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1. Studenti si zopakují fyziku
Online ● regionopavsko.cz (Regionální zprávy) ● 14. 6. 2020, 15:31
Autor: tep
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2020/06/14/studenti-si-zopakuji-fyziku/
...Studenti si zopakují fyziku 14.6.2020 Autor: tep OPAVA – Mendelovo gymnázium a Slezská univerzita v Opavě pomáhají
studentům s opakováním matematiky a fyziky. Tyto dvě instituce se začaly podílet na tvorbě populárně-naučných videí, která...

2. Chmury zaháním prací, ale lepší je být v pohodě, říká fotograf Pavel
Mára
Online ● litomericky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 13. 6. 2020, 6:30
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Michaela Rozsypalová ● Rubrika: Zprávy
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-pavel-mara-20200613.html
... mi, že je to jediné, co umím a co působí i na holky. Proto jsem byl rád, že mě přijali na střední školu na studium fotografie.
Dvacet let ji také učím na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Po střední průmyslové škole se...

3. Na OPF Karviná probíhá zkouškové období, jejich průběh přizpůsobili
současné situaci
Online ● polar.cz (Regionální zprávy) ● 12. 6. 2020, 14:37
Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o. ● Autor: Monika Danková ● Rubrika: News
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Obchodně podnikatelská fakulta, OPF
Odkaz: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000020705/na-opf-karvina-probiha-zkouskove-obdobi-jejichprubeh-prizpusobili-soucasne-situaci
...Na OPF Karviná probíhá zkouškové období, jejich průběh přizpůsobili současné situaci Na Obchodně podnikatelské fakultě v
Karviné probíhají státní závěrečné zkoušky. Studenti jsou do školy kvůli opatřením zváni postupně podle harmonogramu...

4. Výstava v litoměřickém kostele ukazuje jedinečnost lidských tváří a těl,
jejich duchovní krásu a tajemství
Online ● nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 12. 6. 2020, 10:43
Vydavatel: A 11, s.r.o. ● Autor: Fefík ● Rubrika: Středočeský kraj
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
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Odkaz: https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/vystava-v-litomerickem-kostele-ukazuje-jedinecnost-lidskych-tvari-a-teljejich-duchovni-krasu-a-tajemstvi/
... vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i vyzařující,“ uvedl Pavel Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě. Celý svět jako na dlani. World Press Photo otevírá! Expozici vévodí osm fascinujících portrétů...

5. ZÁBAVA
Tisk ● Žena a život; str. 33, 34, 35 (Životní styl / Móda) ● 10. 6. 2020
Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Autor: Tereza Dusová ● Rubrika: FILMY, HUDBA, DIVADLO, KNIHY, VÝSTAVY, AKCE
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84910348-747e13bde3612b52c1e4/
.... června v Domu U Černé Matky Boží v Praze. Část expozice stihli v Institutu tvůrčí fotografie (ITF) připravit aktuálně, takže do ní
zařadili i snímky, které vznikly během koronavirové pandemie. „Vybírali jsme nejlepší práce studentů a absolventů...

6. Erasmus? Možná virtuálně. O mezinárodní spolupráci je ovšem nyní
rekordní zájem
Online ● universitas.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 6. 2020, 7:10
Autor: Zuzana Keményová
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.universitas.cz/tema/5356-erasmus-mozna-virtualne-o-mezinarodni-spolupraci-je-ale-nynirekordni-zajem
... roce. Slezská univerzita v Opavě Naprostá většina jejích studentů v zahraničním studiu pokračuje, byť formou vzdáleného
přístupu a online konzultací či zkoušek. Univerzita se připravuje tak, aby byla v zimním semestru schopna své studenty do...

7. rozhovor týdne Chmury zaháním prací, ale lepší je být v pohodě, říká
fotograf
Tisk ● Litoměřický deník; str. 13 (Regionální zprávy) ● 10. 6. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84861985-a87aa6fe2250adc2f969/
... velmi oblíbil a zdálo se mi, že je to jediné, co umím a co působí i na holky. Proto jsem byl rád, že mě přijali na střední školu na
studium fotografie. Dvacet let ji také učím na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Po...
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8. VÝSTAVA TVŮRČÍCH FOTOGRAFIÍ
Tisk ● Týdeník ŠKOLSTVÍ; str. 9 (Jiné) ● 10. 6. 2020
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84853498-2de9ef21e3f7bc82b352/
... výstavy je Uměleckoprůmys lové muzeum v Praze, které ji od 19. června do 27. září představí v prostorách kubi stického Domu
U Černé Mat ky Boží v Praze. Část expo zice stihli v Institutu tvůrčí fotografie připravit aktuálně, takže do ní...

