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Jak Blok 6 vyjel na 

výlet 

Nebýt Natky, nikam asi 

nevyrazíme. Přišla 

s nápadem, zařídila průvodce 

i autobus. Jen díky ní jsme tak 

mohli na třetí svátek vánoční 

všichni společně opustit 

Strahov a vyrazit přes hranice 

do Drážďan. Vidět před 

sedmou hodinou ranní 13 

rozespalých Strahováků 

musel být pro každého 

cestujícího na „Hlaváku“ 

skvělý horrorový zážitek.  

Ihned po prohlídce města 

jsme se na trzích posilnili 

svařákem, aby nám davy lidí 

přišly krapet snesitelnější, a 

střemhlav se vrhli do víru 

nákupů. Každý si s úsměvem 

na tváři odnesl to, co chtěl. 

S plnými taškami a totálně 

vyřízení jsme vpadli do 

autobusu a probudili se až 

v Praze. 

 

Noví registrátoři a 

správci půjčovny 

Abyste nemuseli již čekat při 

výpůjčkách či registraci 

mobilu od Ježíška, jako 

Vánoční dárek vám v lednu 

přinášíme nové správce a 

registrátory. Jejich adresu, 

popřípadě kontakt, najdete po 

přihlášení v ISu na adrese 

is.sh.cvut.cz/user_tags. 

 

Záchodové noviny v 

prosinci 

Kdo mohl, a pilně chodil celý 

semestr do školy, zmiznul ze 

Strahova, jak jen to šlo. Více 

jak polovinu měsíce jsme 

trávili v rodinném kruhu, a 

tisknout noviny pro každého 

na „domácí záchod“ by byla 

šílenost. V lednu jich tak od 

nás dostáváte dvojitou nálož. 

Kdo se po vánočním večírku nestyděl, večer se nebavil… 

Vánoční večírek na 

pár řádků 

Vánoční večírek. Kdo by 

nemiloval vánoční večírky? 

Všude voní cukroví, 

především tedy úžasné 

perníčky od Natky, smíchané 

s neodolatelnou vůní řízků, 

která k Vánocům 

bezpodmínečně patří, pivo z 

pípy teče proudem a hrdla se 

plní i tvrdším alkoholem. 

Nechybí samozřejmě ani 

svařáček. Atmosféru 

umocňuje tmavá místnost 

osvícená barevnými světýlky, 

hraje hudba a na chodbě je 

hlouček lidí okolo stolního 

fotbálku. A to nejlepší na 

tom? Konečně se zase sejdeš 

s lidmi, co žijí okolo tebe, 

postěžujete si, že zkouškový 

je za rohem a nic neumíte, že 

ještě nemáte žádný vánoční 

dárky a že na vašem patře zas 

někdo zneuctil záchod. Platí 

zde přímá úměra (když jsme ti 

z ČVUTu, že), čím více 

alkoholu proteče, tím více 

zábava stoupá. A kdo se 

vánočního večírku zúčastnil, 

určitě mi dá za pravdu, že to 

byl skvělý večer. Kdo se 

neúčastnil, tak může leda 

litovat, o co přišel. Jen škoda, 

že jsou ty Vánoce pouze 

jednou do roka… 

 

Omlouváme se za 

zpoždění, ale zkoušky 

jsou zkoušky ☹ 
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Blok 6 zemřel 

4. prosince byly studovny na 

B4 i B6 prakticky nedobytnou 

pevností. Pokud jste se, jako 

princ k Šípkové Růžence, 

prosekali síťovými kabely 

dovnitř, mohli jste spatřit, 

místo krásky, těla upocených 

geeků, hrbících se nad 

počítači. Mezibloková 

Counter Strike bitva 

probíhala na mapě dust2 i 

inferno a účastnilo se jí 11 

hráčů na obou stranách. I přes 

veškerou podporu vojáků, 

jenž bránili čest Bloku 6 

místo učení na zápočty, Blok 

6 zemřel. 

Průběh celé akce byl díky 

AVC Silicon Hill dostupný 

live. Po dobu konání vzniklo 

mnoho fotek a videí, které je 

možné shlédnout na FB 

stránce projektu SHerna, jenž 

celou akci pořádal. 

 

 

„Padli v prosinci 2017, v den, jenž byl na celém Strahově tak tichý, že se zpráva SUZu omezila na větu: 

„Na Strahově byl klid“. 

#blok6žije filmem 

Od nového roku nás na Bloku 

6 čekají pravidelná promítání 

filmů. O volbě filmu můžete 

rozhodnout právě vy, 

obyvatelé nejlepšího bloku na 

Strahově. Hlasování a seznam 

filmů s popiskem bude 

zveřejňován na Facebookové 

stránce @blok6zijefilmem. 

 

Co nás čeká? 

2.1. - oficiální přejmenování 

slovenské borovičky na 

borovinku 

30.1. - #blok6zije filmem  

 

 

 

Pevné nervy při 

zkouškovém přeje tým 

Bloku 6… 

 

2k17 

Rok 2017 bol pre Blok 6 

úspešným rokom. Na 

nepoznanie sme 

zrekonštruovali spoločenskú 

miestnosť, podarilo sa nám 

zvýšiť počet aktívnych ľudí 

na našom bloku o viac ako 

dvojnásobok, pod heslom 

#blok6zije sme usporiadali 

legendárne párty, výlety, 

zúčastnili sme sa blokoviek a 

veľa iného. To všetko sme 

zvládli vďaka dobrovoľnej 

práci aktívnych ľudí, za ktorú 

by som im rád veľmi pekne 

poďakoval. Ako mi raz 

povedal dlhoročný zástupca 

bloku: “Môžeš byť len taký 

dobrý zástupca, akých 

dobrých ľudí budeš mať.” A 

na Bloku 6 sú tí najlepší. 

 - Marko, zástupce B6 

 

Blokovky na 

bramboru 

Den po vánočním večírku se 

konalo závěrečné kolo 

blokových her. Pořadatelé 

připravili nemalé občerstvení 

a celý večer se nesl ve 

slavnostním duchu. Bohužel i 

díky malé účasti našeho bloku 

jsme průběžné třetí místo 

neudrželi a skončili čtvrtí. 

Děkuji klukům, kteří přišli i 

přes plný předvánoční 

program bojovat za svůj blok 

a gratuluji Bloku 4 k výhře. 

- Natka, organizátor B6 

 

 

 


