1. Festival současného umění Prostějov
Online ● kudyznudy.cz (Jiné) ● 12. 9. 2021, 13:42
Odkaz: https://www.kudyznudy.cz/akce/festival-soucasneho-umeni-prostejov
... „nemalované malby“ zobrazovala ženská těla v nelichotivých pozicích. Její expozice bude k vidění v hlavní budově
Muzea a galerie v Prostějově. Dalším velkým jménem festivalu je přední postava české dokumentární fotografie
Jindřich Štreit, který se...

2. Zajímavosti z regionů (Ostrava)
Televize ● Zajímavosti z regionů (Ostrava) (ČT1) ● 12. 9. 2021, 6:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1187758204-zajimavosti-z-regionuostrava/421231100232037-zajimavosti-z-regionu
... řadu až ve chvíli, kdy město a kraj přijdou s projektem, jak areál využijí. Doložit by museli mj. i to, z čeho zaplatí
rekonstrukci a provoz. -Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví 30 let. 500 snímků studentů i pedagogů obsadilo
většinu...

3. Týden v kultuře
Televize ● ČT24 - další pořady (ČT24) ● 11. 9. 2021, 22:05
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095529394-tyden-v-kulture/221411058240027
... dělají věci, o kterých já jsem v osmnácti ani netušila, že by se daly dělat. A to je na tom taky skvělý, že New Yorku
vás žene hodně kupředu. -Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví 30 let. Fotografie studentů i pedagogů obsadily
většinu...

4. Regionální zprávy VÍKEND 11.09.2021 14:00 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 11. 9. 2021, 14:00
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-vikend-11-09-2021-14-00
... vysoké školy a něco půjde do staveb.” Jedním ze schválených projektů je výstavba nového centra podnikání,
profesních a mezinárodních studií takzvaný Cepis. Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná: " Je to pokračování mise OPF
podporovat...

5. Síla ženy. Opavská výstava 30+ nabídne stovky působivých fotografií
Online ● nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 11. 9. 2021, 12:36
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Odkaz: https://nasregion.cz/olomoucko/sila-zeny-opavska-vystava-30-nabidne-stovky-pusobivychfotografii/
... největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity představí tvorbu studentů, absolventů
školy a chybět nebudou ani fotografické hvězdy. Expozice je naplánována do 24. října a k vidění bude hned ve čtyřech
různých...

6. Meteor o barvě očí, výzkumu z mobilu a dutých dinosaurech
Rozhlas ● ČRo Dvojka (Český rozhlas) ● 11. 9. 2021, 8:05
Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-barve-oci-vyzkumu-z-mobilu-a-dutych-dinosaurech-8573674
... může každý, kdo vlastní mobilní telefon. Arman Tursunov ze Slezské univerzity v Opavě v Meteoru řekl, že speciální
software využije volného času mobilu a při zakrytém objektivu udělá snímek tmy, na kterém ale mohou být zachyceny
elementární...

7. Herečka Beata Kaňoková: Manželství za přežitek nepovažuji
Online ● novinky.cz/kultura (Kultura / Umění) ● 11. 9. 2021, 7:34
Odkaz: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/herecka-beata-kanokova-manzelstvi-za-preziteknepovazuji-40371600
... pozice dramaturga, když je to váš obor vystudovaný na Slezské univerzitě v Opavě? No, to nemám. Ale zároveň si
myslím, že jde o přidanou hodnotu, která se mi hodí. Umím nad textem přemýšlet a koukat na něj z trošku jiné
perspektivy než jen z té...

8. Herečka Beata Kaňoková: Manželství za přežitek nepovažuji
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 9. 2021, 7:31
Odkaz: https://wick.cz/herecka-beata-kanokova-manzelstvi-za-prezitek-nepovazuji/
...: TV Nova Po absolvování DAMU a ročním působení v Jihočeském divadle jste se dostala do angažmá Městských
divadel pražských. Nemáte tendenci vstupovat do zkoušení z pozice dramaturga, když je to váš obor vystudovaný na
Slezské univerzitě v...

