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1. Polární záře v Česku pozorovatelná nebyla, možná ji ale uvidíme dnes
Online ● refresher.cz (Společenské / Bulvár) ● 31. 10. 2021, 12:37
Vydavatel: REFRESHER ● Autor: Ondřej Jarůšek
Odkaz: https://refresher.cz/105518-Polarni-zare-v-Cesku-pozorovatelna-nebyla-mozna-ji-ale-uvidime-dnes
... . To doporučuje i astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity. Ten navíc dodal, že spatřit polární záři je v Česku někdy
možné i několikrát za rok. „Jsou roky, kdy se nic neděje, a pak jsou roky, kdy jsou třeba čtyři v jednom roce. Zpravidla...

2. Vědci zvou na povrch exoplanet nebo na československou družici
Magion
Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 31. 10. 2021, 7:54
Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Autor: Jan Bohata
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/praha/akademie-ved-exoplanety-vesmir-druzicemagion.A211031_075403_imp-praha_kov
... geometrickým poměrem setkat, představí od 1. do 5. listopadu experti z Matematického ústavu. Ukážou i genialitu tvůrců
staroměstského orloje. Autor: Jan Bohata ...

3. Vědci zvou na povrch exoplanet nebo na československou družici
Magion
Online ● idnes.cz/praha (Regionální zprávy) ● 31. 10. 2021, 7:54
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Jan Bohata
Odkaz: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/akademie-ved-exoplanety-vesmir-druzicemagion.A211027_633838_praha-zpravy_rsr
... vyslechnou 1. listopadu v posluchárně Fakulty humanitních studií UK. Zlatým řezem si lámali hlavu již starověcí matematici.
To, kde se lze s tímto geometrickým poměrem setkat, představí od 1. do 5. listopadu experti z Matematického ústavu.
Ukážou i...

4. Zajímavosti z regionů (Ostrava)
Televize ● Zajímavosti z regionů (Ostrava) (ČT1) ● 31. 10. 2021, 6:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/421231100232044zajimavosti-z-regionu/
... podílí Slezská univerzita, kraj i město Karviná. Náklady jsou vyčísleny na více než 2 mld. Kč, větší část by potom měly
pokrýt dotace z evropských fondů. -Domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo demencí v MS kraji se plní. Počty
těchto...
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5. Opavská škola fotografie – velká výstava v Opolí
Online ● ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 30. 10. 2021, 21:22
Vydavatel: Atemi, s.r.o. ● Rubrika: Co se děje
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/opavska-skola-fotografie-velka-vystava-v-opoli_13761.html
...Opavská škola fotografie – velká výstava v Opolí Publikováno: 30. října 2021 | autor Redakce Olympus Institut tvůrčí
fotografie Slezské univerzity v Opavě slaví 30 let a zve na velkou retrospektivní výstavu fotografií do polského Opolí...

6. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● enviweb.cz (Jiné) ● 30. 10. 2021, 14:52
Vydavatel: Enviweb, s.r.o.
Odkaz: https://www.enviweb.cz/120491
...Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře 30.10.2021 Ovzduší Z území Česka a Slovenska možná
lidé ze soboty na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s...

7. Týden v regionech (Ostrava)
Televize ● Týden v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 30. 10. 2021, 12:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/421231100212044-tyden-vregionech/
... vypadat. Na projektu se podílí Slezská univerzita, kraj i město Karviná. Náklady jsou vyčísleny na více než 2 mld. Kč, větší
část by potom měly pokrýt dotace z evropských fondů. -Unikátní nález odkryli archeologové v Neplachovicích na Opavsku...

8. Týden v regionech (Ostrava): Nové využití bývalé hornické oblasti
Televize ● Týden v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 30. 10. 2021, 12:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/421231100212044-tyden-vregionech/obsah/872448-nove-vyuziti-byvale-hornicke-oblasti
... termoplastu. Desky jsou utěsněny vedle sebe a vytváří tak jakýsi pomyslný nafouklý polštář, ten pak působí jako deka.
Ještě v Anglii už architekt Jiří Fiala Britům ukázal, jak by český model mohl vypadat. Na projektu se podílí Slezská univerzita...

9. Možná bude vidět polární záře
Online ● halonoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 10. 2021, 10:00
Vydavatel: Futura, a.s.
Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/56085525
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...Možná bude vidět polární záře Z území České republiky a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární záře.
Sdělil to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro...

10. Polární záře nad Českem: Jak ji v noci na neděli sledovat?
Online ● stars24.cz (Společenské / Bulvár) ● 30. 10. 2021, 8:30
Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: Pavel Krejčí, ČTK
Odkaz: https://stars24.cz/magazin/zajimavosti/31621-polarni-zare-nad-ceskem-jak-ji-v-noci-na-nedeli-sledovat
...Polární záře nad Českem: Jak ji v noci na neděli sledovat? Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří
polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

11. Lidé v Česku by mohli ze soboty na neděli spatřit na obloze polární
září
Online ● budejcka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 30. 10. 2021, 8:21
Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32904-lide-v-cesku-by-mohli-ze-soboty-na-nedeli-spatrit-naobloze-polarni-zari.html
... spatří polární záři. Informoval o tom astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace
amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz by se mohl objevit už po setmění, podmínky pro pozorování
budou dobré. Záře...

12. Česko osvítí polární záře
Tisk ● Tachovský deník; str. 6 (Regionální zprávy) ● 30. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Odkaz: náhled
...Česko osvítí polární záře ÚKAZ. Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární záře. Uvedl to
astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a...

13. MF Dnes - Praha; str. 5
Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 30. 10. 2021
Vydavatel: MAFRA, a. s.
Odkaz: náhled
...,“ uvedl astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro
oceán a atmosféru. Polární záře, jež vznikají interakcí nabitých částic ze Slunce s molekulami a atomy vzduchu v atmosféře,
lze...
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14. Výjimečná podívaná: Dnes v noci budou z území Česka viditelné
polární záře
Online ● stoplusjednicka.cz (Jiné) ● 30. 10. 2021, 0:10
Vydavatel: Extra Publishing, s.r.o.
Odkaz: https://www.stoplusjednicka.cz/vyjimecna-podivana-dnes-v-noci-budou-z-uzemi-ceska-viditelne-polarnizare
... noci,“ uvedl Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace NOAA. Předpověď počasí se jeví slibně,
pozorování nemá rušit ani Měsíc, který vyjde až v druhé půlce noci. Pro pozorování je třeba najít místo s dokonalým
výhledem...

