1. Nájmy porostou. Vydělávat na nemovitostech ale můžete, i když žádnou nevlastníte
Zdroj: kurzy.cz/zpravy ● 7. 2. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/577834-najmy-porostou-vydelavat-na-nemovitostech-ale-muzete-ikdyz-zadnou-nevlastnite/
... a jednoduše dostupné. Vše zařídíte ONLINE z pohodlí Vašeho domova. Ing. Petr Golka je analytikem a odborným
poradcem společnosti RONDA INVEST. Vystudoval obor bankovnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity v...

2. Leoš Kyša, muž v pozadí antologie L3g3ndy
Zdroj: fantasyplanet.cz ● 7. 2. 2021
Odkaz: https://www.fantasyplanet.cz/literatura/rozhovory/leos-kysa-muz-v-pozadi-antologie-l3g3ndy/
... Za všechno může vlastně Václav Krištof, který mě přitáhl učit tvůrčí psaní na VŠKK. Přišlo mi to jako dobrá sranda, a
navíc se rád stýkám s mladými lidmi. Dlouhé roky učím externě v Opavě na Slezské univerzitě a to...

3. Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 5. února 2021
Zdroj: policie.cz ● 5. 2. 2021
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/informace-z-opavska-bruntalska-a-novojicinska-5-unora-2021.aspx
... zařízeních a na Slezské univerzitě v Opavě, přičemž tyto besedy byly určeny převážně pro rodiče žáků, studenty
vysoké školy, pedagogické pracovníky a výchovné poradce. V rámci výkonu služby pracovníci TOXI týmu provedli i
několik preventivních akcí...

4. Mladí Češi na izraelských základnách. Fotografka představuje snímky vojenských dobrovolníků v
Tel Avivu
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 4. 2. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3265174-mladi-cesi-na-izraelskych-zakladnach-fotografkapredstavuje-snimky-vojenskych
... na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Její tvorba byla představena v rámci několika výstav a
zaujala i časopis Vogue Italia, kde vyšly její fotografie ...
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5. Tipy na víkendové akce, výlety, on-line program, knihy i společenské hry
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 4. 2. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikendove-akce-vylety-on-line-program-knihy-ispolecenske-hry-20210203.html
... Fotografické triádě vytvořené třemi doktorandy z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě předchází odborná vstupní esej
Jiřího Siostrzonka, pedagoga a vizuálního sociologa, který ve svých textech dlouhodobě mapuje oblast...

6. Hejtman Vondrák a krajský šéf policie dostali přednostně vakcínu proti covidu
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 4. 2. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/ockovani-prednost-hejtman-policejnireditel-vakcinace-koronavirus-covid-19.A210204_093604_imp-moravskoslezsky_kov
... i politolog ze Slezské univerzity v Opavě Michal Kuděla. „Ačkoliv rozumím argumentům obou stran, je podle
dostupných informací zřejmé, že mu očkování bylo zdravotníky nabídnuto a nejednalo se o jeho vlastní iniciativu. V
tomto ohledu...

7. Hejtman Vondrák a krajský šéf policie dostali přednostně vakcínu proti covidu
Zdroj: idnes.cz/ostrava ● 4. 2. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ockovani-prednost-hejtman-policejni-reditel-vakcinacekoronavirus-covid-19.A210204_091055_ostrava-zpravy_woj
.... Vadí vám, že byl hejtman přednostně naočkován? Ano 1553, Ne 723. Pochopení pro hejtmana našel i politolog ze
Slezské univerzity v Opavě Michal Kuděla. „Ačkoliv rozumím argumentům obou stran, je podle dostupných informací
zřejmé, že mu...

