1. Filmový týden na univerzitě: Projekce pro veřejnost proběhnou na Ptačím vrchu
Zdroj: regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 16. 5. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/05/16/filmovy-tyden-na-univerzite-projekce-pro-verejnostprobehnou-na-ptacim-vrchu/
...Filmový týden na univerzitě: Projekce pro veřejnost proběhnou na Ptačím vrchu. Slezská univerzita v rámci oslav 30.
výročí od svého založení připravila pro veřejnost filmovou přehlídku z dílen studijních...

2. Ceny cestovního ruchu: Nejmalebnější místo v zimě je Karlova Studánka
Zdroj: stabruntalsko.cz (Regionální zprávy) ● 16. 5. 2021
Odkaz: https://stabruntalsko.cz/ceny-cestovniho-ruchu-nejmalebnejsi-misto-v-zime-je-karlova-studanka/
... 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 kraje 2021. „Letní sezóna pozvolna začíná, v
našem...

3. Moravskoslezský kraj: Musíte je vidět. Šikmý kostel nebo třeba břidlicový důl získaly cenu
cestovního ruchu
Zdroj: parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 16. 5. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Moravskoslezsky-kraj-Musite-je-videtSikmy-kostel-nebo-treba-bridlicovy-dul-ziskaly-cenu-cestovniho-ruchu-664132
... 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 kraje 2021. „Letní sezóna pozvolna začíná, v našem regionu můžete
najít nespočet...

4. Novinky v ostravském Muzeu potravin a zemědělských strojů
Zdroj: eprogram.cz (Kultura / Umění) ● 16. 5. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/13-aktuality/2005-novinky-v-ostravskem-muzeu-potravin-azemedelskych-stroju
... jisté retro atmosféře se nese také výstava fotografií Jindřicha Štreita z venkova. Na působivých fotografiích je
zachycen venkovský život svázaný s prací v zemědělství, kterým se autor Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého
století...
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5. Dopravní prostředky, které pohnuly světem - ilustrovaná historie dopravy
Zdroj: kritiky.cz (Kultura / Umění) ● 15. 5. 2021
Odkaz: https://www.kritiky.cz/dopravni-prostredky-ktere-pohnuly-svetem-ilustrovana-historie-dopravy/
... Tom Velčovský vystudoval Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě, kde se zaměřil na tvorbu scénářů a...

6. ODBORNÁ POROTA VYBÍRALA Z NOMINACÍ NA OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE 2020
Zdroj: ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 15. 5. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/odborna-porota-vybirala-z-nominaci-na-osobnostceske-fotografie-2020_13371.html
.... Dobrovský – Lost Europe Jaromír Čejka – Jižní Město Petr Helbich – Ten kdo se minul svým povoláním Josef
Koudelka – Ruins Zdeněk Lhoták – Tenkrát na Spartě Pavel Mára – Site Specific Jindřich Štreit – Village People 1965 –
1990 Z historie...

7. Riverdale Road – americká silnice jen pro otrlé
Zdroj: enigmaplus.cz (Jiné) ● 15. 5. 2021
Odkaz: https://enigmaplus.cz/riverdale-road-americka-silnice-jen-pro-otrle/
... 21stoleti.cz Už pět let provozuje Slezská univerzita dalekohled... epochaplus.cz …

8. Musíte je vidět. Šikmý kostel nebo břidlicový důl získaly cenu cestovního ruchu
Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 15. 5. 2021
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/musite-je-videt-sikmy-kostel-nebo-bridlicovy-dulziskaly-cenu-cestovniho-ruchu-2.html
... zveřejníme videa ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou zveřejněna také
na webových stránkách cenycr.cz. Chtěl bych tímto poděkovat studentům oboru Multimediální techniky Slezské
univerzity v Opavě, kteří...
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9. NSZ Zeman rezignuje, Bakalu nestíhal za 60 mld. OKD
Zdroj: ispigl.eu (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021
Odkaz: http://ispigl.eu/denik/?q=node/23358
.... Výsledky a videa budou zveřejněna také na webových stránkách 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...

10. Meandry řeky Odry, Šikmý kostel v Karviné, Břidlicový důl a další. Kraj udílel Ceny cestovního
ruchu
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000025530/meandry-reky-odrysikmy-kostel-v-karvine-bridlicovy-dul-a-dalsi-kraj-udilel-ceny-cestovniho-ruchu
... stránkách cenycr.cz. Chtěl bych tímto poděkovat studentům oboru Multimediální techniky Slezské univerzity v Opavě,
kteří pro nás spoty vyrobili." Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK: "Letní sezóna pozvolna začíná, v našem regionu
můžete...

