1. Někteří studenti trpí depresemi, fotografování jim pomáhá, říká pedagog Vladimír Birgus |
iROZHLAS
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/nekteri-studenti-trpi-depresemi-fotografovani-jim-pomaha-rika-pedagogvladimir-birgus-irozhlas/
... více než čtyři miliony dolarů.“ Ženská stopa Celé jedno patro nadcházející výstavy 30+, která představí práce
studentů i absolventů Institutu tvůrčí fotografie, bude věnováno výhradně tvorbě studentek a absolventek katedry. „Je
to proto, že...

2. Někteří studenti trpí depresemi, fotografování jim pomáhá, říká pedagog Vladimír Birgus
Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 8. 2021
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/vladimir-birgus-fotografiefotografovani_2108281750_ako
... patro nadcházející výstavy 30+, která představí práce studentů i absolventů Institutu tvůrčí fotografie, bude věnováno
výhradně tvorbě studentek a absolventek katedry. „Je to proto, že výstava bude součástí festivalu Bezručova Opava,
který je...

3. Bezručova Opava letos cílí na ženy
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/bezrucova-opava-letos-cili-na-zeny/
... „Výstavním počinem bude fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také
mimořádná fotografická kolekce Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím,“ lákal dále dramaturg festivalu
s tím, že jubilant a...

4. Bezručova Opava letos cílí na ženy
Online ● novinky.cz/kultura (Kultura / Umění) ● 28. 8. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/kultura/festivaly/clanek/bezrucova-opava-letos-cili-na-zeny-40370274
... fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také mimořádná fotografická kolekce
Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím,“ lákal dále dramaturg festivalu s tím, že jubilant a letošní
laureát Ceny Petra...
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5. Někteří studenti trpí depresemi, fotografování jim pomáhá, říká pedagog Vladimír Birgus
Rozhlas ● ČRo Plus (Český rozhlas) ● 28. 8. 2021
Odkaz: https://plus.rozhlas.cz/nekteri-studenti-trpi-depresemi-fotografovani-jim-pomaha-rika-pedagogvladimir-8563828
... Institutu tvůrčí fotografie, bude věnováno výhradně tvorbě studentek a absolventek katedry. „Je to proto, že výstava
bude součástí festivalu Bezručova Opava, který je letos zaměřen právě na téma ženy,“ vysvětluje rozhodnutí Birgus.
Fotografka Dita...

6. Hovory
Rozhlas ● ČRo Plus (Český rozhlas) ● 28. 8. 2021
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/plus/program/#/2021-8-28
...Hovory "30+" je název zatím největší výstavy Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, která začíná 3. září. S vedoucím institutu a jedním z jejích kurátorů profesorem Vladimírem...

7. Když jsme byli tenkrát kluci
Tisk ● MF Dnes - Olomoucký; str. 8 (Zprávy / Politika) ● 28. 8. 2021
... roku 1991 pak zákonem České národní rady vznikla spolu s dalšími novými čtyřmi univerzitami také Slezská
univerzita se sídlem v Opavě. Studenti na ni nastoupili téměř o celý rok dříve – v září 1990. Po všechny ty měsíce škola
bojovala o to...

8. Hovory
Rozhlas ● ČRo Plus (Český rozhlas) ● 27. 8. 2021
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/plus/program/#/2021-8-27
...Hovory "30+" je název zatím největší výstavy Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, která začíná 3. září. S vedoucím institutu a jedním z jejích kurátorů profesorem Vladimírem...

9. Události v regionech (Ostrava): Změny v očkovacích centrech
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 27. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030827-udalosti-v-regionech/obsah/859934-zmeny-v-ockovacich-centrech
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... i jiná centra. Třeba ze Slezské univerzity v Opavě nebo ostravského Fóra Nová Karolina. Po 5 měsících bude svému
účelu znovu sloužit i Kulturní klub Teplo v Přerově. Dnes tady naočkují posledních 190 zájemců. V těch
nejvytíženějších...

10. Jindřich Štreit – Brána naděje
Online ● kudyznudy.cz (Jiné) ● 27. 8. 2021
Odkaz: https://www.kudyznudy.cz/akce/jindrich-streit-brana-nadeje-1
...Jindřich Štreit – Brána naděje Copyright © 2021 CzechTourism Tyto webové stránky používají cookies K
personalizaci obsahu, analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií využíváme soubory cookie. Informace
o tom, jak náš web...

11. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● casjenprome.cz (Životní styl / Móda) ● 27. 8. 2021
Odkaz: https://casjenprome.cz/rubrika/volny-cas/tipy-pro-volny-cas/opavska-vystava-30-nabidne-stovkyskvelych-fotografii/
... fotografie FPF Slezské univerzity představí tvorbu studentů, absolventů školy a chybět nebudou ani fotografické
hvězdy. Expozice je naplánována od 3. září do 24. října a k vidění bude hned ve čtyřech různých prostorech slezské
metropole. Institut...

12. Ostravská muzejní noc v zemědělském muzeu
Online ● asz.cz (Průmysl / Logistika) ● 27. 8. 2021
Odkaz: https://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/vystavy-a-seminare/ostravska-muzejni-noc-v-zemedelskemmuzeu.html
... nočních hodin vám otevřeme dveře do 22 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře i vzdělávání.
17.00–24.00 VOLNÁ PROHLÍDKA EXPOZIC A VÝSTAV – Jindřich Štreit a lidé v zemědělství – Zemědělská technika –
Výstava 50 let...

13. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 27. 8. 2021
Odkaz: https://www.firststyle.cz/opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografii-2/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií reklama Přes 500 působivých fotografií od více než 150
autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF

Slezské univerzity...
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14. v každé zdejší domácnosti, říká Tomáš Pospěch
Tisk ● Hranický týden; str. 9 (Regionální zprávy) ● 27. 8. 2021
..., co dělám, se dotýká celého regionu střední Evropy. Léta působím na Institutu tvůrčí fotografie, kde máme kolem 240
studentů, z nichž více než polovina je z Polska nebo ze Slovenska, případně i dalších zemí. Připravuji výstavy pro
galerie...

15. Bezručova Opava letos cílí na ženy
Tisk ● Právo; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021
... fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také mimořádná fotografická kolekce
Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím,“ lákal dále dramaturg festivalu s tím, že jubilant a letošní
laureát Ceny Petra...

16. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● kultura21.cz (Kultura / Umění) ● 26. 8. 2021
Odkaz: https://kultura21.cz/vytvarne-umeni/22340-opavska-vystava
... fotografie FPF Slezské univerzity představí tvorbu studentů, absolventů školy a chybět nebudou ani fotografické
hvězdy. Expozice je naplánována od 3. září do 24. října a k vidění bude hned ve čtyřech různých prostorech slezské
metropole. Institut...

17. Očkovat se nově bude v Obecním domě
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 26. 8. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/ockovat-se-nove-budeobecnim-dome.html
... poskytnutí prostor Fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších problémů provozovali očkovací místo od 1. února
letošního roku, a které bylo plně funkční až do konce prázdnin. Nové prostory jsme vybírali velmi pečlivě a díky
aktivnímu přístupu...

18. Opavská výstava 30+ nabídne 3. 9. – 24. 10. 2021 stovky skvělých fotografií
Online ● e-vsudybyl.cz (Kultura / Umění) ● 26. 8. 2021
Odkaz: https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/opavska-vystava-30-nabidne-3-9-24-10-2021-stovky-skvelychfotografii-1864/
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... fotografie FPF Slezské univerzity představí tvorbu studentů, absolventů školy a chybět nebudou ani fotografické
hvězdy. Expozice je naplánována od 3. září do 24. října a k vidění bude hned ve čtyřech různých prostorech slezské
metropole. Institut...

19. Opavská výstava 30+
Online ● tanecnimagazin.cz (Kultura / Umění) ● 26. 8. 2021
Odkaz: https://www.tanecnimagazin.cz/2021/08/26/opavska-vystava-30/
...Opavská výstava 30+ Stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od více než 150 autorů nabídne v
Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
představí...

20. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● life4you.cz (Životní styl / Móda) ● 26. 8. 2021
Odkaz: https://life4you.cz/kultura/opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografii-2/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od více než 150 autorů
nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity...

