1. Novoborské očkovací centrum zdobí výstava světoznámého fotografa Jindřicha Štreita
Zdroj: genus.cz ● 11. 4. 2021
Odkaz: https://genus.cz/regiony/ceskolipsko/novoborske-ockovaci-centrum-zdobi-vystavasvetoznameho-fotografa-jindricha-streita-n508203.htm
... fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Fotografie, které byly vystaveny v Národním divadle v Brně, mohou nyní
zhlédnout návštěvníci očkovacího centra denně od 10 do 16 hodin ve foyer divadla Nový Bor. Ostatní zájemci případně
po telefonické...

2. Týden v regionech (Ostrava): Amatérským vědcům stačí chytrý telefon
Zdroj: Týden v regionech (ČT1) ● 10. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/421231100212015tyden-v-regionech/obsah/832361-amaterskym-vedcum-staci-chytry-telefon
... Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě se proto rozhodli jít cestou tzv. občanské vědy, která zapojuje
i nevědce. -Černá díra pohlcuje hvězdu. Výzkumu vesmíru se vědci věnují už několik století...

3. GALERIE
Zdroj: Lidové noviny - Praha ● 10. 4. 2021
... Čirá radost. Všechno v dálce. Ještě ho nech. Než dospěje. Fotografie Daniela Šperla byla součástí kolektivní výstavy
Tři dekády: Institut tvůrčí fotografie 1990–2020. Online prezentaci výstavy najdete na webu Uměleckoprůmyslového...

4. Slezská univerzita je v kurzu
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 9. 4. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/ctenar-reporter/slezska-univerzita-je-v-kurzu-20210409.html
...Slezská univerzita je v kurzu. Na nezájem budoucích posluchačů si Slezská univerzita rozhodně stěžovat nemůže,
protože v meziročním srovnání eviduje nárůst o více než padesát procent přihlášek. ...
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5. Události v regionech (Ostrava): Hledání temné hmoty mobilem
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 9. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030409-udalosti-v-regionech/obsah/832239-hledani-temne-hmoty-mobilem
... úspěch. Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě se proto rozhodli jít cestou tzv. občanské vědy, která
zapojuje i nevědce. Záhadnou temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem. Ten funguje jako
detektor částic...

6. Opraví se chodníky, vozovky i kamenné obklady na pěší zóně
Zdroj: opava-city.cz ● 8. 4. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/jmenovite-investicni-akcetechnickych-sluzeb.html
... Slezské univerzity) a to v šířce průchozího profilu chodníku, kde je propadlý po pravděpodobném výkopu. Na stav
chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti. Ul. Otická – pravá strana, úsek od budovy Městského hřbitova po
ul. Nerudova...

7. Bazén bude mít novou střechu. Herečka Vendula Fialová: Za množství práce děkuji každý den
Zdroj: Právo - Severovýchodní Čechy ● 8. 4. 2021
..., že jste vystudovala ostravskou hereckou konzervatoř a po ní obor veřejná správa na Slezské univerzitě v Opavě.
Zvažovala jste, že se budete věnovat úplně jiné profesi? To bylo tak: po základní škole jsem se nedostala na
konzervatoř a...

8. TIPA: OD MALÉ OPRAVNY až ke království součástek a elektroniky
Zdroj: Epocha - speciál ● 8. 4. 2021
... ráda soutěž rozšířila i do dalších krajů Česka, to vše za podpory několika partnerů včetně Slezské univerzity v Opavě.
Majitel a zakladatel společnosti Jiří Pavlík. 1. Firma nabízí příležitost realizace mladým a nadějným talentům. 2. TIPA...

9. Kde domov můj?
Zdroj: Kde domov můj? (ČT1) ● 7. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11261982253-kde-domov-muj/221544160060046
...devadesát dva. -Bohužel. Bylo to v roce 1991. To znamená, že jste tam. Je to tak. Slezská univerzita v Opavě vznikla
po listopadu 89. Nejprve jako dvě přidružené fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně zákonem České...
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10. Strategie SMARt And Green District
Zdroj: vsb.cz ● 7. 4. 2021
Odkaz: https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky/?reportId=41523&linkBack=%2Fcs%2Findex.html
...Strategie SMARt And Green District. Ve středu 31. 3. 2021 proběhlo setkání rektorů VŠB – Technické univerzity
Ostrava, Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě s hejtmanem a členy vedení Moravskoslezského kraje, kdy
došlo k dohodě...

