1. Od 4. května se opět otevře semilské muzeum pro návštěvníky
Zdroj: nasepojizeri.cz ● 2. 5. 2021
Odkaz: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/od-4-kvetna-se-opet-otevre-semilske-muzeum-pronavstevniky/?aktualitaId=69142
..., námořní atlas ze 17. století. prodlouženo do 30. května 2021. Podrobný článek o výstavě Jindřich Štreit - Mezi snem
a skutečností - emocionálně silná výstava představí na pět desítek velkoformátových fotografií na téma opuštěnosti a...

2. Fotograf Jindřich Štreit zobrazuje téma opuštěnosti a bezdomovectví
Zdroj: nasepojizeri.cz ● 1. 5. 2021
Odkaz: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/fotograf-jindrich-streit-zobrazuje-temaopustenosti-a-bezdomovectvi/?aktualitaId=69143
...Fotograf Jindřich Štreit zobrazuje téma opuštěnosti a bezdomovectví | Rubrika: KULTURA | Obce: Semily Jednou z
nových výstav, kterou můžete navštívit při květnovém znovuotevření semilského muzea...

3. Aktuálně z Karviné 30. 4. 2021: Zemřel hokejista M. Fryčer. V pondělí začíná oprava parkoviště
Zdroj: polar.cz ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000025269/aktualne-z-karvine-30-4-2021-zemrelhokejista-m-frycer-v-pondeli-zacina-oprava-parkoviste
... Od pondělí 3. května nebude možné využívat parkoviště pod Priorem z důvody opravy plochy a přilehlého schodiště.
Oprava potrvá dva měsíce, řidiči mohou využít blízká velká parkoviště u letního kina, u Obchodně podnikatelské
fakulty nebo u...

4. Karvinský expres 01.05.2021 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-01-05-2021-16-14
... možné využívat parkoviště pod Priorem z důvody opravy plochy a přilehlého schodiště. Oprava potrvá dva měsíce,
řidiči mohou využít blízká velká parkoviště u letního kina, u Obchodně podnikatelské fakulty nebo u Obecního domu
Družba. Upravené...
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5. Smysluplná iniciativa: Ostrava bude mít osm originálních hmyzích kolekcí
Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/smysluplna-iniciativa-ostrava-bude-mit-osmoriginalnich-hmyzich-kolekci-20210501.html
.... Projekt realizuje spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Ostravskou univerzitou v
Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě. Více o projektu najdete na webu klubu Fiducia nebo na facebookové skupině
Hmyz je fajnovy...

6. Týden v regionech (Ostrava): 76. výročí od osvobození Ostravy
Zdroj: Týden v regionech (ČT1) ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/421231100212018tyden-v-regionech/obsah/837041-76-vyroci-od-osvobozeni-ostravy
... českoslovenští tankisté. Proti stálo 150 tis. vojáků německé armády. Více už s historikem ze Slezské univerzity v
Opavě Lubomírem Hlavienkou. Dobrý den. -Dobrý den. -Jaký význam měla operace v rámci bojů 2. světové války na
území tehdejšího...

7. Karpatský thriller v Komorní scéně Aréna je drsnou obžalobou minulosti i dneška
Zdroj: ostravan.cz ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69220/karpatsky-thriller-v-komorni-scene-arena-je-mrazivou-obzalobouminulosti-i-dneska/
... rozhlasové tvorby Slezské univerzity Opava pod vedením Moniky Horsákové který inscenaci natočil, dvouhodinový
zážitek naplněný napětím i požitkem z divadla nejvyšších kvalit. Představení zahajuje Viktória Pejková v postavě
mladé atraktivní ženy Uny...

8. Meteor o migraci ptáků, vesmírných červích dírách a vnímání rovnováhy
Zdroj: ČRo Dvojka ● 1. 5. 2021
Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-migraci-ptaku-vesmirnych-cervich-dirach-a-vnimanirovnovahy-8481102
... nápadem, jak by šla červí díra ve vesmíru poznat. Hovořila o tom Debora Lančová ze Slezské univerzity v Opavě. ...
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9. Instalace Filipa Beránka zahajuje seriál výstav SMYSL SMYSLŮ
Zdroj: zlin.cz ● 30. 4. 2021
Odkaz: https://zlin.cz/zpravy/instalace-filipa-beranka-zahajuje-serial-vystav-smysl-smyslu/
... otevírá otázku, kde začíná a končí vnitřní a vnější realita. Filip Beránek studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
a poté v Ateliéru reklamní fotografie ve Zlíně. ...

