1. Penze a investice UNIQA s novým představenstvem
Zdroj: bankovnikod.cz ● 27. 2. 2021
Odkaz: https://www.bankovnikod.cz/penze-a-investice-uniqa-s-novym-predstavenstvem/
... kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a
geografii. Lucie Urválková (48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu...

2. Pandemická krize jen umocnila krizi politickou
Zdroj: sedmagenerace.cz ● 27. 2. 2021
Odkaz: https://sedmagenerace.cz/pandemicka-krize-jen-umocnila-krizi-politickou/
... skutečně rokem změny, změny k lepšímu. Změny politické, změny společenské i změny mezilidských vztahů.
Připravila Alena Kaňová. Autorka studuje na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity …

3. I vy se můžete podílet na nominaci!
Zdroj: tanecnimagazin.cz ● 27. 2. 2021
Odkaz: https://www.tanecnimagazin.cz/2021/02/27/i-vy-se-muzete-podilet-na-nominaci/
... studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FFUP, FPF a Konzervatoří za původní hru, dramatizaci či překlad. Projekty
hodnotí komise na základě nominace a cenu spojenou s finanční odměnou uděluje DILIA autorovi (kolektivu) ...

4. Sorry - křížovky
Zdroj: Sorry – křížovky ● 26. 2. 2021
... ČESKÁ ZNAČKA ŠPORTOV. OBUVI PRACOVNÍ PORADA SLEZSKÁ UNIVERZITA ZKR. KOMORA KOMERČ. PRÁVNÍKŮ
DUB ANGLICKY PODNĚT CHEMICKÝ PRVEK ...

5. Náš REGION – křížovky
Zdroj: Náš REGION - křížovky ● 26. 2. 2021
... JEZERO RUSKY jedn. B^V. TLAKU SLEZSKÁ UNIVERZITA ZKR. PRO DOBYTEK KRESLENÝ PŘÍBĚH ...
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6. Studio ČT24
Zdroj: ČT24 ● 26. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058270226
... Drahoňovský, moderátor ČT (živý vstup) Pavla Daňková, redaktorka ČT (živý vstup) Pavel Tuleja, rektor SLU (živý
vstup) Marek Slavík, redaktor ČT (živý vstup) Věra Palkovská, primátorka Třince (živý vstup) Téma: Sněmovna o
nouzovém stavu ...

7. SeČTeno z Moravskoslezského kraje: Covid urychlil zavírání dolů
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 26. 2. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/moravskoslezskykraj/3275538-secteno-z-moravskoslezskeho-krajecovid-urychlil-zavirani-dolu
... ovzduší se ale zlepšuje, množství polétavého prachu se každý rok snižuje. Vnímání kraje přesto zvenčí není pozitivní.
Rektor Slezské univerzity v Opavě a ekonom Pavel Tuleja míní, že se průmyslově zaměřený region bude muset
přeorientovat...

8. Penze a investice UNIQA s novým představenstvem
Zdroj: opojisteni.cz ● 26. 2. 2021
Odkaz: https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/jmenovani-a-odchody/penze-a-investice-uniqa-s-novympredstavenstvem/c:20428/
... kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a
geografii. Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák: Svět už nikdy nebude stejný jako dřív. Lucie Urválková (48) absolvovala
Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu...

9. region ZAUJALO NÁS
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 26. 2. 2021
... Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se veřejnosti znovu virtuálně otevře v sobotu 6. března
od 13 do 15.30 hodin. Předtočená videa z jednotlivých ústavů (ale také studentů a absolventů) proloží živý stream
moderovaných debat...
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10. Komorní scéna aréna - Ten druhý
Zdroj: ostravainfo.cz ● 26. 2. 2021
Odkaz: https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/akce-on-line/143912-komorni-scena-arena-ten-druhy.html
...Komorní scéna aréna - Ten druhý. Online stream vzniká ve spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu filmové,
televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě 26. února 2021 18:30 - 19:45 Internet - různá místa...

11. Den otevřených dveří na univerzitě v Opavě podruhé
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/den-otevrenych-dveri-na-univerzite-v-opave-podruhe20210228.html
... Kamila Návratová, vedoucí Centra mediální komunikace FPF SLU. Projekty a témata, kterých se streamované debaty
budou týkat, jsou skutečně různorodé – od kulinární historie, přes umělou inteligenci, až k vizualizaci poezie a proměně
knihovnictví...

