1. Národní zemědělské muzeum v Ostravě se opět otevře návštěvníkům
Zdroj: asz.cz (Průmysl / Logistika) ● 9. 5. 2021
Odkaz: https://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/vystavy-a-seminare/narodni-zemedelske-muzeum-v-ostravese-opet-otevre-navstevnikum.html
... koronavirové krize, mohou muzeum až do konce roku navštívit zdarma. "Fotografování venkovského života
svázaného s prací v zemědělství se Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého století. Zemědělský rok ovlivňuje mnoho
proměnných, a přesto...

2. Majáles jako autokoncert: Vstup bude možný jen s očkováním nebo testem
Zdroj: regionopavsko.cz ● 9. 5. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/05/09/majales-jako-autokoncert-vstup-bude-mozny-jen-sockovanim-nebo-testem/
... Slezské univerzity v Opavě, který je naplánován na sobotu 29. května od 17 hodin v Městských sadech. Návštěvníci se
budou moci těšit na vystoupení kapely Poetika, Th!s s Vojtou Kotkem nebo Munroe. Programem bude provázet standup komik Jakub Plaskura ...

3. Metronome Prague je zpět. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: czechblade.cz (Kultura / Umění) ● 9. 5. 2021
Odkaz: https://czechblade.cz/clanek/5384/metronome-prague-je-zpet-rocnik-2022-dostava-obrysy/
... Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery
Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké
situaci se ocitli...

4. Fotograf a kurátor Vladimír Birgus: Chtěli jsme vytvořit chronologii
Zdroj: novinky.cz/kultura ● 9. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/fotograf-a-kurator-vladimir-birgus-chteli-jsme-vytvoritchronologii-40359393
... Scheufler a Vladimír Birgus. Druhý z ní je také jednou z osobností, která stojí v čele Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě. Koronavirová pandemie sice jeho tvůrčí a pedagogické aktivity výrazně utlumila, přesto věří, že
tyto...
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5. Metronome Prague je zpět. První potvrdili britští Oh Wonder. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: tojesenzace.cz ● 9. 5. 2021
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/05/09/metronome-prague-je-zpet-prvni-potvrdili-britsti-oh-wonderrocnik-2022-dostava-obrysy/
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...

6. Na festival Metronome Prague 2022 potvrdili jako první účast britští Oh Wonder
Zdroj: hudebniknihovna.cz (Kultura / Umění) ● 8. 5. 2021
Odkaz: https://www.hudebniknihovna.cz/na-festival-metronome-prague-2022-potvrdili-jako-prvni-ucastbritsti-oh-wonder.html
... také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague
spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se
ocitli umělečtí...

7. Chystá se originální majáles: Opava zažije historicky první autokoncert!
Zdroj: opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 8. 5. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/chysta-se-originalni-majales-opava-zazije-historicky-prvniautokoncert-20210531.html
...Chystá se originální majáles: Opava zažije historicky první autokoncert! dnes 11:00 Veronika Bernardová Slezská
univerzita v Opavě připravuje jubilejní pětadvacátý ročník majálesu. Loni se tato tradiční akce kvůli koronaviru...

8. Retro hospoda i výstava fotek. V pondělí se otevírá Národní zemědělské muzeum v Ostravě
Zdroj: patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 8. 5. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/retro-hospoda-i-vystava-fotek-v-pondeli-se-otevira-narodnizemedelske-muzeum-v-ostrave
... Štreit a snímky venkova – to je neoddělitelné spojení. Cyklus fotografií Jindřich Štreit a lidé v zemědělství představuje
vizuální studii proměn venkovského prostředí ve 20. a 21. století. Fotografování venkovského života svázaného s prací
v...
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9. Národní zemědělské muzeum v Ostravě se opět otevře návštěvníkům
Zdroj: zemedelskytydenik.cz (Průmysl / Logistika) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://zemedelskytydenik.cz/narodni-zemedelske-muzeum-v-ostrave-se-opet-otevrenavstevnikum/
..., kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, mohou muzeum až do konce roku navštívit zdarma. „Fotografování
venkovského života svázaného s prací v zemědělství se Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého století. Zemědělský
rok...

10. Metronome 2022 potvrzuje Oh Wonder
Zdroj: poslouchej.net (Kultura / Umění) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://festivaly.poslouchej.net/29188-Metronome-2022-potvrzuje-Oh-Wonder.html
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...

