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Výstava Waltera Taszka v galerii Rotigel
Nenechte si ujít výstavu Waltera Taszka - rodáka z Doubravy. Zabývá se dřevěnou plastikou, malířskou tvorbou,
grafikou a kresbou. Přijďte se dozvědět víc na vernisáž, která se uskuteční klasicky ve čtvrtek 6. 4. od 17:00 hodin.
Místo si můžete rezervovat ne tel. 736 627 940.

Zveřejnila: Markéta Nováková
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Blíží se Den Země (22. 4. 2017) a s jeho příchodem jsme se
rozhodli uspořádat besedu s představiteli projektů Green Life
(Prales dětem) a Blue Life (Oceán dětem).
Přijďte se seznámit s novinkami těchto projektů. Povídání,
fotografie a poutavé příběhy přímo z terénu. Bude to stát za
to!
Vstupné dobrovolné a výtěžek jde na záchranu deštného
pralesa.
Místo si můžete rezervovat prostřednictvím emailu
info@icmpetroviceuk.cz.

Zveřejnila: Markéta Nováková

DDM Český Těšín hledá nového kolegu
Volná pozice: Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník
PP na dobu určitou do 1. 4. 2020, nástup nejpozději 1. 5. 2017
Zařazení dle platných předpisů v 8. platové třídě na 0,5 úvazku
Náplň práce:
Samostatná příprava a organizace kulturních a vzdělávacích akcí, plánování a tvorba programu, zodpovědnost za
realizaci jednotlivých projektů a kulturních pořadů, komunikace s obchodními partnery, institucemi, účinkujícími a
dalšími zúčastněnými subjekty, organizační a administrativní činnost.
Požadavky:
Středoškolské vzdělání, dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík, alespoň částečnou znalost problematiky
volného času, vynikající komunikační a organizační schopnosti, schopnost koordinovat tým pracovníků,
základní přehled v legislativním rámci pro tuto oblast – neziskový sektor, umělecká tvorba, orientace na poli
kulturního dění, schopnost pracovat a rozhodovat se samostatně, konstruktivně hledat řešení,
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pečlivost a zodpovědnost (striktní dodržování termínů), interkulturní citlivost, kreativita, samostatnost,
spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, odolnost vůči stresu, zkušenost práce v neziskovém sektoru výhodou,
znalost anglického jazyka výhodou, řidičský průkaz sk. B, dobrá znalost PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Internet).

V případě zájmu je nutné doložit:
- strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání
Přihlášky do výběrového řízení s výše uvedenými dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: ddm@ddmtesin.cz
Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2017
Výběrové řízení proběhne 20. 4. 2017 od 8 hodin (čas bude upřesněn e-mailem).
Zdroj: Facebook DDM Český Těšín
Zveřejnila: Markéta Nováková

Co je to HOAX? Pozor na ně!
Možná toto označení slyšíte poprvé, ale pokud používáte internet, mail, facebook, jistě jste se s hoaxy již setkali.
Co je to hoax? Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená: Falešnou zprávu, Mystifikaci, Novinářskou
kachnu, Podvod, Poplašnou zprávu, Výmysl, Žert, kanadský žertík.
V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím
nebezpečným virem.
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Více o hoaxem se dozvíte taky na: http://www.hoax.cz/hoax/co-je-tohoax

Zdroj: NICM, http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax
Přeložena infografika organizace IFLA
Původní zdroj:
https://www.ifla.org/publications/node/11174?og=7407
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