 15 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 25 (2015) s. 1 

 dtto:  

MAPE. Zámek k mání za 15 milionů. Zrcadlo. 26.6.2015, roč. 14, č. 13, s. 1. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov 

(zámek) – prodej - Incheba Praha (firma) - Městský úřad Mor. Krumlov - zájem 

                           

1542)  BV 

Kaple sv. Markéty v Rybníkách - tip na letní výlet / BV. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 13 (2015), s. 5 

obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko)  -Tupanov – historické - 

památky – kaple - kaple sv. Markéty 

 

1543) MOŠTĚK, Martin 
Praha znovu otevírá Muchovu Epopej : víc jak dva měsíce z hlavní sezony musela zůstat zavřená expozice 

Slovanské epopeje v Praze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 178 (2015), s. 3 

Praha (Česko) - Galerie hlavního města Prahy - Moravský Krumlov (Česko) – kultura - 

umění – malířství - Slovanská epopej – expozice – přestávky - zpřístupnění 

 

1544) PERGROVÁ, Ilona 

Krumlov: z hotelu bude ubytovna : diskuze ohledně hotelu Epopej v srdci Moravského Krumlova končí / 

Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 181 

(2015), s. 1, 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 

Krumlov hotel Epopej – využítí – dlouhodobá - ubytovací zařízení 

 

1545) PERGROVÁ, Ilona 

Africké bubínky rozezní Vrabčák / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 181 (2015), s. 2 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba - hudební festivaly – Vrabčák – 

programy 

 

1546)  PERGROVÁ, Ilona 

Krumlovský Vrabčí hájek zněl i voněl Afrikou / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 185 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – hudba – djembe - Djembe Marathon - 5. 

ročník - reportáže 

 

1547) MOŠTĚK, Martin 

Majitel chce změnu plánu pro Vertex / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 186 (2015), s. 3 
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 dtto:  

TŘETINA, Tomáš. Tržnice Vanessa - rozhodnout musí státní správa, ne Město Moravskokrumlovské 

noviny. 16.7.2015, roč. 9, č. 7-8, s. 2. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. –

bývalé – budovy – areály – využití - jednání 

 

1548) KRUTIŠ, Dalibor 

Krumlov: padly stromy, lidem to vadí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – příroda - veřejná zeleň – stromy – kácení - Správa 

majetku – obyvatelstvo - nesouhlas 

 

1549)  SMOLA, Vojtěch 

Opravují sokolovnu s kinosálem / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 187 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – stavebnictví – sokolovny – budovy - opravy 

rekonstrukce 

 

1550) TŘETINA, Tomáš 

Zastupitelstvo města schválilo odkup zámku Moravský Krumlov / Tomáš Třetina. -- In: 

Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 9, č. 7-8 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JAN. Krumlov kupuje zámek. Znojemsko. 14.7.2015, roč. 25, č. 29, s. 1, 12. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov 

(zámek) – prodej - Incheba Praha (firma) – odkoupení - Zastupitelstvo města Moravský 

Krumlov - schválení 

 

1551) VSM 

Prázdniny zakončí Malý festival loutky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 2 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – divadlo – festivaly -Malý festival loutky - 

9. ročník  - programy 

 

1552)  VSM 

I Krumlov už chystá svoje burčákobraní / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 208 (2015), s. 3 

 dtto:  

RED. Čtvrté burčákobraní bavilo Moravský Krumlov. Moravskokrumlovské noviny. 2015, roč. 9, č. 

10, s. 1. 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – slavnosti – Burčákobraní – burčák –

ochutnávky - programy 
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1553)  MOŠTĚK, Martin 
Koupi krumlovského zámku brzdí exekuce : krumlovští zastupitelé schválili včera smlouvu o úvěru na koupi 

tamního zámku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 210 (2015), s. 1, 2 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 

Krumlov - Zámek Moravský Krumlov – koupě – překážky - exekuce 

 

1554) ČTK 

Územní plán kvůli Vertexu Krumlovští zatím nezměnili / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Io 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – průmysl – podniky - Saint-Gobain Vertex, s.r.o. - 

územní plány – změny - Zastupitelstvo města Moravský Krumlov – hlasování - odložení 

 

1555) VSM 

Krumlovští se pustí do sbírání starých elektrospotřebičů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 225 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - komunální odpad – odpadov – 

hospodářství - elektrické spotřebiče - sběrné dvory 

  

1556)  EIS 

Bořivoj Švéda: Ve svých kresbách se snažím odlišit / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 

Roč. 25, č. 35 (2015), s. 1, 4   

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění – kresby – výstavy - Švéda, Bořivoj 

rozhovory 

 

1557) DUŠKOVÁ, Markéta 

Inspirací se stal Asterix / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 33 (2015), s. 2 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – kultura – umění kresba – vtipy – osobnosti – kreslíři -  

Švéda, Bořivoj 

 

1558) MACOUN, Eman 

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

38 (2015), s. 11 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Moravský Krumlov  -

(zámek) – nádvoří – historie – současnost - fotografie 

 

1559) TŘETINA, Tomáš 

Náměstí v Krumlově zažívá proměnu / Tomáš Třetina. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 254 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – příroda - městská zeleň – keře – výsadba - náměstí 

Správa majetku města 

 

1560) KUČA, Martin 

Okno do muzea : Návštěva T. G. Masaryka v Moravském Krumlově roku 1928 / Martin Kuča. -- In: 

Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 9, č. 10 (2015), s. 6 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) – dějiny – 1928 - Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 

- návštěvy 

 

1561) PERGROVÁ, Ilona 

Tržnice? Z továrny do hotelu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 265 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – služby – bývalé – hotely - hotel Epopej - budovy 

využití – tržnice – obchody - velkosklady 

 

1562) VSM 

Otevřou největší středisko technického vzdělávání / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 279 (2015), s. 3 

 dtto:  

VOJTEK, Milan. Poláka nabízí kvalitní výuku. Právo. 5.12.2015, roč. 25., č. 283, s. 12 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - Polánka (Moravský Krumlov, Česko) - školství 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, - Středisko technického 

vzdělávání - otevření 

 

1563) KRUTIŠ, Dalibor 

Krumlov: vandaly u WC hlídají kamery : moravskokrumlovské autobusové nádraží slouží lidem už plných pět 

let. Potíže s toaletami město řeší kamerami / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN1802-0933. -- Roč. 26, č. 281 (2015), s. 3 

Obce -Moravský Krumlov (Česko) – doprava - autobusová doprava - autobusová nádraží 

záchody – vandalové – kamery - sledování 

 

1564) MOŠTĚK, Martin 
Zámek v Krumlově čeká dražba : na mimořádném zasedání jednali krumlovští zastupitelé o účasti města v 

dražbě tamního zámku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 293 (2015), s. 1 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – historické – památky – zámky - Zámek Moravský 

Krumlov - veřejné dražby - postupy 

 

1565)  MOŠTĚK, Martin 
Krumlov spustil nové kamery : šestnáct kamer střeží po letech příprav ulice a parkoviště v Moravském 

Krumlově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 300 (2015), s. 1, 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – policie - Městská policie Moravský Krumlov – kamery  

kamerové systémy – pořízení - instalace 

 

1566) JM 

V Krumlově je moderní sběrný dvůr / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 3 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí – odpady - komunální odpad - sběrná 

střediska - sběrné dvory - modernizace 
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1567) KUČA, Martin 

Okno do muzea : zaniklá krumlovská židovská synagoga / Martin Kuča. -- In: Moravskokrumlovské 

noviny. -- Roč. 9, č. 12 (2015), s. 12 

obce - Moravský Krumlov (Česko) – dějiny – Židé  - synag 

                            

1568)  KUČA, Martin 

Nový pravěký objekt v prostoru Krumlovského lesa / Martin Kuča. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 15, č. 1 

(2016), s. 5 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - Krumlovský les – dějiny – archeologie – pravěk – 

památky - rondely (stavby) 
 

 

 

➢ Nový Šaldorf-Sedlešovice 
 

 

1569) VSM 

Novošaldorfští vinaři budou opět kopat písek pro Vídeň / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 3 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Nakopali tuny písku. Znojemsko. 27.1.2015, roč. 25, č. 5, s. 8. 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – vinařství – vinaři - 

akce - Kopání písku pro Vídeň - Modré sklepy Nový Šaldorf – programy 

 

1570) KRUTIŠ, Dalibor 

Porotci "grilovali" finalisty vinařské soutěže / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 47 (2015), s. 3 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – soutěže - 

Vinařství roku 2014 – finalisté – porota – návštěvy - reportáže 

 

1571) KRUTIŠ, Dalibor 

Znojmo: tři mosty a lávka přibližují břehy Dyje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 55 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. 

