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ÚVODEM ANEB „DÁVNO PŘED ADAMEM“
Vznik života na Zemi je vzrušující hádankou, kterou věda dosud nerozluštila. Teorie chvíli přijímané
jako vysoce pravděpodobné jsou v krátké době rozbity novými nálezy i spekulativními hypotézami.
Do nedávna se jako víceméně platná přijímala teorie, že život vznikl v mořích, kde samovolně
vznikaly složitější a složitější organické sloučeniny, až vznikla jakási „organická polévka“, která se
nějakým impulsem v některých místech proměnila na živou hmotu schopnou reprodukce. Důkazů a
indicií pro tuto teorii bylo a je dost a dost, jenže to mělo nakonec háček. Nové a nové nálezy ukazují,
že vše mohlo být také trochu jinak a proběhnout jinde.
Dnes se již zcela vážně diskutují možnosti
vzniku života na souši, v místech bohatých na
energii a vodní páru, tedy v blízkosti sopek.
Komplikaci způsobují další zjištění, jako, že
život by musel vzniknout krátce po ochlazení
Země, jen za několik stovek milionů let, což je
na samovolný vývoj složitějších molekul příliš
krátká doba. To vede k oživení domněnky, že
život mohl vzniknout jinde než na Zemi a přijít
z vesmíru, ať již jako „hotový produkt“ nebo
polotovarů v podobě krátkých úseků kyseliny
riboxynukleové (RNA). Nezávisle na tom totiž jiní vědci nedávno vytvořili umělou molekulu RNA a
prokázali, že již velmi krátká molekula RNA dovede nečekané věci při své vlastní reprodukci, tedy
vytváření svých „kopií“. RNA je jakýmsi předchůdcem složitější molekuly DNA (kyseliny
deoxyribonukleové), která hraje klíčovou roli v přenosu dědičných informací. Nepíšeme zde vědecké
dílo a můžeme si tedy dovolit jistá zjednodušení, třeba v podobě tvrzení, že RNA i dnes hraje pro
DNA jistou podpůrnou roli a můžeme si ji představit jako polovinu zdrhovadla neboli zipu, která se za
určitých podmínek dokáže doplnit na zip celý (páni vědci prominou).
Na jednu stranu se zdá, že život může vznikat až nečekaně snadno, na druhou stranu je ovšem pravda,
že navzdory dílčím úspěchům se to zatím v kontrolovatelných laboratorních podmínkách nepodařilo.
Obecně se má za to, že Země vznikla někdy před více než čtyřmi miliardami let (4 000 000 000) a
život na ní se objevil před o něco více než třemi miliardami let. Miliardy let jsou časové úseky
běžnému člověku těžko představitelné a často lze být svědkem, jak mnoha lidem vzájemné vztahy
mezi stovkami, tisíci, miliony a miliardami let splývají v jakýsi „guláš“ shrnutý pod pojem „dávno“.
To ovšem často vede k mnoha nedorozuměním i v praktickém životě, ale to už je námět na zcela jiné
úvahy a povídání.
Přes veškerou rozmanitost životních forem vyskytujících se na Zemi se však zdá jisté, že život zde
vzešel z jednoho společného základu, bez ohledu na to, zda buňky nejrůznějších organismů čerpají
energii ze spalování kyslíku, síry, metanu či prostřednictvím katalyzátoru typu chlorofyl přímo ze
slunečního záření, v důsledku čehož kyslík zase uvolňují ve prospěch organismů jiných. Také se dá
zhruba říci, že život v podobě jednobuněčných organismů na Zemi trval přibližně 1 miliardu let, než se
buňky „naučily“ sdružovat, později specializovat do podoby tkání různých vlastností, či dokonce
páchat „sebevraždy“ ve prospěch jiných buněk (například uvolnění dutin trubicového tvaru).
Jednotlivé druhy organismů si začaly konkurovat při hledání potravin, naučily se kooperovat
s organismy jinými (symbióza), okrádat je o různé produkty (parazitismus) až po přímé požírání jiných

- str. 2 -

organismů, protože se to jeví energeticky výhodnější než vlastní tvorba cukrů, škrobů či bílkovin
(predátorství). Pod tlakem vnějších podmínek se organismy začaly lišit tvarově, aby obstály v různých
podmínkách, byly schopny obrany či útěku, dokázaly nalézt potravu a také se rozmnožovat.

HODNĚ POMALU K „ADAMOVI“
O vícebuněčných organismech se můžeme bavit tedy až tak od doby před 2 miliardami let. Zprvu se
jednalo o řasy, drobné rostliny, později i jednoduché živočichy a také o postupné pronikání života do
všemožných životních prostředí na Zemi se vyskytujících. Byl to proces trvající stovky milionů let,
poměrně populární trilobiti žili až před půl miliardou let a vyhynuli za dalších asi 250 milionů let.

Býložravý brontosaurus patří asi k nejznámějším dinosaurům.

Agilodocodon scansorius, vážil podle vědců zhruba 40
gramů a živil se pravděpodobně hmyzem. Jeho tělo bylo
velmi dobře uzpůsobené lezení po stromech a jedná se
tak o nejstaršího známého savce žijícího v korunách
stromů.

Díky populárním filmům máme dnes
určité, byť naivní, povědomí o
dinosaurech,
už
poměrně
vysoce
vyvinutých
organismech
–
tedy
živočiších. Dinosauři se objevili ve
středním triasu asi před 235 miliony let a
vyhynuli (kromě jedné větve - ptáků)
před 65,5 miliony let na konci svrchní
křídy. Poslední dobou se však objevuje
názor, že někteří dinosauři mohli přežít i
do starších třetihor (paleocénu) a vymřít
až před zhruba 64 miliony let, ale plusminus milion let tu pro naše líčení už
opravdu roli nehraje.

Proč vyhynuli dinosauři, o tom se vedou
vzrušené vědecké i nevědecké debaty, pro nás je podstatné, že v době, která přinesla konec éry
dinosaurů, současně znamenala uvolnění životního prostoru pro savce. Jejich první formy se objevují
již zhruba před 200 miliony let, ale v době vlády hlavně obrovitých dinosaurů (plazů) neměly příliš
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možností se rozšiřovat. Přesto měly některé vývojové přednosti, například stálou tělesnou teplotu, a
mohli se měnícím se životním podmínkám snáze přizpůsobit, což dinosauři „nezvládli“. Před
65 miliony let nastává tedy prudký rozvoj savců.
A zase běžely miliony let, než objevili první
předchůdci člověka. Zde se mluví o době před
„pouhými“ třemi miliony let, ale pořád ještě se
jedná o jakési společné praopice/pralidi. Tím se
pomalu blížíme k nepříjemným otázkám
definice člověka. Ač je „každému jasné“, kdo je
to člověk, zatím to nikdo nedokázal přesně
vědecky definovat. Ani proces, při němž se lidé
oddělili od zvířat, není úplně jasný. Poměrně
populární byla, a ani dnes ji nelze zcela zatratit,
teorie o „vlivu práce na polidštění opice“, ale ta
má poměrně značné nedostatky v tom, že i
mnozí jiní živočichové složitým způsobem
pracují (viz mravenci či včely – pěstují houby,
chovají mšice, vytvářejí zásoby, staví složité
stavby přizpůsobené nejrůznějším podmínkám,
vedou mezi sebou vražedné války,..., a svádět
vše na nějaké „pudy“ je hodně zjednodušující)
nebo používají primitivní nástroje, u mnoha
druhů opic byla také zjištěna schopnost učit se a
předávat naučené zkušenosti (různé tlupy goril
mají různé pracovní návyky).

Australopithecus africanus nebyl ještě
druhem člověka (homo).

Zdá se tedy, že ta hranice mezi zvířaty a lidmi nevzniká (jenom) prací, ale spíše vznikem různých
obřadů, zvyklostí, umění, náboženství. Aktivitami, které bezprostředně nesouvisejí s fyzickým
přežitím, ale které svědčí o tom, že se „praopice“ začíná ptát po původu či smyslu své existence, a
začíná také hledat možnosti zobrazení světa či jeho ovlivnění (soudí se, že první malby zvířat měly za
úkol naklonit si „osud“ při jejich lovu). „Člověčenství“ tedy začíná pohřbíváním zesnulých,
vzpomínáním na ně ve spojení s projevy úcty, určitě též tanci a zpěvy, malováním po stěnách jeskyní,
uctíváním nadpřirozených bytostí,... Často si kvůli naší “moderní“ bohorovné aroganci ani
neuvědomujeme, že to všechno nás také v nějaké podobě provází i v přítomnosti, pravda ovšem je, že
lidi, kteří uvedené (a mnohé další) znaky člověčenství nerespektují, běžně označujeme za primitivy,
často bohužel nespravedlivě také za neandertálce.

