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Milí studenti,

mám dva důvody k tomu, aby Vás opět oslovil. Chtěl bych Vám především popřát
hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve studiu v novém roce 1998. Druhým důvodem je
skutečnost, že dnes dostáváte do ruky první číslo Vašeho „Informátoru“ v roce 1998,
který je a doufám, že i nadále bude vydáván v lepším grafickém, ale i věcném provedení.
Přál bych si, aby se „Informátor“ stal nejen zdrojem veškerých informací pro studenty,
ale i tribunou názorů studentů na všechny problémy spojené se studiem i s životem
vysokoškoláků.

Vstupujeme do roku 1998, který jistě nebude pro Českou republiku i pro naši školu
rokem snadným. Rozpočet školy zřejmě neumožní podstatný další rozvoj z hlediska
materiálního zabezpečení. V žádném případě by se tato skutečnost neměla odrazit
v pedagogickém procesu, v zabezpečení výuky Vás,  studentů.

Budeme podporovat všechny studentské aktivity, které směřují k většímu zapojení Vás
studentů do života školy, k lepšímu a kulturnějšímu využívání Vašeho volného času.

Velmi bych si přál, aby na kolejích a v areálu školy vznikla taková atmosféra, která by
minimalizovala různé negativní jevy a výstřelky a někdy dokonce ničení našeho
společného majetku. Tím nechci říci, že budeme omezovat vše, co k studentskému životu
neodmyslitelně patří. Moje vzpomínky na studentská léta a na život v kolejích jsou stále
ještě živé a jestli Vám mohu něco poradit, prožívejte intezivně každý den Vašeho
vysokoškolského studia, je to nejkrásnější období v životě vysokoškolsky vzdělaného
člověka.

Chtěl bych Vám slíbit, že i v roce 1998 hodlám pokračovat v započaté tradici našeho
vzájemného setkání na kolejích a přivítám jakékoliv Vaše názory, připomínky a stížnosti.
Jedině ve vzájemném dialogu je možno řešit vzniklé problémy a potíže.

Cílem všech nás pedagogů je, abyste na VŠB-TU Ostrava obdrželi kvalitní vzdělání,
abyste cítili, že Vaše snaha po vědění a získávání nových poznatků doznala svého
naplnění. Po skončení Vašeho studia, ať již Vás život zavěje kamkoliv, bude naší největší
satisfakcí, když si občas s úctou vzpomenete na svoji Alma-Mater VŠB-TU Ostrava.

Prof. Ing. Václav Roubíček,CSc.
rektor
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úvodní slovo
Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou 1. číslo druhého
ročníku studentského listu INFORMÁTOR.
Jistě jste si již na první pohled stačili
povšimnout změn, kterými v průběhu Vánoc
náš časopis prošel. Již to není pouhá „složená
A3“, ale skutečný, reprezentativní měsíčník,
kterému se již nemusíme stydět říkat časopis.
A co bude jeho náplní?

Obecně řečeno vše, co vás, čtenáře, bude
zajímat. Konkrétně bychom rádi zachovali
některé již ustálené rubriky, jakými jsou např.
informace o akcích pořádaných Stavovskou

unií studentů, akademickými senáty a dalšími studentskými organizacemi. Dále
bychom vás rádi informovali o všech důležitých událostech, kterými naše univerzita
právě žije a zhodnotili ty, které jsou již za námi. Chybět nebudou ani aktuální
informace o dění na katedrách našich stávajících šesti fakult. Rádi vám také touto
zprostředkovanou formou budeme přinášet rozhovory s významnými osobnostmi
našeho univerzitního života.

Mezi nové rubriky, které určitě uvítáte, budou patřit stránky věnované kultuře,
sportu a rejstříku akcí pořádaných v Ostravě. Dále bychom vám chtěli nabídnout
jednu zajímavou službu - jedná se o zveřejňování vašich inzerátů na jedné ze stran
INFORMÁTORU. Konkrétní informace naleznete v článku „Stop orvaným
nástěnkám“. Mezi nejoblíbenější bude zřejmě patřit rubrika soutěží a anekdot, kterou
budete moci pravidelně nacházet na předposlední straně. Když hovořím o soutěžích,
je pochopitelné, že se bude bojovat o výhry, které nám do soutěží věnují naši
sponzoři. Pro odevzdání správných odpovědí na naše soutěže a kvízy jsme na každé
budově zřídili schránku s označením INFORMÁTOR & INFOCENTRUM,
prostřednictvím kterých nám můžete sdělovat nejen odpovědi na soutěžní otázky, ale
také všechny své názory a připomínky, o které se s námi chcete podělit.

V neposlední řadě budeme na těchto stranách také prezentovat významné podniky a
firmy nejen našeho regionu, které mají zájem studenty naší univerzity oslovit a
nabídnout jim své služby. Ať už prostřednictvím inzerce, nebo rozhovorů či článků vás
budeme seznamovat s podniky, které se aktivně zapojily do projektu
INFOCENTRUM. Více vám o tomto projektu prozradíme ve stejnojmenném článku.

A proč jsme se rozhodli pro natolik radikální rozšíření počtu stran a zkvalitnění
papíru? Je to především z důvodu vašich četných žádostí a námětů. V tomto směru
nám hodně pomohl marketingový průzkum „Spokojenosti studentů
s INFORMÁTOREM“, který provedla skupina posluchačů z katedry marketingu a
obchodu Ekonomické fakulty. Z původního počtu 4 stran formátu A4 jsme rozšířili
náš časopis na 16 stran stejného formátu. Jde tedy o nárůst na čtyřnásobek a
předpokládáme, že vy, čtenáři, se s námi podělíte o své originální nápady, názory a
připomínky. Očekáváme, že se z dosavadních kritiků, kteří díky omezenému rozsahu
časopisu neměli možnost na těchto stránkách prezentovat své názory, stanou naši
spolupracovníci.

Tak tedy - vítejte mezi námi. . .

