1. Českou republiku ukazujeme z té lepší stránky, říká redaktor Mojí země Pavel Radosta
Online ● pozitivni-zpravy.cz (Jiné) ● 15. 8. 2021
Odkaz: https://pozitivni-zpravy.cz/ceskou-republiku-ukazujeme-z-te-lepsi-stranky-rika-redaktor-mojizeme-pavel-radosta/
... klimatologii. Ale fotografie tam skutečně nepatřila. Tu jsem současně a krátce studoval na tehdejším Institutu
výtvarné fotografie, dnes řádné fakultě opavské univerzity. Po třetím semestru jsem s vlastním focením nadlouho
skončil. Tak nějak jsem se...

2. Prestižní snímek NASA zobrazuje Perseidy slovensko-české dvojice astrofotografů
Online ● pvnovinky.cz (Regionální zprávy) ● 14. 8. 2021
Odkaz: https://pvnovinky.cz/astronomie/60257-prestizni-snimek-nasa-zobrazuje-perseidy-slovenskoceske-dvojice-astrofotografu
... astrofotograf a popularizátor astronomie Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v Opavě. Nezvyklý kompozitní snímek oběma autorům zabral stovky hodin práce. Meteorický roj
Perseid, který vrcholil v...

3. Gotické dvojče hostí Štreitovy fotografie. Výstava „S láskou …“ potrvá do září
Online ● litomericky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 14. 8. 2021
Odkaz: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/goticke-dvojce-hosti-streitovy-fotografie-vystava-slaskou-potrva-do-zari-202108.html
... a Monika Marková, ředitelka litoměřického hospice. O tvorbě a přístupu autora k nelehkému tématu promluvil
fotograf, novinář a Štreitův přítel Mirek Zimmer. Připomněl, že soubor fotografií připravil Jindřich Štreit ve spolupráci
s...

4. Nebeská podívaná
Tisk ● MF Dnes - Olomoucký; str. 1 (Zprávy / Politika) ● 14. 8. 2021
... fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a slovenským fotografem a
popularizátorem astronomie Tomášem Slovinským. Autoři zachycovali ze dvou různých míst oblíbený meteorický roj
Perseidy, snímkem se přitom snažili...

1

5. Koncert Ewy Farné na Dolním náměstí zahájí Bezručovu Opava 2021
Online ● eprogram.cz (Kultura / Umění) ● 13. 8. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/2311-koncert-ewy-farne-na-dolnim-namesti-zahajibezrucovu-opava-2021
... Fuki, Mucha). Unikátní koncert dvou ženských kvartet připravilo do svých prostor KUPE. Výstavním počinem bude
nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také mimořádná
fotografická...

6. V Ostravě vznikají hmyzí domky, vyrobte si se sochaři malé na balkony
Online ● zdravaova.cz (Regionální zprávy) ● 13. 8. 2021
Odkaz: https://zdravaova.cz/v-ostrave-vznikaji-hmyzi-domky-vyrobte-si-se-sochari-male-na-balkony/
... biologem Petrem Kočárkem z Ostravské univerzity jsou ke zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací
televize Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě LucernaTV . Hmyzí domky jsou totiž jednou z vhodných a účinných
cest, jak pracovat...

7. V Karviné se chystá výzkumný a vzdělávací park Eden za tři miliardy korun
Online ● ekolist.cz (Jiné) ● 13. 8. 2021
Odkaz: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-karvine-se-chysta-vyzkumny-a-vzdelavaci-park-edenza-tri-miliardy-korun
... Slezská univerzita, která chce v Karviné založit novou fakultu, jež by se podle Unucky zabývala postiženými územími
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. "Slezská univerzita je přesvědčena, že zvládne tu vědeckovýzkumnou část, to
znamená...

8. Jak se tu žije Vietnamcům
Tisk ● Právo - Jihozápadní Čechy; str. 22 (Zprávy / Politika) ● 12. 8. 2021
...Jak se tu žije Vietnamcům Výstava s podtitulem Jak se žije Vietnamcům v Čechách je do 27. srpna k vidění v
mázhauzu plzeňské radnice. „Fotograf Jindřich Štreit nasnímal vietnamskou komunitu tak , jak ji většinou neznáme.
Podařilo se mu...
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9. JEŘABINY
Tisk ● Apetit; str. 54, 55 (Životní styl / Móda) ● 12. 8. 2021
... plodech zůstává,“ dočtete se ve čtvrtém dílu knihy Pod pokličkou, kterou sepsala trojice autorek Monika Horsáková,
Kamila Teslíková a Jana Strýčková. Jedlý versus ptačí Oranžové plody jeřábu ptačího, které vídáte v přírodě, sice
svádějí k...