Znojmo (Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) 

historické – památky – mosty – lávky – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) 

 

1572) HORÁKOVÁ, Veronika 

Kvůli vínu a ženě zvolil Moravu / Veronika Horáková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 5 (2015), s. 4 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství – osobnosti -  

sklepmistři - Vrátil, René Josef - rozhovory 

 

1573) VOJTEK, Milan 

Vinařství Špalek: portské po moravsku / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 

č. 89 (2015), s. 13 
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obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Špalek 

vína - likérová vína - výroba 

 

1574) BE 

Petr Nejedlík: Naše vína pijí v Londýně i ve Vídni / be. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11(2015), s. 6 

obce -  Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - DV Promotion, 

s.r.o. – osobnosti - Nejedlík, Petr - rozhovory 

 

1575) BE 

Piálek: Naše vína pijí v restauracích s michelinskou hvězdou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 13 (2015), s. 6 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Piálek 

& Jäger – osobnosti – vinaři – rozhovory 

 

1576)  TIK 

Zlatý Josef se stal dvakrát bronzovým / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

13 (2015), s. 2 

obce - Sedlešovice (Nový Šaldorf-Sedlešovice, Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti piva 

Tábor (Česko) – minipivovary – pivo - Zlatý Josef - ocenění 

 

1577) BE 

Cenu Vinařství roku získali Špalkovi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 14 (2015), s. I, 

Velikonoční týden 

dtto:  

MRVA, Vlastimil. Malé Špalkovo vinařství se stalo velkým. Znojemsko. 31.3.2015, roč. 25, č. 14,  

s. 2.  

dtto:  

MD. Špalkovi patří mezi nejlepší vinařství. 5+2 dny. 3.4.2015, roč. 4, č. 13, s. 2. 

obce -Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Praha (Česko) –průmysl – vinařství - 

soutěže - Vinařství roku – 2014 - Vinařství Špalek - úspěchy 

 

1578) JM 

Malířka: Možná se k portrétům dopracuji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 16 (2015), s. 5 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – kultura – uměn – malířství - osobnosti 

malířky - Mizerová, Jarmila 

 

1579) HLOUŠEK, Jiří 

Vinařství Špalkovi: Ve sklepě nespěcháme / Jiří Hloušek. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-

7884. -- Roč. 108, č. 7-8 (2015), s. 406-408 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – průmysl – vinohradnictví -  vinařství 

Vinařství Špalek - Vinařství roku 2014 -  Ilgner, Petr 
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1580)  STEHLÍKOVÁ, Marta 

Z historie obce : Sbor dobrovolných hasičů v Novém Šaldorfě - Sedlešovice / Marta Stehlíková, Kamil 

Čech. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- (2015), č. 2, s. [6-8] 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory 

Sbor dobrovolných hasičů - historie 

 

1581) MACOUN, Eman 

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

43 (2015), s. 11 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Starý Šaldorf (Znojmo, Česko) -dějiny 

16. -21. stol. – historie – současnost - fotografie 

 

1582) STEHLÍKOVÁ, Marta 

Z historie obce : vzpomínky - rok 1945 / Marta Stehlíková. -- In: Zpravodajobce Nový Šaldorf-

Sedlešovice. -- (2015), č. 3, s. [10-11] 

obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) – dějiny - druhá světová válka (1939-

1945)  - 1945 – osvobození – události  - vzpomínky 
 

 

 

➢ Olbramkostel 
 

 

1583)  SMOLA, Vojtěch 

Další požár. A opět zemřel muž / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 9 (2015), s. 1 

obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) – služby – hasiči – požáry - rodinné domy – zásahy - 

úmrtí 

 

1584)  PERGROVÁ, Ilona 
Děti na Hájence ochladila "zasněžená" louka : část louky sousedící s táborovou základnou Hájenka u 

Olbramkostela pokryla pěna. Dopolední zábavu připravili táborníkům hasiči / Ilona Pergrová. -- In: 

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 177 (2015), s. 3 

obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - volný čas – letní - dětské 

tábory - Hájenka-Olbramkostel - programy 

 

1585)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 27 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945)                               

1945 – kroniky – zápisy – události - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - Olbramovice 

(Znojmo, Česko) 
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➢ Onšov 

 

 

1586) VSM 

Opravená tůň u Onšova pomůže rosničkám i rostlinám / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 30 (2015), s. 3 

 dtto:  

BE. U Onšova opravili tůň. Znojemský týden. 19.1.2015, roč. 15, č. 4, s. 4. 

obce - Onšov (Znojmo, Česko) – příroda – biotopy – tůně – rekonstrukce - Správa 

Národního parku Podyjí 

 

1587) AH 

V Onšově opravili kapličku / ah, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 41 (2015), s. 4 

obce - Onšov (Znojmo, Česko) – církev – církevní – památky – kaple - kaple sv. Anny - opravy 

rekonstrukce 
 

 

 

➢ Petrovice 
 

 

1588) PERGROVÁ, Ilona 

Došková chalupa přiblíží běžný život na vsi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 56 (2015), s. 2 

Zajímavosti muzea. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – stavebnictví – architektura - lidová architektura – 

chalupy – doškové – střechy – muzea – historie - současnost 

 

1589)  GRUNA, Bronislav 

Nové archeologické nálezy v Petrovicích / Bronislav Gruna, Eva Grunová, Štěpánka Grunová. -- In: 

Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 1, s. 27-34. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – výzkumy -                                                       

nálezy - fotografie 

 

1590)  CO 

Co je psáno v kronikách : rok 1934. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 1, s. 34-

35. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1934 – kroniky – zápisy – události  - vývoj 

 

1591) VESPALEC, Bohumír 

Sbor dobrovolných hasičů : 110 let Sboru dobrovolných hasičů Petrovice / Bohumír Vespalec, Irena 

Závišková, Eva Grunová. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 2, s. 31-36. 