Šárka VILAMOVÁ
šéfredaktorka
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aktivity studentů

Akademický senát má
tyto pravomoci:

- navrhuje statut fakulty,
- volí děkana z profesorů a docentů fakulty

a odvolává jej z funkce,
- vyslovuje souhlas s návrhy děkana na

jmenování proděkanů,
- projednává zřizování vědeckých, peda-

gogických a vývojových pracovišť,
- schvaluje návrh děkana na roční roz-

dělení finančních prostředků fakulty,
- schvaluje studijní program fakulty,
- schvaluje počet a strukturu pracovníků

fakulty,
- vyslovuje souhlas s návrhem děkana na

jmenování vědecké rady.
Chceme, aby studenti sdělovali své

připomínky a názory na chod fakulty níže

Zástupci studentů v AS FS

uvedeným senátorům nebo do schránky
před studijním oddělením.

Začátkem letního semestru uspořádáme
setkání studentů se studentskou komorou
a vedením fakulty.

 Seznam členů a kontakt na nás:
Ing. Martin KRÁTKÝ
- předseda studentské komory AS FS
- člen AS VŠB - TU
kontakt: interní doktorand tel.: 3285
login jméno: S 96006

Bc. Pavel ADAMIŠ
- člen legislativní komise
- místopředseda AS VŠB - TU
- člen Komise pro koleje a menzy při SK

RVŠ
kontakt: S501, B 2/3 - tel.: 6149
login jméno: S 93406

st. Renata KLIMEŠOVÁ
kontakt: S 204, B 4/15
login jméno: S 96930

Studentská komora akademického senátu zajišťuje kontakt mezi studenty a vedením
fakulty.

Toho si jistě mohli všichni posluchači
všimnout zvláště v pondělky a středy od
8. 12., kdy pravidelně v době od 2000 do
2200 probíhalo živé vysílání, které
samozřejmě bylo ještě zkušební a o malé
či větší nedostatky nebyla nouze, zvláště
pak při prvním vysílání, kdy zklamala
technika. Určitě to však byla větší zábava,
než poslouchat komerční rádia a posluchač
se myslím s troškou škodolibosti dobře
bavil. Hodně se pouštěly písničky na přání
a proběhly také různé soutěže o ceny, jako
např. volný vstup na hodinu do Billiard
Clubu, o lístky do kina Průvan a další ceny.

Postupem času, až do začátku letního
semestru se bude kvalita vysílání zlepšovat
až do stavu dokonalosti, kterého bude

st. Jana MITRENGOVÁ
- členka AS VŠB - TU
kontakt: S301, B6/16 - te.l: 6177
login jméno: S 95982

st. Miroslav COUFAL
- člen pedagogické komise
kontakt: S303, B 4/13
login jméno: S 94250

Bc. Jana KUBENKOVÁ
- členka pedagogické komise
kontakt: S 402, tel.: 6270
login jméno: S 94141

Bc. Marek LUKÁŠ
- člen pedagogické komise
kontakt: S 402, B 4/1 - tel.: 6106
login jméno: S 95982

Ing. Radek MAŇÁSEK
- člen komise pro rozvoj fakulty
kontakt: interní doktorand
login jméno: S 97013

Martin Krátký

dosaženo právě na Valentýna, tedy
14. února, kdy rádio začne vysílat naplno.

Co posluchače čeká? Nemůžeme
prozradit všechno, ale můžeme aspoň část
programu poodhalit. V programu budou
aktuální informace ze světa, domova, školy
a kolejí, dále pak hitparády různých žánrů,
profily hudebních skupin, zábavné
programy českých klasiků (Šimek,
Krampol …), pohádky na dobrou noc,
nejrůznější soutěže o plno cen – lístky do
kina, večeře v restauracích, volné vstupy
do Billiard Clubu, trička a mnoho dalších
cen. Další budou pořady různých mode-
rátorů, žhavá linka se seznamkou, sexuální
a psychologická poradna, rozhovory
s hudebními skupinami, důležitými

Rádio KOLEJ se rozjíždí
osobnostmi nejen z naší školy ale
i s osobnostmi z naší republiky či
zahraničí, ať už to budou zpěváci, vědci
manažeři a pod. Překvapení prozrazovat
nebudeme.

Rádio KOLEJ má na všech budovách,
kromě budovy E označené své poštovní
schránky, do kterých můžete vhazovat jak
své připomínky a náměty, vzkazy, písničky
na přání a odpovědi do soutěží, které
nebudou telefonické.

V současné době budeme navazovat na
prosincové vysílání a postupně rozšiřovat
náš program až do konečné podoby, kterou
bude mít už avizovaného 14. února.

Určitě je na co se těšit.

Jiří Hrabal

Rozjezd kolejního rádia, které už zkušebně vysílá více než pět týdnů je sice pozvolný,
ale jistý a nabírá na obrátkách.
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Vždyť členem SUS se stává automaticky
každý student VŠB-TUO dnem zápisu na
tuto vysokou školu. Jistě uznáte, že
působí velmi trapně, když existuje
organizace s tak velkou základnou a sami
členové nevědí, co to SUS vlastně je.

Povědomí o SUS jsme museli budovat
hned na dvou frontách současně.
Důležitým kladem bylo, že se nám
úspěšně podařilo navázat dobrou
spolupráci s novým vedením VŠB-TUO,
které nastoupilo do svých funkcí k
1.2.1997. V tomto roce se prezidium SUS
několikrát sešlo s rektorem VŠB a s jeho
kolegiem. Na těchto setkáních bylo
vedení informováno zástupci studentů o
všech aktivitách, které na naší vysoké
škole provozujeme ve prospěch všech
studentů.

Ke vzájemnému sblížení studentů a
pedagogů jistě přispěly dva fotbalové
zápasy mezi vedením VŠB a zástupci
studentů. V této započaté tradici bychom
chtěli pokračovat i v příštím roce, neboť
všichni zúčastněni si tuto zábavu velice
pochvalovali a přihlížející fanoušci se
také nenudili.

Dalším důležitým úkolem bylo získat na
naši stranu také studenty, protože na ně
se soustředí naše snažení. A jak to
provést? Existuje jen jediná možnost.
Odpovědnou a kvalitní prací přesvědčit
studenty o našich úmyslech. Dnes je
pouze na vás, abyste posoudili, co
všechno jsme v minulém roce pro vás
udělali. Samozřejmě, všechny aktivity se
nesetkaly s předpokládaným úspěchem,
ale chybami se člověk učí.

