1. Čeští vědci popsali superhmotnou černou díru
Zdroj: ceskavedadosveta.cz (IT / Technologie) ● 25. 7. 2021
Odkaz: http://ceskavedadosveta.cz/cesti-vedci-popsali-superhmotnou-cernou-diru/
...Čeští vědci popsali superhmotnou černou díru Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě navrhli metodu,
kterou lze využít ke zvážení černých děr. Přestože tyto kosmické objekty jsou samy o sobě neviditelné, vědci k zjištění...

2. Který snímek zvítězí na Vysočině letos? Štreit ocení amatérské fotografy
Zdroj: zdarsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 24. 7. 2021
Odkaz: https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/jindrich-streit-oceni-amaterske-fotografy-hlaste-sesoutezici-20210724.html
... uznávanými fotografy. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová Odborným garantem a zároveň předsedou poroty bude i
letos renomovaný fotograf Jindřich Štreit. „Zrcadlení je celostátním projektem s mezinárodním přesahem. Projekt
přináší motivaci a...

3. Zemřel opavský básník a pedagog Radek Glabazňa, přítel mezi literaturou a strachy z života
Zdroj: ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 24. 7. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69717/zemrel-opavsky-basnik-a-pedagog-radek-glabazna-pritel-meziliteraturou-a-strachy-z-zivota/
... v Southamptonu, kde absolvoval postgraduální studium anglické literatury a následně se věnoval pedagogické praxi.
Vyučoval na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a vydal dvě sbírky básní Teď ještě hlavou o střepy (2010) a
Reverb...

4. Češi váží černé díry
Zdroj: Tachovský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 24. 7. 2021
...Češi váží černé díry OBJEV. Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě navrhli metodu, kterou lze využít
ke zvážení černých děr. Přestože tyto kosmické objekty jsou samy o sobě neviditelné, vědci k zjištění jejich hmotnosti...

5. Českým vědcům se podařilo určit hmotnost jedné z dosud nejtěžších pozorovaných černých děr
Zdroj: cz.sputniknews.com (Potenciálně dezinformační weby) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://cz.sputniknews.com/20210723/ceskym-vedcum-se-podarilo-urcit-hmotnost-jedne-zdosud-nejtezsich-pozorovanych-cernych-der-15241541.html
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...Českým vědcům se podařilo určit hmotnost jedné z dosud nejtěžších pozorovaných černých děr © Foto : NASA / JPLCaltech Sledujte nás na Opavští fyzikové Slezské univerzity slaví úspěch. Navrhli metodu, kterou lze využít ke
zvážení...

6. Jindřich Štreit retrospektivně v Bruntále a na Sovinci
Zdroj: prazsky-magazin.cz (Regionální zprávy) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://prazsky-magazin.cz/kultura/vytvarne-umeni-cr/jindrich-streit-retrospektivne-v-bruntale-ana-sovinci/
... škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě
Akademie...

7. Opavští fyzici „zvážili” superhmotnou černou díru
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/opavsti-fyzici-zvazili-superhmotnou-cernou-diru40367012
...Opavští fyzici „zvážili” superhmotnou černou díru Včera 11:18 Filip Šára , Novinky Tým z Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě pod vedením Marka Abramowicze přišel s nápadem, jak černé díry, které samy vidět nejsou, zvážit...

8. Čeští vědci odhalili černou díru s unikátní hmotností
Zdroj: echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://echo24.cz/a/SWSjG/cesti-vedci-odhalili-cernou-diru-s-unikatni-hmotnosti
...Čeští vědci odhalili černou díru s unikátní hmotností ČERNÁ DÍRA Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě navrhli metodu, kterou lze využít ke zvážení černých děr. Foto: Shutterstock Domov Echo24 , čtk 23. července
2021...

