Přehled zpráv
1. Rozhodnutí o částečném obnovení výuky některé VŠ překvapilo, vedení
univerzit kritizují komunikaci vlády...............................................................................3
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 24. 4. 2020, 17:33...................................................................................................................................... 3

2. Raduňský zámek ukáže, jak se na jaře vařilo pro šlechtu. Zatím jen online............................................................................................................................................. 3
Online ● novinky.cz/cestovani (Cestování) ● 24. 4. 2020, 15:29............................................................................................................................. 3

3. On-line přenos.................................................................................................................3
Televize ● ČT Sport (ČT sport) ● 24. 4. 2020, 14:06..................................................................................................................................................... 3

4. Které veřejné VŠ ještě přijímají přihlášky?.............................................................3
Tisk ● KamPoMaturitě.CZ; str. 13 (Jiné) ● 24. 4. 2020................................................................................................................................................. 3

5. Chřest a telecí ptáčky v hnízdě. Zámek předvede šlechtické recepty.........4
Tisk ● Právo - Střední a Východní Morava; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 24. 4. 2020........................................................................................ 4

6. Nejzáhadnější reprezentant konečně odhalen. Jak se opravdu jmenoval?
.................................................................................................................................................... 4
Online ● hokej.cz (Sport) ● 23. 4. 2020, 9:07................................................................................................................................................................. 4

7. Třicet osobností vzpomíná na spisovatele Jana Balabána, který
předčasně zesnul před deseti lety.................................................................................4
Online ● ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 23. 4. 2020, 7:00...................................................................................................................................... 4

8. Je to pokus o mediální popravu Ostravské univerzity, říká děkan
filozofické fakulty.................................................................................................................4
Online ● info.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 4. 2020, 18:00............................................................................................................................................ 4

9. Fakulta dokončila nové profesní centrum.............................................................5
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 2 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020........................................................................................................... 5

10. Markéta Kouřilová: Připravujeme virtuální ochutnávku historických
pokrmů.................................................................................................................................... 5

Přehled zpráv

1

Tisk ● Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020.......................................................................................................................... 5

11. Studenti ušili roušky pro klienty chráněného bydlení.....................................5
Tisk ● Region Opavsko; str. 13 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020.......................................................................................................................... 5

12. Slezská univerzita částečně otevře knihovnu.....................................................5
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020............................................................................................................................ 5

13. PODÍVEJTE SE: Fakulta v Karviné dokončila budování nového
profesního centra.................................................................................................................6
Online ● fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 20. 4. 2020, 4:00.................................................................................................................................. 6

Přehled zpráv

2

1. Rozhodnutí o částečném obnovení výuky některé VŠ překvapilo,
vedení univerzit kritizují komunikaci vlády
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 24. 4. 2020, 17:33
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Zprávy - Domov
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Tuleja rektor
Odkaz: https://www.lidovky.cz/domov/rozhodnuti-o-castecnem-obnoveni-vyuky-nektere-vsprekvapilo.A200424_173326_ln_domov_hetom
... Slezské univerzity v Opavě Pavla Tuleju. „My jsme byli na ni v ranních hodinách nuceni velmi rychle reagovat,“ uvedl Tuleja.
Upozornil, že nenastane žádný zásadní krok spojený s obnovou kontaktní formy výuky. „Toto nám ani nové vládní nařízení...

2. Raduňský zámek ukáže, jak se na jaře vařilo pro šlechtu. Zatím jen online
Online ● novinky.cz/cestovani (Cestování) ● 24. 4. 2020, 15:29
Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Denisa Doležalová
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/radunsky-zamek-ukaze-jak-se-na-jare-varilo-pro-slechtu-zatim-jenon-line-40321771
... jsme na letošní rok připravili se Slezskou univerzitou. Bylo nám to líto, tak jsme se rozhodli to udělat alespoň on-line,“ svěřila se
Právu kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová. Dodala, že dosud zámek s veřejností komunikoval jen...

3. On-line přenos
Televize ● ČT Sport (ČT sport) ● 24. 4. 2020, 14:06
Vydavatel: Česká televize
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Tuleja rektor
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/sport/onlineReport/1098/?h=a9712b9d495d72d1e2e746c5b69dc4c0fd8e9024
...On-line přenos Slezská univerzita v Opavě se nechystá obnovit kontaktní výuku do konce školního roku. "Podle zpracovaného
návrhu nedojde k žádnému zásadnímu kroku, jenž by byl spojen s obnovou kontaktní formy výuky," uvedl...

4. Které veřejné VŠ ještě přijímají přihlášky?
Tisk ● KamPoMaturitě.CZ; str. 13 (Jiné) ● 24. 4. 2020
Vydavatel: AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Filozoficko přírodovědecká fakulta, Matematický ústav, Obchodně podnikatelská fakulta
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82387569-c2bbb8454a68380c6774/
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..., www.fzs.tul.cz Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE prodloužení
termínu 30. 5. pro 1. kolo fei.upce.cz Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU prodloužení termínu pro 1. kolo www...

