1. Kaňovice, tam kde od branky domu jdete rovnou do přírody. Pojďte na návštěvu
Zdroj: novojicinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 13. 6. 2021
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/z-regionu/kanovice-tam-kde-od-branky-domu-jdete-rovnou-doprirody-pojdte-na-navstevu-20210.html
... profesionální fotografii, vyučoval na Filozoficko přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde byl současně
tajemníkem Institutu tvůrčí fotografie Tip na výlet Romantika kolem Kamence Z přírodních zajímavostí v okolí
vesnice lze jmenovat...

2. Plzeň poskytne Mikrogranty na oživení kulturního dění
Zdroj: regionplzen.cz (Regionální zprávy) ● 13. 6. 2021
Odkaz: https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/plzen-poskytne-mikrogranty-na-oziveni-ku-159985/
... příchodu do České republiky. Bude sociologickou sondou do běžného života vietnamské komunity v ČR a zároveň má
připomenout, jakou nedílnou součástí našich běžných životů tato vietnamská diaspora je. Proslulý fotograf Jindřich
Štreit vytvořil...

3. Lucie Urválková počtvrté mezi nejvlivnějšími ženami podle Forbesu
Zdroj: faei.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 13. 6. 2021
Odkaz: https://faei.cz/lucie-urvalkova-poctvrte-mezi-nejvlivnejsimi-zenami-podle-forbesu/
.... Byznysový sektor co do zastoupení žen roste meziročně nejprogresivněji. Ženy podle Forbesu u nás přibývají ve
vedení firem, v top managementu i v představenstvech. Konkurence tedy rok od roku sílí. Lucie Urválková absolvovala
Slezskou univerzitu v...

4. Karvinský expres 12.06.2021 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar (Online vysílání) ● 12. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-12-06-2021-16-14
... program Mezinárodní obchod Obchodně podnikatelská fakulta získala další akreditaci na profesně zaměřený
bakalářský studijní program Mezinárodní obchod. Pro fakultu je otevření tohoto programu velkým úspěchem, v České
republice se dá totiž tento...
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5. Nové rodinné domy, Pískovna, Dubina, poliklinka a další. Pojďte do Mizerova
Zdroj: fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 12. 6. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/z-regionu/nove-rodinne-domy-piskovna-dubina-poliklinka-a-dalsi-pojdte-domizerova-20210607.html
... plodiny, je naopak jisté. Z historických map lze dokonce vyčíst, že existovali mizerovský statek, který stával na místě,
které lze dnes lokalizovat někde mezi budovou městské policie a Obchodně podnikatelskou fakultou. Na území dnešní
lokality...

6. OPF Karviná získala další akreditaci a otevírá studijní program Mezinárodní obchod
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 12. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000025946/opf-karvina-ziskala-dalsi-akreditaci-aotevira-studijni-program-mezinarodni-obchod
...OPF Karviná získala další akreditaci a otevírá studijní program Mezinárodní obchod Obchodně podnikatelská fakulta
získala další akreditaci na profesně zaměřený bakalářský studijní program Mezinárodní obchod. Pro fakultu je otevření
tohoto...

7. Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku
Zdroj: kritiky.cz (Kultura / Umění) ● 11. 6. 2021
Odkaz: https://www.kritiky.cz/ceska-fotografie-v-datech-od-pocatku-k-dnesku/
... 1918 zpracoval Pavel Scheufler a část z údobí v rozmezí let 1919 až 2019 sepsal Vladimír Birgus. Profesor Vladimír
Birgus působí jako fotograf, kurátor, historik fotografie a vedoucí institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě...

8. Měsíc »ukousl« Slunce
Zdroj: Blesk - Východní Čechy; str. 4 (Společenské / Bulvár) ● 11. 6. 2021
... jste se nacházeli, tím později částečné zatmění začalo a tím menší také bylo,“ vysvětlil astronom Petr Horálek z
Fyzikálního ústavu Slezské univerzity. Maximální fáze, kdy byla ve stínu Měsíce schována až pětina slunečního kotouče,
nastala...

