1. Ostrava si připomněla šedesátku Jana Balabána. Přečtěte si rozhovor s autorem z roku 2007
Zdroj: ostravan.cz ● 31. 1. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/68718/ostrava-si-pripomnela-sedesatku-jana-balabana-prectete-sirozhovor-s-autorem-z-roku-2007/
... Právě takto zavzpomínal o víkendu na Balabánovo dílo básník Jakub Chrobák v on-line pořadu v produkci
Antikvariátu a klubu Fiducia a Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity ...

2. Externí očkovací místo v Opavě
Zdroj: Právo - Střední a Východní Morava ● 30. 1. 2021
... budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí. Provozní doba očkovacího místa bude v pondělí a středy od 10 do
18 hodin, v úterky, čtvrtky a pátky od 8 do 16 hodin. ...

3. Události v kultuře: Výročí narození J. Balabána
Zdroj: Události v kultuře (ČT art) ● 29. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120129/obsah/816442-vyroci-narozeni-j-balabana
… Ostravská galerie Fiducia připomene spisovatele, publicistu a výtvarného kritika Jana Balabána. Dnes by mu bylo
šedesát let.. … „Budou si vybírat místa, která mají nějakým způsobem s Honzou nebo s jeho tvorbou spojená a na těch
přečtou také nějaký kousek z jeho díla,“ - Monika Horsáková, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby,
Slezská univerzita v Opavě …

4. Události v regionech (Ostrava): 60. výročí narození Jana Balabána
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 29. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030129-udalosti-v-regionech/obsah/816287-60-vyroci-narozeni-jana-balabana
… Ostravská galerie Fiducia připomene nedožité kulatiny spisovatele, publicisty a výtvarného kritika Jana Balabána.
Dnes by mu bylo 60 let. V téměř hodinovém filmu, který galerie připravila a v premiéře odvysílá večer na svých
internetových stránkách, na něj vzpomínají jeho přátelé, tentokrát především výtvarníci. … „Budou si vybírat místa,
která mají nějakým způsobem s Honzou nebo s jeho tvorbou spojená a na těch přečtou také nějaký kousek z jeho díla,“
- Monika Horsáková, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby …
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5. Události v regionech (Ostrava): Opava stěhuje očkovací centrum
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 29. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030129-udalosti-v-regionech/obsah/816279-opava-stehuje-ockovaci-centrum
...Události v regionech (Ostrava): Opava stěhuje očkovací centrum Veřejné očkovací místo v Opavě od 1. února změní
stanoviště. Přesune se z kožního oddělení v areálu Slezské nemocnice do prostor Slezské univerzity na Bezručově
náměstí...

6. Suchej únor se blíží! Jak jste na tom s alkoholem?
Zdroj: bruntalsky.denik.cz ● 29. 1. 2021
Odkaz: https://bruntalsky.denik.cz/ctenar-reporter/suchej-unor-se-blizi-jak-jste-na-tom-s-alkoholem20210129.html
... udělát něco důležitého pro své zdraví, navíc mohou vyhrát hezkou cenu – Zdravý balíček. Karin Martínková ...

7. Nově se bude proti covidu-19 očkovat na opavské Slezské univerzitě
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník ● 29. 1. 2021
...Nově se bude proti covidu-19 očkovat na opavské Slezské univerzitě. Až dosud probíhalo očkování na kožním
oddělení pavilonu E v areálu opavské Slezské nemocnice. Od pondělí 1. února však nemocnice zřizuje externí očkovací
místo pro...

8. Pozor, změna očkovacího místa v Opavě!
Zdroj: opava-city.cz ● 28. 1. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/pozor-zmena-ockovacihomista-opave.html
... od pondělí 1. února nově bude očkovat na externím místě, a to v prostorách hlavní budovy Slezské univerzity na
Bezručově náměstí 885/14 v Opavě. Původní místo pak nebude od pondělí fungovat. Očkovat se zde bude v pondělí a
středu od 10 do...
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9. Podívejte se, jak běží očkování v Opavě. Nepodléhejte fake news, apeluje primář
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 28. 1. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/opava-ockovani.html
... přesunou na Fakultu veřejných politik Slezské univerzity na Bezručovo náměstí. V pondělí a středu se bude očkovat
od 10 do 18, v ostatní dny od 8 do 16 hodin. „Jsme moc rádi, že nám univerzita byla ochotna reprezentativní prostory
zapůjčit. V nich...

10. Slezská univerzita podpořila kampaň Suchej únor. Rektor si dá mléko
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník ● 28. 1. 2021
... zaběhlé návyky. A po celý měsíc únor se alkoholu ani nedotknout. Slezská univerzita v Opavě se ke kampani letos
připojila se svou vlastní soutěží SUchej únor: SUšte s rektorem! Studenti a zaměstnanci mohou udělat nejen něco pro
své zdraví, ale...

11. jiří jiroutek
Zdroj: FotoVideo ● 28. 1. 2021
.... V roce 1994 absolvoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. V roce 2002 získal titul QEP – Qualified European
Photographer, certifikát profesionální a umělecké kvality udělovaný Federací evropských profesionálních fotografů
v Bruselu ...

12. Opavský expres 27.01.2021
Zdroj: TV Polar ● 27. 1. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-27-01-2021-16-41
.... Prozatím se v očkovací centrum proměnila jedna z ambulancí kožního oddělení. Denně tady zvládnou obsloužit až
stovku zájemců. V budoucnu by se očkovací místo mohlo přesunout blíž k centru města, do prostor, které nabídla
Fakulta veřejných politik...

