1. Roman Vondrouš představuje v Czech Photo Centre cyklus Fragmenty metropole
Zdroj: life4you.cz ● 23. 1. 2021
Odkaz: https://life4you.cz/kultura/roman-vondrous-predstavuje-v-czech-photo-centre-cyklus-fragmentymetropole/
… Držitel titulu Fotografie roku 2020 Roman Vondrouš z agentury ČTK představí v galerii nejnovější soubor Fragmenty
metropole. Už od prvního dne vyhlášení nouzového stavu se začal autor věnovat dokumentování této neobvyklé
situace, která zasáhla i Českou republiku. Výstava v galerii Czech Photo Centre bude probíhat podle nařízení vlády a
aktuálního vývoje pandemie koronaviru. Vernisáž výstavy a představení snímků budou online v pondělí 18. ledna 2021.
… Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. …

2. Cholinova chovna
Zdroj: Frýdecko-místecký a Třinecký deník ● 22. 1. 2021
… Komorní scéna Aréna zve na on-line přenos divadelního představení. V undergroundovém kabaretu se
prostřednictvím ruského básníka Cholina a jeho básní ocitneme v neutěšeném světě sovětských lidí žijících v barácích
na periferii Moskvy 50. let. A nejspíš nejenom v Moskvě, a nejenom v 50. letech, jak asi sami poznáte. On-line stream
vzniká ve spolupráci se studenty Audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. …

3. Představujeme nové představenstvo AXA a UNIQA
Zdroj: czechbanking.cz ● 22. 1. 2021
Odkaz: https://www.czechbanking.cz/predstavujeme-nove-predstavenstvo-axa-a-uniqa/
... potvrzena dosavadní místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka UNIQA Lucii Urválkovou. Lucie Urválková
(48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s auditem a poradenstvím.
Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast pojišťovnictví ...

4. Představujeme nové představenstvo AXA a UNIQA
Zdroj: expressauto.cz ● 22. 1. 2021
Odkaz: https://www.expressauto.cz/predstavujeme-nove-predstavenstvo-axa-a-uniqa/
... potvrzena dosavadní místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka UNIQA Lucii Urválkovou. Lucie Urválková
(48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s auditem a poradenstvím.
Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast pojišťovnictví ...
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5. Noční Mikrofórum
Zdroj: ČRo Dvojka (Český rozhlas) ● 21. 1. 2021
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/dvojka/program/#/2021-1-21
… Host: Monika Horsáková, vedoucí katedry audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě. Osobnosti si zvou
osobnosti. Moderuje Šárka Bednářová. …

6. Natáčíme audioknihy ve slovenštině, ohlas byl pozitivní, říká dokumentaristka Monika
Horsáková
Zdroj: ČRo Dvojka (Český rozhlas) ● 21. 1. 2021
Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/natacime-audioknihy-ve-slovenstine-ohlas-byl-pozitivni-rikadokumentaristka-8409773
... S Monikou Horsákovou, vedoucí katedry audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě, si povídala Šárka
Bednářová. ...

7. Čeští astrofyzici pátrají po červích dírách. Přišli na to, jak je rozeznat
Zdroj: novinky.cz ● 21. 1. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-astrofyzici-patraji-po-cervich-dirach-prisli-na-tojak-je-rozeznat-40348567
… Už skoro devět desetiletí se fyzici domnívají, že ve vesmíru mohou existovat zkratky v zakřiveném prostoročase, tzv.
červí díry. Tyto hypotetické spojnice dvou vzdálených míst v kosmu sice známe především ze sci-fi, nyní je ale tým
vědců včetně odborníků z Fyzikálního ústavu v Opavě či Astronomického ústavu Akademie věd ČR těmto hypotetickým
fenoménům na stopě více než kdy dřív. Díky nedávnému pozorování stínu černé díry v galaxii M87. …

