Kde?

Kdo?

InfoList
Co?

Proč?

O kom?

Jak?

Kdy?

26. září 2018

Festival krátkých animovaných filmů v Karviné
MěDK Karviná zve do kina Ex (malý sál MěDK
Karviná), které bude ve čtvrtek 11. října 2018 od
19:00 hostit 4. ročník mezinárodního festivalu
krátkých animovaných filmů AninetFest 2018.
Fanoušci animovaných filmů tak v Karviné dostanou
vůbec poprvé exkluzivní možnost zhlédnout na
velkém plátně výběr nejlepších aktuálních krátkých
animovaných filmů oceněných na světových
festivalech.
Přijďte si do Karviné užít večer s animovanými
perlami, které v kinech jinak nebude možné vidět!

Zdroj: Lukáš Zielosko, Referent kina, MěDK Karviná
Zveřejnila: Markéta Nováková
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V pátek 28. 9. 2018 máme z důvodu státního svátku zavřeno
Obrázek zdroj:
Pixbay.cz
Zveřejnila: Markéta
Nováková

Skvělá příležitost pro středoškoláky vycestovat na rok do zahraničí!
Stipendijní výměnný program Future
Leaders Exchange (FLEX), umožňuje
českým středoškolákům strávit školní rok v
USA zdarma. Program financuje americké
Ministerstvo zahraničí a za čtvrt století
existence jím prošlo 27 000 studentů ze 17
evropských a asijských zemí. FLEX se v
posledních letech rozšiřuje, v tomto roce o
další čtyři evropské země. Letos na podzim
se do něj mohou poprvé hlásit i
středoškoláci z Česka.
Od ostatních programů, které českým
žákům středních škol zajišťují roční studijní
pobyt v USA, se FLEX liší především tím, že
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se za něj nic neplatí. Americká vláda stipendistům uhradí cestovní náklady, zajistí ubytování v prověřené
hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také vyplácí měsíční stipendium na základní
osobní potřeby a společenské aktivity.
Ve školním roce 2019-20 může s programem FLEX do USA vyjet deset středoškoláků z Česka. Jde tedy o výběrový
program, zkusit to ale může opravdu každý. Stačí do 31. října 2018 vyplnit on-line přihlášku, která je dostupná na
odkazu ais.americancouncils.org/flex
Šanci mají všichni, kdo splňují následující kritéria:
- mají české občanství
- narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004
- v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě víceletých
gymnázií)
- dobře se učí a dorozumí se anglicky
- splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů (nejsou
tedy například držiteli zelené karty) a nestrávili v USA v posledních pěti letech více než 90 dnů
Kontaktní osoba: Kateřina Šantúrová
koordinátorka programu FLEX v České Republice
Tel.: +420 605 187 451
E-mail: czechia@americancouncils.eu
Zdroj: FLEX Kateřina Šantúrová
Obrázek Zdroj: Pixbay
Zveřejnila: Markéta Nováková
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