1. Pašije vystoupaly z undergroundu na profesionální scénu. Jsou jiné, ale pořád boží
Zdroj: ostravan.cz ● 28. 3. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69029/pasije-vystoupaly-z-undergroundu-na-profesionalni-scenu-jsoujine-ale-porad-bozi/
... Určitě je ale třeba vyzdvihnout režisérku přímého přenosu Moniku Horsákovou, která předvedla stejně obdivuhodný
výkon jako ansámbl Komorní scény Aréna. Prostřihy, detaily, celkové ...

2. Muzeum Těšínska
Zdroj: regiony24.cz (Regionální zprávy) ● 27. 3. 2021
Odkaz: https://www.regiony24.cz/kam-na-vylet/426-1064-muzeum-tesinska
... 1920–1989 se Slezskou univerzitou v Opavě aj.). Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen
vstupného najdete na webu www.muzeumct.cz . Autor / zdroj: -red- Autor: Autor / zdroj foto: muzeumct.cz ...

3. KSČ a její cesta k moci
Zdroj: klubknihomolu.cz ● 26. 3. 2021
Odkaz: http://www.klubknihomolu.cz/165876/ksc-a-jeji-cesta-k-moci/
... Karlovy univerzity. V roce 2004 obhájil na Filozofické fakultě UP v Olomouci rigorózní práci na téma „Vojenské
obranné zpravodajství v zápase o politickou moc v letech 1945–1950“. Profesorské řízení ukončil v roce 2012 na Slezské
univerzitě v Opavě ...

4. Představujeme: Michaela Semotánová. Rozhovor nejen o průmyslových krajinách.
Zdroj: protisedi.cz ● 26. 3. 2021
Odkaz: https://protisedi.cz/rozhovor-michaela-semotanova/
... ruce Ester Krumbachová (třeba na Všechny dobré rodáky). A filmy! Nejvíc asi ty od Felliniho, Antonioniho, od Lynche.
Z fotografů a fotografek rozhodně Jindřich Štreit, Josef Koudelka, Markéta Luskačová, Brassai, ale mohlo by jich tu být
ještě...

5. Úloha vědy? Nové vedení Akademie věd chce posílit prestiž výzkumu
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 26. 3. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Uloha-vedy-Nove-vedeni-Akademie-vedchce-posilit-prestiz-vyzkumu-658534
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... jazyk český AV ČR Seznam nově zvolených členů Vědecké rady AV ČR pro období 2021–2025 Za I. vědní oblast:
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR; prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematický ústav
AV ČR; RNDr...

6. Karviná, to zdaleka už není jenom uhlí
Zdroj: 5 plus 2 - Frýdecko-Místecko ● 26. 3. 2021
..., těch je ve městě sedm. Své studium mohou dokončit na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity nebo na
Fakultě Jana Amose Komenského Vysoké školy manažerské Varšava. Knihy si můžete vypůjčit v jedné ze šesti poboček
Regionální...

7. Karviná, to zdaleka už není jenom uhlí
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský - speciál ● 26. 3. 2021
..., těch je ve městě sedm. Své studium mohou dokončit na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity nebo na
Fakultě Jana Amose Komenského Vysoké školy manažerské Varšava. Knihy si můžete vypůjčit v jedné ze šesti poboček
Regionální...

8. Docent Šustek slaví 90. narozeniny
Zdroj: karvina.cz ● 25. 3. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/docent-sustek-slavi-90-narozeniny
...Docent Šustek slaví 90. narozeniny. Ve čtvrtek 25. března 2021 slaví 90. narozeniny jeden ze zakladatelů a také první
děkan karvinské Obchodně podnikatelské fakulty doc. Ing. Emanuel Šustek, Ph.D. Docent Šustek se celý život věnoval...

9. Hranol v Galerii Věž, fotografka Vladimíra Kotra i Galerie Díra. Protimluv mapuje dění v éře
covidu
Zdroj: ostravan.cz ● 25. 3. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69017/hranol-v-galerii-vez-fotografka-vladimira-kotra-i-galerie-diraprotimluv-mapuje-deni-v-ere-covidu/
... ve Chvilce poezie tohoto kulturního deníku. Narodil se v západočeských Klatovech, nedávno dostudoval bohemistiku
na opavské Slezské univerzitě, ale jeho tvorba netíhne k Pošumaví ani k Nízkému Jeseníku. Jsou to spíš obecné postřehy
o střetu...
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10. Teologická fakulta v Olomouci otevřela mediální obor. „Duplikují žurnalistiku,“ zní z vedlejší
fakulty
Zdroj: houpaciosel.cz ● 25. 3. 2021
Odkaz: http://www.houpaciosel.cz/2021/03/25/teologicka-fakulta-v-olomouci-otevrela-medialni-oborduplikuji-zurnalistiku-zni-z-vedlejsi-fakulty/
... například fotograf Jindřich Štreit či rozhlasová novinářka Michaela Vetešková. Podle Orsága se ale jedná pouze o
reklamu. „Jistě, plakátové jméno láká, ale s katedrou žurnalistiky dlouhodobě spolupracuje více praktiků, než
teologickou fakultou...

