1. Covidové snímky v galerii Kupe
Zdroj: regionopavsko.cz ● 25. 4. 2021
Odkaz: http://www.regionopavsko.cz/2021/04/25/covidove-snimky-v-galerii-kupe/
... pedagoga Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě a vícenásobně oceněného fotoreportéra Romana
Vondrouše. K vidění budou od 1. do 27. května. Více v tištěném vydání REGIONU OPAVSKO Foto: Roman Vondrouš ...

2. Kultura/mix
Zdroj: respekt.cz ● 25. 4. 2021
Odkaz: https://www.respekt.cz/tydenik/2021/17/200232515
... umělců a umělkyň. Lenka Klodová intervenovala do prostoru laviček na parkánu u univerzitního centra, ve výlohách
obchodů se prezentuje fotograf Jindřich Štreit a studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie, konkrétní místa a autory
lze...

3. „Nestačí ve svých konstatováních míti jen pravdu, musí z ní vycházet také víra a naděje.“
Zdroj: prazsky-zpravodaj.cz ● 25. 4. 2021
Odkaz: https://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/nestaci-ve-svych-konstatovanich-miti-jen-pravdu-musi-z-nivychazet-take-vira-a-nadeje/
... tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 2011–2016 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – reklamní fotografie
2007–2010 – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště OCENĚNÍ: 2014 – Canon Junior Awards v rámci 20.
výročí Czech...

4. RECENZE: Dějiny ve fotce, fotka v dějinách. Patří některé z údajů vůbec do knihy? | Kultura
Zdroj: lidovky.cz ● 25. 4. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-dejiny-ve-fotce-fotka-v-dejinach-patri-nektere-z-udajuvubec-do-knihy.A210423_115213_ln_kultura_jto
... opavském Institutu tvůrčí fotografie), tak sekundární, v desítkách, možná stovkách publikací, které skládají dějiny
jednoho média dohromady. Není pochyb, že Vladimír Birgus přispěl k mnohému v jednom i druhém směru, ale
pomník, který si buduje v...
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5. Zbytečné komplikace na očkovacích místech Slezské nemocnice
Zdroj: snopava.cz ● 23. 4. 2021
Odkaz: https://www.snopava.cz/pacienti/aktuality/286-zbytecne-komplikace-na-ockovacich-mistechslezske-nemocnice
...Zbytečné komplikace na očkovacích místech Slezské nemocnice Podrobnosti Slezská nemocnice v Opavě provozuje
dvě očkovací místa mimo areál nemocnice: SLEZSKÁ UNIVERZITA, Fakulta veřejných politik na Bezručově náměstí
ZÁMEK KRAVAŘE...

6. LIVE stream - Karpatský thriller on-line premiéra
Zdroj: informuji.cz ● 23. 4. 2021
Odkaz: https://www.informuji.cz/akce/praha/241356-live-stream-karpatsky-thriller-on-line-premiera/
... se studenty a pedagogy Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. ...

7. Více tipů z celého kraje i Česka najdete na www.tipydeniku.cz
Zdroj: Českolipský deník ● 23. 4. 2021
....libertin.cz Proč sledovat: Znáte významné budovy a pamětihodnosti v České Lípě? Dokážete odpovědět na záludné
otázky? Rodinná hra pokračuje i v dubnu, tak se zapojte. Všechny potřebné informace najdete na webu DDM Libertin.
NOVÝ BOR Jindřich Štreit...

8. Umění v ulicích města
Zdroj: Olomoucký deník ● 23. 4. 2021
... obchodů se představí fotografové Jindřich Štreit či Imrich Veber, a také studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie.
Je jen na vás, kudy se vydáte! Interaktivní mapu, audio průvodce, anotace k výstavám i informace o umělcích naleznete
na www...

9. Lovec zatmění Slunce
Zdroj: 5 plus 2 - Bruntálsko a Opavsko ● 23. 4. 2021
...Lovec zatmění Slunce Už patnáct let putuje astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě po celém světě za zatměními Slunce. Jednou z posil Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě je známý
český...
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10. Nohavica a Kozub se poperou o Ceny Jantar!
Zdroj: stars24.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://stars24.cz/celebrity/ceske-celebrity/27789-nohavica-a-kozub-se-poperou-o-ceny-jantar
... hlavních kategorií pořadatele každoročně oceňují i umělce za celoživotní přínos. Hvězdy se jmény laureátů jsou pak
umístěny na schodišti vysoké pece Bold Tower v Dolních Vítkovicích. Ocenění získali zpěvačka Marie Rottrová, fotograf
Jindřich Štreit...