9. Vznikla na zelené louce. Univerzita staví třicítku
Tisk ● 5 plus 2 - Bruntálsko a Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 10. 9. 2021
...Vznikla na zelené louce. Univerzita staví třicítku V roce 1991 nastoupili první studenti na Slezskou univerzitu v
Opavě. Jednání o jejím založení byla složitá, absolventi popisují první roky s euforií. DŮVOD K ÚSMĚVU OPAVA |
Obrovské...
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10. Slezská univerzita slaví třicítku
Tisk ● 5 plus 2 - Bruntálsko a Opavsko; str. 5 (Regionální zprávy) ● 10. 9. 2021
... příchodů do budovy na Bezručově náměstí, kde před vnější vrátnicí stála ještě kolečka s maltou,“ dodal Jirásek. Jiří
Siostrzonek se na Slezské univerzitě podílel na vzniku opavského Institutu tvůrčí fotografie a pedagogicky tam působí
také dodnes...

11. AKTUÁLNĚ: Plánovaná aktuální dopravní omezení v Opavě
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 9. 9. 2021, 13:00
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/aktualne-planovana-aktualnidopravni-omezeni-opave.html
.... Lidická k budově rektorátu Slezské univerzity a směrem do ulice Čapkova. Jedná se o jednosměrky, proto se může
pracovat po polovinách bez uzávěry. Kromě toho se bude asfaltovat roh ulic Mírová a Olomoucká, také bez uzávěry. V
pondělí 13. září...

12. Hmyzí dílny v září ovládnou Ostravu :: Regiony 24.cz - Internetové zpravodajství ze všech
regionů České republiky
Online ● regiony24.cz (Regionální zprávy) ● 9. 9. 2021, 12:13
Odkaz: https://www.regiony24.cz/81-237697-hmyzi-dilny-v-zari-ovladnou-ostravu
... na otázky, proč hmyz ve městě potřebujeme a jak mu konkrétně v Ostravě může každý z nás pomoci. Videa s
biologem Petrem Kočárkem z Ostravské univerzity jsou ke zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací
televize Filozoficko-přírodovědecké...

13. Výstava fotografií legendy pro svět sportu ve skocích na lyžích Zdeňka Remsy
Online ● iumeni.cz (Kultura / Umění) ● 9. 9. 2021, 11:32
Odkaz: https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/2021-vystava-fotografii-legendy-pro-svet-sportuve-skocich-na-lyzich-zdenka-remsy/
..._swarry vystavuje své fotografie od roku 2018 a ve své tvorbě se zabývá především sociálním dokumentem, ve kterém
reflektuje téma samoty i osobního prostoru. Šárka dokončuje studium na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě
v Opavě. Autor...

14. Hoďte trému za hlavu, je tu OU WAY studio
Online ● alive.osu.cz (Jiné) ● 9. 9. 2021, 10:32
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Odkaz: https://alive.osu.cz/hodte-tremu-za-hlavu-je-tu-ou-way-studio/
... začínají 14. 9. a pokračují do 26. 9. Jednotlivými lekcemi vás provede herečka Karolína Hýsková, absolventka
hudebně-dramatického oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na
divadlo na Slezské univerzitě...

15. Lidský hlas ve Staré aréně je hrou o bolestech mizející lásky
Online ● ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 9. 9. 2021, 8:08
Odkaz: https://www.ostravan.cz/70864/lidsky-hlas-ve-stare-arene-je-hrou-o-bolestech-mizejici-lasky/
... Staré aréně hrála v pohádce Bílá velryba. Vystudovala Slezské gymnázium, poté obory kulturní dramaturgie a
audiovizuální tvorba na Slezské univerzitě v Opavě a nyní je na stejné univerzitě studentkou oboru historie. V nynější
Staré aréně také...

16. V Prostějově se chystá Festival současného umění
Online ● pvnovinky.cz (Regionální zprávy) ● 9. 9. 2021, 7:06
Odkaz: https://pvnovinky.cz/kultura/60525-v-prostejove-se-chysta-festival-soucasneho-umeni
... nelichotivých pozicích. Její expozice bude k vidění v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově. Dalším velkým
jménem festivalu je přední postava české dokumentární fotografie Jindřich Štreit, který se ve svém díle zabývá zejména
dokumentováním...

17. Diář prváka jako dárek
Tisk ● Moravskoslezský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 9. 9. 2021
...Diář prváka jako dárek Opava – Slezská univerzita v Opavě připravila zajímavou novinku. Své nastupující nové
studenty se rozhodla obdarovat speciálním diářem nazvaným Diář prváka a pomoci jim tak zorientovat se v přechodu
na vysokoškolský...

