1. Dostihový spolek bojuje s opavským pedagogem
Zdroj: regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 23. 5. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/05/23/dostihovy-spolek-bojuje-s-opavskym-pedagogem/
...Dostihový spolek bojuje s opavským pedagogem. Jedním slovem paradox. Uznávaný fotoreportér a absolvent Institutu
tvůrčí fotografie v Opavě Roman Vondrouš loni na Velké pardubické pořídil snímek, za který...

2. Týden s filmy Slezské univerzity
Zdroj: opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 23. 5. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/kultura_region/tyden-s-filmy-slezske-univerzity-20210523.html
... univerzity Karin Martínková. Na Týden s filmy Slezské univerzity naváže hned v sobotu 29. května další důležitá akce,
Opavský majáles. Ve formě prvního opavského autokoncertu se uskuteční od 17 hodin v Městských sadech u
víceúčelové haly...

3. Ceny cestovního ruchu mají turismus podpořit a povzbudit všechny jeho aktéry
Zdroj: parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 22. 5. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jan-Krkoska-49971/clanek/Ceny-cestovniho-ruchu-majiturismus-podporit-a-povzbudit-vsechny-jeho-aktery-113321
... cenycr.cz. Chtěl bych tímto poděkovat studentům oboru Multimediální techniky Slezské univerzity v Opavě, kteří pro
nás spoty vyrobili,“ vysvětlil Petr Koudela a dodal, že už teď se těší na další ročník Cen cestovního ruchu
Moravskoslezského...

4. Česká televize by neměla vysílat oslí hýkání a aktivistický kýč jakým je soutěž Eurovize
Zdroj: reflex.cz (Společenské / Bulvár) ● 22. 5. 2021
Odkaz: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/107307/ceska-televize-by-nemela-vysilat-osli-hykani-aaktivisticky-kyc-jakym-je-soutez-eurovize.html
... kára s diktátory by zde proto byla jen nevýznamnou rekvizitou. Je ale záhadou, proč tuto hroznou pouťovou atrakci
vysílá za peníze koncesionářů i veřejnoprávní Česká televize. Profesor Pavel Mühlpachr z Fakulty veřejných politik na
Slezské univerzitě v Opavě v jednom svém odborném díle píše, že „každá společnost v přechodu – a naše společnost se
nachází v tomto smyslu v situaci bezprecedentní – je přímo nabita deviantními fenomény“. Pan profesor se samozřejmě
nevěnuje hudebním soutěžím jako je Eurovison Song Contest (Velká cena Eurovize), ale ta se svojí nabubřelostí,
kýčovitostí a nekonečným kvílením, jež v ní mnoho interpretů vyluzuje, k deviantním fenoménům už léta řadí. Některá
vystoupení se dají označit za naprostou devastaci jakéhokoli (nejenom kulturního) vkusu....
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5. Šéf Komerční banky: Češi našli svůj Wall Street v cihle českého domu
Zdroj: seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 22. 5. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sef-komercni-banky-cesi-nasli-svuj-wall-street-v-cihleceskeho-domu-155450
... HDP. – absolvent Slezské Univerzity v Opavě – do KB nastoupil v roce 2006 do korporátního bankovnictví a od roku
2012 pracoval v centrále Société Générale – od 2017 generální ředitel Komerční banky Jste tak optimistický? Česká
národní...

6. Fotografie i kino čekající na diváky. Z ulic Olomouce se stala galerie
Zdroj: impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 22. 5. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/olomoucky-kraj/olomouc-vystava-xy-prochazky-umelci-opavafotografie.A210522_075202_imp-olomoucky_kov
... zvučných jmen, jako třeba legenda Jindřich Štreit, uznávaný fotograf Imrich Veber a také studenti opavského
Institutu tvůrčí fotografie. Na zastávky lze do konce května narazit jako náhodný kolemjdoucí nebo si jejich návštěvu
cíleně naplánovat...

7. Fotografie i kino čekající na diváky. Z ulic Olomouce se stala galerie
Zdroj: idnes.cz/olomouc (Regionální zprávy) ● 22. 5. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-vystava-xy-prochazky-umelci-opavafotografie.A210517_608360_olomouc-zpravy_stk
... také studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie. Na zastávky lze do konce května narazit jako náhodný
kolemjdoucí nebo si jejich návštěvu cíleně naplánovat podle připravené mapy na webu xyolomouc.com, kde je k
dispozici i audioprůvodce a...