Ta linie vzniku člověka se až donedávna zdála být víceméně jasná, byť se připouštělo, že tam ještě
nějaká prázdná místa mohou být. Tedy zhruba řečeno (vědci zase prominou), že z ještě opičího
australopitheka se postupně vyvinul člověk zručný – vzpřímený – dělný – heidelberský –
neandertálský – rozumný (to jen zhruba řečeno). V poslední době však došlo k mimořádným
vědeckým otřesům, protože na scénu vstoupily nové metody zkoumání dědičnosti, analýzy DNA, a
z mnoha vědců se najednou stali zase malí školáčkové, stojící před poznáním, že vlastně celá léta nic
pořádně nevěděli a že vše je podstatně složitější.
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Vykopávky v okolí jezera Turkana v Keni patří k tomu nejcennějšímu, co se k historii
vzniku lidského rodu podařilo získat. Dříve neslo název jezero Rudolfovo, je bezodtoké
a proto i mírně slané.

Bez nároku na nějakou univerzální nezpochybnitelnou pravdu lze dnes napsat toto:
Homo habilis (člověk zručný) – je první předek, považovaný za člověka, který žil v Africe v období
mezi 2,5 - 1,5 milionu let. Za člověka ho považujeme, protože jsou doloženy první vyrobené kamenné
nástroje. Měl mozkovnu velikou asi 700 cm3. Tělesně měřil kolem 140 cm. Uvědomme si ale, že zde
žil zhruba milion let, než došlo k nějaké další postupné proměně.

Homo habilis
člověk zručný

Homo erectus
člověk v přímený
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Homo erectus (člověk vzpřímený) – zanechal své
pozůstatky v Africe, Asii i Evropě a to v období od 1 milionu
do 350 000 let př. n. l., přičemž pozůstatky nalezené
v Indonésii ukazují, že tam žil ještě před 100 000 lety. Nebyl
to už žádný drobeček, měl výšku až 170cm (nejdelší rekrut
rakousko-uherské armády měl v památném roce 1866 jen
168 cm). Mozkovnu měl až 1000 cm3, tedy asi o třetinu větší
než homo habilis a prokazatelně už znal oheň. Jenže pozor! v nedávné době (r. 2000) byly objeveny kosterní pozůstatky
tohoto typu člověka u jezera Turkana v severozápadní Keni.
Nález byl dlouho držen pod pokličkou, než bylo britskými a
americkými vědci prokázáno jeho stáří – 1,4 miliony let,
jednalo se tedy o současníka nikoliv potomka homo habilis,
dokonce byly nalezeny jejich kostry poblíž sebe, takže o
sobě museli vědět. Navíc je časovým průvodcem člověka
vzpřímeného též homo ergaster (člověk dělný), ovšem

Pěstní klín z pazourku

někteří vědátoři obě skupiny považuji za jeden druh. Aby ten
zmatek byl ještě trochu větší, vědci totiž objevili u jezera
Turkana pěstní klíny ve tvaru slzy, které datují do období
před 1 760 000 lety – kdo je vyrobil? Homo habilis nebo
nějaký předchůdce homo erectus?
Homo sapiens heidelbergensis (člověk rozumný
heidelberský) - Pojmenován podle místa nálezu – a také
univerzity v Heidelbergu v Německu, ale nachází se
prakticky všude, i v Africe (tamní nálezy jeho koster jsou
někdy označovány jako homo rudolfensis, podle Rudolfova
jezera - dnes jezero Turkana). Vzhledem se už podobal více
člověku než opičím prapředkům. Mozkovna měla kolem
1200 cm3. A nebyl to žádný drobeček, délka těla byla mezi
170 a 210 cm (u žen znatelně méně). Pozůstatky jsou
nacházeny poměrně často, zvládal výrobu kamenných
nástrojů. Datování doby jeho pobytu na Zemi je poněkud
neurčité, ale kolísá mezi 700 – 200 tisíci let před n.l., a žil na
Zemi tedy asi půl milionu let (zase to nebyla žádná
zanedbatelná chvilka).
A s člověkem heidelberským přichází na scénu opět onen
šok, ze kterého se vědátoři dosud zcela nevzpamatovali.
Zjednodušeně řečeno, zdá se, že heidelberský člověk je
předchůdcem jak člověka neandertálského, tak člověka
rozumného (homo sapiens sapiens), tedy člověka našeho
typu. Přitom zřejmě žil po dlouhou dobu současně s
člověkem vzpřímeným. Tím se ovšem opakovaně hroutí
původní představa o postupném vývoji, tak jak byl výše
naznačen. Nicméně pokračujme:

- str. 6 -

Lebka a rekonstrukce podoby
člověka heidelberského.

Homo sapiens neanderthalensis (člověk rozumný neandertálský) - Klasičtí neandertálci žili asi před
150 až 40 tisíci lety. Výška těla byla zhruba 160 cm, měli mohutný chrup a nadočnicové oblouky
(primitivní znaky), obecně z hlediska vzhledu představovali oproti člověku heidelberskému spíše krok
zpět, mozkovna naopak mohla mít kapacitu v rozmezí od 1400 do 1700cm3. Neandertálec byl tedy
proti heidelberskému člověku poněkud menší, robustnější, měl větší mozkovnu než současní lidé a byl
vcelku dobře vybaven na přežití v drsných podmínkách doby ledové, byť i jeho zima postupně
vytlačovala z Evropy do jižnějších a východnějších krajů. O tom ještě bude řeč. S přihlédnutím k době,
kdy žil, to nebyl žádný primitiv. Organizované skupiny či tlupy o 30 lidech zvládaly lov větších zvířat
(i mamutů), stavbu společných chýší s ohništěm, má se za prokázané podle stop na kostrách, že
neandertálci pohřbívali obřadně své mrtvé i léčili své raněné. O schopnosti mluvit se vedou spory,
zřejmě se jednalo skřeky, postačující k organizaci lovu i staveb. Dějiny neandertálského osídlení
Evropy jsou dosti složité a lze se poučit v literatuře.
Homo sapiens sapiens (člověk rozumný moudrý) se vyvinul z člověka heidelberského ve východní či
spíše jižní Africe někdy před 50-100 tisíci lety (na datech a místu se vědátoři nemohou shodnout). Zde
se někdy mluví o člověku moderního typu a dá se říci, že už se nám prakticky ve všech znacích
podobal. Průměrná velikost mozkovny byla zjištěna kolem 1500 cm3 (tedy jako dnes). Kdyby dítě toho
člověka dostalo možnost dnešní výchovy, prakticky by se od současných vrstevníků nelišilo. Bylo
k tomu dostatečně vybaveno svou inteligencí, tzv. II. signální soustavou, schopností mluvit a myslet
v abstraktních pojmech. Jediné, co mu chybělo, byl dostatek poznatků, ty si lidstvo teprve muselo
nashromáždit. Ovšem podíváme-li se na časové údaje, tedy ty statisíce a miliony let předchozího
vývoje, tak nějakých 50 000 let je nepatrným zlomkem těch nepředstavitelné dlouhých časových
období, a moderní člověk nejen obsadil Zemi, ale vytvořil techniku, obrovské množství uměleckých
děl, velké stavby, zvládl matematiku, vytvořil různé filosofické soustavy, změnil toky řek i tvář Země,
vyvinul nejrůznější technologie a sáhl do vesmíru. To je ta lepší stránka jeho vývoje. A ta horší? Zničit
vše, co se mu postaví do cesty.
Jestli jsem před několika odstavci zmínil různé druhy člověka, musím k tomu dodat, že na Zemi žilo
během stamilionů let více druhů člověka, a velmi často souběžně, ne všechny jsem zde uvedl, ostatně o
identifikaci některých se vědci přou dodnes. Až na ten náš druh homo sapiens sapiens, všechny druhy
vymřely, nebo byly vybity. Homo sapiens sapiens nevznikl z neadertálců, on je zlikvidoval
v konkurenčním boji o zdroje, ale hodně dlouho žily oba druhy na světě souběžně. Neandertálci
osídlili Evropu dříve, než moderní člověk. Ten si dlouho do studené střední Evropy netroufal. Jakmile
ovšem teplota v Evropě dále klesala a i odolní neandertálci byli vytlačeni do „teplých krajů“, museli se
utkat s moderním člověkem, přicházejícím v nové vlně z Afriky. Jakmile se v Evropě poněkud
oteplilo, moderní člověk ji začal obsazovat a zde zase on narazil na neandertálce. Analýza DNA
prokázala, že neandertálci i moderní lidé byli dokonce schopni vzájemného zkřížení. Udává se, opět
zde panuje spor, že asi 4% genové výbavy současného člověka může pocházet od neandertálců, někteří
vědci to připouštějí jen v některých lokalitách a ještě další to nepřipouštějí vůbec (Pokud byli
neandertálci jiný „živočišný“ druh, pak je problematické hovořit o společné reprodukci, to příroda
neumožňuje nebo dosti surově trestá krátkým životem potomků a jejich neplodností. Takže zde opět
existuje dost otazníků).
Jisté je jedno. Člověk má svou kolébku v Africe a s výjimkou prvního homo habilis všechny
následující druhy člověka se v několika vlnách vydaly do světa. Tam postupně podlehly nevhodným
životním podmínkám nebo konkurenčnímu boji, a nakonec je všechny „převálcoval“ homo sapiens
sapiens. Potomci „Adama“.
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„Adam“ a DNA
Jak jsem zjistil, bolševikem
sekularizovaný Čech, který
většinou kulturně o krok
zpátky proti předchozím
generacím, často netuší, kdo
byl Adam. Takže stručně:

