1. Studio ČT24
Zdroj: ČT24 ● 3. 4. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058250403
... Živý SKYPE: Pavel Tuleja, rektor, Slezská univerzita v Opavě. Téma: Trhovci a farmáři sčítají ztráty. Živý telefon:
Radka Šťastná, pěstitelka zeleniny, Tišice. Moderuje: Tomáš Drahoňovský. Témata: Památky v době pandemie, Režim
na...

2. O Velikonocích si můžete přičarovat sílu a mládí. Pečení je o svátcích obřad, říká kurátorka
muzea
Zdroj: lidovky.cz/relax ● 3. 4. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/o-velikonocich-si-muzete-pricarovat-silu-a-mladi-pecenije-o-svatcich-obrad-rika-kuratorka-narodniho.A210401_100530_dobra-chut_ape?zdroj=sph_lidovky
..., který NZM řeší spolu se Slezskou univerzitou v Opavě, Vysokou školou hotelovou a Výzkumným ústavem
pivovarským a sladařským. Je autorkou odborných článků a společně s Irenou Korbelářovou a Radmilou Dluhošovou
napsala publikaci Paměť chuti...

3. Ve Frenštátě pod Radhoštěm mají novou tajemnici
Zdroj: Novojičínský deník ● 3. 4. 2021
... úkolem bude zajištění stabilního a kvalitního chodu úřadu,“ uvedl starosta města. Radka Krištofová je absolventkou
Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, v oborech veřejné správy a
samosprávy...

4. Ve Frenštátě pod Radhoštěm mají novou tajemnici. Před lety starostovala Fulneku
Zdroj: novojicinsky.denik.cz ● 2. 4. 2021
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/ve-frenstate-pod-radhostem-maji-novou-tajemnicipred-lety-starostovala-fulneku-2.html
... ve státní správě a samosprávě. Jejím hlavním úkolem bude zajištění stabilního a kvalitního chodu úřadu,“ uvedl
starosta města. Radka Krištofová je absolventkou Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v...
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5. Fotograf Jindřich Štreit a jeho Agnes oslavili zlatou svatbu
Zdroj: prostejovsky.denik.cz ● 2. 4. 2021
Odkaz: https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/jindrich-streit-agnes-zlata-svatba-20210402.html
...Fotograf Jindřich Štreit a jeho Agnes oslavili zlatou svatbu. Na den přesně po padesáti letech si fotograf ze Sovince
Jindřich Štreit a jeho manželka Agnes připomněli nezapomenutelný životní okamžik...

6. Fotograf Jindřich Štreit a jeho Agnes oslavili zlatou svatbu
Zdroj: olomoucky.denik.cz ● 1. 4. 2021
Odkaz: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/fotograf-jindrich-streit-zlata-svatba-20210401.html
...Fotograf Jindřich Štreit a jeho Agnes oslavili zlatou svatbu. Na den přesně po padesáti letech si fotograf ze Sovince
Jindřich Štreit a jeho manželka Agnes připomněli nezapomenutelný životní okamžik...

7. Přehled aprílových vtípků 2021: Ajťáci se dnes opět neberou vážně
Zdroj: zive.cz ● 1. 4. 2021
Odkaz: https://www.zive.cz/clanky/prehled-aprilovych-vtipku-2021-ajtaci-si-dnes-opet-neberou-vazne/sc3-a-209360/default.aspx
... April 1, 2021. CERN bude závidět. Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě představil projekt vertikálních
urychlovačů částic, kterými by vědci chtěli uměle tvořit a studovat...

8. PEČENÍ BERÁNKA JE ODJAKŽIVA OBŘAD
Zdroj: Pátek Lidových novin ● 1. 4. 2021
... hlavní řešitelkou projektu Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, který NZM řeší spolu se
Slezskou univerzitou v Opavě, Vysokou školou hotelovou a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. Je
autorkou odborných článků a...

9. Leonard Varga (Piráti), náměstek primátora: „Nemám rád, když někdo říká, že něco nejde…“
Zdroj: frydekmistek.cz ● 31. 3. 2021
Odkaz: https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06103458-leonard-varga-pirati-namestek-primatoranemam-rad-kdyz-nekdo-rika-ze-neco-nejde.html
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... bakalářské práce dostatek motivace“, o to více odhodlání má pro dokončení svého současného studia na Slezské
univerzitě v Opavě, kde se věnuje kombinované formě studia oboru veřejná ekonomika a správa. Co těch pár let mezi
tím? „Pět roků jsem...

