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… a proč je náš blok 
nejlepší? 

 Pro každého z vás je 
zde možnost půjčit si 
klubovnu pro různé účely, 
zahrát si v SHerně nebo se 
trochu zpotit u ping pongu. 
Dále zde máme Modelland, 
půjčovnu, ve které naleznete 
třeba gril, nebo studovnu. 
Zároveň se na bloku každý 
měsíc koná promítání filmu, 
který si můžete vybrat na 
facebookové stránce Blok 6 
žije filmem.  

… tak proto :-).  

http://wiki.siliconhill.cz/Blok6 

Co nás čeká v květnu? 
§ Blok 6 žije filmem 
§ POSTŘIK 
§ Blokovky  

Více na FB skupině 
Blok 6, Koleje Strahov.  

Blokovky stále 
pokračují! 

 O hře č.1 jste již četli 
v minulém čísle. Dnes 
bychom vám rádi nastínili 
aktuální dění. Druhou hrou 
byla První hodina na Škole 
čar a kouzel, která prověřila 
odhodlanost a věrnost  bloku. 
Cílem hry bylo shromáždit co 
nejvíce lidí z bloku, a teď to 
přijde, V 6 RÁNO NA 
BUZERÁKU. Zákeřné, že? A 
nechyběla ani výzva v podobě 
získání pěti bodů, když 
s sebou přivedeme i paní 
hospodářku. Na našem bloku 
se našlo pouze 13 ranních 
ptáčat, a tak jsme obdrželi 3. 
místo. Třetí hrou byl 
vědomostní kvíz, kde jsme si 
opět obhájili 3. místo, stejně 
jako prozatímní celkové. 
Každá ruka (hlava) dobrá, a 
proto chceme vidět na dalších 
hře i tebe!  

Deratizace klepe 
na dveře! 

 Jak jste si již mohli 
všimnout na hlavních dveřích, 
na nástěnce, ve schránce nebo 
na facebookové skupině, blíží 
se termín deratizace. Pomalu 
a jistě se začněte loučit se 
svými zvířecími kamarády, 
neboť termín jejich vyhubení 
je 24. – 25. května. Všechny 
moc prosíme v dnech 
deratizace o spolupráci, která 
spočívá v následujících 
bodech: 

• odsunout veškerý 
nábytek a věci od stěn 

• vyklidit věci 
z úložných prostor 
(peřináče, postele, 
skříně) 

• ve vlastním zájmu 
zabalit otevřené 
potraviny 

• přikrýt počítače, 
tiskárny, monitory a 
jiné vaše cennosti  

V den po postřiku je 
nezbytností vyměnit ložní 
prádlo, které bude pro 
každého nachystáno. Neberte 
tuto situaci jako vopruz a 
přítěž, ale naopak to berte 
jako dobrý krok k tomu, aby 
byl náš blok čistější, a aby se 
postřik nemusel v blízké 
budoucnosti znovu provádět. 
Otázky spjaté s deratizací je 
možné pokládat zástupci 
bloku. Děkujeme za pomoc!   

 