21. NADŠENÍ MĚ NAŠTĚSTÍ NEOPUSTILO
Tisk ● Květy; str. 48, 49, 50, 51, 52 (Životní styl / Móda) ● 26. 8. 2021
.... Tři desetiletí stojí v čele Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě –
školy, jejíž mnozí absolventi z Čech i zahraničí dnes patří k těm nejvýznamnějším fotografickým osobnostem. To
nejlepší z...

22. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● celebritytime.cz (Společenské / Bulvár) ● 25. 8. 2021
Odkaz: http://www.celebritytime.cz/opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografiig-art.html
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od více než 150 autorů
nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity...
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23. Návštěvníci mají v Plzni poslední možnost vidět výstavu Vietnam Stories
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 25. 8. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/pop-kultura/navstevnici-maji-v-plzni-posledni-moznost-videt-vystavuvietnam-stories.A210825_141554_ln_popkultura_jto
... vietnamských domovů a rodin, aby je nasnímal tak, jak je prakticky neznáme. A v mapování menšin dál pokračuje.
Se Slezskou univerzitou v Opavě, kde působí jako pedagog, a Slezským zemským muzeem tamtéž už k tomu plánuje
novou expozici. Nyní...

24. Přerozděleno. 19 miliard míří na projekty spravedlivé transformace
Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 25. 8. 2021
Odkaz: https://www.denik.cz/cesko-a-eu/prerozdeleno-19-miliard-miri-na-projekty-spravedlivetransformace-20210824.html
... kultury. Nové Karvinsko Velké věci se mají dít zejména na Karvinsku, coby těžbou nejvíce postiženém regionu.
Centrem projektu EDEN Karviná má být ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních
skleníků určených nejen pro...

25. 13 vyvolených v Moravskoslezském kraji
Tisk ● Tachovský deník; str. 8 (Regionální zprávy) ● 25. 8. 2021
... mají dít zejména na Karvinsku, coby těžbou nejvíce postiženém regionu. Centrem projektu EDEN Karviná má být
ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro vědecké účely, ale i
k enviromentální...

26. Gotické dvojče hostí Štreitovy fotografie „S láskou …“
Tisk ● Severočeský Infotip; str. 8 (Jiné) ● 25. 8. 2021
...Gotické dvojče hostí Štreitovy fotografie „S láskou …“ Litoměřice Jindřich Štreit, který 5. září oslaví své 75.
narozeniny, patří ke světové špičce v oblasti dokumentární humanitární fotografie. Proslul svými cykly ze života na
venkově...

27. NENECHTE SI UJÍT
Tisk ● Chvilka pro tebe; str. 60 (Životní styl / Móda) ● 25. 8. 2021
...NENECHTE SI UJÍT Rubrika: tipy nejen na kulturní akce Stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od
více než 150 autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí
fotografie FPF...
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28. ZAJÍMAVOSTI na tento týden
Tisk ● Tina; str. 4, 5 (Životní styl / Móda) ● 25. 8. 2021
... opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, která představí tvorbu studentů a absolventů školy,
chybět nebudou ani fotografické hvězdy. Hlavním tématem expozice je Síla ženy a k vidění budou mimo jiné i velmi
osobní témata...

29. V barevných odlescích světla
Tisk ● Moje psychologie; str. 116, 117, 118, 119, 120 (Životní styl / Móda) ● 25. 8. 2021
... magisterského oboru tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se zejména autorské umělecké
fotografické tvorbě. Mimo jiné je vítězem prestižní ceny Grant Prahy na Czech Press Photo 2017 a Junior Award na
Czech Press Photo 2010. Jen za rok...

30. Pozor! Opavské očkovací centrum se stěhuje
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 24. 8. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000027132/pozor-opavske-ockovaci-centrum-sestehuje
...Pozor! Opavské očkovací centrum se stěhuje Očkovací centrum se stěhuje. Z budovy Slezské univerzity se 1. září
přesune do Obecního domu na Ostrožné ulici. Otevírací doba zůstane stejná. Očkovací centrum se v Opavě nachází v
budově...

31. Některá velká očkovací centra se budou stěhovat a zmenšovat
Rozhlas ● ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 24. 8. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/nektera-velka-ockovaci-centra-se-budou-stehovat-a-zmensovat8561407
... poloviční kapacitou 600 osob denně. Přestěhuje se i očkovací centrum opavské nemocnice, teď je v budově Slezské
univerzity. Od 1. září bude v Obecním domě v centru města. Skončí i očkování v třineckém domě dětí a mládeže.
Termín už jasný je...