je

to

Protože se lidé od nepaměti
zajímali o to, odkud se
člověk na Zemi vlastně vzal
(a
zajímají se o to dosud, jak
vidět), z neznalosti toho, co
víme (či alespoň tušíme)
dnes, si původ světa i
člověka vyložili pomocí
náboženských
představ.
Všechna tři monoteistická
náboženství, tedy židovský
judaismus, křesťanství i
islám
vycházejí
z tzv.
Starého zákona (či Tóry),
kde se v první knize zvané
Genesis (též 1. kniha
Mojžíšova) popisuje stvoření
světa i člověka. Adam a Eva
byli první lidé stvoření
Bohem a jím také byli
usídleni v ráji. Protože však Boha neposlechli a snědli jablko ze stromu poznání, byli z ráje vyhnáni.
Příběh sám byl v historii
Stránka z Geneze z hebrejské bible Geršoma ben Mošeho
křesťanské
námětem
Soncina, Brest, 1494
neskutečného
množství
uměleckých děl, a mnozí ho
proto znají jen takto zprostředkovaně. Opravdu stojí za to se s ním blíže seznámit, ale zde na to není
místo.
Zajímavé je, že Adam v původním hebrejském pojetí vůbec není jméno, ale označení, které lze
přeložit jako „člověk“. Adam také vstoupil do hovorového jazyka jako obecné označení nějakého
začátku („začneme od Adama“ – ostatně takových rčení je více, například „již staří Římané“ a
podobně).
Když metody „čtení“ kódu DNA doznaly praktického rozšíření (ba dokonce i komerčního), došlo
pochopitelně nejen na otázky příbuzenství ve sporech o otcovství nebo řešení kriminalistických
případů, ale také na to, jak spolu geneticky souvisejí časově vzdálené generace.
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A abychom se nepouštěli do nějakých náročných vědeckých pojednání, řekněme si stručně (vědci musí
prominout), že molekula DNA se skládá z více než 3 miliard bází (takových malých stavebních
„kamenů“). Ty jsou obvykle čtyři (názvy nejsou teď podstatné), které se určitým způsobem párují,
takže vytvářejí dvojici spirálových vláken – prostě a jednoduše: řekneme-li, že na určitém místě DNA
je báze „levá dlaň“, na druhém vlákně je v témže místě „pravá dlaň“. Při dělení buněk se tyto
dvojšroubovice oddělí jako zip čili zdrhovadlo a na uvolněném místě se „samočinně“ začne vytvářet
nové vlákno, až je dvoušroubovice DNA zase úplná – vzniknou tím pochopitelně dvě.

Pořadí bází v sobě nese dědičnou informaci. Že jsou báze jenom čtyři, není na závadu, ostatně
Morseova abeceda si také vystačí jen s tečkami a čárkami, nemluvě už o počítačích, které pracují jen
s nulami a jedničkami (i když si to navenek neuvědomujeme). Určité úseky DNA pak vytvářejí
chromosomy– podrobnosti zase ponechejme odborné literatuře. Důležité je, že význam některých
úseků DNA a chromosomů známe a umíme je ovlivnit (pojem genové manipulace je jedním ze

strašáků moderní doby), o některých cosi tušíme a u některých se zdá, že žádnou informaci nenesou.
Ostatně na listu této stránky jsou také místa prázdná, žádnou informaci nesdělující. (Pokud ovšem
třeba okraj listu ušpiníme, pak tato skvrna už bude na všech dalších kopiích, aniž by ohrožovala
čitelnost textu.)
Pro nás podstatné je, že DNA nese též pohlavní chromosomy, které jsou označovány jako X a Y,
pohlavní buňky nesou buď jen X nebo jen Y, a jejich kombinace v při vzniku nové DNA pak určuje
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pohlaví jedince. XX – žena, XY – muž. Když se tedy dvojšroubovice DNA pohlavních buněk rozdělí,
nejsou obě vlákna úplně totožná, jedno nese chromosom X a druhé Y.
Když se při oblíbených radovánkách setkají opět XX, narodí se nakonec holčička, když XY, oslavuje
se kluk. Graficky znázorněno
otec XY
oddělení chromosomů
v pohlavních buňkách

Y

X

matka XX

X

X

radovánky spojené
s párováním buněk
a je tu

YX
kluk

XX
slečna

Chromosom Y se tedy předává jenom v otcovské linii, ženy tento chromosom nemají. Chromosom Y u
člověka obsahuje asi 60 milionů párů bází, což jsou jen asi 2 % z celkové DNA. Za normálních
podmínek jsou chromosomy Y otce i syna stejné, čímž se ostatně zajišťuje stabilita druhu. Ovšem
z různých příčin, zpravidla náhodných, tu a tam během tisíců let dochází k určitým změnám, které,
pokud neohrozí potomka na životě, se přenášejí na další generaci. Dojde-li ke změně na pořadí bází
v úseku, který nenese žádnou genetickou informaci, pak také nedojde navenek k žádné změně, ale
vznikne nová tzv. haploskupina, tedy množina mnoha generací potomků, kteří nesou stejnou
genetickou změnu ve svém chromosomu Y. Těmto pozměněným úseků se říká markery (značky). A
právě zkoumáním toho, které markery mají jednotlivé haploskupiny lidí společné (či naopak v čem se
liší) se nakonec přišlo na to, že všichni dosud žijící muži pocházejí od jediného prapředka, kterému se
prostě říká ADAM. Adam pochopitelně nebyl jediným muže v tlupě, ale potomci těch druhých
z nějakých příčin (nemoci, úrazy,...) po jisté době vymřeli, tak jako po přeslici vymírají rody i
v moderní době. A spolu s tím začalo být možné zjišťovat, kudy ta která haploskupina světem
putovala, než se dostala do současného působiště (či spíše působišť).
Poznámka: Původ žen lze zjistit pomocí tzv. mitochondriální DNA. Mitochondrie jsou malá tělíska v buňkách, kdysi
pravděpodobně parazité, později žijící v buňkách v symbioze, mající dnes cosi společného s energetickými funkcemi buněk.
Mitochondriální DNA se předává pro změnu výlučně v mateřské linii a ví se, že všechny dámy na světě pocházejí z Evy,
která žila zhruba před 140 000 lety v místech dnešní Etiopie, Keni nebo Tanzanie. Tato Eva je tedy více než dvakrát „starší“
než Adam (ten žil někdy před 60 tisíci lety). V době Adamově žili potomci (dcery) více pramatek, ale jejich dcery v přímé
mateřské linii postupně vymřely, takže zůstaly následnice té jediné.

