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1. Objektiv Jindřicha Štreita zachycuje bezdomovce
Online ● ehutnik.cz (Regionální zprávy) ● 16. 2. 2020, 5:00
Autor: Roman Baselides ● Rubrika: Kultura
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://ehutnik.cz/kultura/objektiv-jindricha-streita-zachycuje-bezdomovce
... Michalem Popieluchem. „Je to výborné téma pro studenty, nahradí jim to učebnici a záštitu nad knihou převezme Jindřich
Štreit,“ dodal Popieluch, který před léty studoval u profesora Štreita obor Tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě...

2. Javory, duby, lípy. Dobrovolníci sázejí stromy, zapojili se i v Paskově
Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 2. 2020, 19:47
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Michal Sedlák ● Rubrika: Regiony
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.denik.cz/regiony/javory-duby-lipy-dobrovolnici-sazeji-stromy-po-celem-kraji-20200208.html
... projekt je a bude sloužit k mezigeneračnímu setkávání lidí. Stromy si totiž zasadili rodiny s malými i dospívajícími dětmi nebo
prarodiče s vnoučaty, ale také zástupci Slezské univerzity nebo Slezské nemocnice,“ dodává jedna ze zakladatelů školy...

3. Chodím do restaurací. Moderovat kvízy
Tisk ● 5 plus 2 - Ostravsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 14. 2. 2020
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Petr Wojnar
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76718459-7b722597a12d2c1811da/
... studentky fakulty Slezské univerzity v Karviné moderátorka. Čtyřiadvacetiletá Kristína Kubicová je jedním z lidí, kteří s
mikrofonem v ruce řídí zábavné kvízy. To jsou klání, při kterých skupiny lidí v týmech soutěží v restauracích či barech ve...

4. Mají školy učit o klimatické krizi? Většina učitelů si zatím netroufá,
někteří studenti to postrádají
Online ● rodicevitani.cz (Rodina / Pro děti) ● 13. 2. 2020, 19:30
Autor: Kateřina Lánská ● Rubrika: Občanské vzdělávání
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: opavská univerzita
Odkaz: https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/obcanske-vzdelavani/maji-skoly-ucit-o-klimaticke-krizivetsina-ucitelu-si-zatim-netroufa-nekteri-studenti-to-postradaji/
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... a další rizikové jevy se týkají nás všech,“ komentuje úroveň diskuse Jiří Karen, učitel ZŠ Háj ve Slezsku, doktorand Opavské
univerzity a člen platformy Učitelé za klima. Ta vznikla ve druhé polovině loňského roku jako reakce na studentské...

5. Chátrající obchodní dům se může stát africkým muzeem Joy
Adamsonové
Rozhlas ● Rádio Impuls (České stanice) ● 13. 2. 2020, 16:40
Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Autor: Žaneta Motlová ● Rubrika: Rádio Impuls - Moravskoslezský kraj
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/opava-breda-joy-adamsonova-muzeum-afriky-jiriblata.A200213_164004_imp-moravskoslezsky_kov
... činnost samotná ale Bredu nenaplní. Spolupracujeme také se Slezskou univerzitou a možností využití pro její Tvůrčí fotografii,“
uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Projekt vzniká po dohodě s ministerstvem kultury, které Opavě přislíbilo pomoc s...

6. Chátrající obchodní dům se může stát africkým muzeem Joy
Adamsonové
Online ● idnes.cz/ostrava (Regionální zprávy) ● 13. 2. 2020, 16:40
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Žaneta Motlová ● Rubrika: Ostrava - Ostrava - zprávy
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/opava-breda-joy-adamsonova-muzeum-afriky-jiriblata.A200213_532856_ostrava-zpravy_jog
... Adamsonové, které by vzniklo díky světově unikátní sbírce Jiřího Blaty. Muzejní činnost samotná ale Bredu nenaplní.
Spolupracujeme také se Slezskou univerzitou a možností využití pro její Tvůrčí fotografii,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil...

7. Afrika v Opavě. Město zvažuje odkup Bredy
Tisk ● MF Dnes - Moravskoslezský; str. 16 (Zprávy / Politika) ● 13. 2. 2020
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Žaneta Motlová
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76683546-fe4a87a42372fa994b40/
... také se Slezskou univerzitou a možností využití pro její Tvůrčí fotografii,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Projekt vzniká
po dohodě s ministerstvem kultury, které Opavě přislíbilo pomoc s nákladnou rekonstrukcí. Konkurzní správce Bredu...

