
Milá studentko, milý studente OI !

Vítáme Vás v letním semestru! 
Rádi bychom Vám připomenuli existenci OI Klubu (http://klub.informatika.fel.cvut.cz) a 
informovali o akcích, které pro Vás v následujících měsících chystá (a ještě jich několik 
doplníme) nejen on, ale i další organizace v rámci ČVUT i mimo něj (na každou akci Klubu 
se prosím registrujte na jeho stránkách): 

1.  OI bowling aneb Pojď si zakoulet!
Přijďte zakončit zkouškové a zahájit nový semestr spolu se svými spolužáky z OI. Zahrajeme 
si dvě hodiny bowling a pak posedíme nad pivkem a vínkem ve společnosti prima lidí (= nás 
:D)
Kdy: 13.2.2011, od 15:00 hod.
Kde: www.bowlingvtovarne.cz
http://klub.informatika.fel.cvut.cz/actions/65-Pojd_si_zakoulet

2.  Komiksový ples studentské unie
Neváhejte a přijďte na již 8. ročník studentského plesu, který se ponese v duchu komiksu. 
Máte rád/a superhrdiny? Tak tady o ně nouze nebude ;-)
Kdy: 11.3.2011, od 19:00 hod.
Kde: Masarykova kolej, Dejvice
http://studentskyples.cvut.cz/2011/

3.  OI Výstup na Říp
Vydejte se s námi po stopách praotce Čecha a zdolejte Říp! Užijeme si den plný legrace a 
zábavy..
Kdy: 26.3.2011 10:00 - 20:00 hod.
http://klub.informatika.fel.cvut.cz/actions/67-Vystup_na_Rip

4.  OI sklípek Morava
Poznejte krásy moravského kraje a jeho slavných vinných sklípků. 
Čeká nás ochutnávka vín, parta skvělých lidí a malebný moravský kraj. 
Pomozte nám zjistit, proč měl Karel IV. takovou slabost pro tuto oblast :-)
Kdy: 16.4. - 17.4.2011
Bližší info (bude doplněno, vybíráme nejvhodnější sklípek – máte tip?):
http://klub.informatika.fel.cvut.cz/actions/view/68

5.  Maratonský běh
Přidejte se k partě nadšenců a přijďte pokořit pražský maraton! Dáváme dohromady štafetu 
OI běžců. V případě zájmu se prosím registrujte na stránkách Klubu, pravidla výběru do 
štafety budou včas zveřejněna.
Kdy: 8.5.2011
Kde: Praha
http://klub.informatika.fel.cvut.cz/actions/view/69

6.  OI Grilovačka
Znáte lepší způsob, jak zakončit semestr, než si s partou přátel spolužáků dát pivko a k tomu 
pořádný kus masa? Přidejte se na velkou strahovskou grilovačku! :-)
Kdy: 11.5.2011
Kde: Koleje Strahov
http://klub.informatika.fel.cvut.cz/actions/view/70

Tyto akce v minulém roce slavily velký úspěch, tak neseďte doma/na kolejích a přijďte se 
s námi odreagovat. Myslíme, že litovat nebudete! :-)
                              Těšíme se na Vás,
                              OI Tým
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