9. Regionální zprávy POLAR 10.06.2021 17:00 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar (Online vysílání) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-10-06-2021-17-00
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... jednají. --- OPF Karviná otevírá studijní program Mezinárodní obchod Obchodně podnikatelská fakulta získala
další akreditaci na profesně zaměřený bakalářský studijní program Mezinárodní obchod. Pro fakultu je otevření tohoto
programu velkým...

10. Regionální zprávy POLAR 10.06.2021 16:00 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar (Online vysílání) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-10-06-2021-16-00
.... Další už ale s firmou o pořízení jednají. --- OPF Karviná otevírá studijní program Mezinárodní obchod Obchodně
podnikatelská fakulta získala další akreditaci na profesně zaměřený bakalářský studijní program Mezinárodní obchod.
Pro fakultu je...

11. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné bude možné studovat Mezinárodní obchod
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000025967/na-obchodne-podnikatelske-fakulte-vkarvine-bude-mozne-studovat-mezinarodni-obchod
...Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné bude možné studovat Mezinárodní obchod Obchodně podnikatelská
fakulta získala další akreditaci na profesně zaměřený bakalářský studijní program Mezinárodní obchod. Pro fakultu je
otevření tohoto...

12. Ministryně v Karviné. Pohornické regiony si dělí 19 miliard. Co zbude pro město
Zdroj: fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/z-regionu/pohornicke-regiony-si-deli-19-miliard-zbude-neco-pro-karvinou20210610.html
... nositelem bude Slezská univerzita. Ministryně Klára Dostálová připustila, že rozdělené peněz z Fondu spravedlivé
transformace se pro Karvinou nevyvíjí dobře. „Ale nepředbíhejme, procesy jsou v jednání. Zeptám se na celou situaci
také pana hejtmana...

13. TIPY DENÍKU: O víkendu proběhnou závody na kole i na lodi
Zdroj: kladensky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://kladensky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-deniku-o-vikendu-probehnou-zavody-na-kole-ina-lodi-20210610.html
...: Galerie Kladenského zámku ZA KOLIK: 50/20 Kč Roman Vondrouš se narodil v Pardubicích, absolvoval magisterský
program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand.
Pracuje již...
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14. Čtvrteční obloha nabídne částečné zatmění Slunce. Při pozorování si chraňte zrak filtrem, radí
astronom
Zdroj: prazska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6019-ctvrtecni-obloha-nabidne-castecne-zatmenislunce-pri-pozorovani-si-chrante-zrak-filtrem-radi-astronom.html
... astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Horálek upozornil, že částečné zatmění
Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne
v Česku ve čtvrtek...

15. Zatmění Slunce lze pozorovat i dalekohledy v centru Jihlavy, budou u muzea
Zdroj: news.ournet.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 6. 2021
Odkaz: http://news.ournet.cz/story/zatmeni-slunce-lze-pozorovat-i-dalekohledy-v-centru-jihlavyabeb4905210610czcs
... slunce, pozorovatelné z našeho území a Slovenska, až do roku 2179, řekl astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v Opavě. Podmínky pro pozorování budou vhodné, úkaz by neměly příliš blokovat mraky. Bez
speciálního filtru...

16. Nádherné, ale nebezpečné: Nastane částečné zatmění slunce. V kolik a kam vyrazit?
Zdroj: blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/681768/nadherne-ale-nebezpecne-nastane-castecnezatmeni-slunce-v-kolik-a-kam-vyrazit.html
... Slovenska, až do roku 2179, řekl astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Podmínky
pro pozorování budou vhodné, úkaz by neměly příliš blokovat mraky. Bez speciálního filtru však přímo do slunce
nekoukejte. Astronom...