10. Drama Karpatský thriller
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 30. 4. 2021
... zvlášť neliší. Hru uvidíte v české premiéře. Záznam inscenace vznikl ve spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu
filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. ...

11. NE:TICHO
Zdroj: inspirante.cz ● 30. 4. 2021
Odkaz: https://inspirante.cz/neticho/
...NE:TICHO Kristýna Mariáková Původně školní práce studenta Audiovizuální tvorby do předmětu Sociologie kultury,
v níž šlo o zmapování fenoménu vybrané struktury mladé generace, přesáhla hranice Slezské univerzity a stala se
něčím víc než...

12. Lovec zatmění Slunce
Zdroj: 5 plus 2 - Frýdecko-Místecko ● 30. 4. 2021
...Lovec zatmění Slunce Už patnáct let putuje astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě po celém světě za zatměními Slunce. Jednou z posil Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě je známý
český...

13. Ostrava bude mít osm originálních hmyzích „domečků“
Zdroj: eprogram.cz ● 29. 4. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/13-aktuality/1935-ostrava-bude-mit-osm-originalnichhmyzich-domecku
... spolkem Za krásnou Ostravu, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě. ...
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14. Populární AFO, divadelní představení a zajímavé výstavy. Víkendové tipy jsou tu
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 29. 4. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/tipy-na-vikend/popularni-afo-divadelni-predstaveni-a-zajimave-vystavyvikendove-tipy-jsou-tu-20.html
..., televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. ...

15. DEJTE JIM DO RU KY MÁVÁTKO
Zdroj: Reflex ● 29. 4. 2021
... v letech 1982–1988 jako reprodukční grafik. Po absolvování Institutu výtvarné fotografie při Slezské univerzitě v
Opavě se věnoval fotožurnalistice, dva roky spolupracoval s časopisem Reflex a jinými médii jako fotoreportér. ...

16. Slezská univerzita propojí akademickou a podnikatelskou sféru
Zdroj: polar.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000025185/slezska-univerzita-propoji-akademickou-apodnikatelskou-sferu
... Geryková, redaktorka. Jak se během tří desetiletí proměnilo směřování Slezské univerzity? Pavel Tuleja, rektor
Slezské univerzity v Opavě: „Z mého pohledu se změnilo poměrně výrazně. My jsme na začátku měli pouze dvě fakulty
Obchodně...

17. Procházka XY oživuje Olomouc v době uzavřených galerií opavským uměním
Zdroj: iumeni.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/umeni-a-design/2021-prochazka-xy-ozivuje-olomouc-vdobe-uzavrenych-galerii-opavskym-umenim/
... anotace výstav naleznete na www.xyolomouc.com. Na přípravě programu se podíleli kurátoři opavského Bludného
kamene, Muzea umění v Olomouci, Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc, Institut tvůrčí
fotografie a samozřejmě...

18. Šestý ročník festivalu XY – procházky výstavami v Olomouci
Zdroj: artalk.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://artalk.cz/2021/04/28/sesty-rocnik-festivalu-xy-prochazky-vystavami-v-olomouci/
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... Duong Chi, Martin Klimeš, Lenka Klodová, Marie Lukáčová, David Macháč, Vladimír Kiva Novotný, Kamila Rokicka,
Marta Režová, Adéla Součková, Jiří Siostrzonek, Tomáš Skalík, Jindřich Štreit, Jiří Šigut, Dušan Urbaník, Imrich Veber,
Miroslav Zeman...

19. Miroslav Engliš: V hodnocení vysokých škol rozhodně je co zlepšovat.
Zdroj: vedavyzkum.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/miroslav-englis-v-hodnoceni-vysokych-skolrozhodne-je-co-zlepsovat
... cizím jazyce alespoň pro doktorské studium. Od toho si slibujeme, že přilákáme daleko větší podíl kvalitních
zahraničních studentů. V tuto chvíli už jich také máme dost, ale většina z nich studuje v češtině. Například náš Institut
tvůrčí...

