1. Studenti vystavují fotografie v Národním muzeu v Praze
Online ● regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 6. 6. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/06/06/studenti-vystavuji-fotografie-v-narodnim-muzeu-vpraze/
...Studenti vystavují fotografie v Národním muzeu v Praze 6.6.2021 Autor: tep OPAVA – Studenti a absolventi Institutu
tvůrčí fotografie (ITF) na Slezské univerzitě v Opavě, kteří uspěli v prestižní soutěži Czech Press Photo, aktuálně...

2. Zajímavosti z regionů (Ostrava): Historie opavských fotoateliérů
Televize ● Zajímavosti z regionů (Ostrava) (ČT1) ● 6. 6. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1187758204-zajimavosti-z-regionuostrava/421231100232023-zajimavosti-z-regionu/obsah/845016-historie-opavskych-fotoatelieru
... Karel Schinzel. -A nedaleko Gödelova ateliéru je v Opavě pro fotografy další významný bod, a to Institut tvůrčí
fotografie Slezské univerzity. ...

3. Zajímavosti z regionů (Ostrava)
Televize ● Zajímavosti z regionů (Ostrava) (ČT1) ● 6. 6. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1187758204-zajimavosti-z-regionuostrava/421231100232023-zajimavosti-z-regionu
..., který je nenápadný, ale v něm žil a působil zakladatel barevné fotografie Karel Schinzel. -A nedaleko Gödelova
ateliéru je v Opavě pro fotografy další významný bod, a to Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity. -A teď už zprávy
v...

4. Rektor Masarykovy univerzity Bareš byl zvolen předsedou České konference rektorů
Online ● vedavyzkum.cz (Jiné) ● 5. 6. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/rektor-masarykovy-univerzity-byl-zvolen-predsedouceske-konference-rektoru
... univerzity v Praze. Nově zvolení místopředsedové ČKR jsou Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jitka Němcová (Vysoká
škola zdravotnická, o.p.s.), Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v
Opavě) a...
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5. 338
Tisk ● Frýdecko-místecký a Třinecký deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 5. 6. 2021
...-2004) tajemník a předseda MNV Kaňovice, předseda MNV Bruzovice, starosta Kaňovic, historik Vojtěch Bartek
(1942-2013) přední odborník na audiovizuální programy a profesionální fotografii, vyučoval na Filozoficko
přírodovědecké fakultě Slezské...

6. krátce
Tisk ● Karvinský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 5. 6. 2021
... městské policie a Obchodně podnikatelskou fakultou. Na území dnešní lokality Mizerov (blíže k Fryštátu) byly
rybníky, stodoly a také les Dubina, původně bažinatá oblast. Poblíž Dubiny je Velký důl, kterému se už tehdy říkalo
Pískovna. To ale není...

7. Úly uprostřed města a skoky do kontejnerů. Studenti zachytili trendy ve společnosti i
zemědělství
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 6. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/kultura/uly-uprostred-mesta-a-skoky-do-kontejneru-studenti-zachytilitrendy-ve-spolecnosti-i-zemedelstvi.A210604_101219_ln_kultura_jto
... pro ni fotili renomovaní autoři jako například Jindřich Štreit nebo Karel Cudlín. Kurátorka vybere to nejlepší z naší
studentské kolekce a zařadí snímky do stálé sbírky. Příští rok se práce našich studentů budou prezentovat v Ostravě,“
říká...

8. Srovnání antiplagiátorských systémů: Všemocné zdaleka nejsou
Online ● universitas.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 6. 2021
Odkaz: https://www.universitas.cz/tema/7104-tema-antiplagiatorske-systemy-vsemocne-zdaleka-nejsou
... univerzita v Brně: PlagScan, Theses.cz Ostravská univerzita: Theses.cz, Turnitin Slezská univerzita v Opavě: Theses.cz
Technická univerzita v Liberci: Theses.cz, letos chtějí přejít na Turnitin Univerzita Hradec Králové: Theses.cz, Odevzdej...