8. Loni vyfotil pád koně, letos jej na Velkou pardubickou nepustí. Je to cenzura, tragédie ke sportu
patří, říká fotograf ČTK
Zdroj: denikn.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://denikn.cz/631180/loni-vyfotil-pad-kone-letos-jej-na-velkou-pardubickou-nepusti-je-tocenzura-tragedie-ke-sportu-patri-rika-fotograf-ctk/
... později cenu, že? Tento konkrétní snímek dostal ocenění fotografie měsíce od správní rady Czech Press Photo, která
je složená z předních odborníků na fotografii, jako jsou Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb. Z jejich strany je
to...
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9. Pořadatel Velké pardubické zamítl akreditaci ČTK, nelíbí se mu loňské fotky
Zdroj: chrudimsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://chrudimsky.denik.cz/z-regionu/poradatel-velke-pardubicke-zamitl-akreditaci-ctk-nelibi-semu-lonske-fotky-20210.html
.... Bohužel i ty jsou součástí sportu. Stojím si za tím, že jsem nikdy etickou hranici nepřekročil," poznamenal Vondrouš.
Správní a dozorčí rada společnosti Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus,
Jindřich...

10. Pořadateli Velké pardubické se nelíbí snímky z loňských závodů, fotografovi neudělil akreditaci
Zdroj: irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/fotograf-ctk-neuedeleni-akreditace-velkapardubicka-dostihy-pad-zokeje-taxis_2105211534_mim
.... Fotka měsíce Správní a dozorčí rada společnosti Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je
Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje fotografii měsíce, tedy unikátní snímek, který
profesionálním...

11. Pořadatel Velké pardubické zamítl akreditaci, nelíbí se mu loňské fotky
Zdroj: ctk.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.ctk.cz/novinky/?id=3258
...Správní a dozorčí rada společnosti Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus,
Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje fotografii měsíce, tedy unikátní snímek, který...

12. Závody Velké pardubické nesmí fotit fotograf ČTK. Cenzura, brání se agentura
Zdroj: idnes.cz/zpravy/mediahub (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/ceska-tiskova-kancelar-velka-pardubicka-fotky-akreditacenespokojenost.A210521_134258_mediahub_lesa
.... Správní a dozorčí rada společnosti Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír
Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje fotografii měsíce, tedy unikátní snímek, který
profesionálním způsobem zachycuje...
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13. Velká pardubická nepustí na závody fotografa ČTK. Nelíbí se jí loňské fotky
Zdroj: isport.blesk.cz (Sport) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-velka-pardubicka/396574/velka-pardubicka-nepusti-nazavody-fotografa-ctk-nelibi-se-ji-lonske-fotky.html
... složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje
fotografii měsíce, tedy unikátní snímek, který profesionálním způsobem zachycuje důležitou událost uplynulého období
a zároveň má...

14. Dostihový spolek odmítl kvůli snímkům z Taxisu akreditovat fotografa ČTK na Velkou
pardubickou
Zdroj: ČRo Pardubice (Český rozhlas) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://pardubice.rozhlas.cz/dostihovy-spolek-odmitl-kvuli-snimkum-z-taxisu-akreditovatfotografa-ctk-na-8496300
... cenu v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo foto: Roman Vondrouš , ČTK Správní a dozorčí rada
společnosti Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb,
každý měsíc...

15. Smrt na Taxisu? Porušení etiky! Pořadateli Velké pardubické se nelíbí fotografie, autora už na
závodišti nechce
Zdroj: sport.cz (Sport) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/2399919-smrt-na-taxisu-poruseni-etiky-poradatelivelke-pardubicke-se-nelibi-fotografie-autora-uz-na-zavodisti-nechce.html
... si za tím, že jsem nikdy etickou hranici nepřekročil," poznamenal Vondrouš. Správní a dozorčí rada společnosti
Czech Photo složená z předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc...

16. Cenzura, nebo msta? Pořadatel Velké pardubické nechce akreditovat fotografa, nelíbí se mu
jeho snímky
Zdroj: nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://nasregion.cz/pardubice/cenzura-nebo-msta-poradatel-velke-pardubicke-nechceakreditovat-fotografa-nelibi-se-mu-jeho-snimky/
..., Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje fotografii měsíce, tedy unikátní snímek, který profesionálním
způsobem zachycuje důležitou událost uplynulého období a zároveň má vysokou estetickou úroveň. A právě fotka
loňského pádu na...
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17. Fotka smrtelného pádu se Dostihovému spolku nelíbí. Autora na Pardubickou nepustí
Zdroj: sport.aktualne.cz (Sport) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/snimek-tesne-pred-smrti-se-dostihovemu-spolku-nelibifotogra/r~cf829caaba2811eb9f15ac1f6b220ee8/
... předních odborníků v oboru, jako je Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb, každý měsíc vyhlašuje fotografii
měsíce, tedy unikátní snímek, který profesionálním způsobem zachycuje důležitou událost uplynulého období a zároveň
má vysokou...

