1. V Ostravě vzniknou další originální velké hmyzí domky
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 1. 8. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000026798/v-ostrave-vzniknou-dalsi-originalni-velkehmyzi-domky
... spolek Za krásnou Ostravu, Ostravská univerzita a Slezská univerzita. Ilona Rozehnalová, předsedkyně
spolku Antikvariát a klub Fiducia : " Zapojujeme do něj také veřejnost, která si může postupně na osmi
speciálních dílnách s umělci...

2. Když komunisti v Ostravě popravovali. Před 70 lety vrcholil vykonstruovaný proces
Zdroj: patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 1. 8. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/kdyz-komunisti-v-ostrave-popravovali-pred-70-lety-vrcholilvykonstruovany-proces
... Brodě). Proces byl pojmenován podle strážmistra Jana Buchala. Na dobovém snímku Jan Buchal jako
obviněný při přelíčení. Foto: se souhlasem Slezské univerzity Opava "Od poloviny 30. let sloužil v
policejním sboru a jeho první a jedinou...

3. Jindřich Štreit s láskou..
Zdroj: litomerice.cz (Regionální zprávy) ● 1. 8. 2021
Odkaz: https://litomerice.cz/vypis-akci/details/2021-08-10/6401-jindrich-streit-s-laskou
...Jindřich Štreit s láskou.. úterý, 10 srpen 2021 v 17:00 - sobota, 18 září 2021 Gotické dvojče, Jezuitská
241/12a, Litoměřice, 41201 U příležitosti 20. výročí Hospice sv. Štěpána vás zveme na výstavu fotografií,
které ilustrují péči...

4. V sobotu NASA publikovala jako astronomický snímek dne fotografii českého astronoma a
fotografa ze Slezské univerzity v Opavě Petra Horálka.
Zdroj: denikn.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://denikn.cz/minuta/675738/
...V sobotu NASA publikovala jako astronomický snímek dne fotografii českého astronoma a fotografa ze
Slezské univerzity v Opavě Petra Horálka. V sobotu NASA publikovala jako astronomický snímek dne
fotografii českého astronoma a fotografa...
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5. Česká fotografie slaví úspěch, NASA ocenila Horálkův snímek komety Neowise
Zdroj: irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/vesmir/kometa-neowise-nasa-fotografie-cenavesmir_2107311935_elev
... univerzity v Opavě Petra Horálka. Jeho snímek, pojmenovaný Remembering Neowise (Vzpomínka na
Neowise), se tak stal již 17. snímkem dne NASA, který vznikl na území České republiky. Praha, Houston
19:35 31. července 2021 Oceněný snímek Remembering...

6. Česká fotografie slaví úspěch, NASA ocenila Horálkův snímek komety Neowise | iROZHLAS
Zdroj: wick.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://wick.cz/ceska-fotografie-slavi-uspech-nasa-ocenila-horalkuv-snimek-komety-neowiseirozhlas/
...Česká fotografie slaví úspěch, NASA ocenila Horálkův snímek komety Neowise | iROZHLAS Zavřít
Oceněný snímek Remembering NEOWISE Petra Horálka | Foto: Petr Horálek, Slezská univerzita, Fyzikální
ústav v Opavě Autor fotku pořídil 23...

7. Fotografie komety astronoma z opavské univerzity uspěl v NASA
Zdroj: techfocus.cz (IT / Technologie) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://techfocus.cz/veda-vesmir/3429-fotografie-komety-astronoma-z-opavske-univerzity-uspelv-nasa.html
...Fotografie komety astronoma z opavské univerzity uspěl v NASA Aparát nasnímal celkem 19
půlminutových expozic, které pak byly složeny do jednoho snímku / Petr Horálek (FÚ SU v Opavě) V
sobotu 31. července 2021 publikoval americký úřad...

8. Snímek fotografa z opavské univerzity uspěl v NASA
Zdroj: 21stoleti.cz (Jiné) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://21stoleti.cz/2021/07/31/snimek-fotografa-z-opavske-univerzity-uspel-v-nasa/
...Snímek fotografa z opavské univerzity uspěl v NASA V soboru 31. července 2021 publikoval americký
úřad NASA jako prestižní astronomický snímek dne fotografii s názvem „Remembering NEOWISE“
(Vzpomínka na NEOWISE), jehož autorem je Petr...

2

9. NASA znovu ocenila snímek českého astrofotografa. Zachytil loňskou kometu
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 7. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/nasa-znovu-ocenila-snimek-ceskeho-astrofotografazachytil-lonskou-kometu-40367709
... prestižní astronomický snímek dne fotografii s názvem „Remembering NEOWISE“ (Vzpomínka na
NEOWISE), jejímž autorem je Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Aktuálně
zveřejněný snímek připomíná rok od průletu jasné komety C...