-- R-3360. 
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obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných 

hasičů - 110. výročí – založení – historie 

 

1592)  GRUNA, Bronislav 

Příspěvky čtenářů : Na každém lochu pravdy trochu / Bronislav Gruna, Eva Grunová, Štěpánka 

Grunová. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 2, s. 40-43. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – podzemí – chodby - podzemní 

chodby – komory – středověká – keramika - nálezy 

 

1593) CO 

Co je psáno v kronikách : Rok 1935. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 2, s. 44-

45. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1935 – kroniky – zápisy - události 

 

VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy – události - Němčičky (Znojmo, Česko) - Oleksovice (Znojmo, Česko) - Oblekovice 

(Znojmo, Česko) - Prokopov (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - Petrovice (Znojmo, 

Česko) 

 

1594) PERGROVÁ, Ilona 

Práce odhalily středověké podzemí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 235 (2015), s. 3 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – historické – památky – středověká – podzemí - chodby 

podzemní chodby – kanalizace - budování 

 

1595) CO 

Co je psáno v kronikách : rok 1937. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 4, s. 37-

38. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1937 – kroniky – zápisy - události 

 

1596) GRUNA, Bronislav 

Příspěvky čtenářů : Hromový klín z Petrovic / Bronislav Gruna, Eva Grunová, Štěpánka Grunová. -- 

In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 3, s. 30-32. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – archeologie – archeologické – památky - klíny 

kameny - hromové kameny - využití 

 

1597) CO 

Co je psáno v kronikách : rok 1936. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 8 (2015), č. 3, s. 33-

34. -- R-3360. 

obce - Petrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1936 – kroniky – zápisy - události 
 

 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 265 

➢ Plaveč 
 

 

1598) JM 

Stromem roku se staly duby v Plavči / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 19 (2015), s. 3 

obce - Plaveč (Znojmo, Česko) – příroda –stromy – duby – ankety - Strom roku Znojemska 

2014 - vítězové 

 

1599) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy – události - Plaveč (Znojmo, Česko) - Plenkovice (Znojmo, Česko) - Polánka 

(Moravský Krumlov, Česko) 
 

 

 

➢ Podhradí nad Dyjí 
 

 

1600) DAK 

Volby v Podhradí nad Dyjí vyhrálo Sdružení za klidné Podhradí / dak, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 227 (2015), s. 3 

 dtto:  

JM. Volby vyhrálo Sdružení za klidné Podhradí. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 40,  

s. 3. 

obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život  - politické strany – politika  - 

volby – opakování - výsledky 

 

1601)  MRVA, Vlastimil 

Lubo Kristek vdechl život ztracené duši ukradené plastiky / Vlastimil Mrva. - In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 35 (2015), s. 13 

Obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) – kultura – umění – sochařství - skulptury 

Kristek, Lubo, 1943- 
 

 

 

➢ Podmyče 
 

 

1602) VSM 

Bývalá rota u Podmyčí: teď už lesní školka / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 168 (2015), s. 3 
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obce + Podmyče (Znojmo, Česko) – příroda – stromy - lesní školky – vybudování - Správa 

Národního parku Podyjí 

 

 

 

➢ Prokopov 
 

 

1603)  NEVRKLA, Ladislav 

Hasiči v Prokopově slavili 130. výročí založení / Ladislav Nevrkla. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 27 (2015), s. 5 

obce - Prokopov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných 

hasičů - 130. výročí – založení - oslavy 

 

1604) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 28 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – kroniky - 

zápisy – událost - Prokopov (Znojmo, Česko) Němčičky (Znojmo, Česko) - Oleksovice 

(Znojmo, Česko) - Oblekovice (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - Petrovice 

(Znojmo, Česko) 

 

 

 

➢ Prosiměřice 

 

 

1605) VSM 

Prosiměřické Cesty budou ve Znojmě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 9 (2015), s. 3  

 dtto:  

LP. Prosiměřické Cesty předaly štafetu do Znojma. Znojemské listy. 18.12.2014, roč 23, č. 22,  

s. 6. 

Znojmo (Česko) - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch-turistika – kluby - Klub 

cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice – festivaly - Cesty světem -  

Mikulášek, Bronislav 

 

1606) MOŠTĚK, Martin 
Prosiměřickému sv. Jiljí zůstal starobylý ráz : kostel se v pramenech poprvé objevuje v listině Přemysla Otakara 

I. v souvislosti se založením královského Znojma. Patři k Louce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 46 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska 
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obce -  Prosiměřice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. 

Jiljí – historie - současnost 

 

1607) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) -1945 – kroniky - zápisy 

události - Podmolí (Znojmo, Česko) – Pohořelice - Práče (Znojmo, Česko) 

 

 

 

➢ Slup 
 

 

1608) SMOLA, Vojtěch 

Ve Slupi bude známý Čulský košt / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 105 (2015), s. 2 

obce - Slup (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – košty – víno - ochutnávky 

 - Čulský košt 

 

1609) VSM 

Slup bude patřit Slavnostem chleba / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 199 (2015), s. 3 

dtto:  

JAN. Slavnosti chleba už 5. září. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 36, s. 1, 4. 

obce - Slup (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Slavnosti chleba - programy 

1610) SMOLA, Vojtěch 

Klobásy, maso, palačinky. A co chléb? / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 209 (2015), s. 3 

 dtto:  

EIS. Slávu Slupi šíří vůně chleba. Znojemsko. 2015, roč. 25, č. 37, s. 1. 

obce - Slup (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti -Slavnosti chleba – programy -

reportáže 

 

1611) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Sovětská armáda – kronik  - zápisy - Starý Šaldorf (Znojmo, Česko) - Skalice (Znojmo, 

Česko) - Slup (Znojmo, Česko) - Starý Petřín (Znojmo, Česko) - Slatina (Znojmo, Česko) 

Strachotice (Znojmo, Česko) - Suchohrdly (Znojmo, Česko) 
 

 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 268 

➢ Suchohrdly 
 

                            

1612)  JM 

V Suchohrdlech se vyměnil starosta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 17 (2015), s. 1 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad 

Suchohrdly u Znojma – starostové - změny 

 

1613) BIOCENTRUM 

Biocentrum s vodní plochou Pod Hájkem. -- In: Zpravodaj Obecní úřad Suchohrdly. -- Roč. 17, č. 

1 (2015), s. 1, 3-4. -- R-3434. 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) - životní prostředí – příroda – krajina - zlepšování 

projekty – biocentra - Pod Hájkem - výstavba 

 

1614)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945)  - 1945 - osvobození 

Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Suchohrdly (Znojmo, Česko) - Starý Šaldorf 

(Znojmo, Česko) - Skalice (Znojmo, Česko) - Slup (Znojmo, Česko) - Starý Petřín (Znojmo, 

Česko) - Slatina (Znojmo, Česko) - Strachotice (Znojmo, Česko) 

 

1615) KUTNER, Jan 

Nemovitosti v majetku obce / Jan Kutner. -- In: Zpravodaj Obecní úřad Suchohrdly. -- Roč. 17, 

č. 2 (2015), s. 5-8. -- R-3434. 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) – historické – památky – budovy - kulturní domy - 

požární zbrojnice- sklepy - Havranův dům - školy 

 

1616)  PAUL, Martin 

Představujeme Vám osobnost naší obce: život a dílo Ing. Františka Janíčka / Martin Paul. -- In: 

Zpravodaj Obecní úřad Suchohrdly. -- Roč. 17, č. 2 (2015), s. 14-17. -- R-3434. 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) – hospodářství – řemesla – živnosti – truhlářství – 

osobnosti – truhláři - Janíček, František, 1930- - biografie - dílo 

 

1617)  CHAF 

František Janíček zasvětil svůj život dřevu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 50 (2015), s. 14 

obce - Suchohrdly (Znojmo, Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) – hospodářství – 

řemesla – živnosti – truhlářství – osobnosti – truhláři - Janíček, František, 1930- - 

biografie - dílo 
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➢ Suchohrdly u Miroslavi 
 

 

1618) PERGROVÁ, Ilona 

Silnice smrti zabíjela. Čtyřikrát. / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 69 (2015), s. 1, 4 

obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – silnice - silnice 

I/53  - silnice smrti – nehody - dopravní nehody – úmrtí - Policie ČR 

 

1619) KRUTIŠ, Dalibor 

Suchohrdly v šoku: žil s nimi mafián / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 241 (2015), s. 1, 3 

obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) – policie - trestné činy - zločinecké skupiny 

hledané osoby – Interpol 

 

1620)  JM 

Nové hřiště a devadesátiny školy oslavili dortem s pastelkami / jm. -- In: Znojemský týden  Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 41 (2015), s. 3 

obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) – školství - mateřské školy – školky - 

hřiště – výstavba - základní školy - 90. výročí – založení – oslavy 

 