Po stěhování z budovy A na budovu B
rektorátu VŠB jsme postupně získali dvě
místnosti. Na B 207 jsme zřídili kancelář
SUS, kde je vám každý den
v dopoledních hodinách k dispozici
služba tvořena jedním až dvěma členy
prezidia SUS. Můžete se přijít radit o
problémech, které vás sužují během
studia. Buď vám pomůžeme nebo vám
doporučíme, kde se máte se svým
problémem obrátit. Kromě toho můžete
v této místnosti využít možnosti tisku na
laserové tiskárně.

V místnosti B 204 najdete CopyStudio.
Kromě kopírování si zde můžete vybrat
ze širokého sortimentu zboží, který
neustále rozšiřujeme. Stejný obchod se
nám podařilo v loni otevřít také na

Udělali jsme snad málo?
K 1.1.1997 se svých funkcí chopilo nové vedení Stavovské unie studentů

VŠB-TU Ostrava (SUS). Stálo před ním mnoho úkolů. Především bylo nutné
znovu obnovit povědomí o této organizaci, které se vlivem špatné práce
některých předchozích prezidií úplně vytratilo. Proč stavím tuto záležitost na
první místo ?

Ekonomické fakultě v Ostravě. Zde se
jmenuje SUS SHOP a sídlí v místnosti
A 114.

V obou zmíněných obchodech nabí-
zíme podobné služby. Nejvíce se
zaměřujeme na kopírování. Ze zboží bych
uvedl např. velký výběr z papírnictví,
trička a kravaty s logem školy či fakulty,
ISIC a ITIC karty, počítačová literatura,
diskety a CD bazar. V Porubě navíc
posloužíme termovazbou a laminováním.
Obchody jsou otevřeny pět dní v týdnu.

Pro posílení možnosti kopírování ve
škole jsme v první polovině roku umístili
automat kopírku na EkF v Ostravě. Akce
se setkala s úspěchem, a proto doufáme,
že se nám podaří zajistit automat i příští
rok. Zatím jsme pořídili nový automat do
Poruby, který využívají studenti za
pouhou 1 Kč za stránku.

Pro vytvoření zpětné vazby jsme založili
tradici setkání studentů s rektorem, resp.
ředitelem kolejí. Na těchto diskusních
fórech mohou studenti svobodně sdělit
své názory na chod školy či život na
kolejích a oba hosté se poté snaží
problémy studentů vyřešit. Studentské
komory fakultních akademických senátů
navíc pořádají setkání studentů s děkany
na jednotlivých fakultách.

K životu na kolejích patří neod-
myslitelně Billiard Club SUS, který
najdete v přízemí budovy D v místnosti
D 120. I zde jsme se pokusili o určité
změny, které, zdá se nesou ovoce.
Snažíme se o uchování vysokého
standardu při poskytování této služby.
Studenti však nepřijdou na mizinu, když
zde budou chodit hrát. Máme pro ně totiž
připraveny permanentky se slevou.
Kromě hry se mohou hráči vybrat s pestré
škály nealkoholických nápojů. Kromě
toho je Billiard Club využíván pro
potřeby výuky KTVS. V Billiard Clubu
je pravidelná každodenní služba.

Pro pestřejší trávení volného času na
kolejích jsme pro vás otevřeli posezení
s občerstvením na minigolfu.
V budoucnosti bychom chtěli zprovoznit
i toto sportoviště. Už dnes si zde můžete
půjčovat sportovní potřeby k využívání
přilehlých kurtů.

Během loňského roku se nám podařilo
zprovoznit dvě nové aktivity –
Infocentrum a Kolejní rádio. Jejich hlavní
náplní je studenty aktuálně informovat o

všem podstatném, co se studentů dotýká.
K tomuto účelu také slouží časopis
Informátor, který právě držíte v ruce. O
činnosti Infocentra a Kolejního rádia se
dočtete více na jiných místech tohoto
čísla.

S velkým úspěchem se setkalo
znovuobnovení tanečních kursů v areálu
kolejí a menz v Porubě. Sešlo se více
objednávek, než jsme ve skrytu duše
doufali. Podle očitých svědků, byla
atmosféra během jednotlivých lekcí
báječná.

Během letních prázdnin jsme začali
spolupracovat s americkými studenty na
výuce angličtiny. Z této spolupráce
vznikly konverzační kurzy angličtiny,
které na kolejích pokračovaly každé úterý
odpoledne až do konce roku. V případě
stejného zájmu jako v loni budou kursy
pokračovat i letos.

Kromě těchto dlouhodobějších činností
jsme pro vás připravili několik
jednorázových akcí. První z nich byl
tradiční Ples SUS, který se konal v březnu
na obvyklém místě v DK v Zábřehu.
Tancovalo se v několika sálech,
občerstvení bylo taky dost a vrcholem
večera byla tombola, ve které vyhrával
každý, kdo si koupil los!

V říjnu loňského roku jsme uspořádali
Hipís ples v prostorách nové menzy, který
měl být jakýmsi seznamovacím večírkem
studentů naší vysoké školy. Bohužel, se
této akce zúčastnilo málo lidí. Ti, kteří
nepřišli, mohou jen litovat, protože
program byl pestrý a nikomu
z přítomných se nechtělo domů.

Hlavní akcí roku byl však Majáles, který
se konal 1. května. Akce začala
průvodem, jemuž vévodil rektor v kočáru,
za ním pochodovala obrovská dechová
kapela, taneční soubor a rej masek.
Průvod přešel po Hlavní třídě v Porubě a
skončil na velkém parkovišti v areálu
kolejí, kde pokračoval program až do
večera vystoupením mnoha známých i
méně známých kapel. Kromě hudby
vystoupili i jiní účinkující a bylo zde
k vidění i mnoho nejrůznějších soutěží.
Panovala zde dobrá nálada, kterou
nezhatilo ani mrazivé počasí. Akce se
zúčastnily asi čtyři tisícovky spokojených
návštěvníků.

Našich aktivit bylo samozřejmě více, ale
na stručné zhodnocení minulého roku
jsem se už rozepsal dost, nebo si myslíte,
že bychom mohli pro studenty udělat
více? Rádi se s vašimi návrhy seznámíme.

Ing. Roman Kozel
prezident SUS VŠB-TUO
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D: Pane doktore, když vyslovím jméno Komerční
banka, napadají mě slova jako síla, prestiž, kapitál
apod. Může i průměrný občan v naší zemi nalézt u
vás pro sebe nějaké produkty?