18. Herečka Beata Kaňoková: Manželství za přežitek nepovažuji
Tisk ● Právo - Praha a Střední Čechy; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 9. 9. 2021
... divadle jste se dostala do angažmá Městských divadel pražských. Nemáte tendenci vstupovat do zkoušení z pozice
dramaturga, když je to váš obor vystudovaný na Slezské univerzitě v Opavě? No, to nemám. Ale zároveň si myslím, že
jde o přidanou...
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19. Kniha fotografky Dity Pepe se odvážně pouští za hranice společensky přijatelných témat i
formátů
Online ● life4you.cz (Životní styl / Móda) ● 9. 9. 2021, 0:05
Odkaz: https://life4you.cz/kultura/kniha-fotografky-dity-pepe-se-odvazne-pousti-za-hranice-spolecenskyprijatelnych-temat-i-formatu%cc%8a/
... na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Je nositelkou řady českých i mezinárodních ocenění, mimo jiné titulu Osobnost
české fotografie 2012 za knihu Autoportréty. Related Tags: knihy kultura Autor: redakce || redakce ...

20. FOTOGALERIE: Výstava 30+ ukazuje ženskou sílu i to, kam se fotografie posunula
Online ● echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 9. 2021, 0:01
Odkaz: https://echo24.cz/a/ScT4s/fotogalerie-vystava-30-ukazuje-zenskou-silu-i-to-kam-se-fotografieposunula
... prvního koronavirového roku. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
zachycuje ve snímcích studentů a absolventů události posledních let i tematický posun, který v oboru fotografie nastal.
„Hodně...

21. Kniha fotografky Dity Pepe se odvážně pouští za hranice společensky přijatelných témat
Online ● jomagazin.cz (Společenské / Bulvár) ● 8. 9. 2021, 23:27
Odkaz: http://www.jomagazin.cz/top-header-article/kniha-fotografky-dity-pepe-se-odvazne-pousti-zahranice-spolecensky-prijatelnych-temat/
... Pepe (*1973) Pedagožka a fotografka. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Je nositelkou řady českých i
mezinárodních ocenění, mimo jiné titulu Osobnost české fotografie 2012 za knihu Autoportréty. Komentáře Navigace
pro příspěvek...

22. Opavský expres 08.09.2021 16:41 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 8. 9. 2021, 16:41
Odkaz: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-08-09-2021-16-41
... za svou celoživotní práci sochař Kurt Gebauer, který pochází z nedalekého Hradce nad Moravicí. V Domě umění je
nyní připravena loňská odložená výstava Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Vladimír Birgus, vedoucí
Institutu...
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23. Osmáci poznávají krásy Moravskoslezského kraje
Online ● mubruntal.cz (Regionální zprávy) ● 8. 9. 2021, 15:24
Odkaz: https://www.mubruntal.cz/osmaci-poznavaji-krasy-moravskoslezskeho-kraje/d-976288
... architektury, nás však zajímaly jiné cíle! Mnohokrát jsme slyšeli o Zemském archivu, Slezské univerzitě, Slezském
divadle a Slezském zemském muzeu, ale kde se tyto budovy nacházejí, jakou mají historii? Nevěděli jsme, ale teď už
VÍME! Počasí nám...

24. Na Rybníčku budou asfaltovat
Online ● opava-city.cz (Regionální zprávy) ● 8. 9. 2021, 15:00
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/na-rybnicku-budouasfaltovat.html
... být bez uzávěry. → v pátek 10. září 2021 se bude asfaltovat ul. Na Rybníčku v úseku od ul. Lidická k budově
rektorátu Slezské univerzity a směrem do ulice Čapkova. Jedná se o jednosměrky, proto se může pracovat po
polovinách bez uzávěry...

25. V Holešově bude vystavovat fotograf Jindřich Štreit
Online ● radiokromeriz.cz (Regionální zprávy) ● 8. 9. 2021, 12:22
Odkaz: https://www.radiokromeriz.cz/clanky1943_v-holesove-bude-vystavovat-fotograf-jindrichstreit.html
... Sovinci na Bruntálsku, fotografování se věnuje od 70. let a má za sebou stovky výstav. Do povědomí lidí vstoupil
snímky se silným sociálním akcentem, za něž byl také před rokem 1989 vězněný. Již několik desítek let učí na Institutu
tvůrčí...