12. Tipy na víkendové akce, výlety, on-line program a knihy
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikendove-akce-vylety-on-line-program-a-knihy20210225.html
... stream kamery absolventů a studentů oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v
Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Skladby Vaňhala, Ravela a Dopplera
zazní v podání...

13. Kam o víkendu? Vyrobte si sešit nebo vyrazte na samoobslužné hravé stezky
Zdroj: sumpersky.denik.cz ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-20210225.html
... oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí
studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Skladby Vaňhala, Ravela a Dopplera zazní v podání Amelie Tokarské
(harfa), Dominika Sedi...
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14. Překážková dráha pro seniory, kritizují lidé očkovací centrum v Opavě
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/opava-seniori-ockovaci-centra-koronavirusprekazky-covid.A210225_091403_imp-moravskoslezsky_kov
... Slezské univerzitě. Město nikdo neoslovil, ale popravdě žádnou vhodnější budovu nemáme,“ uvedl mluvčí Opavy
Roman Konečný. Problémy jsou i jinde Ze zkušeností lidí vyplynulo, že podobné problémy řeší i jinde. „Ve Fakultní
nemocnici Ostrava je...

15. Překážková dráha pro seniory, kritizují lidé očkovací centrum v Opavě
Zdroj: idnes.cz/ostrava ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/opava-seniori-ockovaci-centra-koronavirus-prekazkycovid.A210224_596065_ostrava-zpravy_pjen
... Slezské univerzitě. Město nikdo neoslovil, ale popravdě žádnou vhodnější budovu nemáme,“ uvedl mluvčí Opavy
Roman Konečný. Problémy jsou i jinde Ze zkušeností lidí vyplynulo, že podobné problémy řeší i jinde. „Ve Fakultní
nemocnici Ostrava je...

16. Za zatměním Slunce se studenti vypravili až do Chile, o své cestě natočili film
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 25. 2. 2021
... obdivovat i při pohledu na noční oblohu, která je snad ve všech ohledech na jižní polokouli krásnější než u nás,“
přibližuje mluvčí Slezské univerzity Opava Karin Martínková. Podmínky pro pozorování noční oblohy jsou v Chile na
vysoké úrovni ...

17. Talentované mládí
Zdroj: ostravainfo.cz ● 25. 2. 2021
Odkaz: https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/akce-on-line/143751-talentovane-mladi.html
... Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Více informací na oficiálních stránkách JFO. Koncert bude ke zhlednutí zde. Jak se
na akci dostanete: Zadejte název zastávky nebo ulice, odkud chcete vyrazit a najděte si nejlepší dopravní spojení ...
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18. Village People 1965–1990 Jindřich Štreit
Zdroj: FotoVideo ● 25. 2. 2021
...Village People 1965–1990, Jindřich Štreit, Rubrika: Recenze knihy. Někdy si na sebe naložím docela těžký úkol. A není
to proto, že se mi dostane do rukou kniha s fotografiemi z prostředí, které naprosto důvěrně znám. ... Nebudu navíc
zapírat, že recenzovat téměř dvousetstránkovou, úžasně výpravnou a vícejazyčnou knihu s neuvěřitelným množstvím
typicky Štreitových venkovských fotografií, z nichž podstatná část je publikována poprvé, je velmi náročný úkol. …

19. Fotoreportér Vondrouš získal jednu z cen v mezinárodní soutěži Pictures of the Year
Zdroj: magazin.aktualne.cz ● 24. 2. 2021
Odkaz: https://magazin.aktualne.cz/foto/cesky-fotoreporter-ziskal-jednu-z-cen-v-mezinarodnisoutezi/r~be694756768611ebb2f60cc47ab5f122/
... Mezinárodní asociace sportovních novinářů. Stal se absolutním vítězem cen Czech Press Photo za rok 2020, jeho
snímek Dezinfekce vybrala mezinárodní porota jako foto roku. Vondrouš absolvoval Institut tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě...