 

 

➢ Šafov 

 

 

1621) KRUTIŠ, Dalibor 
Vandal poničil hřbitov v Šafově : dvacítka náhrobních kamenů zůstala zničená po útoku vandala na židovském 
hřbitově v Šafově. Věc řeší policie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 244 (2015), s. 1 

 dtto:  

JM. Komu vadí náhrobky v Šafově. Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 45, s. 1. 

obce - Šafov (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR – vandalismus - židovské hřbitovy - 

poničení – vyšetřování 

 

 

 

➢ Šanov 

 

1622) ČTK 

Policie: konopí si na zámku nikdo nepěstoval. Odloženo / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 44 (2015), s. 3 
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obce - Šanov (Znojmo, Česko)- sociální péče - sociální zařízení – ústavy - Emin zámek, p. 

o. – drogy – marihuana – pěstování - Policie ČR – vyšetřování – případy - uzavření 

 

1623)  RAISKUBOVÁ, Hana 

Oslavila sto let. A recept? Stále dobrá nálada / Hana Raiskubová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 58 (2015), s. 3 

 dtto:  

Vojtek, Milan. Záliby stoleté? Rybaření v jezírku. Právo. 13.3.2015, roč. 25, č. 61. s. 10 

obce - Šanov (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost -  - 

Weidhaasová, Otilie - 100. výročí - narození 

 

1624)  HR 

Stoletá Otilie Weidhaasová miluje jedničky i zprávy o celebritách / hr, jm. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 11 (2015), s. 1 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Má 100 let a miluje F1. 5+2 dny. 13.3.2015, roč. 4, č. 10, s. 2. 

obce - Šanov (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - 

Weidhaasová, Otilie - 100. výročí - narození 

 

1625) JM 

Vichr strhal střechu, hasiči evakuovali 40 seniorů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 1 

obce - Šanov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory  - vítr – střechy – 

poškození - Domov pro seniory v Šanově – škody - odstranění 

 

1626) BE 

Žijeme tu již pět let, připomněli obyvatelé Chráněného bydlení v Šanově / be. -- In: Znojemský týden : 

Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 15 (2015), s. 5 

obce - Šanov (Znojmo, Česko)  - sociální péče - zdravotně postižení - chráněné bydlení 

 Chráněné bydlení Šanov 

 

1627) VOJTEK, Milan 

Domov Anavita v Šanově je vzorem / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, č. 

128 (2015), s. 11 

obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče – senioři – důchodci - Domov pro seniory 

Anavita - 5. výročí – založení - den otevřených dveří 

 

1628) EISENBRUK, Jiří 

Stromy musely ustoupit stezce pro bruslaře a kola / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 18 (2015), s. 3 

obce- Šanov (Znojmo, Česko) – doprava – kola - in-line brusle - kolečkové brusle - - stezky 

výstavba 
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1629) KRUTIŠ, Dalibor 

Gulášfest vyhráli Jarošovi ze Šanova / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 197 (2015), s. 3  

obce - Šanov (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – Gulášfest + 2. ročník - vítězové - 

reportáže 

 

1630) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Rudá armáda - Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Šanov (Znojmo, Česko) - Trstěnice 

(Znojmo, Česko) 

 

1631) VSM 

Nadace má nový kalendář. I s lidmi ze šanovského domova / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 237 (2015), s. 3 

 obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - domovy pro seniory -  

 neziskové organizace - Alzheimerova choroba – nadace – kalendáře - focení 

 

 

 

➢ Šatov 

 
 

1632)  MOŠTĚK, Martin 
Šatovská fara hostila i císaře Karla VI. s chotí : dnešní kostel sv. Martina stojí na místě stavby zdevastované 

požárem. Kostel měla obec od třináctého století, patřil Louce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 115 (2015) s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Šatov (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel sv. Martina 

historie 

 

 

 

➢ Štítary 

 

                           

1633)  MACOUN, Eman 

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

12 (2015), s. 11 

obce - Štítary (Znojmo, Česko) – založení – historické – památky – kostely – historie – 

současnost - fotografie 
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1634) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny druhá světová válka (1939-1945) – 1945 –osvobození - 

Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Štítary (Znojmo, Česko)Šatov (Česko) -Šumná 

(Znojmo, Česko) 

 

 

 

➢ Šumná 

 

 

1635) DAK 

Zemřel bývalý ředitel domu dětí v Šumné Miloslav Šnajdar / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 6 (2015), s. 2 

 dtto:  

ČERNÁ, Anna. Zemřel Miloslav Šnajdar. Znojemský týden. 12.1.2015, roč. 15, č. 3, s. 3. -   

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Odešel Milan Šnajdar. Znjemsko. 13.1.2015, roč. 25, č. 3, s. 3. 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) - sociální péče - Dům dětí a mládeže – osobnosti - ředitelé 

Šnajdar, Miloslav - úmrtí 

 

1636) DAK 

Mají digitalizovanou knihovnu. V Šumné / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 40 (2015), s. 3 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – knihovny - Obecní knihovna 

Šumná - digitalizace 

 

1637) JM 

Na Šumné hořela střecha / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 

1213-5585. -- Roč. 15, č. 8 (2015), s. 1 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) – služby – hasiči – požáry - rodinné domy  - zásahy - úmrtí 

 

1638) MACOUN, Eman 

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

19 (2015), s. 11 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) – historické – památky – obyvatelstvo – historie  - 

současnost - fotografie 

                           

1639)  EIS 

Na Šumné vykvetl unikát / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.25, č. 31 (2015), 

s. 1, 3 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) – pěstitelství – rostliny – agáve – rarity - Kruba, Ladislav 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 273 

1640) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Šatov (Česko) - Štítary (Znojmo, Česko) - Šumná 

(Znojmo, Česko) 

 

1641) KRUTIŠ, Dalibor 

Hevlín chystá bydlení pro důchodce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Šumná (Znojmo, Česko) - Hevlín (Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo, Česko) -  

sociální péče – senioři – důchodci – bydlení - bytové domy – výstavba - plánování 
 

 

 

➢ Tasovice 

 

 

1642)   KRUTIŠ, Dalibor 
Tasovice připravují hřiště za 15 milionů : nové fotbalové hřiště s umělýmtrávníkem plánují společně Tasovice 

a Hodonice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 27 (2015), s. 1, 3 

obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) – sport – fotbal - sportovní 

hřiště – výstavba – příprava - využití 

 

1643) MOŠTĚK, Martin 
Tasovice slavily patnáctou pekařskou pouť : věřící se sešli v kostele na místě rodného domu sv. Klementa 

Maria Hofbauera. Světce uctili zástupci polských pekařských cechů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 63 (2015), s. 3 

 dtto:  

EIS. Ani špatné počasí pekařskou pouť nepokazilo. Znojemsko. 17.3.2015, roč. 25, č. 12, s. 5. 

obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – církev – poutě – slavnosti - Pekařská pouť - 15. ročník 

Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-1820 

 

1644) KRUTIŠ, Dalibor 

Řeka Dyje vychovává i mladé vodáky z Tasovic / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 79 (2015), s. 2 

Cestou po Dyji. – obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a 

Rakousko : řeka : oblast) – vodáctví – vodáci - TOM Proud Tasovice 

 

1645) KRUTIŠ, Dalibor 
Tasovický jez a opravený náhon láká k výletům : seriál cestou po Dyji nabízí příjemné místo u řeky pod 

Tasovicemi. Lze se projít cestou podél náhonu až ke splavu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 84 (2015),  s. 2 

Cestou po Dyji. 
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obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – příroda – řeky - Dyje (Česko a Rakousko : řeka) - 

lokality – turistika 

                            

1646)  JAN 

Socha v Tasovicích konkuruje královně / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, 

