1. 30+ Třicet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Online ● informuji.cz (Kultura / Umění) ● 21. 8. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/msz/245993-30-tricet-let-institutu-tvurci-fotografie-fpf-slezskeuniverzity-v-opave/
...30+ Třicet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout _výstava
fotografií současných studentů a absolventů Institutu / vernisáž výstavy 3. října v 18.00 v Domě umění, cca od 19...

2. Koronavirus v Česku i ve světě
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 21. 8. 2021
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-potize-s-dovolenouv-bulharsku-a-party-ve-varech-bez-respiratoru.html?h=30ec8d83addfbfdf9059322872e12494b46a2477
...Koronavirus v Česku i ve světě Vysoké školy v jižních Čechách podporují výzvu České konference rektorů (ČKR), aby
se vysokoškoláci nechali očkovat proti koronaviru. Rozhodnutí ale nechávají na volbě studentů. Někteří zástupci škol
míní...

3. Na kolej jen s vakcínou či testem
Tisk ● Lidové noviny - Čechy; str. 3 (Zprávy / Politika) ● 21. 8. 2021
... studentů už v srpnu vyzvala Česká konference rektorů, a to pod příslibem návratu k „normálnímu“ životu. Za vakcínu
se přimlouvá i Univerzita Karlova. „Snažíme se studenty nabádat a motivovat k očkování. Věříme, že celá řada našich
studentů přijde...

4. Czech-American TV představuje světu svého maskota, českého Honzu
Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 8. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/606320-czech-american-tv-predstavuje-svetu-sveho-maskotaceskeho-honzu/
... , ČVUT v Praze, Slezské univerzity v Opavě. Také se 2 gymnázii ve Zlíně, uměleckou střední školou v Uherském
Hradišti, Ostravě a Karlových Varech. Skvělou spolupráci rozvíjí rovněž s Univerzitou Hradec Králové , se studenty z
oboru management...
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5. Očkovací centrum opavské nemocnice se od září přesune z univerzity do Obecního domu
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 20. 8. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000027083/ockovaci-centrum-opavske-nemocnice-seod-zari-presune-z-univerzity-do-obecniho-domu
... 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 vybírali velmi pečlivě a díky aktivnímu přístupu vedení
Magistrátu města...

6. Czech-American TV představuje světu svého maskota, českého Honzu
Online ● kr-kralovehradecky.cz (Regionální zprávy) ● 20. 8. 2021
Odkaz: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/czechamerican-tv-predstavuje-svetu-sveho-maskota--ceskeho-honzu-332303/
..., ČVUT v Praze, Slezské univerzity v Opavě. Také se 2 gymnázii ve Zlíně, uměleckou střední školou v Uherském
Hradišti, Ostravě a Karlových Varech. Skvělou spolupráci rozvíjí rovněž s Univerzitou Hradec Králové, se studenty z
oboru management...

7. Studio 6
Televize ● Studio 6 (ČT1) ● 20. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010100820
... všem Izraelcům, kteří své očkování dokončili před více než pěti měsíci. Očkovací centrum Slezské nemocnice v Opavě
se od září přestěhuje do tamního obecního domu. A to kvůli začátku výuky na Slezské univerzitě, kde si lidé proti
onemocnění...

8. Archeologové našli v poli ojedinělý rondel
Tisk ● Svitavský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 20. 8. 2021
...Archeologové našli v poli ojedinělý rondel Pokračování ze strany 1 Archeologové ze Slezské univerzity v Opavě a
Regionálního muzea v Litomyšli sledují distribuci broušených předmětů a štípané industrie v období nejstarších
zemědělců. „V...
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9. Archeologové objevili v poli ojedinělý rondel
Tisk ● Svitavský deník; str. 1 (Regionální zprávy) ● 20. 8. 2021
.... Na poli v Nedošíně pracovali archeologové z Litomyšle a ze Slezské univerzity v Opavě dva týdny. „Zkoumáme
sídliště, která leží na dálkové trase směřující z Polska přes Slezsko až sem k Litomyšli a pak dál do Čech. Po této trase u
nás asi...

10. Generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast
Tisk ● Hospodářské noviny - Víkend; str. 8, 9 (Zprávy / Politika) ● 20. 8. 2021
... intenzitě se to děje zejména mezi opavským Institutem tvůrčí fotografie a polským kulturním prostředím. Vladimír
Birgus a Jindřich Streit, kteří v opavském institutu vyučují, mají velký vliv na polské fotografy. HN: A v pražské Národní
galerii...

11. V Holešově bude vystavovat fotograf Jindřich Štreit
Tisk ● Periodikum Holešovsko; str. 12 (Regionální zprávy) ● 20. 8. 2021
..., fotografování se věnuje od 70. lete a má za sebou stovky výstav. Do povědomí lidí vstoupil snímky se silným
sociálním akcentem, za něž byl také před rokem 1989 vězněný. Již několik desítek let učí na Institutu tvůrčí fotografie v
Opavě. Současně...