15. Večer polární záře, přes den slunečno
Tisk ● MF Dnes - Olomoucký; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 30. 10. 2021
Vydavatel: MAFRA, a. s.
Odkaz: náhled
... astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a
atmosféru. Polární záře, jež vznikají interakcí nabitých částic ze Slunce s molekulami a atomy vzduchu v atmosféře, lze podle
Horálka...

16. Z Česka bude možná k vidění polární záře
Tisk ● Lidové noviny - Čechy; str. 2 (Zprávy / Politika) ● 30. 10. 2021
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: ČTK
Odkaz: náhled
... ale vyplatí v průběhu celé noci,“ uvedl astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Předpověď počasí je podle
něj zatím dobrá, pozorování nemá rušit ani Měsíc, který vyjde až v druhé půlce noci. Astronom upozornil, že pro pozorování...

17. Nad Českem se objeví polární záře. Kdy a jak magický jev pozorovat?
Online ● prosvet.cz (Potenciálně dezinformační weby) ● 29. 10. 2021, 21:28
Rubrika: ASTROLOGIE
Odkaz: https://prosvet.cz/nad-ceskem-se-objevi-polarni-zare-kdy-a-jak-magicky-jev-pozorovat/
...Nad Českem se objeví polární záře. Kdy a jak magický jev pozorovat? 29 října, 2021 Od soboty do neděle mohou lidé v
Česku a na Slovensku spatřit polární záři. Řekl to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odvoláním na...

Přehled zpráv

12

18. Nebeská podívaná i pro Čechy? Astronom řekl, kdy a kde sledovat
polární záři
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 29. 10. 2021, 19:32
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK, Marc Mills
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/694290/nebeska-podivana-i-pro-cechy-astronom-rekl-kdy-akde-sledovat-polarni-zari.html
...Nebeská podívaná i pro Čechy? Astronom řekl, kdy a kde sledovat polární záři Z území Česka a Slovenska možná lidé ze
soboty na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na...

19. Polární záře bude o víkendu vidět i v Česku! Kde a jak ji nejlépe
pozorovat
Online ● extra.cz (Společenské / Bulvár) ● 29. 10. 2021, 19:14
Vydavatel: Extra Online Media, s.r.o. ● Autor: Ondřej Hudec
Odkaz: https://www.extra.cz/polarni-zare-bude-o-vikendu-videt-i-v-cesku-kde-a-jak-ji-nejlepe-pozorovat-d4abd
... nad severním obzorem s největší pravděpodobností už po setmění. Pozorovat se ale vyplatí v průběhu celé noci,“ uvedl k
tomu pro CNN Prima News astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě, podle kterého budou podmínky pro
pozorování...

20. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 18:40
Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí
Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/z-uzemi-ceska-lide-mozna-ze-soboty-na-nedeli-spatri-polarnizare_554376.html
...Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli
spatří polární záře. Sdělil to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

21. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 18:30
Autor: ČTK
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/lifestyle/z-%c3%bazem%c3%ad-%c4%8deska-lid%c3%a9mo%c5%ben%c3%a1-ze-soboty-na-ned%c4%9bli-spat%c5%99%c3%ad-pol%c3%a1rn%c3%adz%c3%a1%c5%99e/ar-AAQ5Mzn?li=BBOoSYl
...Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře Praha - Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty
na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na...
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22. Polární záře nad Českem: Objevit by se mohla v noci se soboty na
neděli
Online ● refresher.cz (Společenské / Bulvár) ● 29. 10. 2021, 17:26
Vydavatel: REFRESHER ● Autor: Radim Šlechta, Radim Šlechta
Odkaz: https://refresher.cz/105475-Polarni-zare-nad-Ceskem-Objevit-by-se-mohla-v-noci-se-soboty-na-nedeli
... podle astronoma Petra Horálka ze Slezské univerzity potřeba najít vhodné místo, kde je minimum světelného znečištění.
Doporučuje také sledovat některý z on-line monitorů, například SloarHam. Pozorovat polární záři se prý vyplatí v průběhu
noci...

23. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 17:07
Vydavatel: Seznam.cz, a.s. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-uzemi-ceska-lide-mozna-ze-soboty-na-nedeli-spatri-polarni-zare179146
... pravděpodobností už po setmění. Pozorovat se ale vyplatí v průběhu celé noci,“ uvedl astronom Petr Horálek ze Slezské
univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Předpověď počasí je
podle něj zatím dobrá...

24. Kineziotejping v kontraindikaci s chronickou ránou? Zbořme mýtus
Online ● lecbarany.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 29. 10. 2021, 16:38
Odkaz: https://www.lecbarany.cz/clanky/kineziotejping-v-kontraindikaci-s-chronickou-ranou-zborme-mytus
.... Během studia na Slezské univerzitě a následně na Ostravské univerzitě se její zájem o hojení ran prohloubil tak, že
posledních 6 roků v tomto oboru pracuje na plný úvazek. Unikátní nástroje, které vám pomohou s léčbou ran e...

25. Boom publikací o Jeseníkách. Jdou na dračku
Online ● olomoucky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 29. 10. 2021, 16:16
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Petr Krňávek ● Rubrika: Zprávy
Odkaz: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/boom-publikaci-o-jesenikach-jdou-na-dracku-20211025.html
..., jak jsem se k těm lidem přiblížil, zachytil jejich život. Pokoušel jsem se i zachytit dějiny kraje, ve kterém žijí,“ objasnil Ivan
Fíla. Patrony knihy se stali fotograf Jindřich Štreit a profesor politologie a rodák z Bludova Stanislav Balík...

26. Polární záře: Z Česka může být vidět v noci ze soboty na neděli!
Online ● stars24.cz (Společenské / Bulvár) ● 29. 10. 2021, 15:51
Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK
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Odkaz: https://stars24.cz/magazin/zajimavosti/31614-polarni-zare-z-ceska-muze-byt-videt-v-noci-ze-soboty-nanedeli
...Polární záře: Z Česka může být vidět v noci ze soboty na neděli! Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli
spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace...

