1. Komunikaci Slavia pojišťovny má nyní na starosti Martina Lambert
Zdroj: personalista.com ● 21. 3. 2021
Odkaz: http://www.personalista.com/lide-a-podniky/komunikaci-slavia-pojistovny-ma-nyni-na-starostimartina-lambert.html
...Unicreditbank ČR. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London
School of PR a titul MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze ...

2. Online výstava ve virtuální galerii
Zdroj: regionopavsko.cz ● 21. 3. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/03/21/online-vystava-ve-virtualni-galerii/
...Online výstava ve virtuální galerii. První výstavu ve virtuální galerii představuje renomovaný fotograf a pedagog
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jindřich Štreit. Svou sbírku autentických ...

3. Panasonic vydává nové významné firmware aktualizace pro LUMIX S1H, S1, S1R, S5 a BGH1
Zdroj: ifotovideo.cz ● 21. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/panasonic-vydava-nove-vyznamne-firmwareaktualizace-pro-lumix-s1h-s1-s1r-s5-a-bgh1_13247.html
... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR...

4. Společnost Sony rozšířila svůj systém Alpha o 60. objektiv s bajonetem E – FE 50 mm F1.2 G
Master™
Zdroj: ifotovideo.cz ● 20. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/spolecnost-sony-rozsirila-svuj-system-alpha-o-60objektiv-s-bajonetem-e-fe-50-mm-f1-2-g-master_13245.html
... časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v
úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990
Nádherně výpravnou knihu...
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5. Značky na paměťových kartách – vysvětlení zkratek
Zdroj: ifotovideo.cz ● 20. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/jak-na-to/znacky-na-pametovych-kartach-vysvetlenizkratek_13244.html
... časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v
úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990
Nádherně výpravnou knihu...

6. ANDREAS GROLL a jeho ČESKÉ STOPY
Zdroj: ifotovideo.cz ● 20. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/andreas-groll-a-jeho-ceske-stopy_13246.html
... březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance
keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT –
VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně...

7. „Nefotím.“ Covid bral na lehkou váhu, pak zasáhla smrt. Světoznámý fotograf Jindřich Štreit o
dnešku
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Nefotim-Covid-bral-na-lehkou-vahu-pakzasahla-smrt-Svetoznamy-fotograf-Jindrich-Streit-o-dnesku-657625
.... Cyklus vznikal ve Fakultní nemocnici Olomouc. V posledním čísle časopisu Legalizace vyšel veliký rozhovor. A tak
dále a dále... Jak nyní vypadá výuka na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v
Opavě...

8. Události v regionech (Ostrava): Připomínka Opavského kongresu 1820
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030319-udalosti-v-regionech/obsah/827905-pripominka-opavskeho-kongresu-1820
.... Kvůli jednáním o sílícím revolučním tlaku v Itálii se do města sjeli potentáti významných velmocí. Jako připomínku
císařů a carů natočili studenti Slezské univerzity vtipná krátká videa. s mimořádnou historickou událostí, kterou si celý
podzim...
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9. Temnou hmotu ve vesmíru můžete hledat chytrým telefonem, vyzývají vědci veřejnost
Zdroj: novinky.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/temnou-hmotu-ve-vesmiru-muzete-hledat-chytrymtelefonem-vyzyvaji-vedci-verejnost-40354492
... vesmíru můžete hledat chytrým telefonem, vyzývají vědci veřejnost. Od roku 2016 běží mezinárodní projekt CREDO,
na jehož realizaci se podílí i Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě. Projekt je zaměřený na...

10. Komunikaci Slavia pojišťovny vede Martina Lambert
Zdroj: penize.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: http://www.penize.cz/pojisteni/425262-komunikaci-slavia-pojistovny-vede-martina-lambert
... je dnes součástí Unicreditbank. Martina Lambert pracuje v oboru bankovnictví a finančnictví od roku 1999.
Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR, titul MBA
získala na...

11. Události v regionech plus (Ostrava)
Zdroj: Události v regionech plus (ČT1) ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020319-udalosti-v-regionech-plus
... města sjeli potentáti významných velmocí. Jako připomínku císařů a carů natočili studenti Slezské univerzity pro
Opavskou kulturní organizaci vtipná krátká videa. Viděla je Helena Dohnalová. Heleno, kdo v nich tedy účinkuje?
Jsou tam ti...