10. Jindra ze Sovince představil svého žáka Tondu z Paseky
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 31. 7. 2021
... výstavu svých studentů, protože vidím, jak stále pracují. Ne všichni absolventi institutu tvůrčí fotografie
zůstávají fotografy. Někteří studují fotografii jen proto, že je studium baví, zatímco pro jiné je škola
odrazovým můstkem, aby začali v...

11. Tipy na víkend v Olomouckém kraji
Zdroj: ČRo Olomouc (Český rozhlas) ● 30. 7. 2021
Odkaz: https://olomouc.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-v-olomouckem-kraji-8544779
... prohlídky začnou od 20 hodin. Nezapomeňte si ale rezervovat své místo předem. Autor: Monika
Horsáková...

12. Fotoudálost – MATĚJ DERECK HARD
Zdroj: ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 29. 7. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/jak-na-to/fotoudalost-matej-dereck-hard_13560.html
...Fotoudálost – MATĚJ DERECK HARD sledujte video Matěje asi není třeba představovat. Je úspěšným
absolventem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, má za sebou řadu známých projektů
zaměřených na inscenovanou fotografii...

13. Stát i kraj na nás kašlou, říká hasič a zklamaný volič ČSSD z ostravské čtvrti s nejnebezpečnějším
vzduchem v Česku
Zdroj: Hospodářské noviny; str. 6, 7 (Zprávy / Politika) ● 29. 7. 2021
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... družstva, pracuje už 23 let a pobírá 40 tisíc korun čistého měsíčně. Při zaměstnání ještě vystudoval
Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jeho byt například zdobí velkoformátová fotografie
tváří jeho obou dětí – tříleté...

14. eva mořická
Zdroj: FotoVideo; str. 28, 29 (Kultura / Umění) ● 29. 7. 2021
...eva mořická Rubrika: Fototendence: minimalismus Článek vznikl na základě rozhovoru s mladou
začínající grafičkou a fotografkou, studentkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a absolventkou
dvouletého kurzu Dálkové studium tvůrčí...

15. matěj dereck hard
Zdroj: FotoVideo; str. 6, 7, 8, 9, 10, 11 (Kultura / Umění) ● 29. 7. 2021
...matěj dereck hard Rubrika: Fotoudálost Matěje asi není třeba představovat. Je úspěšným absolventem
Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, má za sebou řadu známých projektů zaměřených
na inscenovanou fotografii, tedy...

16. #světovéČesko a putování po elegantních okružních třídách od Opavy po Vídeň
Zdroj: kamelot.cz (Regionální zprávy) ● 28. 7. 2021
Odkaz: https://kamelot.cz/svetovecesko-a-putovani-po-elegantnich-okruznich-tridach-od-opavy-poviden/
... shlíží také průčelí bývalého obchodního domu Breda nebo budovy Slezské univerzity a řada dalších škol
a úřadů. Co neminout v okolí? Výlety po okružních třídách mají jediný háček: nevedou přes historická
centra. V Opavě by rozhodně byla škoda...

17. Opavští fyzikové objevili superhmotnou černou díru
Zdroj: astro.cz (Jiné) ● 28. 7. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/ostatni/opavsti-fyzikove-objevili-superhmotnou-cernou-diru.html
... hmotnost jedné z doposud nejtěžších pozorovaných černých děr ve vesmíru. Tisková zpráva Fyzikálního
ústavu Slezské univerzity v Opavě ze dne 23. července 2021 Pozorování neviditelného Černé díry jsou
mimořádně hmotnými kosmickými objekty, které...
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18. Třináct vyvolených! Na co dostane kraj od Unie 19 miliard korun?
Zdroj: Region Frýdecko-Místecký; str. 2 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
... ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro
vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Mezi „nehmotnými“ vyvolenými projekty je také Trautom
slibující podporu pěti tisícům lidí z ohrožených...

19. Lukáš Hudeček V Karviné se promovalo
Zdroj: Noviny Region Karvinsko; str. 11 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
...Lukáš Hudeček V Karviné se promovalo Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné
zorganizovala téměř po dvou letech slavnostní promoce. Během dvou dnů slavnostně ukončilo studium
na této škole více než dvě stě studentů. ...

20. Třináct vyvolených! Na co dostane kraj od Unie 19 miliard korun?
Zdroj: Noviny Region Karvinsko; str. 2 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
... ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro
vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Mezi „nehmotnými“ vyvolenými projekty je také Trautom
slibující podporu pěti tisícům lidí z ohrožených...