9. Zlínská univerzita bude mít zastoupení v české konferenci rektorů
Online ● klubnovinaruzlin.cz (Regionální zprávy) ● 4. 6. 2021
Odkaz: https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/zlinska-univerzita-bude-mit-zastoupeni-v-ceskekonferenci-rektoru/

2

... Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jindřich Vybíral (UMPRUM), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a rektorka
Jitka Předsedou ČKR byl v letech 2006-2007 Petr Sáha,, tehdejší rektor zlínské univerzity. „Návrat zástupce naší
univerzity do...

10. Víkendové tipy
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 10 (Regionální zprávy) ● 4. 6. 2021
... Nošovicích či fotografickou výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství. Den zpestří také živá zvířata – pštros či tele a
povídání s odborníky o jejich chovu. Rodiny s dětmi zaujme naučná stezka Zemědělství žije! pořádaná se Zemědělským
svazem...

11. Intuitivní fotografie. Kde se bere touha zachytit okamžik?
Rozhlas ● ČRo Vltava (Český rozhlas) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://vltava.rozhlas.cz/intuitivni-fotografie-kde-se-bere-touha-zachytit-okamzik-8349380
... Richardem Polzerem a mými vnuky Vojtou a Toníkem. Miroslav Buriánek a Jindřich Štreit Kde se bere a jak vzniká
touha zachytit právě tento okamžik, toto téma? Jak popsat pocit napojení na probíhající situaci, náhle vyvstavší obraz?
Teoretik Pavel...

12. Konferenci rektorů nově povede Martin Bareš z Masarykovy univerzity
Online ● echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://echo24.cz/a/SLhCm/konferenci-rektoru-nove-povede-martin-bares-z-masarykovyuniverzity
... univerzity v Opavě. Autor: jhr ...

13. Novým předsedou konference rektorů bude Bareš z Masarykovy univerzity
Online ● brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/21218-novym-predsedou-konference-rektoru-budebares-z-masarykovy-univerzity.html
... Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně a Pavel Tuleja ze Slezské univerzity v Opavě. „Česká konference rektorů musí být autonomní sebevědomá
platforma, která...
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14. Novým předsedou České konference rektorů je Martin Bareš z Masarykovy univerzity
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3321510-novym-predsedou-ceske-konference-rektoru-jemartin-bares-z-masarykovy-univerzity
... místopředsedové Jiří Málek z pardubické univerzity, Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich
Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Pavel Tuleja
ze Slezské univerzity v...

15. Zlínská univerzita bude mít zastoupení v České konferenci rektorů
Online ● utb.cz (Jiné) ● 3. 6. 2021, 17:35
Odkaz: https://www.utb.cz/aktuality-akce/zlinska-univerzita-bude-mit-zastoupeni-v-ceske-konferencirektoru/
.... Dalšími místopředsedy ČKR budou rektoři Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jindřich Vybíral (UMPRUM), Pavel Tuleja
(Slezská univerzita v Opavě) a rektorka Jitka Němcová (Vysoká škola zdravotnická). Předsedou ČKR byl v letech 20062007 prof. Ing...

16. TBU to Be Represented in the Presidency of the Czech Rectors’ Conference
Online ● utb.cz (Jiné) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.utb.cz/en/news-events/tbu-to-be-represented-in-the-presidency-of-the-czechrectors-conference/
... development of Tomas Bata University in Zlín as well.” The other Vice-Presidents of the CRC include Jiří Málek
(Rector of the University Pardubice), Jindřich Vybíral (Rector of the Academy of Arts, Architecture and Design in
Prague), Pavel Tuleja...