10. Prestižní snímek dne NASA z 9. srpna zobrazuje Perseidy slovensko-české dvojice
astrofotografů
Online ● astro.cz (Jiné) ● 12. 8. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/multimedia/prestizni-snimek-dne-nasa-z-9-srpna-zobrazuje-perseidyslovensko-ceske-dvojice-astrofotografu.html
... ztracené meteory). Jeho autory jsou slovenský astrofotograf a popularizátor astronomie Tomáš Slovinský a český
astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Nezvyklý kompozitní snímek, který oběma
autorům zabral...

11. Reading Specialist sertifiointitesti Texas.
Online ● zenysro.cz (Životní styl / Móda) ● 11. 8. 2021
Odkaz: https://www.zenysro.cz/blogy/testovani/reading-specialist-sertifiointitesti-texas
...-svět-pod-lupou kniha-citátů-o-pejscích-a-kočičkách karmický-osud-podle-znamení-zvěrokruhu the-prince-andthe-pauper zábavné-omalovánky-od-barvičky-k-barvičce výkupné-kk kurtizána-a-samuraj-pdf home jindřich-štreitfotografie-1965-2005-pdf strážci...

12. Noční oblohu zasypou Perseidy. Čekejte desítky „padajících hvězd“ za hodinu
Online ● idnes.cz/technet (IT / Technologie) ● 11. 8. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/perseidy-2021-vesmir-astronomie-hvezdna-obloha-padajicihvezdy.A210810_085112_tec_vesmir_vse
... místech s různou mírou světelného znečištění. Jeho autory jsou slovenský astrofotograf a popularizátor astronomie
Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Tomáš Slovinský
pořídil záběry...
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13. Noční oblohu zasypou Perseidy. Čekejte desítky „padajících hvězd“ za hodinu
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 8. 2021
Odkaz: https://wick.cz/nocni-oblohu-zasypou-perseidy-cekejte-desitky-padajicich-hvezd-za-hodinu/
... ústavu Slezské univerzity v Opavě. Tomáš Slovinský pořídil záběry meteorů u Runiny v Parku tmavej oblohy
Poloniny, zatímco Petr Horálek snímal meteory nad Sečskou přehradou. Následné úpravy a výsledná kompozice
zabraly asi stovky hodin práce...

14. Vietnamské příběhy byly opět vyprávěny objektivem českého fotografa
Online ● tisen.tv (Zprávy / Politika) ● 11. 8. 2021
Odkaz: https://www.tisen.tv/vietnamske-pribehy-byly-opet-vypraveny-objektivem-ceskeho-fotografa/
...Vietnamské příběhy byly opět vyprávěny objektivem českého fotografa Každodenní život vietnamských rodin v České
republice představuje výstava v Bliss, asi 80 km od Prahy. Fotograf Jindřich Štreit (vlevo) na výstavě fotografuje
příběhy...

15. Jak se žije Vietnamcům v Čechách
Tisk ● Plzeňský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 11. 8. 2021
...Jak se žije Vietnamcům v Čechách do 27. srpna Jeden z nejrespektovanějších českých fotografů Jindřich Štreit
nasnímal pro Charitu České republiky vietnamskou komunitu tak, jak ji česká společnost většinou nezná. Putovní
výstava Vietnam...

16. Postcovidový syndrom
Televize ● Zprávy FTV Prima (Prima televize) ● 10. 8. 2021
.... Kristýna Malá, reportérka CNN Prima News: Postcovidovým syndromem si nyní prochází i zpěvačka Hana
Zagorová, která musela zrušit všechny své koncerty. A před nedávnem si kvůli nemoci vzal život i vysokoškolský učitel
Slezské Univerzity. Po...

