1. DPP: Venkovní Galerie Vltavská nabízí novou výstavu Básně z dálnice
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 18. 4. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/DPP-Venkovni-Galerie-Vltavska-nabizinovou-vystavu-Basne-z-dalnice-660941
... stránkách programu Umění pro město. Medailony umělců Jolana Havelková (1966, Kolín) vystudovala Institut tvůrčí
fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků
včetně...

2. ŘEŠENÍ FOTOHÁDANKY: Poznali jste známá místa v Opavě?
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 18. 4. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/ctenar-reporter/reseni-fotohadanky-poznali-jste-znama-mista-v-opave20210417.html
... nachází na Bezručově náměstí v Opavě. Kliknutím zvětšíte Poznáte tajemná místa? | Foto: Veronika Königová 1.
Socha u kašny, která je na Bezručově náměstí v Opavě (u Slezské univerzity) Jaké místo je na snímku vyfoceno? Zdroj:
Veronika...

3. Art návštěva, zastavení druhé: Fotograf Jaroslav Malík hledá duši (i duchy) Landeku a Zlatých
Hor
Zdroj: ostravan.cz ● 18. 4. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69119/art-navsteva-zastaveni-druhe-fotograf-jaroslav-malik-hleda-dusi-iduchy-landeku-a-zlatych-hor/
... obzvláštní citlivostí je vnímají hlavně návštěvy z řad umělců. Třeba mladý ostravský fotograf Ondrej Durczak, jenž je
nyní i pedagogem a doktorandem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Durczak v tomto bytě přesně
věděl, kdy to...

4. Recenze - Konzervatismus pro třetí tisíciletí
Zdroj: blog.idnes.cz ● 17. 4. 2021
Odkaz: https://vlastimilpodracky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=769296
... fakultě UK v Praze, Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě a Fakultě humanitných vied UNIZA v Žilině. Od
roku 2003 působil v rámci Vojenské policie a Právní služby AČR na různých stupních velení a řízení až do stupně
Generálního štábu AČR...
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5. Stanislav Polnar: Vlastimil Podracký - Konzervatismus pro třetí tisíciletí
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 17. 4. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Stanislav-Polnar-Vlastimil-PodrackyKonzervatismus-pro-treti-tisicileti-660926
...Vystudoval právo, právní vědu, informační studia, knihovnictví a historické vědy na Právnické fakultě UK v Praze,
Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě a Fakultě humanitných vied UNIZA v Žilině. Od roku 2003 působil v
rámci Vojenské policie...

6. Venkovní Galerie Vltavská u stejnojmenné stanice metra od 15.4. nabízí novou výstavu „Básně z
dálnice“
Zdroj: regionpraha.cz ● 17. 4. 2021
Odkaz: https://www.regionpraha.cz/zpravodajstvi/venkovni-galerie-vltavska-u-stejnojmenne-158038/
... uvedených termínech, jsou k dispozici na webových stránkách programu Umění pro město:
https://umenipromesto.eu/data/soubory/14/vysledky-1476.pdf. Medailony umělců: Jolana Havelková (1966, Kolín)
vystudovala Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě...

7. Pružná OPF Karviná. Otevírá nový studijní program Digitální business
Zdroj: polar.cz ● 17. 4. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000024993/pruzna-opf-karvina-otevira-novy-studijniprogram-digitalni-business
...Pružná OPF Karviná. Otevírá nový studijní program Digitální business. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
otevřela nový studijní program Digitální business. Reaguje tak na nový trend současné doby a přesouvání kvůli
koronavirové krizi...

8. Kůrovec odkryl tajemnou středověkou osadu Havranov
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 17. 4. 2021
..., jak nasbírané informace zpracovat. Existují 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...
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9. Události v regionech (Ostrava): Výročí Ostravsko-opavské operace
Zdroj: Události v regionech (Ostrava) ● 16. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030416-udalosti-v-regionech/obsah/833931-vyroci-ostravsko-opavske-operace
...Události v regionech (Ostrava): Výročí Ostravsko-opavské operace. Živě s Lubomírem Hlavienkou, historikem ze
Slezské univerzity v Opavě. Před 76 lety začala třetí fáze Ostravsko-opavské operace. Důležitá bitva 2. světové války,
které se...

10. Recenze – Konzervatismus pro třetí tisíciletí
Zdroj: voxpopuliblog.cz ● 16. 4. 2021
Odkaz: https://voxpopuliblog.cz/recenze-konzervatismus-pro-treti-tisicileti/
...Podplukovník Stanislav Polnar se narodil v roce 1976. Vystudoval právo, právní vědu, informační studia, knihovnictví
a historické vědy na Právnické fakultě UK v Praze, Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě a Fakultě
humanitných vied UNIZA v...

11. Fotograf David Macháček: Fotku musím jen tak potkat
Zdroj: vlasta.cz ● 16. 4. 2021
Odkaz: https://www.vlasta.cz/clanek/rozhovor-david-machacek-fotku-musim-jen-tak-potkat20260525.html
... na mě nepromluví, neptá se… Asi je to dáno mojí touhou po klidu a ostychem. Ale otisk člověka na těch fotkách je.
Fotky do deníku pořizujete výhradně mobilem, zároveň studujete na opavském Institutu tvůrčí fotografie. Jde to
dohromady? Jde...

12. Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné
Zdroj: karvina.cz ● 16. 4. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/pozvanka-na-19-zm-karvine
... velkém sále OPF Karviná v Karviné-Fryštátě. Program 19. zasedání naleznete ve formátu pdf ZDE , materiály na 19.
Zastupitelstvo města Karviné budou zveřejněny v pondělí 19.04.2021...
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13. Více tipů z celého kraje i Česka najdete na www.tipydeniku.cz
Zdroj: Liberecký deník ● 16. 4. 2021
... šenovské čarodějnice a čaroděje, aby se podělili o to, jak poslední dubnový den slaví a jak vyrábí čarodějnici. NOVÝ
BOR Jindřich Štreit: Vztahy, Kdy: probíhá, Kde: Městské divadlo sloužící nyní jako očkovací centrum. Proč přijít:
Fotografie...

14. Studio ČT24
Zdroj: ČT24 - další pořady ● 15. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058250415
...Studio ČT24 / Téma: World Press Photo / Host: Vladimír Birgus, Institut tvůrčí fotografie...

15. Karel Otto Hrubý – fotograf, pedagog a teoretik
Zdroj: ifotovideo.cz ● 15. 4. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/karel-otto-hruby-fotograf-pedagog-ateoretik_13307.html
... hodnoty černobílé fotografie, cit pro výtvarný řád a specifika média fotografie, myšlenkovou sdělnost. Byl rovněž
jedním ze zakladatelů Svazu českých fotografů, Školy výtvarné fotografie SČF (později Institutu tvůrčí fotografie při
Slezské...

16. OPF Karviná otevírá nový studijní program Digitální business
Zdroj: polar.cz ● 15. 4. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000025015/opf-karvina-otevira-novy-studijniprogram-digitalni-business
...OPF Karviná otevírá nový studijní program Digitální business. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné otevřela
nový studijní program Digitální business. Reaguje tak na nový trend současné doby a přesouvání podnikání kvůli
koronavirové...

17. OBRAZEM: Co je nového v Karviné? Projděte si historickou i moderní část města
Zdroj: karvinsky.denik.cz ● 14. 4. 2021
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/ctenar-reporter/obrazem-co-je-noveho-v-karvine-projdete-sihistorickou-i-moderni-cast-mesta-2021.html
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.... Uvidíte i to, jak se staví obchvat, opravu krytého bazénu nebo již rozkvétající sakury u Obchodně-podnikatelské
fakulty. Děkujeme za pestré snímky. Kliknutím zvětšíte 56 fotografií v galerii › Na procházce Karvinou. | Foto: Viktorie
Nečasová...

18. OBRAZEM: Sakura jako jeden ze symbolů jarní Karviné
Zdroj: karvinsky.denik.cz ● 13. 4. 2021
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/ctenar-reporter/obrazem-sakura-jako-jeden-ze-symbolu-jarni-karvine20210413.html
... na přiložených fotografiích jsou ozdobou prostranství před Slezskou univerzitou v Karviné. Jiří Hanzel Autor: autor
externí || | Foto: Jiří Hanzel || Čtenář | reportér ...

19. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Region Bruntálský ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu.
Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let své existence opustilo její brány téměř
14 tisíc...

20. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Region Bruntálský ● 13. 4. 2021
... na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se šesti pobočkami. K dispozici je několik kulturních
zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén. Máme zrekonstruované kino, jedno z největších letních
kin v České...

21. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Region Frýdecko-Místecký ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu
Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let své existence opustilo její brány téměř
14 tisíc...
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22. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Region Frýdecko-Místecký ● 13. 4. 2021
... vysokoškolského studia na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se šesti pobočkami. K dispozici je
několik kulturních zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén. Máme zrekonstruované kino, jedno z
největších letních...

23. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Noviny Region Karvinsko ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu
Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let své existence opustilo její brány téměř
14 tisíc...

24. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Noviny Region Karvinsko ● 13. 4. 2021
... studia na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se šesti pobočkami. K dispozici je několik kulturních
zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén. Máme zrekonstruované kino, jedno z největších letních
kin v...

25. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Region - Týdeník okresu Nový Jičín ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu
Rubrika: Dobré místo pro život 17 Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let
své existence...

26. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Region - Týdeník okresu Nový Jičín ● 13. 4. 2021
... vysokoškolského studia na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se šesti pobočkami. K dispozici je
několik kulturních zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén. Máme zrekonstruované kino, jedno z
největších letních...

6

27. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu
Rubrika: Dobré místo pro život Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let své
existence...

28. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 13. 4. 2021
... sedm. Nechybí ani možnost vysokoškolského studia na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se
šesti pobočkami. K dispozici je několik kulturních zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén.
Máme...

29. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale
také rozvoji regionu
Zdroj: Ostravský týdeník ● 13. 4. 2021
...OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji regionu
Rubrika: Dobré místo pro život Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce 1990. Za více než 30 let své
existence...

