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• Recepty Ládi Hrušky
• Zprávy Petr Kramný

• Moderní pětibojařka Kodedová a Bilková neuspěly v kvalifikac ...
• Jak obchodovala Amerika 27. 4. 2015
• Hrňa je prý slušňák celý život, tresty sbíral jen ve Vsetíně
• Hokejistou sezony je Ručinský, vyhlášení ovládl Litvínov
• Polského ministra potopil nelegální zbrojní pas
• Slováci poprvé v Ostravě trénovali, tým opustil Ružička
• Developeři chtějí letos v Česku postavit 33 nákupních parků
• Hokej vidíme stejně, tvrdí televizní experti Hosták s Pospíš ...
• Austrálie touží po změně. Formule 1 možná příští rok odstart ...
• Tupé škrty. Babišova úsporná opatření kritizuje Bělobrádek i ...
• Southampton má zpět Rodrigueze, přišel ale o Schneiderlina
• Dva dny a dost. Vůjtek nechtěl Ružičku, Slováci už poznávají ...
• Ukrajinská důstojnice Savčenková je zase zpátky v ruské vězn ...
• Domácí šampionát je sen každého hráče, bude to bomba, slibuj ...
• Kauza Kramný: Viděli jsme originály snímků mrtvol Moniky a K ...
• Sonda New Horizons natočila Pluto, na povrchu má záhadné svě ...
• Jak sedm panen očistilo bolševického kádra
• Kapitánem bude Voráček, brankářskou jedničkou Salák
• Fanoušci nesmí na stadion a Juventus po řádění v derby zapla ...
• Sobotka sfáral kilometr hluboko a pak promluvil s havíři o p ...
• Juventus byl potrestán za řádění fanoušků v derby
• Slavný zaskočil slavnou. Jágr byl na tenise a Plíškové řekl: ...
• Jihlava porazila Baník zásluhou dvou gólů během jediné minut ...
• Přípravy na bezpečnost při hokejovém šampionátu zabraly 300 ...
• OPEC očekává konec ropného boomu USA koncem tohoto roku
• Obchodování s ETF - co je dobré znát
• Na Starém bělidle vládla Babička, Evropě z Ratibořic kněžna ...
• Nefotbalová radost. Messi oznámil, že bude podruhé otcem
• Mourinho má jasno: Každý tým by chtěl být jako my. A neopom ...
• Hokejoví příznivci budou moci sledovat MS ve čtyřech fanzóná ...

• Všechny zprávy
• Sport
• Společnost
• Z domova
• Ekonomika
• Kultůra
• Věda a technika
• Ze světa
• Cestování
• Auto moto
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Archív

<< < duben 2015 > >>
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World News
Nachrichten Österreich
Argentina Noticias
Новини България
Brasil Notícias
Навіны Беларусі
News Canada
News berichtet, Schweiz
新闻中国
Zpravodajství Česká Republika
Nachrichten Deutschland
Nyheder Danmark
Uudised Eestis
España Noticias
Suomi Uutiset
France Nouvelles
Ειδήσεις στην Ελλάδα
Magyarországgal Hírek
News Hrvatska
News Ireland
खबर भारत
News Italy
ニュース日本
뉴스한국
Lietuvos naujienos
Latvija Ziņas
México Noticias
Nieuws Nederland
Nyheter Norge
Aktualności Polska
Notícias Portugal
Новости в России
Știri România
Nyheter sekulär
Slovenija Novice
Zpravodajstvo Slovensko
ข่าวไทย
Türkiye Haber
News United Kingdom
Новини України
News United States
Venezuela Noticias

Linky

• Dovolená Chorvatsko 2013
• Řecko last minute
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• Dovolená Španělsko
• Egypt last minute
• Dolomity lyžování

Ads

Online 
Essen 
bestellen
Schnell & 
einfach. Über 
700 
Restaurants. 
Bargeldloses 
Bezahlen!