11. Dvanáct fotografů včetně reportéra ČTK má nominaci na osobnost roku
Zdroj: msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/lifestyle/dvan%c3%a1ct-fotograf%c5%afv%c4%8detn%c4%9b-report%c3%a9ra-%c4%8dtk-m%c3%a1-nominaci-na-osobnost-roku/arBB1gJpX3?li=BBOoSYl
... zlepšení společenské prestiže fotografů. Jejím prvním držitelem se stal Josef Koudelka a později se jimi stali například
kurátoři Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, historička fotografie Anna Fárová nebo fotografové Jindřich Štreit, Dana
Kyndrová nebo...

12. Moravskoslezský kraj rozdal své Ceny cestovního ruchu
Zdroj: ttg.cz (Průmysl / Logistika) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://www.ttg.cz/moravskoslezsky-kraj-rozdal-sve-ceny-cestovniho-ruchu/
... 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 kraje 2021…

3

13. Šikmý kostel je nejsvětovějším místem v kraji. Neobjevený skvost je kaple v Lipkách
Zdroj: doo.cz (Regionální zprávy) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://doo.cz/posledni-zpravy/5042-sikmy-kostel-je-nejsvetovejsim-mistem-v-kraji-neobjevenyskvost-je-kaple-v-lipkach.html
... 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 kraje 2021. Oceněné památky a turistické zajímavosti mohou pomoci
při plánování...

14. VDV je, jako když se narodí nový člověk
Zdroj: Jihlavské listy; str. 24 (Regionální zprávy) ● 14. 5. 2021
... politiku na Slezské univerzitě v Opavě. Člen ČSSD. 2006–2008 náměstek primátora Jihlavy. 2008–2020 radní Kraje
Vysočina. Od roku 2020 uvolněný krajský zastupitel pro VDV. Je ženatý, má dvě děti. MARTIN HYSKÝ má...

15. Šikmý kostel je nejsvětovější místo v Moravskoslezském kraji
Zdroj: karvina.cz (Regionální zprávy) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/sikmy-kostel-je-nejsvetovejsi-misto-v-moravskoslezskem-kraji
... umístila na prvním místě. Výsledky a videa budou zveřejněna také na webových stránkách cenycr.cz. Chtěl bych
tímto poděkovat studentům oboru Multimediální techniky Slezské univerzity v Opavě, kteří pro nás spoty vyrobili,“
vysvětlil Petr Koudela a...

16. Existují lidé se superschopnostmi?
Zdroj: enigmaplus.cz (Jiné) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://enigmaplus.cz/existuji-lide-se-superschopnostmi/
… 21stoleti.cz Už odmalička vás fascinují hvězdy, planety a... 21stoleti.cz Už pět let provozuje Slezská univerzita...

17. Nejkrásnější místa v kraji? Šikmý kostel, meandry Odry nebo Karlova Studánka
Zdroj: patriotmagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 14. 5. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/nejkrasnejsi-mista-v-kraji-sikmy-kostel-meandry-odry-nebokarlova-studanka
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... budou zveřejněna také na webových stránkách 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...

18. Semilské muzeum bude s podporou grantu vytvářet 3D prohlídku
Zdroj: nasepojizeri.cz (Regionální zprávy) ● 14. 5. 2021
Odkaz: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/semilske-muzeum-bude-s-podporou-grantuvytvaret-3d-prohlidku/?aktualitaId=69278
... uvidí tisíce televizních diváků z celé České republiky. Sdílet s přáteli na facebooku Fotograf Jindřich Štreit zobrazuje
téma opuštěnosti a bezdomovectví Od 4. května se opět otevře semilské muzeum pro návštěvníky Už druhý film
semilského...

19. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague 2022
Zdroj: musicserver.cz (Kultura / Umění) ● 13. 5. 2021
Odkaz: https://musicserver.cz/clanek/65678/beck-potvrzuje-ucast-na-metronome-prague-2022/
... příštího ročníku nyní také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica
Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům…

20. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague. Jedna z největších osobností současné scény
konečně vystoupí na Výstavišti
Zdroj: irockshock.net (Kultura / Umění) ● 13. 5. 2021
Odkaz: http://www.irockshock.net/?p=32176
... plánování příštího ročníku nyní také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v
Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním
fotografům. ...

21. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague
Zdroj: muzika.cz (Kultura / Umění) ● 13. 5. 2021
Odkaz: https://www.muzika.cz/beck-potvrzuje-ucast-na-metronome-prague/
... ročníku nyní také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery
Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. O festivalu
Metronome Prague...
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22. Strašlivý mord v den svatební
Zdroj: enigmaplus.cz (Jiné) ● 13. 5. 2021
Odkaz: https://enigmaplus.cz/straslivy-mord-v-den-svatebni/
...21stoleti.cz Už odmalička vás fascinují hvězdy, planety a... 21stoleti.cz Už pět let provozuje Slezská univerzita
dalekohled... epochanacestach.cz...

23. Opavský expres z 12. 5. 2021
Zdroj: opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 13. 5. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tv-vysilani/opavsky-expres-z-12-5-2021.html
...Zájem o studium na Slezské univerzitě roste; Slezská nemocnice má nový analyzátor pro koronavirus; Sbírka na
pojízdnou kavárnu pro hendikepované; Opavské...

24. Opavský expres | POLAR TV
Zdroj: TV Polar (Online vysílání) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-12-05-2021-16-41
... kavárnu pro hendikepované. Opavské trolejbusy dostaly jména. Zájem o studium na Slezské univerzitě roste. Slezská
univerzita v Opavě registruje zvýšený zájem o studium. Přihlášku si sem podal dvojnásobný počet uchazečů, než ve
stejný čas vloni na...

25. Obydlí zazobaného boháče je dnes plné duchů
Zdroj: enigmaplus.cz (Jiné) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://enigmaplus.cz/obydli-zazobaneho-bohace-je-dnes-plne-duchu/
... prostor na tuhá paliva, tak... epochaplus.cz Příval obvinění se vymyká kontrole. Objevují se... 21stoleti.cz. Už pět let
provozuje Slezská univerzita dalekohled... epochalnisvet.cz ...

26. Záhady fyziky hvězd pomáhá v Opavě řešit dalekohled „WHOO!“
Zdroj: 21stoleti.cz (Jiné) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://21stoleti.cz/2021/05/12/zahady-fyziky-hvezd-pomaha-v%e2%80%afopave-resitdalekohled-whoo/
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... astronomie. Observatoř byla uvedena do provozu v roce 2016. Vznikla v rámci projektu „Rozšíření a modernizace
přístrojové základny” a byla vybudována stavební úpravou půdních prostor budovy Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě v budově na...

27. Zájem o studium na Slezské univerzitě roste
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000025433/zajem-o-studium-na-slezske-univerziteroste
...Zájem o studium na Slezské univerzitě roste. Slezská univerzita v Opavě registruje zvýšený zájem o studium. Přihlášku
si sem podal dvojnásobný počet uchazečů, než ve stejný čas vloni na jaře. A to většina studijních programů ještě...

28. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague
Zdroj: kultura21.cz (Kultura / Umění) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://kultura21.cz/hudba/21841-metronome-prague-beck
... festivalu jakkoli ohroženo. Pořadatelé hudební akce Metronome Prague vedle plánování příštího ročníku nyní také
ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na
adrese www...

29. region ZAUJALO NÁS
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník; str. 1 (Regionální zprávy) ● 12. 5. 2021
... Opava zažije historicky první autokoncert! Slezská univerzita v Opavě připravuje 25. ročník majálesu. Loni se tato
tradiční akce kvůli koronaviru nekonala, letos přichází pro její příznivce dobrá zpráva: majáles bude...

30. Projekt Jsme ze stejné planety ve Velké Bystřici bude!
Zdroj: ol4you.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://www.ol4you.cz/projekt-jsme-ze-stejne-planety-ve-velke-bystrici-bude/
... rozdělili do tří termínů. Těšte se, bude to velké! #gastronomie Zapuštění kořenů nedaleko Olomouce Historie
události Jsme ze stejné planety se začala psát v roce 2015, kdy známý fotograf Jindřich Štreit představil své fotografie
třiceti cizinců...
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31. Záhady fyziky hvězd pomáhá v Opavě řešit dalekohled „WHOO!“
Zdroj: astro.cz (Jiné) ● 12. 5. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/ostatni/zahady-fyziky-hvezd-pomaha-v-opave-resit-dalekohledwhoo.html
... zpráva Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě ze dne 11. května 2021 Budova Fyzikálního ústavu v Opavě na
Bezručově ul. 13. Kopule observatoře WHOO! je vpravo nahoře na střeše. Autor: Fyzikální ústav v Opavě WHOO!
(White Hole...

32. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague. Držitel osmi cen Grammy vystoupí na Výstavišti
Zdroj: Nová Večerní Praha; str. 1, 2, 3 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
... hudební akce Metronome Prague vedle plánování příštího ročníku nyní také ve spolupráci se sdružením fotografů
400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz
crowdfunding na pomoc...

33. Návštěvníky čeká výstava Jindřicha Štreita, retro hospoda i hravý průvodce po muzeu
Zdroj: nase-mesto.cz (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://www.nase-mesto.cz/navstevniky-ceka-vystava-jindricha-streita-retro-hospoda-i-hravypruvodce-po-muzeu/
... Jindřicha Štreita a retro hospody Radegast, také hravý průvodce po muzeu či programy pro děti. Zdravotníkům a
záchranářům, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, bude do konce roku umožněn vstup zdarma. Jindřich
Štreit a snímky venkova...

34. Slezská univerzita reaguje na poptávku trhu, počet zájemců o studium je letos velký
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000025434/slezska-univerzita-reaguje-na-poptavkutrhu-pocet-zajemcu-o-studium-je-letos-velky
...Slezská univerzita reaguje na poptávku trhu, počet zájemců o studium je letos velký Slezská univerzita v Opavě
registruje zvýšený zájem o studium. Přihlášku si sem podal dvojnásobný počet uchazečů, než ve stejný čas vloni na jaře.
A to...
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35. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague. Jedna z největších osobností současné scény
konečně vystoupí na Výstavišti
Zdroj: csmusic.cz (Kultura / Umění) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://www.csmusic.cz/novinka-5447-beck-potvrzuje-ucast-na-metronome-prague
... plánování příštího ročníku nyní také ve spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v
Opavě a Leica Gallery Prague spustili na adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním
fotografům. O festivalu...

36. Muž Mnoha tváří
Zdroj: Home (CZ); str. 76, 77, 78, 79 (Bydlení / Zahrada) ● 11. 5. 2021
... LIVI‘N ukazuje, 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...

37. Roman Vondrouš
Zdroj: informuji.cz (Kultura / Umění) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/msz/241759-roman-vondrous/
...Roman Vondrouš Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout _výběr z díla absolventa Institutu tvůrčí fotografie a vícenásobně
oceněného fotoreportéra, galerie v oknech Květnová výstava v tzv. okenní galerii KUPE bude věnovaná mnohonásobně
oceněnému...

38. Šance přijetí na univerzity jsou velké. Neplatí to však pro všechny
Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/sance-prijeti-na-univerzity-jsou-velke-neplati-to-vsak-provsechny.A210505_213509_pozice-tema_lube
... dřevařská, Zahradnická) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta)
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě, Obchodně
podnikatelská fakulta, Fyzikální ústav v...
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39. Beck potvrzuje účast na Metronome Prague. Držitel osmi cen Grammy vystoupí na Výstavišti
Zdroj: vecerni-praha.cz (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://www.vecerni-praha.cz/beck-potvrzuje-ucast-na-metronome-prague-drzitel-osmi-cengrammy-vystoupi-na-vystavisti/
... spolupráci se sdružením fotografů 400ASA, Institutem tvůrčí fotografie v Opavě a Leica Gallery Prague spustili na
adrese www.tojefotografie.cz crowdfunding na pomoc profesionálním fotografům. Festival Metronome Prague je první
velký hudební a...

40. Parkoviště pod OD Prior je uzavřeno
Zdroj: Noviny Region Karvinsko; str. 2 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
... Po dobu trvání oprav centrálního parkoviště mohou řidiči využít blízká velká parkoviště u letního kina, u Obchodně
podnikatelské fakulty nebo u Obecního domu Družba. ...

41. Slezská nemocnice ujišťuje: Očkování je bezpečné
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 2 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
..., používejte vlastní rozum a nenechte se zviklat neověřenými nebo špatně podanými informacemi o očkování,“
apeluje primář Petr Kümpel na ty stále váhající. Slezská nemocnice má pořád dostatek těch nejlepších vakcín a obě
očkovací centra, na Slezské univerzitě...

42. Rok 2020 v českých symfonických orchestrech
Zdroj: operaplus.cz (Kultura / Umění) ● 11. 5. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/rok-2020-v-ceskych-symfonickych-orchestrech/
... – například Janáčkova filharmonie Ostrava a Moravská filharmonie Olomouc se Slezskou univerzitou a Parma
Recordings. Ještě v době nedávné bychom se nedovedli představit časté natáčení na 5-13 kamer jako běžnou praxi, i
když kvalita zvuku (často kvůli...