27. V sobotu lidé v Česku možná spatří polární záře, vidět by mohly být
už po setmění
Online ● zpravy.aktualne.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 15:11
Vydavatel: Economia, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí
Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/polarni-zare-cesko/r~166fc3d238b811ec8a900cc47ab5f122/
.... Řekl to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro
oceán a atmosféru. Záře jsou důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou atmosférou. "Pokud bude...

28. POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy
Online ● hitradiocernahora.cz (Regionální zprávy) ● 29. 10. 2021, 15:11
Odkaz: https://hitradiocernahora.cz/aktualne/polarni-zare-bude-v-sobotu-viditelna-i-z-moravy
...POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární
záře. Prozradil to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

29. POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy
Online ● hitradiocity.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 15:09
Odkaz: https://hitradiocity.cz/aktualne/polarni-zare-bude-v-sobotu-viditelna-i-z-moravy
...POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární
záře. Prozradil to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

30. POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy
Online ● hitradioorion.cz (Kultura / Umění) ● 29. 10. 2021, 15:07
Odkaz: https://hitradioorion.cz/aktualne/polarni-zare-bude-v-sobotu-viditelna-i-z-moravy
...POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární
záře. Prozradil to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

31. POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy
Online ● hitradiofm.cz (Kultura / Umění) ● 29. 10. 2021, 15:07
Odkaz: https://hitradiofm.cz/aktualne/polarni-zare-bude-v-sobotu-viditelna-i-z-moravy
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...POLÁRNÍ ZÁŘE bude v sobotu viditelná i z Moravy Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární
záře. Prozradil to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

32. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● ekolist.cz (Jiné) ● 29. 10. 2021, 15:02
Vydavatel: BEZK, z.s. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/z-uzemi-ceska-lide-mozna-ze-soboty-na-nedeli-spatripolarni-zare
... možná lidé ze soboty na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s
odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz by se mohl objevit už po setmění,
podmínky pro...

33. Neobvyklá podívaná. V Česku bude možné v noci na neděli spatřit
polární záři
Online ● echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 14:38
Vydavatel: Echo Media, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domov
Odkaz: https://echo24.cz/a/SqzPW/neobvykla-podivana-v-cesku-bude-mozne-v-noci-na-nedeli-spatrit-polarni-zari
... Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz by se
mohl objevit už po setmění, podmínky pro pozorování budou dobré. Záře jsou důsledkem interakce hustého oblaku nabitých
částic se...

34. SolarHam,“
Online ● denikn.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 14:24
Vydavatel: N media a.s. ● Rubrika: Česko
Odkaz: https://denikn.cz/minuta/737142/
...SolarHam,“ Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr
Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz
by...

35. Geomagnetická bouře vykouzlí v Česku polární záři
Online ● nedd.tiscali.cz (Jiné) ● 29. 10. 2021, 14:18
Vydavatel: TISCALI MEDIA, a.s.
Odkaz: https://nedd.tiscali.cz/geomagneticka-boure-vykouzli-v-cesku-polarni-zari-522075
... vzdálených od pólu, předpověděl americký Národní úřad pro oceán a atmosféru ( NOAA ) . Na to, že se záře patrně objeví
na obloze také ve střední Evropě, tedy i v Česku, upozornil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Polární
záře je...
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36. Nad Českem se zavlní polární záře. Kdy a jak ideálně pozorovat
kouzelný úkaz?
Online ● cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 14:11
Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. ● Autor: CNN ● Rubrika: Počasí
Odkaz: https://cnn.iprima.cz/nad-ceskem-se-zavlni-polarni-zare-kdy-a-jak-idealne-pozorovat-kouzelny-ukaz-36781
...Nad Českem se zavlní polární záře. Kdy a jak ideálně pozorovat kouzelný úkaz? Z území Česka a Slovenska možná lidé ze
soboty na neděli spatří polární záře. Řekl to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace...

37. O víkendu se nad Českem může objevit polární záře. Kdy, odkud a
kam se dívat?
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 14:09
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Události - Domov
Odkaz: https://www.lidovky.cz/domov/polarni-zare-cesko-slovensko-pozorovani.A211029_140902_ln_domov_kov
... Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Záře je
důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou atmosférou. Podle vedoucího Slunečního oddělení
Astronomického ústavu...

38. Z Česka budou možná viditelné polární záře. Podmínky pro
pozorování jsou dobré
Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 14:01
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Zprávy
Odkaz: https://www.denik.cz/z_domova/polarni-zare-cesko-20211029.html
... Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru.
Úkaz by se mohl objevit už po setmění, podmínky pro pozorování budou dobré. Záře jsou důsledkem interakce hustého
oblaku...

39. Na území Česka lidé mohou o víkendu spatřit polární záři. Astronom
radí jak
Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:57
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Eliška Křížová, ČTK ● Rubrika: Zprávy - Domácí
Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/polarni-zare-cesko-slovensko-pozorovani.A211029_131832_domaci_lisv
... neděli spatří polární záři, sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického
Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Záře je důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou
atmosférou...
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40. V sobotu lidé v Česku možná uvidí polární záře. Podle astronoma
budou podmínky pro pozorování dobré
Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:47
Vydavatel: Český rozhlas
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/vesmir/cesko-polarni-zar-astronomie-vesmiratmosfera_2110291347_aur
... univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz by se mohl objevit
už po setmění, podmínky pro pozorování budou dobré. Záře jsou důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se
zemskou...

41. V sobotu by mohla být vidět polární záře
Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:42
Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Klára Beranová
Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-sobotu-by-mohla-byt-videt-polarni-zare-40376415
... šířek, tedy i z Česka a Slovenska,” upozorňuje Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace
amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. „Pokud bude geomagnetická bouře tak silná, jak astronomové
předpovídají, budou...

42. Polární záře bude ze soboty na neděli vidět pravděpodobně i z Česka
a Slovenska
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:37
Vydavatel: Česká televize ● Autor: pes
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3392778-polarni-zare-bude-ze-soboty-na-nedeli-videtpravdepodobne-i-z-ceska-a-slovenska
...Polární záře bude ze soboty na neděli vidět pravděpodobně i z Česka a Slovenska Z území Česka a Slovenska bude možné
ze soboty na neděli spatřit polární záři. Podle astronoma Petra Horálka ze Slezské univerzity v Opavě to vyplývá z...