32. Vernisáž Libor Fojtík: Trampové
Online ● martinfryc.eu (Kultura / Umění) ● 24. 8. 2021
Odkaz: http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-libor-fojtik-trampove/
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..., kurátor Libor Fojtík (*1977) je absolventem magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě. Ve volné tvorbě se zabývá především dokumentární a aranžovanou fotografií. Jeho dokumentární soubory
pocházejí z...

33. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 24. 8. 2021
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/08/24/opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografii/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od více než 150 autorů
nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity...

34. Očkovací centrum v Opavě se přesouvá z univerzity do Obecního domu
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 2 (Regionální zprávy) ● 24. 8. 2021
... Slezské univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor Fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších problémů
provozovali očkovací místo od 1. února letošního roku, a které bude plně funkční až do konce prázdnin. Nové prostory
jsme...

35. Pomoc rodině mrtvého básníka
Tisk ● Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 24. 8. 2021
...Pomoc rodině mrtvého básníka OPAVA Velkou vlnu solidarity vyvolala zpráva o nedávné smrti jednačtyřicetiletého
básníka a pedagoga Slezské univerzity Radka Glabazni, který po sobě zanechal manželku a čtyři dcery. Jeho přátelé z
montessori...

36. Očkovací centrum proti covidu bude přesunuto do Obecního domu
Tisk ● Region Opavsko; str. 2 (Regionální zprávy) ● 24. 8. 2021
... Slezské univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších problémů
provozovali očkovací místo od 1. února letošního roku, a které bude plně funkční až do konce prázdnin,“ vzkazuje
ředitel Slezské...

37. Události v regionech (Ostrava): Zdražování ve stavebnictví
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 23. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030823-udalosti-v-regionech/obsah/859111-zdrazovani-ve-stavebnictvi
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... soukromých investic. Pozastavený je například vznik nové městské čtvrti poblíž centra Olomouce. Její developer věří,
že jen dočasně. Hostem UDÁLOSTÍ V REGIONECH je ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě. Pěkný
večer. -Dobrý...

38. Události v regionech (Ostrava): Zdražování ve stavebnictví
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 23. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030823-udalosti-v-regionech/obsah/859144-zdrazovani-ve-stavebnictvi
...Události v regionech (Ostrava): Zdražování ve stavebnictví Živě ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v
Opavě. Ceny zůstanou vyšší. Pravděpodobně ale neporostou dále od zimy. K takovému poklesu, jako byl v období
loňského léta...

39. Do projektu Hmyz je fajnovy se zapojil sochař Bedřich Mrkva
Rozhlas ● ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 23. 8. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/do-projektu-hmyz-je-fajnovy-se-zapojil-sochar-bedrich-mrkva-8563570
... Fiducia Ilona Rozehnalová, pomáhá Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, a také Ostravská a Slezská univerzita.
Jak se dá vyrobit originální hmyzí domek? I na to jsme se ptali studenta ostravské fakulty umění Bedřicha Mrkvy.
Autor: autor...

40. Malířka Inge Kosková a flétnistka Monika Duarte Štreitová se dlouhodobě inspirují ve své
tvorbě
Online ● genus.cz (Regionální zprávy) ● 23. 8. 2021
Odkaz: https://genus.cz/regiony/ceskolipsko/malirka-inge-koskova-a-fletnistka-monika-duarte-streitovase-dlouhodobe-inspiruji-ve-sve-tvorbe-nbsp-n518688.htm
... Štreit, který vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je dlouholetým iniciátorem mnoha
kulturních akci a kurátorem výstav. Od šedesátých let uspořádal v Sovinci, kde žije, stovky výstav nejvýznamnějším
českým umělcům...

41. Kultura Nový Bor, s.r.o.- Nový Bor
Online ● kultura365.cz ((nezařazené)) ● 23. 8. 2021
Odkaz: https://www.kultura365.cz/kultura-novy-bor-s-r-o-57803.html
... Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je dlouholetým iniciátorem mnoha kulturních akci a kurátorem
výstav. Od šedesátých let uspořádal v Sovinci, kde žije, stovky výstav nejvýznamnějším českým umělcům. Lze říci, že
tudy doslova...
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