5. Chřest a telecí ptáčky v hnízdě. Zámek předvede šlechtické recepty
Tisk ● Právo - Střední a Východní Morava; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 24. 4. 2020
Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Denisa Doležalová
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82363824-ed653ad7489836013a3d/
... se kvůli epidemii neuskutečnilo. A teď hrozilo, že přijdeme i o start gastronomické akce Čtvero ročních období, kterou jsme na
letošek připravili se Slezskou univerzitou. Tak ji uděláme alespoň online,“ řekla Právu kastelánka zámku v Raduni...

6. Nejzáhadnější reprezentant konečně odhalen. Jak se opravdu
jmenoval?
Online ● hokej.cz (Sport) ● 23. 4. 2020, 9:07
Autor: Tomáš Kučera ● Rubrika: Historie
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.hokej.cz/nejzahadnejsi-reprezentant-konecne-odhalen-jak-se-opravdu-jmenoval/5048161
... studia. Docent Martin Pelc ze Slezské univerzity v Opavě na tuto souvislost upozornil a objevil i další indicie. Erwin Ehrenhaft se
narodil v Opavě 4. dubna 1915 a toto datum se zachovalo se štěstím díky tomu, že zůstalo zapsáno ručně v indexu...

7. Třicet osobností vzpomíná na spisovatele Jana Balabána, který
předčasně zesnul před deseti lety
Online ● ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 23. 4. 2020, 7:00
Autor: Ivan Mottýl ● Rubrika: Obraz & Slovo
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.ostravan.cz/63654/tricet-osobnosti-vzpomina-na-spisovatele-jana-balabana-ktery-predcasnezesnul-pred-deseti-lety/
... hluboko. Vrbice, místo, které do té doby bylo jen v mých vzpomínkách na letní prázdniny, vylilo se najednou i v povídce.
Monika Horsáková (pedagožka Slezské univerzity v Opavě): Honza chybí… Jakákoli jiná slova by byla asi jen rozřeďováním...

8. Je to pokus o mediální popravu Ostravské univerzity, říká děkan
filozofické fakulty
Online ● info.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 4. 2020, 18:00
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Vratislav Dostál
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Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.info.cz/cesko/je-to-pokus-o-medialni-popravu-ostravske-univerzity-rika-dekan-filozoficke-fakulty44955.html
... II. v letech 1283-1300. V roce 2015 se na FF MU habilitoval a získal titul docent. Odborně se věnuje výzkumu středověké kultury
a společnosti. V období 2005 až 2013 působil jako historik nejprve na Masarykově a následně na Slezské univerzitě...

9. Fakulta dokončila nové profesní centrum
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 2 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Obchodně podnikatelská fakulta
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82181590-88e141d0cdb823cd0546/
...Fakulta dokončila nové profesní centrum Karviná Je hotovo. Jakmile to bude možné, výuka v novém multifunkčním profesním
centru karvinské Obchodně podnikatelské fakulty může začít. Zrekonstruováno je kompletně celé bývalé zázemí a provoz...

10. Markéta Kouřilová: Připravujeme virtuální ochutnávku historických
pokrmů
Tisk ● Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020
Autor: Tomáš Pustka ● Rubrika: CESTOVNÍ RUCH
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: FPF, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82266055-3f6ba3a872b736ca994e/
...? S velkou pomocí FPF SLU v Opavě se nám podařilo připravit ji virtuálně, navíc s možností aktivního zapojení všech zájemců o
kulinářské umění. Natočili jsme video obsahující záběry z raduňského zámku, kde měla ochutnávka probíhat. Naše cesty...

11. Studenti ušili roušky pro klienty chráněného bydlení
Tisk ● Region Opavsko; str. 13 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020
Autor: im
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82266066-6d205809d6f79253015c/
...Studenti ušili roušky pro klienty chráněného bydlení OPAVA I když museli členové Asociace studentů a přátel Slezské univerzity
z důvodu nouzového stavu prozatím odložit pravidelnou sbírku potravin, určenou Chráněnému a podporovanému...

12. Slezská univerzita částečně otevře knihovnu
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 21. 4. 2020
Autor: tep ● Rubrika: krátce
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Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/82265477-3ad837379b286ee1022c/
...Slezská univerzita částečně otevře knihovnu OPAVA Slezská univerzita v Opavě od 20. dubna částečně zpřístupní knihovnu v
přístavbě budovy fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14. Otevřeno bude zatím každé úterý a čtvrtek od 9...

13. PODÍVEJTE SE: Fakulta v Karviné dokončila budování nového
profesního centra
Online ● fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 20. 4. 2020, 4:00
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Tomáš Januszek
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Obchodně podnikatelská fakulta
Odkaz: https://fm.denik.cz/podnikani/fakulta-v-karvine-dokoncila-budovani-noveho-profesniho-centra-20200419.html
...PODÍVEJTE SE: Fakulta v Karviné dokončila budování nového profesního centra 20.4.2020 Je hotovo. Jakmile to bude možné,
výuka v novém multifunkčním profesním centru karvinské Obchodně podnikatelské fakulty může začít. Kliknutím zvětšíte...
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