1. Dvě výstavy k životnímu jubileu Jindřicha Štreita
Zdroj: jeseniky-rodina.cz (Regionální zprávy) ● 30. 5. 2021
Odkaz: https://jeseniky-rodina.cz/news/dve-vystavy-k-zivotnimu-jubileu-jindricha-streita/
...Dvě výstavy k životnímu jubileu Jindřicha Štreita Muzeum v Bruntále připravilo dvě výstavy k významnému
životnímu jubileu českého fotografa a vysokoškolského pedagoga Jindřicha Štreita. První výstava Jindřich Štreit
JUBILUJÍCÍ začne...

2. Opava zažila historicky první Majáles v autech, přijel i Vojta Kotek. Podívejte
Zdroj: denik.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 5. 2021
Odkaz: https://www.denik.cz/regiony/opava-zazila-historicky-prvni-majales-v-autech-prijel-i-vojta-kotekpodivejte-20.html
... prezidentka Studentské unie Slezské univerzity Lucie Zelinková, inspiraci hledali například u loňského květnového
autokoncertu kapely Mirai v Dolních Vítkovicích v Ostravě. „My jsme majáles odkládali už dvakrát, loni z května na
září a pak zase o...

3. Události ČT1
Zdroj: Události ● 29. 5. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000110529
..., tradiční slavnosti to ale nejsou. Opavská slezská univerzita zvolila kvůli dodržení protiepidemických opatření formu
autokoncertu. Studenti sledují kapely výhradně z vozů a i pro vjezd před pódium musí doložit negativní test nebo
doklad o...

4. Fotografie Jindřicha Štreita z olomouckého urgentu dostaly knižní podobu
Zdroj: upol.cz (Jiné) ● 28. 5. 2021
Odkaz: http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/fotografie-jindricha-streita-z-olomouckeho-urgentudostaly-knizni-podobu/
..., ale i na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP. Katalog fotografií vychází dva roky poté, co byla výstava poprvé
k vidění. Známý fotograf a absolvent Pedagogické fakulty UP Jindřich Štreit v souboru záběrů zachytil náročnou a
obětavou...
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5. Vojta Dyk hvězdou nového seriálu. Seznamte se s brunetkou, která mu bude sekundovat, je to
nováček
Zdroj: super.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 5. 2021
Odkaz: https://www.super.cz/760807-vojta-dyk-hvezdou-noveho-serialu-seznamte-se-s-brunetkou-kteramu-bude-sekundovat-je-to-novacek.html
... na Slezské univerzitě v Opavě a činoherní herectví na pražské DAMU. Působí v Městských divadlech pražských, ve
Švandově divadle, v Činoherním studiu Bouře a v českobudějovickém Jihočeském divadle. Z televizní tvorby za sebou
má několik...

6. Fotografové z Opavy vítězí na World Press Photo, dobývají svět a slaví
Zdroj: magazin.aktualne.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 5. 2021
Odkaz: https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-vystava-30-let-institutu-tvurcifotografie/r~f2273b3ebdfd11ebb0fa0cc47ab5f122/
... studují. Právě v těchto dnech (přesněji 31. května), končí příjem přihlášek ke studiu na Institutu tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě. Institut zároveň žije přípravami na velkou výstavu, která připomene třicáté výročí jeho
založení...

7. Jubilant Jindřich Štreit na dvou výstavách: v Bruntálu a na Sovinci
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 28. 5. 2021
...Jubilant Jindřich Štreit na dvou výstavách: v Bruntálu a na Sovinci Bruntál – Jen co pandemická situace umožnila
pořádat vernisáže, Muzeum v Bruntále připravilo dvě výstavy Jindřicha Štreita. Letos tento fotograf světového formátu
slaví...