43. Polární záře osvítí Česko: Astronom řekl, kde a kdy ji nejlépe sledovat
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:30
Rubrika: Blesk.cz
Odkaz: https://wick.cz/polarni-zare-osviti-cesko-astronom-rekl-kde-a-kdy-ji-nejlepe-sledovat/
... univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Úkaz by se mohl objevit
už po setmění, podmínky pro pozorování budou dobré. Záře jsou důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se
zemskou...
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44. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● cesky.radio.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:15
Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: News
Odkaz: https://cesky.radio.cz/z-uzemi-ceska-lide-mozna-ze-soboty-na-nedeli-spatri-polarni-zare-8732589
...Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře 29.10.2021 Twitter Z území Česka a Slovenska možná lidé
ze soboty na neděli spatří polární záře. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s...

45. Průvodkyně Saharou: Návod na ultimátní štěstí je blud - Magazín
Reportér
Online ● reportermagazin.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 13:05
Vydavatel: Reportér magazín, s.r.o. ● Autor: Jan David ● Rubrika: Homepage
Odkaz: https://reportermagazin.cz/a/pTRBd/pruvodkyne-saharou-navod-na-ultimatni-stesti-je-blud
... ředitelkou ve svobodné firmě podnikající v online marketingu. Baví mě dělat, co má nějaký přesah, co lidem obohacuje život
a rozšiřuje obzory. Vystudovala marketing a management na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. V roce
2011...

46. OKO Ostrava-Katowice-Opava
Online ● informuji.cz (Kultura / Umění) ● 29. 10. 2021, 10:01
Rubrika: >Akce a kultura - Informuji.cz
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/msz/248795-oko-ostrava-katowice-opava/
...OKO Ostrava-Katowice-Opava _výstava děl reprezentující jednotlivá města, autoři fotografií: Lukáš Horký, Arkadiusz
Ławrywianiec, Jindřich Štreit / vernisáž výstavy 10_11 v 17.00 / během vernisáže zazní klavírní recitál v podání Zdzisława...

47. Speleologové pozvali největší kapacity z oboru do Broumova
Online ● nase.broumovsko.cz (Regionální zprávy) ● 29. 10. 2021, 6:42
Odkaz: https://nase.broumovsko.cz/zpravy/broumovsko/speleologove-pozvali-nejvetsi-kapacity-z-oboru-dobroumova
... Speleologickou sekci PTP i Komisi pro pseudokras UIS a dr Andrzeje Tyce ze Slezské univerzity v Katovicích za polská
vědecká pracoviště. Za organizující ZO ČSS 5-03 Broumov přítomné pozdravil její předseda Oldřich Jenka. Moderování
celodenní akce bylo...

48. Chtějí zachránit opavskou Bredu
Tisk ● Opavský a Hlučínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 29. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
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Odkaz: náhled
... každého. Vzniknout by zde mohla nejen expozice děl Kurta Gebauera, ale vystavovat by v Bredě mohl třeba i opavský
cestovatel Jiří Blata a Opavský Institut tvůrčí fotografie. Ruku v ruce s tím by měla jít i kavárna, prodejna knih či suvenýrů...

49. Napiš to rychle, napiš to těsně: před 100 let dostal český těsnopis
svůj vlastní systém
Online ● vikend.hn.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 0:00
Vydavatel: Economia, a.s. ● Autor: Vaclav Lavicka ● Rubrika: Vikend
Odkaz: https://vikend.hn.cz/c1-66992450-napis-to-rychle-napis-to-tesne-pred-100-let-dostal-cesky-tesnopis-svujvlastni-system
... Matula, dlouholetý pracovník Matematického ústavu UK. Seznamte se s těsnopisem V současné době se ovšem tato
disciplína na školách už nevyučuje. Hledání veřejných kurzů těsnopisu na internetu zájemci přinese nabídku starou několik let.
Kdo by...

50. Napiš to rychle. Napiš to těsně
Tisk ● Hospodářské noviny - Víkend; str. 6 (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021
Vydavatel: Economia, a.s. ● Autor: vaclav.lavicka@hn.cz, Vaclav Lavicka
Odkaz: náhled
... padl v roce 1957, jeho držitelem byl Miloš Matula, dlouholetý pracovník Matematického ústavu UK. V současné době se
ovšem tato disciplína na školách už nevyučuje. Hledání veřejných kurzů těsnopisu na internetu zájemci přinese nabídku
starou...

51. Nezvykle tiché oslavy 28. října. Bez Zemana na Hradě
Tisk ● Právo; str. 3 (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021
Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Antonín Havlík
Odkaz: náhled
... nejsou automatické,“ řekl předseda České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masarykovy univerzity. S
přibývajícím časem ubývalo lidí na Hradčanském náměstí. Večer se Pražský hrad ukázal v barvách trikolory. Foto PRÁVO –
Antonín Havlík...

52. Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře
Online ● barrandov.tv (Zprávy / Politika) ● 29. 10. 2021, 0:00
Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Autor: ČTK ● Rubrika: Domácí
Odkaz: https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/z-uzemi-ceska-lide-mozna-ze-soboty-na-nedeli-spatripolarni-zare_18373.html
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...Z území Česka lidé možná ze soboty na neděli spatří polární záře Z území Česka a Slovenska možná lidé ze soboty na neděli
spatří polární záře. Sdělil to astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě s odkazem na informace amerického...

53. Oslavy vzniku samostatného Československa
Televize ● Události (ČT1) ● 28. 10. 2021, 19:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: náhled
... Senátu. O hodinu a půl později na stejné místo přišli i rektoři českých vysokých škol. Martin Bareš, předseda České
konference rektorů: Je to velmi, velmi přirozené, že v této tradici pokračujeme. Připomínat základy demokracie a svobody
jsou...

54. Předávání vyznamenání se kvůli napjatým vztahům se Zemanem
dlouhodobě neúčastní. Rektoři si připomněli 28. říjen u sochy TGM.
Online ● forum24.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 17:53
Vydavatel: Forum 24, a.s
Odkaz: https://www.forum24.cz/udalosti/predavani-vyznamenani-se-kvuli-napjatym-vztahum-se-zemanemdlouhodobe-neucastni-rektori-si-pripomneli-28-rijen-u-sochy-tgm/
... sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Předseda České konference rektorů Martin Bareš z
brněnské Masarykovy univerzity zdůraznil, že je v dnešní době zvlášť nutné připomínat základy svobody a demokracie. Svátek
28. října...