O: Samozřejmě. Naše banka se snaží poskytovat
služby široké škále lidí. Víme přece, že neexistují
pouze mocní a silní.

D: Jaké služby tedy mohou u vás využívat
studenti VŠB-TUO?

O: Jasnou jedničkou je zde studentské konto
Gaudeamus, které nabízí studentům vysokých škol
řadu výhod.

D: Můžete tyto výhody blíže specifikovat ?

O: Již při založení konta získává student zdarma
např. vedení účtu, měsíční výpisy a mezinárodní
platební kartu. K tomu ještě navíc 333 Kč jako dárek
od Komerční banky ve formě každoroční prémie.
Peníze na kontě jsou zhodnocovány úrokovou
sazbou 3 % p.a. a úroky jsou připisovány měsíčně.

D: Může student přečerpat účet a dostat se
k zápornému zůstatku?

O: Ano, za jistých podmínek je možné přečerpání
až do výše 3.000 Kč.

D: Máte podobnou nabídku také pro
zaměstnance VŠB?

O: Komerční banka nabízí účet B-konto, který
slučuje funkci spořícího a běžného účtu. Toto konto
je určeno fyzickým osobám k pravidelnému ukládání
úspor a k realizaci hotovostních a bezhotovostních
plateb nesouvisejících s podnikáním.

D: Mohl byste i v tomto případě objasnit hlavní
výhody?

O: Výhod je mnoho, proto vyjmenuji pouze
některé. Dochází zde k okamžitému úročení mzdy

Naše banka je tady pro všechny
Na sklonku loňského roku jsem se sešel s vedoucím odb. týmu plán a marketing Komerční banky v Ostravě

s panem RNDr. Josefem Bugnerem a diskutovali jsme o tom, zda je Komerční banka schopna nabídnout
některé své produkty také studentům a zaměstnancům VŠB-TUO.

zákazníka při jejím převodu na B-konto. Měsíčně
jsou na účet připisovány úroky. Zákazníci mohou
požádat o vydání platební karty a šekové knížky. Díky
B-kontu mohou naši klienti provádět platby trvale se
opakující k určitému datu. Samozřejmě B-konto
umožňuje jednorázové bezhotovostní úhrady. Dále je
zde možnost povolení inkasa atd…

D: Jakým způsobem tedy lze realizovat vklady,
resp. uskutečňovat výběry?

O: Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl
v předešlé odpovědi. Vklady může majitel B-konta
realizovat srážkou ze mzdy, převodem z jiného účtu,
šekem/šekem se záruční kartou, v hotovosti na
pokladně banky, poukazováním důchodu. Vybírat
pak lze platební kartou, šekem/šekem se záruční
kartou, písemným příkazem k úhradě (jednorázovým
nebo trvalým), trvalým příkazem k platbám SIPO,
povolením inkasa, v hotovosti na pokladně banky.

D: Slyšel jsem, že vaše banka nabízí
spotřebitelský úvěr. Můžete našim čtenářům
prozradit, k čemu slouží?

O: Díky spotřebitelskému úvěru lze financovat
předměty a služby pro osobní nepodnikatelské účely.
Spotřebitelský úvěr tak pomůže vyřešit nedostatek
klientových finančních prostředků nezbytných
k realizaci jeho přání a tužeb.

D: A jaké typy spotřebitelských úvěrů vaše banka
nabízí?

O: Komerční banka nabízí tři typy těchto úvěrů. Jde
o úvěr na nemovitosti občanům, který je určen na
získání bytu do vlastnictví, výstavbu nebo koupi
stavby, koupi pozemku, rekonstrukci, modernizaci,
přístavbu apod. Maximální splatnost úvěru je 10 let.
Dále nabízíme bezhotovostní úvěr, který slouží
k nákupu dopravních prostředků, nákupu bytového
zařízení, na náklady na dovolenou atd. Maximální
splatnost úvěru je 6 let. Zajímavý je také třetí typ –
hotovostní neúčelový úvěr, u kterého banka
nesleduje jeho účel. Maximální splatnost jsou 4 roky.

D: Kde se mohou naši čtenáři na vás obrátit
v případě, že budou chtít získat více informací
nebo využít některé vaší služby?

O: Naše hlavní pobočka v Ostravě sídlí na Nádražní
ulici. Zde, ale i v jiných ostravských pobočkách všem
rádi poskytneme další potřebné informace.

Děkuji za rozhovor

Roman Kozel
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Velmi dobře si uvědomujeme, co se
kolem nás děje, a proto se již od začátku
zimního semestru snažíme pro naše
studenty získávat stále nové informace
z podniků, které by rády vybrané kvalitní
absolventy naší vysoké školy  v
budoucnu přijaly do svých řad. Z tohoto
důvodu jsme kontaktovali řadu
významných společností s otázkou, co
všechno by chtěli nabídnout těmto
studentům a co naopak od studentů
očekávají.

Obě strany o sobě získají informace z
Databáze studentů (resp. Databáze
podniků), které jsme v loňském roce
vytvořili. Po domluvě se zástupci
jednotlivých společností jsme se
dohodli, že do Databáze studentů budou
zařazeni všichni studenti VŠB z 3. - 5.
ročníku, kteří nám dodají vyplněné
dotazníky. Samozřejmě, že nebráníme
mladším studentům, aby i oni vyplnili
dotazník, ale bohužel většina produktů,
které podniky chtějí nabízet je zaměřena

INFOCENTRUM SUS

Informace nejen pro studenty

na studenty studující již některý obor či
specializaci.

Pokud se vám podaří spolupracovat s
určitým podnikem již ve třetím ročníku,
máte před sebou možnost postupného
vzájemného poznání se ještě na vysoké
škole během následujících tří let studia.
V takovém případě se zvyšuje
pravděpodobnost, že po třech letech
vzájemné spolupráce získáte zaměstnání
právě vy.

