
VOL I.  STRAHOV, BLOK 6, ŘÍJEN $0.00 

 
Blok 6 žije! 

Jako v každém roce, tak i letos 

se o Vás na bloku postará 

partička aktivních lidí, mezi 

které se můžeš přidat i Ty! 

Co ti může blok nabídnout? Až 

si poslední z Vás vyzvednou 

z kufrárny své lednice a další 

harampádí, můžete si do této 

místnosti přijít zahrát ping-pong 

a šipky. Hned vedle ze sebe 

můžeš udělat Rockyho v 

posilovně. V prvním mezipatře 

najdeš studovnu. Máme zde i 

tajemnou místnost, která je 

nazývána fotoateliérem, ale 

nikdo ve skutečnosti neví, co se 

tam děje… V neposlední řadě je 

možné navštěvovat SHernu, 

která je již snad konečně 

připravena na nápor hráčů. 

Klubovna je samozřejmostí. 

Dále tu najdete i další místnosti, 

kde si můžete půjčit sportovní 

vybavení a věci na úklid. 

Nadcházející akce! 

Začátek semestru je vždy jedna 

z nejnáročnějších etap studia na 

VŠ. Žízeň můžete zdarma uhasit 

na Akci Prvák či Infoschůzce 

bloku 6. Na obou akcích se 

dozvíte o dalších projektech, se 

kterými se na Strahově můžete 

setkat. Pokud budete mít žízeň i 

přes den, budete si moci přijít 

10.10. na Kofolu zdarma a ještě 

k tomu uvidíte akční jízdy obou 

formulí z ČVUT. 

Co nás čeká v říjnu? 

 

• Žij studentský život 

9.10. od 9:00 

NTK 

 

• Den s formulemi 

ČVUT! 

10.10. od 10:10 

Kampus Dejvice 

 

• Akce Prvák 

10.10. od 20:00 

Konání v Menze 

 

• Meet&Code 

13.10. a 14.10. 

Školící centrum SH 

 

• Infoschůzka bloku 6 

17.10. od 19:00 

Klubovna B6 

 

 

Uzavření výstupu z metra 

na Karlově náměstí! 

Nepřekvapí, že předvolební 

týden je jediný v roce, kdy jsou 

otevřené všechny vstupy v celé 

síti metra, aneb budeme 9 

měsíců čekat, co nám 

projektanti zplodili. Jako každé 

malé dítě, budou mít i eskalátory 

pomalé první krůčky a nebudou 

tak rychlé jako ty, které jsou 

v aktivním věku 33 let, aneb 

„Komunista uměl“. Rudá vlajka 

ještě tehdy vlála, když stanici 

roku 1985 otevřeli. Tenkrát 

mohli lidé ještě vystupovat na 

obě strany, to jsme se ale měli!  

SHtěhování! 

Z interních zdrojů je známo, že 

stěhování bylo 3D, a proto to 

nebylo vůbec lehké. Chceme 

poděkovat všem, co se této akce 

zúčastnili. V případě problémů 

kontaktujte admin6@sh.cvut.cz 

Schůze aktivních členů před začátkem semestru 