26. V pátek startuje v Opavě Slezská muzejní noc
Online ● karvinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 8. 9. 2021, 8:30
Odkaz: https://karvinsky.denik.cz/z-regionu/v-patek-startuje-v-opave-slezska-muzejni-noc-20210906.html
... války v Hrabyni a též v Arboretu Nový Dvůr. V Historické výstavní budově ‒ Müllerově domě zahájí program od 17
hodin komorní sbor Slezské univerzity, který od 18.30 hodin vystřídá trio BosoBos a od 21.30 hodin ho uzavře ohňová a
žongléřská...
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27. V Prostějově se chystá Festival současného umění
Online ● prostejov.eu (Regionální zprávy) ● 8. 9. 2021, 6:37
Odkaz: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/v-prostejove-se-chysta-festival-soucasnehoumeni.html
... v nelichotivých pozicích. Její expozice bude k vidění v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově. Dalším velkým
jménem festivalu je přední postava české dokumentární fotografie Jindřich Štreit, který se ve svém díle zabývá
zejména...

28. Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví třicetileté jubileum. Výstavy jsou po celém městě
Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 9. 2021, 20:38
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/3366644-opavsky-institut-tvurci-fotografie-slavi-tricetilete-jubileumvystavy-jsou-po-celem-meste
...Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví třicetileté jubileum. Výstavy jsou po celém městě Institut tvůrčí fotografie v
Opavě slaví třicet let od svého založení. Fotografie studentů i pedagogů proto obsadily většinu výstavních prostor ve...

29. Začala Bezručova Opava. Multižánrový festival nabízí nejrůznější formy umění na téma Síla
ženy
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021, 20:16
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000027348/zacala-bezrucova-opava-multizanrovyfestival-nabizi-nejruznejsi-formy-umeni-na-tema-sila-zeny
... fotografie Slezské univerzity. Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie, Slezská univerzita: „ Není to průřez
třiceti lety, ale my vždy děláme průřez za posledních 5 let. Tady dostali přednost studenti, kteří jsou ještě ve škole
nebo...

30. Události v kultuře: Výroba cen Thálie
Televize ● Události v kultuře (ČT art) ● 7. 9. 2021, 20:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120907/obsah/862126-vyroba-cen-thalie
.... Ceny Thálie se letos budou udílet devátého října večer v historické budově Národního divadla. Opavský institut
tvůrčí fotografie slaví 30 let. Fotografie studentů obsadili většinu výstavních prostor. Zatím největší bilanční výstava
školy...

7

31. Události v kultuře: 30 let Institutu tvůrčí fotografie
Televize ● Události v kultuře (ČT art) ● 7. 9. 2021, 20:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120907/obsah/862127-30-let-institutu-tvurci-fotografie
...Události v kultuře: 30 let Institutu tvůrčí fotografie Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví třicet let. Fotografie
studentů i pedagogů obsadily většinu výstavních prostor ve městě. měli jsme jednu kancelář a jeden malý ateliér a
dnes...

32. Události v regionech (Ostrava): Daňové úniky před soudem
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 7. 9. 2021, 18:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030907-udalosti-v-regionech/obsah/862018-danove-uniky-pred-soudem
... zabavili policisté. Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví 30 let. ...

33. Události v regionech (Ostrava): 30 let Institutu tvůrčí fotografie
Televize ● Události v regionech (Ostrava) (ČT1) ● 7. 9. 2021, 18:00
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030907-udalosti-v-regionech/obsah/862019-30-let-institutu-tvurci-fotografie
...Události v regionech (Ostrava): 30 let Institutu tvůrčí fotografie Opavský Institut tvůrčí fotografie slaví třicet let.
Fotografie studentů i pedagogů obsadily většinu výstavních prostor ve městě. Pět stovek snímků v Domě umění,
kostele...

34. Regionální zprávy POLAR 07.09.2021 17:00 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 7. 9. 2021, 17:00
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-07-09-2021-17-00
... Cepis. Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná: " Je to pokračování mise OPF podporovat všemožně rozvoj podnikavosti
a podnikání v Karviné a na Karvinsku, v MSK a tím přispět do transformace MSK a našeho regionu. " Dalším projektům
se...
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35. Veřejnost se mohla seznámit se strategickými projekty Karvinska
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021, 16:33
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000027335/verejnost-se-mohla-seznamit-sestrategickymi-projekty-karvinska
... schválených projektů je výstavba nového centra podnikání, profesních a mezinárodních studií takzvaný Cepis. Daniel
Stavárek, děkan OPF Karviná: "My jsme využili výzvu, která byla otevřena k podání projektu na výstavbu nové budovy v
blízkosti...