12. Katarina Brunclíková – Půvab uvadání
Online ● ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 19. 8. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/katarina-brunclikova-puvab-uvadani_13604.html
... Brunclíková projevuje výrazné malířské cítění a zároveň vždy sleduje určité téma a koncept, v němž svobodně
překračuje hranice přesně vymezených výtvarných oblastí. Jiří Machalický Narodila se 9. 7. 1977 v Chebu. Absolvovala
Institut tvůrčí...

13. POLITIKA- Lidé kolem "kulturní politiky" KSČ - Český dialog
Online ● cesky-dialog.net (Jiné) ● 19. 8. 2021
Odkaz: http://www.cesky-dialog.net/clanek/448-politika-lide-kolem-kulturni-politiky-ksc/
...), zpracovaný odborným asistentem Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě PhDr. Jiřím Knapíkem
(1975). Obsahuje více než 1 400 hesel se základními informacemi o stranických a svazových funkcionářích, členech tzv.
akčních výborů Národní...
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14. Hmyz je fajnovy, dostaňme ho do města více!
Online ● alive.osu.cz (Jiné) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://alive.osu.cz/hmyz-je-fajnovy-dostanme-ho-do-mesta-vice/
... kampani se angažuje okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita, kde
působí biolog Petr Kočárek či sochař Jaroslav Koléšek, kteří jsou součástí přípravného týmu projektu. „Jeden velký
hmyzí domek v...

15. Archeologové našli v kukuřici u Nedošína přes sedm tisíc let starý rondel
Online ● svitavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-nasli-v-kukuricnem-poli-ojedinely-rondel20210819.html
... vede další ulička vysokou kukuřicí, která končí u kruhového rondelu. Na poli v Nedošíně u Litomyšle pracovali
archeologové z Litomyšle a ze Slezské univerzity v Opavě dva týdny. Zkoumají tu sídliště, která ležela na trase z Polska
přes Slezsko...

16. Očkovací centrum Slezské nemocnice v Opavě se přestěhuje do Obecního domu
Rozhlas ● ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/ockovaci-centrum-slezske-nemocnice-v-opave-se-prestehuje-doobecniho-domu-8558236
...Očkovací centrum Slezské nemocnice v Opavě se přestěhuje do Obecního domu Očkování, ilustrační foto Očkovací
centrum Slezské nemocnice v Opavě se od 1. září přestěhuje do Obecního domu v Ostrožné ulici. Na Slezské univerzitě,
kam se...

17. Zažijte Noční směnu v Národním zemědělském muzeu!
Online ● myslivost.cz (Jiné) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://myslivost.cz/Denni-zpravodajstvi/Detail-clanku?ItemID=100602
... organismus. Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM, kterou
bude moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v...
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18. Zažijte Noční směnu v Národním zemědělském muzeu!
Online ● nase-mesto.cz (Regionální zprávy) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.nase-mesto.cz/zazijte-nocni-smenu-v-narodnim-zemedelskem-muzeu/
... vápníku v mléce pro lidský organismus. Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní BESEDA S
JINDŘICHEM ŠTREITEM, kterou bude moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog
Institutu tvůrčí...

19. Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research
Online ● nejbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2021-08-20-slezska-univerzita-ziskala-prestizni-oceneni-hrexcellence-in-research
... době pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu
veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě
patří se...

20. Změna místa očkovacího centra v Opavě
Online ● muhradec.cz (Regionální zprávy) ● 19. 8. 2021
Odkaz: http://www.muhradec.cz/o-meste/aktuality-a-tiskove-zpravy/zmena-mista-ockovaciho-centra-vopave-1178cs.html
...Změna místa očkovacího centra v Opavě Od 1. září dojde ke změně místa očkovacího centra Slezské nemocnice v
Opavě. Z důvodu zahájení výuky na Slezské univerzitě, kde doposud očkování veřejnosti probíhá, se očkovací centrum
přesouvá od...

21. Změna místa Očkovacího centra v Opavě
Online ● snopava.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/301-zmena-mista-ockovaciho-centra-v-opave
... 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 vybírali velmi pečlivě a
díky...
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22. Očkovací centra se musí stěhovat, uvolní místo studentům i sportovcům
Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/ockovani-ockovaci-centrum-stehovanicovid-19.A210819_090804_imp-moravskoslezsky_kov
..., případně na velkém parkovišti na náměstí Svobody, kde bývalo autobusové nádraží. „Chtěl bych poděkovat
zástupcům Slezské univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších
problémů provozovali...