17. Fotkou dne NASA vybrala snímek pořízený na Seči. Zachycuje Perseidy
Online ● hradecka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 10. 8. 2021
Odkaz: https://hradecka.drbna.cz/zpravy/10600-fotkou-dne-nasa-vybrala-snimek-porizeny-na-secizachycuje-perseidy.html
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... ztracené meteory) pořízený českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a
slovenským fotografem a popularizátorem astronomie Tomášem Slovinským. Autoři zachycovali loni ze dvou různých
míst oblíbený meteorický...

18. Perseidy: Astronomický snímek dne NASA od slovensko-českých autorů
Online ● sciencemag.cz (IT / Technologie) ● 10. 8. 2021
Odkaz: https://sciencemag.cz/perseidy-astronomicky-snimek-dne-nasa-od-slovensko-ceskych-autoru/
... popularizátor astronomie Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity
v Opavě. Nezvyklý kompozitní snímek, který oběma autorům zabral stovky hodin práce, upozorňuje na blížící se
maximum každoročního...

19. V galerii Gotické dvojče dnes začíná jedinečná výstava
Tisk ● Litoměřický deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 10. 8. 2021
...V galerii Gotické dvojče dnes začíná jedinečná výstava Litoměřice V úterý 10. srpna proběhne v galerii Gotické dvojče
v Litoměřicích vernisáž k výstavě „Jindřich Štreit s láskou“. U příležitosti 20. výročí Hospice sv. Štěpána se koná...

20. Čech a Slovák uspěli se snímkem „padajících hvězd“
Tisk ● Tachovský deník; str. 7 (Regionální zprávy) ● 10. 8. 2021
...) pořízený českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a slovenským
fotografem a popularizátorem astronomie Tomášem Slovinským. Autoři zachycovali loni ze dvou různých míst oblíbený
meteorický roj Perseidy...

21. Univerzita Karlova: Patřit mezi nejlepší evropské univerzity
Online ● vedavyzkum.cz (Jiné) ● 10. 8. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/univerzita-karlova-patrit-mezi-nejlepsi-evropskeuniverzity
... Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem , Masarykova univerzit a, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ,
Slezská univerzita v Opavě , Veterinární univerzita v Brně a v neposlední řadě Mendelova univerzita v Brně . Univerzita
Karlova...

22. Fotkou dne NASA je snímek autorů z Česka a Slovenska, zachycuje Perseidy
Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 8. 2021
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Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fotkou-dne-nasa-je-snimek-autoru-z-ceska-a-slovenskazachycuje-perseidy-171736
... českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a slovenským fotografem
Tomášem Slovinským. Autoři zachycovali loni ze dvou různých míst oblíbený meteorický roj Perseidy, snímkem se
přitom snažili upozornit na...

23. Fotoreportér ČTK Vondrouš vystavuje na LFŠ snímky pandemické Prahy
Online ● ctk.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 8. 2021
Odkaz: https://www.ctk.cz/novinky/?id=3303
... působí absolvent Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě od roku 2005. Na kontě má řadu
prestižních ocenění. V roce 2019 zvítězil v jedné z kategorií soutěže pořádané Mezinárodní asociací sportovních
novinářů (AIPS), kde...

24. Ženská síla na fotografiích
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 10. 8. 2021
...Ženská síla na fotografiích OPAVA Jak by vypadala ženská síla, kdyby se dala zobrazit? Nad tím se bude zamýšlet
nová výstava Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě s názvem 30+. Expozice, která obsahuje více než pět
set...

25. Továrna umění 21
Online ● iumeni.cz (Kultura / Umění) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/2021-tovarna-umeni-21/
... Špaňhel, Jiří Štencek, Jindřich Štreit, Zuzana Tázlarová, Dušan Urbaník, Petr Válek, Jiří Siostrzonek, Katarína Szanyi,
Jaroslav Šťastný, Jiří Valoch, Robert Vlasák, Miloš Vojtěchovský, Imrich Veber, Jan Wojnar, Radka Žáková Publisher: i...