55. Předseda Senátu i rektoři si připomněli vznik Československa u sochy
Masaryka
Online ● tv.idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 17:50
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: iDNES.tv
Odkaz: https://tv.idnes.cz/domaci/predseda-senatu-i-rektori-si-pripomneli-vznik-ceskoslovenska-u-sochymasaryka.V211028_174913_idnestv_rejs
... náměstí v Praze. Předseda České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masarykovy univerzity zdůraznil, že je v
dnešní době zvlášť nutné připomínat základy svobody a demokracie. Svátek 28. října si dnes u sochy prvního
československého...

56. Předseda Senátu i rektoři si připomněli vznik Československa u sochy
Masaryka
Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 17:50
Vydavatel: MAFRA, a. s.
Odkaz: https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V211028_174913_idnestv_rejs
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... náměstí v Praze. Předseda České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masarykovy univerzity zdůraznil, že je v
dnešní době zvlášť nutné připomínat základy svobody a demokracie. Svátek 28. října si dnes u sochy prvního
československého...

57. Rektoři před Hradem uctili vznik republiky. Pocta padlým legionářům
se konala v podhradí
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 10. 2021, 16:37
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/694224/rektori-pred-hradem-uctili-vznikrepubliky-pocta-padlym-legionarum-se-konala-v-podhradi.html
... Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Předseda České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masarykovy
univerzity zdůraznil, že je v dnešní době zvlášť nutné připomínat základy svobody a demokracie. Svátek 28. října si dnes u
sochy prvního...

58. Dvě desítky rektorů si připomněly vznik Československa u sochy
Masaryka
Online ● cesky.radio.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 16:06
Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: News
Odkaz: https://cesky.radio.cz/dve-desitky-rektoru-si-pripomnely-vznik-ceskoslovenska-u-sochy-masaryka-8732513
... náměstí v Praze. Předseda České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masarykovy univerzity zdůraznil, že je v
dnešní době zvlášť nutné připomínat základy svobody a demokracie. Svátek 28. října si dnes u sochy prvního
československého...

59. Olomoucká Ponorka hostí v pátek a v sobotu benefici pro
konopného léčitele Dušana Dvořáka
Online ● olomoucka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 28. 10. 2021, 15:22
Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: Michal Šverdík
Odkaz: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/23585-olomoucka-ponorka-hosti-v-patek-a-v-sobotubenefice-za-konopneho-lecitele-dusana-dvoraka.html
... Zdravotního ústavu Tomáš Ocelka, světoznámý fotograf Jindřich Štreit, bývalý pirátský poslanec Tomáš Vymazal, Dvořákovi
pacienti a další signatáři. Dvořák má velkou podporu veřejnosti, probíhá například finanční sbírka. "Srdečně zdravím z...

60. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček uctil památku 28. října
Online ● aktualne.cvut.cz (Jiné) ● 28. 10. 2021, 14:52
Odkaz: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20211028-rektor-cvut-doc-vojtech-petracek-uctil-pamatku-28-rijna
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... s předsedou České konference rektorů prof. Martinem Barešem z Masarykovy univerzity. Foto, zdroj: Roman Martinec ©
2015 České vysoké učení technické v Praze Vyrobilo a provozuje Výpočetní a informační centrum ...

61. Česko si připomíná 103. výročí vzniku Československa. Na Vítkově
položili věnce Babiš nebo Vystrčil | iROZHLAS
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 12:01
Rubrika: iRozhlas.cz
Odkaz: https://wick.cz/cesko-si-pripomina-103-vyroci-vzniku-ceskoslovenska-na-vitkove-polozili-vence-babis-nebovystrcil-irozhlas/
... živnostníka, že vzniká stát. Před 103 lety se začala psát historie Československa Číst článek Předseda Senátu Miloš Vystrčil
(ODS) se zástupci České konference rektorů položí květiny u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském
náměstí...

62. Hlavní zprávy
Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Český rozhlas) ● 28. 10. 2021, 12:00
Vydavatel: Český rozhlas
Odkaz: náhled
... ještě spolu se zástupci české konference rektorů položí květiny u sochy 1. Československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka na Hradčanském náměstí. Hrad večer nasvítí barvy české trikolóry. Tradiční udílení státních vyznamenání ale letos...

63. Česko si připomene výročí vzniku samostatné republiky - Haló noviny
Online ● halonoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 11:42
Vydavatel: Futura, a.s.
Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/56080227
.... Pietní akce se budou konat i na dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně,
Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního...

64. ŽIVĚ: Pietu na Vítkově zkomplikovala mlha. Co řeknou Babiš a Vystrčil
do kamer?
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 10:55
Rubrika: Blesk.cz
Odkaz: https://wick.cz/zive-pietu-na-vitkove-zkomplikovala-mlha-co-reknou-babis-a-vystrcil-do-kamer/
... dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně
jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta
Tomáše...
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65. ŽIVĚ: Pietu na Vítkově zkomplikovala mlha. Co řeknou Babiš a Vystrčil
do kamer?
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 10. 2021, 10:55
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK, Lukáš Červeny
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/694197/zive-pietu-na-vitkove-zkomplikovala-mlha-co-reknoubabis-a-vystrcil-do-kamer.html
... republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice Spolu a České konference
rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském
náměstí...

66. Česko si připomíná výročí vzniku samostatné republiky. Hrad zveřejní
jména vyznamenaných
Online ● drbna.cz (Regionální zprávy) ● 28. 10. 2021, 10:02
Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: ČTK, Michael Daněk
Odkaz: https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8307-cesko-si-pripomina-vyroci-vzniku-samostatne-republikyhrad-zverejni-jmena-vyznamenanych.html
... dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně
jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta
Tomáše...

67. Česko si připomíná výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 9:32
Vydavatel: Česká televize ● Autor: mor ● Rubrika: ANO
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3392314-cesko-si-pripomina-vyroci-vzniku-samostatne-republiky-vroce-1918
... vznikl. Na hodnotách humanismu a demokracie,“ uvedl poté na Facebooku primátor Hřib. Ve čtvrtek odpoledne položili
květiny u sochy prvního československého prezidenta tradičně také dvě desítky rektorů vysokých škol. Předseda České
konference...