17. Jubilující Jindřich Štreit vystavuje na bruntálském zámku
Online ● stabruntalsko.cz (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://stabruntalsko.cz/jubilujici-jindrich-streit-vystavuje-na-bruntalskem-zamku/
...Jubilující Jindřich Štreit vystavuje na bruntálském zámku autor: REDAKCE STA | 3. června 2021, 17:08 BRUNTÁL |
Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. Touto větou včera zakončil svou řeč fotograf Jindřich Štreit a zahájil výstavu na...
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18. Skleničku v čele konference rektorů nahradí Bareš z Masaykovy univerzity. Na plénu doporučil
očkování
Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/martin-bares-masarykova-univerzita-ceska-konferencerektoru-vysoke-skoly-covid_2106031643_gak
... školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Pavel Tuleja ze Slezské
univerzity v Opavě. „Česká konference rektorů musí být autonomní sebevědomá platforma, která aktivně vstupuje do
celospolečenské...

19. Předsedou České konference rektorů zvolen rektor MU Martin Bareš
Online ● universitas.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.universitas.cz/aktuality/7100-predsedou-ceske-konference-rektoru-zvolen-rektormu-martin-bares
... místopředsedové ČKR jsou Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jitka Němcová (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.),
Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a Jindřich Vybíral
(Vysoká škola...

20. Jubilující Jindřich Štreit vystavuje na zámku
Online ● mubruntal.cz (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.mubruntal.cz/jubilujici-jindrich-streit-vystavuje-na-zamku/d-975571
...Jubilující Jindřich Štreit vystavuje na zámku Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. Touto větou včera zakončil svou řeč
fotograf Jindřich Štreit a zahájil výstavu na bruntálském zámku. Výstava se koná k příležitosti 75. narozenin, které...

21. Odsouzený pěstitel léčebného konopí Dušan Dvořák hledá zastání v Bruselu
Online ● legalizace.cz (Životní styl / Móda) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.legalizace.cz/odsouzeny-pestitel-lecebneho-konopi-dusan-dvorak-hleda-zastani-vbruselu/
... koncertů na jeho podporu. Mnoho nemocných lidí také soudu v Prostějově poslalo čestná prohlášení, že jim
Dvořákovy léčebné přípravky opravdu pomáhají, mnohdy jako jediné léčivo na trhu. Dvořáka se zastává například
světoznámý fotograf Jindřich Štreit...
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22. Olomouc předala ceny osmi osobnostem. Myslela na lékaře
Tisk ● Olomoucký deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
... Karel Brückner, písničkáři Jaroslav Hutka a Karel Plíhal, hudebníci a skladatelé Richard Pogoda a Emil Viklický,
herečka Hana Maciuchová, vězeň komunistického režimu Václav Kamarád, automobilová závodnice Eliška Junková,
fotobraf Jindřich...

23. Olomouc předala ceny osmi osobnostem. Myslela na lékaře
Tisk ● Přerovský a Hranický deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
... Karel Brückner, písničkáři Jaroslav Hutka a Karel Plíhal, hudebníci a skladatelé Richard Pogoda a Emil Viklický,
herečka Hana Maciuchová, vězeň komunistického režimu Václav Kamarád, automobilová závodnice Eliška Junková,
fotobraf Jindřich Štreit...

24. Olomouc předala ceny osmi osobnostem. Myslela na lékaře
Tisk ● Prostějovský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
... Karel Brückner, písničkáři Jaroslav Hutka a Karel Plíhal, hudebníci a skladatelé Richard Pogoda a Emil Viklický,
herečka Hana Maciuchová, vězeň komunistického režimu Václav Kamarád, automobilová závodnice Eliška Junková,
fotobraf Jindřich...

25. Olomouc předala ceny osmi osobnostem. Myslela na lékaře
Tisk ● Šumperský a Jesenický deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 3. 6. 2021
... Karel Brückner, písničkáři Jaroslav Hutka a Karel Plíhal, hudebníci a skladatelé Richard Pogoda a Emil Viklický,
herečka Hana Maciuchová, vězeň komunistického režimu Václav Kamarád, automobilová závodnice Eliška Junková,
fotobraf Jindřich...