12. Rozhovor: Vojtěch Štěpánek
Zdroj: i-divadlo.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.i-divadlo.cz/rozhovory/vojtech-stepanek-plany-piseme-do-trhaciho-bloku
... masa. Tušíte, jak po letech budete vzpomínat na zkoušení inscenace Revizor? Studenti Slezské univerzity v Opavě
natáčeli o zkoušení Revizora unikátní dokument. Sledovali pět osob, které zkoušením procházejí, inspici, scénografa,
herce...
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13. Pojišťovna Slavia s novou marketérkou
Zdroj: czechbanking.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.czechbanking.cz/pojistovna-slavia-s-novou-marketerkou/
... Unicreditbank ČR. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London
School of PR a titul MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze. Martina Lambert Share
Tweet LinkedIn Pin...

14. Pojišťovna Slavia s novou marketérkou
Zdroj: expressauto.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.expressauto.cz/pojistovna-slavia-s-novou-marketerkou/
.... Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR a titul
MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze. Martina Lambert Autor: Erich Handl ...

15. Moravskoslezské nemocnice v okresech mohou očkovat více zájemců
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/koronavirus-ockovani-covidmoravskoslezsky-kraj-nemocnice.A210319_083806_imp-moravskoslezsky_kov
... Otevřou se dvě nová centra. Opavská nemocnice otevřela své očkovací centrum už v únoru v budově Slezské
univerzity na Bezručově náměstí. Začínala tam s očkováním přibližně stovky lidí denně, dnes...

16. Moravskoslezské nemocnice v okresech mohou očkovat více zájemců
Zdroj: idnes.cz/ostrava ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/koronavirus-ockovani-covid-moravskoslezsky-krajnemocnice.A210319_599841_ostrava-zpravy_jog
... orlovskou kapacitu na dvojnásobek,“ popsala aktuální vývoj mluvčí nemocnice Věra Murínová. Otevřou se dvě nová
centra. Opavská nemocnice otevřela své očkovací centrum už v únoru v budově Slezské univerzity na Bezručově
náměstí. Začínala tam s...
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17. PR a marketing Slavia pojišťovny řídí Martina Lambert
Zdroj: mediaguru.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/03/pr-a-marketing-slavia-pojistovny-ridi-martina-lambert/
... Unicreditbank ČR. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London
School of PR a titul MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze. -stk- ...

18. Marketing pojišťovny Slavia řídí Martina Lambert
Zdroj: mediar.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.mediar.cz/marketing-pojistovny-slavia-ridi-martina-lambert/
... komunikaci v německé LBBW Bank v Česku či dělala pro finanční instituci CA IB, dnes součást Unicreditbank ČR.
Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR a titul
MBA získala na Institute...

19. CANON UVEDENÍM NOVÝCH MULTIFUNKCÍ VYCHÁZÍ VSTŘÍC POTŘEBÁM DOMÁCÍCH,
MALÝCH i SDÍLENÝCH KANCELÁŘÍ
Zdroj: ifotovideo.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/canon-uvedenim-novych-multifunkci-vychazi-vstricpotrebam-domacich-malych-i-sdilenych-kancelari_13241.html
... hezké jaro! Konkrétně nabízíme z březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN
RIKARDSEN Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa.
RECENZE: JINDŘICH STREIT...

20. Mobil od Xiaomi je konečně u nás a ceny jsou oproti konkurenci poloviční!
Zdroj: ifotovideo.cz ● 19. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/mobil-od-xiaomi-je-konecne-u-nas-a-ceny-jsou-oprotikonkurenci-polovicni_13242.html
... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR...
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21. Temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem
Zdroj: idnes.cz/technet ● 19. 3. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/vesmir-temna-hmota-hledani-credo-cosmic-ray-extremelydistributed-observatory.A210316_133254_tec_vesmir_vse
... Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě se od srpna 2016 zapojují do mezinárodního projekt CREDO ,
což je projekt zaměřený na detekci kosmického záření a...