17. Nádherné, ale nebezpečné: Nastane částečné zatmění slunce. V kolik a kam vyrazit?
Zdroj: msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%C3%A1c%C3%AD/n%c3%a1dhern%c3%a9-alenebezpe%c4%8dn%c3%a9-nastane-%c4%8d%c3%a1ste%c4%8dn%c3%a9-zatm%c4%9bn%c3%adslunce-v-kolik-a-kam-vyrazit/ar-AAKTasL?li=BBOoSYl
... Slovenska, až do roku 2179, řekl astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Podmínky
pro pozorování budou vhodné, úkaz by neměly příliš blokovat mraky. Bez speciálního filtru však přímo do slunce
nekoukejte. © Reuters...

4

18. Pohleďte na oblohu, nastává zatmění Slunce
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 6. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/pohledte-na-oblohu-nastava-zatmeni-slunce-40362820
... 19 procent slunečního disku, a to na severozápadě Čech. Šlo o nejvýše položené sluneční zatmění nad obzorem u nás
do 5. června 2179,“ sdělil Novinkám fotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v...

19. Galerii zdobí Štreitovy fotografie
Zdroj: Třinecký hutník; str. 8 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
... fotograf Jindřich Štreit o svém půl roku trvajícím focení v Třineckých železárnách. Jeho Lidé Třineckých železáren,
tedy série černobílých fotografií, daly vznik stejnojmenné knize. Prostřednictvím dvaceti velkoplošných fotografií se nyní
jeho...

20. Zatmění Slunce 2021: Už zítra! Kdy a kde ho bude možné pozorovat?
Zdroj: stars24.cz (Společenské / Bulvár) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://stars24.cz/magazin/zajimavosti/28711-zatmeni-slunce-2021-uz-zitra-kdy-a-kde-ho-budemozne-pozorovat
... Slovenska, až do roku 2179. Astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě upozornil, že
částečné zatmění Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti
letech. Úkaz začne v...

21. Chtěli přelstít pamlskovou vyhlášku, teď jsou na cestě změnit trh s proteinovými „bombami“
Zdroj: ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66935830-chteli-prelstit-pamlskovou-vyhlasku-ted-jsou-na-cestezmenit-trh-s-proteinovymi-bdquo-bombami-ldquo
...,“ potvrzuje vedoucí projektu Rojík, jehož specializací je převádění technologií z akademické sféry do praxe. Stanislav
Rojík (37). Studoval ekonomii a marketing na Slezské univerzitě, Julius-Maximilians-Universität v bavorském
Würzburgu a na HTW...

22. Měsíc nakousne Slunce. Za úplným zatměním je ale třeba cestovat
Zdroj: zdarsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://zdarsky.denik.cz/veda-a-technika/mesic-slunce-veda-vesmir-20210608.html
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... program lidem na celém území České republiky. „Po šesti letech, popřeje-li počasí, se dočkáme částečného zatmění
Slunce,“ říká astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Kliknutím zvětšíte 5 fotografií v
galerii...

23. Červnová show na obloze. Nenechte si ujít částečné zatmění Slunce a svítící oblaka
Zdroj: cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://cnn.iprima.cz/cervnova-show-na-obloze-nenechte-si-ujit-castecne-zatmeni-slunce-asvitici-oblaka-26628
... Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Astronom upozornil, že částečné zatmění Slunce viditelné v celém
svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z ČR i Slovenska spatříme po šesti letech. V ČR začne po 11:35
středoevropského letního času, kdy...

24. Monika Duarte Štreitová: Češi jsou zakřiknutí. Mají problém vyjadřovat city
Zdroj: vlasta.cz (Životní styl / Móda) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://www.vlasta.cz/clanek/rozhovor-monika-duarte-streitova-odehrat-koncert-je-jakoubehnout-maraton-202605.html
.... Odmalička jsem byla obklopena přírodou, fascinoval mě ptačí zpěv a zvuky lesa, ale zároveň jsem měla velmi těsný
kontakt s uměním. Tatínek je profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, věnuje se dokumentární fotografii, maminka
byla učitelkou hudby...

25. Lucie Urválková mezi Nejvlivnějšími ženami Česka
Zdroj: expressauto.cz (Průmysl / Logistika) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://www.expressauto.cz/lucie-urvalkova-mezi-nejvlivnejsimi-zenami-ceska/
... pojišťoven. Lucie Urválková absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s
auditem a poradenstvím. Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast
pojišťovnictví...

