1. Žáci vzdali knihou hold učiteli, uznávanému fotografovi Stiborovi
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 21. 2. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/olomoucky-kraj/olomouc-miloslav-stibor-umrti-vyroci-knihafotoskupina-muzeum-umeni.A210221_075202_imp-olomoucky_kov
… O prvním březnovém víkendu uplyne deset let od úmrtí uznávaného olomouckého fotografa a
úspěšného pedagoga Miloslava Stibora. … 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 …

2. Žáci vzdali knihou hold učiteli, uznávanému fotografovi Stiborovi
Zdroj: idnes.cz/olomouc ● 21. 2. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-miloslav-stibor-umrti-vyroci-kniha-fotoskupinamuzeum-umeni.A210212_594153_olomouc-zpravy_stk
… O prvním březnovém víkendu uplyne deset let od úmrtí uznávaného olomouckého fotografa a
úspěšného pedagoga Miloslava Stibora. … 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 …

3. Karvinský expres 20.02.2021
Zdroj: TV Polar ● 20. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-20-02-2021-16-14
… Čtenáři se setkali online se spisovatelkou Wolfovou … Studovala na Slezské univerzitě v Opavě, obor
historie-muzeologie, který zdárně zakončila magisterskými zkouškami v roce 2004.První kniha vyšla
Martině Wolfové v roce 2012, jmenuje se Prokletí ohně …

4. Nominujte na Cenu Evalda Schorma 2021
Zdroj: culturenet.cz ● 20. 2. 2021
Odkaz: https://www.culturenet.cz/prilezitosti/nominujte-na-cenu-evalda-schorma-2021/
...Nominujte na Cenu Evalda Schorma 2021. Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU,
FFUP, FPF a Konzervatoří za původní hru, dramatizaci či překlad. Projekty hodnotí komise na základě
nominace a cenu...
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5. Čtenáři se setkali online se spisovatelkou Martinou Wolfovou
Zdroj: polar.cz ● 20. 2. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000024103/ctenari-se-setkali-online-sespisovatelkou-martinou-wolfovou
… Regionální knihovna Karviná připravila pro čtenáře další z řady online besed. Tentokrát se mohli
posluchači dozvědět podrobnosti o karvinské rodačce a spisovatelce Martině Wolfové. … Studovala
na Slezské univerzitě v Opavě, obor historie-muzeologie, který zdárně zakončila magisterskými zkouškami
v roce 2004.První kniha vyšla Martině Wolfové v roce 2012, jmenuje se Prokletí ohně …

6. Avízo: Kavárna Universitas online připomene Karla Čapka
Zdroj: pardubice.cz ● 19. 2. 2021
Odkaz: https://pardubice.cz/avizo-kavarna-universitas-online-pripomene-karla-capka/
... získalo i drama Bílá nemoc, jehož nadčasovost odhalila pandemie SARS-CoV-2. Hasan Zahirović je rodák
z bývalé Jugoslávie. Z dnešní Bosny a Hercegoviny přišel do České republiky před 15 lety. Žije v Praze,
přednáší na Slezské univerzitě v Opavě ...

7. Černé díry jsou podle českých vědců budoucí gigantický zdroj energie
Zdroj: techfocus.cz ● 19. 2. 2021
Odkaz: https://techfocus.cz/veda-vesmir/2915-cerne-diry-jsou-podle-ceskych-vedcu-budouci-gigantickyzdroj-energie.html
.... Magnetizované supermasivní černé díry tedy fungují jako gigantické urychlovače částic. S jakou
účinností přesně by se taková energie dala vytěžit, se zabývali vědci ze Slezské univerzity v Opavě. V sérii
prací, které byly publikovány například ...

8. Havel znal moje trpaslíky ještě z totáče, říká Kurt Gebauer
Zdroj: echo24.cz ● 19. 2. 2021
Odkaz: https://echo24.cz/a/S6TGz/havel-znal-moje-trpasliky-jeste-ztotace-rika-kurt-gebauer
… S Vladimírem Peringrem jsme před léty udělali moje malé muzeum v bývalé vodárenské věži na nádraží
Opava východ, často tam vystavuje hlavně slavný opavský Institut tvůrčí fotografie… Byl jste tam? V Opavě
samozřejmě ano. V té věži zatím ne. Stále přesvědčuju krajany, aby z Opavy byla taková slezská Florencie,
Opava má kulturní tradici. Konečně se pracuje na Bredě (modernistický obchodní dům arch. Leopolda
Bauera, postavený v letech 1927–1928 – pozn. red.), je to světový unikát. Nechal to zchátrat soukromník,
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kterému to přiklepli kámoši v privatizaci. Soukromník by si s tím nevěděl rady, musí to zachránit město.
Budou tam mimo jiné další muzea a galerie, bude se tam jezdit z celého světa! Jednali jsme o tom s
partou lidí, kterou svolal primátor na magistrát. Mohla by tam být mimo jiné další část mé expozice a měla
by tam být i africká sbírka. …

