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(Pátek) 4. bøezna 2011
Mùj milý deníèku,
dnešní den je zase jedním z tìch, kdy èlovìk po ránu nemá sílu ani vstát. Myslím, že jsem byl vèera nìkde paøit a zase j
pøepísk. Jsem rád, že je koneènì pátek a já už mám všechno za sebou. doufám, že jsem na nic nezapomnìl,
nemùžu za boha vzpomenout, co jsem to vèera tak horlivì oslavoval, byla to oslava,ne? Nebo
nìkdo mimo, tak se vždycky najde nìkdo, s kým mùže jít poøádnì zachlastat a 
se trošku probral, je pátek 4. bøezna, nìjak nevidím na hodiny kolik 
ráno vzhùru, to abych šel ještì nìkam poøádnì zapaøit. :-) Pis
hlava, asi dojdu do koupelny a budu zvracet...ty tu poèkej na 
nìkdo èíst. No co, kde mám no�as? Asi zase v kuchyni, je t
Kukluksklan a heslo BRAVO-ALFA-CHARLIE-HORYMÍR21 
má zas novej motiv, zajímalo by mì, kde berou tu záso
vidím máte nový email od „Velká budova plná man
pùlsemestrálního projektu z pøedmìtu APS je 5. 3.  
Vám hodnocení projektu zapoèítáno. S pozdravem 
semestr jen 2. A sakra, to je zítra, jak to mám do
nìjaký info. Podzemní stavby, co o tom mám sak
hodin. Tak musím si sbalit vìci a nìjaký JÍDLO,ba
by to bylo za projekt, kdybych nešel do podzemí, sna
šalina a...a ještì Karel, už píše, proè se ten Face ta
ukázat. Tak se zatím mìj. Karel”, na náš plac, okut 
psát všechno do deníku, jinak mi to asi nikdo neuvìøí.
pìšky, doufám, že tam Karel poèká. „Zastávka Vojens 
se mí nezdá, já je znám, oni jdou ke mnì, kdo jste, co c
poøádnì ven, to je nìjaká mašina,nebo co? Slyším nìj
jmenuju a co chcete? A voni na to ”nìco pro nás udìláš. 
dohodnout, potøebuji urèité informace o podzemí a vy
mnì, abych se vloupal do mìstskýho archivu a znièil dá
postrah architektù podzemních prostor a teï i mùj. Kív
pøejít na nové metody omráèení, než je klackem po hlavì. 
komplice, sakra není tu signál, tak musím zapojit nìko
svùj plán, vidím tam 3 hlídky, tak sleèny zabaví jednoh
krabièka cigaret vždy zabere, ale co  s tím tøetím? Tøeba se 
zaplatit za jejich sexuální služby, musím to podat dosti t
mi budou staèit na ten projekt, za A by taky nebylo špatný. T
jsem jaksi nepoèítal, asi tady nebude dost silnej zdroj EM pole
Umístit krabièku a dobøe se schovat, už jen pomalu a tiše proplíž
nemìl tolik èumìt na tu Stargate. Hele otevøený dveøe, to je moje ša
s bílými rohy. To není ona, hele, co tu dìlají plány pentagonu, to je n
mì vyzvednou, nebo mì zas bací nìkde za rohem klackem. Zkusím zdrhno
tolik ulièek, v noci se tady fakt dobøe zdrhá, ale dom nemùžu, oni ví, kde bydl
všechno bude v cajku. Asi mì budou zejtra bolet nohy, to bìhání není nic pro mì, ale
zajímavýho, že mi to nemohl normálnì postat mailem. To zas bude nìco nelegálního, jak 
to by bylo otázek. Hlavnì rychle,a� to mám už z krku a mùžu se vìnovat tomu projektu. Super, kone
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Další 
roèník tradièní roverské 

noèní hry po Brnì

probìhne 4.–5. bøezna 2011
hra je urèena pro úèastníky od 15 let

Aèkoli IQ vìtší než 150 není od hrajících 
vyžadováno, umìt trochu logicky uvažovat 

bývá výhodou, stejnì jako schopnost 
orientovat se ve veèerním mìstì.

Tìší se organizaèní tým
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