26. Lucie Urválková mezi Nejvlivnějšími ženami Česka
Zdroj: czechbanking.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://www.czechbanking.cz/lucie-urvalkova-mezi-nejvlivnejsimi-zenami-ceska/
... pojišťoven. Lucie Urválková absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s
auditem a poradenstvím. Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast
pojišťovnictví...
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27. V České konferenci rektorů bude mít zástupce i zlínská univerzita
Zdroj: zlin.cz (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://zlin.cz/zpravy/v-ceske-konferenci-rektoru-bude-mit-zastupce-i-zlinska-univerzita/
... ze Slezská univerzita v Opavě a rektorka Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické. Zlínská univerzita už jednou
zastoupení v České konferenci rektorů měla, konkrétně v letech 2006-2007, kdy post předsedy vykonával tehdejší rektor
Petr Sáha...

28. Čtvrteční obloha nabídne částečné zatmění Slunce. Při pozorování si chraňte zrak filtrem, radí
astronom
Zdroj: olomoucka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22374-ctvrtecni-obloha-nabidne-castecnezatmeni-slunce-pri-pozorovani-si-chrante-zrak-filtrem-radi-astronom.html
... astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Horálek upozornil, že částečné zatmění
Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne
v Česku ve čtvrtek...

29. Výstava INTERFOTOKLUB VSETÍN 2020 startuje
Zdroj: Vsetínské noviny; str. 11 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
... Jindřich Štreit. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 20. června od 15 hodin v Mramorovém sále vsetínského zámku.
„Věříme, že kapacita sálu a výstavních prostor nebude v té době již nijak zásadně omezena a vernisáž proběhne v
plném rozsahu, včetn ě...

30. Měsíc nakousne Slunce. Za úplným zatměním je třeba cestovat
Zdroj: Sokolovský deník; str. 6 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2021
... můžeme těšit na velmi vzácný úkaz na denní obloze. Měsíc částečně zastíní slunce. „Po šesti letech, dopřeje-li to
počasí, se dočkáme částečného zatmění Slunce,“ říká astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě. Za...

31. Lidé ze železáren objektivem Jindřicha Štreita před dvaceti lety
Zdroj: zakazka.cz (Průmysl / Logistika) ● 9. 6. 2021
Odkaz: https://www.zakazka.cz/lide-ze-zelezaren-objektivem-jindricha-streita-pred-dvaceti-lety/

7

....“ Napsal před dvaceti lety český dokumentární fotograf Jindřich Štreit o svém téměř rok trvajícím focení v Třineckých
železárnách. Jeho Lidé Třineckých železáren, tedy série černobílých fotografií, daly vznik stejnojmenné knize.
Prostřednictvím...

32. Lucie Urválková počtvrté mezi nejvlivnějšími ženami podle Forbesu
Zdroj: opojisteni.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/lucie-urvalkova-poctvrte-mezi-nejvlivnejsimi-zenami-podleforbesu/c:21058/
..., například na festivalu Všem ženám nebo na konferenci Equal Pay Day. Je aktivní členkou Klubu finančních ředitelů a
Klubu manažerek; angažuje se i v České asociaci pojišťoven. Lucie Urválková absolvovala Slezskou univerzitu v
Karviné, a poté...

33. Regionální zprávy POLAR 08.06.2021 17:00 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar (Online vysílání) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-08-06-2021-17-00
... fotografem, současně je také vysokoškolským pedagogem. Své zkušenosti už třicet let předává začínajícím
fotografům na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Vladimír Birgus, vedoucí, Institut tvůrčí
fotograrfie v Opavě: „U nás...

34. Lidé ze železáren objektivem Jindřicha Štreita
Zdroj: ehutnik.cz (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://ehutnik.cz/kultura/lide-ze-zelezaren-objektivem-jindricha-streita
... dvaceti lety český dokumentární fotograf Jindřich Štreit o svém půlročním focení v Třineckých železárnách. Úvodní
snímek Lidí Třineckých železáren dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita. Jeho Lidé Třineckých železáren, tedy
série...