Podniky mají zájem nabízet studentům
témata seminárních a diplomových
prací, stipendia, odborné praxe na
vlastních pracovištích apod. Jejich
nabídka bude neustále aktualizována. Je
jasné, že ne všichni studenti budou
osloveni, popř. dostanou příležitost s
podniky spolupracovat. Tuto možnost
mají pouze ti, kteří jsou nebo budou
zapsáni v Databázi studentů. Záleží také
na aktivitě každého jedince, aby se přišel
zeptat do kanceláře INFOCENTRA
(resp. zavolal na tel. 699 62 01), zda v

Studentům 1. ročníku fakulty
elektrotechniky a informatiky

Katedra jazyků VŠB - TU Ostrava
pořádá

přípravný kurs
anglického a německého jazyka

pro letní semestr

KDY: 9. - 13. 2. 1998
od  9,00 do 12,00

KDE: Katedra jazyků
Dr. Malého 17

ZA KOLIK: Kč 600,-
INFORMACE: Katedra jazyků

Mgr. Halfarová (NJ)
Mgr. Kostrová (AJ)

TELEFON: 662 03 96
662 03 97,  kl. 223
čtvrtek 9,00 - 10,30
a 13,00 - 14,00

dané chvíli existuje nějaká konkrétní
nabídka pro jeho obor či specializaci.
Vzhledem k avizované složité situaci na
trhu práce budou mít možnost se uplatnit
pouze aktivní a schopní studenti.

Ing. Roman Kozel
Prezident Infocentra SUS

Rok po roce na našem trhu pracovních sil vzniká stále větší přetlak, který je vyvolán
neutěšenou finanční situací řady podniků, které se pomalu ale jistě dostávají do situace,
kdy si nemohou dovolit najímat nové zaměstnance. Začíná se proto tvořit řada marně
čekajících na vhodnou pracovní příležitost. Bohužel tento stav panuje jak na trhu s
nekvalifikovanou pracovní silou, tak na trhu práce, kam patří i absolventi vysokých
škol. Co ale pak bude s absolventy VŠB, kterých každým rokem přibývá?



LEDEN ÚNOR BŘEZEN

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

30 31

DUBEN KVĚTEN

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

ČERVEN ČERVENEC

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31

SRPEN ZÁŘÍ

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

VYSOKÁ
ŠKOLA

BÁŇSKÁ

TECHNICKÁ
UNIVERZITA

OSTRAVA

KALENDÁŘNÍ ROK 1998



10 INFORMÁTOR

O vyjádření k těmto několika
otázkám jsem požádal člověka
nejpovolanějšího - ředitele Kolejí a
menz Ing. Jana Mikulčíka.

D: Takže pane řediteli, kolik bude
stát v příštím roce stravenka?

O: Cena stravenky bude Kč 13,-
s tím, že ale pan rektor rozhodl na
návrh KaM, aby se valorizoval
současný limit spotřeby potravin
o 2 Kč, nyní se vaří za Kč 17,20, takže
předpokládáme, pokud se nezmění
legislativa dotací, že stravenka bude od
1. března za Kč 15,- .

D: Počítá se v příštím roce také se
zdražením kolejného?

O: Od 1. ledna ne, od 1. února možná
ne a pokud by bylo zdražení tak až od
1. března, ale bude to nejvíc záležet
na státním příspěvku. Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nám
bylo sděleno, že máme nejlevnější
koleje - jeho cena se pohybuje na
úrovni asi 50% republikového
průměru, s tím, že naše koleje mají
slušný standart vybavení.

D: Od začátku roku měla být
rozšířena kapacita kolejí o areál ve
Vítkovicích, jak to s ním mo-
mentálně vypadá?

O: Koleje se dovybavují, k 1. lednu
by mělo přejít vnitřní vybavení do naší
správy. Co se týče pozemku a objektů,
to si žádá dlouhodobější jednání.
Kapacita je nyní 260 lůžek, do června
bude k dispozici dalších 60 a od

Co nás čeká v novém roce?
Začíná nový rok a nastává řada důležitých otázek - Udrží se současná cena stranky?...,

Jaké bude kolejné?...

příštího školního roku by měla
dosáhnout rovných 400 míst.

D: Co Vás, jako ředitele KaM,
v poslední době nejvíc trápí?
O: Vadí mi na studentech, že si neváží

pohostinnosti těchto kolejí, tzn.
neuvědomují si, že je tady nějaký noční
klid. Zejména v tomto směru pak
apeluji na studenty 1. ročníků. O půl
noci se na spoustě buněk oslavuje a
řada studentů, kteří mají třeba před
zkouškou si stěžují, my tyto stížnosti
pak řešíme a můžu říct, že

Dle vyjádření ředitele Kolejí a menz
Ing. Mikulčíka se toto netýká pouze
uvedené budovy, ale celých kolejí.
Největší problém je však již na
zmíněné  budově A, kde jsou studenty
systematicky likvidovány plomby na
vodních hydrantech a ručních hasících
přístrojích. Tyto přístroje procházejí
pravidelnou požární kontrolou a pokud
tato plomba chybí, musí dojít k revizi,
která stojí cca 2000 korun.

Proč neuváženě plýtváme
majetkem nás všech?

Ostatní ubytovaní studenti by si proto
měli hlídat, kdo tyto věci dělá.
Samozřejmě, že těžko někdo někoho
“bonzne”, ale musí mu na místě říct,
že to jsou jeho peníze a každý na
kolejích by si měl uvědomit, že
finance, se kterými KaM disponují jsou
kromě státních peněz především
společné peníze nás všech.

Pavel Boháč

Na počátku prosince se objevila na budově A upozornění, že dojde ke zdražení
kolejí v případě, že i nadále bude docházet k vandalství, které se zde projevuje.
Tím bylo myšleno chování některých ubytovaných studentů, kteří opakovaně
likvidují majetek v areálu kolejí, převážně pak  hasící přístroje.

u problémových pokojů bude docházet
k vyloučení z kolejí.

D: Co byste popřál studentům do
nového roku?

O: Aby studenti nemuseli sahat
hluboko do kapsy a aby si stát a naše
vláda uvědomila, že vysokoškoláci
jsou mozkem národa a z tohoto důvodu
podporovala vysokoškolské studium
podporovat nejméně tak, jako
doposud.

Děkuji za rozhovor.

Pavel Boháč
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Od příštího roku přechází VŠB-TUO
na tzv. bezhotovostní platební styk
v souvislosti se záměrem vedení
VŠB-TUO zefektivnit bankovní styk
a zajistit bezpečnost při manipulaci
s finančními hotovostmi. Tento záměr
se týká oblasti výplat mezd a platů
zaměstnanců a stipendií studentů.