• tncz nova prásk
• Velkolepé století voyo
• nova plus ulice poslední díl přehrát
• odsouzený švestka
• odlety letiště václava havla
• poliklinika karlovy vary mamograf
• znásilňování a výslechy žen
• kramný fotky z patologie
• s čeho se vypočítávají alimenty
• aha dnešní vydání
• tvnova.cz televizní noviny archiv
• odstupné od 01.01.2015
• toulavá kamera archív
• peterka karel životopis šlágr
• bylinkové máslo recept pohlreich
• ulice poslední díl přehrát zdarma
• comfort energy podvodné firmy
• tncz zprávy ke čtení
• marek sýkora životopis
• Sabina hradecka ordinace
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• sociálka lysá nad labem
• učitelka lucie na castingu
• martin prokop
• dopravni nehody vsetín
• uhlí beránek jindřichův hradec ceník
• istanbul kebab hodonín
• tncz nova
• recenze lottoland
• www prásk tv cz soutěž
• cirkus kellner cenik

11 duben 2015 14:47:43 Novinky.cz - Hlavní stránka

Skladatele Viktora Ullmanna, jednoho z tzv. terezínských autorů zavražděných nacisty, ukazuje objevná rakouská 
výstava Viktor Ullmann, svědek a oběť apokalypsy 1914–1944. Připravil ji rakouský znalec Ullmannova života a 
díla režisér Herbert Gantschacher v pražském Clam-Gallasově paláci. Potrvá do 31. května. Celý článek na 
Výstava o Viktorovi Ullmannovi za války

Všechny zprávy 11 duben 2015 14:47:43

Ads

YES BANK™ NRI 
Account

Rupee denominated Savings 
Account. Earn 7% Interest 

p/a. Register Now!

V Hannoveru začala výstava českého fotografa Viktora Koláře

1.4187143 25 únor 2015 13:11:07 Radio Praha - Nejnovější články

V hannoverském Sprengelově muzeu začala výstava českého fotografa Viktora Koláře, jehož snímky kupují 
prestižní galerie. Padesát černobílých fotografií představuje průřez Kolářovou tvorbou, jejímž těžištěm je 
Ostrava, její obyvatelé a okolí. Je to první Kolářova výstava, kterou pořádá některé z německých...
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PPS GmbH
Ihr Spezialist für 

Recyclingpressen 
Etikettenpressen und 

Entwässerung

Všechny zprávy 25 únor 2015 13:11:07

Ullmann i Janáček zaujali publikum festivalu Opera 2015

1.2473869 26 leden 2015 16:28:13 Novinky.cz - Hlavní stránka

První úspěšný víkend má za sebou 12. ročník festivalu hudebního divadla Opera 2015, který do 21. února 
představí v Praze všechny profesionální operní soubory z České a Slovenské republiky a další hosty. Festival 
pořádá Jednota hudebního divadla za podpory Národního divadla, Ministerstva kultury ČR, Hl. města Prahy a 
všech zúčastněných divadel.

Všechny zprávy 26 leden 2015 16:28:13

Bergmanova herečka Ullmannová natočila Strindberga s 
hollywoodskými herci

1.182262 05 prosinec 2014 20:23:27 IHNED.cz - vše

Známá norská herečka a režisérka Liv Ullmannová natočila adaptaci hry Augusta Strindberga. Ve filmové verzi 
Slečny Julie hrají hollywoodští herci Jessica Chastainová a Colin Farrell.

Všechny zprávy 05 prosinec 2014 20:23:27

V Praze byla otevřena výstava k první světové válce

1.0914636 28 červenec 2014 22:37:13 Radio Praha - Nejnovější články

Výstřel z historického kanónu u Generálního štábu armády ČR zahájil výstavu připomínající stoleté výročí 
začátku první světové války. Výstava Od atentátu k válce mapuje klíčové momenty, které vedly k zahájení 
světového konfliktu. K vidění bude v Praze na Vítězném náměstí do 28. srpna. "Válka, jež...