35. Debata Konference o budoucnosti Evropy: Moravskoslezsko pro 21. století
Zdroj: euroskop.cz (Zprávy / Politika) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://www.euroskop.cz/9347/37211/clanek/debata-konference-o-budoucnosti-evropymoravskoslezsko-pro-21-stoleti/
... lidé? Jak je do dění skutečně zapojit? Vaše postřehy a názory budou komentovat pozvaní hosté: MARTINA
DLABAJOVÁ - poslankyně Evropského parlamentu PAVEL TULEJA - rektor Slezské univerzity v Opavě, zastupitel MSK
ŠTĚPÁN ČERNÝ - ředitel...
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36. Čtvrteční obloha nabídne částečné zatmění Slunce. Při pozorování si chraňte zrak filtrem, radí
astronom
Zdroj: brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/21259-ctvrtecni-obloha-nabidne-castecne-zatmenislunce-pri-pozorovani-si-chrante-zrak-filtrem-radi-astronom.html
... Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Horálek upozornil, že částečné zatmění Slunce viditelné v
celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne v Česku ve čtvrtek
10. června po...

37. Kaňovice, tam kde od branky domu jdete rovnou do přírody. Pojďte na návštěvu
Zdroj: fm.denik.cz (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/zpravy_region/kanovice-tam-kde-od-branky-domu-jdete-rovnou-do-prirodypojdte-na-navstevu-20210.html
... profesionální fotografii, vyučoval na Filozoficko přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde byl současně
tajemníkem Institutu tvůrčí fotografie Tip na výlet Romantika kolem Kamence Z přírodních zajímavostí v okolí
vesnice lze jmenovat...

38. Kaňovice – o obci
Zdroj: Novojičínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
... (1919 až 2004) tajemník a předseda MNV Kaňovice, předseda MNV Bruzovice, starosta Kaňovic, historik Vojtěch
Bartek (1942 až 2013) přední odborník na audiovizuální programy a profesionální fotografii, vyučoval na Filozoficko
přírodovědecké...

39. Soutěž Já miluji Opavu vyhlásila vítěze
Zdroj: Region Opavsko; str. 6 (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
... být umístěny fotky všech soutěžících. Pan Schreiber rovněž daroval do soutěže speciální roušky s logem soutěže pro
účastníky vernisáže,“ děkují pořadatelé soutěže a dodávají: „Velké díky rovněž patří Jiřímu Siostrzonkovi z Institutu
tvůrčí...

40. Studenti vystavují fotografie v Národním muzeu v Praze
Zdroj: Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
...Studenti vystavují fotografie v Národním muzeu v Praze OPAVA Studenti a absolventi Institutu tvůrčí fotografie (ITF)
na Slezské univerzitě v Opavě, kteří uspěli v prestižní soutěži Czech Press Photo, aktuálně vystavují své vítězné snímky...
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41. Výstava ministerstva v parku
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
... Ostravě, které bylo z evropských fondů podpořeno více než čtyřmi sty miliony korun. Dále představuje projekt šablon
Slezského gymnázia či projekt Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě...

42. Vzácné zatmění slunce a svítící oblaka
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2021
... naším územím až do 5. června 2179,“ přibližuje astrofyzik Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě a pokračuje: „Úkaz začne v Česku v 11.35 hodin, kdy se z horního pravého kraje začne do slunečního disku
„zakusovat“ silueta...

43. Čtvrteční obloha nabídne částečné zatmění Slunce. Při pozorování si chraňte zrak filtrem, radí
astronom
Zdroj: jihlavska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
Odkaz: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14767-ctvrtecni-obloha-nabidne-castecne-zatmenislunce-pri-pozorovani-si-chrante-zrak-filtrem-radi-astronom.html
... astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Horálek upozornil, že částečné zatmění
Slunce viditelné v celém svém průběhu velmi vysoko nad obzorem z Česka i Slovenska bude po šesti letech. Úkaz začne
v Česku ve čtvrtek...

