1. Yann Arthus-Bertrand – Podívejte se na úchvatné krásy planety Země
Zdroj: ifotovideo.cz ● 13. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/yann-arthus-bertrand-podivejte-se-na-uchvatnekrasy-planety-zeme_13225.html
... RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990. Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst
a KANT ...

2. Inflace znehodnocuje Čechům 3 biliony korun na bankovních účtech
Zdroj: kurzy.cz/zpravy ● 13. 3. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/583556-inflace-znehodnocuje-cechum-3-biliony-korun-nabankovnich-uctech/
... dosáhnout i v případě investice zajištěné nemovitostmi. Ing. Petr Golka je analytikem a odborným poradcem
společnosti RONDA INVEST. Vystudoval obor bankovnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v
Karviné, ...

3. Obdivuhodný muž, který se staral o chudé a vězně. František Lízna očima fotografky
Zdroj: magazin.aktualne.cz ● 13. 3. 2021
Odkaz: https://magazin.aktualne.cz/foto/fotograficka-vzpominka-na-patera-frantiskaliznu/r~ee6b72fe819d11eba4560cc47ab5f122/
... Fotograf Jindřich Štreit nás bere na návštěvu ke svému příteli páteru Františku Líznovi. Něco jsem si o něm dopředu
přečetla, ale na to vše zapomínám cestou do prudkých točitých a vysokých schodů do jeho bytu na faře ...

4. 8181
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 13. 3. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Odkaz: náhled
... 8181 / POČET OBYVATEL / SLAVNÍ RODÁCI Antonín Pergler (*1952), houslový virtuos, reprezentoval ČR v Americe,
Japonsku, Izraeli, Koreji, Rusku a jinde. Jindřich Štreit (*1946), fotograf, pedagog, patří k nejvýznamnějším fotografům
v Evropě ...
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5. Na obloze můžete sledovat zvířetníkové světlo. Pozorování pomůže i novoluní
Zdroj: idnes.cz/technet ● 13. 3. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/zviretnikove-zodiakalnisvetlo.A210312_152556_tec_vesmir_vse
... úkazy netřeba dalekohled, jen tmavá obloha,“ vysvětluje astronom Petr Horálek na stránkách Slezké univerzity v
Opavě. Ideální pro pozorování této kosmické podívané je doba kolem rovnodennosti ...

6. Jarní Zoner Photo Studio X roku 2021 – 10 novinek pro lepší a rychlejší výsledky
Zdroj: ifotovideo.cz ● 12. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/jak-na-to/jarni-zoner-photo-studio-x-roku-2021-10-novinekpro-lepsi-a-rychlejsi-vysledky_13224.html
... OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele
a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu
souběžně vydává Buchkunst a KANT...

7. Dva nové objektivy Panasonic UST se zoomem
Zdroj: ifotovideo.cz ● 11. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/dva-nove-objektivy-panasonic-ust-sezoomem_13220.html
... Konkrétně nabízíme z březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: ... RECENZE: JINDŘICH STREIT –
VILLAGE PEOPLE ...

8. Nenechte svůj mozek zakrnět. Snadné tipy, jak ho rozhýbat
Zdroj: zena-in.cz ● 11. 3. 2021
Odkaz: https://zena-in.cz/clanek/nenechte-svuj-mozek-zakrnet-snadne-tipy-jak-ho-rozhybat
... hry, rozmanité hádanky, šifry a tajuplné kódy. Pořádají tu i populárně-naučné přednášky, workshopy, turnaje v
deskových hrách a tak dále. Smyslem a cílem projektu zrozeného ze spolupráce Matematického ústavu, Mendelova
gymnázia ...
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9. Dagmar Hochová – podívejte se na snímky lidskosti…
Zdroj: ifotovideo.cz ● 10. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/dagmar-hochova-podivejte-se-na-snimkylidskosti_13219.html
... RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990. Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst
a ...

10. Videa připomenou opavský kongres Svaté aliance z roku 1820
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 10. 3. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/videa-pripomenou-opavsky-kongres-svate-aliance-z-roku1820-146547
... přiblíží významné postavy dějin. Čtyři videa natočili studenti Jan Polák a Lukáš Wodecki ze Slezské univerzity v
Opavě. „Díky čtyřem natočeným desetiminutovým divadelním scénkám, ve kterých státnické osobnosti vedou dialog
s tajemníkem ...

11. Začleňování vdaných žen do pracovního procesu
Zdroj: Třinecký hutník ● 10. 3. 2021
..., kterou v roce 2020 obhájil na Slezské univerzitě v Opavě. Foto mládeže z roku 1951. Ženy ve fabrice v roce 1950. V
Třineckých železárnách V. M. Molotova v roce 1950 ...

12. Fiducia v březnu
Zdroj: mistnikultura.cz ● 10. 3. 2021
Odkaz: https://mistnikultura.cz/fiducia-v-breznu
... On-line pořady najdete na webu Klubu Fiducia nebo na internetové vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní a
rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity LucernaTV ...