9. Říkám si obecní sochař
Zdroj: echoprime.cz ● 19. 2. 2021
Odkaz: https://echoprime.cz/a/S6TGz/rikam-si-obecni-sochar
… S Vladimírem Peringrem jsme před léty udělali moje malé muzeum v bývalé vodárenské věži na nádraží
Opava východ, často tam vystavuje hlavně slavný opavský Institut tvůrčí fotografie… Byl jste tam? V Opavě
samozřejmě ano. V té věži zatím ne. Stále přesvědčuju krajany, aby z Opavy byla taková slezská Florencie,
Opava má kulturní tradici. Konečně se pracuje na Bredě (modernistický obchodní dům arch. Leopolda
Bauera, postavený v letech 1927–1928 – pozn. red.), je to světový unikát. Nechal to zchátrat soukromník,
kterému to přiklepli kámoši v privatizaci. Soukromník by si s tím nevěděl rady, musí to zachránit město.
Budou tam mimo jiné další muzea a galerie, bude se tam jezdit z celého světa! Jednali jsme o tom s
partou lidí, kterou svolal primátor na magistrát. Mohla by tam být mimo jiné další část mé expozice a měla
by tam být i africká sbírka. …

10. Jakub Bukay: Tady nikdo nežije, jen hudba ozývá se někdy
Zdroj: Tvar ● 18. 2. 2021
… Jakub Bukay (1976) se narodil ve Valašském Meziříčí. Po studiích na Slezské univerzitě v Opavě působil
jako učitel, překladatel a redaktor. V současnosti žije v Praze a živí se jako novinář. Přítomné básně jsou
ukázkou z rukopisu připravované sbírky Střídavá péče …

11. „Havel znal moje trpaslíky ještě z totáče“. S Kurtem Gebauerem o jeho měkkých sochách
Zdroj: echo24.cz ● 18. 2. 2021
Odkaz: https://echo24.cz/a/S6TGz/havel-znal-moje-trpasliky-jeste-ztotace-s-kurtem-gebauerem-o-jehomekkych-sochach
… S Vladimírem Peringrem jsme před léty udělali moje malé muzeum v bývalé vodárenské věži na nádraží
Opava východ, často tam vystavuje hlavně slavný opavský Institut tvůrčí fotografie… Byl jste tam? V Opavě
samozřejmě ano. V té věži zatím ne. Stále přesvědčuju krajany, aby z Opavy byla taková slezská Florencie,
Opava má kulturní tradici. Konečně se pracuje na Bredě (modernistický obchodní dům arch. Leopolda
Bauera, postavený v letech 1927–1928 – pozn. red.), je to světový unikát. Nechal to zchátrat soukromník,
kterému to přiklepli kámoši v privatizaci. Soukromník by si s tím nevěděl rady, musí to zachránit město.
Budou tam mimo jiné další muzea a galerie, bude se tam jezdit z celého světa! Jednali jsme o tom s
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partou lidí, kterou svolal primátor na magistrát. Mohla by tam být mimo jiné další část mé expozice a měla
by tam být i africká sbírka. …

12. Připomenou Karla Čapka
Zdroj: tydenikpernstejn.cz ● 18. 2. 2021
Odkaz: https://tydenikpernstejn.cz/clanek?id=287
... nemoc, jehož nadčasovost odhalila pandemie SARS-CoV-2. Hasan Zahirović je rodák z bývalé
Jugoslávie. Z dnešní Bosny a Hercegoviny přišel do České republiky před 15 lety. Žije v Praze, přednáší na
Slezské univerzitě v Opavě, jako herec působí ...

13. Černé díry jsou budoucí gigantický zdroj energie
Zdroj: sciencemag.cz ● 18. 2. 2021
Odkaz: https://sciencemag.cz/cerne-diry-jsou-budouci-giganticky-zdroj-energie/
... tuto možnost se zaměřili ve svém vědeckém výzkumu i astrofyzikové z Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě – Martin Kološ, Arman Tursunov a Zdeněk Stuchlík. Současné znalosti fyzikálních
vlastností černých děr jasně dokládají ...