18. Nemám ráda termín ženská literatura. Nic takového neexistuje, říká nejčtenější česká
spisovatelka Alena Mornštajnová
Zdroj: lidovky.cz/relax (Životní styl / Móda) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/relax/lide/nemam-rada-termin-zenska-literatura-nic-takoveho-neexistujeje-jen-ta-dobra-ci-spatna-rika-nejctenej.A210519_111656_lide_ape?zdroj=sph_lidovky
... knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, mladší je právnička. O Listopádu se mluví jako o vaší dosud nejpolitičtější
knize. Cítíte to stejně? Asi ano. I když v mých předcházejících knížkách se taky odráží téma naší komunistické minulosti
a život...

19. Grygar: Popularizaci jsem zúročil i ve vlastním výzkumu
Zdroj: universitas.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://www.universitas.cz/osobnosti/6970-grygar-popularizaci-jsem-zurocil-i-ve-vlastnimvyzkumu
... Černohorský vyjednal přes své četné kontakty, že Slezská univerzita vznikla v roce 1992, byl jmenován jejím prvním
rektorem a může se dnes radovat, že zejména Matematický i Fyzikální ústav Slezské univerzity má skvělou pověst nejen
doma, ale i v...

20. Galerista Aleš Seifert: Respirátor FFP2 je v ceně vstupenky
Zdroj: ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/galerista-ales-seifert-respirator-ffp2-je-v-cene-vstupenky-fxOEF
... na pozici ředitele Oblastní galerie Vysočina. Než tam v roce 2005 nastoupil, pracoval čtyři roky na odboru kultury
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Seifert je absolventem historie a muzeologie, kterou studoval na Slezské univerzitě v
Opavě...
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21. MOJE ZALIDNĚNÁ SAMOTA
Zdroj: Pátek Lidových novin; str. 6, 7, 8, 9, 10, 11 (Zprávy / Politika) ● 21. 5. 2021
...Před třemi roky jí vyšla dětská knížka Strašidýlko Stráša a loni publikovala v knize Krvavý Bronx povídku Mladý
pošetilec. Je vdaná, má dvě dcery: starší vystudovala knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, mladší je právnička.
Dosud...

22. Moravskoslezské univerzity už návrat prezenční výuky nevyužijí
Zdroj: seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 20. 5. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/moravskoslezske-univerzity-uz-navrat-prezencni-vyukynevyuziji-155507
... univerzity v Opavě Pavla Tuleji se rozvolnění na univerzitě nijak výrazně neprojeví, neboť současně s možným
návratem vysokoškolských studentů k prezenční formě výuky začíná na Slezské univerzitě zkouškové období, jímž se
fakticky letní semestr...

23. Europe Direct – přímá zkratka do Bruselu
Zdroj: novinykraje.cz (Regionální zprávy) ● 20. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinykraje.cz/moravskoslezsky/2021/05/20/europe-direct-prima-zkratka-dobruselu/
... zůstali a byli spokojeni, a jak to může ovlivnit EU. Tyto své potřeby budou moci středoškoláci probrat v diskusi s
europoslankyní Martinou Dlabajovou, vládním zmocněncem Štěpánem Černým a rektorem Slezské univerzity v Opavě
Pavlem Tulejou. Akci...

24. Studenti vysokých škol v kraji už zůstanou doma, většině končí semestr
Zdroj: patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 20. 5. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/studenti-vysokych-skol-v-kraji-uz-zustanou-doma-vetsine-koncisemestr
...Také podle rektora Slezské univerzity v Opavě Pavla Tuleji se rozvolnění na univerzitě nijak výrazně neprojeví, neboť
současně s možným návratem vysokoškolských studentů k prezenční formě výuky začíná...
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25. Umělcem v Bělorusku: Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda
Zdroj: czechlit.cz (Kultura / Umění) ● 18. 5. 2021
Odkaz: https://www.czechlit.cz/cz/umelcem-v-belorusku-nastassja-kudasavova-a-sjarhej-kalenda/
... univerzita v Plzni 27. 5. Ostrava / Opava Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo „12“, Ostrava /moderuje
Sandra Procházková/ dopoledne: Slezská univerzita v Opavě 31. 5. Olomouc dopoledne: Univerzita Palackého v
Olomouci 3. 6. Hradec Králové...