Poslední výplata stipendií
(i doktorandských) v HOTOVOSTI
proběhne 31. 3. 1998.

V souvislosti s tímto opatřením, bych
studentům, kteří ještě žádné bankovní
konto nemají, chtěla připomenout, že
existují tzv. “konta pro studenty
vysokých škol”. Tato konta vedou
některé banky a jsou určeny výhradně
pro studenty jako konta osobní (nemají
tedy charakter běžných účtů určených
k podnikatelských účelům). Kromě
toho, že s sebou  bankovní konta
přináší celou řadu výhod pro své
majitele, banky navíc  na takovýchto
účtech poskytují studentům celou řadu
svých produktů za velmi  zvýhodněné
ceny, např.

vedení účtu zdarma
měsíční výpis z účtu zdarma
výhodnou úrokovou sazbu
první platební kartu zdarma
otevření úvěru na účtu
Nebudu zde uvádět výčet všech

dalších výhod, které s sebou bankovní
konto přináší a raději se zaměřím na

Ty ještě nemáš konto v bance?
Všech, kteří na tuto otázku odpovědí záporně bych se ráda zeptala co

si počnou v příštím školním roce.  Že nevíte, kam mířím? Dobře, zde je tedy
vysvětlení:

to, co ještě “navíc” k těmto přednostem
účtu může student vysoké školy od
některých bankovních institucí získat.

Tak tedy např. jistá banka  nabízí u
konta Gaudeamus připsání roční
prémie Kč 333,- jiná pak u konta
Sporostudent roční prémii ve výši
Kč 400,- , další bankovní instituce
vydává v rámci Studentského konta
zdarma slevňovací kartu ISIC a
poskytuje směnárenské služby do
výše Kč 20.000,- bez poplatku, atd.

Jak vidíte, zřídit si konto v bance
může být  pro studenta velmi výhodné
a pro všechny, kteří pobírají jakékoli
stipendium se tato služba stane od
31. 3. 1998 nezbytnou.

Od tohoto termínu bude všem
studentům, kteří mají nárok na
stipendium, zasílána tato částka na
bankovní účet.

Z tohoto důvodu je nutné, aby
všichni studenti, včetně doktorandů
VŠB - TUO, pobírající jakýkoli druh
stipendia, oznámili své studijní
referentce na studijní oddělení své
číslo účtu u peněžního ústavu, kam
jim bude celé stipendium převáděno
a to nejpozději do 27. února 1998.

Šárka Vilamová

Školící, výcvikové a rekreační
středisko VŠB-TU Ostrava

v Desné
(Červená říčka - pension „Sociál“)

nabízí studentům v roce 1998
organizované pobyty se zajištěnou

dopravou v termínech:

14. 2. - 21. 2. Rekreační pobyt
studentů (SUS)

Přihlášky na tento termín vyřizuje:
SUS, B 207
tel.: 4469, 691 63 59

Další termíny organizovaných
pobytů se zajištěnu dopravou:
24. 1. - 31. 1. Zimní lyžařský kurs
31. 1. - 7. 2. Zimní lyžařský kurs

7. 2. - 14. 2. Zimní lyžařský kurs
21. 2. - 28. 2. Zimní výcvikový kurs
28. 2. - 7. 3. Rodinná rekreace

7. 3. - 14. 3. Zimní výcvikový kurs
14. 3. - 21. 3. Zimní výcvikový kurs

U všech termínů je zajištěno
celodenní stravování
(snídaně, oběd, večeře).

Ubytování je možné v dvoulůž-
kových a třílůžkových pokojích
se sociálním zařízením na patře.

Cena ubytování: 120 Kč/osoba/den
Plná penze: 120-150 Kč/osoba/den

(120,- pro kursy a
studenty, ostatní výše)

Dopravné: 300 Kč dosp. osoba
tam i zpět
(dítě do 12 let - 50%)

Přihlášky: p. Kudelová
Ediční středisko
tel.: 5224, 5230
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došlo nám v redakční poště
Na tomto místě bychom rádi prezentovali náměty a názory Vás, milí čtenáři, protože Vaše ohlasy jsou pro redakci, tou nejlepší

zpětnou vazbou, která nám řekne, co Vám v našem časopise chybí a které informace naopak pokládáte za zcela zbytečné. Jakým
směrem se má dále ubírat náš časopis tedy závisí pouze na Vás.

Dnes otiskujeme dopis předsedy Studentské komory Rady vysokých škol, který se po přečtení posledního čísla INFORMÁTORU
rozhodl podělit se s námi o své názory na náš časopis:

Hradec Králové 12. prosince 1997

Vážená slečno šéfredaktorko,

se zájmem jsem si pročetl 6. číslo nově vydávaného časopisu “INFORMÁTOR”.
Zaujala mne hned ona tři slůvka v záhlaví: “rychle, seriózně, adresně” . Domnívám se, že
tato slova trefně vystihují aktuální potřebu, která je dnes v oblasti přenosu informací na
vysokých školách pociťována.

Při dnešním návalu nejrůznějších zpráv a informací je třeba zajistit jejich rychlé
rozšíření, protože se postupně stávají neaktuálními. Serióznost informací je též nesmírně
důležitá. Často mívám pocit, že na řadě vysokých škol a fakult chybí tok objektivních
informací ve směru shora dolů a místo toho je nahrazován snůškou všech možných i

nemožných dohadů a fám. VŠB - TUO se však zdá být v tomto ohledu světlou výjimkou, což existence tohoto nového
časopisu jen potvrzuje. Pokud k tomu připočteme i onu adresnost, pak je to zkrátka super. Kolik papírů denně
dostáváme, které hned házíme do koše, protože “to není nic pro mě”, ale spoustu informací naopak postrádáme a
obtížně je dohledáváme. Podaří-li se Vám právě takovými informacemi, které Vaši čtenáři potřebují, naplnil stránky
INFORMÁTORU, pak mi nezbývá než doufat, že ani v budoucnu žádné z těch tří slůvek ze záhlaví časopisu nezmizí.