11. Nová Vlasta: O domácím násilí během pandemie a rozhovor s Duarte Štreitovou
Zdroj: vlasta.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://www.vlasta.cz/clanek/nova-vlasta-o-domacim-nasili-behem-pandemie-a-rozhovor-sduarte-streitovou-20210.html
... pohled na soutěže krásy. Tento a další články si můžete přečíst v nové Vlastě (číslo 17), která je nyní na stáncích:
Vlasta (číslo 17) Zdroj: Jindřich Štreit Autor: Alena Němečková ...

12. Vrcholí meteorický roj Lyridy
Zdroj: novinky.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vrcholi-meteoricky-roj-lyridy-40357939
... 2020 nad Sečskou přehradou s vyznačeným souhvězdím Lyry, hvězdou Vega a radiantem roje Foto: Petr Horálek
Vrcholí meteorický roj Lyridy Jak upozornil astronom a fotograf Petr Horálek působící na Fyzikálním ústavu Slezské
univerzity v Opavě...

13. Vypravte se na uměleckou procházku po Olomouci a poznejte opavské umělce
Zdroj: sumpersky.denik.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://sumpersky.denik.cz/ctenar-reporter/vypravte-se-na-umeleckou-prochazku-po-olomouci-apoznejte-opavske-umelce-2021042.html
... fotografická legenda Jindřich Štreit nebo uznávaný fotograf Imrich Veber, a také studenti opavského Institutu tvůrčí
fotografie. Na celkem více než pětadvacet zastávek můžete narazit jako náhodný kolemjdoucí, nebo si jejich návštěvu
cíleně naplánovat...

14. „Básně z dálnice“ na Vltavské
Zdroj: sirdo.eu ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://sirdo.eu/basne-z-dalnice-na-vltavske/
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... muže ve společnosti. Medailony umělců: Jolana Havelková (1966, Kolín) vystudovala Institut tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a
hudby...

15. XY 2021: Opava v Olomouci – Výlohy
Zdroj: artmap.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://www.artmap.cz/xy-2021-opava-v-olomouci-vylohy/
...XY 2021: Opava v Olomouci – Výlohy Výstava: 22. 4. – 30. 5. 2021 Dostupné denně, ve dne v noci Kamila Rokicka
(*1976) je absolventkou Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, vystudovala fotografii na Lodžské filmové škole,
kulturní...

16. Unikátní projekt představuje umělecká díla přímo v ulicích Olomouce
Zdroj: olomoucka.drbna.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/kultura/22106-unikatni-projekt-predstavuje-umelecka-dilaprimo-v-ulicich-olomouce.html
... studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie. "Na celkem více než pětadvacet zastávek můžete narazit jako
náhodný kolemjdoucí nebo si jejich návštěvu cíleně naplánovat podle připravené mapy," nabádá Zapatová.
Interaktivní mapa, audio...

17. Přemysl Bureš o projektu Les 22: Stodolní ulici chceme vrátit do časů, kdy se tam chodilo za
kulturou
Zdroj: ostravan.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://www.ostravan.cz/69155/premysl-bures-o-projektu-les-22-stodolni-ulici-chceme-vratit-docasu-kdy-se-tam-chodilo-za-kulturou/
... to hodně lidí, Zuzka Truplová, Jan Lefner, Petr KlariN Klár, Monika Horsáková, prostě parta těch nejbližších přátel. Co
a kdy vysíláte? Jsme nekomerční. Převážně vysíláme mluvené slovo, doplněné alternativní hudbou. Vysíláme v neděli
večer...

18. Janáčkova filharmonie Ostrava dnes představí mladé talentované sólistky online
Zdroj: klasikaplus.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://www.klasikaplus.cz/vyhled/item/4999-janackova-filharmonie-ostrava-dnes-predstavimlade-talentovane-solistky-online
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... oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. „Tímto koncertem mimo jiné
akcentujeme edukační přesah činností Janáčkovy filharmonie – a to jak na pódiu, tak v zákulisí. Studentům a čerstvým
absolventům...

19. Nejmladší univerzita v zemi z Opavy má plán, rozroste se i karvinská fakulta
Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/nejmladsi-univerzita-v-zemi-z-opavy-ma-planrozroste-se-i-karvinska-fakulta-2021.html
... univerzity vznikl také plán jejích investičních aktivit. Ten počítá například se vznikem nového Simulačního centra
nelékařských zdravotnických programů pro opavskou Fakultu veřejných politik. Cílem vedení univerzity i její fakulty je
soustředit tyto...