22. ROKY NA VSI
Zdroj: Pátek Lidových novin ● 19. 3. 2021
...,“ říká Birgus, který už v roce 1978 publikoval v Československé fotografii první časopisecký medailon Jindřicha Štreita,
mnohokrát jeho práce zařadil do různých expozic, několikrát společně vystavovali a třicet let spolu učí na Institutu
tvůrčí...

23. Nemocnice v okresech mohou očkovat více zájemců
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský ● 19. 3. 2021
...,“ popsala aktuální vývoj mluvčí nemocnice Věra Murínová. Otevřou se dvě nová centra. Opavská nemocnice
otevřela své očkovací centrum už v únoru v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí. Začínala tam s očkováním
přibližně stovky lidí denně...

24. M. Lambert je novou ředitelkou marketingu a PR Slavia Pojišťovny
Zdroj: iprosperita.cz ● 18. 3. 2021
Odkaz: https://www.iprosperita.cz/sefove/10718-m-lambert-je-novou-reditelkou-marketingu-a-pr-slaviapojistovny
.... Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR a titul
MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze. „Slavia pojišťovna patří mezi ikonické české
značky. Více než...

25. Komunikaci Slavia pojišťovny má nyní na starosti Martina Lambert
Zdroj: roklen24.cz ● 18. 3. 2021
Odkaz: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/komunikaci-slavia-pojistovny-ma-nyni-na-starosti-martinalambert/
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... republice či dříve pracovala pro finanční instituci CA IB, která je dnes součástí Unicreditbank ČR. Vystudovala
Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR a titul MBA získala na
Institute of...

26. ZÁHADNÍ BÓJOVÉ
Zdroj: Ilustrovaná Historie ● 18. 3. 2021
.... Její specializací je doba laténská, o které přednáší na Slezské univerzitě v Opavě. Realizovala řadu výstav, výběrově:
Langobardi na Moravě, Keltové na Moravě, Germáni a Římané. Mezi její publikace patří například Encyklopedie Keltů
na Moravě...

27. Březnové FotoVideo o současném světě i socialistické šedi
Zdroj: nikonblog.cz ● 18. 3. 2021
Odkaz: https://nikonblog.cz/breznove-fotovideo-o-soucasnem-svete-i-socialisticke-sedi/
... měl, ale aspoň si to uvědomuji. Vím, že na fotografie nepatří jen krásno, ale i všedno. A to Jindřich Štreit uměl a umí
stále dokonale. No a ta druhá věc, kterou vám chci sdělit? O něco dál, zhruba v polovině časopisu, najdete
šestistránkový...

28. Žhavé novinky Samsung Galaxy A52, A52 5G a A72 – skvělé nové funkce a parametry pro
každého za výhodné ceny.
Zdroj: ifotovideo.cz ● 18. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/zhave-novinky-samsung-galaxy-a52-a52-5g-a-a72skvele-nove-funkce-a-parametry-pro-kazdeho-za-vyhodne-ceny_13239.html
... v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–
1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT. Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR
ČINČURA Reportér lidských duší (s...

29. Vytvoří netradiční hmyzí domky
Zdroj: Právo - Severovýchodní Čechy ● 18. 3. 2021
... Fiducie podpoří i okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, ale také Ostravská a Slezská univerzita. Projekt dotací
podpořilo město Ostrava v rámci programu fajnOVY prostor. ...
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30. ĽUBOMÍR ČINČURA – „Děláš fotky podle toho, jakou hudbu posloucháš.“
Zdroj: ifotovideo.cz ● 18. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/jak-na-to/lubomir-cincura-delas-fotky-podle-toho-jakou-hudbuposlouchas_13238.html
... v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–
1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT. Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR
ČINČURA Reportér lidských duší (s...

31. Hlavní velitelství československé branné moci na Vyškovsku na podzim 1938
Zdroj: Historie a vojenství ● 17. 3. 2021
.... Pavel Šrámek, Ph.D. (1973) vystudoval historii na Slezské univerzitě v Opavě. Pracoval ve Vojenském ústředním
archivu v Praze, nyní působí jako archivář ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Zabývá se meziválečnými
československými dějinami se...