9. Jolana Havelková a autoři – ŠEST POHLEDNIC
Online ● ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 9. 6. 2020, 14:11
Vydavatel: Atemi, s.r.o. ● Rubrika: Co se děje
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Filozoficko přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita,
univerzita v Opavě
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/jolana-havelkova-a-autori-sest-pohlednic_12629.html
... způsoby komunikace nejen prostřednictvím umění. Jolana Havelková (1966) je fotografka, pedagožka a kurátorka. Vystudovala
Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pro svoji práci využívá kromě...

10. Svatováclavský hudební festival zahajuje předprodej, v září chystá 29
koncertů špičkových českých interpretů
Online ● eprogram.cz (Kultura / Umění) ● 9. 6. 2020, 11:51
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/1439-svatovaclavsky-hudebni-festival-zahajuje-predprodej-vzari-chysta-29-koncertu-spickovych-ceskych-interpretu
... také speciální nabídku Student last minute pro studenty spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy
konzervatoře Ostrava. Detailní informace naleznete na www.shf.cz Sdílet ...

11. „Kdo teď zruší zájezd, zaplatí odstupné. Voucher nabízený cestovkou
bych přijala.“ – Klára Dvořáková
Online ● pravdive.eu (Dezinformační weby) ● 9. 6. 2020, 9:49
Vydavatel: Pravdivě.eu
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://pravdive.eu/news/209980/kdo-ted-zrusi-zajezd-zaplati-odstupne-voucher-nabizeny-cestovkou-bychprijala-klara-dvorakova
... univerzitě v Opavě, pravidelně publikuje články a radí v právních otázkách týkajících se odpovědnosti, cestování a regulace
cestovního ruchu. „Já doufám, že dovolená bude. Zatím to vypadá, že se letní dovolená se nejenom v Česku, ale i v zahraničí...
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12. „Kdo teď zruší zájezd, zaplatí odstupné. Nabízený voucher bych od
cestovky přijala. Před nákupem dovolené je dobré podívat se na
vládní semafor.“ – říká odbornice na cestovní právo Klára Dvořáková.
Online ● xtv.cz (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020, 8:49
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://xtv.cz/archiv/kdo-ted-zrusi-zajezd-zaplati-odstupne-nabizeny-voucher-bych-od-cestovky-prijala-prednakupem-dovolene-je-dobre-podivat-se-na-vladni-semafor-rika-odbornice-na-cestovni-pravo-klara-dvorakova
... autorkou komentáře ke smlouvě o zájezdu v prvním jednosvazkovém Občanském zákoníku. Přednáší cestovní právo na
právnické fakultě v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě, pravidelně publikuje články a radí v právních otázkách týkajících se...

13. Jako pivní národ jsme pozadu, říká student Tomáš Römer
Tisk ● Opavský a Hlučínský Region; str. 6 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84762111-7d27cb99bbd6580b1a35/
...Jako pivní národ jsme pozadu, říká student Tomáš Römer MARIANNA KLIMUNDOVÁ Opava Tomáš Römer je studentem
Slezské univerzity v Opavě, kde studuje obor Gastronomie a turismus. Zabývá se především pivem. Tři roky pracuje v pivnici U
Dvou...

14. Se studentským videem je fyzika hračka
Tisk ● Právo - Střední a Východní Morava; str. 10 (Zprávy / Politika) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: hon
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84770939-e6024816b1e6005b4023/
...Se studentským videem je fyzika hračka Videa, která zábavnou formou pomáhají středoškolákům porozumět fyzikálním a
matematickým zákonům a jevům, začali v době pandemie vytvářet studenti Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s tamním...

15. Svatováclavský hudební festival zahajuje předprodej na 29 koncertů
špičkových interpretů
Online ● operaplus.cz (Kultura / Umění) ● 9. 6. 2020, 0:01
Vydavatel: Opera Plus ● Rubrika: Hudba
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://operaplus.cz/svatovaclavsky-hudebni-festival-zahajuje-predprodej-na-29-koncertu-spickovychinterpretu/
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... Vlastního abonomá (4+1 koncert zdarma), Seniorskou slevu 65+, a také speciální nabídku Student last minute pro studenty
spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Detailní informace naleznete stránkách...

16. Reklamu mi udělali komunisté, celý rok 1989 mne pomlouvali
Tisk ● Region Opavsko; str. 9 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o. ● Autor: Zdenek Jeník ● Rubrika: 30 LET OD SVOBODNÝCH VOLEB
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84920948-68ad1038fea2e8779e10/
.... Obzvláště hádka před celým plénem o účetní osnově s poslancem Senjukem mi zůstala v paměti. Co vznik Slezské univerzity?
Pokud vím, byla kolem toho horečná aktivita. Jistě. To hlavní se ale odehrávalo na půdě ČNR a na ministerstvu školství. Já...