8. Události v regionech (Ostrava)
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 12. 2. 2020, 18:00
Vydavatel: Česká televize
Téma: Slezská univerzita v Opavě
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Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030212-udalosti-vregionech
.... Mezinárodní konference knihovníků na Slezské univerzitě v Opavě. Tématem je Kniha ve 21. století a přínos digitálních
knihoven. Krádeže benzínu a katalyzátorů z nejméně 14 aut vyšetřují policisté v Karviné. Už za to obvinili 2 recidivisty. V...

9. Objektiv Jindřicha Štreita zachycuje bezdomovce
Tisk ● Třinecký hutník; str. 8 (Regionální zprávy) ● 12. 2. 2020
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76663867-d58014096c9b2914f364/
... nad knihou převezme Jindřich Štreit,“ dodal Popieluch, který před léty studoval u profesora Štreita obor Tvůrčí fotografie na
Slezské univerzitě v Opavě. Jindřich Štreit je autorem výstavy i stejnojmenné knihy Kde domov můj. Lidi bez domova...

10. Konference Kniha ve 21. století řeší digitalizaci veřejných knihoven
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 12. 2. 2020, 11:32
Vydavatel: Česká televize
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/3046889-konference-kniha-ve-21-stoleti-residigitalizaci-verejnych
...Konference Kniha ve 21. století řeší digitalizaci veřejných knihoven Na půdě Slezské univerzity v Opavě začala třídenní
mezinárodní konference Kniha ve 21. století. Určena je knihovníkům, provozovatelům knihoven a vědeckým pracovníkům...

11. Lidové noviny: Málokdo je ochoten ve škole riskovat politický střet či
kontroverzi, říkají Učitelé za klima
Online ● eduin.cz (Jiné) ● 12. 2. 2020, 6:23
Rubrika: Články
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: opavská univerzita
Odkaz: https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-rozpaky-nad-klimazmenou/
... a další rizikové jevy se týkají nás všech,“ komentuje úroveň diskuse Jiří Karen, učitel ZŠ Háj ve Slezsku, doktorand Opavské
univerzity a člen platformy Učitelé za klima. Ta vznikla ve druhé polovině loňského roku jako reakce na studentské...

12. Filmové zpovědi hostů fóra Meltingpot potřetí
Online ● fullmoonzine.cz (Kultura / Umění) ● 12. 2. 2020, 1:38
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
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Odkaz: https://www.fullmoonzine.cz/filmove-zpovedi-hostu-fora-meltingpot-potreti
... vyrobil Ústav Filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity. „Zpovědi a myšlenky jsme se tentokrát snažili zasadit do
životního rámce našich hostů, aby výpověď působila uceleněji a nebyla vytržená ze souvislostí,” říká na úvod...

13. Může být u černé díry obyvatelná planeta? Podle českých fyziků ano
Online ● itmix.cz (IT / Technologie) ● 12. 2. 2020, 0:00
Rubrika: Ostatní
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://itmix.cz/muze-byt-u-cerne-diry-obyvatelna-planeta-podle-ceskych-fyziku-ano/
...Může být u černé díry obyvatelná planeta? Podle českých fyziků ano Ať je vaše vysněná adresa jakákoliv, zřejmě nepřijde s
úžasnějším nápadem než tým fyziků ze Slezské univerzity v Opavě. Ti si totiž položili otázku, zda by se dalo najít...

14. Může být u černé díry obyvatelná planeta? Podle českých fyziků ano
Online ● idnes.cz/technet (IT / Technologie) ● 12. 2. 2020, 0:00
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Matouš Lázňovský ● Rubrika: Technet - Věda
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.idnes.cz/technet/veda/zivot-planety-kolem-cernych-der.A200210_190622_veda_mla
... tvaru středového kruhu). | foto: James et al., Classical and Quantum Gravity Ať je vaše vysněná adresa jakákoliv, zřejmě nepřijde
s úžasnějším nápadem než tým fyziků ze Slezské univerzity v Opavě. Ti si totiž položili otázku, zda by se dalo...

15. Filmové zpovědi hostů fóra Meltingpot potřetí: Tuvia Tenenbom,
Manari Ushigua, Radek Jaroš i Yemi
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020, 21:27
Rubrika: News
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/pr/11000014373/filmove-zpovedi-hostu-fora-meltingpot-potreti-tuvia-tenenbommanari-ushigua-radek-jaros-i-yemi
... ,ochutnávky´ toho, co u nás mohou zažít,” vysvětluje kurátorka fóra Meltingpot Zlata Holušová. Rozhovory pro Meltingpot letos
vyrobil Ústav Filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity. Režie se ujala Monika Horsáková, za kamerou stáli...