23. Očkovací centra se musí stěhovat, uvolní místo studentům i sportovcům
Online ● idnes.cz/ostrava (Regionální zprávy) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ockovani-ockovaci-centrum-stehovani-covid19.A210819_622686_ostrava-zpravy_pjen
... velkou vstřícnost a poskytnutí prostor fakulty veřejných politik, kde jsme bez větších problémů provozovali očkovací
místo od 1. února a které bude plně funkční až do konce prázdnin,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.
Podotkl, že...

24. Očkovací centra se musí stěhovat, uvolní místo studentům i sportovcům
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/ockovaci-centra-se-musi-stehovat-uvolni-misto-studentum-i-sportovcum/
... blízkosti Obecního domu, případně na velkém parkovišti na náměstí Svobody, kde bývalo autobusové nádraží. „Chtěl
bych poděkovat zástupcům Slezské univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor fakulty veřejných politik, kde
jsme bez větších...

25. Co se dělo po setmění v pivovaru? Národní zemědělské muzeum láká na Noční směnu
Online ● patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 19. 8. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/co-se-delo-po-setmeni-v-pivovaru-narodni-zemedelske-muzeumlaka-na-nocni-smenu
... Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní beseda s Jindřichem Štreitem, kterou bude moderovat Jiří
Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Beseda bude...
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26. Očkovací centra se stěhují
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 17 (Zprávy / Politika) ● 19. 8. 2021
... parkovacích plochách v blízkosti Obecního domu, případně na velkém parkovišti na náměstí Svobody, kde bývalo
autobusové nádraží. „Chtěl bych poděkovat zástupcům Slezské univerzity za velkou vstřícnost a poskytnutí prostor
fakulty veřejných politik...

27. Návraty DO DĚTSTVÍ
Tisk ● Marianne; str. 30 (Životní styl / Móda) ● 19. 8. 2021
... jihočeské galerii vystavuje Lubomír Typlt (3) a v Opavě v září proběhne dosud největší výstava Institutu tvůrčí
fotografie 30+ (4). Taky už pomalu řeším, kam se na podzim vydám do divadla, těším se hlavně na V. Javorského coby
Misantropa ve...

28. Noční směna v Národním zemědělském muzeu
Online ● zahradaweb.cz (Bydlení / Zahrada) ● 18. 8. 2021, 15:18
Odkaz: https://www.zahradaweb.cz/nocni-smena-v-narodnim-zemedelskem-muzeu/
... organismus. Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní beseda s Jindřichem Štreitem, kterou bude
moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v...

29. Vietnamce mají Češi spojené s večerkami, výstava se snaží ukázat jejich tradice a oslavy
Online ● plzenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 18. 8. 2021
Odkaz: https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6688-vietnamce-maji-cesi-spojene-s-vecerkami-aobchody-vystava-se-snazi-ukazat-jejich-tradice-a-oslavy.html
... snaží ukázat běžný život Vietnamců žijících v Česku. Jejich rodinný život zachytil fotograf Jindřich Štreit. Na plzeňské
výstavě spolupracoval magistrát a vietnamské velvyslanectví. Fotografie budou v mázhauzu radnice k vidění až do 27.
srpna...

30. kultura novinky
Tisk ● Svět ženy; str. 96, 97 (Životní styl / Móda) ● 18. 8. 2021
... výstavu 30+. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity tu představí víc než 500 snímků studentů, absolventů
školy i fotografických hvězd. Eva Bystrianska – z cyklu Subjektivni krajiny. Náš tip Díky, králi Dluhy se mají platit, a
tak...
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31. Na vysokou není pozdě. Přinášíme přehled škol, na které se ještě můžete přihlásit | Vzdělávání
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 17. 8. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/orientace/na-vysokou-neni-pozde-prinasime-prehled-skol-na-ktere-sejeste-muzete-prihlasit.A210817_093838_ln-vzdelavani_ape
... angličtinu nebo němčinu pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Studium angličtiny je možné
zahájit i na některých soukromých vysokých školách, jako je například na University of New York v Praze. Slezská
univerzita v Opavě zase...

32. Fotografové v hledáčku. Jiří Turek a Jana Jabůrková: Člověka musíte vykolejit
Online ● art.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 17. 8. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/fotografove-v-hledacku-jiri-turek-a-jana-jaburkova-clovekamusite-vykolejit-aSziY
... jenom fotit,“ a tak dráhu hudebníka pověsil na hřebík a začal se věnovat pouze fotografii. Studoval na Institutu
výtvarné fotografie (dnešní Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě), ale tvrdí, že největší školou pro něj
byly...

33. HR Award: UJEP ocenění obhájila a Slezská univerzita jej letos poprvé získala
Online ● vedavyzkum.cz (Jiné) ● 17. 8. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/hr-award-ujep-oceneni-obhajila-a-slezska-univerzitajej-letos-poprve-ziskala
... oceněné instituce atraktivnějšími na poli světového výzkumu. Nově se tímto oceněním může pyšnit také Slezská
univerzita v Opavě. Ocenění HR Award znamená pro výzkumné pracovníky záruku evropského standardu péče o
zaměstnance, otevřenost a...