OD „ADAMA“ DO SVĚTA
Společný praotec všech mužů dnes žijících na světě, pan Adam, žil ve východní Africe před zhruba
60 tisíci lety. Pochopitelně jeho předkové jsou rovněž předchůdci všech mužů světa, a mnozí tvrdí, že
prapra...dědeček Adama se objevil nejdříve v jižní Africe. Ale pro naše účely považujme za Adama
toho, který je ze všech těch pra-Adamů nejmladší a je posledním spojovacím článkem všech mužů
světa, nebo alespoň těch neafrických (u těch afrických, kteří mají k pra-Adamovi blíže je to trochu
složitější. V Africe zůstali a proměnili se v dnešní Křováky a trpasličí Pygmeje).
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Adam jakožto příslušník druhu homo sapiens sapiens měl před sebou dlouhou cestu, kterou musel
svěřit svým potomkům a následovníkům. Museli osídlit svět, zlikvidovat „člověčí“ konkurenci,
zvládnout vědu, techniku i umění a nakonec vyrazit do vesmíru. Ze začátku to šlo ztuha. Deset tisíc let
nehrálo žádnou významnou roli, to až skoro v závěru (už téměř v „současnosti“) došlo k explozivnímu
nárůstu znalostí, zkušeností a dovedností v těsné souvislosti s rozvojem písma a zprvu hodně
primitivního školství, tedy způsobů předávání všeho poznaného, vyzkoušeného, odpozorovaného a
naučeného.
Aby bylo možno jejich cestu světem a časem vůbec zmapovat, muselo nastoupit zkoumání
jednotlivých haploskupin, a zjistit, ve které době ta která vlastně v důsledku náhodných mutací na
chromosomu Y vznikla.
Haploskupina A je tedy ta nejstarší, vznikla v Africe, také se nachází po celé Africe, patří k ní
Křováci, i náš Adam. Přisuzuje se jí stáří kolem 60 000 let (a více).
Haploskupina B je mladší, zůstala také v Africe a je velmi četná mezi trpasličími Pygmeji, s námi už
nemá kromě Adama nic společného. Její stáří je asi 50 000 let.
V dalším textu se již celou řadou haploskupin nebudeme zabývat, v otcovské linii s nimi nemáme nic
společného, a pokud se nenacházejí na našem území, vznikl by text špatně srozumitelný (například
haploskupina Q se vyskytuje mezi Sibiřany a Indiány obou Amerik, C hlavně v Australii,
haploskupina O dominuje mezi Japonci,...)
Významná je pro nás haploskupina CR, která se rychle štěpila na další a další. Ta je spojena s oblastí
východní Afriky, s územím států Keňa, Ethiopie a blízkého okolí. V této podobě se už nikde
nevyskytuje, od ní ale začalo obsazování světa prakticky ve všech směrech. Krátce se objevila před
50 000 lety.
O 5000 let mladší je klan F. V dnešní době je velmi málo početný – jeho příslušníci se nacházejí na
Arabském poloostrově. Patří ovšem k našim předkům, přesněji řečeno my a dnešní dosud žijící
příslušníci haploskupiny F máme stejné předky v době před 45 000 lety. Podstatné je, že už
nemluvíme o Africe, ale o Blízkém či Středním východě. Poměrně s velkou jistotou lze také říci, že
příslušníci klanu F byli před 47 000 lety v Levantě (na území dnešního Izraele) tvůrci pokročilejších
kultur mladší doby kamenné, které se mj. vyznačují výrobou dlouhých kamenných čepelí, využíváním
nekamenných nástrojů (hlavně kostí) a vůbec prvními rysy skutečného umění v podobě nástěnných
maleb a plastik. Teď musíme „malinko“ odbočit. Z haploskupiny F se totiž odštěpila před 40 000 lety
haploskupina K a před 35 000 lety také haploskupina IJ, která opět patří k našim předkům.
Nejdříve ovšem věnujme pozornost „cizí“ haploskupině K. Ta má totiž jistý vztah k obyvatelstvu
našeho státu. Místně je svázána s přední a střední Asií a k jejím potomkům patří naprostá většina
obyvatel severní polokoule. Od ní se totiž odštěpilo minimálně 7 velkých haploskupin (včetně již
zmíněného Q-čka Sibiřanů a Indiánů). Mezi těmito 7 skupinami je totiž také haploskupina P (stará
35 000 let, která téměř okamžitě dala vzniknout i haploskupině R. Ta se dělí na další podskupiny R1a
a R1b. Ty se dnes nacházejí po celé Evropě a v našem státě mají nadpoloviční většinu kolem 55 %ního zastoupení. Vzhledem k nedávným událostem naší historie můžeme být jako rod Šafrů rádi, že
k této haploskupině nepatříme  (uznávám, že je to vtípek poněkud anachronický).
Haploskupina R se totiž zprvu nemohla dostat do Evropy kvůli ledovci a pomalu se přesouvala
nejdříve na východ do prostoru nacházejícím se kdesi jižně pod Uralem. Protože zima v době ledové
vytlačovala neandertálce také na jih a východ, je prakticky jisté, že se zde ve zničujících bojích střetli
právě s příslušníky haploskupiny R. Příslušníci „R“ byli, to mějme stále na paměti, moderní lidé druhu
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homo sapiens sapiens. Už zvládali chov domácího dobytka, zkrotili koně, vytvářeli i poměrně složité
organizační struktury.

Tady to máme „černé na bílém“ – rod Šafrů patří po otcovské linii Y-DNA do haploskupiny I2A.
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Typické třicetičlenné tlupy neandertálců byly sice zvyklé na drsné
podnebí, ale nikoliv na drsného a lépe organizovaného člověčího
protivníka, a posléze mu podlehli (pozor, nejednalo se o nějakou
jednorázovou bitvu, ale o proces v řádu několika tisíc let). Jakmile se
v Evropě oteplilo, přišla tzv. doba meziledová, haploskupina R začala
expandovat z Asie na západ a nakonec dosáhla přes střední Evropu až na
území Francie a Španělska. A cestou postupně vyhladila neandertálce.
Cesta haploskupiny R se dá sledovat nejen prostřednictvím markerů
chromosomu Y, ale už i jejími kulturními projevy a tedy i vykopávkami
nejen koster, ale i hrobů a jiných památek (hlavně kamenných či
nekamenných nástrojů či nádob) – tyto kulturní projevy jsou označovány
pojmem aurignacien, na našem území k aurignacienu patří např. nálezy
v Mladečských jeskyních nacházejících se nedaleko moravské Litovle
nebo nálezy v jeskyni sv. Prokopa v Praze 5.
Známí cromagnonci vlastně patří také k tomuto klanu. Byli to mimo jiné
stavitelé obrovitých kamenných (megalitických) staveb, z nichž mnohé se
v Evropě dochovaly dodnes a kde dodnes budí úžas. Nejsou však našimi předky.

Cromagnonec

A KDE ZŮSTALI „ŠAFROVI“?
Předkové rodu Šafra přišli do střední Evropy o něco později. Zprvu jim v tom bránilo zmíněné
ledovcové pokrytí. Teprve v době meziledové (v interglaciálu) se začal klan IJ jednak štěpit, jednak
šířit.
Klan J, hlavně pak jeho odnož J2, je nejvýznamněji zastoupen mezi Semity – tedy Židy a Araby.
(Neradi si to přiznávají, ale geneticky jsou téměř totožní, jen pod vlivem různých náboženských směrů, které ovšem mají
původ v době zcela „nedávné“, jsou z nich dnes nepřátelé na život a na smrt. Ale kdo je antisemita, není jenom naladěn
protižidovsky, ale též protiarabsky).

Klan J má asi největší zásluhu na vzniku zemědělství. To se také s jeho

vznikem začalo šířit.
Klan I (k němuž „Šafrovi“ patří) nejdříve postoupil asi před 20 000 lety do jižní a jihovýchodní
Evropy
Tam se tato haploskupina vcelku pevně usadila a v největší koncentraci zůstala dodnes. Nachází se na
území kolem Jadranu (udává se, že asi 30% Chorvatů patří do haploskupiny I.)
Jak již bylo řečeno, v Evropě se záhy po předpokládaném příchodu nositelů R1 a nástupu klasického
aurignacienu konečně začínáme setkávat s prvními spolehlivými kosterními doklady moderních lidí,
které antropologové označují jako „cromagnonce“. Nejstarším z těchto nálezů je čelist z Peştera cu
Oase v jihozápadním Rumunsku, která byla datována do doby před 35 000 lety. V ostrém kontrastu
s neandertálci byli cromagnonci pořádní chlapíci s běžnou délkou těla kolem 180 cm (tedy o hlavu
převyšující neandertálce), štíhlých postav s dlouhými končetinami, které ještě nesly stopy adaptace na
horké podnebí Afriky.
Přibližně před 29 000 lety nám data získaná z grónských ledovců signalizují nástup přechodného
oteplení, které je sprovázeno šířením dalšího významného kulturního komplexu označovaného jako
„gravettien“. Dobrodruzi klanu I v souvislosti s oteplováním střední Evropy totiž mířili dále sever.
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Výpis markerů na chromosomu Y a počty
jejich opakování.

