1. Jana Galašová zasvětila život knihám
Zdroj: ehutnik.cz ● 7. 3. 2021
Odkaz: https://ehutnik.cz/zpravy/jana-galasova-zasvetila-zivot-kniham
... dle jejího názoru není samozřejmostí. Je k tomu zapotřebí vzdělání, knihovnictví lze studovat například na Slezské
univerzitě v Opavě. Neméně důležitý je rovněž všeobecný přehled a základní znalosti – humanitní, jazykové, literární...

2. Nemovitosti zažívají během pandemie nevídaný boom. A těží z toho i drobní investoři.
Zdroj: kurzy.cz/zpravy ● 6. 3. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/582536-nemovitosti-zazivaji-behem-pandemie-nevidany-boom-atezi-z-toho-i-drobni-investori/
... odborným poradcem společnosti RONDA INVEST. Vystudoval obor bankovnictví na Obchodně podnikatelské fakultě
Slezské univerzity v Karviné, během studia absolvoval výměnný pobyt v rámci programu Erasmus na Karelia University
of Applied Sciences ve...

3. Živý přenos koncertu Janáčkovy filharmonie byl potěšující
Zdroj: operaplus.cz ● 6. 3. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/zivy-prenos-koncertu-janackovy-filharmonie-byl-potesujici/
... zajišťovali absolventi a studenti Multimediální techniky a Audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě. Bohužel,
více z nás (celkem se připojilo cca 200 posluchačů) slyšelo během celého koncertu nepatrné praskání zvuku. Vzhledem
k tomu, že...

4. Regiony ČT24
Zdroj: Regiony ČT24 ● 6. 3. 2021
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12094108610-regiony-ct24/321281381960306
... univerzity v Opavě. Pěkný den. Krásný den z Havířova. Slyšeli jsme, jaké mezilidské vztahy fungují v příhraničí. Jaké
situace jsou na hranicích pro firmy a pro lidi? Jakákoliv bariéra má silné ekonomické dopady na fungování firem.
Zejména tady...
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5. Již druhý snímek opavské univerzity uspěl v NASA
Zdroj: astro.cz ● 5. 3. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/jiz-druhy-snimek-opavske-univerzity-uspel-vnasa.html
... hvězdokupě Plejády na dalších 17 let. Tisková zpráva Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. března
2021 I přes současné mimořádně přísné restrikce kvůli pandemii COVID-19 je noční obloha každému stále dostupná a
nabízí hned...

6. Do Očkovacího centra v Opavě si pro vakcínu proti covid–19 přišlo 5 500 zájemců
Zdroj: polar.cz ● 5. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000024363/do-ockovaciho-centra-v-opave-si-provakcinu-proti-covid19-prislo-5-500-zajemcu
... prostor Slezské univerzity. Během šesti týdnů dostalo očkovací látku víc jak 5 500 zájemců. Druhou dávkou je
chráněno 1500 lidí. Kromě osmdesátníků tady nově očkují také sedmdesátníky a učitele. Většina z nich pochází z
Opavska, ale pro dávku si...

7. Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné
Zdroj: karvina.cz ● 5. 3. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/pozvanka-na-18-zm-karvine
... velkém sále OPF Karviná v Karviné-Fryštátě. Program 18. zasedání naleznete ve formátu pdf ZDE , materiály na 18.
Zastupitelstvo města Karviné budou zveřejněny v pondělí 08.03.2021 ZDE...

8. Důlní společnost OKD se dohodla s Karvinou na prodloužení těžby o dva roky, dohodu musí
posvětit zastupitelstvo
Zdroj: novinykraje.cz ● 5. 3. 2021
Odkaz: https://www.novinykraje.cz/blog/2021/03/05/dulni-spolecnost-okd-se-dohodla-s-karvinou-naprodlouzeni-tezby-o-dva-roky-dohodu-musi-posvetit-zastupitelstvo/
... nejsou zastavěné a nijak se nedotknou rezidenčních částí města,“ dodává primátor města Wolf. Dne 15. března
budou zastupitelé o dohodě rozhodovat, buď ji schválí či neschválí. Zasedání se uskuteční ve velkém sále Obchodně
podnikatelské fakulty...
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9. NASA publikovala už druhý snímek Slezské univerzity
Zdroj: Pražský deník ● 5. 3. 2021
...NASA publikovala už druhý snímek Slezské univerzity Mars in Taurus. Úřad americké vesmírné organizace NASA
včera publikoval letos už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát pořízený z českého
území. Autorem...

