1. PODÍVEJTE SE: Venkovní výstava připomíná odchod sovětských vojsk
Online ● prazsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 7. 8. 2021
Odkaz: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-odchod-sovetskych-vojsk-z-cssr-praha-6-dejvice20210807.html
.... Historické momenty zachytili fotografové Jindřich Štreit a Dana Kyndrová. Kliknutím zvětšíte 64 fotografií v galerii ›
Výstava ke 30. výročí odchodu Sovětských vojsk z Československa, Praha 6 - Dejvice. ...

2. Tomáš Pospěch: Kniha o hranické architektuře by měla být v každé domácnosti
Online ● hranicky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 7. 8. 2021
Odkaz: https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/tomas-pospech-hranice-2021.html
... dvojdomost přináší? Bydlím v Praze, ale to co dělám, se dotýká celého regionu střední Evropy. Léta působím na
Institutu tvůrčí fotografie, kde máme kolem 240 studentů z nichž více než polovina je z Polska nebo ze Slovenska,
případně i dalších zemí...

3. Na plzeňské radnici je výstava fotografií Jindřicha Štreita Vietnam Stories
Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 8. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-plzenske-radnici-je-vystava-fotografii-jindricha-streitavietnam-stories-171589
... nejsilnějších zážitků byla vietnamská svatba s tisícem hostů. Do komunity se Štreitovi, který učí na opavském
Institutu tvůrčí fotografie, podařilo proniknout díky jednomu ze studentů, který je Vietnamec. Rodák ze Vsetína Štreit se
zaměřuje na...

4. Zemřel bývalý děkan OPF Fiala
Online ● fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 6. 8. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/podnikani/zemrel-byvaly-dekan-opf-fiala-20210806.html
...Zemřel bývalý děkan OPF Fiala včera 16:25 Tomáš Januszek Reportér Napište mi Ve věku 51 let zemřel Bohumil
Fiala, filozof, pedagog a v letech 2007 - 2012 děkan Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné. Kliknutím zvětšíte
Bohumil...

5. Jindra ze Sovince představil svého žáka Tondu z Paseky
Online ● opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 6. 8. 2021
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Odkaz: https://opavsky.denik.cz/kultura_region/jindra-ze-sovince-predstavil-sveho-zaka-tondu-z-paseky20210806.html
... výstavu svých studentů, protože vidím, jak stále pracují. Ne všichni absolventi institutu tvůrčí fotografie zůstávají
fotografy. Někteří studují fotografii jen poroto, že je studium baví, zatímco pro jiné je škola odrazovým můstkem, aby
začali v...

6. Jindra ze Sovince, Štreit představil svého žáka Tondu z Paseky
Online ● ostrava.in (Regionální zprávy) ● 6. 8. 2021
Odkaz: https://www.ostrava.in/kulturni-zpravy/jindra-ze-sovince-streit-predstavil-sveho-zaka-tondu-zpaseky.html
... pozoruhodný fotograf: Antonín Mikšík. V červenci v rýmařovské galerii Octopus Jindřich Štreit ze Sovince představil
Tondu Mikšíka z Paseky jako svého talentovaného žáka. Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované
informace jsou označeny...

7. MENDELU: Klíčem je mezinárodní spolupráce
Online ● vedavyzkum.cz (Jiné) ● 6. 8. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/mendelu-klicem-je-mezinarodni-spoluprace
... , Masarykova univerzit a, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , Slezská univerzita v Opavě a v neposlední
řadě Veterinární univerzita v Brně . Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919
nejstarší vysokou...

8. Rozhovor s Jindřichem Štreitem: „Zastávám názor, že všechno, co život přináší, by se mělo
nafotit…“
Online ● kulturio.cz (Kultura / Umění) ● 5. 8. 2021
Odkaz: https://kulturio.cz/rozhovor-jindrich-streit/
...Rozhovor s Jindřichem Štreitem: „Zastávám názor, že všechno, co život přináší, by se mělo nafotit…“ Print Jindřich
Štreit (* 5. září 1946) je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života...

9. Evžen Sobek: Blue Dreaming
Online ● informuji.cz (Kultura / Umění) ● 5. 8. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/pce/245414-evzen-sobek-blue-dreaming/
...Evžen Sobek: Blue Dreaming Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout Výstava s názvem Blue Dreaming významného českého
fotografa Evžena Sobka (*1967), absolventa Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, zakladatele Fotoškoly Brno a
mezinárodní...
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10. Známý český učitel a básník zemřel na postcovidový syndrom. Lékaři varují před příznaky
Online ● cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 8. 2021
Odkaz: https://cnn.iprima.cz/pozor-na-postcovidovy-syndrom-varuji-experti-zemrel-kvuli-nemu-znamymontessori-ucitel-30994
... si pedagog procházel, asociace nezveřejnila. Glabazňa vyučoval na Slezské univerzitě v Opavě, vydal dvě sbírky básní
a dlouhodobě také podporoval rozvoj českého montessori školství. Tlumočil pro studenty mezinárodních diplomových
a...