Z věstonických
vykopávek
Putování našich předků před
10 000 – 80 000 lety.
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Nositele gravettienu není třeba blíže představovat; patřili k nim totiž dobře známí „lovci mamutů“
z Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova, nemálo zpopularizovaní, byť v duchu dosti idealistickém,
v dílech Eduarda Štorcha. (Ovšem lepší znalosti idealizované, než žádné.)
Z vykopávek je asi tzv.Věstonická Venuše nejznámější. Důležitý je fakt, že není z kosti nebo kamene,
ale z vypálené hlíny, tedy keramiky. Lidé pod Pálavou po sobě zanechali velké množství drobných
plastik, většinou zvířat, a to nejen lovených, ale prakticky všech, které kolem sebe viděli. Tím, že
vznikaly z hlíny, se na mnohých zachovaly dokonce i otisky prstů.
Naši předkové nebyli žádní primitivové. Zůstává záhadou, jak dokázali předběhnout vývoj až o stovky
let, když se v době, kdy „normou“ bylo oblékání v kůži na tábořištích „lovců mamutů“ prokazatelně
objevily stopy tkanin, zřejmě nedopatřením otištěné ve vypálené hlíně. Je jim připisována už i
jednoduchá matematika na základě jakési „pětkové“ soustavy v podobě opakujících se zářezů na
kostech.
Byly nalezeny primitivní hudební nástroje, jakési píšťaly z vydlabaných kostí. Velkým překvapením
bylo objevení keramické masky obličeje (tzv. Venuše da Vinci), postiženého chorobným ochrnutím
kostí a současně objev kostry ženy se stejným postižením – maska tedy zobrazovala skutečnou osobu.
Díky moderním genetickým výzkumům můžeme mít tedy za potvrzené, že gravettští lovci byli zcela
jiného původu než cromagnonci. Do Evropy totiž téměř jistě přinesli Y-haploskupinu I. Příchod
gravettienu se kromě nových kulturních rysů markantně projevuje i antropologicky: Vedle rabiátsky
vyhlížejících lebek cromagnonců se objevují dlouholebé, harmonicky působící typy s dlouhým
obličejem, které antropologové označují jako „typ Brno“ (Brünn).
(Po „šafrovsku“ komentováno: s předky Šafrů přišli konečně (!) do střední Evropy pěkní a vysoce
inteligentní kluci.)
Příslušníci klanu I se pravděpodobně s neandertálci ani nesetkali, klan R podstatnou část „špinavé“
práce už odvedl.
Osídlování střední Evropy se sice dá slovy popsat lehce a zjednodušeně, ovšem ve skutečnosti to byl
velice komplikovaný proces, trvající stovky a tisíce let, protože ledovec se zase tak snadno nevzdával.
Po jeho dočasném návratu v poslední době ledové museli příslušníci klanu I (i R a dalších
doprovodných) hledat místa příznivější pro život (útočiště neboli refugia). Část se sice naučila
s tvrdou přírodou bojovat, stali se po neandertálcích opět lovci mamutů a dalších velkých zvířat. Další
části se štěpily do dílčích haploskupin. Ty přečkaly dobu ledovou jak v západní, tak ve východní
Evropě. Po oteplení zase migrovaly zčásti zpátky do Evropy střední. Tím se stalo, že střed Evropy
začal být po poslední době ledové jakýmsi genetickým „voříškem“, v němž se smísily klany
označované různými písmeny. Tímto „voříškem“ už zůstal dodnes. Sama gravettská kulturní expanze
do Evropy měla tři hlavní vlny a s ní také přišlo do Střední Evropy zemědělství. Ještě dodejme, že
poslední doba ledová skončila (asi) před 8 000 lety. V současnosti se zřejmě nacházíme někde u konce
doby meziledové a odborníci spíše očekávají postupné ochlazování a nástup další doby ledové. (Bláboly
aktivistů, usilujících o peníze daňových poplatníků na potvrzování globálního oteplování, berme s velkou rezervou. Nějaký
vliv lidská činnost na podnebí jistě má, ale příroda pracuje v jiných měřítkách, a jak jsme v předchozím textu viděli, i v jiných
časových dimenzích, kde nějakých 10 000 let velkou roli nehraje).

Pro nás, Šafrovy, je podstatné, že patříme do klanu – haploskupiny I2A, a v přímé linii otcovské jsme
se nikdy v „Rusku“ nenacházeli. (Odkud pocházely naše „přeslice“, tedy pra...babičky, to bohužel zatím nevíme.
Určitě už mezi nimi ale nebyla žádná neandertálka „z první ruky“.)
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MY, KELTOVÉ
Zatímco klany označované R jsou známy jako zmínění cromagnonci, naše klany I jsou pozdějšími
Kelty. To už se dotýkáme časů z počátků našeho letopočtu, tedy doby vcelku nedávné kolem 35001500 let před námi.
Do nedávna panující představa, že
Keltové byli ze střední Evropy
vytlačeni nebo přímo vybiti kmeny
Germánů, Slovanů nebo Maďarů,
nemá díky genetice opodstatnění.
Že Keltové zůstali v západní
Evropě a i v české kotlině dosud,
potvrzují nejen markery Ychromosomu, ale i genová mutace
označovaná G551D na genu CFTR,
která je pro Kelty typická. Že
Keltové (či jejich následníci) žijí
v západní Evropě, to není nic
nového - dodnes se v západní
Evropě hovoří jazyky z keltské
Mapa současné nejvyšší koncentrace „keltské“ mutace
jazykové
skupiny:
velštinou,
G551D na genu CFTR
irštinou, skotskou gaelštinou a
bretonštinou.
Ale
vysoká
koncentrace této genové mutace v Čechách a v Rakousku už překvapivá je. Zkrátka Keltové byli
(hrubě řečeno) kulturně asimilováni křesťanstvím, germánstvím, slovanstvím... , změnila se povaha
jejich kultury, řada jejich zvyků a svátků se stala součástí nových poměrů, ale zůstali zde. Lépe řečeno:
zůstali jsme zde. I s názvem Bohemia po keltském kmeni Boiů (v latině Boiohaemum apod.). Po
Keltech nám zůstaly i mnohé zeměpisné názvy, které nejsou slovanské - Labe (Albh, Albis – bílá
řeka), Vltavy (Vultava – divoká řeka), Ohře (Aga, Agara – řeka,
která má rychlý tok), Jizery (Isara – bystrá řeka), pravděpodobně i
Mže (Msa), Otavy (Atava) nebo hory Říp (Rif).
Zmíněný kmen Boiů patřil k těm nejvýznamnějším: počátek jeho
dlouhodobého usazení v Čechách sahá někam k r. 600 př.n.l. a na
rozdíl od většiny Evropy (tam skoro všude jsou Keltové v době
poledové identifikováni), nebyli Boiové germánskými kmeny
vyhubeni ani vyhnáni. Odolali i později se objevivším Slovanům.
Svoji „národní“ identitu si udrželi ještě ve 4 století našeho letopočtu,
čili v poměrně čisté podobě v českých zemích setrvali 1000 let (pro
představu délky toho časového období: prakticky stejně dlouho, jako
český stát od prvních Přemyslovců dodnes). Keltové měli vlastní
náboženství, razili mince (např. zlaté duhovky) s nápisy (což jsou
také první písemné zmínky nalezené na našem území), byli
schopnými válečníky (nikoliv dobyvateli), zvládali chov dobytka i
zemědělství. Jejich vcelku úspěšná taktika válečná spočívala
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Hlava Kelta, nalezená u
Mšeckých Žehrovic.
Všimněme si pěstěného
kníru i účesu.

v hrozivém řevu a všemožném hluku (bušení oštěpů a seker do štítů) i opakovaných naznačovaných
útocích, ze kterých se ale zavčas stáhli, až to nepřítel prostě psychicky nevydržel. (Účinek pozdějšího
husitského chorálu zřejmě patří do stejné válečné kategorie).

Stradonické oppidum, keltské hradiště nad řekou Berounkou u Nižboru nedaleko Berouna.
Keltové obývali opevněná návrší, oppida. Spolehlivě jich je na českém a moravském území
identifikováno minimálně osm. - Závist nad Zbraslaví, Stradonice u Berouna, Hrazany u Sedlčan,
Nevězice, Třísov u Českého Krumlova, České Lhotice u Nasavrk, na Moravě Staré Hradisko u
Prostějova a legendární Hostýn – a navíc řada dalších sídlišť, která neměla charakter oppid, například
tzv. Přerovská hůra u Přerova nad Labem ve středních Čechách. Keltové, přestože se vyznačovali
víceméně jednotnou kulturou, jazykem i náboženstvím, nikdy nevytvořili centralizovaný stát.
Nutno tedy podotknout, že legendární praotec Čech sice přišel do země „mlékem a strdím oplývající“,
ale ta země nebyla prázdná, on se sem vetřel jako imigrant mezi nás, Kelty.