20. Konopný léčitel si stěžuje v Bruselu
Zdroj: MF Dnes - Olomoucký ● 22. 4. 2021
... lidí také soudu v Prostějově poslalo čestná prohlášení, že jim Dvořákovy léčebné přípravky opravdu pomáhají,
mnohdy jako jediné léčivo na trhu. Dvořáka se zastává například světoznámý fotograf Jindřich Štreit nebo přední
světový odborník na...

21. Dějiny ve fotce, fotka v dějinách
Zdroj: Lidové noviny - Praha ● 22. 4. 2021
... volné pole působnosti a k ruce veškeré potřebné zázemí. Jak primární, školské (na pražské FAMU a opavském
Institutu tvůrčí fotografie), tak sekundární, v desítkách, možná stovkách publikací, které skládají dějiny jednoho média
dohromady. Není...

22. Jsou země, kde domovy důchodců nemají
Zdroj: inspirante.cz ● 22. 4. 2021
Odkaz: https://inspirante.cz/jsou-zeme-kde-domovy-duchodcu-nemaji/
... geriatrii na Sociálně zdravotní fakultě Ostravské univerzity, nyní učí na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v
Opavě. Má bohatou publikační činnost zejména ve Zdravotnických novinách, vystupuje v médiích. Je členem několika
lékařských...
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23. Problémy s dopravou mezi Evropou a Asií i méně zpracované ropy způsobují českým firmám
obtíže se surovinami
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 21. 4. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3301133-problemy-s-dopravou-mezi-evropou-a-asii-i-menezpracovane-ropy-zpusobuji-ceskym
... farmacii. „V minulosti byla v některých zemích omezovaná výroba a dopady se projevují v tomto
okamžiku. Nedostatek surovin, zboží, základního materiálu,“ řekl rektor a ekonom Slezské univerzity Opava
Pavel Tuleja. V opavském Komasu jde o jiný...

24. V Olomouci se představí opavští umělci, obsadí místa ve veřejném prostoru
Zdroj: seznamzpravy.cz ● 21. 4. 2021
Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-olomouci-se-predstavi-opavsti-umelci-obsadi-mista-veverejnem-prostoru-151552
... znovuotevírajících obchodů se představí fotografové zvučných jmen, jako je fotografická legenda Jindřich Štreit nebo
uznávaný fotograf Imrich Veber, a také studenti opavského Institutu tvůrčí fotografie,“ uvedla spoluorganizátora akce.
Všechny výstavy...

25. Havlova návštěva přinesla naději na nový život. První černobylští Češi se vrátili před třiceti lety
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 21. 4. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3301121-havlova-navsteva-prinesla-nadeji-na-novy-zivotprvni-cernobylsti-cesi-se-vratili-pred
... ruský jazyk, takže ten zájem tu byl,“ říká. Na Univerzitě v Hradci Králové pracoval do důchodu. „V důchodu mě ještě
pozvali na výpomoc na Slezskou univerzitu v Opavě, tam jsem pracoval pět nebo šest let. Poslední dva roky jsem vedle
toho...

26. MLÁDÍ toho zvládne hodně
Zdroj: Chvilka pro tebe ● 21. 4. 2021
... studentský život. Po první sezoně mě ale ty pařby přestaly bavit a řekla jsem si: Tak už vím, o čem to je, a stačilo. Šla
jsem studovat na Slezskou univerzitu v Opavě a skončila s titulem bakaláře. Sedm let jste byla v Moravském divadle v
Olomouci...
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27. Básně z dálnice
Zdroj: 2market.cz ● 21. 4. 2021
Odkaz: https://2market.cz/basne-z-dalnice/
.... Medailony umělců: Jolana Havelková (1966, Kolín) vystudovala Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v
Opavě. Ve své práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba
zahrnuje...

28. Jindřich Štreit: Vztahy
Zdroj: Severočeský Infotip ● 21. 4. 2021
...Jindřich Štreit: Vztahy Městské divadlo/očkovací centrum Snímky známého fotografa mohou lidé, přicházející na
očkování, zhlédnout denně od 10 do 16 hodin ve foyer divadla v Novém Boru. Výstava potrvá do konce října. Fotografie
už si...

29. Odehrát koncert je jako uběhnout maraton
Zdroj: Vlasta ● 21. 4. 2021
... zároveň jsem měla velmi těsný kontakt s uměním. Tatínek je profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, věnuje se
dokumentární fotografii, maminka byla učitelkou hudby. Rodiče organizovali výstavy význačným umělcům a já byla u
toho. Na vernisážích...