9. Opavští fyzikové popsali superhmotnou černou díru
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3344724-opavsti-fyzikove-popsali-superhmotnou-cernou-diru
...Opavští fyzikové popsali superhmotnou černou díru Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě navrhli
metodu, kterou lze využít ke zvážení černých děr. Přestože tyto kosmické objekty jsou samy o sobě neviditelné, vědci k...
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10. Úspěch českých vědců: Odhalili černou díru s unikátní hmotností
Zdroj: strakonicky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 23. 7. 2021
Odkaz: https://strakonicky.denik.cz/veda-a-technika/cerna-dira-hmotnost-vedci-opava-20210723.html
...Úspěch českých vědců: Odhalili černou díru s unikátní hmotností včera 06:40 ČTK Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě navrhli metodu, kterou lze využít ke zvážení černých děr. Přestože tyto kosmické objekty jsou samy
o...

11. Jindřich Štreit ocení amatérské fotografy
Zdroj: Žďárský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 23. 7. 2021
...Jindřich Štreit ocení amatérské fotografy Bystřice nad Pernštejnem V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku
odstartoval desátý ročník fotografické soutěže Zrcadlení. „Je jubilejní, vloni být nemohl, takže byl přesunutý na letošek,“
řekla...

12. Designérka z Hjustonu
Zdroj: Home (CZ); str. 68, 69 (Bydlení / Zahrada) ● 22. 7. 2021
... LIVI‘N ukazuje, jak bydlí zajímavé osobnosti. Jejím autorem je pražský fotograf Dereck Hard, absolvent Institutu
tvořivé fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se tzv. street a urban fotografii, ale také koncepčním autorským
sériím...

13. Podívejte se, jak se na karvinské fakultě po téměř dvou letech promovalo
Zdroj: karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 22. 7. 2021
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/ctenar-reporter/podivejte-se-jak-se-na-karvinske-fakulte-po-temerdvou-letech-promovalo-20210722.html
...Podívejte se, jak se na karvinské fakultě po téměř dvou letech promovalo 22.7.2021 Čtenář reportér Obchodně
podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné zorganizovala téměř po dvou letech slavnostní promoce. Během
dvou dnů...

14. 10 dní na Islandu aneb expedice k sopce a zase zpátky
Zdroj: hedvabnastezka.cz (Jiné) ● 22. 7. 2021
Odkaz: https://www.hedvabnastezka.cz/10-dni-na-islandu-aneb-expedice-k-sopce-a-zase-zpatky/
.... Při prohlídce centra jsme se mimo jiné stavili v ateliéru fotografa Ari Sigvaldasona. Ari fotí na analog. Kdyby žil
Jindřich Štreit na Islandu, fotil by zřejmě zhruba v tomhle stylu. Z jedné staré fotky na nás kouká Bartoška, kterého Ari...
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15. Vize Akademie věd ČR: Instituce stabilní, moderní a světová
Zdroj: vedavyzkum.cz (Jiné) ● 22. 7. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/z-domova/akademie-ved-cr/vize-akademie-ved-cr-instituce-stabilnimoderni-a-svetova
... smluv s univerzitními pracovišti. Namátkou například se Slezskou univerzitou v Opavě, Vysokou školou báňskou –
Technickou univerzitou Ostrava, Žilinskou univerzitou v Žilině, Univerzitou Pardubice či CEVRO Institutem. Vzájemně
prospěšným...

16. Těžbou poškozený Moravskoslezský kraj se změní k nepoznání! Co postaví za miliardy z EU?
Zdroj: yookee.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 7. 2021
Odkaz: https://www.yookee.cz/tezbou-poskozeny-moravskoslezsky-kraj-se-zmeni-k-nepoznani-copostavi-za-miliardy-z-eu/
... Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání,
inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních
studijních programů ve...

17. Budou stát miliardy. 13 strategických projektů Moravy a Slezska pod drobnohledem
Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 21. 7. 2021
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/trinact-strategickych-projektu-moravskoslezskehokraje-pod-drobnohledem-20210721.html
...“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies) Slezská univerzita v Opavě a Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a
podnikání. Vybudováním...

18. To je 13 vyvolených! Na ně dostane sever Moravy a Slezsko z EU 19 miliard
Zdroj: novojicinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 21. 7. 2021
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/13-vyvolenych-projekty-moravskoslezsky-kraj-eu-19miliard-2021072.html
... projektu EDEN Karviná má být ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků
určených nejen pro vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Živá laboratoř má být pojítkem výzkumného,
vzdělávacího, kulturního i...
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19. Třináct vyvolených na miliardy
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 21. 7. 2021
... do Ostravy ministerstvo kultury. NOVÉ KARVINSKO Velké věci se mají dít zejména na Karvinsku, coby těžbou
nejvíce postiženém regionu. Centrem projektu EDEN Karviná má být ekokampus Slezské univerzity spojený s
vybudováním velkokapacitních...

