Tento log obsahuje

17 % negativních emocí: nevhodný pro osoby v mentální dispozici 9 a vyšší.
Emolevel prověřen inteligencí Stab, oficiálním partnerem TAMU.
“Stab, dokud není pozdě.“

Zápis č. 3178/14
ze schůze kolegia děkanujícího Osobní fakulty Univerzity Tomáše a Alice Masarykových, převod do formálního protokolu:
Přítomni
V síti: Parnas Novák III., KelMel
Lokajskými makry: Miška776, Benjammer Laska, prof. et prof. et prof. Jaroslav V. Šulcová

Děkanující






Jen v posledním měsíci v obou reálných místnostech fakulty třikrát zasahovala Morahlídka kvůli původnímu masu. Přes četná
memoranda jsou zejména studující ústavu minulosti přistiženi při pojídání či směně původního masa. Připomínáme, že
konzumace zvířat je nejen neetická, ale provinilcům hrozí i zveřejnění jmen.
O mešitě pro zahraniční roboty zatím neuvažujeme, zájemcující mohou využít ekukaple na rektorátu. Totéž platí pro košer
nabíjecí stanice.
Stále platí ministerská vyhláška, že kurzy typu AAA+ musejí studující absolvovat v izolovaných kójích bez pomoci expertních
systémů. Náš jediný kurz tohoto typu nebude ani letos pro malý zájem otevřen.
Zaměstancující jsou povinni obnovit svá očkování proti alkoholismu a prokrastinaci nejpozději do konce listopadu.

Ústav minulosti







Celostátní deníky si všimly vládního ocenění našeho kolektivního logu “Grammarnazi WTF STFU YOLO”, vizte přílohu.
V únoru pořádáme naši tradiční letní školu na téma “Jak mluvit se starými lidmi?”
Pokračuje katalogizace pornografických torrentů z přelomu tisíciletí.
Ve spolupráci s kolegujícími z Jižní Francie a Košického chanátu připravujeme mezinárodní projekt “Tvoje máti je tak tlustá”.
Podle hodnotícího software z ministerstva máme nadprůměrnou šanci na alokaci.
Pracující Muzea středoevropského sebepoškozování vzkazují, že tatérská expozice musela být dočasně uzavřena kvůli útoku
ultrakonzervativního botnetu.
Biografický projekt “Po otrocích, ale před roboty” mapující strasti příliš samostatného života Brňanů 19.-20. století na
Kickstarteru uspěl.

Katedra vlivu






Rozeslali jsme do všech certifikovaných skupin výsledky našeho výzkumu o soudem nařízených estetických operacích
vzhledově nestandardních bytostí. Naše zpráva dosáhla C-indexu sdílení.
Otevřený kurz “Mlčení” se nesetkal s velkým zájmem, zvažujeme zrušení.
Memelogická podskupina vydala sadu doporučení pro rok 2118. Asociace vážně míněné žurnalistiky děkuje a hodlá přiměřeně
aktualizovat Kodex.
Ambulance pravopisu, rétoriky a lobbingu vypisuje konkurz na zaškolenou inteligenci přinejmenším turingu B.
Úspěšně se podařilo odrazit další útok Olostravského univerzitního konsorcia v reklamním proudu ČT. Věc jako obvykle
předáváme právnímu oddělení fakulty k dojednání reparací.

Kabinet zábavy





Reprezentační tým fakulty opět zvítězil v Turnaji obou univerzit. Kabinet děkuje zejména +meganoobcz96 za nečekaný
minionrush v DotA8. Komentovaný replay jako obvykle dostupný v kabinetním kanálu, pro fakultní zaměstanající se slevou.
Projekt moderního vyzvánění získal nejen Volkswagen grant, ale adaptivní smyčka “Usedavý pláč” je v současné době
nejstahovanějším ringtone v Marketu.
S kolegujícími z Veřejné fakulty a Lékařské fakulty pokračujeme v osvětové akci “Nebojte se nebýt”.
Rádi jsme zapůjčili prof. Šulcovou Krobovu institutu.