30. Karvinský expres
Zdroj: TV Polar ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-20-04-2021-16-14
... Pružná OPF Karviná. Otevírá nový studijní program Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné otevřela nový studijní
program...

31. ODLIŠNOSTI JSOU TO, CO TVOŘÍ DOKONALÝ ŽIVOT
Zdroj: tichezpravy.cz ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://www.tichezpravy.cz/odlisnosti-jsou-to-co-tvori-dokonaly-zivot/
... Jan Vlček, 25letý student druhého ročníku navazujícího magisterského studia Audiovizuální tvorby na Slezské
univerzitě v Opavě pod vedením Mgr. Moniky Horsákové, který pochází z Jablonce nad Nisou, vytvořil video...
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32. Pět mladých sólistek vystoupí s Janáčkovou filharmonií Ostrava
Zdroj: operaplus.cz ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://operaplus.cz/pet-mladych-solistek-vystoupi-s-janackovou-filharmonii-ostrava/
... Slezské univerzitě v Opavě. „Tímto koncertem mimo jiné akcentujeme edukační přesah činností Janáčkovy
filharmonie. A to jak na pódiu, tak v zákulisí. Studentům a čerstvým absolventům můžeme nyní věnovat větší prostor a
péči, která by za běžného...

33. Pozvedněte hlavu k úžasné vesmírné podívané: Čeká nás hvězdný déšť z Lyry
Zdroj: ahaonline.cz ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/182154/pozvednete-hlavu-k-uzasne-vesmirnepodivane-ceka-nas-hvezdny-dest-z-lyry.html
...Pozvedněte hlavu k úžasné vesmírné podívané: Čeká nás hvězdný déšť z Lyry. Úžasný snímek meteorického roje
Lyridy z loňského roku nad Sečskou přehradou na Pardubicku. (Foto Petr Horálek/Fyzikální ústav Slezské univerzity v
Opavě)...

34. TIPY NA SEZONU 2021
Zdroj: Periodikum Holešovsko ● 20. 4. 2021
... hudby září – listopad výstava Jindřich Štreit Ze tmy ke světlu 29. 9. koncert Dana Bárty ...

35. Kůrovec odkryl tajemnou středověkou osadu Havranov
Zdroj: Novojičínský deník ● 20. 4. 2021
..., jak nasbírané informace zpracovat. Existují na to krajinářské a archeologické metody. Já chci vycházet z metodiky,
kterou používá Slezská univerzita při mapování dávných osídlení,“ uvedl Jan Gemela, který se po dlouhé době věnuje
oborům, jež...

36. Galerie Vltavská – venkovní výstava Básně z dálnice
Zdroj: protisedi.cz ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://protisedi.cz/galerie-vltavska-venkovni-vystava-basne-z-dalnice/
... Jolana Havelková (1966, Kolín) vystudovala Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci
využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně...
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37. Fotosoutěž „Hasiči před i za objektivem“ proběhne i v roce 2021, přihlásit se můžete i vy
Zdroj: pozary.cz ● 20. 4. 2021
Odkaz: https://www.pozary.cz/clanek/243668-fotosoutez-hasici-pred-i-za-objektivem-probehne-i-v-roce2021-prihlasit-se-muzete-i-vy/
... dokumentární fotograf a pedagog prof. Mgr. Jindřich Štreit. Fotografická soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:
Kategorie A – požáry. Kategorie B – ostatní zásahy – dopravní nehody, technické pomoci apod. Kategorie C – výcviky,
cvičení a...

38. Čeká nás hvězdný déšť z Lyry
Zdroj: Aha! - regionální mutace Čechy ● 20. 4. 2021
... Horálek. Úžasný snímek meteorického roje Lyridy z loňského roku nad Sečskou přehradou na Pardubicku. Foto Petr
Horálek/Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě Souhvězdí Lyry Vega Radiant roje ...

39. Přijímačky na vysoké školy probíhají online i prezenčně
Zdroj: Lidové noviny - Praha ● 20. 4. 2021
...MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (Fakulty Agronomická, Lesnická a dřevařská, Zahradnická) OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA V OSTRAVĚ (Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (Filozofickopřírodovědecká fakulta, Matematický ústav...