8. UNIQA a AXA pojišťovny mají nově jednotné představestvo
Zdroj: mesec.cz ● 20. 1. 2021
Odkaz: https://www.mesec.cz/aktuality/uniqa-a-axa-pojistovny-maji-nove-jednotne-predstavestvo/
… Lucie Urválková: místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka … V této funkci byla potvrzena dosavadní
místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka UNIQA Lucii Urválkovou. Lucie Urválková (48) absolvovala
Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s auditem a poradenstvím. Působila v
konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast pojišťovnictví. Propracovala se
postupně až na pozici manažerky finančního poradenství pro střední a východní Evropu, kde pomáhala českým i
zahraničním korporátním klientům. …
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9. Univerzita Palackého má pět nových profesorů
Zdroj: sumpersko.net ● 19. 1. 2021
Odkaz: https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Univerzita-Palackeho-ma-pet-novych-profesoru16013/clanek
… Karsten Rinas, FF UP - nového profesora má ve své akademické obci také Filozofická fakulta UP. Je jím Karsten Rinas
z katedry germanistiky, jmenovaný v oboru Německý jazyk. Pochází z oblasti Kolína nad Rýnem, na tamější univerzitě
studoval germanistiku, filozofii a obecnou lingvistiku. V roce 1997 začal učit na Slezské univerzitě v Opavě jako
germanistický lingvista a naučil se česky. „Zabývám se česko-německou srovnávací lingvistikou, překladatelskými
problémy a interferenčními chybami,“ uvedl. …

10. Univerzita Palackého má pět nových profesorů
Zdroj: upol.cz ● 19. 1. 2021
Odkaz: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-ma-pet-novych-profesoru/
… Karsten Rinas, FF UP. Nového profesora má ve své akademické obci také Filozofická fakulta UP. Je jím Karsten Rinas
z katedry germanistiky, jmenovaný v oboru Německý jazyk. Pochází z oblasti Kolína nad Rýnem, na tamější univerzitě
studoval germanistiku, filozofii a obecnou lingvistiku. V roce 1997 začal učit na Slezské univerzitě v Opavě jako
germanistický lingvista a naučil se česky. „Zabývám se česko-německou srovnávací lingvistikou, překladatelskými
problémy a interferenčními chybami,“ uvedl. …

11. Bývalý pedagog má vážné obavy o stav školství
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 19. 1. 2021
… Bývalý ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček odešel před několika lety do důchodu a na škole po sobě nechal
kus skvěle odvedené práce. Gymnázium dostal mezi nejlépe hodnocené střední školy nejenom v Moravskoslezském
kraji, ale i v republice. Zavedl v něm mimo jiné tradici školních vědeckých konferencí a studenti se pod jeho
pedagogickým vedením desetkrát probojovali do světového finále prestižní fyzikální soutěže Turnaj mladých fyziků.
V roce 2017 si z ní odvezli ze Singapuru stříbro. Za svou dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost dostal medaili
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně a je držitelem ceny pro pedagogy Učené společnosti České
republiky a Nadačního fondu NEURON. Získal ji za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách,
vytváření podmínek pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů Mendelova gymnázia
v soutěžích. Byl součástí týmu, který se v Opavě podílel na tvorbě zajímavého modelu Sluneční soustavy a pro Svět
techniky Ostrava vytvořil několik populárně naučných výstav. Se Slezskou univerzitou dlouhodobě spolupracoval na
popularizaci matematiky a fyziky. …
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12. Bývalý pedagog má vážné obavy o stav školství
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 19. 1. 2021
… Bývalý ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček odešel před několika lety do důchodu a na škole po sobě nechal
kus skvěle odvedené práce. Gymnázium dostal mezi nejlépe hodnocené střední školy nejenom v Moravskoslezském
kraji, ale i v republice. Zavedl v něm mimo jiné tradici školních vědeckých konferencí a studenti se pod jeho
pedagogickým vedením desetkrát probojovali do světového finále prestižní fyzikální soutěže Turnaj mladých fyziků.
V roce 2017 si z ní odvezli ze Singapuru stříbro. Za svou dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost dostal medaili
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně a je držitelem ceny pro pedagogy Učené společnosti České
republiky a Nadačního fondu NEURON. Získal ji za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách,
vytváření podmínek pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů Mendelova gymnázia
v soutěžích. Byl součástí týmu, který se v Opavě podílel na tvorbě zajímavého modelu Sluneční soustavy a pro Svět
techniky Ostrava vytvořil několik populárně naučných výstav. Se Slezskou univerzitou dlouhodobě spolupracoval na
popularizaci matematiky a fyziky. …

