
VOL I  STRAHOV, BLOK 6, LISTOPAD $0.00 

1.listopadu vyrazil Blok 6 na Halloween party pořádanou klubem Silicon Hill 

 

společný odjezd, a tak mohla 

Šestka kolektivně děsit cestující 

v autobuse. Halloween však 

nebyl pouze o děsu, jak ostatně 

ukazují stupně vítězů. Na nich, 

stanuli Mimoni (3. místo), 

Kloboučník (2. místo) a 

„Krvavá roztleskávačka“ (1. 

místo). I Blok 6 pomyslně 

vyhrál, neboť to byly právě 

obyvatelky 3. patra, jež vyhrály 

1. i 2. místo v soutěži o nejlepší 

kostým. 

 

Co nás čeká? 

Blok 6 poslední dobou 

zaostával v kultuře. Tento rok 

však budeme dělat vše pro to, 

abyste se nenudili. 

7.11. - Den otevřených dveří 

v SHerně 

8.11. – Blokové hry  

16.11. – Promítání filmů 

22.11. – Blokové hry 

??.11. –  LAN party 

 

 

Blokové hry 

31. října Blok 6 postavil na start 

prvního kola Blokových her 

nově složený tým. Jednalo se o 

první oficiální účast Bloku 6 na 

„Blokovkách“ za několik let. 

Klání probíhalo v alkoholově-

sportovně-vědomostním duchu 

a Blok 6 si z něj, se značným 

náskokem, odnesl 1. místo. 

Porazil tak i Blok 4, jenž hrám 

doposud kraloval. Další kola 

her nás čekají 8. a 22. listopadu.  

 

Výherkyně z 3. patra 

Ani tento rok nebyl výjimkou a 

klub Silicon Hill pro nás 

přichystal party v duchu 

Halloweenu. Headlinerem 

večera byl DJ Wich. 

Halloweenu se tento rok 

zúčastnilo i družstvo z Bloku 6, 

neoficiálně vedené zástupcem 

bloku. Marko uspořádal 

Blok 6 žije! 

…a stejně jako Fénix, i on 

vstává z popela. Ještě před 

nedávnem se o našem bloku 

tvrdilo, že je mrtvý. Vše se však 

změnilo s novým akademickým 

rokem. Vedení bloku prošlo 

značnou transformací a řady 

aktivních členů se 

zmnohonásobily. Těšit se tak 

můžete nejen na nové 

registrátory, dostupnější 

půjčovnu či znovuobnovení 

kolárny, zpřístupněnou 

společenskou místnost, SHernu 

a mnohem více.   

Pokud se i ty chceš přidat mezi 

aktivní lidi, kontaktuj nás na 

o.skorepa@sh.cvut.cz.  

 

SHerna na Bloku 6 

V průběhu léta vznikla mezi  

3. - 4. patrem nová projektová 

místnost. Tvrdě jsme pracovali, 

ale výsledek stojí za to – 

třímetrové plátno, fullHD 

projektor a 5.1 ozvučení celé 

místnosti. Věříme, že tento 

hardware spolu s XBOX 360, 

více než 30 hrami, Guitar Hero 

i Kinektem bude správnou 

volbou při prokrastinaci. Velmi 

děkujeme Bloku 4 za pomoc 

s přípravami.  

Doraz i ty 7. listopadu na 

slavnostní otevření. Čekat na 

tebe bude moderní Xbox One i 

oldschoolovky jako PS2 či hry 

z MS DOS.  