32. GA ČR podpoří dalších 60 standardních projektů
Zdroj: gacr.cz ● 17. 3. 2021
Odkaz: https://gacr.cz/ga-cr-podpori-dalsich-60-standardnich-projektu/
... Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné OK4 – Společenské a humanitní vědy 21-07494S Účinnost
politiky snižování emisí uhlíku Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. OK4 – Společenské a humanitní
vědy 21-08218S Mgr...

33. Dobrovolníci vypomáhají Slezské nemocnici také v očkovacím centru
Zdroj: stabruntalsko.cz ● 17. 3. 2021
Odkaz: https://stabruntalsko.cz/dobrovolnici-vypomahaji-slezske-nemocnici-take-v-ockovacim-centru/
... spolupracuje s opavskou střední zdravotnickou školou a se Slezskou univerzitou. Budoucí sestřičky vypomáhají v
nemocnici v rámci své praxe pod odborným vedením zdravotnické školy a medici jsou při výpomoci samostatní,
pomáhají na všech odděleních...

34. Víte, co dělá literární vědec? A co čtou dnešní studenti? Setkání s Oskarem Mainxem
Zdroj: ČRo Ostrava ● 17. 3. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/vite-co-dela-literarni-vedec-a-co-ctou-dnesni-studenti-setkani-soskarem-mainxem-8450907
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...Víte, co dělá literární vědec? A co čtou dnešní studenti? Setkání s Oskarem Mainxem. Máte představu o tom, co dělá
takový literární vědec? Oskar Mainx se literární vědě věnuje, ale je to taky kantor na Slezské univerzitě...

35. Vědci z Opavy, pátrají po temné hmotě. Zapojit chtějí i veřejnost
Zdroj: fm.denik.cz ● 17. 3. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/z-regionu/vedci-z-opavy-patraji-po-temne-hmote-zapojit-chteji-i-verejnost20210316.html
...Vědci z Opavy, pátrají po temné hmotě. Zapojit chtějí i veřejnost. Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v
Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským vědcům...

36. Elliott Erwitt a jeho černobílé fotografie plné pařížského šarmu
Zdroj: ifotovideo.cz ● 17. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/elliott-erwitt-a-jeho-cernobile-fotografie-plneparizskeho-sarmu_13235.html
... jaro! Konkrétně nabízíme z březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN
Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT...

37. 125 let od narození JOSEFA SUDKA
Zdroj: ifotovideo.cz ● 17. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/125-let-od-narozeni-josefa-sudka_13236.html
... březnového vydání časopisu FotoVideo například toto: OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN Fascinující tance
keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE: JINDŘICH STREIT –
VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně...

38. Chcete vidět temnou hmotu ve vesmíru? Žádný problém, stačí vám chytrý telefon
Zdroj: ctidoma.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/64636
...Chcete vidět temnou hmotu ve vesmíru? Žádný problém, stačí vám chytrý telefon. Vědci Fyzikálního ústavu při
Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským
vědcům bude...
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39. Víme, kdo jsme?
Zdroj: fm.denik.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://fm.denik.cz/nazory_region/vime-kdo-jsme-20210316.html
.... Možná právě tento bard definoval kdo jsme. „S áčkem na espézetce přijeď, ale neraď nám jak máme žít,“ vzkázal
Pražanům. V klipu vystupuje jeho fotografický idol Jindřich Štreit, písničkářský idol Jarek Nohavica, Praděd, Dlouhé
Stráně, švédské...

40. Dr. Jiří Grygar se dožívá 85 let
Zdroj: halonoviny.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/55099954
... roce 2016 se vzdal možnosti získat státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. V roce 2018 o něm vznikl
v produkci Slezské univerzity v Ostravě biografický film s názvem Grygar. ...

41. Karvinští zastupitelé se sešli na 18. zasedání. Řešili dotace i nové dopravní hřiště
Zdroj: polar.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000024557/karvinsti-zastupitele-se-sesli-na-18zasedani-resili-dotace-i-nove-dopravni-hriste
... V sále obchodně podnikatelské fakulty se konalo 18. zasedání zastupitelstva města. Karvinští zastupitelé se sešli na
svém 18. zasedání v sále OPF v...

