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1. Další on-line koncert hráčů ostravské filharmonie přinesl prvotřídní
výkony všech zúčastněných
Online ● ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 8. 5. 2020, 12:03
Autor: Milan Bátor ● Rubrika: Hudba
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.ostravan.cz/63735/dalsi-on-line-koncert-hracu-ostravske-filharmonie-prinesl-prvotridni-vykonyvsech-zucastnenych/
....fb.com/recrewbroadcasting/ , kterou tvoří převážně absolventi a studenti oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby
na Slezské univerzitě v Opavě.Podpořme umělce na volné noze www.donio.cz/Muzikanti——————————————-The
Janáček Philharmonic Ostrava joins online music...

2. Koronavirová nákaza ve Slezské nemocnici zastavena, začíná se
obnovovat běžný provoz
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2020, 14:59
Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o. ● Autor: Katka Geryková ● Rubrika: News
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000020237/koronavirova-nakaza-ve-slezske-nemocnici-zastavenazacina-se-obnovovat-bezny-provoz
... vracet do práce. „Vzhledem k tomu, že se rozjíždí všechna oddělení a vrací se do původního stavu, tak se snažíme, aby i
personál na odděleních byl zajištěn tak, aby péče byla komplexní. Pomáhá nám v tom i Slezská univerzita se svými studenty...

3. Příslušníci Armády ČR jsou ubytovaní v Karviné
Online ● karvina.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2020, 14:00
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/prislusnici-armady-cr-jsou-ubytovani-v-karvine
... velitelství Ostrava kapitán Mgr. Martin Ogořalek. Od středy 06.05. jsou vojáci, kteří plní úkoly při ochraně státních hranic,
ubytování v Karviné na vysokoškolské koleji Slezské univerzity. „Doposud ubytovací zázemí vojákům poskytovaly především...

4. Nominace na Kopalovu přednášku 2020
Online ● astro.cz (Jiné) ● 7. 5. 2020, 0:00
Rubrika: astronomy
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Filozoficko přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita
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Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/ostatni/nominace-na-kopalovu-prednasku-2020.html?
utm_source=news&utm_medium=rss&utm_campaign=clanky
..., Univerzita Karlova): Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené v oboru hvězdné astrofyziky 2016:
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita): Kopalova přednáška...

5. Životy pod rouškou – výstava dokumentuje radosti i strasti
koronavirové doby | Opava
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2020, 0:00
Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o. ● Autor: Katka Geryková ● Rubrika: News
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000020239/zivoty-pod-rouskou--vystava-dokumentuje-radosti-istrasti-koronavirove-doby
... autorů Ivo Žídek, který studuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. A jeho kolega Jan Langer doplňuje: „Tato
výjimečná doba nepřináší lidem jen komplikace a těžkosti, ale přináší i spoustu pozitivních podnětů. Lidé mají více času...

6. Portréty cyklu Životy pod rouškou mají svoji výstavu v parku
uprostřed Opavy
Online ● prahanadlani.cz (Regionální zprávy) ● 6. 5. 2020, 22:14
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://www.prahanadlani.cz/clanek-zprava/171010-portrety-cyklu-zivoty-pod-rouskou-maji-svoji-vystavu-vparku-uprostred-opavy.html
... krátce po vyhlášení nouzového stavu. Na projektu se podílela Opavská kulturní organizace a Institut tvůrčí fotografie ve
spolupráci se zpravodajským webem ČT24. více na: ct24.ceskatelevize.cz/... ...

7. Portréty cyklu Životy pod rouškou mají svoji výstavu v parku
uprostřed Opavy
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 6. 5. 2020, 19:07
Vydavatel: Česká televize ● Autor: pes
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3092033-portrety-cyklu-zivoty-pod-rouskou-maji-svoji-vystavu-v-parkuuprostred-opavy
... krátce po vyhlášení nouzového stavu. Na projektu se podílela Opavská kulturní organizace a Institut tvůrčí fotografie ve
spolupráci se zpravodajským webem ČT24 . Galerie Fotografický projekt: Životy pod rouškou Autor: Ivo Žídek, Jan Langer...
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8. Události v regionech (Ostrava)
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 6. 5. 2020, 18:00
Vydavatel: Česká televize
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030506-udalosti-vregionech
... projektu se podílela Opavská kulturní organizace a Institut tvůrčí fotografie ve spolupráci se zpravodajským webem ČT24.
Vystavených jich je 28. Lidé různého věku a profese. -Reagovali jsme na tu situaci, která nastala, zajímal nás ten fakt, že...

9. Výstava fotografa Pavla Máry v barokním kostele ukazuje jedinečnost
lidských tváří a těl, jejich duchovní krásu a tajemství
Online ● cysnews.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 5. 2020, 7:00
Autor: Markéta Pavelková ● Rubrika: Galerie, muzea, výstavy
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.cysnews.cz/kultura/vystava-fotografa-pavla-mary-v-baroknim-kostele-ukazuje-jedinecnostlidskych-tvari-a-tel-jejich-duchovni-krasu-a-tajemstvi/
... chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo jiné
docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Expozici vévodí osm fascinujících portrétů...