40. Televize / Rozhlas KT
Zdroj: Katolický týdeník ● 20. 4. 2021
... není pro každého. O svůj životní i profesní příběh se s vámi v Poutnících času podělí přední český fotograf a
vysokoškolský profesor Jindřich Štreit. (ne 25. 4. v 11.15) NEJSTE NA TO ÚPLNĚ SAMI! Začali jste se starat o blízkého
člověka a...

41. Studentka fotí olympioniky
Zdroj: Region Opavsko ● 20. 4. 2021
...Studentka fotí olympioniky. Získala třetí místo v soutěži Czech Press Photo. Studentka Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě Barbora Reichová má na svém kontě dva mimořádné úspěchy. Se svým...
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42. Za zatměním jezdí po celém světě. Příště Antarktida, cílí fotograf Horálek
Zdroj: idnes.cz/ostrava ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/astrofotograf-petr-horalek-obloha-zatmeni-slunce-nasaoceneni.A210416_141602_ostrava-zpravy_woj
...Za zatměním jezdí po celém světě. Příště Antarktida, cílí fotograf Horálek. Jednou z posil Fyzikálního ústavu Slezské
univerzity v Opavě je i známý český astrofotograf Petr Horálek. Za dobu jeho nedlouhého působení se univerzita
mohla...

43. Jak na Instagram učím už i třicátníky, říká autorka projektu Sítě v malíčku
Zdroj: brainstorm.czech-us.cz ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://brainstorm.czech-us.cz/jak-na-instagram-ucim-uz-i-tricatniky-rika-autorka-projektu-site-vmalicku/
... Slezské univerzitě. Dominika Ratajová ukazuje lidem, jak mít sítě v malíčku. V rámci svého projektu dává tipy na
aktuální trendy i učí základům. „Je důležité si uvědomit, že to jsou pořád tvoje sítě a nikdo ti nemůže říkat, že teď něco
musíš...

44. První virtuální finále Astronomické olympiády v její historii
Zdroj: tojesenzace.cz ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/04/19/prvni-virtualni-finale-astronomicke-olympiady-v-jeji-historii/
... výsledků se odehrálo také online ve středu od 20 hodin a diplomy byly rozeslány po internetu. V rámci
doprovodného programu čekala studenty obou finále virtuální prohlídka budovy Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v
Opavě včetně observatoře...

45. Pětice historických nádraží osoblažské úzkokolejky se dočká obnovy
Zdroj: ČRo Ostrava (Český rozhlas) ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://ostrava.rozhlas.cz/petice-historickych-nadrazi-osoblazske-uzkokolejky-se-docka-obnovy8471601
...Pětice historických nádraží osoblažské úzkokolejky se dočká obnovy. Foto: Monika Horsáková. Vedení hned pěti obcí
na Osoblažsku se domluvilo na záchraně historických nádraží. Budovy z konce 19. století jsou už v havarijním stavu.
Obce proto s...
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46. Kůrovec na Bruntálsku odkryl tajemnou středověkou osadu Havranov
Zdroj: denik.cz ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://www.denik.cz/regiony/kurovec-na-bruntalsku-odkryl-tajemnou-stredovekou-osaduhavranov-20210418.html
... metodiku, jak nasbírané informace zpracovat. Existují na to krajinářské a archeologické metody. Já chci vycházet z
metodiky, kterou používá Slezská univerzita při mapování dávných osídlení,“ uvedl Jan Gemela, který se po dlouhé
době věnuje oborům...

47. Český vojevůdce, jenž měl být zapomenut
Zdroj: MF Dnes - Praha ● 19. 4. 2021
... přehlídka v Paříži nás nakonec stejně nemine. Historik Mgr. Karel Sáček pochází ze Slavkova u Brna. Vystudoval obor
historie-muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě a absolvoval studijní stáž na univerzitě Julia Maxmiliána ve...

48. Za zatměním Slunce jezdí po celém světě
Zdroj: MF Dnes - Moravskoslezský ● 19. 4. 2021
...Za zatměním Slunce jezdí po celém světě Úspěchy astrofotografa Petra Horálka Jednou z posil Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v Opavě je i známý český astrofotograf Petr Horálek. Za dobu jeho nedlouhého působení se
univerzita mohla...

49. První virtuální finále Astronomické olympiády v její historii
Zdroj: astro.cz (Jiné) ● 19. 4. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/ostatni/prvni-virtualni-finale-astronomicke-olympiady-v-jejihistorii.html
... budovy Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě včetně observatoře WHOO! a Unisféry (digitální sférické
projekce) a rovněž části budovy na Hauerově ulici, ve které působí pedagogové a studenti studijního programu
Multimediální techniky...
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