1. Hlavní zprávy
Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Český rozhlas) ● 4. 9. 2021, 18:00
Odkaz: náhled
... pro vysokoškolské přednášky. Tomáš Pacovský, reportér: Upřesnění nejasných pravidel potřebovala po ministerstvu
školství také česká komise rektorů. Pokračuje její místopředseda Pavel Tuleja. Pavel Tuleja, předseda komise rektorů:
Dostali jsme...

2. Regionální zprávy VÍKEND 04.09.2021 14:00 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 4. 9. 2021, 14:00
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-vikend-04-09-2021-14-00
... přestěhovalo. Původně totiž sídlilo v jedné z budov Slezské univerzity. To ale bylo ještě v době, kdy školství vládla
distanční výuka. Teď se vysokoškoláci vracejí zpět do učeben a očkovací centrum se přesouvá do Obecního domu.
Očkovací centrum...

3. Jan Lipina stál u vzniku Galerijní ulice i Galerijního rybníka
Tisk ● Novojičínský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 4. 9. 2021
... spoluzakladatelem Galerijní ulice je Jan Lipina. Fotí od sedmdesátých let, působil v různých fotokroužcích. V letech
1979 až 1981 dělal Institut výtvarné fotografie na dnešní Slezské univerzitě v Opavě. „Fotografování byl pro mě hlavně
koníček, neměl jsem...

4. region ZAUJALO NÁS
Tisk ● Novojičínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 4. 9. 2021
... budova Komerční banky) v Opavě a v Zámku Kravaře. Původní očkovací centrum v budově Slezské univerzity
ukončilo svůj provoz z důvodů zahájení výuky. Veškeré aktuální informace o fungování obou očkovacích míst Slezské
nemocnice i o očkování bez...

5. region ZAUJALO NÁS
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 4. 9. 2021
... budova Komerční banky) v Opavě a v Zámku Kravaře. Původní očkovací centrum v budově Slezské univerzity
ukončilo svůj provoz z důvodů zahájení výuky. Veškeré aktuální informace o fungování obou očkovacích míst Slezské
nemocnice i o očkování bez...
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6. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● inback.cz (Životní styl / Móda) ● 4. 9. 2021, 0:25
Odkaz: https://www.inback.cz/clanek/860-opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelych-fotografii/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Kultura 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...

7. Koleje jsou letos přeplněné. Kvůli pandemii univerzity zastavily opravy budov
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 9. 2021, 18:55
Odkaz: https://wick.cz/koleje-jsou-letos-preplnene-kvuli-pandemii-univerzity-zastavily-opravy-budov/
... Václav Hájek. Ke zdražení studenských kolejí od nového školního roku se rozhodla Slezská univerzita v Opavě. A to
nejen s ohledem na negativní dopad omezení provozu vysokých škol v době pandemie, ale i kvůli současnému trendu
rostoucích cen...

8. Koleje jsou letos přeplněné. Kvůli pandemii univerzity zastavily opravy budov
Online ● prachaticky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021, 18:55
Odkaz: https://prachaticky.denik.cz/zpravy-z-ceska/koleje-koronavirus-ubytovani-20210902.html
...,“ říká mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Ke zdražení studenských kolejí od nového školního roku se rozhodla
Slezská univerzita v Opavě. A to nejen s ohledem na negativní dopad omezení provozu vysokých škol v době pandemie,
ale i kvůli...

9. Očkovací centra v kraji se přestěhovala, v Nové Karolině ještě zůstalo
Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021, 16:34
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/ockovaci-centra-stehovani-ostrava-opavatrinec-havirov-covid.A210903_163405_imp-moravskoslezsky_kov
... očkování dětí. I opavské centrum změnilo adresu. Z budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí se přesunulo do
Obecního domu v Ostrožné ulici, kde očkuje i neregistrované. Stěhování čeká také očkovací centrum, které provozuje
třinecká...
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10. Očkovací centra v kraji se přestěhovala, v Nové Karolině ještě zůstalo
Online ● idnes.cz/ostrava (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021, 16:33
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ockovaci-centra-stehovani-ostrava-opava-trinec-havirovcovid.A210903_625191_ostrava-zpravy_pjen
.... Podotkla, že nejméně dvojnásobný počet zájemců o vakcínu evidují pouze vždy v pátek, což je den vyhrazený pro
očkování dětí. I opavské centrum změnilo adresu. Z budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí se přesunulo do
Obecního domu v...

