TOILET NEWS #9
CO JE NOVÉHO NA BLOKU?
Pokud vám shořel jakýkoli elektrospotřebič na pokoji, ohlaste to prosím zástupci bloku na pokoji 210 nebo
e-mailem na j.knotek@sh.cvut.cz
Zajímáte-li se o dění na bloku, můžete požádat o přidání do e-mailové konference desítky. Více se dozvít na pokoji
440 nebo na j.erbrt@sh.cvut.cz
-gaga-

SHOW
Kolonka se jménem Jiří ve vašich diářích a kalendářích se blíží a s ní i SHOW neboli Silicon Hill Open Wednesday.
Ve středu 24.4. tak nezapomeňte nejen oslavit svátek svého zástupce bloku, ale především vytáhnout paty užít si
první pořádnou jarní akci na Strahově.
Na hlavní stage vás čekají hudební vystoupení headlinera Rybičky 48 a dále kapel jako Corsaires, Lolita, Rawdeus,
či When it Rains. Druhá stage v baru 10 potěší kapelami Deztraktor, Band-A-ska, Mouchy, Noxist, Natřije a dalšími a
aby toho nebylo málo, chystá se i elektrostage s nejlepšími studentskými DJs.
Mimo to je pro vás připraven doprovodný program
v podobě soutěže o nejsilnějšího Strahováka-Silicon Hill Strongest Man,dámskéZápasy
v bahně, zápasy v bahně kandidátů na krále Majálesu a venkovní volné hraní STOHu.
Start v 15:00, vstup zdarma, pivo za 20,
-podrobnější info na show.siliconhill.cz, twi er.com/ShowStrahov nebo facebooku
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ROZHOVOR S HONZOU BEDNÁŘEM
Honza „ Johny “ Bednář je registrátor bloku X a vedoucí projektu AVC (Audio vizuální centrum pozn.
red.). Položili jsme mu několik otázek a exkluzivně pro TN jsme získali informace, ze kterých se
pos…..posadíte na prdel.
Kterou národnost máš nejradši?
Slovenky…no tak teda i Češky….
Co se honilo hlavou, když jsi přišel poprvé na kolej?
Jestli jsou tu pěkné Slovenky!
Umí udělat Španělé na nultém patře dobrou párty?
Nejlepší párty od nich je ta, která není.
Zažil jsi sníh na koleji?
Ano, hodně sněhu….byl to vlastně vůbec sníh?
Které zvíře by tě nejlépe charakterizovalo?
Méďa Béďa…méďa…prostě medvěd.
Pamatuješ si všechny holky, které jsi registroval?
Všechny ne, ale s některýma jsem potom zůstal v kontaktu
….a přiznám se, všechny Slovenky.
Co říkáš na zdražení kolejného?
Ta koruna mě neštve, ale to letní mi vadí. (Redakci TN taky!)
Zažil jsi Bejzze i současného zástupce bloku, můžeš je nějak srovnat?
Bejzze jsem znal lépe a asi dělal i víc bordelu….Führer ho dělá možná taky, ale nevím o tom.(pozn. Führera:
„Napravíme!!!“) (pozn.red. : „Tak to jsme zvědaví.“)
Jak si se dostal k AVC a můžeš k němu říct ve zkratce pár slov?
Původně AVC vzniklo hlavně pro nahrávání videa, ale později přestalo fungovat. V té době jsem přišel na Strahov a
přes kamarády jsem se dostal k ozvučení sálu ve školícím centru. Potom nás poprosili, jestli bychom nechtěli AVC
obnovit, tentokrát pouze jako audio. Šli jsme do toho A později jsem ho převzal jako vedoucí projektu.
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