KOLIK NÁS TU VLASTNĚ JE?
Podstatnou informací vyplývající z genetických testů
je složení současné české společnosti a podíl klanu
I2a v ní. Zde je třeba říci, že nás (tj. „našeho“ klanu
I2a) je v česku poměrně málo. Podle údajů z února
2014 je nás jen 9%. (No co, doženeme to kvalitou, ne?)
Spojíme-li se s bratránky z I1 a I2b, tak 24%, tedy
necelá čtvrtina české populace.
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A CO TEDY SLOVANÉ?
A Germáni, Frankové, Latinové atd.? Správná otázka s obtížnější odpovědí. Je třeba jasně říci, že
národy a Y-haploskupiny nemají v naprosté většině případů nic společného, snad jen větší zastoupení
určité haploskupiny v některém (a jen některém) národě (J u Židů a Arabů, H u Indů a Cikánů,..).
Definice národa je trochu složitější, ale omezme se na neúplné konstatování, že se jedná o společenství
jazykové, kulturní, ekonomické a územní (s mnoha a mnoha výjimkami).
Omezíme-li naši úvahu pro jednoduchost jenom na jazyk, pak Češi mluví (mizerně) česky, Němci
německy (v nářečích se často nedomluví). Angličané mluví anglicky, ale to Američané, Jihoafričané,
Australané a Indové také, a za Angličany se nepovažují. Američtí černoši se považují za Američany,
mluví anglicky a geneticky patří k africkým klanům B či E, podle toho, odkud byli loveni otroci.
A historie zná případy, že dobyvatel převzal jazyk a kulturu podmaněných prostě proto, že byla vyšší,
srozumitelnější, vyhovovala jeho mocenským ambicím. Tak „staří Římané“ v kulturní oblasti převzali,
co mohli od „starých Řeků“ a nejen od nich. Všem podmaněným národům nechali jejich náboženství,
předepsali daně a zajistili „pax romana - římský mír“, který trval skoro dvě stě let. Na jeho porušení
kolem r. 70 n.l. těžce doplatili vzbouření Židé svým rozehnáním po světě a životem v diaspoře.
Často se nemuselo ani jednat o nějaké násilné převzetí cizího území. „Česká“ šlechta si vcelku
dobrovolně za své panovníky zvolila v r. 1526 Habsburky a pozdější rozšíření němčiny nemělo
s germanizací nic společného, prostě v jisté době byla němčina jazyk bohatší než lidová čeština,
umožňovala preciznější vyjadřování třeba v oblasti filosofie, politiky, umění, a teprve pozdější
generace „národních buditelů“ tuto situaci opět vcelku mírnou cestou zvrátila vytvořením bohatého
českého názvosloví třeba přírodovědeckého či technického. A tak se stalo, že i „Otec národa“
František Palacký napsal první díly svých „Dějin národu českého v Čechách a na Moravě“ zprvu
německy a teprve následně se dílo překládalo do češtiny. Tomáš G. Masaryk psal a mluvil česky, po
otci byl Slovák, po matce Němec. Český téměř nacionalistický tělocvičný spolek Sokol (dodnes
existující) založil polo-Němec Tyrš (Türsch) s Němcem Fügnerem. – Na ukázku problémů s pojmem
národ by to snad pomalu mohlo stačit.
Různé státy ostatně mají k pojmu národ také odlišný vztah. Francouzi uznávají za Francouze každého,
kdo uznává francouzské životní hodnoty (a tedy i naturalizované Araby a černochy ze svých bývalých
kolonií). Němci svůj postoj zase staví na „hlasu krve“ a Němcem je pro ně každý, kdo má mezi předky
nějakého Němce. Švýcarům a Rakušanům to dnes raději neříkejte. Ovšem geneticky vzato jsou národy
jako Francouzi, Němci i Češi „voříškové“ Evropy, mezi jejichž genetickými mixy se jisté rozdíly
najdou, ale pro národnostní odlišnost zcela zanedbatelné. Kulturní, jazykové a další rozdíly jsou
podstatně nápadnější.
Slované tedy mluví slovanskými jazyky pocházejícími ze stejného základu, ale typickou Rusku či
Ukrajinku si s Češkou určitě nespletete. A jak se to má s „všeslovanskou myšlenkou“ – panslavismem
v praxi, to se můžete zeptat národů bývalé Jugoslávie nebo na setkání Poláků s Ukrajinci, případně
násilně ukrajinizovaných Rusínů. To jen Češi se Slováky až na občasné humorné šťouchanice spolu
vycházejí přímo/téměř ideálně (extrémističtí hlupáci jsou pochopitelně všude).
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KLANOVÍ PŘÍBUZNÍ
Současné rozšíření haploskupiny I2a ukazuje mapka:

Do haploskupiny I2a patří některé zajímavé osobnosti z nedávných světových dějin:

sir Henry Clinton
(1730 – 1795)
vojevůdce britské
armády v době
americké revoluce

Martin Luther (1483 – 1546)
německý náboženský
reformátor
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Andrew Johnson (1808 – 1875)
17. prezident USA
Charles Louis Napoleon Bonaparte
(1808 – 1873)
první francouzský prezident,
později se prohlásil za císaře jako
Napoleon III.

Miklós Horthy
(1868 – 1957)
viceadmirál velící
rakouskouherskému
loďstvu, později
regent
Maďarského
království

Nikola Tesla (1856 – 1943)
významný americký
elektroinženýr a vynálezce,
srbského původu

Jan (Honzík) Šafra, (2013- ... )
t.č. asi nejmladší z rodu Šafrů
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Prehistorický Adam žil se vší pravděpodobností před 60 000 lety ve východní Africe v prostoru mezi
Etiopií, Somálskem a Keňou. Jeho předkové však pocházeli z jižní Afriky. Zmíněný Adam je společný
předek všech dnes žijících mužů.
Předkové rodu Šafrů v otcovské linii se postupně přesouvali
-

Blízký východ/Arabský poloostrov (před 45 – 40 000 lety)
jižní a jihovýchodní Evropa (před 20 000 lety) a následně
střední Evropa
(doba meziledová) – šiřitelé tzv. gravettské kultury

V poslední době ledové, která skončila asi před 8000 lety, byli vytlačeni do tzv. refugií (útočišť) na
okraji ledovce a po jejím skončení se znovu vrátili do střední Evropy. Později se stali součástí
civilizačně-kulturních společenství jako
-

Keltové
(před 3500 lety až do zhruba 500 či 600 let našeho letopočtu)
„Slované“
(Keltové jazykově podlehli přišlým Slovanům)
křesťané a příslušníci moravských a českých státních útvarů (Přemyslovské Čechy se
víceméně stabilizovaly jako stát koncem 9. století n.l. po zániku Velkomoravské říše)
Jméno Šafra nesou pak prokazatelně od první poloviny 17. století (už před r. 1652). Ale o tom
už pojednává naše rodopisná kronika „Rod Šafrů – historie čtyř století“.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.

31.

.

Toto číslo vyšlo:

Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

20. 10. 2013

Rektorský úvodník aneb Slovo rektora na začátek:
Letošní prázdniny máme zdárně za sebou, ale důchodci, kteří tvoří 100 % našeho studentského
kolektivu , jsou známi tím, že mají málo času a prázdniny proto prožívají spíše bouřlivě a
pochopitelně bez ohledu na oficiální termíny vyhlašované zbyrokratizovaným ministerstvem
školství. Přesto jsme se nakonec sešli a navázali tak na naši minulou, historicky významnou činnost.
Ostatně pořadové číslo tohoto Drbodaje také o čemsi svědčí. Račme si uvědomit, že poprvé se
naše škola sešla 2. března 2013 a že tedy fungujeme prakticky bez přestávky již přes 3 roky.
Nezbývá nám než vzpomenout jediné naší studentky, která nás řízením osudu opustila a
nepochybně dohlíží na naše další kroky „tam odněkud shora“. Jarko, vzpomínáme na Tebe.
Jako rektora mě potěšilo, že jste se všechny do naší školy těšily. Také mne potěšilo, že všechny
studentky odevzdaly domácí úkol, ba dokonce že úkol dobrovolně odevzdala i naše populární
sudička a pedélka Sun, mimochodem pořádná sedmilhářka, jak bude ještě v drbací části našeho
listu ukázáno. Domácí úkoly budou využity k další publikačně-vědecké činnosti našeho ústavu , a
podle zásady „Běda tomu, kdo se osvědčí“, bude následovat ještě jeden podobného druhu
(„Přestaňte protestovat, není vám to nic platné!“)
Potěšující skutečností je i to, že pod taktovkou naší přední výtvarnice Zuzky V. vzniklo kolektivní dílo
„Stačí podat ruku...“, jemuž také ještě budeme věnovat pozornost. Aktivita se ani o prázdninách
zcela neuhasla. Svědčí o tom ostatně i nové přírůstky krásných děl, z nichž některá zde uvedeme a
ostatní vložíme na vbrzku aktualizované webové stránky.
Z moci úřadu, který jsem si svévolně svěřil, přeji všem studentkám a členům SPPŠ pevné zdraví,
chuť do díla, veselou mysl a dovoluji si vyjádřit víru, že v neztenčeném počtu, případně v počtu
rozšířeném, se setkáme (či jen dočasně rozloučíme) i v závěru letošního akademického roku
2013/2014.
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DRB o sedmilhářce SUN
Milé dámy (a vážení pánové), tomu nebude věřit, ale vše můžeme fotograficky doložit. Naše
pedelka a sudička SUN, která se prezentuje jako osoba téměř chudobná (málem socka), je
významnou veličinou v kapitalistickém hotelovém podnikání.
Nejdříve jsme narazili na její hotel v Mariánských Lázních. Skrytou i veřejnou kamerou jsme ve dne
i v noci zdokumentovali:

To jsme ještě byli ochotni velkoryse přehlídnout
– konec konců, je to pastouška kdesi v českém
pohraničí.
Jenže to jsme ještě netušili, že za pár dnů
zjistíme až ve španělském Katalánsku, že Sun

podniká ve velkém s panem Villagem,
strategickým partnerem (a kdoví, jestli jenom
strategickým?). Náhoda tomu chtěla, že nás
cestovka ubytovala v hotelu, jehož snímky
následují a mluví za vše:
Do tohoto bazénu jsme koukali v noci se 6. patra.
A to nám SUN ani nedala žádnou slevu „na účet podniku“, lakotnice!
No, SUN, povídej! Jak teď potěšíš naše závistivé dušičky?
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RUCE V KRAJCE
Naše univerzitní výtvarnice Zuzka V. zagitovala naše
studentstvo k vytvoření originálního paličkovaného
závěsu, tvořeného 12 rukama – tedy obrazu, který
tvoří 12 rukou, na nichž se podílel větší počet rukou
našich studentek. Úpravou několika návrhů vznikl
název definitivní, totiž „Stačí podat ruku...“.
Přinášíme fotografie z vernisáže výstavy v Rychnově
u Jablonce nad Nisou. Oficiální řečníci mají naše
veledílo za zády.
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Zmíněné slavné výstavy se ovšem Zuzka V. zúčastnila i individuálně svým Motýlem.

