TOILET NEWS #8
ROZHOVOR S JIRKOU KNOTKEM
Jirka, přezdívaný Führer, je zástupcem bloku X již třetím
rokem. Na rozhovor pro „Toilet News’’se těšil tak, že
přespával před dveřmi mého pokoje a využil každou
příležitost, aby se zeptal: „Kdy už to bude?” Snaží se bavit
lidi a vetře se opravdu všude, i do vaší záchodové kabinky.
Myslíš si, že je tvoje přezdívka výstižná?
Moc bych si přál, aby to tak nebylo. Nejsem typ člověka, který rozkazuje ostatním. Zbytečně se
nehrnu do věcí, kterým nerozumím. Vlastě si vůbec neumím vysvětlit, proč se mi tak říká.
K jakému zvířeti bys se přirovnal?
Rád spím a jsem roztomilý, takže určitě kocourek.
Kolik piv za večer vypiješ?
Záleží na tom, jak je ten večer dlouhý. Pokud se pije do šesti do rána, tak i tři!
Jaký typ zábavy pro dospělé máš nejraději?
Dobrý porno jsou vysokoškolačky...z kolejí...z Ameriky. (Co se dá dělat, Amerika vždy bude o
krok před námi. pozn. redakce)
TEĎ TROCHU VÁZNĚJI!!!
Co nového se děje na bloku?
Chystá se rekonstrukce rýsovny, vytvoření nové studovny a odhlučnění párty místnosti.
Hledá blok X nové členy do svých řad?
Ano, sháníme nové správce studovny a rýsovny. Jak jsem říkal, obě místnosti projdou
rekonstrukcí, takže pokud se najdou zájemci, kteří by chtěli pomoc s opravami, budou jen vítáni.
Dále se hledá nový správce vysavače. Pokud máte zájem, další info na pokoji 10/210.
Nezajímáš se pouze o blok X, ale i o celkový chod Silicon Hill (strahovský klub, člen
Studentské unie ČVUT pozn. redakce), co ti tato zkušenost přinesla?
Hlavně to, že jsem se setkal s novými lidmi. Člověk se naučí komunikovat s ostatními, řešit
problémy, dohodnout se na kompromisu.
Děkujeme Führerovi a v dalším čísle se můžete těšit na rozhovor s Honzou Bednářem.

POZOR NOVÉ!!!
HLÁŠENÍ ZÁVAD
Pokud chcete nahlásit problém na bloku nebo na vašem
pokoji použijte „ZÁVADOVÝ SYSTÉM.”
Najdete ho na stránkách SÚZ, www.suz.cvut.cz/koleje pod
záložkou INTRANET SÚZ ZÁVADY A ANKETY. Zde se
přihlásíte jako do KOSu, vyberete příslušnou kolej a blok,
poté už nic nebrání zadání vaší stížnosti.