13. Přehled vysokých škol podle počtu zájemců o studium v roce 2020
Zdroj: Lidové noviny – Praha ● 19. 1. 2021
… Vysoká škola/Fakulta. Podaných přihlášek / Uchazeči, kteří se dostavili k přijímačkám / Počet přijatých / Počet
zapsaných / Úspěšnost uchazečů
Slezská univerzita v Opavě 4369 / 3690 / 3307 / 2610 / 90 %
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 958 / 847 / 801 / 575 / 95 %
Fakulta veřejných politik v Opavě 1326 / 1100 / 713 / 568 / 65 %
Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné 1949 / 1755 / 1755 / 1367 / 100% …

14. Uzávěrka fotosoutěže se blíží
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Také letos vyhlásila porota v čele s garantem soutěže profesorem Jindřichem Štreitem tři soutěžní kategorie pod
názvy Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já. Po uzávěrce bude soutěž uzavřena, aby se vzápětí sešla odborná
porota, tvořená vedle Jindřicha Štreita také pedagogem Institutu tvůrčí fotografie Jiřím Siostrzonkem a zástupcem
partnerské firmy ASEKOL Zbyňkem Kováříkem. Vybírat budou z fotografií označených pouze čísly, aby se až na závěr
dověděli, kdo se stal vítězem 13. ročníku fotosoutěže. …

4

15. Arcibiskup představil novou bibli
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Rubrika: stalo se před 10 lety. Arcibiskup Dominik Duka přijel do Opavy, aby se zúčastnil inaugurace českého
překladu Jeruzalémské bible. Arcibiskup se setkal v Obecním domě s vedením města, rektorem Slezské univerzity a
autory českého překladu Jeruzalémské bible Dagmarou a Františkem Xaverem Halasovými. Akci předcházel soukromý
program v podobě mše a přijetí u primátora či na závěr přijetí na Slezské univerzitě. Večer pak Dominik Duka odjel
vlakem zpět do Prahy. …

16. Vojtěch Morava a Jana Šromská: Do divadel se vrátíme
Zdroj: Divadelní noviny ● 19. 1. 2021
… Vojtěch Morava a Jana Šromská založili nové profesionální kočovné Divadlo Malé Čarodějnice 1. října. On studoval
hereckou VOŠ v Praze, speciální pedagogiku na FF UK a kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě a už při
studiích založil soubor Dívadlo. S mnohými profesionálními soubory i projekty spolupracoval jako herec, produkční
nebo výtvarník. Po návratu do rodného Tábora hrál v Divadle Dokola. Vyučuje, hraje, zasedá v porotách uměleckých
soutěží. Ona vystudovala operní zpěv na Konzervatoři České Budějovice a spolupracovala s Bábkovým divadlem na
rázcestí v Banské Bystrici, norským Teater Innlandet, Divadlem Anpu, Divadlem Lampion, Divadlem Dokola. Zpívá,
skládá, vyučuje, hraje a zasedá v porotách soutěží pro mládež. …

17. Astrofyzikové ze Slezské univerzity pátrají po červích dírách
Zdroj: astro.cz ● 19. 1. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/astrofyzikove-ze-slezske-univerzity-patraji-pocervich-dirach.html
… Astrofyzikové ze Slezské univerzity pátrají po červích dírách .Již více jak 85 let se fyzikové domnívají, že ve vesmíru
mohou existovat zkratky v zakřiveném prostoročase, tzv. červí díry. Tyto hypotetické spojnice dvou vzdálených míst ve
vesmíru byly napříč desetiletími využívány zejména ve vědecko-fantastických uměleckých dílech, především pak v těch
ze světa filmové či seriálové tvorby. Nyní je tým vědců včetně prof. Marka Abramowicze, působícího na Fyzikálním
ústavu v Opavě, těmto hypotetickým kosmickým fenoménům na stopě více než kdy dřív, a to díky nedávnému
slavnému pozorování stínu černé díry v galaxii M87. …