Oceňuji nesmírně tento záslužný počin vydavatelů a přál bych si, kdyby i na ostatních vysokých školách v ČR
měli studenti tolik elánu jako je tomu na VŠB - TUO.

S přátelským pozdravem
Jan   M o r á v e k

předseda Studentské komory
Rady vysokých škol ČR
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inzerce studentů

Důvody jsou prosté. Buď je váš
plakátek pod tlustou vrstvou nových
inzerátů, nebo - v horším případě -
někdo potřeboval vyvěsit své sdělení
a nikde nebyly volné špendlíky, a proto
váš papír jednoduše strhnul a odhodil
na zem, kde po něm ostatní šlapou.
Průměrná doba životnosti takového
vyvěšeného inzerátu na kolejích je cca
4 hodiny.

Navíc, na přeplněné nástěnce bývá
tak mnoho různých papírů, že je ve-
lice složité se v té záplavě vůbec
orientovat. V takovém chaosu opravdu
těžko někdo cokoli najde. V ne-
poslední řadě vypadají nástěnky velice
nevkusně, když každý druhý papír
vlaje v průvanu, zavěšen pouze na
jednom špendlíku.

Chceme vám proto pomoci při vaší
snaze informovat ostatní studenty
o vaší nabídce. Na nástěnkách, kde
vám váš inzerát kdokoli může strhnout,
se vaše sdělení brzy ztratí. Když
však využijete naší služby, budete
mít možnost mít inzerát otištěn na
stránkách Informátoru po celý měsíc.

Současně vychází Informátor i na
INTERNETU a okruh  oslovených se
tak rapidně zvyšuje.

Naše nabídka platí pouze pro
studenty VŠB-TU Ostrava, kteří chtějí
jednorázově něco prodat, koupit,
nabídnout službu jiným studentům
(např. doučování) atd. Na této
speciální stránce určené pro
studentskou inzerci nebudou moci
inzerovat firmy, pro které je určen
zcela jiný ceník inzerce.

Z tohoto důvodu půjde o krátká
sdělení v textové podobě, které nesmí
být delší než 5 řádků ve Wordu
velikostí písma č.9.

A jaká je cena studentské inzerce? Za
otištění inzerátu v jednom čísle
Informátoru zaplatí zadavatel podle
délky Kč 15-20. Také se vám to zdá
málo? Pak už vám nic nebrání nám své
příspěvky dodat.

Inzeráty nám můžete nosit na tři již
dostatečně známá místa :

INFOCENTRUM SUS kolejeE 320
CopyStudio, rektorát  B 204
SUS SHOP EkF  A 114.

Stop „orvaným“ nástěnkám!!!
Také máte pocit zbytečné práce, když se procházíte kolem nástěnek ve škole

nebo na kolejích a vidíte, že vaše inzeráty, které jste pracně vytvářeli a potom
věšeli na nástěnky, už nejsou dávno vidět?

Horoskop na leden
Pro nastávající období se vám

vyplatí nakoupit co nejvíce chleba.
Bude se vám to velmi hodit při
uplatňování křesťanské zásady
házení bochníků po svých bližních
poté, co obdržíte ránu kamenem.

Vaše přílišné sebevědomí není
v žádném případě na místě! Ovšem
všechny případné neúspěchy hravě
zvládnete s nadhledem právě díky
tomu, že vaše sebevědomí bude
neotřesitelné!

Pokud jste šťastní a bohatí, je to
právě proto, že jiní jsou nešťastní a
chudí. Uvědomte si svoje (byť
pomíjivé) štěstí a spravedlivě se
rozdělte s těmi, co jsou na tom
opačně. Ovšem můžete to udělat jen
s těmi, co jsou narozeni ve znamení
Býka!

Vaše případné životní problémy
materiálního charakteru může
v nejbližším období vyřešit pouze
šťastný a bohatý člověk narozený ve
znamení Ryb.

Nepochybujte vůbec o platnosti
přísloví “méně je někdy více”. Proto
tento měsíc ti, kteří více pijí než
jedí, by měli více jísti a obráceně.

Šlapete si po štěstí! Choďte raději
nějaký čas bosi – vyplatí se vám to!

Budete ohroženi klamavou
reklamou ve všech sdělovacích
prostředcích. Sledujte proto jen
reklamu pravdivou a to pouze od
19. 30 do 22. 45.

Dejte si velký pozor na
prochladnutí! Zejména vaše
hlavová partie může přijít k úhoně.
Noste proto vždy a všude pokrývku
hlavy nebo alespoň kapesník se
čtyřmi uzlíky.

Nepodléhejte předčasně euforii
v citové oblasti. Nevěřte
odbarveným blondýnkám a
obarveným brunetám!

Všeho moc škodí! Literatura pro
děti a mládež nemusí být až tak moc
pravdivá. Čtěte raději sci-fi a
literaturu faktu. Uleví se vám.

Omezte spánek na minimum!
Pokud tak neučiníte, můžete přijít
o svou životní šanci a pak se vám
hodně dlouho bude spát velmi
špatně!

Vyvarujte se tento měsíc
sexuálnímu avanturismu a věnujte
se turismu po místech, kde jste
v životě nebyli.
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pro volný čas

SPORT
LEDNÍ HOKEJ-EXTRALIGA
pks-Vítkovice-začátky:17.00
4.1. Vítkovice - Třinec
9.1. Vítkovice - Jihlava

11.1. Vítkovice - Karlovy Vary
13.1. Vítkovice - Č. Budějovice
23.1. Vítkovice - Litvínov
25.1. Vítkovice - Opava
27.1. Vítkovice - Plzeň

VOLEJBAL
TJ VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba
Národní liga ženy “A”
31.1. 12.00 a15.00 VŠB-Techn. Brno
národní liga muži “A”
17.1. 10.00 a 14.00. VŠB-Frýdek Místek
31.1. 10.00 a 13.00 VŠB-Poštorná

SQUASH
TJ. NOVÁ HUŤ

Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 662 10 58
Hala pro squash, Otevřeno 10.00-21.30
Možnost zapůjčení rakety, míčku i obuvi

AVÍZO SQUASH CLUB
Slavíkova 6142, O.- Poruba, tel.: 690 61 21

Otevřeno denně od 7.00 do 23.00
2 kurty pro squash, 1 kurt pro ricochet,

půjčovna a prodejna sportovních potřeb

SBA SQUASH
Hotelový dům Jindřich

Nádražní 66, Mor. Ostrava, tel.: 611 12 71
Otevřeno denně od 7.00 do 23.00
3 kurty pro squash, půjčovna a prodejna

sport. potřeb

MLÁDEŽ
ROCK CLUB T.N.T. NO.P.