11. Opavský majáles si návštěvníci letos užijí z automobilů
Zdroj: seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/opavsky-majales-si-navstevnici-letos-uziji-z-automobilu153610
... na akci vystoupí skupiny Poetika, Th!s s Vojtou Kotkem či Munroe. Návštěvníci se mohou těšit na studentskou módní
přehlídku limitované kolekce oblečení speciálně vytvořené k 30. výročí Slezské univerzity nebo křest sborníku Artemisia,
který...

12. Opava vyzrála nad opatřeními. Majáles bude, lidé si ho užijí z auta
Zdroj: nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://nasregion.cz/moravskoslezsky-kraj/opava-vyzrala-nad-opatrenimi-majales-bude-lide-siho-uziji-z-auta/
... studentskou módní přehlídku limitované kolekce oblečení speciálně vytvořené k 30. výročí Slezské univerzity nebo
křest sborníku Artemisia, který je sbírkou tvorby mladých studentů. „Majáles bude letos opravdu jiný, do poslední chvíle
jsme doufali...
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13. Opavský majáles 2021: unikátní první autokoncert v Opavě! :: Regiony 24.cz - Internetové
zpravodajství ze všech regionů České republiky
Zdroj: regiony24.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://www.regiony24.cz/27-237535-opavsky-majales-2021--unikatni-prvni-autokoncert-vopave... prodělal. Veškeré další podrobnosti a aktuální informace budou uvedeny na FB události Open Air festivalu, na
oficiálním profilu Opavského majálesu a také na webu majalesopava.cz . Autor / zdroj: Karin Martínková Autor: Autor
/ zdroj foto...

14. Na vandr přes internet. Sonda do nejmladší generace trampů
Zdroj: nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2021
Odkaz: https://nasregion.cz/na-vandr-pres-internet-sonda-do-nejmladsi-generace-trampu-212905/
... tramping, když ho máte tak prozkoumaný? Asi to byl souběh několika impulsů. Když jsem studoval na Institutu
tvůrčí fotografie, vídal jsem u spolužáků spoustu zajímavých projektů. Po škole mi tyhle podněty chyběly, a proto jsme s
kamarády založili...

15. Lovec zatmění Slunce
Zdroj: 5 plus 2 - Přerovsko a Hranicko; str. 27 (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2021
...Lovec zatmění Slunce Už patnáct let putuje astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě po celém světě za zatměními Slunce. Jednou z posil Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě je známý
český...

16. Metronome Prague je zpět
Zdroj: lifestylenews.cz (Životní styl / Móda) ● 6. 5. 2021
Odkaz: https://lifestylenews.cz/metronome-prague-je-zpet/
... prozradíme více.“, vzkazuje příznivcům muziky jeden z producentů akce David Gaydečka. Pořadatelé hudební akce
Metronome Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica
Gallery Prague spustili na...
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17. Parkoviště pod obchodním domem Prior uzavřeno! Opravuje se
Zdroj: Frýdecko-místecký a Třinecký deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 6. 5. 2021
... parkovacích míst zůstává stejný. Po dobu trvání oprav centrálního parkoviště mohou řidiči využít blízká velká
parkoviště u letního kina, u Obchodně podnikatelské fakulty nebo u Obecního domu Družba ...

18. Chtěli jsme vytvořit chronologii
Zdroj: Právo - Praha a Střední Čechy; str. 19 (Zprávy / Politika) ● 6. 5. 2021
... vlastně určena? Doufám, že každému, kdo se hlouběji zajímá o naši fotografii. Vedete Institut tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě. Jak jeho chod ovlivnila koronavirová pandemie? Bohužel až na kratší období loni v létě
výuka probíhá...

19. Na vandr přes internet
Zdroj: Mladý svět; str. 36, 37, 38, 39 (Kultura / Umění) ● 6. 5. 2021
... Asi to byl souběh několika impulsů. Když jsem studoval na Institutu tvůrčí fotografie, vídal jsem u spolužáků spoustu
zajímavých projektů. Po škole mi tyhle podněty chyběly, a proto jsme s kamarády založili fotografický spolek Sonda.
Chtěli...

20. Časně ráno bude možné pozorovat prach z Halleyovy komety
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/casne-rano-bude-mozne-pozorovat-prach-z-halleyovykomety-40359319
... tam tolik nesvítí Měsíc,“ shrnul astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Radiant, tedy místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, je v souhvězdí Vodnáře - blízko jedné z jeho nejjasnějších hvězd:
Eta...

21. Události v regionech (Ostrava): Opaváci vystavují v Olomouci
Zdroj: Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030505-udalosti-v-regionech/obsah/838103-opavaci-vystavuji-v-olomouci
... zjednodušit účastníkům, proto jsme vytvořili plán, konkrétně mapku, kde je zhruba 25 zastávek. -Vezmeme to přes
Ztracenou, tam je Institut tvůrčí fotografie. Pak jsme se bavili, že bude Metropol. -Kromě mapky si můžou zájemci na
webu projektu...