11. Jindřich Štreit – Brána naděje – Vernisáž výstavy
Online ● echovalasska.cz (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021, 9:33
Odkaz: https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/kultura/jindrich-streit-brana-nadeje-vernisaz-vystavy-/
...Jindřich Štreit – Brána naděje – Vernisáž výstavy Zdenek Kment 03. 09. 2021 Zašová – V neděli 5. září od 14 hodin
se v Zašové uskuteční vernisáž výstavy cyklu fotografií Brána naděje prof. Jindřicha Štreita. Vernisáž proběhne v
kostele...

12. Opavská výstava 30+ se může pochlubit stovkami skvělých fotografií
Online ● topvogue.cz (Životní styl / Móda) ● 3. 9. 2021, 8:23
Odkaz: https://www.topvogue.cz/clanek/1869-opavska-vystava-30-se-muze-pochlubit-stovkami-skvelychfotografii/
...Opavská výstava 30+ se může pochlubit stovkami skvělých fotografií Kultura Přes 500 působivých fotografií od více
než 150 autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie
FPF...

13. Opava je plná fotografií. Institut slaví kulatiny
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021
Odkaz: náhled
...Opava je plná fotografií. Institut slaví kulatiny Opava Třicáté narozeniny Slezské univerzity v Opavě si žádají
pozornost. Institut tvůrčí fotografie připravil na toto jubileum reprezentativní výstavu fotografií s názvem 30+ a nabízejí
ji...
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14. Studentům se prodraží bydlení. Koleje jsou plné
Tisk ● Tachovský deník; str. 6 (Regionální zprávy) ● 3. 9. 2021
... přistoupila Slezská univerzita v Opavě, která do cen promítla i současný trend rostoucích cen energií a služeb. „Dá se
očekávat, že v případě návratu studentů do škol bude bytů opět silný nedostatek.“ Pavel Maloušek, M&M Reality ...

15. DOTKNĚTE SE HVĚZD!
Tisk ● Blesk Magazín TV; str. 20, 21 (Společenské / Bulvár) ● 3. 9. 2021
... odsud 9,5 km v Novém Dvoře. otevřeno: po celý rok volně a zdarma Model Slunce na Horním náměstí. Plánek
sluneční soustavy v Opavě. Opavská observatoř hnízdí na střeše Slezské univerzity. Autor: Text: Tomáš Stanislavčík
Foto: archiv Blesku ...

16. Vznikly na zelené louce. Univerzity slaví třicítku
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 3. 9. 2021
... univerzitě podílel na vzniku opavského Institutu tvůrčí fotografie a pedagogicky tam působí také dodnes. „Začátky
byly nepředstavitelně skromné. Měli jsme jeden stůl, jeden mechanický psací stroj a telefon. Tím jsme komunikovali s
celým světem, mezi...

17. Očkocentra se stěhovala, ale na Karolině zůstalo
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 3. 9. 2021
... Slezské univerzity na Bezručově náměstí se přesunulo do Obecního domu v Ostrožné ulici, kde očkuje i
neregistrované. Stěhování čeká také očkovací centrum, které provozuje třinecká nemocnice v tamním domě dětí a
mládeže. Zatím ale není jasné, kam...

18. Slezská nemocnice Opava očkuje nově také bez registrace. I na zámku v Kravařích
Online ● opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2021, 19:30
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slezska-nemocnice-opava-ockuje-nove-take-bezregistrace-i-na-zamku-v-kravarich-2.html
... na Slezské univerzitě se očkovací centrum přestěhovalo do Obecního domu na Ostrožné ulici (bývalá budova
Komerční banky). Kliknutím zvětšíte V Opavě i Kravařích se očkuje i bez registrace. | Foto: SNO Očkovací místo v
Obecním domě bylo...
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19. Slezská nemocnice očkuje nově také bez registrace
Online ● stabruntalsko.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2021, 17:07
Odkaz: https://stabruntalsko.cz/slezska-nemocnice-ockuje-nove-take-bez-registrace/
...Slezská nemocnice očkuje nově také bez registrace autor: REDAKCE STA | 2. září 2021, 17:07 OPAVA | Ve středu 1.
září bylo slavnostně otevřeno přestěhované očkovací centrum Slezské nemocnice v Opavě. Z důvodu zahájení výuky na
Slezské...

20. Slezská nemocnice očkuje nově také bez registrace
Online ● snopava.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 2. 9. 2021, 15:14
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/303-slezska-nemocnice-ockuje-nove-take-bezregistrace
...Slezská nemocnice očkuje nově také bez registrace Podrobnosti Vytvořeno: 2. září 2021 Ve středu 1. září 2021 bylo
slavnostně otevřeno přestěhované očkovací centrum Slezské nemocnice v Opavě. Z důvodu zahájení výuky na Slezské
univerzitě...