34. Zájem Čechů o očkování proti chřipce v poslední sezóně vzrostl. Přesto v proočkovanosti stále
značně zaostáváme
Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 17. 8. 2021
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/08/17/zajem-cechu-o-ockovani-proti-chripce-v-posledni-sezonevzrostl-presto-v-proockovanosti-stale-znacne-zaostavame/
... sester. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik SU v Opavě. Dostupné z: https://odbornost.avenier.cz/cz/nizkaproockovanost-proti-sezonni-chripce-u-vseobecnych-sester Havlíčková, M. a kol.: Očkování zdravotníků proti chřipce –
pomůže...
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35. Na vysokou není pozdě
Tisk ● Lidové noviny - Čechy; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 17. 8. 2021
... je možné zahájit i na některých soukromých vysokých školách, jako je například na University of New York v Praze.
Slezská univerzita v Opavě zase nabízí několik ekonomických oborů, a to například ekonomiku a management,
marketing či finance...

36. Město Holešov
Online ● holesov.cz (Regionální zprávy) ● 17. 8. 2021
Odkaz: https://www.holesov.cz/sdileny-clanek/mks/768-beseda-s-vyznamnym-ceskym-fotografemjindrichem-streitem
..., fotografování se věnuje od 70. lete a má za sebou stovky výstav. Do povědomí lidí vstoupil snímky se silným
sociálním akcentem, za něž byl také před rokem 1989 vězněný. Již několik desítek let učí na Institutu tvůrčí fotografie v
Opavě. Současně...

37. Děláme vědu
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 17. 8. 2021
...Děláme vědu. Filozoficko-přírodovědecká fakulta nabízí pestrou nabídku studijních oborů a programů a v jejich rámci
také širokou škálu vědecko-výzkumných a uměleckých aktivit. Pro jejich popularizaci byl vytvořen portál veda. fpf...

38. Edukační péče o seniory – přihlášky do konce srpna
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 17. 8. 2021
... veřejných politik v Opavě, a to v prezenční i kombinované formě. „Studuj a pomáhej“ – tak zní motto Fakulty
veřejných politik, která se zaměřuje na profesní studijní programy, jejichž absolventi nachází bohaté uplatnění na trhu
práce. Nejinak je...

39. Nový studijní program: Dentální hygiena v praxi
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 17. 8. 2021
...Nový studijní program: Dentální hygiena v praxi OPAVA Praktické vzdělávání studentů se na Fakultě veřejných
politik v Opavě nezastavilo ani v průběhu složité epidemiologické situce. Premiéru praktické výuky na odborných
pracovištích měli...
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40. Události v regionech (Ostrava): Očkovací centrum Ostravské univerzity
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 16. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030816-udalosti-v-regionech/obsah/857921-ockovaci-centrum-ostravske-univerzity
... Slezské univerzity v Opavě mají v budově fakulty veřejných politik své očkovací místo. Provozuje ho tam ale Slezská
nemocnice. A do očkovacího centra OU míříme živě za epidemiologem Rastislavem Maďarem, děkanem lékařské
fakulty. Dobrý večer...

41. Chystáte se studovat VŠ? Očkujte se, vyzývají rektoři!
Online ● novinykraje.cz (Regionální zprávy) ● 16. 8. 2021
Odkaz: https://www.novinykraje.cz/olomoucky/2021/08/16/chystate-se-studovat-vs-ockujte-se-vyzyvajirektori/
... co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby
se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ stojí v prohlášení České Konference Rektorů,
které...

42. Zájem Čechů o očkování proti chřipce v poslední sezóně vzrostl. Přesto v proočkovanosti stále
značně zaostáváme
Online ● ceskenovinky1.eu (Jiné) ● 16. 8. 2021
Odkaz: https://www.ceskenovinky1.eu/2021/08/16/zajem-cechu-o-ockovani-proti-chripce-v-poslednisezone-vzrostl-presto-v-proockovanosti-stale-znacne-zaostavame/
...://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf Marková, M.: Nízká proočkovanost proti sezónní chřipce u
zdravotních sester. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik SU v Opavě. Dostupné z: https...

43. Zájem Čechů o očkování proti chřipce v poslední sezóně vzrostl. Přesto v proočkovanosti stále
značně zaostáváme
Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 16. 8. 2021
Odkaz: https://feedit.cz/2021/08/16/zajem-cechu-o-ockovani-proti-chripce-v-posledni-sezone-vzrostlpresto-v-proockovanosti-stale-znacne-zaostavame/
...://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf Marková, M.: Nízká proočkovanost proti sezónní chřipce u
zdravotních sester. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik SU v Opavě. Dostupné z: https...
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