Všechny zprávy 28 červenec 2014 22:37:13

Hradecké muzeum chystá výstavu věnovanou první světové válce

0.95912486 18 červen 2014 21:56:59 Radio Praha - Nejnovější články

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve čtvrtek večer zahájí výstavu nazvanou Mým národům, která je 
věnována první světové válce. Koná se u příležitosti letošního stého výročí od vypuknutí tohoto válečného 
konfliktu, otevřena bude do 16. listopadu. Výstava dokumentuje, jak válku prožívali její přímí...

Všechny zprávy 18 červen 2014 21:56:59

Hrabyňský památník otevírá novou výstavu Ženy a válka

0.95912486 05 duben 2012 18:09:39 Regionalni zpravodajstvi
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Ženy a válka. Tak se jmenuje výjimečná výstava, která právě teď začíná v Památníku II. světové války v Hrabyni 
na Opavsku. Věnuje se těžkým a palčivým osudům opuštěných manželek a matek. Ze dne na den se musely 
postarat o své rodiny a často trpěly více než ostatní.

Z domova 05 duben 2012 18:09:39

Památník v Hrabyni představí výstavu o dětech v době války

0.93554026 02 duben 2011 11:32:18 ČN - Z domova

Hrabyně (Opavsko) - Osudy a příběhy dětí z doby druhé světové války naplní v nejbližších dnech obří památník 
v Hrabyni na Opavsku. Výstava Děti a válka, příběhy dětí v letech 1939-1945 doplní stálou expozici Doba zmaru 
a naděje. Výstava začne 6. dubna. ČTK o tom informovala marketingová manažerka památníku Simona 
Juračková. 

Z domova 02 duben 2011 11:32:18

Památník v Hrabyni představí výstavu o dětech v době války

0.93554026 02 duben 2011 11:31:41 České noviny - hlavní události

Hrabyně (Opavsko) - Osudy a příběhy dětí z doby druhé světové války naplní v nejbližších dnech obří památník 
v Hrabyni na Opavsku. Výstava Děti a válka, příběhy dětí v letech 1939-1945 doplní stálou expozici Doba zmaru 
a naděje. Výstava začne 6. dubna. ČTK o tom informovala marketingová manažerka památníku Simona 
Juračková. 

Všechny zprávy 02 duben 2011 11:31:41

Petruška Šustrová: Fejeton novoroční: k básni Viktora Dyka a k 
výstavě v Mánesu

0.93554026 05 leden 2011 10:19:13 Komentare a nazory

Na Nový rok jsem lenošila, povalovala se a četla si knížku o Pavlu Tigridovi, kterou jsem našla pod stromečkem. 
Vedle v kuchyni hrálo rádio nebo televize, a najednou jsem zaslechla: „známá varovná slova o opouštění vlasti z 
básně Viktora Dyka platí i dnes ve světě mobilů a internetu“.

Média 05 leden 2011 10:19:13

Výstava na Pernštejně přiblíží návštěvníkům třicetiletou válku

0.93554026 03 červen 2010 20:12:15 iDNES.cz - nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na českém internetu

Mimořádnou výstavu Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu zahájí v pátek v prostorách hradní sýpky na 
Pernštejně. Sezónní expozice představí někdejšího majitele hradu a mimořádnou osobnost moravského zemského 
hejtmana, ale všimne si také obléhání hradu Švédy v roce 1645. Další články k tématu: Obce i památky lákají 
návštěvníky. O víkendu nabídnou jarmarky, koncerty i výstavu andělů Jihomoravské památky poničila dlouhá 
zima, škody dosahují i stovek tisíc 

Všechny zprávy 03 červen 2010 20:12:15
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The views and opinions expressed in the articles or comments on this site are those of the speakers or authors 
and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by the operator Press Report. Due to the 
nature of this site, the operator Press Report cannot be held accountable for the content in this web. Press Report 
does not warrant the accuracy, timeliness or completeness of the information contained on this website. If you 
have a complaint about something you have found on this web site, please Contact Us. (press-report@biz-
portal.net) 
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