11. Vladimír Birgus, Pavel Scheufler: Česká fotografie v datech 1839–2019
Zdroj: FotoVideo ● 25. 3. 2021
... významné mezinárodní postavení autoři, kteří před rokem 1999 byli známí jenom úzkému okruhu odborníků, jako
třeba Jaroslav Rössler, Emila Medková, Běla Kolářová, Jan Svoboda, Jindřich Štreit, Ivan Pinkava, Libuše Jarcovjáková a
další. Donedávna...

12. Fotoobraz nebo zvětšenina vaší fotografie je hodnotné dílo
Zdroj: ifotovideo.cz ● 23. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/jak-na-to/fotoobraz-nebo-zvetsenina-vasi-fotografie-jehodnotne-dilo_13253.html
... Konkrétně nabízíme z březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN
Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE...

13. Léta běží
Zdroj: TV Polar ● 23. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-23-03-2021-17-25
... roky u společnosti Heimstaden u několika seniorů, dále půl roku to funguje v obci Bolatice, tři čtvrtě roku systém
funguje v Čeladné. Také Slezská univerzita v Opavě se zapojila do projektu. Momentálně se řeší instalace několika
zařízení, kdy...
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14. 2. kola přihlášek na VŠ
Zdroj: KamPoMaturitě.CZ ● 23. 3. 2021
... Policejní akademie ČR 30. 4. Policejní akademie ČR 1. kolo www.polac.cz Slezská univerzita v Opavě 30. 4. Fyzikální
ústav v Opavě SLU 1. kolo physics.slu.cz 24. 5. Obchodně podnikatelská fakulta SLU prodloužení termínu pro 1. kolo
www...

15. Úloha vědy? Nové vedení Akademie chce posílit prestiž výzkumu
Zdroj: avcr.cz ● 23. 3. 2021
Odkaz: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Uloha-vedy-Nove-vedeni-Akademie-chce-posilit-prestizvyzkumu/
...: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR; prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematický
ústav AV ČR; RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR; doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Astronomický ústav AV
ČR; prof...

16. Vojákem v záloze, analytikem v aktivní službě. Jak mohou zkušenosti z armády pomoci v
auditorské profesi?
Zdroj: dreport.cz ● 23. 3. 2021
Odkaz: https://www.dreport.cz/blog/vojakem-v-zaloze-analytikem-v-aktivni-sluzbe-jak-mohouzkusenosti-z-armady-pomoci-v-auditorske-profesi/
... marketing a management na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. To samo o sobě příliš
„auditně“ nezní, nicméně v rámci studia zejména managementu jsem se poprvé seznámil s obchodem, administrativou
a principy řízení a...

17. S očkováním pomáhají dobrovolníci i lékaři
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 23. 3. 2021
...S očkováním pomáhají dobrovolníci i lékaři. Od 1. února je v provozu očkovací místo zřízené Slezskou nemocnicí v
Opavě v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí a u registrace rovněž působí řada dobrovolníků. S očkováním
dále...

4

18. František Fridrich – Vynikající fotograf 19. století
Zdroj: ifotovideo.cz ● 23. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/frantisek-fridrich-vynikajici-fotograf-19stoleti_13252.html
... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ...

19. Profese sestry vyžaduje srdce, lásku k lidem a potřebu pomáhat,
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
... minimu místech v celé České republice. Jedním z nich je Fakulta veřejných politik na Slezské univerzitě v Opavě. Jak
studia probíhají? Jak se zapojili studenti do dobrovolných aktivit za koronavirové krize? Jak se dá učit zdravotnictví
přes...

20. Lékařka bez hranic pomáhá
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
...Lékařka bez hranic pomáhá V čase pandemie byla na misích ve světě. Alžběta Truparová, absolventka oboru Veřejná
správa a sociální politika na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, našla své poslání jako...

21. Online výstava ve virtuální galerii
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
...Online výstava ve virtuální galerii. První výstavu ve virtuální galerii představuje renomovaný fotograf a pedagog
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jindřich Štreit. Svou sbírku autentických fotografií z českých vesnic z...

22. Literární čtení Malého prince
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
.... Moderního příběhu světové literatury se zhostí studentky Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské
univerzitě v Opavě. Zatímco se Anička soukromě zdokonaluje například v malbě a psaní poezie, její úsilí směřuje
především ke studiu...
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23. poslušně hlásím...
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
... Nakrmit by naopak potřebovaly děti v zemích, kam jezdí pomáhat absolventka Slezské univerzity v Opavě Alžběta
Truparová. O jejích dobrodružstvích u organizace Lékaři bez hranic se rovněž dočtete uvnitř listu ...