5

22. Metronome Prague je zpět. První potvrdili britští Oh Wonder. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: housemagazine.cz (Kultura / Umění) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://housemagazine.cz/metronome-prague-je-zpet-prvni-potvrdili-britsti-oh-wonder-rocnik2022-dostava-obrysy/
.... Pořadatelé hudební akce Metronome Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí
fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc
profesionálním fotografům. „Vidíme...

23. Metronome Prague je zpět. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: musicserver.cz (Kultura / Umění) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://musicserver.cz/clanek/65639/metronome-prague-je-zpet-rocnik-2022-dostava-obrysy/
... akce Metronome Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a
Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům.
"Vidíme, v jaké...

24. Slezská nemocnice v Opavě - OČKOVÁNÍ JE BEZPEČNÉ!
Zdroj: snopava.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/289-slezska-nemocnice-v-opave-ockovani-je-bezpecne
... lékaře a konzultovat možnost přednostního očkování. V současné situaci je ve Slezské nemocnici dostatek těch
nejlepších vakcín a obě očkovací centra, na Slezské univerzitě v Opavě a na zámku v Kravařích, mají dostatečné
kapacity. „Jsem rád, že...

25. Chvilka pro luštění - křížovky, číslo 5/2021; str. 50
Zdroj: Chvilka pro luštění - křížovky; str. 50 (Jiné) ● 5. 5. 2021
... SLEZSKÁ UNIVERZITA (ZKR.) KUSY LEDU MEZ ...

26. Po měsících i třech letech. Lidé opět mohou do muzeí
Zdroj: MF Dnes - Liberecký; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 5. 5. 2021
... a jak to vypadá dnes,“ řekl ředitel muzea Jan Prostředník. Zajímavou výstavu pořádá také Muzeum a pojizerská
galerie v Semilech. Své fotografie tady vystavuje světoznámý autor Jindřich Štreit. Emocionálně silná přehlídka jeho
tvorby...
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27. Nominace na Kopalovu přednášku 2021
Zdroj: astro.cz (Jiné) ● 5. 5. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/ostatni/nominace-na-kopalovu-prednasku-2021.html
..., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova): Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky
dosažené v oboru hvězdné astrofyziky 2016: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská...

28. Metronome Prague 2022 dostává obrysy. Jako první potvrdili účast britští Oh Wonder
Zdroj: irockshock.net (Kultura / Umění) ● 4. 5. 2021
Odkaz: http://www.irockshock.net/?p=31983
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...

29. ArtZóna: Art týden: XY 2021 - procházka výstavami
Zdroj: ČT art - další pořady (ČT art) ● 4. 5. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166-artzona/321294340010006/obsah/838005art-tyden-xy-2021-prochazka-vystavami
... vlastní ose. Akce se koná už pošesté. A znovu staví na principu představení umělců spojených s určitým městem.
Tentokrát s Opavou. Díla různým místům v Olomouci tak na míru ušili třeba Kurt Gebauer anebo Jindřich Štreit. O
svůj pohled na...

30. Digitální business v nabídce programů karvinské fakulty
Zdroj: Noviny Region Karvinsko; str. 20 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Digitální business v nabídce programů karvinské fakulty Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné získala do
mozaiky svých nabízených studijních programů nový kousek. Tentokrát se jedná o profesní program Digitální business
v bakalářském...
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31. Někteří dorazí na očkování i půl dne předem. Dodržujte prosím časy!
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 6 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... Slezské univerzity, v níž je centrum zřízeno, dlouho před zahájením provozu. Přesné časy, kdy se má daná osoba na
očkování dostavit, přitom lidem potvrzuje přímo rezervační systém opavského očkovacího místa. Jenže někteří na to
nehledí. „K...

32. Kdo dřív přijde, ten dřív mele? Ne!
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 2 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Kdo dřív přijde, ten dřív mele? Ne! Slezská nemocnice v Opavě aktuálně zřizuje dvě očkovací centra. Jedno se nachází
na zámku v Kravařích, druhé pak v budově Slezské univerzity na opavském Bezručově náměstí. Poslední dobou se zde
však...

33. Metronome Prague je zpět
Zdroj: fullmoonzine.cz (Kultura / Umění) ● 4. 5. 2021
Odkaz: https://www.fullmoonzine.cz/metronome-prague-je-zpet
... fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese
www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a
profesionální fotografové, kteří...