42. Záhadnou temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé pomoci hledat chytrým telefonem
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3283958-zahadnou-temnou-hmotu-ve-vesmiru-mohou-lidepomoci-hledat-chytrym-telefonem
...Záhadnou temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé pomoci hledat chytrým telefonem. Vědci Fyzikálního ústavu při
Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským
vědcům bude...
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43. Temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/temnou-hmotu-ve-vesmiru-mohou-lide-hledat-chytrymtelefonem-147262
...Temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem Vesmír je neustále plný záhad, na jejich odhalování
se může podílet každý z nás. Vědci z Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po
temné...

44. Temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem
Zdroj: eurozpravy.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/temnou-hmotu-ve-vesmiru-mohou-lide-hledatchytrym-telefonem.eebbdf38/
...Temnou hmotu ve vesmíru mohou lidé hledat chytrým telefonem. Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v
Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským vědcům bude stačit
chytrý...

45. Flash News
Zdroj: e15.cz/flash-news ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://www.e15.cz/flash-news/?h=dacbe6b8b444eb9b27d9dfdd5dc0543a095a8e2b
...Flash News. Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí
do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským vědcům bude stačit chytrý telefon. ...

46. Víme, kdo jsme?
Zdroj: Region Bruntálský ● 16. 3. 2021
... Jindřich Štreit, písničkářský idol Jarek Nohavica, Praděd, Dlouhé Stráně, švédské šance u Přerova, silnice z Opavy do
Ostravy, krnovská Kofola i „pohnutý sudetský osudy“. Snad se nám odkaz na tohle video vejde do kolonky národnost. ...

47. Úřad NASA publikoval letos už druhý snímek Slezské univerzity v Opavě
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 16. 3. 2021
...Úřad NASA publikoval letos už druhý snímek Slezské univerzity v Opavě. Na fotografii je hvězdné pole v souhvězdí
Býka a Persea, jemuž dominuje jasná planeta Mars, kterou doplňují hvězdokupy Plejády a Hyády, mlhovina Kalifornie
a...

11

48. Jak se dostat na pedagogické fakulty
Zdroj: kampomaturite.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/jak-se-dostat-na-pedagogicke-fakulty
... Přehled škol a fakult. V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené
programy a obory nabízí také AMU, ČZU, ČVUT, JAMU, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě...

49. Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?
Zdroj: kampomaturite.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/na-ktere-fakulty-se-dostanete-bez-prijimacek
... ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Fyzikální ústav v Opavě OPF 28. 2. 2021, MÚ, FPF 31. 3. 2021, FÚ
30. 4. 2021 ...

50. SONY Alpha A7 II + FE 28-70 mm – neobyčejná bezrcadlovka
Zdroj: ifotovideo.cz ● 16. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/sony-alpha-a7-ii-fe-28-70-mm-neobycejnabezrcadlovka_13234.html
... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR...

51. Očkovací centrum na Fakultě veřejných politik v Opavě
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
...Očkovací centrum na Fakultě veřejných politik v Opavě. Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozofickopřírodovědecké fakulty opava Již druhý měsíc je v budově fakulty v provozu očkovací místo zřízené Slezskou...

52. Ekonom Tomáš Sedláček v Moderních výzvách
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
...Ekonom Tomáš Sedláček v Moderních výzvách. Vbřeznovém dílu oblíbeného cyklu, který připravuje tradičně fakulta
veřejných politik s Mendelovým gymnáziem, přivítáme známého ekonoma PhDr. Tomáše Sedláčka, Ph.D. Přednáška
proběhne opět formou...
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53. Hlasy, které jsou vidět
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
...Hlasy, které jsou vidět. Ze spolupráce Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby FPF SLU a ostravského
Antikvariátu a klubu Fiducia vzniklo už mnoho skvělých projektů. Studenti zde pořádají filmové projekce, pořizují
záznamy...

54. Studujte obor, který vás bude naplňovat!
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
...Studujte obor, který vás bude naplňovat! Březen je důležitý měsíc – maturanti se během něj hlásí na vysoké školy. Na
Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě je termín pro odevzdání elektronické přihlášky k Bc. i navazujícímu...