11. JINŘICH ŠTREIT – VIETNAM STORIES aneb Jak se žije Vietnamcům v Čechách
Online ● plzenskyrozhled.cz (Regionální zprávy) ● 5. 8. 2021
Odkaz: https://plzenskyrozhled.cz/jinrich-streit-vietnam-stories-aneb-jak-se-zije-vietnamcum-v-cechach/
... na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě už od jeho založení. S ostatními kolegy probouzí s invencí a empatií sobě
vlastní ve svých studentech zájem o hledání témat i duchovní pochody svých hrdinů. ilustrační foto Tentokrát vytvořil
Jindřich...

12. Fotograf při bouřce nad Brnem zachytil podle odborníků vzácný blesk. Snímek mají za raritu |
iROZHLAS
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/fotograf-pri-bource-nad-brnem-zachytil-podle-odborniku-vzacny-blesk-snimekmaji-za-raritu-irozhlas/
.... NASA letos podruhé publikovala fotografii opavské univerzity. Autor ji pořídil u nádrže Seč Číst článek Fotografii
zkoumal s kolegy z brněnské hvězdárny a zjistil, že výboje nemají zcela totožné dráhy a zároveň se sbíhají do jednoho
bodu...

13. Všemi oblíbený vysokoškolský učitel spáchal sebevraždu. Dohnal ho postcovidový syndrom
Online ● cz.sputniknews.com (Potenciálně dezinformační weby) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://cz.sputniknews.com/20210804/vsemi-oblibeny-vysokoskolsky-ucitel-spachal-sebevrazdudohnal-ho-postcovidovy-syndrom-15383976.html
...Všemi oblíbený vysokoškolský učitel spáchal sebevraždu. Dohnal ho postcovidový syndrom © Foto : Slezská
univerzita v Opavě Sledujte nás na Na konci minulého měsíce z tohoto světa dobrovolně odešel básník a oblíbený
vysokoškolský učitel...
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14. 9 tipů, jak ušetřit při studiu na vysoké škole
Online ● porovnej24.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://www.porovnej24.cz/clanky/9-tipu-usetrit-pri-studiu-vysoke-skole
... také každý rok žádat o stipendium na ubytování. Čím dále od kolejí máte hlášen trvalý pobyt, tím spíše peněžní
příspěvek dostanete. Nejvyhledávanější jsou stipendia na ubytování u těchto českých univerzit: Slezská univerzita
Privát Rovněž...

15. Zemřel oblíbený učitel Slezské univerzity a básník Radek Glabazňa. Odešel dobrovolně
Online ● echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://echo24.cz/a/SARMt/zemrel-oblibeny-ucitel-slezske-univerzity-a-basnik-radek-glabaznaodesel-dobrovolne
...Zemřel oblíbený učitel Slezské univerzity a básník Radek Glabazňa. Odešel dobrovolně ÚMRTÍ Básník a pedagog
Radek Glabazňa. Foto: Jan Kunze Domov Echo24 , ili 4. srpna 2021 Slezská univerzita smutní nad náhlou smrtí
Radka Glabazni...

16. Další originální velké hmyzí domky v Ostravě
Online ● eprogram.cz (Kultura / Umění) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/2281-dalsi-originalni-velke-hmyzi-domky-v-ostrave
... televize Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě LucernaTV. Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí
mobiliář je financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor. Další termíny
hmyzích dílen...

17. Básník a otec čtyř holčiček Radek (†41) se zabil! Dostihl ho postcovidový syndrom
Online ● extra.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://www.extra.cz/basnik-a-otec-ctyr-holcicek-radek-41-se-zabil-dostihl-ho-postcovidovysyndrom-08a8a
... před týdnem spáchat sebevraždu. Radek G. byl nejen opavský básník a oblíbený profesor Slezské univerzity, ale
hlavně otec čtyř malých holčiček. Poté, co se nakazil koronavirem, z něhož se ještě úspěšně vyléčil, dostihl ho
postcovidový syndrom...
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18. Oblíbený profesor a táta čtyř dětí si vzal život! Přemohl ho postcovidový syndrom
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/686467/oblibeny-profesor-a-tata-ctyr-deti-sivzal-zivot-premohl-ho-postcovidovy-syndrom.html
...Oblíbený profesor a táta čtyř dětí si vzal život! Přemohl ho postcovidový syndrom Tohle nikdo nečekal! Opavský
básník, oblíbený profesor Slezské univerzity a především táta čtyř malých holčiček si sáhl na život! Radek G. (†41)
prodělal...

19. Postcovicový syndrom: Oblíbený profesor Slezské univerzity v Opavě spáchal sebevraždu
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 4. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/postcovicovy-syndrom-oblibeny-profesor-slezske-univerzity-v-opave-spachalsebevrazdu/
...Postcovicový syndrom: Oblíbený profesor Slezské univerzity v Opavě spáchal sebevraždu Počasí | Hezky bude jen v
sobotu, jinak čekejte na konci týdne déšť i bouřky. Sledujte radar Blesku I studenti truchlí Smutek se dotkl i studentů...