26. BU DOUCNOST 3.0
Tisk ● Forbes (CZ); str. 134, 135, 136, 137 (Podnikání / Marketing / PR) ● 3. 6. 2021
... fungování a budování strategie pro následující desetiletí, kterou v mateřském rakouském koncernu progresivně
pojmenovali Uniqa 3.0. Absolventka oboru finance a marketing ze Slezské univerzity v Karviné Ostravě, která ještě
před nástupem do Uniqa v...
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27. Rektor MU stane v čele České konference rektorů
Online ● muni.cz (Jiné) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.em.muni.cz/udalosti/14076-rektor-mu-stane-v-cele-ceske-konference-rektoru
...), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). „Je to pro
mě osobně velká čest stát se předsedou České konference rektorů. ČKR musí být autonomní sebevědomá platforma,
která aktivně...

28. VUT hostilo volební zasedání České konference rektorů
Online ● vutbr.cz (Jiné) ● 3. 6. 2021
Odkaz: https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/vut-hostilo-volebni-zasedani-ceske-konferencerektoru-d212997
... tomto zasedání zvolen rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, místopředsedy pak budou rektoři Jiří Málek
(Univerzita Pardubice), Jindřich Vybíral (UMPRUM), Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Tuleja
(Slezská univerzita...

29. Události v regionech (Ostrava): Historie opavských fotoateliérů
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030602-udalosti-v-regionech/obsah/844430-historie-opavskych-fotoatelieru
... žil a působil zakladatel barevné fotografie Karel Schinzel. -A nedaleko Goedelova ateliéru je v Opavě pro fotografy
další významný bod, a to Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Pro dnešek jsme na konci. Informace z krajů
vám...

30. Oblíbená rozhlasová Harenda přichází se zásadní změnou. Kromě zvukové stopy bude mít i
video
Rozhlas ● ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/oblibena-rozhlasova-harenda-prichazi-se-zasadni-zmenou-kromezvukove-stopy-bude-8504829
... videozáznam a premiéry budete svědkem už ve čtvrtek 3. června, kdy bude hostem Harendy opavská kapela KOFEIN. Harenda představuje regionální muzikanty už od roku 2007. S nápadem na vysílání pořadu tehdy přišla Monika
Horsáková, kterou o rok později...
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31. Výstava INTERFOTOKLUB VSETÍN 2020 nabídne nejlepší soutěžní snímky
Online ● echovalasska.cz (Regionální zprávy) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/kultura/vystava-interfotoklub-vsetin-2020-nabidnenejlepsi-soutezni-snimky/
... mezinárodních soutěží stále své místo,“ neskrývá spokojenost prezident salonu Jindřich Štreit. Vernisáž výstavy
proběhne v neděli 20. června od 15 hodin v Mramorové sále zámku Vsetín. „Věříme, že kapacita sálu a výstavních
prostor nebude v té době již...

32. Zámecké oranžerii v Raduni vévodí citrusové dřeviny a mnoho dalších druhů tropických rostlin
Rozhlas ● ČRo Vysočina (Český rozhlas) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://vysocina.rozhlas.cz/zamecke-oranzerii-v-raduni-vevodi-citrusove-dreviny-a-mnohodalsich-druhu-8503620
... kerblík, majoránku, kopr, pažitku, šalvěj nebo pelyněk. Aristokratickou kuchyni, plnou bylinek a koření připomínají i
zážitkové akce, které nabízí kulturní program Zámku Raduň ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Samotný
zámek v Raduni...

33. Majáles Slezské univerzity jako autokoncert
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000025783/majales-slezske-univerzity-jako-autokoncert
...Majáles Slezské univerzity jako autokoncert Studenti Slezské univerzity uspořádali Majáles. Protože akci začali
plánovat už na začátku roku a nevěděli, jak bude postupovat uvolňování opatření proti koronaviru, zvolili prozíravě
formu...