U studia 31, Ostrava-Zábřeh
tel. záznam: 35 03 69 kl. 18
Otevírací doby:
Po 17.00-01.00 Videokino
Út 17.00-01.00 Videoprofily
St 18.00-04.00 House party
Čt 18.00-02.00 Koncerty
Pá 18.00-04.00 Rock party
So 18.00-04.00 Techno House party
Ne Zavřeno
7.1. House party, DJ Big Foot + Marthy
8.1. Koncert BRAINSTORM + JOHAN
9.1. Rockotéka 80. let D. Bachoříka & M.

Krajčího
10.1. Technohouse party, DJ Bassdrum

Brothers
12.1. Videokino Twin Peaks (3,4), TV seriál
14.1. House party, DJ Marthy + Radek
15.1. MROŠ & THE VOICES – industriální

koncert
16.1. Rock party, DJ Lukas
17.1. PANDRAMIX – technokoncert +

House party, DJ Inspiral X62 + Marthy
19.1. Videokino Twin Peaks (5,6),TV seriál

20.1. Videoprofil Pražský výběr + Stromboli,
DJ Lukas

21.1. House party, DJ Radek + Aliyosha
22.1. Acid jazz party, DJ Marthy
23.1. BLACK ROSE – koncert + Rock party,

DJ Marek
24.1. Technohouse party

DJ Big Foot + Radek
26.1. Videokino Twin Peaks (7,8),TV seriál
27.1. Videoprofil Beatles + John Lennon,

DJ Lukas
28.1. House party, DJ Bassdrum Brothers
29.1. MASOMLEJN + BARVY LÜCKY

koncert
30.1. Rock dance, DJ Lukas
31.1. Technohouse party + Techno projekt

L-DORADO + BLOW

ROCKOVÝ KLUB CIHELNA
Mariánskohorská, Mor. Ostrava
tel.:662 32 89
Začátky akcí ve 21.00, otevřeno denně mimo
Po od 17.00 do 03.00
9.1. FORBIDDEN FRUIT featuring MC

HENRY D (CZ, NIG, UK) – koncert
10.1. APPLEPIE ANNIE (Ostrava), O.T.K.

(Praha)
15.1. CABARET VOLTAIRE – poslech.

Diskotéka
16.1. HOW LONG?(CZ), SMIECH

IGNORACJI (PL)
17.1. SUNSET(Orlová),

HIBAKUSHA(Orlová,Č. Budějovice),
SHEEVA YOGA(Ostrava), MALIGNAT
TUMOUR(Ostrava)

22.1. LAIBACH – poslech. Diskotéka
23.1. Techno party. Do 5.00 rána!
24.1. Bassdrum Brothers (Ostrava).

Do 5.00 rána!
30.1. WASTED TECHNOLOGY

(Česká Třebová). Do 5.00 rána!
31.1. BANDA MC FIBI (Ostrava) +

SENSITIVE HIP HOP NIGHT.

KLUB PARNÍK
Sokolská 26, Mor. Ostrava
tel.: 22 20 62
Otevřeno:
Po – Pá 11.00 – 24.00
So – Ne 14.00 – 24.00
V den pořadu do 01.00
Začátky pořadů vždy ve 20.00
7.1. Módní přehlídka v podání agentury

Ž. Knězkové,
INXS: Live Baby Live – velkoplošná
videoprojekce

8. a 9.1. DIXI-MIDI (Dixieland Ostrava),
Jazz Club Live

10.1. VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… BAND
koncert

14.1. Elton John: Live in Barcelona
velkoplošná videoprojekce

15.1. BLUES STATION (Zlín)
Jazz Club Live

16.1. F DUR JAZZ BAND (Zlín)
Jazz Club Live

17.1. ELEISON + SOLUTIO JARISCH,
8 x rock! Koncert č. 4

21.1. Eric Clapton: Live in Hyde Park
velkoplošná videoprojekce

22. a 23.1. Jazz Club Live

Soutěž o ceny
I vy můžete vyhrát super trička,
CD, videokazety a spoustu dalších
zajímavých cen.
Stačí pouze správně odpovědět na
naši soutěžní otázku:

Kdo je předsedou
akademického senátu
VŠB-TU Ostrava?

A kde máte odevzdat správné
odpovědi?
Přece na INFOCENTRUM SUS,
resp. do obchodů SUS a do
schránek, které jsou umístěny na
kolejích s označením :
INFORMÁTOR &INFOCENTRUM
a to vše nejpozději do 14. ledna
1998.

Informace o výhercích přineseme
v dalším čísle Informátoru.

Ceny do soutěže věnovali :
Stavovská unie studentů VŠB-TUO

JOB- centrum Ostrava

INFOCENTRUM SUS

-rAk-

Tato rubrika je připravována ve spolupráci s časopisem PROGRAM 24.1. BURMA JONES – koncert
28.1. Phil Collins: Seriously Live in Berlin

velkoplošná videoprojekce
29. a 30.1. THE GIZD – Jazz Club Live
31.1. VALAŠSKÝ ROCKOVÝ VEČER

hudební večer s valašskými
specialitami

BALADA O ČERVENÁČKOVI
Jednoho dne na ulici potkal
jsem starou paní.
Měla dvě tašky a funěla, tak
pustil jsem se za ní.
Přiběhl hošík v červené čapce,
obě dvě tašky odebral babce.
Babička šťastná je, lehčí je její krok,
no to se jí nestalo snad za celý rok.
Proč ale hošík za rohem mizí?
Neví, kde bydlím, jsem pro něj cizí?
Babička začíná prohraný závod,
pan Foglar poskytl dost dobrý návod
jak přijít k penězům, jak přijít k jmění.
Ty Rychlé šípy fakt nejsou k zapomnění!
Poučení z toho plyne:
Kladným hrdinům věř pouze v kině!!!

VTIPNÉ OKÉNKO
Cintát měsíce: Zadarmo ani tobě nehrabe!