21. Město je plné zajímavých fotografií. Které? Opava
Online ● opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2021, 14:02
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/kultura_region/mesto-je-plne-zajimavych-fotografii-ktere-opava20210902.html
...Město je plné zajímavých fotografií. Které? Opava 2.9.2021 Jitka Hrušková Redaktor~ka Napište mi Třicáté
narozeniny Slezské univerzity v Opavě si žádají pozornost. Institut tvůrčí fotografie připravil na toto jubileum
reprezentativní...

22. Jiří Zerzoň: Fotografie | OstravaInfo - oficiální průvodce Ostravou
Online ● ostravainfo.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2021, 6:22
Odkaz: https://www.ostravainfo.cz/cz/info/aktuality/1102-jiri-zerzon-fotografie.html
... Siostrzonek, pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, které je Zerzoň absolventem. Siostrzonek
Zerzoňovi rovněž 1. září výstavu v prostorách hradu zahájil. Výstava obsahuje desítky fotografií, většinou
nejrůznějších...
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23. Archeologové našli pravěký rondel
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 15 (Zprávy / Politika) ● 2. 9. 2021
...Archeologové našli pravěký rondel Rubrika: Opava Archeologové Slezské univerzity v Opavě a Regionálního muzea v
Litomyšli našli při dvou sondách v Nedošíně, místní části Litomyšle, pravěký rondel a další cenné artefakty. Kruhovitý...

24. Události v regionech (Ostrava): Jednání o fondu Spravedlivé transformace
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 1. 9. 2021, 18:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030901-udalosti-v-regionech/obsah/860984-jednani-o-fondu-spravedlivetransformace
... je Eden. Počítá s vybudováním velkého zázemí pro prezentaci přírodních systémů na světě. Měl by mít tedy
vzdělávací funkci a přitáhnout návštěvníky z okolí. -Za OPF Karviná je to budování centra podnikání, profesních a
mezinárodních...

25. Opavské očkovací centrum nově v Obecním domě
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 1. 9. 2021, 14:55
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000027259/opavske-ockovaci-centrum-nove-vobecnim-dome
...Opavské očkovací centrum nově v Obecním domě Očkovací centrum opavské Slezské nemocnice se přestěhovalo.
Původně totiž sídlilo v jedné z budov Slezské univerzity. To ale bylo ještě v době, kdy školství vládla distanční výuka.
Teď se...

26. Archeologové objevili u Litomyšle neolitický rondel, je obdobou Stonehenge
Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 1. 9. 2021, 12:38
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/rondel-neolit-nalez-pravek-litomysl-opavaslezska-univerzita.A210901_123801_imp-moravskoslezsky_kov
... magnometrického měření v roce 2020,“ přiblížil Vratislav Janák, vedoucí Ústavu archeologie Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. První sonda zachytila okraje sloupové budovy s navazující jámou
složitějšího půdorysu, přičemž...
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27. Archeologové objevili u Litomyšle neolitický rondel, je obdobou Stonehenge
Online ● idnes.cz/ostrava (Regionální zprávy) ● 1. 9. 2021, 12:34
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/rondel-neolit-nalez-pravek-litomysl-opava-slezskauniverzita.A210901_103430_ostrava-zpravy_jog
... Vratislav Janák, vedoucí Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. První
sonda zachytila okraje sloupové budovy s navazující jámou složitějšího půdorysu, přičemž výkop protínal pozůstatek
ohniště či pece se...

28. Archeologové objevili u Litomyšle neolitický rondel, je obdobou Stonehenge
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 9. 2021, 12:34
Odkaz: https://wick.cz/archeologove-objevili-u-litomysle-neoliticky-rondel-je-obdobou-stonehenge/
... sondách. Ty vycházely z výsledků magnometrického měření v roce 2020,“ přiblížil Vratislav Janák, vedoucí Ústavu
archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. První sonda zachytila okraje sloupové
budovy s navazující...

29. Očkovací centrum je nově v Obecním domu
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 1. 9. 2021, 12:00
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/ockovaci-centrum-je-noveobecnim-domu.html
...Očkovací centrum je nově v Obecním domu Publikováno: 01.09.2021 Upraveno: 01.09.2021 Od středy 1. září 2021
došlo ke změně místa očkovacího centra Slezské nemocnice v Opavě. Z prostor Slezské univerzity bylo přesunuto do
Sálu purkmistrů...