18. Korupční index na Opavsku
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Jak vysoké je riziko korupce v jednotlivých obcích a organizacích? Na to má pomoci odpovědět další z projektů
neziskové organizace Hlídač státu, která uveřejnila takzvaný Index korupčního rizika. V rámci našeho regionu dopadla
nejlépe Opava, nejhůře pak Kravaře. … Průměrnou známku C vyfasovala Slezská univerzita (36.), město Vítkov (38.) a
Městský dopravní podnik Opava (43.). … Největší podhoubí pro korupci podle nich ovšem bují v Karviné, která skončila
na posledním 88. místě s nejhorším hodnocením F. Vedení města však rozporuje metodiku výzkumu a zvažuje dokonce
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žalobu. A výsledky nepřeceňuje ani rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja: „Je to vždycky jenom umělá
inteligence, která hodnotí výsledky. Není to člověk, který by prošel smlouvy a podíval se, jestli tam náhodou není nějaký
problém.“ …

19. poslušně hlásím…
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Černá vlajka ale bohužel zavlála na Slezské univerzitě, protože zemřela profesorka Alice Kelemenová, která se
podílela na založení Ústavu informatiky. …

20. Den otevřených dveří na Fakultě veřejných politik
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Den otevřených dveří na Fakultě veřejných politik. Den otevřených dveří bude probíhat v rámci facebookové události
na www.facebook.com/ slu.fvp (přímý odkaz na událost získáte přes QR kód na obrázku). Co pro vás chystáme:
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA. Poprvé představíme zcela nové virtuální prohlídky, prostřednictvím kterých bude možno si
projít celou budovu fakulty on-line. Nahlédnout tak bude možno do moderních specializovaných učeben pro praktickou
výuku programu Dentální hygiena, Porodní asistence, Všeobecná sestra či do multisenzorické místnosti Snoezelen,
výslechové místnosti a výukového bytu pro nácvik práce s handicapovanými atd. …

21. Moderní výzvy lidstva nadále pokračují on-line
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… I v roce 2021 připravuje Mendelovo gymnázium Opava společně s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity
v Opavě cyklus přednášek Moderní výzvy lidstva. Ten bude v následujících měsících probíhat i navzdory komplikované
epidemiologické situaci, a to bezpečnou formou on-line streamů na YouTube kanálu Moderních výzev lidstva, kde
budou přednášky ke zhlédnutí v záznamu spolu se všemi dosud proběhlými. …

22. Otevřete virtuální dveře FPF SLU v Opavě
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Otevřete virtuální dveře FPF SLU v Opavě. Rubrika: ALMA MATER. Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozofickopřírodovědecké fakulty. Díky digitálním technologiím se Den otevřených dveří na Filozoficko-přírodovědecké fakultě
Slezské univerzity v Opavě může realizovat i letos. Abyste se s fakultními průvodci mohli setkat, bude vám stačit dobré
připojení k internetu. Tato netradiční prohlídka se uskuteční 2. února 2021 v odpoledních hodinách. Den otevřených
dveří se odehraje na facebookové stránce filozoficko-přírodovědecké fakulty. Program bude částečně vycházet ze své
offline podoby v minulých letech – přivítá vás děkanka Irena Korbelářová a poté dostanou prostor jednotliví zástupci
ústavů. Během cca pětiminutové videovizitky představí studijní programy, formu a průběh přijímacích zkoušek, vědecké
spolupráce, mimoškolní aktivity, studium v zahraničí a nastíní profil absolventa. …

6

23. Jaké jsou možnosti studia na FPF SLU?
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Jaké jsou možnosti studia na FPF SLU? Nabídka studijních programů a oborů jednotlivých ústavů Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě je pestrá. Uchazeči mohou vybírat z oblasti humanitních, uměleckých
a informatických věd. Opavská FPF oslavila v loňském roce 30 let svého fungování, výuka zde byla zahájena 8. října
1990. V prvním ročníku bylo zapsáno 150 studentů a přednášky zajišťovalo 42 pedagogů, kteří do Opavy přišli z jiných
vysokých škol a vědeckých ústavů. Nabídka studijních možností se za uplynulá tři desetiletí rozrostla, a to nejen co se
týká šíře, ale také díky vzájemné kombinovatelnosti oborů. V současné době lze v rámci bakalářských programů
studovat například historii, muzeologii, památkovou péče a kulturní dědictví, filologii – angličtinu, italštinu a němčinu
pro odbornou praxi, český jazyk a literaturu, tvůrčí fotografii, audiovizuální tvorbu i kulturní dramaturgie v divadelní
praxi, multimediální techniky i moderní informatiku knihovnictví. Většina bakalářských programů nabízí možnost
navazujícího magisterského studia. Studenti tak mohou zůstat na své alma mater, prohlubovat znalosti a navazovat
nové vědecké spolupráce ve známém prostředí. …