20. Někteří dorazí na očkování i půl dne předem. Dodržujte časy, prosí nemocnice
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/nekteri-dorazi-na-ockovani-i-pul-dne-predem-dodrzujtecasy-prosi-nemocnice-20210.html
.... Očkovací centrum na opavské Slezské univerzitě. Očkovací centrum na Bezručově náměstí v Opavě se otevírá denně
v osm hodin ráno. A není výjimkou, že někteří lidé už...

21. Někteří dorazí na očkování i půl dne předem. Dodržujte časy, prosí nemocnice
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník ● 28. 4. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Odkaz: náhled
... není výjimkou, že někteří lidé už stojí před budovou Slezské univerzity, v níž je centrum zřízeno, dlouho před
zahájením provozu. Přesné časy, kdy se má daná osoba na očkování dostavit, přitom lidem potvrzuje přímo rezervační
systém opavského...

22. TZ: Šestý ročník festivalu XY – procházky výstavami v Olomouci
Zdroj: artalk.cz ● 28. 4. 2021
Odkaz: https://artalk.cz/2021/04/28/tz-sesty-rocnik-festivalu-xy-prochazky-vystavami-v-olomouci/
... fotografická legenda Jindřich Štreit nebo uznávaný fotograf Imrich Veber, a také studenti opavského Institutu tvůrčí
fotografie. Na celkem více než pětadvacet zastávek můžete narazit jako náhodný kolemjdoucí, nebo si jejich návštěvu
cíleně naplánovat...
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23. Zastupitelé Karviné schvalovali Strategický plán ekonomického rozvoje města
Zdroj: polar.cz ● 27. 4. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000025190/zastupitele-karvine-schvalovalistrategicky-plan-ekonomickeho-rozvoje-mesta
...Zastupitelé Karviné schvalovali Strategický plán ekonomického rozvoje města V sále karvinské Obchodně
podnikatelské fakulty se v pondělí podvečer konalo další zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé Karviné byli
prostřednictvím...

24. Podle Metodiky 2017+ je ČVUT nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických
vysokých škol
Zdroj: cvut.cz ● 27. 4. 2021
Odkaz: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20210427-podle-metodiky-2017-je-cvut-nejlepsi-ceskoutechnikou-ve-skupine-hodnocenych
... univerzita v Plzni, Ostravská univerzita a Univerzita Pardubice. Zbytek multioborových škol, tedy Slezská univerzita v
Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzita Hradec Králové
obdržely agregované...

25. Divadla v karanténě (XVI)
Zdroj: Divadelní noviny ● 27. 4. 2021
... prostorem pro střetávání národní i světové umělecké produkce i místem spolupráce se studenty i čerstvými
absolventy nejrůznějších typů škol, například FAMU, DAMU, Slezské univerzity, Ostravské univerzity atd. V nemovitosti
vybudujeme divadelní sál...

26. Vzpomeň si na mne ve svém Království…
Zdroj: Divadelní noviny ● 27. 4. 2021
... Stream vznikl ve spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské
univerzitě v Opavě. Psáno z online premiéry 27. března 2021. ...

27. Někteří dorazí na očkování i půl dne předem. Dodržujte časy, prosí nemocnice
Zdroj: berounsky.denik.cz ● 27. 4. 2021
Odkaz: https://berounsky.denik.cz/denik-v-regionech/nekteri-dorazi-na-ockovani-i-pul-dne-predemdodrzujte-casy-prosi-nemocnice-20210.html
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... Očkovací centrum na Bezručově náměstí v Opavě se otevírá denně v osm hodin ráno. A není výjimkou, že někteří lidé
už stojí před budovou Slezské univerzity, v níž je centrum zřízeno, dlouho před...

28. Kůrovec odkryl tajemnou
Zdroj: Region Bruntálský ● 27. 4. 2021
... na to krajinářské a archeologické metody. Já chci vycházet z metodiky, kterou používá Slezská univerzita při
mapování dávných osídlení,“ uvedl Jan Gemela, který se po dlouhé době věnuje oborům, jež nesouvisí s vidlemi. ...