30. Studio 6
Televize ● Studio 6 (ČT1) ● 1. 9. 2021, 5:59
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010100901
.... Lidé ho najdou v přízemí chirurgického pavilonu. Na jiné místo musí přijít zájemci o vakcínu proti koronaviru také v
Opavě. Z budovy Slezské univerzity, která se chystá na začátek akademického roku bylo centrum přemístěno do
Obecního domu...
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31. Nedožité šedesátiny fotografa Šefra připomněla jednodenní výstava
Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 9. 2021, 1:12
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nedozite-sedesatiny-fotografa-sefra-pripomnelajednodenni-vystava-173629
... budou výrazně převládat fotky, ale bude tam i textová část ze vzpomínek jeho kamarádů, kolegů, spolužáků a
pedagogů z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě,“ řekla ČTK Jana Novotná z nakladatelství. Kniha by měla vyjít v
prosinci, přibližně v...

32. Chvilka pro luštění - křížovky, číslo 9/2021; str. 47
Tisk ● Chvilka pro luštění - křížovky; str. 47 (Jiné) ● 1. 9. 2021
... DRAMATURG (ALEŠ) DŘÍMAT ÚSPĚCH (EXPRESIVNĚ) BANDÁŽ SLEZSKÁ UNIVERZITA ODDĚLENÁ MÍSTNOST VE
VINÁRNĚ TAJENKA 3 (ZKR.) OHRADA VYTVÁŘET ODĚV POMOCÍ JEHLY A NITI PŘEDLOŽKA MZDA KRÁČET CENNÝ
PAPÍR POLSKÁ ŘEKA POBÍDKA CITOSLOVCE VÝSTŘELU OSTRÝ PŘÍZVUK...

33. Velká vakcinační centra končí. Očkování proti koronaviru se přesune do nemocnic a k
praktikům
Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 8. 2021, 20:21
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/velkokapacitni-ockovaci-centra-ockovani-proti-covidu-19prakticky-lekar_2108312021_ban
... kraje musí za očkováním jinam. „Očkovací místo, které bylo původně v Slezské univerzitě, se od 1. 9. přesune do
opavského Obecního domu. Sportovní hala Slavia, tedy havířovské očkovací centrum, se přesune od 1. 9. do areálu
nemocnice...

34. Velká vakcinační centra končí. Očkování proti koronaviru se přesune do nemocnic a k
praktikům | iROZHLAS
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 8. 2021, 20:21
Odkaz: https://wick.cz/velka-vakcinacni-centra-konci-ockovani-proti-koronaviru-se-presune-donemocnic-a-k-praktikum-irozhlas/
..., 2021 Místa bez registrace Haly ale potřebují zase sloužit původním účelům, a tak třeba i obyvatelé
Moravskoslezského kraje musí za očkováním jinam. „Očkovací místo, které bylo původně v Slezské univerzitě, se od 1.
9. přesune do opavského...
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35. Lidé mohou diskutovat o strategických projektech na veřejném projednání
Online ● karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021, 19:46
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/lide-mohou-diskutovat-o-strategickych-projektech-naverejnem-projednani-20210831.html
... například MSID, Slezská univerzita, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské energetické centrum nebo
soukromá společnost PDI. Zástupci nositelů projekty představí, přiblíží jejich smysl, objasní jejich transformační
potenciál, upřesní...

36. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● magazinelita.cz (Kultura / Umění) ● 31. 8. 2021, 8:52
Odkaz: https://www.magazinelita.cz/clanek/10259-opavska-vystava-30-nabidne-stovky-skvelychfotografii/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Kultura, knihy, film Přes 500 působivých fotografií od více
než 150 autorů nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie
FPF...

37. Výstava Můj svět a bezdomovecké divadlo
Online ● ceskokrumlovsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021, 6:07
Odkaz: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ctenar-reporter/vystava-muj-svet-a-bezdomovecke-divadlo20210831.html
... fotografie v galerii › Výstava Můj svět a bezdomovecké divadlo | Foto: Isabela Šilhová Pořadatelem stejnojmenné
fotografické soutěže, jejíž historie sahá až do roku 2007, je Charita Opava, patronem a jedním z porotců světoznámý
fotograf Jindřich...

38. Isabela Šilhová Výstava Můj svět a bezdomovecké divadlo
Tisk ● Českobudějovický deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021
... fotografické soutěže, jejíž historie sahá až do roku 2007, je Charita Opava, patronem a jedním z porotců
světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Covidová opatření přesunula letošní ročník výstavy z budovy Slezského zemského
muzea v Opavě do...
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39. Isabela Šilhová Výstava Můj svět a bezdomovecké divadlo
Tisk ● Prachatický deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021
... porotců světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Proč tento pomyslný štafetový kolík převzala jako první Městská charita
České Budějovice? Jedním z důvodů byl počet ocenění, která putovala na jih Čech. V kategorii PORTRÉT obsadila 1.
místo Isabela...