44. Fotograf Jindřich Štreit oslavil své životní jubileum souhrnnou výstavou na bruntálském zámku
Zdroj: polar.cz (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000025906/fotograf-jindrich-streitoslavil-sve-zivotni-jubileum-souhrnnou-vystavou-na-bruntalskem-zamku
... republice.“ Jindřich Štreit není jenom fotografem, současně je také vysokoškolským pedagogem. Své zkušenosti už
třicet let předává začínajícím fotografům na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Vladimír Birgus,
vedoucí...

45. Nové rodinné domy, Pískovna, Dubina, poliklinka a další. Pojďte do Mizerova
Zdroj: karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
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Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/nove-rodinne-domy-piskovna-dubina-poliklinka-a-dalsipojdte-do-mizerova-20210607.html
... plodiny, je naopak jisté. Z historických map lze dokonce vyčíst, že existovali mizerovský statek, který stával na místě,
které lze dnes lokalizovat někde mezi budovou městské policie a Obchodně podnikatelskou fakultou. Na území dnešní
lokality...

46. Fotografové v hledáčku. Bet Orten: Definice krásy? Energie člověka!
Zdroj: ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 6. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/fotografove-v-hledacku-bet-orten-definice-krasy-energiecloveka-oMjmm
... Michael, pak studovala na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a jednoho dne jí zazvonil telefon…
Volali z produkce slavného amerického fotografa Stevena Kleina, která zajišťovala fotografování Brada Pitta v Praze
pro jeden...

47. Blíží se vzácná nebeská podívaná: Měsíc ukrojí kousek Slunce!
Zdroj: ahaonline.cz (Společenské / Bulvár) ● 7. 6. 2021
Odkaz: https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/183622/blizi-se-vzacna-nebeska-podivana-mesicukroji-kousek-slunce.html
.... „Půjde o nejvýše položené sluneční zatmění nad obzorem v Česku i na Slovensku až do 5. června 2179, “ prozradil
Aha! astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Úkaz začne na severozápadě Česka již v
11:35, kdy se do...

48. PANEL DENÍKU | Sdružuje naše sousedy, lidi z regionů, měst a obcí, kteří požívají důvěru ve své
komunitě
Zdroj: Deník - příloha Západní Čechy; str. 4 (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
... MORYS, ředitel Dopravního podniku Ostrava, Ostrava DANIEL STAVÁREK, děkan OPF SLU, Karviná JAN LATA, rektor
Ostravské univerzity, Ostrava JAN URBAN, místopředseda a manažer Regionálního sdružení ČUS v Bruntále JIŘÍ
KLEIN...

49. Měsíc ukrojí kousek Slunce!
Zdroj: Aha! - regionální mutace Praha; str. 10 (Společenské / Bulvár) ● 7. 6. 2021
..., “ prozradil Aha! astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Úkaz začne na
severozápadě Česka již v 11:35, kdy se do slunečního disku bude postupně zakusovat silueta tmavého Měsíce,
maximální fáze nastane krátce po poledni...
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50. EUROPE DIRECT – přímá zkratka do Bruselu
Zdroj: PRIO; str. 24 (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
... potřeby budou moci středoškoláci probrat v diskusi s europoslankyní Martinou Dlabajovou, vládním zmocněncem
Štěpánem Černým a rektorem Slezské univerzity v Opavě Pavlem Tulejou. Akci připravujeme s několika našimi
partnery. Úkolem pro letošní rok...

51. Edvard Schiffauer byl vězněn a pronásledován Státní bezpečností
Zdroj: PRIO; str. 22 (Regionální zprávy) ● 7. 6. 2021
... Schiffauer naplno věnovat kompozici a složil nespočet hudebních děl. Učil na Janáčkově konzervatoři Ostrava i na
Slezské univerzitě v Opavě. Nyní vyučuje skladbu na Lidové konzervatoři v Ostravě. Je nadále velmi činorodý, aktivní a
společenský. Svůj...
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