20. Talentované mládí a Mahlerova Čtvrtá s Netopilem a JFO online
Zdroj: klasikaplus.cz ● 24. 2. 2021
Odkaz: https://www.klasikaplus.cz/vyhled/item/4738-talentovane-mladi-a-mahlerova-ctvrta-s-netopilema-jfo-online
... audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v
Opavě. Začínající muzikanty hned následující týden na pódiu vystřídají profesionální hudebníci. Ve čtvrtek 4. března od
19 hodin zazní...

21. Jiří Siostrzonek je sociolog. Cizí mu ale není žádný obor. Miluje i umění a literaturu
Zdroj: ČRo Ostrava ● 24. 2. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/jiri-siostrzonek-je-sociolog-cizi-mu-ale-neni-zadny-obor-miluje-i-umenia-8436426
... skvělým pozorovatelem lidského chování a o tom se dá dlouze vyprávět. Původně nakročil k technickým profesím, ale
vedle toho absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Stál u zrodu a působí na Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě ...
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22. Lidé kritizují očkovací centra
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský ● 24. 2. 2021
... Krnovské ulici.„Očkovací centrum zřídila Slezská nemocnice v budově, která patří Slezské univerzitě. Město nikdo
neoslovil, ale popravdě žádnou vhodnější budovu nemáme,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný. Ze zkušeností lidí
vyplynulo, že podobné...

23. Host dne
Zdroj: TV Polar ● 23. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-23-02-2021-17-14
... vypadalo teda tehdy, čili teď, a jak to bude vypadat za těch deset let. Takže tam probíhají třeba různé foto soutěže
nebo fotografické zaznamenávání té krajiny, což se dělá ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Je záměrem zpřístupnit
to místo...

24. Janáčkova filharmonie Ostrava zve své posluchače na další dva online koncerty
Zdroj: nase-mesto.cz ● 23. 2. 2021
Odkaz: https://www.nase-mesto.cz/janackova-filharmonie-ostrava-zve-sve-posluchace-na-dalsi-dvaonline-koncerty/
.... Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Začínající muzikanty hned následující týden
na pódiu vystřídají zkušení a známí umělci. Mahlerova Symfonie č. 4 G dur zazní 4. 3. pod taktovkou Tomáše Netopila s
Kateřinou...

25. Studenti z Opavy jeli do Chile za zatměním slunce. Zažili strach, natočili film
Zdroj: ostrava.in ● 23. 2. 2021
Odkaz: https://www.ostrava.in/kulturni-zpravy/studenti-z-opavy-jeli-do-chile-za-zatmenim-slunce-zazilistrach-natocili-film.html
...Studenti z Opavy jeli do Chile za zatměním slunce. Zažili strach, natočili film Do Chile za zatměním Slunce. Tak zní
název filmu, jehož autory jsou Jiří Dobrý, Jiří Malík a Ondřej Smékal z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity. Ta jim v...
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26. Studenti z Opavy odjeli do Chile za zatměním Slunce. O své cestě natočili film
Zdroj: denik.cz ● 23. 2. 2021
Odkaz: https://www.denik.cz/film/studenti-z-opavy-odjeli-do-chile-za-zatmenim-slunce-o-sve-cestenatocili-film-20.html
... oblohu, která je snad ve všech ohledech na jižní polokouli krásnější než u nás,“ přibližuje mluvčí Slezské univerzity
Opava Karin Martínková. Podmínky pro pozorování noční oblohy jsou v Chile na vysoké úrovni, což dokazuje i fakt, že
zde...

27. Janáčkova filharmonie Ostrava zve na další online koncerty: Talentované mládí a Mahlerovu
Čtvrtou
Zdroj: casopisharmonie.cz ● 23. 2. 2021
Odkaz: https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/janackova-filharmonie-ostrava-zve-na-dalsi-onlinekoncerty-talentovane-mladi-a-mahlerovu-ctvrtou.html
... studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Začínající muzikanty hned následující týden na pódiu vystřídají jejich
zkušení kolegové: Mahlerova Symfonie č. 4 G dur zazní 4. března pod taktovkou Tomáše Netopila s Kateřinou
Kněžíkovou v sólové roli...