43. Vladimír Birgus vydal novou knihu
Zdroj: Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
...Vladimír Birgus vydal novou knihu. Vedoucí Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě Vladimír Bigrus letos
vydal knihu, která je považována za dosud nejrozsáhlejší chronologii významných událostí, jež se...
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44. Majáles jako autokoncert
Zdroj: Region Opavsko; str. 11 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
...Majáles jako autokoncert. Vstup možný jen s očkováním nebo testem. Místo klasického programu si studenti užijí
majáles z automobilů. V duchu autokoncertu proběhne letošní pětadvacátý ročník majálesu Slezské univerzity v Opavě,
který...

45. Primář: Očkování je bezpečné
Zdroj: Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
... očkovacím centru na Slezské univerzitě v Opavě i v kravařském zámku. „Věřím, že jsme na dobré cestě pandemickou
situaci pomocí očkování zvládnout. Aktuálně mohu říct, že dodávky vakcín jsou plynulé a umožňují nám zrychlit tempo
očkování v obou...

46. Divadelnice je covidovou sestrou
Zdroj: Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 11. 5. 2021
...Divadelnice je covidovou sestrou. Studentka oboru Kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě Tereza Krejčová
vyměnila své pohodlí za ochranný oblek, aby denně pomáhala v boji s koronavirem. Protože Tereza má ke
zdravotnictví blízko...

47. Události v kultuře: Opava vystavuje v Olomouci
Zdroj: Události v kultuře (ČT art) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120510/obsah/839232-opava-vystavuje-v-olomouci
.... Řekněme nastupující generace. Pak je tady taková velká skupina umělců, kteří jsou s Opavou spjati. Už jen úplně
náznakově. To jsou studenti institutu tvůrčí fotografie. Díla jsou k nalezení ve výlohách různých obchodů, které jsou
právě teď...

48. Novoborské očkovací centrum zdobí výstava světoznámého fotografa
Zdroj: ceskolipsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/novoborske-ockovaci-centrum-zdobi-vystavasvetoznameho-fotografa-20210510.html
... vydal Buchkunst Berlín v několika světových jazycích, českou verzi nakladatelství Kant. Jindřich Štreit působí jako
profesor na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Fotografie, které byly vystaveny v Národním
divadle v...

11

49. Opavský majáles 2021: unikátní první autokoncert v Opavě!
Zdroj: nejbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2021-05-10-opavsky-majales-2021-unikatni-prvniautokoncert-v-opave
... univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí: Filozofickopřírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě,
Matematický ústav v Opavě a Fyzikální...

50. Fotografové v hledáčku. Štěpánka Stein: Objektivní dokument neexistuje
Zdroj: ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/fotografove-v-hledacku-stepanka-stein-objektivni-dokumentneexistuje-kkKYG
... komerční svět jsem nejspíš příliš vyhraněná.“ Přesto se jí daří oba světy skloubit. V současnosti však raději učí – na již
zmíněné UMPRUM a také externě na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Tvrdí, že je důležité o
fotografy...

51. Opraví se chodníky, vozovky i kamenné obklady na pěší zóně
Zdroj: opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/opravi-se-chodniky-vozovkykamenne-obklady-pesi-zone.html
... výškově a směrově opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a nerovný, vykazuje
výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu. Součástí akce bude oprava části vjezdu z kamenné kostky
(vjezd do areálu Slezské univerzity...

52. Opavský majáles 2021 bude - studenti připravili unikátní první autokoncert v Opavě!
Zdroj: eprogram.cz (Kultura / Umění) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/1965-opavsky-majales-2021-bude-studentipripravili-unikatni-prvni-autokoncert-v-opave
.... století. I když loni byli studenti Slezské univerzity o tuto radostnou událost vinou epidemie koronaviru a přísných
hygienických opatření ochuzeni, letos o ni nepřijdou. Jubilejní 25. ročník Opavského majálesu bude mít unikátní formu
prvního...
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53. Karviná je unikátní, Karviná se rozvíjí... a má i své moře
Zdroj: sdeleni.idnes.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 10. 5. 2021
Odkaz: https://sdeleni.idnes.cz/ostrava/karvina-je-unikatni-karvina-se-rozviji-a-ma-i-svemore.A210506_085510_ostrava-sdeleni_hradr
... následně pokračovat ve studiu na střední škole, kterých je ve městě sedm. Své studium mohou poté žáci zakončit na
jedné z místních vysokých škol - Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity nebo na pobočce Jana Amose
Komenského Vysoké...
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