40. Bezručova Opava začíná
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021
... mimo jiné k vidění fotografický soubor Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity, který slaví třicáté výročí své
existence, ale také mimořádná fotografická kolekce Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, Portréty
Jadrana Šetlíka...

41. Židovský Nový rok v synagoze
Tisk ● Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021
... na šofar. Další akcí bude na konci října (datum bude upřesněno) Židovská Opava, která na Slezské univerzitě
představí židovský život v Opavě prostřednictvím příběhů slavných rodin, které jsou pohřbeny na místním hřbitově. Ten
je sám o sobě...

42. Změna místa očkovacího centra v Opavě
Tisk ● Region Opavsko; str. 11 (Regionální zprávy) ● 31. 8. 2021
... městskou hromadnou dopravou – zastávka Olbrichova. „Chtěl bych především poděkovat zástupcům Slezské
univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor Fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších problémů provozovali
očkovací místo od 1...

43. Lidé mohou přijít na veřejná projednání strategických projektů v Moravskoslezském kraji
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 30. 8. 2021, 20:24
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000027219/lide-mohou-prijit-naverejna-projednani-strategickych-projektu-v-moravskoslezskem-kraji
... Jan Wolf, pozváni byli i zástupci obcí Karvinska. Jednotlivé projekty lidem představí jejich nositelé, kterými jsou
například MSID, Slezská univerzita, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské energetické centrum nebo
soukromá...
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44. Strategické projekty představíme na veřejných projednáních
Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 8. 2021, 20:04
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/prof-Ing-Ivo-Vondrak-CSc-111937/clanek/Strategickeprojekty-predstavime-na-verejnych-projednanich-115552
... například MSID, Slezská univerzita, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské energetické centrum nebo
soukromá společnost PDI. Zástupci nositelů projekty představí, přiblíží jejich smysl, objasní jejich transformační
potenciál, upřesní...

45. J. Malý, K. Malá, K. Kunc
Online ● kudyznudy.cz (Jiné) ● 30. 8. 2021, 18:29
Odkaz: https://www.kudyznudy.cz/akce/j-maly-k-mala-k-kunc
... ve zdech, sakrálních objektech a podobně. MgA. Kateřina Malá, absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a
UJEP Ústí nad Labem v ateliéru fotografie. Působí jako obrazová redaktorka týdeníku Respekt, fotografka a redaktorka.
Na výstavě...

46. Podmínky pro výuku na vysokých školách
Televize ● Události v regionech (Praha) (ČT1) ● 30. 8. 2021, 18:06
Odkaz: náhled
... rektorů. Více k tomu reportáž Jany Drápelové. Autor Jana Drápelová: S prezenční výukou počítáme. Tak zní
vyjádření rektorů VŠ báňské v Ostravě i Slezské univerzity v Opavě. V jakých případech a za jakých bezpečnostních
opatření, ale ještě jasno...

47. Události v regionech (Ostrava): Nové mateřské školy
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 30. 8. 2021, 18:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030830-udalosti-v-regionech/obsah/860570-nove-materske-skoly
... budou ale hlavně důležitá rozhodnutí, která pro své školy vydají jejich rektoři. S prezenční výukou počítáme. Tak zní
vyjádření rektorů VŠB-TUO i Slezské univerzity v Opavě. ...
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48. Události v regionech (Ostrava): Nové mateřské školy
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 30. 8. 2021, 18:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030830-udalosti-v-regionech/obsah/860572-nove-materske-skoly
... počítáme. Tak zní vyjádření rektorů VŠB-TUO i Slezské univerzity v Opavě. V jakých případech a za jakých
bezpečnostních opatření, ale ještě nemají jasno. -Opatření, která se chystají, jsou, tak jak říkám, tzv. hybridní výuka, ...

49. Tisková zpráva - Lidé mohou diskutovat o strategických projektech na veřejném projednání
Online ● msk.cz (Regionální zprávy) ● 30. 8. 2021, 16:22
Odkaz: https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava---lide-mohou-diskutovat-ostrategickych-projektech-na-verejnem-projednani--8503/
... projekty lidem představí jejich nositelé, kterými jsou například MSID, Slezská univerzita, Moravskoslezský pakt
zaměstnanosti, Moravskoslezské energetické centrum nebo soukromá společnost PDI. Zástupci nositelů projekty
představí, přiblíží jejich...
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