č. 21 (2015), s. 4 

obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – kultura – umění řezbářství – sochy - socha sv. Floriána 

hasičské zbrojnice – umístění – řezbáři - Charvátek, David - Vinckner, Jan 

 

1647) KRUTIŠ, Dalibor 

Tasovičtí vinaři zarazí horu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 188 (2015), s. 3 

 dtto:  

JIP. V Tasovicích zarazili "horu". Znojemský týden. 17.8.2015, roč. 15, č. 34, s. 8. 

obce - Tasovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – vinařství   - zarážení hory -  

Spolek vinařů svatého Klementa - TJ Hodonice 
 

 

 

➢ Těšetice 
 

 

1648) MOŠTĚK, Martin 

Těšetický kostel: nejlépe opravená památka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 16 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Těšetice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely – koste - 

Nejsvětější Trojice - historie 

 

1649)  OKÉNKO 

Okénko do historie : 1983. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 1 (2015), s. 7-8. -- R-3359. 

obce - Těšetice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1983 – kroniky – zápisy – události - historie 

 

1650)  BE 

Ivo Pokorný: Sucho je skutečně velkým problémem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 25 (2015), s. 7 

obce - Těšetice (Znojmo, Česko) – zemědělství – ovocnářství - Pomona Těšetice a. s.- 

osobnosti – ředitelé - Pokorný, Ivo - rozhovory 

 

1651) OKÉNKO 

Okénko do historie : 1984. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 3 (2015), s. 8. -- R-3359. 

obce - Těšetice (Znojmo, Česko) – dějiny – 1984 – kroniky – zápisy – události – historie 

 

1652) KRAINER, Jakub 

Golfisté jsou jako cestovatelé / Jakub Krainer. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 40 (2015), s. 39 
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obce - Těšetice (Znojmo, Česko) – sport – golf - golfová hřiště – osobnosti - golfisté 

Jelínek, Stanislav - rozhovory 
 

 

 

➢ Trstěnice 
 

                   

1653) MOŠTĚK, Martin 

Trstěnický kostel je staletou dominantou vsi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 4 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) – historické - církevní památky – kostely - kostel 

Povýšení sv. Kříže - historie 

 

1654) ŠIROKÝ, Jiří 

Trstěnice - další středisko novokřtěnců / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 14, č. 12 (2015), s. 5 

obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) – církev – řády – sekty – novokřtěnci - historie 

 

1655)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 13 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození - 

Rudá armáda - Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Šanov (Znojmo, Česko) - Trstěnice 

(Znojmo, Česko) 

 

 

 

➢ Tvořihráz 

 

 

1656) PERGROVÁ, Ilona 
Tři vesnice v regionu čekají nové volby : znovu k volebním urnám půjdou obyvatelé Tvořihráze, Kravska a 

Tavíkovic / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 17 (2015), s. 1, 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Tavíkovice (Česko) - Kravsko 

(Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – volby - obecní volby - opakování 

 

1657) JM 

Nové volby budou také v Tvořihrázi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 1 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – volby - obecní volby - 

opakování 
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1658) PERGROVÁ, Ilona 
Zámeček v Tvořihrázi rozezní dobová hudba : v pořadí druhou Muzejní noc se rozhodli letos uspořádat v 

Tvořihrázi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 119 (2015), s. 2 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti – muzea - Muzejní noc 2015 - 2. 

ročník - programy 

 

1659) MOŠTĚK, Martin 

Kravsko a Tvořihráz jdou zítra volit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 136 (2015), s. 3 

 dtto:  

PERGROVÁ, Ilona. Tvořihráz i Kravsko: po volbách.Rovnost-Znojemský deník. 15.6.2015, roč. 

26, č. 138, s. 3.  

 dtto:  

JM. V Kravsku zvítězili komunisté, v Tvořihrázi Mladí s nadějí. Znojemský týden. 15.6.2015, roč. 15, 

č. 25, s. 1. 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Kravsko (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa 

obecní úřady – zastupitelstva – volby 

 

1660)  JM 

V Kravsku a Tvořihrázi jsou staronoví starostové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 3 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Kravsko (Znojmo, Česko) - - veřejný život – politika - 

volby – starostové – výsledky 

 

1661) VSM 

Obce mají 19 kilometrů kanalizace / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -

- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce  - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Žerotice (Znojmo, Česko) -  Kyjovice (Znojmo, Česko) 

Výrovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – kanalizace - čistírna odpadních vod - 

Výstavba - dokončení 

 

1662) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 37 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození - 

-  Rudá armáda - Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Tvořihráz (Znojmo, Česko) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 277 

➢ Uherčice 
 

 

1663) BARTÍK, Ivo 

Uherčice zakletý zámek / Ivo Bartík. -- In: Moje země. -- ISSN 1805-1251. -- Roč. 8, č. 2 

(2015), s. 23-26 

obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - 

chátrání - historie 

 

1664) VOJTEK, Milan 

Zámek Uherčice má nové návštěvnické centrum / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 

Roč. 25, č. 145 (2015), s. 10 

obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - 

návštěvnická centra - otevření 

 

1665) DUŠKOVÁ, Markéta 

Zámek v Uherčicích pomalu krásní. Lidé do něj mohou 20 let / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- 

Roč. 4, č. 27-28 (2015), s. 3 

obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - 

sezony - návštěvnost 

 

1666) JM 

Tip na výlet: Zámek Uherčice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 9 

obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - 

historie 

 

1667)  PERGROVÁ, Ilona 
Zvelebování Uherčic je pro mě velkou výzvou : zámek v Uherčicích na Znojemsku je turisticky opomíjenou 

památkou. Kastelánka Eva Štěpánová v seriálovém rozhovoru prozrazuje, proč jej chtěla spravovat / Ilona 

Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 227 (2015), 

s. 2 

Po památkách. 

obce - Uherčice (Znojmo, Česko) – historické – památky – zámky - Uherčice (zámek) - 

osobnosti – kastelánky - Štěpánová, Eva - rozhovory 
 

 

 

➢ Únanov 
 

                            

1668)  VSM 

Únanovská knihovna nabízí také knihy místních autorů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 157 (2015), s. 3 
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obce - Únanov (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení  - knihovny - Obecní knihovna 

Únanov – místní – autoři – krajané – knihy - knihovní fondy - doplnění 

 

1669) JAN 

Únanov většinu zbrojnice zaplatí / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 29 

(2015), s. 11 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - Sbor dobrovolných hasičů – zbrojnice - 

výstavba 

 

1670)  STAVBA 

Stavba orlovny. -- In: Únanovské novinky. -- Č. 3 (2015), s. 6-7 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) – historické – památky – orlovny – výstavba – 1925 - 

historie 

 

1671) PERGROVÁ, Ilona 

Spěchal. Zemřel za Únanovem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 239 (2015), s. 1 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) – doprava - silniční doprava – nehody - dopravní nehody - 

řidiči – úmrtí – vyšetřování - Policie ČR 

 

1672)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 38 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Újezd (Znojmo, Česko) - Únanov (Znojmo, Česko) 

 

1673) JM 

Únanovský rodák vydal knihu o vaření / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 5 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) – kultura – literatura – publikace – vaření - Raab, Miroslav 

 

1674)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 40 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Sovětská armáda - Rudá armáda – kroniky – zápisy - Únanov (Znojmo, Česko) 

 

1675)  JAN 

Radní ladila s hasičárnou / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 48 

(2015), s. 1, 2 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) – služby – hasiči - hasičské sbory - hasičské zbrojnice – 

výstavba – dokončení - otevření 
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1676)  MRVA, Vlastimil 

Starosta Únanova Vojtěch Fabík: Ctím zásadu povinnosti, pracovitosti a pokory / Vlastimil Mrva. -- In: 

Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 50 (2015), s. 1, 2 

obce - Únanov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Únanov -  

osobnosti – starostové - Fabík, Vojtěch - rozhovory 
 

 