20. V Interfotoklubu bodoval i Vsetín
Zdroj: Vsetínské noviny; str. 9 (Regionální zprávy) ● 21. 7. 2021
... salonu profesor Jindřich Štreit a starosta Vsetína Jiří Růžička. Kromě příjemného chládku ve výstavních prostorách
zámku byli návštěvníci odměněni skvělou výstavou fotogra í od autorů z celého světa. Zahájení s hudebním
doprovodem a projekcí...

21. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Zdroj: mistnikultura.cz (Kultura / Umění) ● 20. 7. 2021
Odkaz: https://mistnikultura.cz/opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografii
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií OPAVA: Přes 500 působivých fotografií od více než 150
autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity...

22. Ceny nemovitostí i materiálu letí nahoru
Zdroj: Region Opavsko; str. 10, 11 (Regionální zprávy) ● 20. 7. 2021
... nemovitostmi rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. Současně se zamýšlí nad tím, zda má smysl kalkulovat s
čekáním na zlom v současné situaci: „Je otázka, k čemu lidé nemovitost potřebují. Pokud ji potřebují ke svému bydlení a
je pro ně nezbytně...

23. Černé díry. Směr bádání dnes určují astrofyzici v Opavě, říká jejich šéf
Zdroj: wick.cz (Zprávy / Politika) ● 19. 7. 2021
Odkaz: https://wick.cz/cerne-diry-smer-badani-dnes-urcuji-astrofyzici-v-opave-rika-jejich-sef/
... zde spolu se Slezskou univerzitou vznikal i fyzikální ústav, u jehož zrodu stál Zdeněk Stuchlík. Ten z něj v průběhu let
vytvořil vědecké pracoviště, v němž pracují světové špičky oboru a míří na něj studenti ze všech koutů světa. Aktuálně...
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24. Černé díry. Směr bádání dnes určují astrofyzici v Opavě, říká jejich šéf
Zdroj: ostrava.in (Regionální zprávy) ● 19. 7. 2021
Odkaz: https://www.ostrava.in/zpravy/cerne-diry-smer-badani-dnes-urcuji-astrofyzici-v-opave-rika-jejichsef.html
... používají je i tajné služby při vyhodnocování tváří. Na čem pracují vědci v Opavě, přibližuje v rozhovoru pro MF DNES
šéf Fyzikálního ústavu Slezské univerzity Zdeněk Stuchlík. Autor: OSTRAVA.IN || iDnes.cz ...

25. Černé díry. Směr bádání dnes určují astrofyzici v Opavě, říká jejich šéf
Zdroj: idnes.cz/ostrava (Regionální zprávy) ● 19. 7. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/stuchlik-opava-fyzikalni-ustav-astrofyzikauniverzita.A210719_617882_ostrava-zpravy_pjen
... Davelaar et al./Radboud University/BlackHoleCam Profesor Zdeněk Stuchlík vybudoval na Fyzikálním ústavu Slezské
univerzity v Opavě špičkové světové vědecké centrum. Autor: Adolf Horsinka, MAFRA Opava, 16.7.2021, Zdenek
Stuchlik, Slezska...

26. Opavská výstava 30+ nabídne stovky fotografií od více než 150 autorů
Zdroj: urbanstage.cz (Kultura / Umění) ● 19. 7. 2021
Odkaz: http://www.urbanstage.cz/opavska-vystava-30/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky fotografií od více než 150 autorů Přes 500 působivých fotografií od více než
150 autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF
Slezské...

27. „Dnes v Opavě určujeme směr světového bádání“
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 19. 7. 2021
...„Dnes v Opavě určujeme směr světového bádání“ Rubrika: Moravskoslezský Profesor Zdeněk Stuchlík vytvořil během
třiceti let na Slezské univerzitě v Opavě vědecký ústav, který v současné době patří ke světové špičce v oblasti...
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