8. Fotografie Jindřicha Štreita z olomouckého URGENTu mají knižní podobu
Zdroj: fnol.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 27. 5. 2021
Odkaz: https://www.fnol.cz/aktuality/fotografie-jindricha-streita-z-olomouckeho-urgentu-maji-kniznipodobu
... byla dlouholetá předsedkyně a nyní vědecký sekretář České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM. „Jindřich Štreit dokázal zachytit esenci urgentní medicíny, proto jsem moc ráda, že
katalog můžeme...
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9. Odhaluji neznámé a zapomenuté příběhy, je to touha po odkrývání tajemství
Zdroj: salonkyhk.cz (Regionální zprávy) ● 27. 5. 2021
Odkaz: https://salonkyhk.cz/zpravy/z-hradce/2021/kveten/odhaluji-nezname-a-zapomenute-pribehy-jeto-touha-po-odkryvani-tajemstvi/
....Studentovi Slezské univerzity v Opavě, obor multimediální technika, který je zaměřený na kameru a střih, je teprve
dvaadvacet let. Na svém kontě má už ale několik amatérských filmů. „Rád odhaluji neznámé nebo zapomenuté
příběhy. Věci, se...

10. Česká ekonomika masivně zezelená, říká šéf Komerční banky
Zdroj: seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ceska-ekonomika-masivne-zezelena-rika-sef-komercnibanky-156032
... Univerzity v Opavě, - od 2017 generální ředitel Komerční banky, - do KB nastoupil v roce 2006 do korporátního
bankovnictví, - od 2012 pracoval v centrále Société Générale. Jsou na to české firmy připravené? Mají připravené
projekty, které byste...

11. Jindřich Štreit - OHLÉDNUTÍ
Zdroj: mubruntal.cz (Regionální zprávy) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://www.mubruntal.cz/jindrich-streit-ohlednuti/a-9121
...Jindřich Štreit – OHLÉDNUTÍ. Zahájení výstavy ve středu 2. 6. 2021 v 16:00 hod ve velké výstavní síni zámku Bruntál.
Autorka výstavy Jitka Koščáková. Úvodní slovo autorka výstavy a Jindřich Štreit ...

12. Jindřich Štreit - OHLÉDNUTÍ
Zdroj: mubruntal.cz (Regionální zprávy) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://www.mubruntal.cz/jindrich-streit-ohlednuti/a-9120
...Jindřich Štreit - OHLÉDNUTÍ Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:15 - 17:00 Středa: 8:00 - 11:30, 12:15 - 17:00 Čtvrtek: 8:00 11:30 Vyřídit si záležitosti na MěÚ je možné i mimo uvedené úřední hodiny, a to po předchozí e-mailové nebo...
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13. Češi mohli v noci sledovat květinový superúplněk. Ve světě byl k vidění krvavý úplněk
Zdroj: refresher.cz (Společenské / Bulvár) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://refresher.cz/98855-Cesi-mohli-v-noci-sledovat-kvetinovy-superuplnek-Ve-svete-byl-kvideni-krvavy-uplnek
... Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Ve 3:53 ráno dnes nastal úhlově největší úplněk tohoto
roku, tzv.superúplněk. Nazývaný „květinový“, bývá na jaře, za rozkvetlé flóry, upozornil astrofotograf P.Horálek (foto z
5/2020). Byl o cca...

14. Svět pozoruje zatmění Měsíce, „krvavý superúplněk“
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/svet-pozoruje-zatmeni-mesice-krvavy-superuplnek40361374
... ústavu Slezské univerzity v Opavě. Začátek částečného zatmění Měsíce se v těchto oblastech očekával kolem času
11:45 SELČ, polostínové začalo ještě o hodinu dříve. Ve středu nastává superúplněk, pohledově největší v letošním roce.
Jde o jev...

15. Muzeum v Bruntále zve na vernisáže k výstavám mapujícím tvorbu světoznámého fotografa
Jindřicha Štreita
Zdroj: stabruntalsko.cz (Regionální zprávy) ● 26. 5. 2021
Odkaz: https://stabruntalsko.cz/muzeum-v-bruntale-zve-na-vernisaze-k-vystavam-mapujicim-tvorbusvetoznameho-fotografa-jindricha-streita/
... jubileu českého fotografa a vysokoškolského pedagoga Jindřicha Štreita. První výstava, která nese název Jindřich
Štreit JUBILUJÍCÍ, bude zahájena slavnostní vernisáží ve středu 2. června 2021 v 16:00 hodin na zámku v Bruntále. „Šíře
životního...