14. Za hranicí „normálního“ světa, Zapomenuté osudy žen vědy, O hledání smyslu života
Zdroj: echoprime.cz ● 18. 2. 2021
Odkaz: https://echoprime.cz/a/SA9Ka/za-hranici-normalniho-sveta-zapomenute-osudy-zen-vedy-ohledani-smyslu-zivota
… Kaolin a Majolika. Z hlubin zapomnění vytáhl opavský historik Jiří Knapík „opavskou Vest pocket revui“
Kaolin a Majolika, „porcelánovou anekdotu o prologu, šesti obrazech a čtyřech meziobrazech“, dílo Josefa
Hellera a Rudolfa Kristiana, inspirované poetikou Osvobozeného divadla V + W. Opulentní edice sotva
vrátí dobovou legraci na scénu, jednou provždy ji však pečlivě konzervuje. Jiří Knapík: Heller a Kristian
aneb Opavská Vest pocket revue (1933), Slezská univerzita v Opavě …

15. Říkám si obecní sochař
Zdroj: Týdeník Echo ● 18. 2. 2021
… S Vladimírem Peringrem jsme před léty udělali moje malé muzeum v bývalé vodárenské věži na nádraží
Opava východ, často tam vystavuje hlavně slavný opavský Institut tvůrčí fotografie… Byl jste tam? V Opavě
samozřejmě ano. V té věži zatím ne. Stále přesvědčuju krajany, aby z Opavy byla taková slezská Florencie,
Opava má kulturní tradici. Konečně se pracuje na Bredě (modernistický obchodní dům arch. Leopolda
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Bauera, postavený v letech 1927–1928 – pozn. red.), je to světový unikát. Nechal to zchátrat soukromník,
kterému to přiklepli kámoši v privatizaci. Soukromník by si s tím nevěděl rady, musí to zachránit město.
Budou tam mimo jiné další muzea a galerie, bude se tam jezdit z celého světa! Jednali jsme o tom s
partou lidí, kterou svolal primátor na magistrát. Mohla by tam být mimo jiné další část mé expozice a měla
by tam být i africká sbírka. …

16. KULTURNÍ TIPY
Zdroj: Týdeník Echo ● 18. 2. 2021
… KAOLIN A MAJOLIKA. Z hlubin zapomnění vytáhl historik Jiří Knapík „opavskou Vest pocket revui“,
„porcelánovou anekdotu o prologu, šesti obrazech a čtyřech meziobrazech“, dílo, inspirované poetikou
Osvobozeného divadla V + W. Opulentní edice sotva vrátí dobovou legraci na scénu, jednou provždy ji
však pečlivě konzervuje. Jiří Knapík: Heller a Kristian aneb Opavská Vest pocket revue
(1933), Slezská univerzita v Opavě …

17. Očkovací centrum proti COVID-19 na Bezručově nám. 14 v Opavě
Zdroj: chlebicov.cz ● 17. 2. 2021
Odkaz: https://www.chlebicov.cz/obec/aktuality/ockovaci-centrum-proti-covid-19-na-bezrucove-nam-14v-opave-959cs.html
... Slezská univerzita v Opavě na Bezručově náměstí 885/14 (bývalý Okresní úřad). Vytvořeno: 17. 2. 2021 ||
Autor: Obec Chlebičov ...

18. Černé díry jsou budoucí gigantický zdroj energie, tvrdí opavští astrofyzikové
Zdroj: astro.cz ● 17. 2. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/cerne-diry-jsou-budouci-giganticky-zdroj-energietvrdi-opavsti-astrofyzikove.html
... mimořádně hmotných kosmických těles by se energie dala těžit díky jejich rotaci. Na tuto možnost se
zaměřili ve svém vědeckém výzkumu i astrofyzikové z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě –
Martin Kološ, Arman Tursunov a Zdeněk Stuchlík ...

19. Je doba slučování, konkurence se nebojím, navíc u nás může urychlit modernizaci, říká šéf
Komerční banky
Zdroj: ihned.cz ● 17. 2. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66883900-je-doba-slucovani-konkurence-se-nebojim-navic-u-nasmuze-urychlit-modernizaci-rika-sef-komercni-banky
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… Jan Juchelka (49) Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. V roce 1999 se stal členem dozorčí rady KB a
v této pozici setrval až do roku 2006, kdy nastoupil do top managementu banky. V roce 2012 odešel do
centrály francouzské Société Générale, kde působil v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V
Paříži byl odpovědný za korporátní klientelu v regionech střední a východní Evropy, Středního východu a
Afriky. Poté se vrátil do Česka a v létě 2017 se stal novým předsedou představenstva a generálním
ředitelem Komerční banky …