21. Třináct vyvolených! Na co dostane kraj od Unie 19 miliard korun?
Zdroj: Region - Týdeník okresu Nový Jičín; str. 2 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
... Karviná má být ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků
určených nejen pro vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Mezi „nehmotnými“ vyvolenými
projekty je také Trautom slibující podporu pěti tisícům...

22. Vědkyně zvážila černou díru
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
...Vědkyně zvážila černou díru. Vážit může až jako miliarda našich sluncí. Je možné zvážit černou díru?
Odpověď na tuto otázku našel tým vědců z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity. Fyzici přišli s nápadem...
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23. Vědkyně zvážila obří černou díru
Zdroj: Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
...Vědkyně zvážila obří černou díru OPAVA Unikátní objev učinila studentka Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě Kateřina Klimovičová (na snímku). Spolu se svými kolegy pod vedením profesora
Marka Abramowicze přišla s nápadem, jak...

24. Tragická smrt básníka a učitele Slezské univerzity
Zdroj: Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
...Tragická smrt básníka a učitele Slezské univerzity Oběsil se kvůli postcovidovému syndromu? OPAVA
Nepopsatelná tragédie postihla rodinu a přátele jednačtyřicetiletého opavského básníka a pedagoga
Radka G., který se minulý čtvrtek...

25. Tragická smrt básníka
Zdroj: Region Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 27. 7. 2021
... Southamptonu, kde absolvoval postgraduální studium anglické literatury a následně se věnoval
pedagogické praxi. Vyučoval na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a vydal dvě sbírky básní. V
roce 2010 mu vyšla sbírka s názvem Teď ještě hlavou...

26. Stát i kraj na nás kašlou, říká hasič a zklamaný volič ČSSD z ostravské čtvrti s nejnebezpečnějším
vzduchem v Česku
Zdroj: archiv.ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 7. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66955580-stat-i-kraj-na-nas-kaslou-rika-hasic-a-zklamany-volic-cssd-zostravske-ctvrti-s-nejnebezpecnejsim-vzduchem-v-cesku
... Fotogalerie Život s jedy v ovzduší Jako hasič, vedoucí družstva, pracuje už 23 let a pobírá 40 tisíc korun
čistého měsíčně. Při zaměstnání ještě vystudoval Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.
Jeho byt například zdobí...

27. Stát univerzity málo využívá a je to škoda, říká nový předseda ČKR Bareš
Zdroj: universitas.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 7. 2021
Odkaz: https://www.universitas.cz/osobnosti/7316-stat-univerzity-malo-vyuziva-a-je-to-skoda-rika-novypredseda-ckr-bares
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... Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě). Lze tedy
očekávat kombinaci kontinuity a nových námětů; s některými jsem vystoupil v rámci představení svých
předvolebních programových priorit...

28. Foto: Jak vypadá síla českých žen? Vyzývavá rtěnka, úsilí i překonání dětských slz
Zdroj: zena.aktualne.cz (Životní styl / Móda) ● 26. 7. 2021
Odkaz: https://zena.aktualne.cz/jak-vypada-zenska-sila-ceska-vystava-zobrazuje-utrpeni-imat/r~33f395a4e94f11eba7d3ac1f6b220ee8/
...? Nad tím se bude zamýšlet opavská výstava 30+, kterou od 3. září bude prezentovat Institut tvůrčí
fotografie. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity si výstavou, která bude trvat od 3. září do 24.
října, připomene třicáté výročí od...

29. Odchod 1991. Před třiceti lety odešel poslední sovětský voják
Zdroj: Vaše 6; str. 5 (Regionální zprávy) ● 26. 7. 2021
... čes koslovenském území zachytili fotografové Dana Kyndrová a Jindřich Štreit. Nyní představuje jejich
snímky na velkoformátových panelech výstava Paměti národa Odchod 1991. Venkovní výstavu připravila
organizace Post Bellum. Fotografie Dany...

30. Vědkyně zvážila černou díru
Zdroj: regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 25. 7. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/07/25/vedkyne-zvazila-cernou-diru/
...Vědkyně zvážila černou díru 25.7.2021 Autor: tep OPAVA – Unikátní objev učinila studentka Fyzikálního
ústavu Slezské univerzity v Opavě Kateřina Klimovičová. Spolu se svými kolegy pod vedením profesora
Marka Abramowicze přišla s nápadem...

31. Čeští vědci popsali superhmotnou černou díru
Zdroj: ceskavedadosveta.cz (IT / Technologie) ● 25. 7. 2021
Odkaz: http://ceskavedadosveta.cz/cesti-vedci-popsali-superhmotnou-cernou-diru/
...Čeští vědci popsali superhmotnou černou díru Vědci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě
navrhli metodu, kterou lze využít ke zvážení černých děr. Přestože tyto kosmické objekty jsou samy o sobě
neviditelné, vědci k zjištění...
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