 

➢ Valtrovice 
 

                           

1677)  JM 

Na stovku si jubilantka připila šampaňským / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 3 

 dtto:  

EISENBRUK, Jiří. Marie Sližíková má 87 potomků. Znojemsko. 11.8.2015, roč. 25, č. 33, s. 1, 4. 

obce - Valtrovice (Znojmo, Česko -  veřejný život – obyvatelstvo  - dlouhověkost - 

Sližíková, Marie - 100. výročí - narození 
 

 

 

➢ Vedrovice 

 

 

1678) PERGROVÁ, Ilona 

Vedrovická výstava plakátů je plná nostalgie : --Zajímavosti muzea je pozvánkou na výstavu starých plakátů, 

na kterých jsou zobrazené zejména děti / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933 -- Roč. 26, č. 26 (2015), s. 2 

obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) – kultura - kulturní zařízení – muzea - Muzeum a 

informační centrum Vedrovice – plakáty - reklamní plakáty – putovní - výstavy 

 

1679)  PERGROVÁ, Ilona 
Vedrovice přijdou o poštu. Do dvou let : za dva roky by mohli vedrovičtí posílat balíky či platit složenky v 

muzeu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, 

č. 106 (2015), s. 3 

obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) – spoje – pošta – zrušení - programy a projekty – 

náhrada - Pošta Partner 

 

1680)  EISENBRUK, Jiří 

Oslavila sté narozeniny / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 25, č. 

18 (2015), s. 1 

obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - veřejný život – obyvatelstvo – dlouhověkost - 

Kašpárková, Jaromíra - 100. výročí - narození 
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1681) OLIVA, Martin 

Letošní objevy v Krumlovském lese přepisují historii / Martin Oliva. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- 

Č. 1 (2015), s. 12-13 

obce - Moravský Krumlov (Česko : oblast) - Vedrovice (Znojmo, Česko) – dějiny – 

archeologie – archeologické – výzkumy - nálezy 

 

1682)  KRUTIŠ, Dalibor 
Boj o pole? Nově padla stížnost : konec mohla mít řada trestních oznámení, která podávali zemědělci 

hospodařící u Vedrovic kvůli údajnému sklízení cizích plodin / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 249 (2015), s. 1, 3 

obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR 

trestí oznámení – nezákonná - sklizeň zemědělských plodin – vyšetřování – odložení -  

nesouhlas - kritika 
 

 

 

➢ Velký Karlov 
 

 

1683)  PERGROVÁ, Ilona 
Karlov: bioplynka bude modernější : renovaci a vylepšení provozu bioplynové stanice ve Velkém Karlově 

slibuje nový vlastník, kterým je firma Zucca / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 65 (2015), s. 1, 3 

obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) – zemědělství - životní prostředí – bioplynov – 

stanice – provoz - ZUCCA a.s. - revitalizace 

 

1684) SMOLA, Vojtěch 

Radovi zničili obilí herbicidem / Vojtěch Smola, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 140 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

BE. Agrofert versus Agro: 285 hektarů spálené půdy. Znojemský týden. 22.6.2015, roč. 15, č. 26, 

s. 1, 3. - dtto: TIK. Agróóó vrčí na sebe Bohumír s Andrejem. Znojemsko. 23.6.2015, roč. 

25, č. 26, s. 1. 

obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) – zemědělství – obilí – pšenice – kukuřice – úroda - 

zničení - Agrofert (firma) - Rada, Bohumír - spory 

 

1685)  PERGROVÁ, Ilona 

Rada podal trestní oznámení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 169 (2015), s. 1, 2 

obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) – zemědělství – úroda – pšenice – kukuřice - zničení 

Agrofert (firma) - Rada, Bohumír – spory - trestní oznámení 
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1686) KRUTIŠ, Dalibor 
Boj o pole? Nově padla stížnost : konec mohla mít řada trestních oznámení, kter podávali zemědělci 

hospodařící u Vedrovic kvůli údajnému sklízení cizích plodin / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 249 (2015), s. 1, 3 

obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) – policie - Policie ČR - - trestí oznámení – nezákonná 

- sklizeň zemědělských plodin – vyšetřování – odložení  - nesouhlas - kritika 
 

 

 

➢ Višňové 
 

 

1687) JM 

Pletařka: Manžel má nepředstavitelnou trpělivost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 3 (2015), s. 5 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – pletení – osobnosti – pletařky - 

Buchtelová, Jana - rozhovory 

 

1688) NOVOKŘTĚNCI 

Novokřtěnci na Jižní Moravě II. -- In: Informační zpravodaj pro občany Višňového. -- Č. 23 

(2015), s. 2 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) – církev – řády – sekty – novokřtěnci – habáni - historie 

   

1689)  MOŠTĚK, Martin 
Višňovský sv. Jan Křtitel: za opravy ocenění : svou dnešní tvář získal kostel ve Višňovém počátkem ulynulého 

století. V jádru jde ale o středověkou, původně gotickou stavbu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 104 (2015), s. 2 

Kostely Znojemska. 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) + historické - církevní památky – kostely - kostel sv. 

Jana Křtitele – historie - současnost 

 

1690) PERGROVÁ, Ilona 

Višňové hostí mladé běžence / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 189 (2015), s. 1, 3 

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Višňové: Běženci? Nevíme o nich.-- In: Rovnost-Znojemský deník. 14.8.2015, 

roč. 26, č. 189, s. 3. 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) - sociální péče -  výchovné ústavy - Výchovný ústav -

mládeže Višňové – běženci - umístění 

 

1691) JM 

Výtvarnice: Chci, aby moje obrazy ukazovaly to hezčí v nás / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 

pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 35 (2015), s. 5 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malířky -  

výtvarnice - Vasilová-Juřenová, Ludmila - rozhovory 
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1692) SVORADOVÁ, Marie 

Zvyky a tradice obcí při poutích a posvíceních / Marie Svoradová. -- In: Informační zpravodaj 

pro občany Višňového. -- Č. 27 (2015), s. 2 

obce - Višňové (Znojmo, Česko) – kultura – tradice – zvyky – poutě – posvícení - historie 

 

1693) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 39 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Rudá armáda - Sovětská armáda – kroniky – zápisy - Višňové (Znojmo, Česko) 

 

1694) JANÍČKOVÁ, Alžběta 

Višňové: Pasťák, který lidé obcházejí / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 45 (2015), s. 8 

obce -Višňové (Znojmo, Česko) sociální péče – mládež – ústavy - Výchovný ústav, střední 

škola a školní jídelna Višňové 
 

 

 

➢ Vracovice 

 

 

1695) JM 

Pětici obcí spojí téměř dvacet km kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod 

kanalizace – výstavba –plánování - Vodohospodářské stavby Teplice -Milíčovice (Znojmo, 

Česko) - Lukov (Znojmo, Česko) - Vracovice (Znojmo, Česko) - Horní Břečkov (Znojmo 

Česko) - Čížov (Znojmo, Česko) 

 

1696) JM 

Ve Vracovicích se změnilo vedení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 10 (2015), s. 3 

obce - Vracovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vracovice 

starostové – místostarostové – rezignace 

 

 

 

➢ Vranov nad Dyjí 
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1697)  DAK 

Vranov plánuje výměnu zábradlí za 800 tisíc korun / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 18 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – stavebnictví – zábradlí – výměna - Přední Hamry - Zadní 

Hamry  - Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - dotace 

 

1698)  DUŠKOVÁ, Markéta 

Krásné, ale stačilo. Kasteláni Vranova odchází po 45 letech : Vranovský zámek změní na jaře kastelána / 

Markéta Dušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 26 (2015), 

s. 1, 3, Brno a jižní Morava 

obce + Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

kasteláni - Janíček, Karel  - Janíčková, Miroslava - odchod 

 

1699) VSM 

Vranovský zámek zve i k mimosezonním prohlídkám / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 26 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

mimosezonní - prohlídky 

 

1700) CHM 

Podyjí opět otevře Claryho stezku ve Vranově nad Dyjí / chm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 42 (2015), s. 2 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – turistika – naučné – stezky - Claryho 

stezka – otevření - Národní park Podyjí (Česko) 

 

1701) EISENBRUK, Jiří 

Manželé Janíčkovi opouštějí vranovský zámek / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-

169X. -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 1, 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Kasteláni z Vranova odcházejí, loučí se po pětačtyřiceti letech. 5+2 dny. 

