1. Regionální zprávy VÍKEND 14.02.2021 14:00 | POLAR TV
Zdroj: TV Polar ● 14. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-vikend-14-02-2021-14-00
... projekt Evropské unie, který je řízen přímo z francouzského Nice a pracují na něm vědci z Univerzity Palackého v
Olomouci, Vysoké školy báňské v Ostravě a ze Slezské univerzity v Opavě. Společně testují zeleň, která dokáže
pohlcovat a snižovat ...

2. GALERIE
Zdroj: Lidové noviny - Praha ● 13. 2. 2021
… Někdo zapomněl. Kelímek, brčko. Pod hladinou. Barevné pastičky. … Fotografie Alicje Wróblewské Korálový útes byla
součástí kolektivní výstavy Tři dekády: Institut tvůrčí fotografie 1990–2020. Online prezentaci výstavy najdete na webu
Uměleckoprůmyslového musea v Praze …

3. Žáci vzdali hold učiteli, uznávanému fotografovi Stiborovi
Zdroj: MF Dnes - Olomoucký ● 12. 2. 2021
… Již od poloviny 50. let minulého století Stibor působil jako pedagog v oblasti fotografie. Za více než půlstoletí
vychoval řadu studentů a fotografů. A to nejen na olomoucké Univerzitě Palackého, ale také
na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě …

4. Třistatřicettři Káva a audioknihy: Úvod
Zdroj: ČT art ● 11. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034tristatricettri/221562254200001/obsah/819033-uvod
… Tam ta vřelost a schopnost dostat se k těm lidem, když jsou to fotografie z rodinného prostředí, z různých svateb,
pohřbů atd., musí být výjimečná. -To ale on sám říkal, že to bylo nejtěžší. - Ano, jemu pomohlo, protože mezi našimi
studenty na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě máme Vietnamce, který se zrovna ženil a pozval
Jindru na svatbu. Takže Jindra se na té svatbě seznámil s takovou relativně uzavřenou vietnamskou komunitou. A mohl
potom fotografovat i u nich doma, mohl fotografovat velmi intimní chvíle. …
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5. Třistatřicettři Káva a audioknihy: Přesah literatury: Vladimír Birgus a Jindřich Štreit
Zdroj: ČT art ● 11. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034tristatricettri/221562254200001/obsah/819066-presah-literatury-vladimir-birgus-a-jindrich-streit
… A ještě se zmiňme o téhle knize, což je zase katalog z výstavy v Uherském Hradišti, takový průnik do vietnamské
komunity žijící u nás. Tam ta vřelost a schopnost dostat se k těm lidem, když jsou to fotografie z rodinného prostředí, z
různých svateb, pohřbů atd., musí být výjimečná. -To ale on sám říkal, že to bylo nejtěžší. -Ano, jemu pomohlo, protože
mezi našimi studenty na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě máme Vietnamce, který se zrovna
ženil a pozval Jindru na svatbu. Takže Jindra se na té svatbě seznámil s takovou relativně uzavřenou vietnamskou
komunitou. A mohl potom fotografovat i u nich doma, mohl fotografovat velmi intimní chvíle. …

6. Frýdeckomístecký expres
Zdroj: TV Polar ● 11. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/frydeckomistecky-expres/frydeckomistecky-expres-11-02-2021-16-44
... dopravou, takže my budeme očekávat výsledky." Projekt CLAIRO je projekt Evropské unie, který je řízen přímo z
francouzského Nice a pracují na něm vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy báňské v Ostravě a ze
Slezské univerzity ...