10. Fotograf Pavel Mára vystavuje v kostele Zvěstování Panně Marii
Tisk ● Litoměřický deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82853860-b83b8e3bca3951120e02/
..., ale také krása, bolest, život a smrt. Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné
i vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě...

11. Výstava fotografa Pavla Máry v barokním kostele ukazuje
jedinečnost lidských tváří a těl, jejich duchovní krásu a tajemství
Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 5. 5. 2020, 4:43
Rubrika: Cestování
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
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Odkaz: https://tojesenzace.cz/2020/05/05/vystava-fotografa-pavla-mary-v-baroknim-kostele-ukazuje-jedinecnostlidskych-tvari-a-tel-jejich-duchovni-krasu-a-tajemstvi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vystavafotografa-pavla-mary-v-baroknim-kostele-ukazuje-jedinecnost-lidskych-tvari-a-tel-jejich-duchovni-krasu-a-tajemstvi
..., život a smrt. Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i vyzařující,“ říká Pavel
Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Expozici vévodí osm...

12. Podpořte pohostinství, restauratéry nejtěžší období teprve čeká,
Tisk ● Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2020
Autor: Tereza Piskořová ● Rubrika: SLUŽBY
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82941738-9a5695179adf683971d3/
... poradí ti, kteří těží především z turistického ruchu? A co jim radí odborník na gastronomii a pedagog Ústavu lázeňství,
gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě Alexandr Burda? Dočtete se v rozhovoru. • Dokážete odhadnout, jaké
množství...

13. Opavští vysokoškoláci mohou dostat stipendium
Tisk ● Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2020
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita, Tuleja rektor
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82941813-9c669f9ade3e43b491ad/
...Opavští vysokoškoláci mohou dostat stipendium Rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja vy- OPAVA hlásil stipendijní program na
podporu humanitárních aktivit studentů. Žádost o stipendium v rámci tohoto programu mohou studenti podat za...

14. ODS půjde v Moravskoslezském kraji do voleb společně s TOP 09
Online ● patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 4. 5. 2020, 18:07
Vydavatel: Patrioti MSK, z. s. ● Autor: Jaroslav Baďura
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Tuleja rektor
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/ods-pujde-v-moravskoslezskem-kraji-do-voleb-spolecne-s-top-09
... mnohem více voličů. Na kandidátku jsme nabídli odborníky a lidi, kteří mají důvěru občanů, jako je například opavská
zastupitelka a ředitelka gymnázia Monika Klapková nebo současný rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja.“ Pavera bude...

15. Výstava fotografa Pavla Máry ukazuje jedinečnost lidských tváří a těl
Online ● litomericky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2020, 14:08
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
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Odkaz: https://litomericky.denik.cz/ctenar-reporter/vystava-fotografa-pavla-mary-ukazuje-jedinecnost-lidskych-tvari-atel-20200504.html
... krása, bolest, život a smrt. Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i
vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Expozici...

16. ODS půjde do krajských voleb s TOP 09. Kandidátku povede Jakub
Unucka
Online ● moravskoslezsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2020, 10:59
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Karolína Bennetová ● Rubrika: Ostravsko
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Tuleja rektor
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ods-pujde-do-krajskych-voleb-s-top-09-kandidatku-povedejakub-unucka-20200504.html
... oslovíme mnohem více voličů. Na kandidátku jsme nabídli odborníky a lidi, kteří mají důvěru občanů, jako je například opavská
zastupitelka a ředitelka gymnázia Monika Klapková nebo současný rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja...

17. Výstava fotografa Pavla Máry v barokním kostele ukazuje
jedinečnost lidských tváří a těl, jejich duchovní krásu a tajemství
Online ● kultura21.cz (Kultura / Umění) ● 4. 5. 2020, 7:43
Vydavatel: Zona21.cz ● Rubrika: frontpage
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: http://kultura21.cz/vytvarne-umeni/20490-vystava-fotografa-pavla-mary-v-baroknim-kostele-ukazujejedinecnost-lidskych-tvari-a-tel-jejich-duchovni-krasu-a-tajemstvi
... krása, bolest, život a smrt. Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i
vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Expozici...

18. Nejstavěnější dům v Československu. Vydejte se po stopách
legendárního Šumperáku
Online ● czechdesign.cz (Životní styl / Móda) ● 4. 5. 2020, 6:00
Autor: Jana Mattas Horáčková ● Rubrika: Interiér & architektura
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: FPF, Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/nejstavenejsi-dum-v-ceskoslovensku-vydejte-se-po-stopachlegendarniho-sumperaku
..., Tomáše Pospěcha. Je zároveň fotografem, historikem umění, editorem fotografických knih a pedagogem na Institutu tvůrčí
fotografie FPF SU v Opavě . Krom výše zmíněných publikací dosud připravil i knihy o Jindřichu Štreitovi, Jiřím Hankem, Janu...
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19. „Ostrava, to je taková má smrtná děvucha“
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 14 (Zprávy / Politika) ● 4. 5. 2020
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Martin Jiroušek
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82788620-4fd8f76da2308cc8a534/
... z Opavy, kde bydlí a tvoří. Vystudoval českou literaturu na Slezské univerzitě. Pracoval také jako novinář, prodavač piva, uklízeč
v klášteře. Vydal několik sbírek poezie a dětskou knihu. S Ostravou jej spojuje vydaná básnická sbírka z roku...
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