30.1.2015, roč. 4, č. 4, s. 3. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

kasteláni - Janíček, Karel - Janíčková, Miroslava - odcho 

 

1702) MACOUN, Eman 

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

3 (2015), s. 12 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – mosty – histoire -  současnost - 

fotografie 

 

1703) JM 

Kastelán: Na zámek denně přijížděly až 4 000 návštěvníků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 5 (2015), s. 5 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

osobnosti – kasteláni - Janíček, Karel - Janíčková, Miroslava - rozhovory 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 284 

 

1704)  VSM 

V noci četli dětem. V knihovně Vranova / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 64 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura - kulturní zařízen -  knihovny - Obecní knihovna 

Vranov n/Dyjí –akce - Vranov čte dětem  - 4. ročník 

 

1705) KRUTIŠ, Dalibor 

Vranov odhalí oltář. Po opravách / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 66 (2015), s. 3 

 dtto:  

CHAF. Ve Vranově zrekonstruovali vzácný oltář od Dorého. Znojemský týden. 23.3.2015, roč. 15, 

č. 13, s. 8. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – kaple -  kaple sv. Josefa - oltáře 

opravy - rekonstrukce 

 

1706) PERGROVÁ, Ilona 

Povodí: Balíkovy lodě musí pryč / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 87 (2015), s. 1 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava – 

lodě – provozovatelé - Balík, Martin - kotviště – vyklizení  - žaloby - předběžná opatření 

Povodí Moravy 

 

1707) VOJTEK, Milan 

Spor o přístav na Vranově graduje / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 25,  

č. 8o 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava 

lodě – provozovatelé - Balík, Martin - kotviště – přístavy – vyklizení – žaloby - předběžná 

opatření - Povodí Moravy  - Osobní lodní doprava 

 

1708) VSM 

Vranov zahájí sezónu slevami / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 93 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Vranov na léto nečeká. 5+2 dny. 10.4.2015, roč. 4, č. 14, s. 1, 2. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - turistický ruch - rekreační zařízení - sezona 2015 - 

zahájení 

 

1709) SMOLA, Vojtěch 

Soud lodě Balíka u hráze nechá. Zatím / Vojtěch Smola, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-

Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 94 (2015), s. 1, 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava 

lodě – provozovatelé - Balík, Martin - kotviště – přístavy – vyklizení - předběžná opatření 

Povodí Moravy – soudy - zamítnutí 
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1710) JAN 

Vranovská kaplička stojí na hrobě švédských vojáků / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -

- Roč. 25, č. 14 (2015), s. 1 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – kaple - kaple sv. Josefa -oltáře 

opravy - rekonstrukce 

 

1711) DUŠKOVÁ, Markéta 

Na Vranov s hledačkou / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 17 (2015), s. 1, 2 

dtto:  

CHAF. Sezónu na Vranovsku mají zpestřit hledačky. Znojemský týden. 27.4.2015, roč. 15, č. 18, 

s. 3. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch – turistika – procházky – hledačky - trasy 

 

1712) KRUTIŠ, Dalibor 

Budoucí designéři tvořili ve Vranově nad Dyjí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 

ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 123 (2015), s. 2 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – umění – design - Střední škola umění a 

desingu, stylu a módy a Vyšší odborná škola – plastiky – artefakty – výroba - Obecní 

knihovna Vranov n/Dyjí 

 

1713)  PERGROVÁ, Ilona 

Doktorka končí. Náhrada za ni není / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 145 (2015), s. 1, 2 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – zdravotnictví – lékař -  pediatři - Texlová, Marta - 

důchod – odchod - náhrady 

 

1714) ČERNÝ, Jiří 

Vzpomínka na P. Josefa Hinterhölzla / Jiří Černý. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 2 (2015), s. 

8-9 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – církev – osobnosti – kněží - Hinterhölzl, Josef, 1915-

2013 - biografie 

 

1715) HORNÁ, Alena 

O Vranově v dávné době-- / Alena Horná. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 2 (2015), s. 12-14 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – hřbitovy – kaple - kaple sv. 

Josefa - Doré, Josef, 1805-1878 

  

1716)  MOŠTĚK, Martin 
Vranov stále čeká na vodní záchranu : bez týmu a základny vodní záchranné služby je i letos vranovská 

přehrada / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 

26, č. 162 (2015), s. 2 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – zdravotnictví – záchranáři  - vodní - zdravotnická 

záchranná služba – jednání - potíže 
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1717) VSM 

U bunkru postaví tábor stráže / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 

Roč. 26, č. 172 (2015), s. 2 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – vojenství – dějiny - vojenské tábory - Pevnostní 

muzeum (Vranov nad Dyjí. Česko) - Klub vojenské historie ROTO Chvalovice - akce 

 

1718) PERGROVÁ, Ilona 
Povodí versus Balík. Boj trvá : k uzavření přístupu na přístaviště, které využívá podnikatel Martin Balík, 

přistoupilo po dlouhých sporech Povodí Moravy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský 

deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 190 (2015), s. 1, 2 

 dtto:  

JM. Soud zamítl odvolání Povodí Moravy kvůli lodím. Znojemský týden. 7.7.2015, roč. 15, č. 28,  

s. 2. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - vodní doprava 

přístavy – uzavření – provozovatelé - Balík, Martin - Povodí Moravy - spory 

 

1719)  VSM 

Nová kniha přináší fotografie Vranova / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 26, č. 204 (2015), s. 3 

 dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Nová kniha o Vranově funguje jako obrázková kronika. Mladá fronta dnes. 

3.9.2015, roč. 26, č. 206, s. 17. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – literatura – publikace – fotografie - vydání 

 

1720)  SUMEC 

Sumec Lech představuje Vranovskou přehradu. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 8 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehradní nádrže - Vranov (Česko : 

vodní nádrž – výstavba – zahájení - historie 

 

1721) BE 

Miss Pláž 2015 je Nela Mandátová / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 

-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 1, 16 

Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská pláž - Vranov (Česko : vodní nádrž) – kultura -  

slavnosti - Miss pláž – 2015 - Mandátová, Nela - vítězové 

 

1722) OKÉNKO 

Okénko do historie : 90. léta na vranovské pláži. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 31 (2015), s. 8 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská pláž - Vranov (Česko : vodní nádrž) - cestovní 

ruch – kempy – rozvoj – historie - 90. léta 20. stol. 

                           

1723)  MACOUN, Eman 

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

31 (2015), s. 11 
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obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

sochy - socha sv. Jana Nepomuckého – mosty – historie – současnost - fotografie 

 

1724) BE 

Jiří Černý: Zatím mám všechna místa na zámku spojená s nějakou starostí / be. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 33 (2015), s. 1, 5 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Nový kastelán Černý romantiku nečeká. Stejně tak i dovolenou. 5+2 dny. 2015, 

roč. 4, č. 36, s. 3. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

osobnosti – kasteláni - Černý, Jiří - rozhovory 

 

1725) JM 

Povodí zakázalo vstup na nástupiště lodí / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 34 (2015), s. 1 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko)  - Vranov (Česko : vodní nádrž) – doprava - lodní doprava 

lodě – provozovatelé - Balík, Martin - kotviště - zákaz vstupu - Povodí Moravy - Osobní 

lodní doprava 

  

1726)  VEDRA, Lukáš 

Kaplička sv. Tekly / Lukáš Vedra. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 3 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko)  -  historické – památky – kaple – kapličky - kaplička sv. 