16. V Opavě se chystá originální majáles
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 26. 5. 2021
...V Opavě se chystá originální majáles Opava Slezská univerzita v Opavě připravuje jubilejní pětadvacátý ročník
majálesu. Loni se tato tradiční akce kvůli koronaviru neuskutečnila vůbec, letos přichází pro její příznivce dobrá
zpráva...
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17. Žiletkáři z Jevíčka investovali do nové výroby. Po covidu bojujeme, říkají
Zdroj: Hospodářské noviny; str. 16 (Zprávy / Politika) ● 26. 5. 2021
..., Švýcarsko, Benelux, Skandinávii, se znali ze společného studia na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské univerzity
v Opavě. Uchazečů o žiletkárnu bylo tehdy zhruba dvanáct a trojici uchazečů chyběly peníze. „Peníze na koupi jsme
neměli. A v té...

18. Jubilant Jindřich Štreit na dvou vernisážích: v Bruntálu a na Sovinci
Zdroj: karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/kultura_region/jubilant-jindrich-streit-na-dvou-vernisazich-v-bruntalu-ana-sovinci-20210525.html
...Jubilant Jindřich Štreit na dvou vernisážích: v Bruntálu a na Sovinci 25.5.2021 František Kuba Jen co pandemická
situace umožnila pořádat vernisáže, Muzeum v Bruntále připravilo dvě výstavy Jindřicha Štreita. Letos tento fotograf...

19. Středeční obloha nabídne „květinový superúplněk“. Ve světě se dočkají i zatmění Měsíce
Zdroj: novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 25. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/stredecni-obloha-nabidne-kvetinovy-superuplnek-vesvete-se-dockaji-i-zatmeni-mesice-40361313
... vzdálený 357 300 km, a pokud si tedy chcete počíhat na největší měsíční úplněk roku 2021, počkejte si na západ
Měsíce ve středu okolo čtvrté ráno,“ shrnul fotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek z Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v...

20. Žiletkáři z Jevíčka investovali do nové výroby, pak ale přišel covid. Teď bojujeme, říkají
Zdroj: ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 25. 5. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66929650-ziletkari-z-jevicka-investovali-do-nove-vyroby-pak-ale-priselcovid-ted-bojujeme-rikaji
... Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Po studiu pracoval jako auditor v poradenské společnosti Ernst
& Young s.r.o. V roce 2000 nastoupil do firmy Gillette Czech s.r.o. jako finanční manažer. V roce 2005 pak s kolegy
vyhrál...
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21. Martin Černohorský: Pedagogem a fyzikem celý život
Zdroj: muni.cz (Jiné) ● 25. 5. 2021
Odkaz: https://www.em.muni.cz/udalosti/14028-pedagogem-a-fyzikem-cely-zivot
... univerzitou. Tou jednou z mála výjimek je jeho „rektorování“ na Slezské univerzitě v Opavě v letech 1992–1998.
Fyzika se stala jeho celoživotním oborem, kterému se věnoval celý svůj aktivní život a který mu přinesl obrovskou
radost a prestižní uznání...

22. Novinář David Macháček: Fotodeník je jako čištění zubů
Zdroj: novinky.cz/kultura (Kultura / Umění) ● 25. 5. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/novinar-david-machacek-fotodenik-je-jako-cisteni-zubu40360904
... zážitky z uplynulých dvou let se editor Českého rozhlasu a diplomant opavského Institutu tvůrčí fotografie podělil v
knize Potkal jsem, jež letos na jaře vyšla pod hlavičkou nakladatelství Zeď. David Macháček také přebásnil poezii z
knihy Reniin...

23. Film Týden s filmy Slezské univerzity
Zdroj: Noviny Region Karvinsko; str. 20 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Film Týden s filmy Slezské univerzity Až do 28. května probíhá akce Týden s filmy Slezské univerzity. Filmová tvorba
jako technický zázrak fascinuje diváky už od konce 19. století. Její kouzlo za tu do dobu nevyprchalo, právě naopak nás
s...

24. Slezská univerzita chystá originální majáles: Bude mít podobu autokoncertu
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 6 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Slezská univerzita chystá originální majáles: Bude mít podobu autokoncertu veronika Bernardová Opava Uskuteční
se v sobotu 29. května od 17 hodin v Městských sadech u víceúčelové haly. Akci slavnostně zahájí primátor Tomáš
Navrátil s...

25. Slezská univerzita chystá originální majáles: Bude mít podobu autokoncertu
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 6 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Slezská univerzita chystá originální majáles: Bude mít podobu autokoncertu Rubrika: Z regionu Opava – Slezská
univerzita v Opavě připravuje jubilejní pětadvacátý ročník majálesu. Loni se tato tradiční akce kvůli koronaviru
neuskutečnila...
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26. Region
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region; str. 1 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
... Slezská univerzita chystá originální majáles: Bude mít podobu autokoncertu ...