7. Frýdek-Místek se zapojil do projektu na měření emisí, data pomůžou s výsadbou zeleně, která
pohltí škodliviny
Zdroj: polar.cz ● 11. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000024046/frydekmistek-se-zapojil-doprojektu-na-mereni-emisi-data-pomuzou-s-vysadbou-zelene-ktera-pohlti-skodliviny
... školy báňské v Ostravě a ze Slezské univerzity v Opavě. Společně testují zeleň, která dokáže pohlcovat a snižovat
škodliviny v ovzduší. Jiří Bílek, garant projektu CLAIRO, institut enviromentálních technologií VŠB-TUO:
"Slezská univerzita vybrala vhodnou zeleň, která bude prosperovat ve stresujícím prostředí, která navíc má maximální
čistící schopnost. Olomoucká univerzita Palackého přišla s tím systémem, jak pečovat o takové rostliny no a Vysoká
škola Báňská technologií senzorů ty lokality monitoruje." …
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8. FIALOVÁ: Přímá úměra na sociálních sítích. Čím více toho odhodím, tím více stoupá číslo
sledujících
Zdroj: lidovky.cz ● 9. 2. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/lide/fialova-prima-umera-na-socialnich-sitich-cim-vice-toho-odhodim-timvice-stoupa-cislo-sledujicich.A210208_115936_lide_ape
... studiem herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudovala také Obchodní akademii, obor Veřejná správa
(oboje v roce 2008). Poté vystudovala obor Veřejná správa a regionální politika na Slezské univerzitě v Opavě
(absolvovala v roce 2012) ...

9. TIP NA KNIHU: roztroušená paměť – Pohornická krajina Karvinska
Zdroj: Noviny Region Karvinsko ● 9. 2. 2021
… Fotografické triádě vytvořené třemi doktorandy z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě předchází odborná vstupní esej
Jiřího Siostrzonka, pedagoga a vizuálního sociologa, který ve svých textech dlouhodobě mapuje oblast celého
Moravskoslezského kraje. Kniha je koncipována do čtyř částí, každé jinak charakterově a vizuálně poskládané, avšak ve
všech se zdrcující autenticitou místního genius loci. …

10. Ministerstvo znovu poplatky neodpustí
Zdroj: Právní rádce ● 9. 2. 2021
… „Věční“ studenti získali loni na jaře úlevu, nemuseli platit za překročení standardní doby studia. I když vysoké školy
zůstávají zavřené, poplatky vybírají dál. … Kolik stojí prodloužení studia (v Kč za semestr) 20 200 70 700 ČESKÉ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 20 000 54 000 UNIVERZITA KARLOVA 13 200 52 800 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
18 000 36 000 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 11 500 29 000 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 15 380 21 970
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČES. BUDĚJOVICÍCH 21 000 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 20 000
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 15 000 UNIVERZITA PARDUBICE 14 000 17 500 UNIVERZITA HRADEC
KRÁLOVÉ 13 170 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ 0 75 000 …

11. Wlasta fotila vojáky v Izraeli
Zdroj: Region Opavsko ● 9. 2. 2021
… Mimořádnou zkušenost má za sebou mladá studentka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Wlasta
Laura. Jako dobrovolnice dokumentovala život na vojenské základně izraelských obranných sil. Nyní jsou její díla k
vidění přímo v Tel Avivu na speciální výstavě Jen vítr šeptá. …
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12. Fotografka dokumentovala obranné jednotky v Izraeli
Zdroj: Region Opavsko ● 9. 2. 2021
... Fotografka dokumentovala obranné jednotky v Izraeli. Studentka Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v
Opavě Wlasta Laura je autorkou unikátní výstavy s názvem Only the Wind Whispering (Jen vítr šeptá) ...

13. Policie našla skoro kilo pervitinu
Zdroj: Region Opavsko ● 9. 2. 2021
… Opavští strážci zákona z takzvaného TOXI týmu se snaží dlouhodobě také o prevenci a osvětu. V uplynulých měsících
tak například realizovali pět přednášek v místních středních školách a Slezské univerzitě. Besedy byly určeny zejména
pro rodiče žáků, vysokoškolské studenty, pedagogické pracovníky a výchovné poradce. „V rámci výkonu služby
pracovníci TOXI týmu provedli i několik preventivních akcí, které byly zaměřeny na monitoring drogové scény na území
okresu Opava,“ dodává Černohorský …
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