30. Primátor Karviné Jan Wolf v rozhovoru:
Zdroj: Ostravský týdeník ● 13. 4. 2021
... vysokoškolského studia na Slezské univerzitě. Ve městě nechybí moderní knihovna se šesti pobočkami. K dispozici je
několik kulturních zařízení, nechybí letní koupaliště a rekonstruujeme krytý bazén. Máme zrekonstruované kino, jedno z
největších letních...

31. Kampaň Nursing Now v České republice
Zdroj: Florence ● 13. 4. 2021
... a také pedagoga Jindřicha Štreita přibližuje jak každodenní práci sestry, tak i momenty, které zachycují emoce, jež
sestry do své práce při poskytování ošetřovatelské péče o své pacienty vkládají. Jindřich Štreit fotografoval sestry v...

7

32. Studenti fakulty veřejných politik testují zaměstnance
Zdroj: Region Opavsko ● 13. 4. 2021
...Studenti fakulty veřejných politik testují zaměstnance. V budově fakulty na Bezručově náměstí 14 spustilo od začátku
února provoz druhé očkovací centrum Slezské nemocnice. Nově se zde také testují zaměstnanci univerzity...

33. Druhé kolo přijímaček na fakultě veřejných politik
Zdroj: Region Opavsko ● 13. 4. 2021
...Druhé kolo přijímaček na fakultě veřejných politik. Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecké
fakulty. Fakulta zaznamenala v letošním prvním kole přijímacího řízení velký úspěch. Přihlášek ke studiu bylo ze...

34. Daniela Drtinová v on-line vysílání se studenty
Zdroj: Region Opavsko ● 13. 4. 2021
... Fakulta veřejných politik v Opavě a role moderátorů se opět ujmou sami studenti. Dalším neméně zajímavým hostem
bude 10. května doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. s přednáškou „Lesk a bída českých společenských věd a proč máme
velký problém“...

35. Zaniklý „svět žen“ v budově filozoficko-přírodovědecké fakulty
Zdroj: Region Opavsko ● 13. 4. 2021
...Zaniklý „svět žen“ v budově filozoficko-přírodovědecké fakulty. K nenápadným, a přitom pozoruhodným památkám
Opavy náleží sídlo filozoficko-přírodovědecké fakulty na Masarykově třídě. Pamětníci si vybaví, že se zde dříve
nacházel...

36. Vedoucí Institutu tvůrčí fotografie vydal knihu o dějinách naší fotografie
Zdroj: Region Opavsko ● 13. 4. 2021
...Vedoucí Institutu tvůrčí fotografie vydal knihu o dějinách naší fotografie. Nové dějiny naší fotografie v chronologii.
Česká fotografie v datech 1839–2019 je novou publikací Vladimíra Birguse, vedoucího ITF, a Pavla Scheuflera...

37. Strany v kraji vybírají volební lídry, hejtman Vondrák kandidovat nechce
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 12. 4. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/volby-snemovna-kandidatky-preferencekoalice-moravskoslezsky.A210412_145013_imp-moravskoslezsky_kov
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...Politolog: Do hry vstupuje i novela zákona. Politolog Michal Kuděla ze Slezské univerzity v Opavě se zdráhá dělat
prognózy výsledků. Přesto naznačil několik...

38. Strany v kraji vybírají volební lídry, hejtman Vondrák kandidovat nechce
Zdroj: idnes.cz/ostrava ● 12. 4. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/volby-snemovna-kandidatky-preference-koalicemoravskoslezsky.A210412_603172_ostrava-zpravy_woj
...Politolog: Do hry vstupuje i novela zákona. Politolog Michal Kuděla ze Slezské univerzity v Opavě se zdráhá dělat
prognózy výsledků. Přesto naznačil několik...

39. Vědci oživili Einsteinův snímek. Sledujte, jak vypadalo zatmění Slunce v barvách
Zdroj: denik.cz ● 12. 4. 2021
Odkaz: https://www.denik.cz/veda-a-technika/vedci-ozivili-einsteinuv-snimek-sledujte-jak-vypadalozatmeni-slunce-v-barvach-2.html
.... Kliknutím zvětšíte 4 fotografie v galerii › Slavný fyzikální snímek, který je důkazem Einsteinovy obecné teorie
relativity, omladili vědci z brněnské techniky a Slezské univerzity v Opavě. | Foto: Petr Horálek Slavný fyzikální snímek,
který je...

40. Omladili zlomový snímek
Zdroj: Blanenský deník ● 12. 4. 2021
..., omladili vědci z brněnské techniky a Slezské univerzity v Opavě. Čeští badatelé fotografii oživili barvami a dodali jí
detaily. „Lidé po více než sto letech mohou zhlédnout, jak tento úkaz vypadal v barvách,“ uvedl spoluautor Petr Horálek
z...

41. Strany vybírají volební lídry
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský ● 12. 4. 2021
... Michal Kuděla ze Slezské univerzity v Opavě se zdráhá dělat prognózy výsledků. Přesto naznačil několik trendů,
například to, že podpora hnutí ANO vlivem pandemie klesá. „Absence hejtmana Vondráka pak jistě k lepšímu výsledku
nepomůže,“ podotkl...
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