16. Vysoké školy omezují kvůli koronaviru kontakty s Čínou
Online ● drbna.cz (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020, 19:39
Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: libor@drbna.cz, ČTK
Téma: Slezská univerzita v Opavě
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Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/zdravi/16624-vysoke-skoly-omezuji-kvuli-koronaviru-kontakty-s-cinou.html
... koronaviru zkomplikovala situaci třem univerzitám v Moravskoslezském kraji, které očekávaly příjezd studentů z Číny. Vysoká
škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita i Slezská univerzita v Opavě se s většinou studentů snaží...

17. Univerzity v regionu musí odříkat studenty z Číny
Rozhlas ● ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 11. 2. 2020, 18:51
Vydavatel: Český rozhlas ● Autor: František Tichý ● Rubrika: Aktuální dění
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Daniel
Martínek
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/univerzity-v-regionu-musi-odrikat-studenty-z-ciny-8147321
..., která má podepsány dohody s čínskými univerzitami. "Tam mělo dojít k výměně těch studentů, ale nedošlo z rozhodnutí
děkana právě z důvodu šíření koronaviru," řekl mluvčí univerzity Daniel Martínek. Příjezd studentů je tak odsunut do...

18. Filmové zpovědi hostů fóra Meltingpot potřetí
Online ● fullmoonzine.cz (Kultura / Umění) ● 11. 2. 2020, 18:42
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.fullmoonzine.cz/novinky/filmove-zpovedi-hostu-fora-meltingpot-potreti
... vyrobil Ústav Filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity. „Zpovědi a myšlenky jsme se tentokrát snažili zasadit do
životního rámce našich hostů, aby výpověď působila uceleněji a nebyla vytržená ze souvislostí,” říká na úvod...

19. České vysoké školy rázně reagují na koronavirus
Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 11. 2. 2020, 17:12
Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/skolstvi/ceske-vysoke-skoly-razne-reaguji-na-koronavirus.aa7bd7aa/
... studentů z Číny. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita i Slezská univerzita v Opavě se s
většinou studentů snaží dohodnout na posunu jejich příjezdu do doby, než to bude ze zdravotního hlediska bezpečné. Čtyři...

20. Jindřich Štreit a Cykly
Tisk ● Host; str. 4 (Kultura / Umění) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST ● Rubrika: Ateliér
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76594271-5cd26a3e10ec3e153425/
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... barevném podání zajímají Štreita obecnější polohy lidského údělu. Jeho obrazy doplňují další exponáty věnované cyklům lidské
existence, proměnám energie, hmoty a života vůbec. Jindřich Štreit je profesorem Institutu tvůrčí fotografie Slezské...

21. Málokdo je ochoten ve škole riskovat politický střet či kontroverzi,
říkají Učitelé za klima
Online ● clovekvtisni.cz (Jiné) ● 11. 2. 2020, 9:40
Autor: Kateřina Lánská
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: opavská univerzita
Odkaz: https://www.clovekvtisni.cz/rozpaky-nad-klimazmenou-jak-se-dnes-na-ceskych-skolach-uci-o-zmene-klimatu6360gp
... rizikové jevy se týkají nás všech," komentuje úroveň diskuse Jiří Karen, učitel ZŠ Háj ve Slezsku, doktorand Opavské univerzity a
člen platformy Učitelé za klima. Ta vznikla ve druhé polovině loňského roku jako reakce na studentské stávky...

22. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Ostravský týdeník; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568961-c7766226a01bb5c9d587/
... sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný
často vštěpoval, že není nutné v krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se...

23. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Ostravský týdeník; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568959-b3add614309d01dbe16c/
... krátkými deníkovými záznamy. Jak vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho
prapůvod sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám...
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24. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568911-5db5b90906c8756ddd01/
... sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný
často vštěpoval, že není nutné v krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se...

25. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568909-35f86d5618fb04159ee7/
... krátkými deníkovými záznamy. Jak vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho
prapůvod sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám...

26. Fotograf zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region - Týdeník okresu Nový Jičín; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568852-9d2ab596db8c54bb16e1/
... Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný často vštěpoval, že není nutné v
krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se snažím přírodu především vnímat...