34. V půlce kopce vám nikdo nezatleská, musíte až nahoru, říká Lucie Urválková z UNIQA
Online ● forbes.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 2. 6. 2021
Odkaz: https://forbes.cz/v-pulce-kopce-vam-nikdo-nezatleska-musite-az-nahoru-rika-lucie-urvalkova-zuniqa/
... představenstvu se podílí na jejich fungování a budování strategie pro následující desetiletí, kterou v mateřském
rakouském koncernu progresivně pojmenovali UNIQA 3.0. Reklama Absolventka oboru Finance a marketing ze
Slezské univerzity v Karviné...
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35. Chvilka pro luštění - křížovky, číslo 6/2021; str. 59
Tisk ● Chvilka pro luštění - křížovky; str. 59 (Jiné) ● 2. 6. 2021
... TŘÍSKA VÝZNAMNÁ OSOBA VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SKUPINA KUCHYŇSKÝ KOUT (ZKR.) BRITSKÁ HUDEBNÍ
SKUPINA CHEMICKÁ ZN. CERU SLEZSKÁ UNIVERZITA (ZKR.) SÍŤ PRODEJEN NÁBYTKU TRADEMARK (ZKR.) RYTMICKÝ
CELEK V HUDBĚ Kdo by si nevzpomněl na legendární...

36. Červnová obloha nabídne částečné zatmění Slunce i noční svítící oblaka
Online ● ceskokrumlovsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/veda-a-technika/vesmir-ukazy-cerven-zatmeni-slunce20210601.html
... ústavu Slezské univerzity v Opavě. Kliknutím zvětšíte 24 fotografií v galerii › Částečné zatmění Slunce | Foto: ČTK
Astronom upozornil, že částečné zatmění Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i
Slovenska...

37. Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě
Online ● nejbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/akce/2021-03-15-efektivni-zadavani-ukolu-pro-mistry-ve-vyrobetopvision
... studia se věnoval marketingu, který vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Ukázat celý text Autor: Petr Hamrozi ...

38. Obloha v červnu nabídne částečné zatmění Slunce i noční svítící oblaka
Online ● karlovarky.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 6. 2021
Odkaz: http://karlovarky.cz/obloha-v-cervnu-nabidne-castecne-zatmeni-slunce-i-nocni-svitici-oblaka/
... Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Astronom upozornil, že částečné zatmění Slunce
viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne v
Česku po 11...

39. Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2020/21
Online ● czso.cz (Jiné) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.czso.cz/csu/xt/skoly-v-moravskoslezskem-kraji-ve-skolnim-roce-202021
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... občanstvím ČR bylo 91,7 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 239 studentů, z
toho ženy představovaly necelé dvě třetiny ze všech studentů. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava
studovalo v roce...

40. Červnová obloha: Částečné zatmění Slunce, noční svítící oblaka i ‚trojice jasných objektů’
Online ● lidovky.cz/relax (Životní styl / Móda) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/cervnova-obloha-castecne-zatmeni-slunce-nocni-sviticioblaka-i-trojice-jasnych-objektu.A210601_095017_ln-zajimavosti_lidr
... letos poprvé objevila nezvykle brzy. Na nebi lze nyní pozorovat i jasné planety, sdělil v pondělí ČTK astronom Petr
Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Astronom upozornil, že částečné zatmění Slunce viditelné v
celém svém...

41. Obloha v červnu nabídne částečné zatmění Slunce i noční svítící oblaka
Online ● barrandov.tv (Zprávy / Politika) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/obloha-v-cervnu-nabidne-castecne-zatmenislunce-i-nocni-svitici-oblaka_15588.html
... univerzity v Opavě. Astronom upozornil, že částečné zatmění Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko
nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne v Česku po 11:35 středoevropského letního času
(SELČ), kdy se silueta...

42. interaktivní mapě speciálním filtrem pro ochranu zraku
Online ● denikn.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://denikn.cz/minuta/637504/
... roku 2179. Následující týdny jsou také obdobím nočních svítících oblak, která se letos poprvé objevila nezvykle brzy.
Na nebi lze nyní pozorovat i jasné planety. Astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě
upozornil...

43. Nejsvětovějším místem v kraji je kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné V Cenách cestovního
ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou zveřejněny
také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian
Tourism. Flascharův...
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44. V Cenách cestovního ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Region - Týdeník okresu Nový Jičín; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... Slezské univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou
zveřejněny také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti MoravianSilesian Tourism...