8. Covid mění i přijímačky na vysokou. Na řadě škol budou on-line nebo se úplně zruší
Zdroj: socialnidialog.cz ● 4. 2. 2021
Odkaz: https://www.socialnidialog.cz/zpravodajstvi/ostatni/4340-covid-meni-i-prijimacky-na-vysokou-narade-skol-budou-on-line-nebo-se-uplne-zrusi
.... "Nechtěli jsme ohrozit zdraví studentů a on-line testy se těžko kontrolují," vysvětluje Hana Kruczková z oddělení
propagace. Ke stejnému kroku se rozhodla více než polovina bakalářských oborů na Slezské univerzitě v Opavě a na
řadě dalších...
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9. Události v regionech (Ostrava): Pomoc podnikatelům v pandemii
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 3. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030203-udalosti-v-regionech/obsah/817424-pomoc-podnikatelum-v-pandemii
... Pomoc podnikatelům v pandemii. Živě ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě. Ekonom Pavel Tuleja,
rektor Slezské univerzity v Opavě, je hostem UVR, pěkný večer. Jak to, že se podle Vás...

10. Opavský expres 03.02.2021 16:41 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar ● 3. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-03-02-2021-16-41
... pravděpodobně vznikla slavná věta: „Pozor, vyletí ptáček!“ Ondřej Durczak, fotograf, Institut tvůrčí fotografie, Slezská
univerzita v Opavě: "Fotografické expozice byly poměrně dlouhé. Udržet pozornost dítěte, aby se nehýbalo, a ten
snímek nebyl...

11. IRENA ŠŤASTNÁ: Sběrači, paní a psi
Zdroj: kulturni-noviny.cz ● 3. 2. 2021
Odkaz: https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialnidruzstvo/archiv/prilohy/2016/poiesis-05-2016/irena-sastna-sberaci-pani-a-psi
... Irena Šťastná se narodila jako Irena Václavíková v roce 1978 v Opavě. Žije v Dobroslavicích na Opavsku. Absolvovala
FPF Slezské univerzity a FF Ostravské univerzity. Poezii a...

12. Covid mění i přijímačky na vysokou. Na řadě škol budou on‑line nebo se úplně zruší
Zdroj: Hospodářské noviny ● 3. 2. 2021
... a on-line testy se těžko kontrolují,“ vysvětluje Hana Kruczková z oddělení propagace. Ke stejnému kroku se rozhodla
více než polovina bakalářských oborů na Slezské univerzitě v Opavě a na řadě dalších škol. Konání přijímacích
zkoušek...

13. Covid mění i přijímačky na vysokou. Na řadě škol budou on-line nebo se úplně zruší
Zdroj: ihned.cz ● 3. 2. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66877430-covid-meni-i-prijimacky-na-vysokou-na-rade-skol-budou-online-nebo-se-uplne-zrusi
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... na Slezské univerzitě v Opavě a na řadě dalších škol. 50 fakult v Česku využívá pro přijímací řízení Národní
srovnávací zkoušky od společnosti Scio. Ty budou letos on-line. Konání přijímacích zkoušek přímo na fakultách je při
větším počtu...

14. Kniha i výstava mapují historii fotoateliérů v Opavě
Zdroj: polar.cz ● 2. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000023900/kniha-i-vystava-mapuji-historii-fotoatelieruv-opave
... skleněná deska, která určovala i expozici." Ta trvala i několik vteřin. Po tuto dobu bylo nutné, aby se nikdo nepohnul.
A tak pravděpodobně vznikla slavná věta: „Pozor, vyletí ptáček!“ Ondřej Durczak, fotograf, Institut tvůrčí fotografie...

15. Očkovací místo se stěhuje
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
... vytížen, hledalo se delší dobu výhodnější očkovací místo. „Jsme velmi rádi, že nám Slezská univerzita vyšla vstříc a
byla ochotna zapůjčit své reprezentativní prostory fakulty veřejných politik. V případě dostatku vakcín plánujeme
kapacitu...

16. Nové externí očkovací místo
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
.... února bude v provozu externí očkovací místo v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity, Bezručovo
náměstí 885/14, 746 01 Opava. Původní očkovací místo v budově kožního oddělení již nebude funkční. Provozní doba
očkovacího...

17. Pandemie přesunuta na léto
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
... organizace (OKO) se rozhodla posunout její konání na červen. Autor fotografií Roman Vondrouš je absolventem
Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a několikanásobným vítězem soutěží World Press Photo,
Pictures of the Year...