34. Očkování na Fakultě veřejných politik probíhá i o víkendu
Zdroj: Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Očkování na Fakultě veřejných politik probíhá i o víkendu Očkovací centrum v budově Fakulty veřejných politik v
Opavě na Bezručově náměstí 14 i nadále funguje, a to již všechny dny v týdnu včetně víkendů. Denně je zde
naočkováno zhruba...

35. Moderní výzvy s docentem Münichem
Zdroj: Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... připravuje Mendelovo gymnázium spolu s Fakultou veřejných politik v Opavě. Více informací najdete na
www.modernivyzvy.cz. ...
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36. Nešťastné následky lásky
Zdroj: Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... ekonomickému strádání. Autor: Mgr. Sabina Máchová, doktorandka Ústavu historických věd FPF v Opavě ...

37. Hledání pravdy mezi dezinformacemi
Zdroj: Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... mediální gramotnost, UI FPF v Opavě ...

38. Studujte v Opavě, srdci Slezska
Zdroj: Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Studujte v Opavě, srdci Slezska. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě prodloužila termín pro
podání přihlášek k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu, čas mají uchazeči až do 31. května 2021...

39. Opavští umělci v Olomouci
Zdroj: Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... opavského Institutu tvůrčí fotografie,“ dodává Zapatová. Tvorbu opavských umělců si mohou najít lidé i cíleně.
Interaktivní mapu, audio průvodce, všechny zastávky, umělce a anotace výstav naleznou na webových stránkách
www.xyolomouc.com. Umělec...

40. Fotografka mapuje památky
Zdroj: Region Opavsko; str. 15 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Fotografka mapuje památky. Absolventka Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě Jana Šturdíková se
dlouhodobě zabývá opuštěnými památkami. Šlechtická sídla na odpis, která fotografuje, nyní shrnula do knihy s
názvem...

41. Město nás nabádá k šetření, protože potřebuje finance na sociální služby,
Zdroj: Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... stálé zaměstnání a naší profesi se věnujeme ve volném čase jako svému koníčku. Co se týká srdcovky, tou je pro mě
plzeňská operní scéna. • Jak stíháte skloubit práci v divadle, v OKO a ještě na Slezské univerzitě, kde přednášíte na
oboru...

9

42. Studenti soutěží se snímkem o zatmění Slunce v Chile
Zdroj: Region Opavsko; str. 15 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Studenti soutěží se snímkem o zatmění Slunce v Chile. Dokumentární film studentů Slezské univerzity s názvem Do
Chile za zatměním Slunce měl premiéru před dvěma měsíci. V minulých dnech začal 56. ročník...

43. Polský ministr ocenil opavského pedagoga
Zdroj: Region Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
...Polský ministr ocenil opavského pedagoga. Pedagog Slezské univerzity, literární historik, překladatel a propagátor
polské kultury Libor Martinek obdržel bronzovou medaili „Za zásluhy o polskou kulturu Gloria Artis“. Osobně mu ji
udělil...

44. Senátor Herbert Pavera donesl dárky zdravotníkům
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... stejně příjemné chvíle jako já.“ Senátor chce jít příkladem, aby se veřejnost nebála očkování proti covidu. Rovněž dle
ředitele Slezské nemocnice v Opavě, která v budově Slezské univerzity očkovací místo provozuje, Karla Sieberta, je
vakcinace...

45. Káva pro Radost na Slunovratu
Zdroj: Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021
... světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Přidala se také kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová, baristka a
majitelka vyhlášené kavárny Malé Café Šárka Bolatzká, ředitelka Letní filmové školy v Uherském Hradišti Radana
Korená a zajímavými a...

46. Metronome Prague je zpět. První potvrdili britští Oh Wonder. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: muzika.cz (Kultura / Umění) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.muzika.cz/metronome-prague-je-zpet-prvni-potvrdili-britsti-oh-wonder-rocnik-2022dostava-obrysy/
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...
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47. Metronome Prague je zpět
Zdroj: fullmoonzine.cz (Kultura / Umění) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.fullmoonzine.cz/novinky/metronome-prague-je-zpet
... fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese
www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a
profesionální fotografové, kteří...

48. Příjemné zpestření v očkovacím místě Slezské nemocnice v Opavě
Zdroj: snopava.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/288-prijemne-zpestreni-v-ockovacim-miste-slezskenemocnice-v-opave
...Příjemné zpestření v očkovacím místě Slezské nemocnice v Opavě. Očkovací místo Slezské nemocnice v Opavě na
Slezské univerzitě zažilo tento týden příjemné povyražení. O zpestření a dobrou náladu se...