55. Slezská univerzita nabízí možnost studia v zahraničí
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... kromě klasické fyzické mobility i možnost využití virtuálních mobilit či kombinovaných mobilit. Více informací získáte
na oddělení zahraničních styků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. S jakými dojmy se
vrátili...

56. Opavané si připomněli Masaryka
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... uctění Masarykova odkazu osobně, ale vzhledem k aktuálním opatřením neměl bohužel možnost,“ posteskli si
zástupci Slezské univerzity v Opavě a dodali: „My se však nevzdali a k 171. výročí narození tohoto významného Čecha
jsme kyticí přece jen...

57. SLINIVKA JE ORGÁN PLNÝ ZÁLUDNOSTÍ A ÚSKALÍ, ŘÍKÁ PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, MUDR. MATÚŠ PETEJA, PH.D.
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... i atestační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro cévní a všeobecnou chirurgii. Vyučuje na Lékařské fakultě
Ostravské univerzity i na opavské Slezské univerzitě. Chirurgická operace slinivky bříšní. ...
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58. Studenti budou debatovat o covidu
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... studentského hnutí v listopadu 89 Martin Mejstřík, učitel Slezské univerzity Martin Petrásek, spisovatel a dobrodruh
Roman Vehovský, váleční veteráni Miloslav Kostřiba a Pavel Skácel, frontman kapely Nebe Petr Harazin a další,“
vyjmenovává Kamila...

59. Panovníci navštívili kostel
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... trochu pobavili,“ sděluje kurátorka a vedoucí expozice Cesta města Naděžda Glincová. Čtyři videa v délce zhruba
deseti minut natočili studenti Jan Polák a Lukáš Wodecki ze Slezské univerzity v Opavě. Jejich cílem bylo představit
historické...

60. Ambulantní péče funguje v omezeném režimu
Zdroj: Region Opavsko ● 16. 3. 2021
... covidových odděleních, další vypomáhají například v očkovacím či odběrovém centru u registrace,“ doplňuje
Kunčarová. Ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert si rovněž velmi pochvaluje spolupráci s opavskou Střední
zdravotnickou školou a se Slezskou univerzitou...

61. Jindřich Štreit vystavuje virtuálně v galerii
Zdroj: focusmagazine.cz ● 15. 3. 2021
Odkaz: http://www.focusmagazine.cz/clanky/jindrich-streit-vystavuje-virtualne-v-galerii
... život na vesnici. V současnosti působí na Slezské univerzitě na Institutu tvůrčí fotografie. ...

62. Firmy dál testují, v nemocnicích pomáhají dobrovolníci i studenti
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 15. 3. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/firmy-dal-testuji-v-nemocnicich-pomahaji-dobrovolnici-istudenti-20210315.html
... rámci své praxe tak na odděleních pod odborným vedením vypomáhají i studentky Střední zdravotnické školy a
kladně se projevuje i dlouhodobá spolupráce se Slezskou univerzitou. Jejími posluchači jsou převážně praktické sestry,
které si zvyšují...
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63. Světelná tyč pro kreativní fotografii
Zdroj: ifotovideo.cz ● 15. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/technika/svetelna-tyc-pro-kreativni-fotografii_13231.html
... Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa. RECENZE:
JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR...

64. Josef Anton Trčka byl dvorním fotografem mistrů vídeňské secese
Zdroj: ifotovideo.cz ● 15. 3. 2021
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/josef-anton-trcka-byl-dvornim-fotografem-mistruvidenske-secese_13232.html
...: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990 Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT.
Doporučujeme! ROZHOVOR: ĽUBOMÍR ČINČURA Reportér lidských duší (s širokým úsměvem). Skvělý rozhovor a
vynikajícím umělcem. TECHNIKA: VYZNÁTE...

65. Zapojte se s opavskými fyziky do hledání tajemné látky ve vesmíru. Postačí chytrý telefon!
Zdroj: astro.cz ● 15. 3. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/zapojte-se-s-opavskymi-fyziky-do-hledani-tajemnelatky-ve-vesmiru-postaci-chytry-telefon.html
... veřejnosti po celé planetě, protože k detekci prchavých částic, které skrytou látku provázejí, si vystačíte s aplikací na
svém chytrém telefonu. Tisková zpráva Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě ze dne 16. března 2021. Ačkoliv...
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