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Pokud se vám INFOlisty nezobrazují správně, klikněte ZDE.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty.
Budeme vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových
aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly uniknout.
Vánoční otevírací doba v Národním informačním centru pro mládež:

21. 12. 2015  1. 1. 2016

ZAVŘENO

V novém roce pro vás prostory opět otevřeme v pondělí 4. ledna 2016 v běžných
otevíracích hodinách.
Fulbrightova komise v České republice hledá účastníky na pětitýdenní Letní
školu životního prostředí na univerzitě v USA. Cílem programu je evropským
studentům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí představit americkou kulturu,
společnost a zkušenosti se sociálním podnikáním. Uzávěrka přihlášek je už 20.
ledna 2016! Další informace naleznete na www.nicm.cz/naletniskoluzivotniho
prostredidousa.

Období vánočních svátků se blíží. Užijte si jejich krásnou a klidnou atmosféru při
koncertech nejznámějších českých melodií. Koncerty České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby se konají v sobotu 19. prosince a ve středu 23. prosince
vždy od 19:30 ve vytápěném kostele U Sv. Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1
kousek od Staroměstského náměstí. Vstupenky stojí 150 Kč a je možné je
zakoupit na místě v den konání koncertu. Další podrobnosti naleznete
na www.nicm.cz/koncertyceskemsevanocnijakubajanaryby.

Zahájili

jsme

klubových

Na vědomost se dává, že

prodej

prodejní

vstupenek

mezinárodních

na Pražský Majáles 2016,

Společnost Franze Kafky

který

vyhlásila

se v

novém roce

22.

ročník

koná v pátek 29. dubna na

studentské

Výstavišti v Letňanech.

soutěže

Do 15. ledna 2016 pořídíte

esej CENA MAXE BRODA.

literární

o

termínu pak do 18. dubna
2016 za 399 Kč.

je 25. dubna 2016 .
Další podrobnosti najdete

do 15 hodin (podrobnosti
najdete

na

www.nicm.cz,
facebookovém

webu
našem
profilu

a

nebo přímo v NICM, Na
Poříčí 4, Praha 1).Program
festivalu

sledujte

na www.praha.majales.cz.

ISIC,

ITIC

a

SCHOLAR se od 1. ledna
2016 zvyšuje na 350 Kč.

Takže,

kdo chcete ISIC

ještě za starou cenu 300
Uzávěrka pro příjem prací

až do 23. prosince 2015

průkazů

nejlepší

lístek za 370 Kč, po tomto

Prodej lístků bude probíhat

cena

na

webových

Kč, neváhejte a vydejte se
k některému z prodejců.
Jejich

seznam

naleznete ZDE.

stránkách www.franzkafka
soc.cz , nebo zatelefonujte

na 224 227 452, či napište
na

email

adresu uherkova@franzkaf
kasoc.cz.

V NICM do 17. prosince
2015 seženete jen ITIC a
SCHOLAR. ISIC již máme
bohužel vyprodaný.
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