Zuzko, jsme na tebe hrdi a pyšni, ba přímo nafoukáni. Jen tak dál!
********
Po prázdninách zaperlila Alena K. svým andělem (s výměnitelnou tváří ) či Škraboškou
a z „dílny“ Zuzky Jurajdy se objevil další apartní klobouk.

Tak zatím…. !!!!
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.

32.
Toto číslo vyšlo:

Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

11. 11. 2013

OSTRÝ PROTEST
V bulvárním tisku se v poslední době hanebně spekuluje o pedofilních sklonech samozvaného
rektora-školníka naší Univerzity. Proti tomuto nactiutrhání se vznáší ostrý protest, neboť všechny
studentky školy jsou již plnoleté, některé z nich už dokonce nějaký ten pátek (o čemž svědčí
například jejich autentická vyprávění, kterak kladly krajkové šály do cesty útočící panské jízdě
v bitvě u Sudoměře, či jak sváděly k hříchu mladého Jana Ámose).
Jediná trochu později narozená slečna se v prostorách Univerzity objevila 29.10.2013, kdy
nastoupila na dočasnou stáž administrativního charakteru. Jednalo se o Kristýnku Š., která však
přišla v doprovodu gardedámy (dueni) Zuzky Jurajdy, takže o mravopočestnosti všech zúčastněných
nemohlo být žádných pochyb. Mladá stážistka se ujala zvonění na začátku výuky, vybírání a
rozdávání indexů, vylepování prezenčních známek a podobně. Protože se všech úkolů výborně
zhostila, byla odměněna rektorskou pochvalou.

Na její dotaz, zda by se také mohla zúčastnit studia na naší Univerzitě, jí však babička Z.Jur.
popravdě sdělila, že ano, hned jak Kristýnka bude v důchodu.
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V reakci na minulé odhalení kapitalistického působení SUN přišel následující dopis:
Hotely SUN
Jo jo, byla jsem odhalena rektorem školníkem, a to jen proto, že dneska mají všichni možnost
cestovat, kam se jim zlíbí. Navíc si všímají věcí a dění kolem sebe se zbytečnou zvědavostí. Kdyby
seděli doma nebo na zahrádce, nemuseli se domáknout pravdy. Dobře, přiznávám se, ale ptám se:
Rektore, už jsi někdy slyšel nebo viděl, aby socka dávala slevy ?
Další pravdu v budoucnu možnou jsem se dočetla na facebooku z písmenek na klávesnici od
nám všem dobře známého JŠ a tuto poznámku komentovanou opět osobou nám známou pod
pseudonymem EGO v návštěvní knize Herdule. Jedná se o předvolební heslo zmíněného JŠ tohoto
znění: „Hlavně, ať mi neseberou zahrádku“, což EGO komentovala tím, že já bych mohla přijít o
své hotely. Pokud si dobře pamatuji, to už tady také jednou bylo, takže stát by se mohlo při
nesprávném výsledku voleb.
Dobře, ať si ty hotely vezmou, stejně jeden, ten nejdůležitější mi nikdo sebrat nemůže i kdyby
tisíckrát chtěl, a proto všechny Herdulky a Herduláky, včetně všech rektorů a školníků srdečně zvu
na dovolenou zdarma. Co bych pro tuhle krásnou bandu neudělala. Je pravda, že hotel musí mít
zvenčí okny zakryta titanovými pláty, ale jsou ozdobené zlatem. Zato interiér potěší i toho
nejnáročnějšího turistu, neexistuje nic, co by chybělo. Hotel má vlastní ZOO, parky, čistý vzduch,
bazény i písečné pláže, obchody a kdo má zájem, může mít i vlastní zahrádku. Klima je mírné,
střídají se 4 roční období, ale nehrozí záplavy, jak je tomu zvykem v posledních letech tady. Pokoje i
apartmány jsou komfortně vybavené a pohodlné, také ozdravné lázně mohu nabídnout, každý, kdo
hotel navštíví, už si nikdy v budoucnu nestěžuje, že by ho něco bolelo.
Vřele vám doporučuji už se chystat příští dovolenou právě sem.
Jeden problém však mám. Protože mi asi seberou ty ostatní hotely, musíte si sami zaplatit cestu
a zajistit dopravní prostředek, protože jsem přišla o všechny úspory. Ale to je opravdu jediný
problém. Nakonec, stejně jsem četla, že už je několik soukromníků, kteří pořádají výlety do
vesmíru, tak hurááá a já se na vás moc těším. Šťastnou cestu i dovolenou.

SUN
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Dědická burza
Na každé sešlosti naší Univerzity nyní probíhá dědická burza. Člen SPPŠ Dr. Václav M., přinesl
studentkám k rozebrání pozůstalost po Jarce, která nás opustila a sleduje nás odněkud „tam nahoře“.
Obnáší ta pozůstalost několik krabic nejrůznějších přízí, šanonů podvinků, krajkářské literatury a
podobně.

Protože až dosud nedošlo k žádným nechutným tahanicím o to či ono, jak je při podobné neblahé
situaci zvykem i mezi příbuznými, myslíme si, že je Jarka s námi spokojená a je i tímto
mimořádným způsobem stále mezi námi přítomna.
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Zuzka už zase přišla pozdě.
Zatímco ostatní již pilně pracují, ona teprve hledá pomůcky

Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ

Vánoce se blíží... – Pavlina přispěchala s Betlémem.

Alena: Kytara z cyklu Hudební nástroje
Tak zatím…. !!!!
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.

33.
Toto číslo vyšlo:

Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

10. 12. 2013

PREVENTIVNÍ AKCE PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
2. listopadu t.r. navštívila Ilegální univerzitu Herdule jednočlenná komise z kliniky nemocí
z přepracování v osobě MUDrc h.c., PoťDr. Honyho Schulmajstra, a provedla preventivní prohlídky
přítomných herdulí. Komise se zaměřila jednak na pracovní podmínky, jednak na vyšetření
zdravotního stavu a zjištění měr a vah herdulí.
MUDrc.h.c., PoťDr. Schulmajstr se dostavil v plášti ještě zakrváceném přímo od hromadné pracovní
havárie (koaliční jednání blbců s pitomci v Parlamentu ČR). Po krátkém instruktážně-naučném
pojednání bylo přistoupeno k vlastní akci. Vše nejlépe dokumentují fotografie:

Snímky ukazují, že zatímco si komisař „třepil zobák“, aby přítomným vysvětlil důležitost pracovní
prevence, známá výtržnice Pavlina P. (je to sice Petříková, ale z důvodu ochrany osobních údajů to
nesmíme napsat, takže pšt!) zase nedávala pozor. Proto se nelze ani divit jejímu zmatenému
výrazu, když nesla svou herduli ke změření a zvážení. Jednu chvíli to vypadalo, že chce přítomného
komisaře zakousnout.
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Akce však dále běžela bez rušivých excesů. Například Jurajda se na komisního lékaře tvářila
výslovně příjemně, ba zamilovaně. To Libuška brala věc se vší vážností sobě vlastní, vědoma si
důležitosti zdraví pro její herduli:

Iva pro jistotu přináší herduli i se stojánkem, aby se jí v současném politickém klimatu nezkřivila
páteř (té herduli), zatímco z tváře Jiřiny je patrna mateřská starostlivost o svěřeného tvora. To
Zuzka VeZuza má ze všeho zase jenom „prču“
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Ze závěrečné zprávy a protokolu vyjímáme:
Řazení podle
BMI
1
2
3
4
5
6
7
8
podle hustoty
1
2
3
4
5
6
7
8

Pěstounka Hmotnost
herdule
g
VeZuza
668
Libuška
645
Jurajda
766
Helena
1429
Pavlina
814
Iva
984
Alena
984
Jiřina
1230
Libuška
VeZuza
Helena
Jurajda
Pavlina
Iva
Alena
Jiřina

645
668
1429
766
814
984
984
1230

Délka
cm
28
26
26
35
26
28
28
27

Průměr
cm
11
12
11
17
11
12
12
12

Pracovní
hustota
0,184096
0,175479
0,227343
0,203861
0,241589
0,248585
0,248585
0,32224