17. První svobodné volby vyhrálo Občanské fórum
Tisk ● Region Opavsko; str. 8 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84920991-432d32ab6aa3034d9e09/
... shromáždění, které premiérovi oplatilo mohutnými ovacemi. Téma druhé: Slezská univerzita Dalším tématem, které
zaměstnávalo instituce, politické představitele okresu a města Opavy a samozřejmě také novináře, byla snaha o vznik Slezské
univerzity...

18. Studenti propagují cestovní ruch
Tisk ● Region Opavsko; str. 10 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě, Tuleja rektor
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84920920-28135183ca40fe6a0a9a/
...Studenti propagují cestovní ruch OPAVA Studenti oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě v Opavě momentálně
natáčejí se známými osobnostmi Moravskoslezského kraje pro projekt připravovaný krajskou destinační společností MS...

19. Krása i stáří v litoměřickém kostele
Tisk ● Katolický týdeník; str. 20 (Zprávy / Politika) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84754407-93c818a6cc93a661d4a0/
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... univerzitě v Opavě. Fotografie tváří a těl, na nichž se podepisuje i přibývající věk, záměrně doplňuje interiér kostela. „Výběr
fotografií, jejich technická realizace a prostorová instalace vycházejí z jedinečného barokního interiéru chrámu, jeho...

20. Sex, drogy a alkohol na výstavě
Tisk ● Region Opavsko; str. 1 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84920912-562ede7a67ff27ed8837/
...Sex, drogy a alkohol na výstavě OPAVA Snímky z „horečky pátečních nocí“ v nejmenovaných nočních klubech zachytil úspěšný
absolvent opavského Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Pavel Kopřiva. Provokativní fotografie zlaté...

21. Dekadence na výstavě
Tisk ● Region Opavsko; str. 14 (Regionální zprávy) ● 9. 6. 2020
Vydavatel: Vydavatelství STISK, s. r. o.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2642/84920968-e91b5e94a9f4e3156af0/
...Dekadence na výstavě Fotograf zachytil život mladých v klubech OPAVA Fotograf Pavel Kopřiva, který je úspěšným
absolventem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, ve svém cyklu s názvem Moravské noci zachytil dekadentní...

22. Slezská univerzita v Opavě pomůže středoškolákům s fyzikou
Online ● skolaprofi.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 8. 6. 2020, 20:45
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Karin Martínková, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.skolaprofi.cz/33/slezska-univerzita-v-opave-pomuze-stredoskolakum-s-fyzikouuniqueidgOkE4NvrWuPcrNPYrV2y-VuxYW-zw6R4Ag_rzFJ8D5c/
... populární formou pomoci středoškolákům v distanční výuce zopakovat si základy fyziky. Novinářům to dnes sdělila mluvčí
univerzity Karin Martínková. Nový projekt navazuje na již existující seriál naučných videí "Dobré vědět" na kanálu You...

23. Cestovní ruch v kraji nakopne výzva na sociálních sítích
Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 8. 6. 2020, 15:55
Vydavatel: OUR MEDIA, a.s. ● Autor: Ivo Vondrák
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/prof-Ing-Ivo-Vondrak-CSc-111937/clanek/Cestovni-ruch-v-krajinakopne-vyzva-na-socialnich-sitich-104882
... destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, pod jejíž taktovkou kampaň vznikla. Dodal, že na natáčení spotů v rámci
výzvy spolupracovali studenti oboru Multimediálních technik Slezské univerzity v Opavě. Kromě sociálních sítí se turisté se...
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24. V bývalém jezuitském kostele proběhne vernisáž výstavy Pavla Máry
Online ● litomericky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 8. 6. 2020, 14:35
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita, univerzita v Opavě
Odkaz: https://litomericky.denik.cz/ctenar-reporter/v-byvalem-jezuitskem-kostele-probehne-vernisaz-vystavy-pavlamary-20200608.html
.... Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo
jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Jana Bryndová, Magdalena Bičíková ...

25. V opavské galerii KUPE vystavují fotografie z londýnských protestů i
z pražské Letné
Online ● ifotovideo.cz (Kultura / Umění) ● 8. 6. 2020, 11:58
Vydavatel: Atemi, s.r.o. ● Rubrika: Co se děje
Téma: Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova: Institut tvůrčí fotografie
Odkaz: http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/v-opavske-galerii-kupe-vystavuji-fotografie-z-londynskychprotestu-i-z-prazske-letne_12627.html
... dynamika,“ říká Sládek, který studuje fotografii na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Podle něj jsou protesty samozřejmou a
důležitou součástí projevů demokracie ve zralé občanské společnosti. Nezabývá se přitom reportážní fotografií, ale...
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