20. TZ: Továrna umění 21 v Litultovicích
Online ● artalk.cz (Kultura / Umění) ● 3. 8. 2021
Odkaz: https://artalk.cz/2021/08/03/tz-tovarna-umeni-21-v-litultovicich/
... Puchová, Václav Rodek, Veronika Psotková, Šimon Szabo, Jasmin Schaittl, Tomáš Skalík, Jan Steklík, Ivo Sumec, Jiří
Surůvka, Jiří Šigut, Jakub Špaňhel, Jiří Štencek, Jindřich Štreit, Zuzana Tázlarová, Dušan Urbaník, Petr Válek, Jiří
Siostrzonek...

21. Mezi inženýry se cítím jako básník, mezi básníky jako technokrat, říká Tomáš Tichák. V
Olomouci dělal absurdní divadlo, dnes vydává Listy
Rozhlas ● ČRo Vltava (Český rozhlas) ● 3. 8. 2021
Odkaz: https://vltava.rozhlas.cz/mezi-inzenyry-se-citim-jako-basnik-mezi-basniky-jako-technokrat-rikatomas-8547981
... Petr Borkovec, Václav Jamek, Alena Wagnerová, Alena Zemančíková či fotograf Jindřich Štreit. …
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22. Fotografové v hledáčku. Michaela Kročáková: Je důležité posouvat hranici vkusu
Online ● art.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 8. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/fotografove-v-hledacku-michaela-krocakova-je-duleziteposouvat-hranici-vkusu-LUivt
... objektivem by byla raději za ním. Další rok se na fotoškolu sama přihlásila a sestavila soubor fotografií, s nímž
posléze usilovala o přijetí na Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Přijali ji. „Hned jsem věděla, že to je moje
krevní...

23. Jindra ze Sovince představil svého žáka Tondu z Paseky
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
... výstavu svých studentů, protože vidím, jak stále pracují. Ne všichni absolventi institutu tvůrčí fotografie zůstávají
fotografy. Někteří studují fotografii jen proto, že je studium baví, zatímco pro jiné je škola odrazovým můstkem, aby
začali v...

24. Vítkov v hledáčku fotografů
Tisk ● Vítkovský zpravodaj; str. 7 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
... pobytu navštívili několik místních firem, provozů, institucí a nahlédli do běžného dění ve městě a v okolních
vesnicích. Jindřich Štreit: „Velmi rád spolupracuji s fotografickým sdružením Photogenia z Brna pod vedením Mgr. Jana
Suchardy. Po...

25. Málek je ve vedení České konference rektorů
Tisk ● MF Dnes - Pardubický; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 3. 8. 2021
... Tuleja ze Slezské univerzity v Opavě. (ČTK) ...

26. Jelení brože dobývají svět
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
.... Designérka Kamila Písaříková projevovala zájem o umění už v dětství. Možná i proto se při práci přihlásila na
studium Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. „Mám na školu skvělé vzpomínky,“ říká v rozhovoru pro Slezskou univerzitu
Kamila Písaříková...
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27. Astrofotografa opět ocenila NASA
Tisk ● Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
...Astrofotografa opět ocenila NASA Rubrika: krátce OPAVA Jak sám autor říká, už se z toho pomalu stává „otravná
tradice“. Astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě si může připsat na konto další
úspěch...

28. Jsou případy, kdy navrhuji investorovi, abychom si přiznali zánik díla a raději dali prostředky na
vznik nového, říká restaurátor, sochař a jednatel společnosti Art Consultancy Tomáš Skalík
Tisk ● Region Opavsko; str. 12 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
... anorganických materiálů. V letech 2012 až 2015 působil jako odborný asistent v Konzervátorském centru na Ústavu
historických věd Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. V 2013 založil s Martinem Klimešem
společnost Art Consultancy...

29. Umělkyně vyrobila šperk pro Toma Cruise!
Tisk ● Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
...Umělkyně vyrobila šperk pro Toma Cruise! OPAVA Hollywoodská hvězda Tom Cruise si oblíbil jelení šperky
designérky a absolventky Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Kamily Písaříkové, která má úspěšnou
značku Deers...

30. poslušně hlásím...
Tisk ● Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 3. 8. 2021
... udělat radost dětem ve školní družině. Ve výkonu trestu pro ně vyrobili stavebnicový domek. Zcela netradičně se do
našich novin dostal hollywoodský herec Tom Cruise, který koupil neobvyklý šperk ve tvaru jelena od absolventky
Slezské univerzity...

31. Tom Cruise má šperky od absolventky Slezské univerzity!
Online ● regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 2. 8. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/08/02/tom-cruise-ma-sperky-od-absolventky-slezskeuniverzity/
...Tom Cruise má šperky od absolventky Slezské univerzity! 2.8.2021 Autor: tep OPAVA – Světoznámá hollywoodská
hvězda Tom Cruise si oblíbila jelení šperky designérky a absolventky Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v
Opavě...
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