20. Existuje život u černé díry?
Zdroj: 100+1 zahraniční zajímavost ● 17. 2. 2021
… Podle Pavla Bakaly ze Slezské univerzity v Opavě by mohlo zmíněné záření hvězdu nahradit, a to díky
tzv. gravitačnímu čočkování. Vzhledem ke své ohromné hmotnosti deformují černé díry okolní prostor tak,
že se chová jako čočka. A stejně jako lze lupou zažehnout plamen, když přes ni proniká paprsek světla,
mohla by extrémní gravitace černé díry soustředit energii reliktního záření na obíhající planetu. Bakala
však dodává, že samotné záření nestačí …

21. DOBA SLUČOVÁNÍ
Zdroj: Hospodářské noviny ● 17. 2. 2021
… Jan Juchelka (49) Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. V roce 1999 se stal členem dozorčí rady KB a
v této pozici setrval až do roku 2006, kdy nastoupil do top managementu banky. V roce 2012 odešel do
centrály francouzské Société Générale, kde působil v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V
Paříži byl odpovědný za korporátní klientelu v regionech střední a východní Evropy, Středního východu a
Afriky. Poté se vrátil do Česka a v létě 2017 se stal novým předsedou představenstva a generálním
ředitelem Komerční banky …

22. Nominujte na Cenu Evalda Schorma do 31. března 2021
Zdroj: divadlo.cz ● 16. 2. 2021
Odkaz: https://www.divadlo.cz/?clanky=nominujte-na-cenu-evalda-schorma-do-31-brezna-2021
... Uzávěrka nominací: 31. března 2021! Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FFUP, FPF
a Konzervatoří za původní hru, dramatizaci či překlad. Projekty hodnotí komise na základě nominace a
cenu spojenou s finanční ...
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23. Podejte si přihlášku na fakultu pro 21. století!
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 16. 2. 2021
...Podejte si přihlášku na fakultu pro 21. století! Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v
programech s velkou uplatnitelností na trhu práce. Přihlášku je možno podat do konce března. Dentální
hygiena, Všeobecná sestra...

24. Co chystá ostravská Fiducia na únor?
Zdroj: eprogram.cz ● 16. 2. 2021
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/1761-co-chysta-ostravska-fiducia-na-unor
... Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
LucernaTV. A teď ještě blíže k aktuálnímu programu. Ve čtvrtek 18. února bude Fiducia pokračovat s
dalšími Hlasy města, tedy cyklem videí ...

25. Podejte si přihlášku na fakultu pro 21. století!
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 2. 2021
...Podejte si přihlášku na fakultu pro 21. století! Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozofickopřírodovědecké fakulty. Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v programech s velkou
uplatnitelností na trhu práce ...

26. Anna Hogenová v Moderních výzvách
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 2. 2021
... Anna Hogenová v Moderních výzvách. Hostem dalšího dílu cyklu Moderní výzvy lidstva, který proběhne
23. února od 12.30, bude filozofka a fenomenoložka Anna Hogenová. Přednášku organizuje Mendelovo
gymnázium Opava spolu s Fakultou veřejných politik ...

27. Dědictví poprášené moukou
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 2. 2021
... chuti s podtitulem Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny poznání kulinární kultury a
kulinárního dědictví českých zemí. Povídali jsme si o ní s hlavní autorkou, děkankou FPF SU Irenou
Korbelářovou ...
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28. Loni uplynulo 100 let od připojení Hlučínska k Československu
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 2. 2021
... časopis Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis vydává Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě od roku 2008. Časopis připravují akademici z Ústavu historických věd, kteří se s
podporou mezinárodní redakční rady...

29. Tomu neuvěříte: co vše se dělo v roce 2001
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 2. 2021
... těch tradičních venkovských to byl také rock´n´roll oldies ples v Clubu Classic nebo ples Slezské
univerzity v hotelu Koruna. Nouze nebyla ani o různé koncerty – od bigbítového Kabátu přes vystoupení
Richarda Müllera v kině Mír ...

30. Dříve se lidé postili častěji
Zdroj: Katolický týdeník ● 16. 2. 2021
.... Historicky je v našich krajích ryba s postem spjata pravděpodobně již od dob sv. Václava. Ovšem – ne
každý si ji mohl dovolit. Historička Irena Korbelářová ze Slezské univerzity v Opavě říká, že ve středověku
bylo až 192 dnů v roce postních ...
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