13. Opava: OKO přesouvá termín výstavy fotografií Romana Vondrouše
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 27. 1. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Opava-OKO-presouva-termin-vystavyfotografii-Romana-Vondrouse-651796
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... pandemickou krizí. Roman Vondrouš, který je rodákem z Pardubic, absolvoval Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity v Opavě a je několikanásobným vítězem soutěží World Press Photo, Pictures of the Year International nebo
Czech Press Photo...

14. Suchej únor se blíží! Jak jste na tom s alkoholem?
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 27. 1. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/ctenar-reporter/slezska-univerzita-se-zapojila-do-kampane-suchej-unor20210127.html
... mohou v únoru udělát něco důležitého pro své zdraví, navíc mohou vyhrát hezkou cenu – Zdravý balíček. Karin
Martínková ...

15. Bývalý ředitel Mendelova gymnázia v Opavě Pavlíček má vážné obavy o školství
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 27. 1. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/lide-odvedle/byvaly-reditel-mendelova-gymnazia-v-opave-pavlicek-mavazne-obavy-o-skolstvi-202.html
... techniky Ostrava vytvořil několik populárně naučných výstav. Se Slezskou univerzitou dlouhodobě spolupracoval na
popularizaci matematiky a fyziky. Současný směr školství bývalého pedagoga doslova děsí Znamená to, že o školství
něco ví a jeho...

16. Slezská univerzita podpořila Suchej únor. Rektor si dá místo alkoholu mléko
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 26. 1. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slezska-univerzita-podporila-suchej-unor-rektor-si-damisto-alkoholu-mleko-20210.html
... A po celý měsíc únor se alkoholu ani nedotknout. Slezská univerzita v Opavě se ke kampani letos připojila se svou
vlastní soutěží SUchej únor: SUšte s rektorem! Studenti a zaměstnanci mohou udělat nejen něco pro své zdraví, ale také
vyhrát...

17. Ve Slezské nemocnici naočkovali 250 seniorů, kvůli nedostatku dávek teď vakcinace zpomalí
Zdroj: polar.cz ● 26. 1. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000023794/ve-slezske-nemocnici-naockovali-250senioru-kvuli-nedostatku-davek-ted-vakcinace-zpomali
... ambulancí kožního oddělení. Denně tady zvládnou obsloužit až stovku zájemců. V budoucnu by se očkovací místo
mohlo přesunout blíž k centru města, do prostor, které nabídla Fakulta veřejných politik Slezské univerzity. Petr
Kümpel, primář...
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18. Zastupitelé Karviné se sešli na svém 17. zasedání, projednávali 19 bodů programu
Zdroj: polar.cz ● 26. 1. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000023790/zastupitele-karvine-se-sesli-na-svem-17zasedani-projednavali-19-bodu-programu
...Zastupitelé Karviné se sešli na svém 17. zasedání, projednávali 19 bodů programu Zastupitelé se v pondělí podvečer
sešli na svém v pořadí 17. zasedání. Konalo se ve velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty. Celkem 19 bodů
programu...

19. Konference The days after se zaměří na hry Karla Čapka ve světle současných společenských
změn
Zdroj: infodnes.cz ● 26. 1. 2021
Odkaz: https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/30973-konference-the-days-after-se-zameri-na-hry-karlacapka-ve-svetle-soucasnych-spolecenskych-zmen/
... mezinárodní online konferenci pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU ve spolupráci s Pražským Quadriennale
scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou a nabídne
příležitost k setkání...

20. Fotograf dokumentoval nouzový stav
Zdroj: Region Opavsko ● 26. 1. 2021
...Fotograf dokumentoval nouzový stav. Absolvent Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě Roman
Vondrouš prezentoval minulý týden online formou v galerii Czech Photo Centre svůj nejnovější cyklus fotografií. Jeho
název...

21. Fyzikové na stopě červí díry
Zdroj: Region Opavsko ● 26. 1. 2021
... existenci červích děr mohli jednou provždy potvrdit nebo vyvrátit. Do pátrání po červích dírách se pustil tým vědců s
doktorem Maciekem Wielgusem z Harvardovy Univerzity, profesorem Markem Abramowiczem z Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v...
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22. Mnozí rodiče si vyzkoušeli roli učitelů a byli velice úspěšní,
Zdroj: Region Opavsko ● 26. 1. 2021
... nakonec nahradil rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. Když jsem kandidovala, jedním z mých cílů bylo pracovat ve
Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, což se mi splnilo. Bez účasti ve volbách bych se tam nikdy nedostala,
takže to stálo ...

23. Konference věnovaná Bílé nemoci a R.U.R.
Zdroj: divadelni-noviny.cz ● 25. 1. 2021
Odkaz: https://www.divadelni-noviny.cz/konference-venovana-bile-nemoci-a-r-u-r
.... Dvoudenní mezinárodní online konferenci pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU ve spolupráci s Pražským
Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou a
nabídne příležitost ...

24. Česko má nejvyšší inflaci za 8 let a třetí nejvyšší v EU
Zdroj: kurzy.cz/zpravy ● 25. 1. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/575535-cesko-ma-nejvyssi-inflaci-za-8-let-a-treti-nejvyssi-v-eu/
... Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné, během studia absolvoval výměnný pobyt v rámci
programu Erasmus na Karelia University of Applied Sciences ve Finsku. Petr má 14 letou praxi v bankovnictví a
financích se zaměřením na risk...

25. Zatím se neodehrává žádná ekonomická katastrofa
Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz ● 25. 1. 2021
Odkaz: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/zatim-se-neodehrava-zadna-ekonomickakatastrofa.A210119_180719_pozice-tema_lube
... protistraně, že jste to vy. Nemusíte používat občanský průkaz či jít na úřad, ale můžete si ze svého domova vyřídit
některé elementární potřeby a obstarat služby. Jan Juchelka (49) Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. Od roku
1995 působil ve...
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