45. V Cenách cestovního ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... Slezské univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou
zveřejněny také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti MoravianSilesian Tourism...

46. Nejsvětovějším místem v kraji je kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné V Cenách cestovního
ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Ostravský týdeník; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou zveřejněny
také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian
Tourism. Flascharův...

47. V Cenách cestovního ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Region Bruntálský; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... Slezské univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou
zveřejněny také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti MoravianSilesian Tourism...

48. Jubilant Jindřich Štreit na vernisážích v Bruntálu a na Sovinci
Tisk ● Region Bruntálský; str. 3 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
...Jubilant Jindřich Štreit na vernisážích v Bruntálu a na Sovinci Bruntál Výstava Jindřich Štreit JUBILUJÍCÍ zahájí
slavnostní vernisáží ve středu 2. června v 16 hodin na zámku v Bruntále. „Šíře životního díla Jindřicha Štreita je...
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49. Nejsvětovějším místem v kraji je kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné V Cenách cestovního
ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Tisk ● Region Frýdecko-Místecký; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou zveřejněny
také na webových stránkách cenycr.cz,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian
Tourism. Flascharův...

50. V Cenách cestovního ruchu dvě prvenství pro Těšínské Slezsko
Online ● mesto-bohumin.cz (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/novinove-clanky/43037-v-cenach-cestovnihoruchu-dve-prvenstvi-pro-tesinske-slezsko.html
... Multimediální techniky Slezské univerzity v Opavě ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě.
Výsledky a videa budou zveřejněny také na webových stránkách cenycr.cz," řekl Petr Koudela, jednatel krajské
destinační společnosti...

51. Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka
Online ● msmt.cz (Jiné) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/putovni-vystava-op-vvv-predstavi-podporene-projekty-proskvelou-budoucnost-ceska.htm
... projekt Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řídicí
orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách: Opava – Smetanovy sady, 31. 5. - 27. 6. 2021 Pardubice –
Třída Míru u...

52. Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2020/21. V základních školách se ustálil počet
žáků na úrovni 105 tisíc.
Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 1. 6. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/595624-skoly-v-moravskoslezskem-kraji-ve-skolnim-roce-2020-21-vzakladnich-skolach-se-ustalil-pocet-zaku/
... občanstvím ČR bylo 91,7 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 239 studentů, z
toho ženy představovaly necelé dvě třetiny ze všech studentů. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava
studovalo v roce...

12

53. Komu patří ukradené kolo?
Tisk ● Region Opavsko; str. 5 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
... korun. Dne 27. dubna okolo deváté večer před budovou Slezské univerzity na Bezručově náměstí sebral odemčené
pánské horské jízdní kolo značky Specialized za zhruba 20 tisíc korun. V noci z 3. na 4. května ukradl další bicykl v ceně
přesahující...

54. Opavská herečka dostala roli v novém seriálu s Vojtou Dykem
Tisk ● Region Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
...Opavská herečka dostala roli v novém seriálu s Vojtou Dykem Rubrika: krátce OPAVA Absolventka oboru Kulturní
dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě Beáta Kaňoková se objeví v novém projektu Televize Nova. V romantickém
seriálu ze...

55. Opavský majáles proběhl v autech
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
...Opavský majáles proběhl v autech OPAVA Historicky první opavský autokoncert, na kterém zahrála mimo jiné
kapela Th!s s Vojtou Kotkem, se konal minulou sobotu v Městských sadech. Akci zorganizovali studenti Slezské
univerzity jako...

56. Bezdomovce vystřídají herci
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
...Bezdomovce vystřídají herci Rubrika: KULTURA Arkády ve Dvořákových sadech ožijí divadlem OPAVA Čtrnáctý
ročník festivalu Na cestě, který pořádají studenti Slezské univerzity, se bude konat od 9. do 10. června v netradičních
venkovních...