10. Šperky z kamenů krajiny Opavského Slezska
Zdroj: life4you.cz ● 5. 3. 2021
Odkaz: https://life4you.cz/livestyle/pro-zeny/sperky-z-kamenu-krajiny-opavskeho-slezska/
...Šperky z kamenů krajiny Opavského Slezska. Lenka Libosvárská pochází z Brna. Původním povoláním překladatelka
beletrie a odborné literatury přijala v roce 1996 místo na Slezské univerzitě v Opavě, kde působila pět let...

11. NASA letos publikovala už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity
Zdroj: fzone.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://fzone.cz/clanky/nasa-letos-publikovala-uz-druhy-snimek-fyzikalniho-ustavu-slezskeuniverzity-1854
... publikovala už druhý snímek od Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Tentokrát byl snímek pořízený z
českého území. Autorem fotografie nazvané Mars in Taurus (Mars v Býku) je Petr Horálek. Horálek řekl ČTK , že
fotografie vznikla u Sečské...

12. Události v regionech plus
Zdroj: Události v regionech plus ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020304-udalosti-v-regionech-plus
... nás vyhrotila. Nyní už ale očkovací dávky docházejí, takže v tom vidím pozitivum. Úřad americké vesmírné
organizace NASA publikoval letos už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát pořízený z
českého území, ...

13. NASA jako snímek dne publikovala letos už druhou fotografii opavské univerzity
Zdroj: novinky.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/nasa-jako-snimek-dne-publikovala-letos-uz-druhoufotografii-opavske-univerzity-40352914
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... univerzity v Opavě. Snímek podle jeho slov vznikl během tvrdého lockdownu v Česku na chatě na Ústupkách u Sečské
přehrady v Železných horách. Snímek Mars v Býku Foto: Petr Horálek (FÚ SU v Opavě) NASA jako snímek dne
publikovala letos už druhou...

14. Úřad NASA dnes publikoval letos už druhý snímek Slezské univerzity v Opavě
Zdroj: bruntalsky.denik.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/urad-nasa-dnes-publikoval-letos-uz-druhy-snimekslezske-univerzity-v-opave-20210.html
...Úřad NASA dnes publikoval letos už druhý snímek Slezské univerzity v Opavě. Úřad americké vesmírné organizace
NASA dnes publikoval letos už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát pořízený z...

15. Tohle je Mars v Býku. Úřad NASA publikoval snímek opavské univerzity
Zdroj: patriotmagazin.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/tohle-je-mars-v-byku-urad-nasa-publikoval-snimek-opavskeuniverzity
...Tohle je Mars v Býku. Úřad NASA publikoval snímek opavské univerzity Úřad americké vesmírné organizace NASA
dnes publikoval letos už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát pořízený z českého
území...

16. NASA letos podruhé publikovala fotografii opavské univerzity. Autor ji pořídil u nádrže Seč
Zdroj: irozhlas.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/vesmir/opava-slezska-univerzita-mars-fotografienasa_2103040953_dok
...NASA letos podruhé publikovala fotografii opavské univerzity. Autor ji pořídil u nádrže Seč. Úřad americké vesmírné
organizace NASA ve čtvrtek publikoval letos už druhý snímek Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát...

17. Už druhý snímek, vzniklý v opavské Slezské univerzitě, publikovala letos agentura NASA
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 4. 3. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uz-druhy-snimek-vznikly-v-opavske-slezske-univerzitepublikovala-letos-agentura-nasa-145521
... Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, tentokrát pořízený z českého území. Na fotografii je hvězdné pole v
souhvězdí Býka a Persea, jemuž dominuje jasná planeta Mars, kterou doplňují hvězdokupy Plejády a Hyády, mlhovina
Kalifornie a oblaky...
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18. Opavský expres
Zdroj: TV Polar ● 3. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-03-03-2021-16-41
..., Opava: „V naší škole pracuje necelých 60 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a z toho se mi nahlásilo
36.“ Dávku mohou dostat v improvizovaném očkovacím centru Slezské nemocnice, které vzniklo v jedné z budov
Slezské univerzity...

19. Jana Galašová zasvětila život knihám
Zdroj: Třinecký hutník ● 3. 3. 2021
... zapotřebí vzdělání, knihovnictví lze studovat například na Slezské univerzitě v Opavě. Neméně důležitý je rovněž
všeobecný přehled a základní znalosti – humanitní, jazykové, literární, historické či technického směru. KNIHOVNÍK
MUSÍ KNIHY ZNÁT...