11. FIALOVÁ: V dnešní době bych dítětem být nechtěla. Jsem vděčná, že jsem lítala venku
Zdroj: lidovky.cz ● 7. 4. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/lide/fialova-v-dnesni-dobe-bych-ditetem-byt-nechtela-jsem-vdecna-zejsem-litala-venku.A210406_104113_lide_ape
... Slezské univerzitě v Opavě (absolvovala v roce 2012) a současně vstoupila do prvního divadelního angažmá v
Severomoravském divadle Šumperk a za dvouleté angažmá získala cenu Miloše Movnara za nejlepší herečku roku
2011. V roce 2010 vstoupila do...

12. Jiří Grygar: Popularizaci jsem zúročil i ve vlastním výzkumu
Zdroj: vedavyzkum.cz ● 7. 4. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/jiri-grygar-popularizaci-jsem-zurocil-i-ve-vlastnimvyzkumu
... četné kontakty, že Slezská univerzita vznikla v roce 1992, byl jmenován jejím prvním rektorem a může se dnes
radovat, že zejména Matematický i Fyzikální ústav Slezské univerzity má skvělou pověst nejen doma, ale i v Evropě. I
když po své...

13. Nabarvili Einsteinovo zatmění Slunce!
Zdroj: Blesk - Čechy ● 7. 4. 2021
... vysvětluje astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity. Tehdejší fotoaparáty a optická zařízení
měly mnohem nižší rozlišení, i tak se expedici podařilo vyfotit jev na skleněnou desku. Byť došlo ke ztrátě originálů...
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14. Události v regionech (Ostrava): Zájem o vysoké školy
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 6. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030406-udalosti-v-regionech/obsah/831509-zajem-o-vysoke-skoly
...Události v regionech (Ostrava): Zájem o vysoké školy Živě Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity. Další postřehy přidá
rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, vítejte ve vysílání a řekněte, jak je to letos u Vás? O které obory je...

15. Češi zrekonstruovali slavný záběr „Einsteinova“ zatmění Slunce. Snímek byl oceněn i v NASA
Zdroj: astro.cz ● 6. 4. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/cesi-zrekonstruovali-slavny-zaber-einsteinovazatmeni-slunce-snimek-byl-ocenen-i-v-nasa.html
... Slezské univerzity v Opavě ze dne 5. dubna 2021. Je tomu už 102 let od výpravy Královské greenwichské observatoře,
během které byla potvrzena ikonická obecná teorie relativity Alberta Einsteina (1879-1955). Jak známo, Einstein svou
myšlenkovou revoluci ve...

16. Fiducia v dubnu
Zdroj: mistnikultura.cz ● 6. 4. 2021
Odkaz: https://mistnikultura.cz/fiducia-v-dubnu
... bylinky, které byste do nich rádi zasadili. On-line pořady najdete na webu Klubu Fiducia nebo na internetové
vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
Lucerna...

17. Frenštátský úřad má novou tajemnici
Zdroj: Region - Týdeník okresu Nový Jičín ● 6. 4. 2021
... chodu úřadu,“ uvedl starosta města a poděkoval odcházejícímu Petru Kubenkovi za vykonanou práci. Radka
Krištofová je absolventkou Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, v
oborech veřejné správy a...

18. Slezská univerzita je v kurzu
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 6. 4. 2021
...Slezská univerzita je v kurzu. Na nezájem budoucích posluchačů si Slezská univerzita rozhodně stěžovat nemůže,
protože v meziročním srovnání eviduje nárůst o více než padesát procent přihlášek. ...
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19. Na nádraží nekonečná výstava Štreitových fotografií
Zdroj: Právo ● 6. 4. 2021
... přístrojích nebo přes informace u pokladny. Výstava plakátů Jindřicha Štreita trvá v Bystřici již od listopadu roku
2018. Legendární fotograf Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946. Studoval výtvarnou výchovu na olomoucké
pedagogické fakultě, kde...

20. Můj svět na Horním náměstí
Zdroj: Region Opavsko ● 6. 4. 2021
..., zastupoval Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Další dva
porotci, patron soutěže a světoznámý fotograf Jindřich Štreit a Zdeněk Kovářík ze společnosti ASEKOL, jsou z jiných
okresů, a...

21. Vědci oživili Einsteinovo zatmění
Zdroj: Region Opavsko ● 6. 4. 2021
... Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a profesor Miloslav Druckmüller z Vysokého učení
technického v Brně. S využitím moderních výpočetních metod zpracování obrazu se vědci pokusili „oživit“ snímek
zatmění Slunce z 29. května...