68. Česko slaví 28. říjen! Obchody jsou otevřené nebo zavřené?
Online ● stars24.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 10. 2021, 9:25
Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: Libor Frýdl
Odkaz: https://stars24.cz/magazin/radce/31583-cesko-slavi-28-rijen-obchody-jsou-otevrene-nebo-zavrene
.... Pietní akce se budou konat i na dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně,
Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního...
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69. Česko si dnes připomíná výročí vzniku samostatné republiky v roce
1918
Online ● brnan.cz (Regionální zprávy) ● 28. 10. 2021, 9:00
Odkaz: https://www.brnan.cz/udalosti/cesko-si-dnes-pripomina-vyroci-vzniku-samostatne-republiky-v-roce-1918
... dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně
jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta
Tomáše...

70. Výročí vzniku samostatného Československa: Pietní akce proběhnou
napříč zemí
Online ● prazsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 28. 10. 2021, 7:22
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/svatek-ceskoslovensko-vyroci-vznik-20211028.html
... konat i na dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil
stejně jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého...

71. Česko si připomene výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918
Online ● forum24.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 6:32
Vydavatel: Forum 24, a.s
Odkaz: https://www.forum24.cz/udalosti/cesko-si-pripomene-vyroci-vzniku-samostatne-republiky-v-roce-1918/
... republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice Spolu a České konference
rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském
náměstí...

72. Lide československý! Slavíme 103 let republiky.Vystrčil se pokloní
Masarykovi
Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 6:30
Vydavatel: OUR MEDIA, a.s. ● Rubrika: Monitor
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lide-ceskoslovensky-Slavime-103-let-republiky-Vystrcil-sepokloni-Masarykovi-681692
... vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice Spolu a České
konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pražském
Hradčanském...
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73. Česko si připomene výročí vzniku samostatné republiky
Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 28. 10. 2021, 0:05
Autor: ČTK
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%c3%a1c%c3%ad/%c4%8desko-si-p%c5%99ipomenev%c3%bdro%c4%8d%c3%ad-vzniku-samostatn%c3%a9-republiky/ar-AAPZL2M?li=BBOoZca
... republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci koalice
Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
na...

74. Vznik Československa uctila Masarykova univerzita v Brně i v Praze
Online ● em.muni.cz (Jiné) ● 28. 10. 2021, 0:00
Autor: Gabriela Peringerová
Odkaz: https://www.em.muni.cz/udalosti/14418-vznik-ceskoslovenska-uctila-masarykova-univerzita-v-brne-i-v-praze
... soše TGM zástupci MU vedení prorektorem Břetislavem Dančákem. Radek Miča i Česká konference rektorů si letos státní
svátek 28. října připomněla položením květin u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v
Praze na...

75. V Nedošíně u Litomyšle byl v neolitu rondel, archeologický nález je
nečekaný
Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2021, 18:12
Vydavatel: Seznam.cz, a.s. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-nedosine-u-litomysle-byl-v-neolitu-rondel-archeologicky-nalez-jenecekany-179018
... až do Čech. Na výzkumu se podílí i opavská univerzita. „Nejvýznamnějším přínosem je zjištění rondelu v osamocené
poloze mezi moravskými a českými rondely a značný podíl kamenné suroviny jihomoravského původu, rohovec z
Krumlovského lesa...

76. Na Hradčanském náměstí si rektoři vysokých škol připomenou
založení Československa
Online ● prazska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 27. 10. 2021, 16:03
Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: ČTK
Odkaz: https://prazska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/7232-na-hradcanskem-namesti-si-rektori-vysokych-skolpripomenou-zalozeni-ceskoslovenska.html
... Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Informovala o tom tajemnice České konference rektorů
(ČKR) Marie Fojtíková. Loni rektoři kvůli špatné epidemické situaci od slavnostního setkání v Praze upustili a vznik
Československa si...
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77. Unikátní projekt CLAIRO (nejen) opavských fyziků pomáhá zlepšit
životní prostředí
Online ● 21stoleti.cz (Jiné) ● 27. 10. 2021, 15:10
Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. ● Autor: Jan Zelenka ● Rubrika: 21.Století
Odkaz: https://21stoleti.cz/2021/10/27/unikatni-projekt-clairo-nejen-opavskych-fyziku-pomaha-zlepsit-zivotniprostredi/
... by právě tato vegetace mohla být v budoucnu významným přírodním filtrem pro znečištěné ovzduší. Slezská univerzita v
Opavě, jejíž součástí je Fyzikální ústav, je jedním z hlavních řešitelů projektu CLAIRO ( CL ean AIR and climate adaptation...

78. Česko oslaví vznik republiky pietami, udělení vyznamenání prezident
odložil
Online ● forum24.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2021, 10:42
Vydavatel: Forum 24, a.s
Odkaz: https://www.forum24.cz/udalosti/cesko-oslavi-vznik-republiky-pietami-udeleni-vyznamenani-prezidentodlozil/
... náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše. Pietní akce se budou konat i na dalších místech České republiky.
Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně jako zástupci České konference...

79. Česko oslaví vznik republiky pietami, vyznamenání prezident odložil
Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2021, 10:30
Autor: ČTK
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%C3%A1c%C3%AD/%c4%8desko-oslav%c3%ad-vznik-republikypietami-vyznamen%c3%a1n%c3%ad-prezident-odlo%c5%beil/ar-AAPZL2M?li=BBOoSYl
... i na dalších místech České republiky. Výročí vzniku republiky si lidé připomenou v Brně, Olomouci i v Ostravě. Vystrčil stejně
jako zástupci koalice Spolu a České konference rektorů položí květiny u sochy prvního československého...

80. Boom publikací o Jeseníkách
Tisk ● Šumperský a Jesenický deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 27. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Odkaz: náhled
... Fíla. Patrony knihy se stali fotograf Jindřich Štreit a profesor politologie a rodák z Bludova Stanislav Balík. „Je to kniha,
která bude jednou historií tohoto kraje. Proto má velkou cenu. Pokud se příběhy nenapíší a jen se tradují ústně, tak...
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81. RockWooL, a.s.
Online ● mesto-bohumin.cz (Regionální zprávy) ● 27. 10. 2021, 2:00
Vydavatel: Město Bohumín ● Rubrika: informace,město,bohumín
Odkaz: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/novinove-clanky/43314-rockwool-a-s.html
... pohody a vytváří zdravé mikroklima v interiérech. Referenční stavby: AZ Tower Brno, Elektrárna Ledvice, koleje VŠB-TU
Ostrava, Slezská univerzita Karviná, Nový pavilon interní kliniky a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc; Mountfield Brno...

