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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.

HOAX: Video českého turisty z Kréty

zachycující inscenované topení uprchlíků

pro média. Možná jste zaznamenali video,

které se začalo na sociálních sítích a

webech šířit koncem července, které

natočil český turista na dovolené na Krétě.

Video zachycuje, jak filmový štáb natáčí

osoby ve vodě. Autor videa uvádí, že se

jedná o natáčení falešné záchrany

uprchlíků.

Trash hero: sbírat odpadky je

cool! Dnešní svět je zamořen plasty.

Zprávy ochránců životního prostředí varují

před produkováním stále většího množství

zejména plastového odpadu, který plní

dna moří a oceánů a nikoli pomalu, nýbrž

nebezpečně rychle se stává pro planetu

rizikem.
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6 pravidel, jak najít rovnováhu v online

světě! Důvodů, proč lidé stále více hledají

rovnováhu mezi realitou a časem

stráveným na sociálních sítích je mnoho.

Může jím být boj za lepším soustředěním

či spánek, snaha o hlubší konverzaci či

pragmatický přístup neplýtvat na

sociálních sítích volným časem.

Používání GPS navigace v takzvaných

chytrých brýlích může ovlivnit

fungování mozku. Už po třech měsících

se zhoršuje prostorová paměť. Zjistili to

čeští vědci z Národního ústavu duševního

zdraví.

MIT Media Lab ve spolupráci s

Poznamenejte si do kalendářů 15. září

2018! Tento den se totiž koná Světová

úklidová akce: World Cleanup day, do

které se zapojí stopadesát zemí z celého

světa. A Česká republika není výjimkou.

Miliony dobrovolníků v tento den společně

přiloží ruce k dílu, aby udělaly naší planetu

čistším místem. Chceš se také zapojit a

pomoct? Více informací najdeš v článku.

Oslavte rok českých pralesů návštěvou

běžně nepřístupných míst!

Pražský studentský summit je celoroční

vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí

pro více než 300 studentů středních i

vysokých škol z celé České republiky,
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Microsoft Research vytvořili tetování

budoucnosti. Duoskin přenáší nové

technologie přímo na vaši kůži. Použitím

zlatého kovového listu, materiálu, který je

levný, šetrný k pokožce a dostatečně

pevný pro každodenní nošení, demonstrují

tvůrci tři typy rozhraní na kůži: snímání

dotykového vstupu, zobrazení výstupu a

bezdrátovou komunikaci. 

Studujte na nejlepších univerzitách

světa díky stipendiu manželů

Krskových! Nadační fond, jehož

zakladateli jsou Martina Krsková a Tomáš

Krsek, poskytuje českým

studentům stipendia na magisterské

studium na nejlepších světových

univerzitách. Podporuje studenty

technických oborů, přírodních věd,

ekonomie, historie a politologie.

Už brzy si budete moct pronajmout

první 3D tištěný dům! Technologická

univerzita v Eindhovenu má v plánu 3D

tisku řady betonových domů, které budou

který pořádá Asociace pro mezinárodní

otázky. Dává mladým lidem možnost

rozšiřovat si znalosti v oblasti

mezinárodního dění, lidských práv,

ekonomie, mezinárodní vzdělávací,

vědecké a kulturní spolupráce,

mezinárodní bezpečnosti či životního

prostředí, tříbit své kritické myšlení a

zároveň prohlubovat rétorické, prezentační

a argumentační dovednosti. Registrace

probíhá od 1. září do 13. října 2018.

Vyhraj únor! je vzdělávacím projektem,

který se soustředí na období takzvané třetí

československé republiky (1945-1948).

Účastníci dvoudenní listopadové simulace

si mohou vyzkoušet jednat z pozice členů

vedení šesti stran Národní fronty Čechů a

Slováků. Kdy: 9. - 10. 11. 2018 

Kde: Filozofická fakulta UK

Hledáte praxi, která bude mít opravdu

smysl? Zajímala by vás příprava rozpočtů

a finančních výstupů z projektů? Chcete
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k dispozici k pronájmu. Holandská

univerzita má v plánu v příštích pěti letech

postavit pět 3D tištěných domů, které se

stanou nájemními nemovitostmi.

Jezte pouze v rozmezí 10 hodin denně,

budete zdravější, štíhlejší a mladší, bez

ohledu na geny! Vědci ze Salkova

Institutu zjistili, že myši, které postrádají

biologické hodiny, jež jsou považovány za

nezbytné pro zdravý metabolismus, by

mohly být stále chráněny před obezitou a

metabolickými chorobami tím, že jejich

denní přístup k jídlu bude omezen na 10

hodin denně.

Prožijte nezapomenutelný rok ve

Španělsku! Zajímají vás mezinárodní

vtahy a rozvojová spolupráce? Baví vás

se podílet na procesu náboru nových

tváří? Nebo byste raději poznali kouzlo

projektového řízení? Přihlaste se na stáž

do Evropské kontaktní skupiny!

Stáž v Ústavu mezinárodních vztahů.

Pracovní pozice: asistent/-ka manažera

sociálních médií, Započetí stáže:

celoročně Trvání: minimálně 3 měsíce od

začátku stáže

 

Učte se od osobností, které udávají

trendy a nastavují směr českému

bankovnictví. Poznejte inspirativní

prostředí, kde vládne přátelská atmosféra.

Rozvíjejte svůj potenciál pomocí

kreativních workshopů, které vás budou

bavit. Staňte se absolventy prestižního

programu, který vás může vystřelit mezi

budoucí hvězdy.Uzávěrka přihlášek je 25.

září 2018!
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propagace a organizování akcí? Teď máte

skvělou příležitost. Deadline: 20. 9. 2018

V programu Dobro-druzi zaměřeném na

mladé filantropy podporuje nadace Via

týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let,

které se rozhodnou věnovat vlastní

nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají

prostřednictvím benefičních akcí finanční

prostředky pro dobrou věc.

Evropská komise spustila web, na němž

jsou k dispozici interaktivní mapy

kulturního dědictví v Evropě. Pusťte se do

objevování historie Starého kontinentu! 

MFDF Ji.hlava hledá dobrovolníky! I

letos se můžete zapojit do organizace

jednoho z nejlepších filmových festivalů! 
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