24. Zemřela profesorka Alice Kelemenová
Zdroj: Region Opavsko ● 19. 1. 2021
… Profesorka Alice Kelemenová, která se podílela na založení Ústavu informatiky na Slezské univerzitě v Opavě, minulé
úterý zemřela. Dožila se věku 71 let. „S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás nečekaně opustila profesorka Alice
Kelemenová. Stála při zrodu Ústavu informatiky, který také po řadu let svědomitě vedla, a byla mentorkou všem
pracovníkům ústavu, svým doktorandům i studentům. Všem nám bude moc scházet nejen jako výborná pedagožka a
vědkyně s řadou zkušeností a mezinárodních úspěchů, ale také jako člověk s otevřeným přístupem a ochotou vždy
poradit a pomoci. Rodině a všem pozůstalým vyslovujeme naši nejhlubší soustrast,“ oznámili zástupci Slezské
univerzity. Profesorka Kelemenová se celoživotně zabývala přírodními vědami. Profesorský titul obdržela v roce 2017
na Univerzitě Hradec Králové v oboru softwarové inženýrství a informatika. V Opavě působila od roku 1994 nejprve
jako proděkanka pro informace na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Ústav informatiky vedla v letech 2005-2013.

25. Autor Fotografie roku z ČTK vystavuje snímky z pandemie
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/autor-fotografie-roku-z-ctk-vystavuje-snimky-z-pandemie138263
… Vítěz loňského ročníku soutěže tuzemských fotožurnalistů Czech Press Photo a reportér České tiskové kanceláře
Roman Vondrouš má ode dneška výstavu v galerii Czech Photo Centre. V sídle pořadatele soutěže ji dnes zahájila online vernisáž, pro návštěvníky se případně otevře po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. Vondrouš při vernisáži
vysílané na sociálních sítích představil podrobně některé snímky, na kterých jsou obyčejní lidé procházející městem,
divadelníci, kteří vystupovali v ulicích, nebo zdravotníci zakuklení v hermeticky uzavřených oblecích se štíty na obličeji.
… Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě
v Opavě. Pracuje jako fotoreportér České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v soutěži World Press Photo 2013
v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v soutěži Czech Press Photo včetně titulu Fotografie roku. …

7

26. Vojtěch Morava a Jana Šromská: Do divadel se vrátíme
Zdroj: divadelni-noviny.cz ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.divadelni-noviny.cz/vojtech-morava-a-jana-sromska-do-divadel-se-vratime
… Vojtěch Morava a Jana Šromská založili nové profesionální kočovné Divadlo Malé Čarodějnice. On studoval hereckou
VOŠ v Praze, speciální pedagogiku na FF UK a kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě a už při studiích
založil soubor Dívadlo. S mnohými profesionálními soubory i projekty spolupracoval jako herec, produkční …

27. Lidé budou chtít dál žít a utrácet. Největším ekonomickým šokem byla první vlna, říká šéf
Komerční banky
Zdroj: lidovky.cz/byznys ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/lide-budou-chtit-dal-zit-a-utracet-nejvetsimekonomickym-sokem-byla-prvni-vlna-rika-sef-komercni-ban.A210118_183927_firmy-trhy_lihem
… Zatím se tady neodehrává žádná ekonomická katastrofa, myslí si šéf Komerční banky (KB) Jan Juchelka. Problémy se
splácením úvěrů má výrazně méně občanů i firem, než banka předpokládala, říká v rozhovoru pro LN. … JAN
JUCHELKA (49). Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku ČR.
V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v únoru 2006. Od srpna
2012 pracoval v centrále Société Générale na pozici Managing Director Head of Coverage se zodpovědností za
korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Od srpna 2017 je předsedou
představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a
viceprezidentem České bankovní asociace. …