18. Když jsem se kochal Mléčnou dráhou v Ugandě, vyděsil mě hroch, který stál vedle mě, říká
astrofyzik a astrofotograf Petr Horálek
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
... Původem jste z Pardubic, ale pracujete ve Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě. Jak jste se do Opavy dostal a
jak se vám tady pracuje...
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19. Rektor vyzývá k abstinenci
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
...Rektor vyzývá k abstinenci. Slezská univerzita v čele s rektorem Pavlem Tulejou se zapojila do kampaně s názvem
Suchej únor, což je výzva pro lidi, kteří chtějí otestovat svůj vztah k alkoholu. Během měsíce „na suchu“ mohou...

20. Únor suchý, bílý i vítězný
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 2. 2021
... všechno v tomto únoru, který právě začal, se ani nedotkne skleničky? Mezi prvními pan rektor Pavel Tuleja. Generál,
který jde neohroženě v čele vojsk, bezesporu vzor. A s ním kráčí univerzitní lid. Slezská univerzita, jak se dočtete na
straně 4...

21. Na měsíc stopka. Univerzita podporuje Suchej únor
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 2. 2. 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...

22. Mění se opavské očkovací místo
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 2. 2. 2021
... Očkovat se tedy nově bude v prostorách hlavní budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí 885/14. Původní
místo v pavilonu E už funkční nebude a tímto zaniká. Provozní doba očkovacího místa bude...

23. Dodávky vakcín
Zdroj: Události (ČT1) ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100201#t=8m50s
... očkování, to se podle ministerstva změní v dubnu. Zdravotník: Teď to píchne, nebojte. Známý postup na novém
místě. V Opavě se ode dneška neočkuje v nemocnici, ale na Slezské univerzitě...
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24. Události v regionech (Ostrava): Očkování v MS kraji
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030201-udalosti-v-regionech/obsah/817016-ockovani-v-ms-kraji
.... Někteří už mají i 2. dávku. Nemocnice ale musí řešit problémy s nedostatkem vakcín. V Opavě pak kvůli malému
prostoru přestěhovali očkovací centrum do budovy Slezské univerzity. Těsně před 10:00 ráno. Očkovací místo na
Fakultě veřejných politik...

25. V Opavě vznikají audioknihy ve slovenštině. Točí je studenti Slezské univerzity
Zdroj: ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/v-opave-vznikaji-audioknihy-ve-slovenstine-toci-je-studenti-slezskeuniverzity-8417986
...V Opavě vznikají audioknihy ve slovenštině. Točí je studenti Slezské univerzity. Vysokoškolští pedagogové Monika
Horsáková a Miroslav Zelinský vyrobili se studenty Slezské univerzity v Opavě už třetí...

26. Ekonomii můžete studovat také v Opavě!
Zdroj: vysokeskoly.cz ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://www.vysokeskoly.cz/clanek/29784
...Ekonomii můžete studovat také v Opavě! Matematické metody v ekonomii (dále jen MME) je jedna ze specializací
bakalářského studijního programu Matematika uskutečňovaného Matematickým ústavem v Opavě...

27. Události v regionech plus (Ostrava)
Zdroj: Události v regionech plus (ČT1) ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020201-udalosti-v-regionech-plus
... Fakultě veřejných politik Slezské univerzity. Budova je bezbariérová a je označena cedulemi. Slezská nemocnice v
Opavě přesunula očkovací místo z kožního oddělení na Fakultu veřejných politik Slezské univerzity...
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28. BáSnění Jakuba Chrobáka. Jakub Chrobák: Po po po
Zdroj: ČRo Vltava (Český rozhlas) ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://vltava.rozhlas.cz/basneni-jakuba-chrobaka-7531829/5
...BáSnění Jakuba Chrobáka. Jakub Chrobák: Po po po. Básník Jakub Chrobák vybírá své oblíbené poetické texty...

29. Suchej únor začíná! Jak jste na tom s alkoholem?
Zdroj: novojicinsky.denik.cz ● 1. 2. 2021
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/suchej-unor-zacina-jak-jste-na-tom-s-alkoholem20210201.html
... soutěž nazvanou SUchej únor: SUšte s rektorem. Nejenže mohou v únoru udělát něco důležitého pro své zdraví, navíc
mohou vyhrát hezkou cenu – Zdravý balíček...

30. 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...
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