27. Film Týden s filmy Slezské univerzity
Zdroj: Ostravský týdeník; str. 20 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Film Týden s filmy Slezské univerzity. Až do 28. května probíhá akce Týden s filmy Slezské univerzity. Filmová tvorba
jako technický zázrak fascinuje diváky už od konce 19. století. Její kouzlo za tu do dobu nevyprchalo, právě naopak nás
s...

28. Vyfotil pád, na dostihy už nesmí
Zdroj: Deník N; str. 16 (Zprávy / Politika) ● 25. 5. 2021
... Photo, která je složená z předních odborníků na fotografii, jako jsou Vladimír Birgus, Jindřich Štreit nebo Filip Láb. Z
jejich strany je to takové posvěcení toho, že jsem nevyfotil nic neetického, protože všichni mají velký přehled o historii...

29. Národní zemědělské muzeum… Otevřeno!
Zdroj: Zpravodaj AGRObase; str. 62, 63 (Průmysl / Logistika) ● 25. 5. 2021
.... Jindřich Štreit a snímky venkova – to je neoddělitelné spojení. Fotografii venkovského života svázaného s prací v
zemědělství se autor věnuje již od 70. let minulého století a průřez touto tvorbou představuje muzeum ve své ostravské
budově. V...

30. poslušně hlásím...
Zdroj: Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
... straně krimi. Smolařem tohoto čísla se pak stává pedagog Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Roman Vondrouš. Kvůli
jeho snímku, na kterém zachytil smrtelný pád koně při Velké pardubické, mu organizátoři dostihů neudělili akreditaci
na závody pro...

31. Univerzita výuku neobnoví
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Univerzita výuku neobnoví. Přestože se po rozvolnění vládních opatření mohly v pondělí 17. května otevřít vysoké
školy, Slezská univerzita prezenční výuku již neobnoví. Rektor Pavel Tuleja se vyjádřil, že v této době začíná na...
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32. Fotografa nepustí na dostihy
Zdroj: Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Fotografa nepustí na dostihy. Nedali mu akreditaci na Velkou pardubickou. Uznávaný fotograf, absolvent a pedagog
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Roman Vondrouš se dostal do sporu s...

33. Vesmírná projekce okouzlila žáky
Zdroj: Region Opavsko; str. 15 (Regionální zprávy) ● 25. 5. 2021
...Vesmírná projekce okouzlila žáky. Originální sférickou projekci zvanou Unisféra, která se nachází na Fyzikálním
ústavu Slezské univerzity a diváky vtáhne do procházky vesmírem, v minulých dnech okusili žáci Základní...

34. Výstava Radek Lepka - fotografie
Zdroj: lanskrounsko.cz (Regionální zprávy) ● 24. 5. 2021
Odkaz: https://www.lanskrounsko.cz/cz/pozvanky/9852-24-kveten-az-14-zari-vystava-radek-lepkafotografie
... digitální techniku. Svoji tvorbu prezentoval na dvanácti autorských výstavách a podílel se na více jak 40 společných
výstavách. V roce 2018 úspěšně absolvoval bakalářské studium v oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecké...

35. Venkovní výstava Jolana Havelková: Básně z dálnice
Zdroj: martinfryc.eu (Kultura / Umění) ● 24. 5. 2021
Odkaz: http://martinfryc.eu/vystavy/venkovni-vystava-jolana-havelkova-basne-z-dalnice/
... Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci využívá kromě fotografie řadu dalších
vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje konceptuální, site specific projekty a sociálněumělecké akce...

36. Fotografové v hledáčku. Jindřich Štreit: Měli bychom zaznamenat vše, co život přinese
Zdroj: ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 24. 5. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/fotografove-v-hledacku-jindrich-streit-meli-bychomzaznamenat-vse-co-zivot-prinese-yNu91
... je dokumentární fotograf a pedagog na Slezské univerzitě v Opavě. Má za sebou přes tisícovku výstav a desítky knih.
Mezi známé projekty patří například cykly Vesnice je svět, Kde domov můj, Jedno světlo. Venkov považuje za svůj
celoživotní...

8