28. Karlův most i sídliště za pandemie. Vítěz Czech Press Photo zve na výstavu
Zdroj: idnes.cz/kultura ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/czech-press-photo-centre-roman-vondrousvystava.A210118_091802_vytvarne-umeni_kiz
… Fotograf Roman Vondrouš v uplynulém roce hledal v ulicích vylidněné Prahy detaily, situace i obrazy vypovídající o
každodenním životě za pandemie. Co našel, zachycuje výstava Fragmenty metropole, která v pondělí začala v galerii
Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích. Vernisáž i prezentace snímků se uskuteční online. … Roman
Vondrouš pracuje pro Českou tiskovou kancelář a loni získal ocenění Fotograf roku v rámci soutěže Czech Press Photo.
Narodil se v roce 1975 v Pardubicích a absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě
v Opavě, kde nyní na pokračuje jako doktorand. Je laureátem první ceny v prestižní mezinárodní soutěži World Press
Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v národní soutěži Czech Press Photo. …
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29. Kryty CO. Lukáš Rybka zmapoval tajemná místa hradeckého podzemí. Největší kryt našel pod
Aldisem
Zdroj: ČRo Hradec Králové (Český rozhlas) ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://hradec.rozhlas.cz/kryty-co-lukas-rybka-zmapoval-tajemna-mista-hradeckeho-podzeminejvetsi-kryt-8406878
… Zavedeme vás do míst, nad kterými možná každý den chodíme, žijeme a pracujeme nad nimi, ale nikdo z nás o nich
pořádně nic neví. A přitom nás tato místa měla kdysi chránit před nebezpečím. Naším hostem je mladý režisér Lukáš
Rybka, který dokonce o těchto místech natočil dokumentární film. … Natočil jste o krytech i dokument. Co studujete,
Lukáši? Studuji multimediální techniky v Opavě na Slezské univerzitě. Je to takový technický obor, není přímo
umělecký. Ale já to mám raději, jsem spíš technický typ. Už jsem natočil několik filmů, ještě před tím studiem. Mě to
prostě baví. …

30. Roman Vondrouš / Fragmenty metropole
Zdroj: informuji.cz ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/praha/150456-roman-vondrous-fragmenty-metropole/
… Výstava v galerii Czech Photo Centre bude probíhat podle nařízení vlády a aktuálního vývoje pandemie koronaviru.
Vernisáž výstavy a představení snímků bude online v pondělí 18. ledna 2021. Výstava navazuje na soubor Fragmenty
metropole, který byl v roce 2010 oceněn stipendiem pražského primátora v soutěži Czech Press Photo. Vondrouš se
svým výjimečným citem pro barvu hledá ve vylidněné Praze detaily a neobvyklé situace. … Roman Vondrouš se narodil
v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě.
Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. …

31. Roman Vondrouš – Fragmenty metropole (18.01.2021-28.02.2021), Výstavy, vernisáže, Czech
Photo
Zdroj: iumeni.cz ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/roman-vondrous-fragmenty-metropolei00051x52/
… Výstava v galerii Czech Photo Centre bude probíhat podle nařízení vlády a aktuálního vývoje pandemie koronaviru.
Vernisáž výstavy a představení snímků bude online v pondělí 18. ledna 2021. Výstava navazuje na soubor Fragmenty
metropole, který byl v roce 2010 oceněn stipendiem pražského primátora v soutěži Czech Press Photo. … Roman
Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské
univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. …
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32. Fotoreportér ČTK vystavuje snímky z pandemie v Czech Photo Centre
Zdroj: ctk.cz ● 18. 1. 2021
Odkaz: https://www.ctk.cz/novinky/?id=3173
… Fotoreportér České tiskové kanceláře (ČTK) a vítěz loňského ročníku soutěže tuzemských fotožurnalistů Czech Press
Photo Roman Vondrouš má výstavu v galerii Czech Photo Centre . Vernisáž byla dnes virtuální, vystavené snímky si
návštěvníci budou moci prohlédnout po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. … Roman Vondrouš se narodil v
roce 1975 v Pardubicích, vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Pracuje jako fotoreportér
České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a
několikanásobným držitelem ocenění v soutěži Czech Press Photo včetně titulu Fotografie roku. …
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