20. Výročí narození Masaryka mohou lidé uctít jednotlivě
Zdroj: ● opava-city.cz ● 3. 3. 2021
Odkaz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/vyroci-narozeni-masarykamohou-lide-uctit-jednotlive.html
...položením kytice k pamětní desce na budově Slezské univerzity na Masarykově třídě ...

21. Regionální zprávy POLAR
Zdroj: TV Polar ● 2. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-02-03-2021-17-00
... jedné z budov Slezské univerzity. Na dvou očkovacích místech tady denně obslouží od 100 do 300 lidí. Se vzrůstajícím
počtem zájemců tady počítají. Problém je ovšem dostatek dávek. Očkují tady vakcínami Pfizer/Biotech, AstraZeneca a
Moderna...

22. Černé díry? Podle astrofyziků z Opavy jde o budoucí gigantický zdroj energie
Zdroj: novinky.cz ● 2. 3. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cerne-diry-podle-astrofyziku-z-opavy-jde-o-budoucigiganticky-zdroj-energie-40352152
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... ústavu Slezské univerzity v Opavě. Z rotace černých děr by se dala těžit mimořádně velká energie. Foto: ESO,
ESA/Hubble, M. Kornmesser Černé díry? Podle astrofyziků z Opavy jde o budoucí gigantický zdroj energie. Současné
znalosti fyzikálních...

23. Na Opavsku vzniká další očkovací centrum, kromě seniorů mohou vakcínu dostat i učitelé
Zdroj: polar.cz ● 2. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000024332/na-opavsku-vznika-dalsi-ockovaci-centrumkrome-senioru-mohou-vakcinu-dostat-i-ucitele
..., Opava: „V naší škole pracuje necelých 60 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a z toho se mi nahlásilo
36.“ Dávku mohou dostat v improvizovaném očkovacím centru Slezské nemocnice, které vzniklo v jedné z budov
Slezské univerzity ...

24. Vydáváme knihy, které jsou natolik výrazné a fungují jako objekt, že musí být vytištěné, říká
Tomáš Pospěch z PositiF
Zdroj: archspace.cz ● 2. 3. 2021
Odkaz: https://www.archspace.cz/vydavame-knihy-ktere-jsou-natolik-vyrazne-a-funguji-jako-objekt-zemusi-byt-vytistene-rika-tomas-pospech-z-positif
... ji doma opravdu potřebuji. PRAHA – Tomáš Pospěch je vizuální umělec, kurátor, historik umění a vyučuje na
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. V rozhovoru jsme se zaměřili na jeho nakladatelskou práci s PositiF, jež
propojuje...

25. Literárněvědná konference k 130. výročí narození Vladislava Vančury
Zdroj: muni.cz ● 2. 3. 2021
Odkaz: https://www.muni.cz/kalendar/10652-literarnevedna-konference-k-130-vyroci-narozeni-vladislavavancury
... Josefiny Diskuse + přestávka 13.30 Ing. Mgr. Radomil Novák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity):
Vladislav Vančura v intermediálním průsečíku literatury, filmu a hudby 13.45 Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (Filozofickopřírodovědecká...

26. V Opavě už se očkuje vakcínou firmy Astra Zeneca
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 2. 3. 2021
... genetické informace lidského organismu, která je uložena v DNA v jádře, mRNA informace po splnění své role záhy
trvale zaniká,“ dodává mluvčí. V Opavě se očkovací místo nachází v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí
885/14. Jakoukoli ze...
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27. Pandemická krize umocnila krizi politickou
Zdroj: Sedmá generace ● 2. 3. 2021
...Připravila Alena Kaňová. Autorka studuje na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity…

28. Očkovací místo DŮLEŽITÉ INFORMACE
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
...Očkovací místo. Od 1. února je v provozu externí očkovací místo v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. Původní očkovací místo v budově kožního oddělení...

29. Den otevřených dveří na univerzitě
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
...Den otevřených dveří na univerzitě. Vládní opatření a epidemiologická situace sice výrazně omezují fungování škol,
ale Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě přesto lidem nabídne možnost bližšího seznámení s...

30. Studenti pořídili záznam koncertu Janáčkovy filharmonie
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
... studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Koncerty jsou ke zhlédnutí v přímém přenosu na You- Tube. Minulý
čtvrtek vystoupili talentovaní mladí umělci, které 4. března vystřídají zkušení a známí hudebníci. Zazní Mahlerova
Symfonie číslo 4 pod...