28. Fyzikové zkoumají černé díry
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 2. 2021
...Fyzikové zkoumají černé díry. Trojice astrofyziků z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě – Martin Kološ,
Arman Tursunov a Zdeněk Stuchlík – se ve svém vědeckém výzkumu zaměřila na černé díry. Podle nich by se v okolí
těchto...

29. Absolventi naší fakulty se nezaměstnanosti bát nemusí,
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 2. 2021
... Absolventi naší fakulty se nezaměstnanosti bát nemusí, říká proděkanka fakulty veřejných politik Mgr. Marta
Kolaříková, Ph.D. V loňském roce oslavila Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě dvanáct let od ...

30. Soutěž Můj svět má vítěze
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 2. 2021
..., ve kterém komise vybírala ze 170 snímků. Hygienická opatření poznamenala i zasedání komise. Do opavské Charity
dorazili pouze její členové Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a regionální manažer...
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31. Jaký kraj: Ostravský? Slezsko-moravský?
Zdroj: Region Opavsko ● 23. 2. 2021
... Slezsko a jen část Moravy,“ argumentoval například tehdejší rektor Slezské univerzity a budoucí opavský primátor
Zdeněk Jirásek. Jeho názor ale vyslyšen nebyl, a tak již dvacet let žijeme v Moravskoslezském kraji. ...

32. LIVE stream - Ten druhý
Zdroj: informuji.cz ● 22. 2. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/praha/151019-live-stream-ten-druhy/
... tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. TEN DRUHÝ Autor, režie a výběr hudby: Tomáš Vůjtek Scéna a kostýmy:
Kateřina Kazická Jeroným Pražský: Vojtěch Lipina Gianfrancesco Poggio Bracciolini: Marek Cisovský Více informací o
akci LIVE stream...

33. Janáčkova filharmonie Ostrava zve online koncerty: Talentované mládí a Mahlerovu Čtvrtou
Zdroj: patriotmagazin.cz ● 22. 2. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/j-anackova-filharmonie-ostrava-zve-online-koncerty-talentovanemladi-a-mahlerovu-ctvrtou
... pro stream kamery absolventů a studentů oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské
univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Začínající muzikanty hned
následující týden...

34. Janáčkova filharmonie Ostrava připravuje koncert ve spolupráci s...
Zdroj: operaplus.cz ● 22. 2. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/janackova-filharmonie-ostrava-pripravuje-koncert-ve-spolupraci-s-mladymiumelci/
... Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, uvedla mluvčí. Začínající muzikanty
hned následující týden na pódiu vystřídají zkušení a známí umělci. Mahlerova symfonie zazní 4. března pod taktovkou
Tomáše...
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35. Janáčkova filharmonie Ostrava připravuje dva onlinové koncerty
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 22. 2. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/janackova-filharmonie-ostrava-pripravuje-dva-onlinovekoncerty-143558
... Michaela Dvořáková. Jejich představení zaznamenají pro streamované vysílání kamery absolventů a studentů oborů
multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž pořídí studentka Institutu
tvůrčí fotografie...

36. Talentované mládí v Ostravě
Zdroj: classicpraha.cz ● 22. 2. 2021
Odkaz: https://www.classicpraha.cz/aktualne/kulturni-servis/talentovane-mladi-v-ostrave/
... zaznamenají pro stream kamery absolventů a studentů oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na
Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Začínající muzikanty
hned následující...

37. Poškozeným lázním by mohla pomoct digitální karta
Zdroj: Právo ● 22. 2. 2021
... jim nejen pomohla naplánovat lázeňský pobyt, ale i zajistit další návazné služby. „Projekt byl podán již vloni na
podzim Technologické agentuře ČR a čeká na své posouzení,“ shrnula mluvčí SUO Karin Martínková ...

38. Antonín Braný – český fotograf a vysokoškolský pedagog.
Zdroj: ifotovideo.cz ● 21. 2. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/antonin-brany-cesky-fotograf-a-vysokoskolskypedagog_13174.html
... 1983–1989 přednášel na Institutu výtvarné fotografie. Od roku 1981 vyučoval na katedře fotografie FAMU
(spolupráci ukončil v roce 1998), od 1990 na Institutu tvůrčí fotografie. Dříve rovněž pedagogicky působil na Krajské
lidové konzervatoři v...
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