26. Odvážná dramaturgie závěrečného koncertu Janáčkovy filharmonie...
Zdroj: operaplus.cz (Kultura / Umění) ● 18. 5. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/odvazna-dramaturgie-zaverecneho-koncertu-janackovy-filharmonie-bylaosvezujici/
... neobvyklou sezónou 2020/21 se ctí. Velmi rychle se v roce 2020 adaptovala na alternativní provoz se streamingem
ve spolupráci se Slezskou univerzitou a PARMA Recordings, v září a listopadu 2020 se jí podařilo uskutečnit dva
mimořádné projekty pro...

27. Němcův Forest se posouvá na Faru do Plané nad Lužnicí
Zdroj: zakulturou.cz (Kultura / Umění) ● 18. 5. 2021
Odkaz: http://www.zakulturou.cz/jizni-cechy/nemcuv-forest-se-posouva-na-faru-do-plane-nadluznici.html
... Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě se zaměřuje na zachycení krásy, tajemnosti a mystičnosti
lesa – veličin, které jej tolik fascinují na tématu. „Fotografuji nejraději v deštivém, podmračeném počasí nebo za
soumraku...

28. Umělcem v Bělorusku: Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda
Zdroj: divadlo.cz (Kultura / Umění) ● 18. 5. 2021
Odkaz: https://www.divadlo.cz/?clanky=umelcem-v-belorusku-nastassja-kudasavova-a-sjarhej-kalenda
...: Slezská univerzita v Opavě OLOMOUC 31. 5. Divadlo na cucky, Olomouc dopoledne: Univerzita Palackého v
Olomouci HRADEC KRÁLOVÉ 3. 6. Klicperovo divadlo, Hradec Králové dopoledne: Univerzita Hradec Králové 7. 6.
Činoherní studio, Ústí nad...
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29. Slezská nemocnice se pomalu vrací do normálu
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 5 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
... střední zdravotnickou školou i se Slezskou univerzitou a jejich studenty využívá i mimo pandemii. Covid naštěstí
neovlivnil průběh rekonstrukcí a modernizací. „Daří se nám držet se původního plánu. Letos jsme dokončili rozsáhlou
rekonstrukci...

30. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague
Zdroj: jomagazin.cz (Společenské / Bulvár) ● 18. 5. 2021
Odkaz: http://www.jomagazin.cz/zajimavosti/beck-potvrzuje-ucast-na-metronome-prague/
...ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. O festivalu Metronome Prague: Festival Metronome Prague je
první velký hudební a umělecký...

31. Astronomové zpřístupní dalekohled
Zdroj: Region Opavsko; str. 7 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
...Astronomové zpřístupní dalekohled. Slezská univerzita od roku 2016 provozuje dalekohled WHOO (White Hole
Observatory Opava), který od začátku svého provozu posloužil již několika studentům k významným závěrečným
pracím v oboru...

32. Fakulta se otevře virtuálně
Zdroj: Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
...Fakulta se otevře virtuálně. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se otevře veřejnosti. Kvůli
pandemické situaci opět virtuálně. Zájemci se mohou těšit mimo jiné na živé přenosy moderovaných...

33. poslušně hlásím...
Zdroj: Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
...Pohotový je taktéž pedagog Slezské univerzity Libor Martinek, kterého dokonce nedávno vyznamenal polský ministr.
Za...

8

34. Slezsko je fascinující prolínáním mnoha kultur, říká pedagog, bohemista a překladatel Libor
Martinek
Zdroj: Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
... Olomouci, obor čeština – hudební výchova, poté učil na Střední pedagogické škole v Krnově. Od roku 1993 byl
odborným asistentem, od roku 2010 je docentem české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské
univerzity v Opavě, kde v roce...

35. Filmový týden na univerzitě
Zdroj: Region Opavsko; str. 13 (Regionální zprávy) ● 18. 5. 2021
...Filmový týden na univerzitě. Projekce proběhnou na Ptačím vrchu. Slezská univerzita v rámci oslav 30. výročí svého
založení připravila pro veřejnost filmovou přehlídku z dílen studijních programů Audiovizuální...

36. Jindřich Štreit - Mezi snem a skutečností
Zdroj: informuji.cz (Kultura / Umění) ● 17. 5. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/l/241963-jindrich-streit-mezi-snem-a-skutecnosti/
...Jindřich Štreit - Mezi snem a skutečností Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout Emocionálně silná výstava představí na pět
desítek velkoformátových fotografií na téma opuštěnosti a bezdomovectví. 18. června v 17:00 hodin – komentovaná...

37. Z olomouckých ulic je jedna velká galerie
Zdroj: MF Dnes - Olomoucký; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 17. 5. 2021
... legenda Jindřich Štreit, uznávaný fotograf Imrich Veber a také studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie. Na
zastávky lze narazit jako náhodný kolemjdoucí nebo si jejich návštěvu cíleně naplánovat podle připravené mapy na
webu xyolomouc...

9