10. Jindřich Štreit: Village People 1965-1990
Zdroj: kulturni-noviny.cz ● 30. 3. 2021
Odkaz: https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/novinky/jindrichstreit-village-people-1965-1990
...Jindřich Štreit: Village People 1965-1990 5. března - 21. května je v AnzenbergerGallery ve Vídni k vidění unikátní
soubor černobílých fotografií Jindřicha Štreita ze 70. a 80. let minulého století, jež dokumentují nepřikrášlený a...

11. Znečištěné ovzduší na Ostravsku se zlepšuje. Chybí ale nezávislé projekty
Zdroj: ihned.cz ● 30. 3. 2021
Odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-66902390-znecistene-ovzdusi-na-ostravsku-se-zlepsuje-chybi-alenezavisle-projekty
... milionů korun, většinu zaplatí fond EU. Město se také chopilo realizace experimentálního projektu s názvem Clairo.
Vědci z Vysoké školy báňské, Slezské univerzity v Opavě a Univerzity Palackého v Olomouci navrhli projekt, ve kterém
chtějí pomocí...

12. Znečištěné ovzduší na Ostravsku se zlepšuje. Chybí ale nezávislé projekty
Zdroj: Hospodářské noviny - příloha ● 30. 3. 2021
... experimentálního projektu s názvem Clairo. Vědci z Vysoké školy báňské, Slezské univerzity v Opavě a Univerzity
Palackého v Olomouci navrhli projekt, ve kterém chtějí pomocí výsadby konkrétních druhů stromů a keřů zachytávat
škodlivé látky. Aby byly...

13. Výzkum vlivu koronakrize na seniory
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
...Výzkum vlivu koronakrize na seniory. Charita Opava se spolu s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
účastní projektu, který odborně vyhodnotí poznatky z poskytování zdravotních a sociálních terénních služeb seniorům...
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14. Opavský fotograf Stanislav Zettel
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... péčí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity za podpory kraje, renomovaného sběratele Rudolfa Dybowicze a
čerpala i ze soukromých alb Opavanů. Rovněž je možno si ji vypůjčit v opavských knihovnách. ...

15. Jiří Grygar oslavil 85 let
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... vychodil školu a „objevil“ krásy vesmíru, které se mu pak staly osudem. I když Jiří Grygar v Opavě nežije, do města
rád jezdí. Ať už je to v rámci spolupráce s Fyzikálním ústavem Slezské univerzity v Opavě či soukromě. Protože je
vášnivým...

16. Historie zábavnou formou
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... prostoru. Diváci tu najdou nejen střípky historie, ale především vtipné dialogy, aby se v dnešní době aspoň trochu
pobavili,“ říká Naděžda Glincová. Na natáčení videí se podíleli také studenti Slezské univerzity v Opavě Jan Polák a
Lukáš Wodecki...

17. STŘÍPKY Z NEMOCNICE
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... Od 1. února je v provozu očkovací místo zřízené Slezskou nemocnicí v Opavě v budově Slezské univerzity na
Bezručově náměstí. I zde vypomáhá řada dobrovolníků u registrace. S očkováním dále pomáhají zdravotní sestry, které
se kvůli pomoci...

18. Fotografoval jsem zlatý hod Špotákové na olympiádě říká fotoreportér, absolvent a pedagog
Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Roman Vondrouš
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a v současnosti studentem
doktorského programu na ITF.V roce 2013 získal první cenu v kategorii Sport v prestižní fotografické soutěži World
Press Photo a...
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19. Předseda plaveckého klubu Petr Rypl: Bez vody nedám ani ránu
Zdroj: Region Opavsko ● 30. 3. 2021
... popovídali o složitých časech, kterými klub momentálně prochází. Petr Rypl má plavání doslova v krvi, navíc pracuje
pro Slezskou univerzitu v Opavě a je hrdým otcem dvou malých synů, takže se rozhodně bylo na co ptát. • Jak se žije
opavským plavcům...

20. Události v regionech plus
Zdroj: Události v regionech plus (ČT1) ● 29. 3. 2021, 12:20
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020329-udalosti-v-regionech-plus
...Také jsme přizvali k jednání ředitele velkých institucí v Opavě, jako je např. Slezská univerzita, Slezské zemské
muzeum, Psychiatrická nemocnice, majitel nového obchodního centra, ředitel Slezské nemocnice. Společně jsme
diskutovali o tom...
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