13. Canon EOS C70 – Užívame kompaktnú filmovú kameru s bajonetom RF
Zdroj: ifotovideo.cz ● 9. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/canon-eos-c70-uzivame-kompaktnu-filmovu-kameru-sbajonetom-rf_13217.html
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... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990. Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! …

14. ZÁVAN EXOTIKY V PRAZE
Zdroj: Home (CZ) ● 9. 3. 2021
..., jak bydlí zajímavé osobnosti. Jejím autorem je pražský fotograf Dereck Hard, absolvent Institutu tvořivé fotografie na
Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se tzv. street a urban fotografii, ale také koncepčním autorským sériím. ...

15. Svatováclavský hudební festival zveřejňuje chystaných 29 koncertů v mezinárodním obsazení
Zdroj: eprogram.cz ● 9. 3. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/1805-svatovaclavsky-hudebni-festival-zverejnujechystanych-29-koncertu-v-mezinarodnim-obsazeni
... Student last minute pro studenty spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy konzervatoře
Ostrava. Detailní informace naleznete na www.shf.cz ...

16. FIALOVÁ: Covid je tu s námi už rok. Přesto je stále za co děkovat každý den
Zdroj: lidovky.cz ● 9. 3. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/lide/fialova-covid-je-tu-s-nami-jiz-rok-presto-je-stale-za-co-dekovatkazdy-den.A210308_102140_lide_ape
... Slezské univerzitě v Opavě (absolvovala v roce 2012) a současně vstoupila do prvního divadelního angažmá v
Severomoravském divadle Šumperk a za dvouleté angažmá získala cenu Miloše Movnara za nejlepší herečku roku
2011. ...

17. LG PŘEDSTAVUJE KOMPLETNÍ PORTFOLIO TELEVIZORŮ PRO ROK 2021 V ČELE S MODELY S
TECHNOLOGIÍ OLED
Zdroj: ifotovideo.cz ● 9. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/lg-predstavuje-kompletni-portfolio-televizoru-pro-rok2021-v-cele-s-modely-s-technologii-oled_13216.html
... v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–
1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT. Doporučujeme! …
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18. Další snímek z univerzity v NASA
Zdroj: Region Opavsko ● 9. 3. 2021
... Další snímek z univerzity v NASA Letos již druhou fotografii astrofyzika Petra Horálka z Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě publikoval americký úřad NASA jako prestižní snímek dne. Úspěšná fotografie, která byla...

19. Svatováclavský hudební festival zveřejňuje mezinárodní 18. ročník a zahajuje předprodej
Zdroj: casopisharmonie.cz ● 8. 3. 2021
Odkaz: https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/svatovaclavsky-hudebni-festival-zverejnujemezinarodni-18-rocnik-a-zahajuje-predprodej.html
... spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy konzervatoře Ostrava. …

20. Nový ViewBoard Cast Button umožňuje bezdrátové sdílení obsahu v reálném čase jedním
kliknutím
Zdroj: ifotovideo.cz ● 8. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/novy-viewboard-cast-button-umoznuje-bezdratovesdileni-obsahu-v-realnem-case-jednim-kliknutim_13215.html
... OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele
a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu
souběžně vydává Buchkunst a KANT...

21. Na noční obloze svítí zvířetníkové světlo. Smog i počasí však ne vždy podívanou umožní
Zdroj: novinky.cz ● 8. 3. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/na-nocni-obloze-sviti-zviretnikove-svetlo-smog-ipocasi-vsak-ne-vzdy-podivanou-umozni-40353295
... „Nejlepší období pro spatření zvířetníkového světla potrvá přibližně do 15. března, poté již začne Měsíc opět rušit
svým svitem,” informoval astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě ...

22. Svatováclavský hudební festival představuje svůj 18. ročník a...
Zdroj: operaplus.cz ● 8. 3. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/svatovaclavsky-hudebni-festival-predstavuje-svuj-18-rocnik-a-zahajujepredprodej/
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.... Letošní ročník nabízí opět možnost vytvoření Vlastního abonomá (4+1 koncerty zdarma), Seniorskou slevu 65+, a
také speciální nabídku Student last minute pro studenty spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a
Janáčkovy konzervatoře...

23. Jindrich Streit: Nachrichten vom Ende der Welt
Zdroj: Photonews ● 03/2021
… Sovinec – ein Dorf in Nord Mähren. Unweit der Städte Ostrava (Mährisch Ostrau) und Olomouc (Olmütz) gelegen,
Teil von Schlesien aber auch der Sudeten, eine vor dem Zweiten Weltkrieg von Deutschen besiedelte Gegend. Eine
wunderschöne, hügelige Landschaft, die sich dennoch kaum als touristisches Reiseziel hervorgetan hat. Wer hier landet,
hat sich entweder verirrt oder möchte die einzige Sehenswürdigkeit des Ortes besichtigen: die mittelalterliche Burg
Sovinec (Eulenberg). Im Schatten der Burg liegt ein altes Schulgebäude, in dem Jindrich Streit zunächst als Lehrer tätig
war und das er später als Wohnhaus umfunktionierte …
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