82. Jak vypadá program festivalu jesenických patriotů
Online ● positivje.cz (Regionální zprávy) ● 27. 10. 2021, 0:42
Odkaz: https://www.positivje.cz/l/jak-vypada-program-festivalu-jesenickych-patriotu/
... dokumentu 'Chico', za nímž stojí loňský absolvent Slezské univerzity v Opavě, oboru multimédia, Martin Chromek. Film
zachycuje to, co máme na Jesenicku nejraději - propojenost místních obyvatel, v tomhle případě lidí snažících se o...

83. Vědci zvou do míst, kde svítí jiná slunce
Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 14 (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2021
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Jan Bohata
Odkaz: náhled
... geometrickým poměrem setkat, představí od 1. do 5. listopadu experti z Matematického ústavu. Ukážou i genialitu tvůrců
Staroměstského orloje. Fakta Týden Akademie věd ● Dotkni se (exo)planet. Výstava v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského
v...

84. ROCKWOOL, A.S.
Tisk ● Stavitel; str. 120 (Bydlení / Zahrada) ● 27. 10. 2021
Vydavatel: Business Media One, s.r.o. ● Rubrika: Firemní proFily
Odkaz: náhled
...: AZ Tower Brno, Elektrárna Ledvice, koleje VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita Karviná, Nový pavilon interní kliniky a
geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc; Mountfield Brno, BOSCH Jihlava, TPCA Kolín, Hyundai Motor Nošovice, obchodní
centra...

85. Koronavirus ONLINE: Nemocnice hromadně ruší návštěvy. A očkování
5letých dětí má v USA zelenou
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 10. 2021, 22:33
Autor: Darina Jíchová ● Rubrika: Blesk.cz
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Odkaz: https://wick.cz/koronavirus-online-nemocnice-hromadne-rusi-navstevy-a-ockovani-5letych-deti-ma-v-usazelenou/
... o tom dnes informovala tajemnice České konference rektorů (ČKR) Marie Fojtíková. Loni rektoři kvůli špatné epidemické
situaci od slavnostního setkání v Praze upustili a vznik Československa si většina z nich připomněla ve svých městech...

86. Události v regionech (Ostrava): Nové využití bývalé hornické oblasti
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 26. 10. 2021, 18:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100031026udalosti-v-regionech/obsah/871704-nove-vyuziti-byvale-hornicke-oblasti
.... -Ještě v Anglii už architekt Jiří Fiala Britům ukázal, jak by český model mohl vypadat. Na projektu se podílí Slezská
univerzita, kraj i město Karviná. Náklady jsou vyčísleny na více než 2 mld. Kč, větší část by potom měly pokrýt dotace z...

87. Události v regionech (Ostrava): Covid opatření na vysokých školách
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 26. 10. 2021, 18:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100031026udalosti-v-regionech/obsah/871705-covid-opatreni-na-vysokych-skolach
.... Zpřísnění pravidel řešilo vedení Slezské univerzity v Opavě na dnešní strategické poradě. Zatím se drží doporučení MZ
ČR. -Pane doktore, máte slovo. -Pokud by docházelo k prudkým nárůstům, mezitýdenním prudkým nárůstům o desítky
studentů, tak na...

88. Události v regionech (Ostrava)
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 26. 10. 2021, 18:00
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100031026udalosti-v-regionech/
... zhoršení situace jsou připraveny. -Byly to ty slabší roky, co jsem prožil tady na univerzitě. -Takto na distanční výuku
vzpomíná Jiří Drozd. Chyběli mu kamarádi i osobní kontakt s učiteli. Zpřísnění pravidel řešilo vedení Slezské univerzity v...

89. Zprávy
Televize ● Zprávy (ČT24) ● 26. 10. 2021, 17:30
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/221411017301026/
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... pražském Hradčanském náměstí. Oznámila to tajemnice České konference rektorů Marie Fojtíková. Setkání se podle ní
pozítří zúčastní celkem 18 rektorů a rektorek. Loni šéfové univerzit kvůli epidemii slavnostní setkání zrušili, událost si tak...

90. Koronavirus v Česku i ve světě
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 26. 10. 2021, 16:58
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-6-274-novych-pripadu-v-cr-zautery-opet-pribylo-lidi-v-nemocnicich.html?h=afbf33436451d8a36cc5a72f5cb5dac27e1727a2
... tajemnice České konference rektorů (ČKR) Marie Fojtíková. Loni rektoři kvůli špatné epidemické situaci od slavnostního
setkání v Praze upustili a vznik Československa si většina z nich připomněla ve svých městech. ...

91. Události v regionech plus (Ostrava)
Televize ● Události v regionech plus (Ostrava) (ČT1) ● 26. 10. 2021, 12:20
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/421231100021026udalosti-v-regionech-plus/
... razantně neomezují. Vedení Slezské univerzity v Opavě dnes v 10:00 zasedlo ke strategické poradě. Zástupci školy včetně
rektora řeší současnou epidemiologickou situaci a budou řešit také případná další opatření. VŠB-TUO neustále připomíná...

92. Ivan Fíla zapsal příběhy Jeseníků. I večeři s kmotrou mafie
Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 11:36
Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Autor: Rostislav Hányš ● Rubrika: Rádio Impuls - Olomoucký kraj
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/olomoucky-kraj/ivan-fila-fotograf-spisovatel-jeseniky-knihapribehy.A211026_113602_imp-olomoucky_kov
... Jeseníkách? Svou první fotografii jsem kdysi udělal, když jsem byl s tatínkem u dřevěného kostelíku v Maršíkově. A do
Jeseníků jsem se po mnoha letech vrátil. Kniha je vyjádřením mé lásky k Jeseníkům. (Slavný fotograf Jindřich Štreit při křtu
knihy...