57. Kino pod širým nebem
Tisk ● Region Opavsko; str. 15 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2021
...Kino pod širým nebem Rubrika: OPAVSKO SE BAVÍ Studenti promítali filmy u Ptačího vrchu OPAVA Vysoká
koncentrace studentů i pedagogů Slezské univerzity byla minulý týden k vidění na Ptačím vrchu, kde se v rámci 30.
výročí univerzity...
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58. Regionální zprávy POLAR 31.05.2021
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 31. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-31-05-2021-16-00
... Slezské univerzity jako autokoncert Farníci připravují nově vystavěný kostel v Gutech k vysvěcení Je rozhodnuto,
karvinští házenkáři jsou stříbrní Tisíce řidičů z Hlučínska skončily v dopravní zácpě Mnoho řidičů z Hlučínska a
okrajových částí...

59. Studenti Slezské univerzity pojali majáles jako autokoncert | Opava
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 31. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000025784/studenti-slezske-univerzity-pojali-majales-jako-autokoncert
...Studenti Slezské univerzity pojali majáles jako autokoncert | Opava Opava zažila svůj první autokoncert. S myšlenkou
přišli studenti Slezské univerzity. Ti začali připravovat tradiční slavnost majáles ještě v době, kdy nikdo netušil, kdy...

60. O nové informatice
Online ● vesmir.cz (Jiné) ● 31. 5. 2021
Odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-6/o-nove-informatice.html
... filosofický problém, s. 17–75 in Umělá inteligence III., ed. V. Mařík a kol., Academia, Praha 2001. Havel I. M.,
Modality subjektivně prožívaných situací, s. 159–178 in Kognice a umělý život IV., J. Kelemen a V. Kvasnička (eds.),
Slezská univerzita...

61. Kino pod širým nebem: Studenti promítali filmy u Ptačího vrchu
Online ● regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 31. 5. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/05/31/kino-pod-sirym-nebem-studenti-promitali-filmy-uptaciho-vrchu/
...Kino pod širým nebem: Studenti promítali filmy u Ptačího vrchu 31.5.2021 Autor: tep OPAVA – Vysoká koncentrace
studentů i pedagogů Slezské univerzity byla minulý týden k vidění na Ptačím vrchu, kde se v rámci 30. výročí univerzity
konala...
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62. Bezdomovce vystřídají herci: Arkády ve Dvořákových sadech ožijí divadlem
Online ● regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 31. 5. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/05/31/bezdomovce-vystridaji-herci-arkady-ve-dvorakovychsadech-oziji-divadlem/
...Bezdomovce vystřídají herci: Arkády ve Dvořákových sadech ožijí divadlem 31.5.2021 Autor: tep OPAVA – Čtrnáctý
ročník festivalu Na cestě, který pořádají studenti Slezské univerzity, se bude konat od 9. do 10. června v netradičních...

63. Opavský majáles jinak: lidé tančili ve svých autech
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 31. 5. 2021
.... Jak naší redakci sdělila prezidentka Studentské unie Slezské univerzity Lucie Zelinková, inspiraci hledali například u
loňského květnového autokoncertu kapely Mirai v Dolních Vítkovicích v Ostravě. „My jsme majáles odkládali už
dvakrát, loni...

64. Kde ještě na veřejných školách přijímají přihlášky
Tisk ● MF Dnes - Olomoucký; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 31. 5. 2021
... MENDELU 27. 8. Fakulta dopravní ČVUT pro studium v Děčíně 29. 8. Ekonomická fakulta TUL Fakulta
elektrotechnická ČVUT 31. 8. Fakulta stavební VŠB-TUO, Stavební inženýrství Fakulta strojní TUL Matematický ústav v
Opavě SLU Fakulta veřejných...

65. Na které VŠ se lze ještě přihlásit?
Tisk ● MF Dnes - Střední Čechy; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 31. 5. 2021
.... Ekonomická fakulta TUL Fakulta elektrotechnická ČVUT 31. 8. Fakulta stavební VŠB-TUO, Stavební inženýrství
Fakulta strojní TUL Matematický ústav v Opavě SLU Fakulta veřejných politik v Opavě SLU Září 2021 3. 9. Fakulta
zdravotnických studií TUL 6...
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