31. Fotograf získal mezinárodní cenu
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
...Fotograf získal mezinárodní cenu. Fotoreportér Roman Vondrouš, který je doktorandem na Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě a nově zde i externě vyučuje, si připsal na své konto další velký úspěch. Zvítězil v jedné...

32. Chystá se literární i básnické čtení v Klubu Art
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
... univerzitě v Opavě Natálie Janyšková. V rámci druhé akce se chystá online setkání s místními básníky a jejich
tvorbou. Literární čtení Natálie Janyškové proběhne ve středu 24. března. Kvůli covidové situaci se akce bude konat
online, stream bude...
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33. Očkovaní senioři v budově Slezské univerzity v Opavě projevili spokojenost
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
...Očkovaní senioři v budově Slezské univerzity v Opavě projevili spokojenost. Již čtvrtý týden je v provozu očkovací
místo zřízené Slezskou nemocnicí v Opavě v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí. V této chvíli probíhá...

34. Studenti natáčeli v Chile
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
.... Jiří Dobrý, Jiří Malík a Ondřej Smékal ze Slezské univerzity v Opavě se v polovině roku 2019 vypravili na tři týdny do
Chile, aby o zatmění Slunce natočili film. Slavnostní premiéra se vzhledem k epidemické situaci uskutečnila minulý
čtvrtek...

35. Studenti se podíleli na světové premiéře divadelní inscenace
Zdroj: Region Opavsko ● 2. 3. 2021
... studenti a pedagogové Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity. V autorském čtení ostravské
Komorní scény Aréna se diváci setkají s českým filozofem a teologem, mistrem čtyř univerzit Jeronýmem Pražským a
jedním z...

36. Veřejná soutěž na Ostravský hmyzí mobiliář
Zdroj: krasnaostrava.cz ● 1. 3. 2021
Odkaz: http://www.krasnaostrava.cz/verejna-soutez-na-ostravsky-hmyzi-mobiliar/
... Ostravu, Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou. Spolu se vzdělávací kapaní za záchranu hmyzu
přinese projekt také propagaci ostravských osobností současného umění, designu a architektury. Hmyzí domky jsou
totiž jednou z vhodných...

37. Penze a investice UNIQA s novým představenstvem
Zdroj: expressauto.cz ● 1. 3. 2021
Odkaz: https://www.expressauto.cz/penze-a-investice-uniqa-s-novym-predstavenstvem/
... a triatlonistou (v dorostenecké kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi
jazyky a zajímá se o historii a geografii. Lucie Urválková (48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté...
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38. Penze a investice UNIQA s novým představenstvem
Zdroj: ekologickarevue.cz ● 1. 3. 2021
Odkaz: https://www.ekologickarevue.cz/penze-a-investice-uniqa-s-novym-predstavenstvem/
... geografii. Lucie Urválková (48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s
auditem a poradenstvím. Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast
pojišťovnictví...

39. Penze a investice UNIQA s novým představenstvem
Zdroj: czechbanking.cz ● 1. 3. 2021
Odkaz: https://www.czechbanking.cz/penze-a-investice-uniqa-s-novym-predstavenstvem/
.... Lucie Urválková (48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s auditem a
poradenstvím. Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast
pojišťovnictví...

40. Očkovaní senioři v budově Slezské univerzity v Opavě projevili spokojenost
Zdroj: snopava.cz ● 1. 3. 2021
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/281-ockovani-seniori-v-budove-slezske-univerzity-vopave-projevili-spokojenost
...Očkovaní senioři v budově Slezské univerzity v Opavě projevili spokojenost Podrobnosti Vytvořeno: 1. březen 2021
Již čtvrtý týden je v provozu očkovací místo zřízené Slezskou nemocnicí v Opavě v budově Slezské univerzity na
Bezručově...

41. „Sečteno” v Moravskoslezském kraji
Zdroj: Události v regionech ● 26. 2. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/221411000140226-udalosti-v-regionech#t=15m0s
... změnit také dlouhodobé průmyslové zaměření Moravskoslezského kraje a zájem směřovat spíše do cestovního ruchu
nebo vědeckého výzkumu. Výhodou může být poloha regionu na pomezí tří států. Pavel TULEJA, ekonom, rektor SU v
Opavě: Jsem spíš pro...
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