22. Undergroundové pašije opět ožily
Zdroj: Region Opavsko ● 6. 4. 2021
...Undergroundové pašije opět ožily. Online stream Pašijová hra aneb O nejslavnějším zmrtvýchvstání vznikl ve
spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě. Inscenaci
bylo...

23. Univerzita vytvořila k výročí speciální web
Zdroj: HLÁSKA, strana 27, rubrika Školství ● 6. 4. 2021
…Slezská univerzita letos slaví 30. narozeniny, což je pořádný důvod k oslavě! Při této příležitosti připravila pro
veřejnost speciální webovou stránku 30let.slu.cz. Kdo rád soutěží, může zkusit například některý z kvízů a hádanek
připravených k výročí. V nich může získat textilní kousky z limitované autorské kolekce 30 let SU. Její tvůrkyní je mladá
oděvní značka Akari návrhářky Kláry Šmakalové. „Všechny kousky navrhuji tak, aby byly pohodlné a dělaly radost.
Věřím tomu, že když je udělám tak, aby dělaly radost mně, budou ji dělat i vám. Součástí dělání radosti je pro mě taky
to, že vím, odkud jsou látky, ze kterých se šijí kousky Akari, že je šijí švadleny v dobrých podmínkách v ČR a že se při
tom snažíme vytvořit co nejmíň odpadu,“ říká o svých oděvech Klára Šmakalová. Její trička, mikiny a šaty, všechny v
trendy velikosti oversize, vytvořené speciálně k 30. výročí založení Slezské univerzity, budete moci získat v soutěžích
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napříč celým rokem 2021. Prohlédnout si je můžete ve fotogalerii na výše zmíněné webové stránce. Tam jsou
zveřejňována také přání významných osobností. Na čestném místě mezi nimi nechybí například přání hejtmana
Moravskoslezského kraje a vysokoškolského pedagoga Ivo Vondráka nebo výjimečné osobnosti, jež má
neoddiskutovatelný podíl na vzniku Slezské univerzity – jejího prvního rektora Martina Černohorského. Chybět nesmí
ani úvodní slovo současného rektora Slezské univerzity Pavla Tuleji, podle kterého se Slezská univerzita v Opavě stala
za posledních 30 let pevnou součástí českého vysokoškolského prostředí a je důležité si tyto tři dekády jejího života
připomenout. Kdo má rád historii, může zhlédnout první díly z minisérie sedmi animovaných historických spotů, které
přiblíží důležité milníky třicetileté existence Slezské univerzity. Tedy od událostí, které předcházely jejímu vzniku, až po
současnost. Další díly budou během roku přibývat. Nechybí ani přehled „otců zakladatelů“ Slezské univerzity. Stránka
30let.slu.cz je pravidelně aktualizována, chystané akce se mohou měnit v souvislosti s právě platnými
protiepidemickými opatřeními. Upozornění na další akce budou postupně přibývat. …

24. Kostel opět navštívili panovníci a diplomaté
Zdroj: HLÁSKA, strana 20, rubrika Kultura ● 6. 4. 2021
V roce 1820 se v Opavě odehrál kongres Svaté aliance, na kterém se setkali panovníci i diplomaté: například rakouský
císař František I., kníže Metternich, car Alexandr I. nebo pruský korunní princ, budoucí král Bedřich Vilém IV. Právě tyto
postavy nyní opět ožily v autentickém prostředí kostela svatého Václava díky čtyřem autorským videím Opavské
kulturní organizace (OKO). … Čtyři videa natočili studenti Jan Polák a Lukáš Wodecki ze Slezské univerzity v Opavě. …
Videa v délce zhruba deseti minut představují historické státníky ne jako zkostnatělé osobnosti bez chyb, ale jako
opravdové lidi s jejich libůstkami i slabostmi. … Videa mohou zájemci sledovat od druhé poloviny března v týdenních
intervalech na facebooku OKO a YouTube.

25. Češi oživili slavný snímek Einsteinova zatmění Slunce
Zdroj: novinky.cz ● 5. 4. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesi-ozivili-slavny-snimek-einsteinova-zatmeni-slunce40356002
... Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a Miloslav Druckmüller z Fakulty strojního inženýrství
Vysokého učení technického (VUT) v Brně. S využitím moderních výpočetních metod zpracování obrazu se pokusili
zrekonstruovat...
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