93. Vedení Karviné ocenilo v obřadní síni MěDK pedagogy
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 9:44
Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o. ● Autor: Monika Danková ● Rubrika: News
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000028054/vedeni-karvine-ocenilo-v-obradni-sini-medkpedagogy
... připojila i karvinská Obchodně podnikatelská fakulta. Den učitelů, který se každoročně slaví na počest významného
českého zakladatele moderní pedagogiky Jana Amose Komenského, připadá sice na 28. března, kvůli vládním proticovidovým
opatřením se...
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94. SETKÁNÍ NÁRODŮ 2021
Online ● kultura-hradec.cz (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 9:22
Odkaz: https://www.kultura-hradec.cz/akce/article/5014-setkani-narodu-2021/1-novinky
...) DOPROVODNÉ VÝSTAVY: JINDŘICH ŠTREIT & EVA CAO THI - VIỆTNAM STORIES HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA
UKRAJINSKÝCH MALÍŘŮ FOTOVÝSTAVA - IRÁN VÝSTAVA PŘÍBĚHŮ Z INDIE POŘÁDAJÍ: Integrační centrum pro cizince
Diecézní charity HK ve spolupráci se Statutárním...

95. Ivan Fíla zapsal příběhy Jeseníků. I večeři s kmotrou mafie
Online ● idnes.cz/olomouc (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 8:33
Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Autor: Rostislav Hányš
Odkaz: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/ivan-fila-fotograf-spisovatel-jeseniky-knihapribehy.A211022_633034_olomouc-zpravy_hrs
... s tatínkem u dřevěného kostelíku v Maršíkově. A do Jeseníků jsem se po mnoha letech vrátil. Kniha je vyjádřením mé lásky k
Jeseníkům. (Slavný fotograf Jindřich Štreit při křtu knihy řekl: „Ivan Fíla projel celý svět, aby si uvědomil, že to...

96. Výročí vzniku Československa
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 8:00
Autor: Martin Kůs
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/vyroci-vzniku-ceskoslovenska-2.html
... mocností. Tuto událost si Opava připomene v den výročí vzpomínkovou akcí od 10 hodin u pamětní desky T. G. Masaryka
na budově Slezské univerzity v Masarykově třídě. Před čestnou stráží historické vojenské jednotky, představiteli
společenských...

97. Opavané vyslali vzkaz městu, sbírka na záchranu Bredy nabrala
rekordní tempo
Online ● moravskoslezsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021, 5:25
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Veronika Bernardová ● Rubrika: Zprávy
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/opava-sbirka-na-zachranu-bredy202110.html
... mohla nejen expozice děl Kurta Gebauera, ale vystavovat by v Bredě mohl třeba i opavský cestovatel Jiří Blata a Opavský
Institut tvůrčí fotografie. Ruku v ruce s tím by měla jít i kavárna, prodejna knih či suvenýrů, inspiraci lze podle Kurta...

98. Ve sváteční den navštivte pěchotní srub v Milostovicích
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 5 (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
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Odkaz: náhled
... pamětní desky T. G. Masaryka na budově Slezské univerzity na Masarykově třídě. Tuto akci pořádá město spolu s 53.
plukem průzkumu a elektronického boje, ČsOL Jednota Opava, Českým svazem bojovníků za svobodu, Junákem – svazem
skautů a skautek ČR...

99. Slezský den sester 2021
Tisk ● Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o.
Odkaz: náhled
...Slezský den sester 2021 OPAVA V úterý 19. října proběhl na fakultě veřejných politik v Opavě v pořadí již 23. ročník
ošetřovatelské konference Slezský den sester. Tato konference patří mezi největší vzdělávací akce s dlouholetou tradicí...

100. Akademická půda bude dějištěm konference o náboženství
Tisk ● Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 26. 10. 2021
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o. ● Autor: dat
Odkaz: náhled
... střední Evropy. Akce je určená pro studenty a pedagogy, ale také širokou veřejnost. Koná se ve dnech 2. až 4. listopadu a
pořádají ji Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. „Program konference...

101. Boom publikací o Jeseníkách. Jdou na dračku
Online ● fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 25. 10. 2021, 18:35
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Petr Krňávek ● Rubrika: Zprávy
Odkaz: https://fm.denik.cz/kultura_region/boom-publikaci-o-jesenikach-jdou-na-dracku-20211025.html
..., jak jsem se k těm lidem přiblížil, zachytil jejich život. Pokoušel jsem se i zachytit dějiny kraje, ve kterém žijí,“ objasnil Ivan
Fíla. Patrony knihy se stali fotograf Jindřich Štreit a profesor politologie a rodák z Bludova Stanislav Balík...

102. Hlasování skončilo! Český Těšín a Cieszyn teď mají společné logo
Online ● novinykraje.cz (Regionální zprávy) ● 25. 10. 2021, 13:57
Autor: Radka Švejnohová ● Rubrika: Moravskoslezský kraj
Odkaz: https://www.novinykraje.cz/blog/2021/10/25/hlasovani-skoncilo-cesky-tesin-a-cieszyn-ted-maji-spolecnelogo/
... již vybrána, grafické práce stále pokračují. Zkušený grafik a profesor ze Slezské univerzity v Katovicích, Tomasz Kipka, nyní
připraví finální podobu loga a vytvoří koncepci pro systém vizuální identifikace značky „Český Těšín a Cieszyn...

Přehled zpráv

32

103. Fotograf Jindřich Štreit odhaluje život vietnamské komunity. Došlo i
na sushi
Online ● kulturne.com (Kultura / Umění) ● 25. 10. 2021, 7:03
Odkaz: https://www.kulturne.com/clanek/6616-fotograf-jindrich-streit-odhaluje-zivot-vietnamske-komunity-doslo-ina-sushi
...Fotograf Jindřich Štreit odhaluje život vietnamské komunity. Došlo i na sushi Pondělí, 25.10.2021 / fotoreport Přední český
fotograf, dokumentarista Jindřich Štreit vystavuje v táborské galerii Auritus další svojí sérii fotografií...

104. Opavský expres z 23. 10. 2021
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 25. 10. 2021, 6:00
Autor: Ivana Mečiarová
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tv-vysilani/opavsky-expres-z-23-10-2021.html
...Opavský expres z 23. 10. 2021 Publikováno: 25.10.2021 Opavský expres přináší tato témata: ZŠ Malé Hoštice v novém
kabátě Přichází Milostivé léto Nová galerie v prostorách Slezské univerzity Celé vysílání najdete při použití odkazu...

105. Avion ukazuje svět charity
Online ● ehutnik.cz (Regionální zprávy) ● 24. 10. 2021, 17:00
Autor: ba
Odkaz: https://ehutnik.cz/zpravy/avion-ukazuje-svet-charity
... v letošním roce napsala již 13. ročník, každoročně pořádá Charita Opava ve spolupráci se Slezským muzeem v Opavě a
Institutem tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Patronem a porotcem...
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