36. Karvinský expres 07.09.2021 16:14 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 7. 9. 2021, 16:14
Odkaz: https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-07-09-2021-16-14
... schválených projektů je výstavba nového centra podnikání, profesních a mezinárodních studií takzvaný Cepis. Daniel
Stavárek, děkan OPF Karviná: "My jsme využili výzvu, která byla otevřena k podání projektu na výstavbu nové budovy v
blízkosti...

37. Regionální zprávy POLAR 07.09.2021 16:00 | POLAR TV
Televize ● TV Polar (Online vysílání) ● 7. 9. 2021, 16:00
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-07-09-2021-16-00
....” Jedním ze schválených projektů je výstavba nového centra podnikání, profesních a mezinárodních studií takzvaný
Cepis. Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná: " Je to pokračování mise OPF podporovat všemožně rozvoj podnikavosti a
podnikání v...

38. Studio ČT24
Televize ● ČT24 - další pořady (ČT24) ● 7. 9. 2021, 13:33
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058270907
...Studio ČT24 Premiér Andrej Babiš pořádá setkání Slavkovského formátu (komentář) — Institut tvůrčí fotografie slaví
30 let — Deset let od letecké havárie v Jaroslavli Téma: Premiér Andrej Babiš pořádá setkání Slavkovského formátu
Host...

39. Události v regionech plus (Ostrava)
Televize ● Události v regionech plus (Ostrava) (ČT1) ● 7. 9. 2021, 12:20
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Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020907-udalosti-v-regionech-plus
... pravomocný rozsudek. Pavlína Václavková se tak jako další obžalovaní proti odsuzujícímu rozsudku odvolala.
Stovky fotografií v opavském Domě umění a kulturním prostoru Kupé. Institut tvůrčí fotografie nabízí dosud největší
výstavu, na které...

40. S ředitelem Dream Factory Tomášem Suchánkem o druhém dějství festivalu, které se odehraje
už na konci září
Online ● ostravan.cz (Kultura / Umění) ● 7. 9. 2021, 7:36
Odkaz: https://www.ostravan.cz/70852/s-reditelem-dream-factory-tomasem-suchankem-o-druhemdejstvi-festivalu-ktere-se-odehraje-uz-na-konci-zari/
... vybraných představeních budou následovat krátké besedy s herci a inscenačními týmy, které bude moderovat
pedagožka Slezské univerzity v Opavě Pavla Bergmannová. Ta je také šéfredaktorkou letošní série našeho festivalového
plátku Snění z továrny...

41. Jan Lipina stál u vzniku Galerijní ulice i Galerijního rybníka v Jistebníku
Online ● novojicinsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021, 6:09
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/lide-odvedle/jan-lipina-stal-u-vzniku-galerijni-ulice-i-galerijnihorybnika-v-jistebniku-2021.html
.... století, působil v různých fotokroužcích. V letech 1979 až 1981 dělal Institut výtvarné fotografie na dnešní Slezské
univerzitě v Opavě. „Fotografování byl pro mě hlavně koníček, neměl jsem záměr dělat to jako profesi. Jenže po
revoluci se...

42. Třídírna uhlí – aktuálně
Online ● ostrava.in (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021, 5:30
Odkaz: https://www.ostrava.in/stavby/tridirna-uhli-aktualne.html
... Technologické a podnikatelské akademie a zázemí digitální, inovační a mediální laboratoře Slezské univerzity v
Opavě a předložení koncepčního tvarového a hmotového, technického, materiálového, dispozičního a provozního
řešení stavby. zdroj: vhodne...

43. Jan Lipina stál u vzniku Galerijní ulice i Galerijního rybníka
Tisk ● Frýdecko-místecký a Třinecký deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
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... spoluzakladatelem Galerijní ulice je Jan Lipina. Fotí od sedmdesátých let, působil v různých fotokroužcích. V letech
1979 až 1981 dělal Institut výtvarné fotografie na dnešní Slezské univerzitě v Opavě. „Fotografování byl pro mě hlavně
koníček, neměl jsem...

44. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Region - Týdeník okresu Nový Jičín; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
.... Výstavním počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence,
ale třeba také mimořádná fotografická kolekce Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, Portréty Jadrana
Šetlíka, výstava...

45. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
.... Výstavním počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence,
ale třeba také mimořádná fotografická kolekce Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, Portréty Jadrana
Šetlíka, výstava...

46. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Ostravský týdeník; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... Knechtová, Tara Fuki, Mucha). Unikátní koncert dvou ženských kvartet připravilo do svých prostor KUPE. Výstavním
počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také
mimořádná...

47. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Region Bruntálský; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
.... Výstavním počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence,
ale třeba také mimořádná fotografická kolekce Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, Portréty Jadrana
Šetlíka, výstava...

48. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Region Frýdecko-Místecký; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... Knechtová, Tara Fuki, Mucha). Unikátní koncert dvou ženských kvartet připravilo do svých prostor KUPE. Výstavním
počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také
mimořádná...
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49. Bezručova Opava 2021 o síle žen
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 17 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... Knechtová, Tara Fuki, Mucha). Unikátní koncert dvou ženských kvartet připravilo do svých prostor KUPE. Výstavním
počinem bude nejen reprezentativní fotografická výstava Institutu tvůrčí fotografie k 30. výročí existence, ale třeba také
mimořádná...

50. Opava se stává stále atraktivnějším místem pro život
Tisk ● Noviny Region Karvinsko; str. 16 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
...Opava se stává stále atraktivnějším místem pro život Dobré silniční i železniční spojení, výhodná poloha poblíž
krajského města, dálnice či Polska. Vedle toho hned několik kvalitních středních škol, Slezská univerzita a množství
firem s...

51. Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy?
Tisk ● Vesmír; str. 50, 51, 52 (Hobby / Populárně naučné) ● 7. 9. 2021
... jedním z cílů soudobého výzkumu vlivu klimatické změny na vodní ekosystémy a my se k němu snažíme přispět.
Doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., (*1971) vystudoval matematické inženýrství na ČVUT v Praze a tvůrčí fotografii na
Slezské univerzitě...

52. Život Charity na fotografické výstavě
Tisk ● Katolický týdeník; str. 18 (Zprávy / Politika) ● 7. 9. 2021
... fotografické soutěže, z níž výstava vychází, je Charita Opava. Patronem a jedním z porotců je známý fotograf
Jindřich Štreit. S množstvím soutěžních příspěvků z celé republiky se zrodila myšlenka vytvořit výstavu putovní. Prvním
městem, kam výstava...

53. Život Charity na fotografi cké výstavě
Online ● katyd.cz (Jiné) ● 7. 9. 2021, 0:00
Odkaz: https://www.katyd.cz/dieceze/zivot-charity-na-fotografi-cke-vystave.html
... charity České Budějovice, která patří také mezi autory snímků. Pořadatelem fotografické soutěže, z níž výstava
vychází, je Charita Opava. Patronem a jedním z porotců je známý fotograf Jindřich Štreit. S množstvím soutěžních
příspěvků z celé...
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54. poslušně hlásím...
Tisk ● Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... topícímu se potápěči ve Stříbrném jezeře. A že skvělým motorem jsou i ambice, dokazuje rozhovor s nadějnou
mladou vědkyní ze Slezské univerzity Kateřinou Klimovičovou, která se svými kolegy přišla na to, jak „zvážit“ černou
díru. Milí čtenáři...

55. Když jsem byla malá, líbily se mi tabule popsané vzorci
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... se Zemí? No, sama za sebe mohu jen říci: Doufejme, že se tak nestane. Kateřina Klimovičová Narodila se 6. května
1989. Na Slezské univerzitě v Opavě vystudovala bakalářský obor Astrofyzika a následně získala titul magistra v
oboru...

56. Muzea se v noci otevřou
Tisk ● Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
..., nebudou chybět ani tradiční večerní prohlídky Hlásky. Akce bude celoplošně probíhat od 17 do 22 hodin. V
Historické výstavní budově Slezského zemského muzea program zahájí vystoupení Komorního sboru Slezské univerzity,
po němž bude následovat...

57. Praktikanti našli pravěký rondel
Tisk ● Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... sídliště v Litomyšli- Nedošíně prováděli společně zástupci Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v
Opavě a Regionálního muzea v Litomyšli. „Výzkum byl plánován již na rok 2020, ale epidemická situace provedení
zmařila. Letos mohl...

58. Slezská univerzita nově nabízí obor Pediatrické ošetřovatelství
Tisk ● Region Opavsko; str. 4 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
...Slezská univerzita nově nabízí obor Pediatrické ošetřovatelství Sektor vysokoškolské výuky zaměřený na zdravotnické
odvětví se od nynějška na Slezské univerzitě v Opavě ještě rozšiřuje. Na Fakultě veřejných politiky se otevírá zbrusu
nový...