Tekly - rekonstrukce 

              

1727)  ČERNÝ, Jiří 

Několik sochařských zajímavostí ze zámku / Jiří Černý. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 3 

(2015), s. 13-14 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

sochy – skulptury - historie 

                         

1728)  BE 

Lubomír Vedra: Letní sezona byla povedená / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 36 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti - starostové 

Vedra, Lubomír - rozhovory 

 

1729) DUŠKOVÁ, Markéta 

Kniha o Vranově jako kronika / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 34 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – literatura – publikace – kroniky - fotografie 

 

1730) PERGROVÁ, Ilona 
Ptačí vrch: bydlení pro důchodce stále ve hře : projekt soukromého investora na zbudování bydlení pro starší 

lidi na Ptačím vrchu ve Vranově nad Dyjí by mohl již příští rok dostat jasnější obrysy / Ilona Pergrová. -- 

In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 243 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – byty – bydlení – senioři – lokality - Ptačí vrch - využití 



Znojemsko v tisku 2015 

 

 288 

 

1731) PERGROVÁ, Ilona 

Podnikání na Vranově: dražší nájmy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 

1802-0933. -- Roč. 26, č. 251 (2015), s. 3 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) – bydlení – podnikání – 

rekreace – chaty – nájmy – ceny – zvýšení - Povodí Moravy 

 

1732)  PERGROVÁ, Ilona 

Zámku pomohla úspěšná sezona na přehradě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 262 (2015), s. 2 Znojemský týden. 2015, roč. 15, č. 

45, s. 4. 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) 

osobnosti – kasteláni - Černý, Jiří - rozhovory 

 

1733) MACOUN, Eman 

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

40 (2015), s. 11 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – historické – památky – zámky - Vranov nad Dyjí (zámek)  

Fischer von Erlach, Johann Bernhard, 1656-1723 - Althann, Michael Jan II., 1643-1701 

historie – současnost - fotografie 

 

1734) JAN 

Už potřetí otevřel dveře svého ateliéru malíř Jiří Ryšavý z Vranova / jan - In: Znojemsko. -- ISSN 

1212-169X. -- Roč. 25, č. 41 (2015), s. 6 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) – kultura – umění – malířství – osobnosti – malíři - Ryšavý, 

Jiří, 1942- - výstavy 

 

1735)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 47 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy – události - Vranov nad Dyjí (Česko) 
 

 

 

➢ Vranovská Ves 

 

 

1736) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 43 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

kroniky – zápisy - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) 
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1737) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) 

dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 – osvobození - Rudá armáda - Sovětská 

armáda – kroniky – zápisy - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) 

 

1738) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 45 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 -  osvobození 

kroniky – zápisy - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) 
 

 

 

➢ Vrbovec 

 

 

1739) BE 

Vinaři z Walbergu Vrbovec: Nabízíme víno s vlastní tváří / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 18 (2015), s. 6 

obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. 

o. - Filipovszki, Pavel - rozhovory 

 

1740) TANKOVÉ 

Tankové eso, žádný manekýn. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 4, č. 18 (2015), s. 2 

obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – vojenství - druhá světová válka (1939-1945) – 

osobnosti – vojáci - Knispel, Kurt 

 

1741)  ČTK 

Před 120 lety vznikla vinařská šlechtitelská stanice ve Znojmě / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 

-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 155 (2015), s. 3 

Znojmo (Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) – průmysl – vinařství - Šlechtitelská stanice 

vinařská - 120. výročí 

 

1742) BE 

Šlechtitelé vína na Znojemsku už slaví 120. narozeniny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 

znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 5 

obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) – zemědělství – vinohradnictví – vinařství - pěstitelství 

šlechtitelství – víno - Šlechtitelská stanice vinařská - 120. výročí - založení 

 

1743) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 42 (2015), s. 14 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 
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kroniky – zápisy - Vrbovec (Znojmo, Česko) 

 

 

 

➢ Výrovice 

 

 

1744) KRUTIŠ, Dalibor 

Vrčel strojek a bečely ovce. Přišly zcela o srst / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -

- ISSN 1802-0933. -- Roč. 26, č. 150 (2015), s. 3 

obce - Výrovice (Znojmo, Česko) – kultura – slavnosti - Ovčácké slavnosti - 0. ročník 

reportáže 

 

1745)  CHAF 

Výrovice ovládly dračí lodě / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 

ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 29 (2015), s. 1, 14 

obce - Výrovice (Znojmo, Česko) – sport - dračí lodě - Festival dračích lodí - Výrovická 

přehrada - 1. ročník 

 

1746) JM 

Obecní ovce spásají Výrovické kopce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 30 (2015), s. 4 

dtto:  

DUŠKOVÁ, Markéta. Ovce místo sekačky. Spásají obecní kopce. 5+2 dny. 31.7.2015, roč. 4, č. 

29, s. 2. 

obce - Výrovice (Znojmo, Česko) – zemědělství – chovatelství – ovce – spásání - Ovčácké 

slavnosti 

 

1747) VSM 

Obce mají 19 kilometrů kanalizace / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Žerotice (Znojmo, Česko) - Kyjovice (Znojmo, Česko) 

Výrovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – kanalizace - čistírna odpadních vod - 

výstavba - dokončení 

 

1748) JM 

Výrovice mají vyhlášku o veřejném pořádku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 

region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 44 (2015), s. 3 

obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Výrovice 

vyhlášky - veřejný pořádek - rušení nočního klidu – úpravy - platnost 

 

1749) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 46 (2015), s. 12 
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Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy - Výrovice (Znojmo, Česko) - Vémyslice (Česko) 
 

 

 

➢ Žerotice 
 

 

1750) VSM 

Obce mají 19 kilometrů kanalizace / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 

-- Roč. 26, č. 231 (2015), s. 3 

obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Žerotice (Znojmo, Česko) - Kyjovice (Znojmo, Česko) 

Výrovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství – kanalizace -čistírna odpadních vod - 

Výstavba - dokončení 

 

1751)  VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávají svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 49 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Žerotice (Znojmo, Česko) 
 

 

 

➢ Žerůtky 
 

 

1752) LP 

Město buduje kanalizace v obcích / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 24, č. 6 (2015),  

s. 2 

Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství – kanalizace – výstavba – plánování - 

Žerůtky (Znojmo, Česko - Kravsko (Znojmo, Česko) - Plenkovice (Znojmo, Česko) - 

Kasárna (Znojmo, Česko) - Mramotice (Znojmo, Česko) 

  

1753) VÍTEK, Vítězslav 

Obecní kroniky vydávali svědectví o roku 1945 / Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík. -- In: Znojemský 

týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 15, č. 50 (2015), s. 12 

Znojmo (Česko : oblast) – dějiny - druhá světová válka (1939-1945) – 1945 - osvobození 

Kroniky – zápisy - Žerůtky (Znojmo, Česko) 
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SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU 
 

 

 

5+2 dny Znojmo 

Božický zpravodaj 

Hospodářské noviny 

Hrádecký zpravodaj 

Informační zpravodaj pro občany Višňového 

Kuchařovický zpravodaj 

Lesoňák 

Mašůvecký zpravodaj 

Mladá fronta dnes 

Moje země 

Morašický zpravodaj 

Moravskokrumlovské noviny 

Pavlický zpravodaj 

Právo 

Rovnost-Znojemský deník 

Únanovské noviny 

Vedrovický zpravodaj 

Vinařský obzor 

Vranovský zpravodaj 

Znojemské listy 
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