49. METRONOME PRAGUE JE ZPĚT
Zdroj: radiospin.cz (Životní styl / Móda) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.radiospin.cz/clanek/metronome-prague-je-zpet-3777.html
... prozradíme více.", vzkazuje příznivcům muziky jeden z producentů akce David Gaydečka. Pořadatelé hudební akce
Metronome Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica
Gallery Prague...

50. Rekonstrukce parkovací plochy u OD PRIOR
Zdroj: karvina.cz (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-majetkovy/rekonstrukce-parkovaciplochy-u-od-prior
... parkoviště u Slezské univerzity. ...

51. Metronome Prague je zpět. První potvrdili britští Oh Wonder. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: csmusic.cz (Kultura / Umění) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.csmusic.cz/novinka-5421-metronome-prague-je-zpet-prvni-potvrdil
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...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...

52. Metronome Prague je zpět. První potvrdili britští Oh Wonder. Ročník 2022 dostává obrysy
Zdroj: protisedi.cz (Kultura / Umění) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://protisedi.cz/metronome-prague-je-zpet-prvni-potvrdili-britsti-oh-wonder-rocnik-2022dostava-obrysy/
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli umělečtí a profesionální
fotografové, kteří mají rok zavřené...

53. Slezská nemocnice v Opavě ujišťuje: Očkování je bezpečné
Zdroj: opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slezska-nemocnice-v-opave-ujistuje-ockovani-jebezpecne-20210503.html
... vlastní rozum a nenechte se zviklat neověřenými nebo špatně podanými informacemi o očkování, "apeluje primář
Petr Kümpel na ty stále váhající. Slezská nemocnice má dostatek těch nejlepších vakcín a obě očkovací centra, na
Slezské univerzitě...

54. Parkoviště pod OD Prior v Karviné je uzavřeno! Opravuje se
Zdroj: karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/parkoviste-pod-od-prior-v-karvine-je-uzavreno-opravujese-20210503.html
... využít blízká velká parkoviště u letního kina, u Obchodně podnikatelské fakulty nebo u Obecního domu Družba ...

55. Festival Metronome Prague je zpět. Ročník 2022 dostává obrysy, jako první potvrdili účast
britští Oh Wonder
Zdroj: vecerni-praha.cz (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://www.vecerni-praha.cz/festival-metronome-prague-je-zpet-rocnik-2022-dostava-obrysyjako-prvni-potvrdili-ucast-britsti-oh-wonder/
... spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na
adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. „Vidíme, v jaké situaci se ocitli
umělečtí a...
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56. VIDEO: Vnímat zpěv ptáků není samozřejmost. Příběh neslyšící dívky vám rozšíří obzory
Zdroj: pozitivni-zpravy.cz (Jiné) ● 3. 5. 2021
Odkaz: https://pozitivni-zpravy.cz/video-vnimat-zpev-ptaku-neni-samozrejmosti-pribeh-neslysici-divkyvam-rozsiri-obzory/
... to samé. Originální video spojující záběry malebné přírody a silný příběh hlavní hrdinky Kristýny vzniklo jako školní
práce. Mladý student audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě Jan Vlček měl za úkol zmapovat libovolný
fenomén...

57. Festival Metronome Prague je zpět. Ročník 2022 dostává obrysy, jako první potvrdili účast
britští Oh Wonder
Zdroj: Nová Večerní Praha; str. 14, 15 (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
... Pořadatelé hudební akce Metronome Prague také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí
fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www...

58. Lidé a podniky
Zdroj: Euro; str. 72, 73 (Ekonomika / Finance / Právo) ● 3. 5. 2021
... architektonické a interiérové služby, a s oddělením kapitálových trhů v oblasti služeb pro kancelářský trh.
Absolventka Slezské univerzity v Opavě přichází do JLL po jedenácti letech strávených v komerční divizi společnosti
Skanska, v poslední třech...

59. Aréna
Zdroj: 21. století - Panorama; str. 104, 105 (Hobby / Populárně naučné) ● 3. 5. 2021
... telefonem na temnou hmotu. Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po
temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským vědcům bude stačit chytrý telefon. Opavští vědci se od
srpna 2016 zapojují...

60. Z outsidera lídrem
Zdroj: PRO města a obce; str. 52, 53 (Regionální zprávy) ● 3. 5. 2021
... vytvoření Karvinské speciální ekonomické zóny, vznik hobby dílny a řemeslného inkubátoru, univerzitního centra
Slezské univerzity, revitalizaci historických objektů městského centra a vytvoření rozsáhlé rekreační zóny v okolí
„Karvinského moře...
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