29. SLEZSKÁ UNIVERZITA VÍ, KAM KRÁČÍ
Zdroj: Učitelské noviny ● 27. 4. 2021
... mělo například nové Simulační centrum nelékařských zdravotnických programů Fakulty veřejných politik v Opavě. V
rámci rozvoje zdravotnických nelékařských programů je cílem vedení fakulty i univerzity soustředit tyto studijní
programy do nového...

30. Očkovat se mohou už i šedesátníci
Zdroj: Region Opavsko ● 27. 4. 2021
... v budově Fakulty veřejných politik Slezské univerzity na Bezručově náměstí. Druhé v zámku v Kravařích. Vakcín je
sice na obou místech dostatek, ale čeho je přebytek, to jsou zájemci o očkování. A to často i takoví, kteří na ně nemají
nárok...

31. Covidové snímky vystaví v okenní galerii v Kupe
Zdroj: Region Opavsko ● 27. 4. 2021
... Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě a vícenásobně oceněného fotoreportéra Romana Vondrouše. K vidění
budou od 1. do 27. května. Roman Vondrouš je talentovaný fotograf pracující pro zpravodajskou agenturu ČTK. Jeho
jméno je spojováno...

32. Vědci oznamují největší úplněk
Zdroj: Region Opavsko ● 27. 4. 2021
... 378 kilometrů,“ říká Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a upozorňuje na další zajímavý
úkaz, konkrétně prach z Halleyovy komety: „Na květnové obloze vrcholí meteorický roj η-Aquaridy. ...
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33. Literární historik Pavel Hruška a Ostravské kulturní stopy
Zdroj: ČRo Ostrava ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/literarni-historik-pavel-hruska-a-ostravske-kulturni-stopy-8478234
... stopy připravuje spolek Fiducia s Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity. ...

34. Procházka XY oživuje Olomouc v době uzavřených galerií opavským uměním
Zdroj: protisedi.cz ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://protisedi.cz/prochazka-xy-ozivuje-olomouc-v-dobe-uzavrenych-galerii-opavskymumenim/
... anotace výstav naleznete na www.xyolomouc.com. Na přípravě programu se podíleli kurátoři opavského Bludného
kamene, Muzea umění v Olomouci, Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc, Institut tvůrčí
fotografie a samozřejmě...

35. Dohráváme Metodiku 2017+
Zdroj: vedavyzkum.cz ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/dohravamemetodiku-2017
... hodnoceny tři školy, konkrétně Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita a Univerzita Pardubice. Zbytek
multioborových škol, tedy Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a...

36. Odsouzený pěstitel léčebného konopí Dušan Dvořák hledá zastání v Bruselu
Zdroj: ● impuls.cz/regiony ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/olomoucky-kraj/konopi-dusan-dvorak-soud-rostlinythc.A210426_042402_imp-olomoucky_kov
... 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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37. Odsouzený pěstitel léčebného konopí Dušan Dvořák hledá zastání v Bruselu
Zdroj: idnes.cz/olomouc ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/konopi-dusan-dvorak-soud-rostlinythc.A210423_122431_olomouc-zpravy_dmk
... jim Dvořákovy léčebné přípravky opravdu pomáhají, mnohdy jako jediné léčivo na trhu. Dvořáka se zastává
například světoznámý fotograf Jindřich Štreit nebo přední světový odborník na výzkum kanabinoidů, docent Lumír
Hanuš z Hebrejské...

38. Do Olomouce za současným umění i v době uzavřených galerií
Zdroj: eprogram.cz ● 26. 4. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/84-kam-na-vylet/1916-do-olomouce-za-soucasnym-umeni-iv-dobe-uzavrenych-galerii
... znovuotevírajících obchodů) vystavují fotografové zvučných jmen, jako je fotografická legenda Jindřich Štreit nebo
uznávaný fotograf Imrich Veber a také studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie. Na celkem více než pětadvacet
zastávek můžete narazit...

39. VEŘEJNÝ PROSTOR
Zdroj: Respekt ● 26. 4. 2021
.... Lenka Klodová intervenovala do prostoru laviček na parkánu u univerzitního centra, ve výlohách obchodů se
prezentuje fotograf Jindřich Štreit a studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie, konkrétní místa a autory lze
nastudovat na stránkách...
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