24. Fyzici pátrají po temné hmotě
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
...Fyzici pátrají po temné hmotě. Vědc i Fyzikálního ústavu na Slezské univerzitě v Opavě, kteří pátrají ve vesmíru po
temné hmotě, zapojují do svého výzkumu i veřejnost. Amatérským badatelům bude stačit jen chytrý telefon. ...

25. Dobrovolnice pomáhá lidem v Mexiku i Africe
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
...Dobrovolnice pomáhá lidem v Mexiku i Africe. Absolventka Slezské univerzity Alžběta Truparová již několik let působí
jako administrátorka u Lékařů bez hranic. Absolvovala například devítiměsíční misi v rozvojovém Súdánu ...

26. Hláska schválila koupi Bredy
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
... prostory anebo částečné využití komplexu Slezskou univerzitou. V každém případě je zde naděje, že dávná chlouba
Opavy konečně zase najde využití. Když byl obchodní dům 6. října roku 1928 otevřen, byl nejmodernějším a
nejskvostnějším obchodním...

27. Dobrovolníci pomáhají při očkování
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 3. 2021
... opavskou Střední zdravotnickou školou a se Slezskou univerzitou. Budoucí sestřičky vypomáhají v nemocnici v rámci
své praxe pod odborným vedením zdravotnické školy a medici jsou při výpomoci samostatní, pomáhají na všech
odděleních a nepotřebují...

28. 18 let Trianonu
Zdroj: Těšínské listy ● 23. 3. 2021
... Karviná, město Jablunkov, Orlová a řada dalších. Do realizace pilotního programu se významně zapojily také Střední
zemědělská škola (SZeŠ) Český Těšín a OPF Slezské univerzity v Karviné. V r. 2005 se spolku podařilo získat vlastní
objekt na ul...
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29. Canon poprvé vyhlašuje soutěž Redline Challenge pro amatérské fotografy s hodnotnými
cenami
Zdroj: ifotovideo.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/souteze/canon-poprve-vyhlasuje-soutez-redline-challenge-proamaterske-fotografy-s-hodnotnymi-cenami_13251.html
... JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ...

30. Opava opět zvažuje odkup bývalého obchodního domu Breda
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/opava-opet-zvazuje-odkup-byvaleho-obchodniho-domubreda-148016
... poloviny by měl sloužit městu. Na využití pracovala speciálně vytvořená pracovní skupina. „Nyní máme projekt na
další využít prostor,“ uvedl Navrátil. Kromě obchodních prostor by v objektu mohla sídlit nová fakulta Slezské
univerzity, stálá...

31. Volby opět online. Akademie si zvolila vedení pro další funkční období
Zdroj: avcr.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Volby-opet-online.-Akademie-si-zvolila-vedeni-pro-dalsifunkcni-obdobi/
... prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR; prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematický
ústav AV ČR; RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR; doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Astronomický ústav AV
ČR; ...

32. Archiweb - Opava opět zvažuje odkup bývalého obchodního domu Breda
Zdroj: archiweb.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.archiweb.cz/n/domaci/opava-opet-zvazuje-odkup-byvaleho-obchodniho-domubreda
... Kromě obchodních prostor by v objektu mohla sídlit nová fakulta Slezské univerzity, stálá výstava afrického umění či
by se do ní mohly přestěhovat trhy. "Objekt by měl být ekonomicky soběstačný,"...
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33. Které vysoké školy přijímají přihlášky v dalších měsících
Zdroj: kampomaturite.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/ktere-vysoke-skoly-prijimaji-prihlasky-v-dalsic
.... Obchodně podnikatelská fakulta SLU prodloužení termínu pro 1. kolo www.opf.slu.cz 25. 5. Fakulta zdravotnických
studií TUL 1. kolo www.fzs.tul.cz 31. 5. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo www.dfjp.cz, Fakulta
elektrotechniky a...

34. Pojišťovna Slavia s novou marketérkou
Zdroj: autologistika.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.autologistika.cz/pojistovna-slavia-s-novou-marketerkou/
... Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR a titul
MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze. Martina Lambert ...

35. Nejmenší LED barevná tiskárna na světě na českém trhu
Zdroj: ifotovideo.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/nejmensi-led-barevna-tiskarna-na-svete-na-ceskemtrhu_13248.html
... RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst
a KANT. Doporučujeme! ...

36. Fotograf ČTK Vondrouš opět bodoval mezi světovými sportovními novináři
Zdroj: ctk.cz ● 22. 3. 2021
Odkaz: https://www.ctk.cz/novinky/?id=3221
... absolvoval Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a od roku 2005 pracuje v ČTK. Věnuje se i
pedagogické činnosti a svou práci v tiskové agentuře kombinuje s volnou tvorbou. Mezinárodní asociace sportovních
novinářů (Association...
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