27. Fotograf zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region - Týdeník okresu Nový Jičín; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568850-11571977725edc8e8f18/
... vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho prapůvod sahá ale daleko do
minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný často vštěpoval...
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28. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568803-34156a5c017eb81ebc22/
... sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný
často vštěpoval, že není nutné v krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se...

29. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568801-1c9c48e577e6cb2257a7/
... krátkými deníkovými záznamy. Jak vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho
prapůvod sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám...

30. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region Frýdecko-Místecký; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568690-b36ed7c2bdbd83fff8ce/
... sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný
často vštěpoval, že není nutné v krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se...

31. Lukáš Horký: Zaznamenávám věci, které pomalu mizí. Fotograf
zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region Frýdecko-Místecký; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568688-dac9df9d1de817dc064a/
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... krátkými deníkovými záznamy. Jak vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho
prapůvod sahá ale daleko do minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám...

32. Vzpomínáte, co nám přinesly zapamatovatelné letopočty?
Tisk ● Region Bruntálský; str. 10 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568638-7698798d159e4f38eb03/
..., že v Krnově skončila výroba slavných elektrofonických kytar Jolana. 1999: UNIVERZITA KRNOV, OBCHVAT, KARNOLA Dalším
„magickým“ letopočtem byl rok 1999. V tom roce otevřela Slezská univerzita v Opavě své vzdělávací centrum v bývalém...

33. Fotograf zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region Bruntálský; str. 9 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568636-9942004cfebee2db6ff1/
... Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný často vštěpoval, že není nutné v
krajině za každou cenu pořídit fotografii. Je důležité v krajině být. Od té doby se snažím přírodu především vnímat...

34. Fotograf zachycuje ve svých projektech
Tisk ● Region Bruntálský; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76568634-528b00cb9de18e6e40d2/
... vznikl nápad této výstavy? Projekt se v mé hlavě zrodil někdy v roce 2017 v Jeseníkách. Jeho prapůvod sahá ale daleko do
minulosti. Na Institutu tvůrčí fotografie, během přednášek krajinářské fotografie, nám pedagog Jan Pohribný často vštěpoval...

35. Rozpaky nad klimazměnou
Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 14 (Zprávy / Politika) ● 11. 2. 2020
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: akademie
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: opavská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76571421-0656cdb7a7da42b23dac/
... a další rizikové jevy se týkají nás všech,“ komentuje úroveň diskuse Jiří Karen, učitel ZŠ Háj ve Slezsku, doktorand Opavské
univerzity a člen platformy Učitelé za klima. Ta vznikla ve druhé polovině loňského roku jako reakce na studentské...
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36. Magický ples Slezské univerzity
Tisk ● Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Autor: tep ● Rubrika: krátce
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, univerzita Opava
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76640425-3adc8db7d27562c02460/
...Magický ples Slezské univerzity OPAVA Ples plný zábavy a kouzel chystá Slezská univerzita v Opavě. Uskuteční se v sobotu 7.
března v Kulturním domě na Rybníčku. Vstupenky jsou již v předprodeji. Bohatý program, který návštěvníky okouzlí...

37. Inspirace pro nevěsty pod jednou střechou
Tisk ● Region Opavsko; str. 11 (Regionální zprávy) ● 11. 2. 2020
Autor: tep ● Rubrika: KULTURA
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/76640429-239e63be6f35e19eb2a7/
.... Alexandr Burda z Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity pohovoří o tom, jak má vypadat dokonalá svatební
tabule, Monika Szotkowská bude mít přednášku o dekoracích a Táňa Bystroňová představí nové trendy svatebního líčení...

38. Vždy se rád zapojil do práce. Pro město, muzeum i školy
Online ● trutnovinky.cz (Regionální zprávy) ● 10. 2. 2020, 19:41
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: opavská univerzita
Odkaz: https://trutnovinky.cz/zpravy/tecko/2020/unor/vzdy-se-rad-zapojil-do-prace-pro-mesto-muzeum-i-skoly/
... vídával a je škoda, že těch knih nestihl víc. Víte, na čem v poslední době pracoval? Už dlouhá léta měl rozpracovaná různá
témata. V posledních letech se ale také hodně věnoval trutnovské pobočce opavské univerzity a konzultacím se studenty...

39. Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
Online ● hlucin.cz (Regionální zprávy) ● 10. 2. 2020, 10:02
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/slavilo-se-100-vyroci-vzniku-hlucinska.html
... univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a
všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách a průběhu oslav. ...
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