59 Slezská nemocnice zavádí očkování bez registrace
Tisk ● Region Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
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... bez registrace ve svých centrech v Opavě i Kravařích. Minulou středu se kvůli začátku školního roku opavské
očkovací centrum přesunulo z budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí do Obecního domu v ulici Ostrožná.
„Očkovací místo v...

60. Nový seriál s opavskou herečkou už je na obrazovkách
Tisk ● Region Opavsko; str. 3 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
..., Matouš Ruml nebo David Švehlík. Ve čtvrtek 9. září bude seriál poprvé k vidění na obrazovkách Televize Nova.
Beáta Kaňoková v Opavě vystudovala Mendelovo gymnázium a obor Kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě.
Kariérně dosud směřovala...

61. SERVIS
Tisk ● Region Opavsko; str. 19 (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2021
... pořádají Karel Kostera, Slezská univerzita a Konvent minoritů v Opavě. Vystoupí: Komorní sbor SU, Opavský
chrámový sbor, Pěvecký sbor Stěbořice. (21. 9., 18 h., sál Minoritského kláštera) Bolatice JELEN. (Pá, 10. 9., 19 h.,
areál hřiště FK...

62. Zprávy: V Komorní scéně Aréna ožijí slovenská devadesátá léta
Online ● i-divadlo.cz (Kultura / Umění) ● 6. 9. 2021, 14:12
Odkaz: https://www.i-divadlo.cz/zpravy/v-komorni-scene-arena-oziji-slovenska-devadesata-leta... Karpatského thrilleru, vznikly ve spolupráci se studenty oboru Audiovizuální tvorba na Slezské univerzitě v Opavě
pod vedením jejich pedagožky, režisérky Moniky Horsákové. Karpatský thriller v režii Romana Poláka, scéně Andreje
Ďuríka, kostýmech...

63. Slezská univerzita ocenila své dlouholeté pedagogy
Online ● opavsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 6. 9. 2021, 13:26
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slezska-univerzita-ocenila-sve-dlouholete-pedagogy20210906.html
... fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Oba pánovéna tomto v republice největším
vysokoškolském ústavu, který poskytuje specializované studium fotografie, působí od jeho samého počátku. Profesor
Vladimír Birgus je fotograf...

64. V Komorní scéně Aréna ožijí slovenská devadesátá léta
Online ● divadlo.cz (Kultura / Umění) ● 6. 9. 2021, 12:25
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Odkaz: https://www.divadlo.cz/?clanky=v-komorni-scene-arena-oziji-slovenska-devadesata-leta
... inscenovaných čtení, stejně jako v online premiéře zveřejněný záznam Karpatského thrilleru, vznikly ve spolupráci se
studenty oboru Audiovizuální tvorba na Slezské univerzitě v Opavě pod vedením jejich pedagožky, režisérky Moniky
Horsákové. Karpatský...

65. Vyhlašujeme Moravskoslezský matematický šampionát 2021
Online ● wigym.cz (Jiné) ● 6. 9. 2021, 10:32
Odkaz: https://wigym.cz/aktuality/p/vyhlasujeme-moravskoslezsky-matematicky-sampionat-2021/
.... Petra Blaschkeho (cca 10:45) z Matematického ústavu v Opavě na téma Descartovo číslo. Poté vyhlásíme výsledky a
předáme ceny. Anotace přednášky: „Asi před rokem proběhla na Youtube akce nazvaná #MegaFavNumber, ve které se
Dr. James Grime a...

66. Isabela Šilhová Výstava Můj svět putuje do jižních Čech
Tisk ● Táborský deník; str. 2 (Regionální zprávy) ● 6. 9. 2021
... fotografické soutěže, jejíž historie sahá až do roku 2007, je Charita Opava, patronem a jedním z porotců
světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Covidová opatření přesunula letošní ročník výstavy z budovy Slezského zemského
muzea v Opavě do...

67. Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií
Online ● kulturio.cz (Kultura / Umění) ● 6. 9. 2021, 2:51
Odkaz: https://kulturio.cz/vystava-30/
...Opavská výstava 30+ nabídne stovky skvělých fotografií Přes 500 působivých fotografií od více než 150 autorů
nabídne v Opavě výstava nazvaná 30+. Dosud největší výstava opavského Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity...
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