26. Petr a Tomáš s Perseidy okouzlili NASA. Perseus a ztracené meteory jsou snímkem dne
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/686949/petr-a-tomas-s-perseidy-okouzlili-nasaperseus-a-ztracene-meteory-jsou-snimkem-dne.html
... meteory) pořízený českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a
slovenským fotografem a popularizátorem astronomie Tomášem Slovinským. Autoři zachycovali loni ze dvou různých
míst oblíbený meteorický roj...
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27. Snímek dne NASA má česko-slovenské autory. Láká na Perseidy
Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/snimek-dne-nasa-ma-cesko-slovenske-autory-laka-naperseidy-40368551
... Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Kompozitní
snímek upozorňuje na blížící se maximum meteorického roje Perseidy i problém světelného znečištění. Astronomický
snímek dne NASA z 9...

28. Vietnam stories aneb jak se žije Vietnamcům v ČR - FOTKY
Online ● qap.cz (Regionální zprávy) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.qap.cz/object/vietnam-stories-aneb-jak-se-zije-vietnamcum-v-cr-fotky-120173
... evidováno na 22 600 cizinců, z toho Vietnamců je 2 500,“ uvádí Tereza Šlajsová z magistrátního odboru sociálních
služeb . Jeden z nejrespektovanějších českých fotografů Jindřich Štreit nasnímal pro Charitu České republiky
vietnamskou komunitu tak...

29. Jak se žije Vietnamcům v ČR? Odpovídá výstava v mázhauzu radnice
Online ● plzen.eu (Regionální zprávy) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/jak-se-zije-vietnamcum-v-cr-odpovidavystava-v-mazhauzu-radnice.aspx
...Jak se žije Vietnamcům v ČR? Odpovídá výstava v mázhauzu radnice Fotografie: A. Jarošová Jeden z
nejrespektovanějších českých fotografů Jindřich Štreit nasnímal pro Charitu České republiky vietnamskou komunitu tak,
jak ji česká...

30. Prestižní snímek dne NASA z 9. srpna má slovensko-české autory
Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/08/09/prestizni-snimek-dne-nasa-z-9-srpna-ma-slovensko-ceskeautory/
... popularizátor astronomie Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity
v Opavě. Nezvyklý kompozitní snímek, který oběma autorům zabral stovky hodin práce, upozorňuje na blížící se
maximum každoročního...
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31. Astronomická fotka dne? Snímek česko-slovenských autorů zachycuje Perseidy
Online ● berounsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://berounsky.denik.cz/veda-a-technika/nasa-fotka-dne-perseidy-20210809.html
... meteory) pořízený českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a
slovenským fotografem a popularizátorem astronomie Tomášem Slovinským. Kliknutím zvětšíte 10 fotografií v galerii
› Americká vesmírná...

32. Jindřich Štreit - S láskou
Online ● litomerice.cz (Regionální zprávy) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://litomerice.cz/vypis-akci/details/2021-08-10/7789-jindrich-streit-s-laskou-1
...Jindřich Štreit - S láskou úterý, 10 srpen 2021 - sobota, 18 září 2021 Gotické dvojče, Jezuitská 241/12, Litoměřice,
Litoměřice 10. 8.—18. 9. Jindřich Štreit 10. 8., 17.00 vernisáž Výstava fotografií předního českého fotografa...

33. Fotkou dne NASA je česko-slovenský snímek. „Perseus a ztracené meteory“ upozorňuje na stále
větší světelné znečištění
Online ● zahranicni.hn.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://zahranicni.hn.cz/c1-66960560-fotkou-dne-nasa-je-cesko-slovensky-snimek-bdquoperseus-a-ztracene-meteory-ldquo-upozornuje-na-stale-vetsi-svetelne-znecisteni
... NASA v pondělí zveřejnila jako svou astronomickou fotografii dne snímek s názvem Perseus and Lost Meteors
(Perseus a ztracené meteory) pořízený českým fotografem Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě a slovenským...

34. Plzeň: Jak se žije Vietnamcům v ČR? Odpovídá výstava v mázhauzu radnice
Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 9. 8. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/604959-plzen-jak-se-zije-vietnamcum-v-cr-odpovida-vystava-vmazhauzu-radnice/
...Plzeň: Jak se žije Vietnamcům v ČR? Odpovídá výstava v mázhauzu radnice Jak se žije Vietnamcům v ČR? Odpovídá
výstava v mázhauzu radnice Fotografie: A. Jarošová Jeden z nejrespektovanějších českých fotografů Jindřich Štreit
nasnímal pro...

8