BMI
8,5
9,5
11,3
11,7
12,0
12,6 !
12,6 !
16,9

26
28
35
26
26
28
28
27

12
11
17
11
11
12
12
12

0,175479
0,184096
0,203861
0,227343
0,241589
0,248585
0,248585
0,32224

9,5
8,5
11,7
11,3
12,0
12,6
12,6
16,9

Měřením, zvážením a znaleckým okouknutím bylo zjištěno (viz protokolární tabulka) že herdule
Zuzky V. a Libušky jsou akutně ohroženy anorexií, a to jak z pohledu BMI (body mass index), tak
z pohledu pracovní hustoty. Jako nejrychlejší léčebné opatření se jeví dosypání herdulí křemičitým
pískem, kousky železa nebo rovnou nastřelením olověných broků.
....
Vážný případ životu nebezpečné otylosti byl zjištěn u Jiřinky (tedy u její herdule, ne u ní samotné) a
zase jak z pohledu pracovní hustoty tak BMI. Všeho moc škodí, i Božího požehnání, a Jiřinčina
herdule je zkrátka zralá pro zásah chirurga nebo rovnou řezníka.
...
Dále byl zjištěn případ možného zázraku, který bude postoupen Vatikánu, aby rozhodl, k čí
kanonizaci (prohlášení svatosti) bude použit. Herdule Ivy a Aleny totiž vykazují shodné znaky, takže
se musí jednat buď o podvodné jednání studentek (což v Ilegální univerzitě Herdule je nemyslitelné),
nebo o klonování (což zákony zatím nedovolují), nebo o zázrak (což se jeví jako nejpravděpodobnější
vysvětlení).
...
Preventivním šetřením bylo dále zjištěno, že v učebně je teplo, sucho i světlo. Navzdory přítomností
alkoholických nápojů žádná ze studentek nejevila známky těžké opilosti. Ve vzduchu nebyl cítit
nikotinový kouř ani nelétala hrubá a neslušná slova (což potvrzuje, že žádná z dam se nevěnuje
politice).
(konec citace)
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Stalo se ... a jiná oznámení
- Redakce přísahá, že je to pravda: 26.11.2013 se k výuce nedostavila Jurajda, protože zaspala.
- Výuka dne 3. 10. 2013 odpadla z důvodu rektorského volna – na univerzitě se měnila podlaha
v kuchyni, v důsledku čehož byl na více než týden paralyzován normální chod budovy.
- Po úspěchu prázdninového domácího úkolu a vzhledem k připravovanému sborníku k x-letému
trvání univerzity vyhlásil rektorát-školníkát vánoční domácí úkol. Každá ze studentek (dobrovolné
připojení členů SPPŠ vítáno) si vybere ke zpracování jedno z témat:
- Jak jsem bojoval(a) u Sudoměře
- Já na základní škole (nejlépe v první třídě, není však podmínkou)
- Já na výtvarné výchově na ZŠ
- Moje školní průšvihy
Vypracované úkoly budou vybrány (nebo zašlete e-mailem) hned po zahájení v lednu 2014. Úplný
soulad se zadáním není nutný, důležitá je snaha.

Z nových přírůstků:
Zuzka V. nezůstává nic dlužna své výtvarné pověsti a podle svých návrhů začala chrlit anděly.
Redakce jich t.č. eviduje sedm (není vyloučeno, že několik dalších je utajeno v jejím soukromém
depozitáři).

Toto je jenom výběr.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
Tak zatím…. !!!!
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

Sešlo se na redakčním stole:
Vážený pane rektore,

34.

.

Toto číslo vyšlo:
Vánoce 2013 – Tři králové 2014

.

dovolte mi abych Vám, Vaší paní a všem frekventantkám VŠ Herdule popřál hezké a klidné Vánoce a vše
nejlepší do Nového roku 2014.
Dr.V.Masner
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Další anděl z rukou Zuzky
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Vánoční motivy - Zuzka, Alena, Helena

Tak zatím…. !!!!
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Teda já zírám......
Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

35.

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

.

Toto číslo vyšlo:
14. 4. 2014

Inspekce v Herduli

.

V zastoupení SPPŠ dostavil se v roli ctihodného
inspektora pan Rudolf Pilný a věren svému jménu setrval
po celou dobu konání seance dne 18. 3. 2014. Z jeho
návštěvy vznikl též lichotivý zápis jím vlastnoručně
podepsaný.
Zdrcený obličej v pozadí sedící vedoucí studijního
oddělení je ovšem dílem hereckého nadání a netřeba
z něj nic vyvozovat. Všem inspekcím dělá dobře, jsou-li
obávány. Proč jim tu radost nedopřát?

Milý den žen 2014
MDŽ se opět na Ilegální univerzitě Herdule slavil. Rektor v hlavním projevu připomněl smutnou
skutečnost, že všechny dámy v akademickém sboru o jistou část svého tělesného vybavení
v záchvatech dávné mladické nerozvážnosti přišly, a proto všem
nadělil náhradní díl. Bohužel, jeho snaha opět přišla vniveč, neb
dámy z mladické nerozvážnosti dosud nevyléčené o náhradní díl
přišly opět, byť tentokrát způsobem poněkud odlišným.
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Cestování následníků
Ve světě se strhla lavina cest, majících
usnadnit malým následníkům cestu na
vrchol moci a slávy v dosahu jejich
působnosti (ať si poddaní a podřízení
zvykají). Nemusí se jednat jenom o trůn
říše, nad kterou slunce nezapadá, jako

v případě malého George, panovnického
následníka
Spojeného
království
Velkobritánského, jehož rodičové dovlekli
v posledních dnech až na Nový Zéland.
Chudáčka malého tam uvítali prdelatí
domorodci. Být jeho rodiči, bylo by na místě se
obávati, že následníček skončí jako odpolední
svačinka pro celý opičí kmen.
Ale nekritizujme druhé.
Ilegální
univerzitu
Herduli
v posledních dnech navštívil malý

Dovolte, pane
rektůrku,
abych vám
představila...

rektůrek
Honzík
Š.
(1+kousek), aby si prohlédl
kolektiv, který bude jednou řídit,
protože
je
zřejmé,
že
členky
akademického sboru jsou vybaveny tuhým
kořínkem (kdyby nebyly, tak by už je
návštěvy Herdule nadobro zdevastovaly).
Rektůrek byl nadšeně přijat, pochován
kdekým. Asi nejvíce se mu líbilo u Pavliny
P. a od Zuzky V., emeritní profesorky, si
nechal vše podrobně vysvětlit:
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Skleničkování
Jako obvykle (a nepříliš v souladu s univerzitním řádem) se paličkování nenápadně proměňuje
z paličkování na tlachání a z tlachání na skleničkování. Tento nenápadný posun pedagogické náplně
se podařilo fotograficky zachytit. Fotky jsou sice jako TAJDŮV a uloženy v univerzitním archivu
k pozdějšímu vydírání, ale (jsme v Česku) utajit se je nepodařilo.

1. Jak vidno, zatím se nic
neděje a přítomné dámy
předstírají aktivní účast a
paličkují.
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2. Jak vidíte, i fotografie mohou působit
klamně, nejsou-li doprovázeny pohledem do
zákulisí. A tady už je vidět připravený
diverzní materiál.

3. Dámy začínají tlachat

4.
Dobrovolnic
připravených
k plnění
číší,
skleniček
a
štamprlátek
se
v očekávání
alkoholového opojení najde vždy
dostatek.

5. Pak přichází pozvedání
číší...
6.-7. ...a nakonec neblahé konce.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.
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Toto číslo vyšlo:
1. 6. 2014
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ZÁVĚREČNÉ
ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO
SBORU
A
VÝROČNÍ
SROCENÍ
SPPŠ
Úterý
10. 6. 2014

Akce se koná v reprezentačních prostorách (zahrada, půda, sklep,... – dle počasí)
Ilegální univerzity HERDULE (u ŠAFRŮ) s plánovaným začátkem (který se
nemusí
krýt s realitou) ve 14 hodin.
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Vzhledem k aranžmá akce a přítomnosti
příslušníků královského rodu mohou dámy
nastoupit ve večerních toaletách (u proletářek a
jiných sociálně slabých studentek nejsou
podmínkou, očekává se však i tak oděv čistý a
vyspravený). Účastnice, které se dostaví ve stavu
podroušeném, nebudou připuštěny (k této akci, doma
v soukromí si pochopitelně mohou skotačit dle libosti).

Oprášení základů švédštiny a společenského chování se
vřele doporučuje.
(Podaří-li se udržet v chodu tiskárnu, bude součástí akce též
distribuce almanachu HERDULE)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hromadný výlet na zámek Doudleby nad Orlicí, za účelem (tajné),
se uskuteční v pátek 13. 6. 2014.
Účast je dobrovolně povinná! Hradecké účastnice odjíždějí vlakmo v 9,05 z hl. nádraží HK,
příjezd do Doudleb n. O. v 9.50 hod doudlebského času. Při společném cestování budou dámy
pamětlivy dobrého vychování, zdrží se hlučného halekání a obscénních gest. Akce má charakter
kulturní, protivládní výkřiky a hanobení států evropské socialistické soustavy se proto zapovídají.
(Změna termínu v případě nepřítomnosti zámeckého pána je vyhražena).
*********************************************************************************

Řady členů SPPŠ rozšiřuje mladá dáma Marcela Sandholzová-Sluníčková
z Bíliny ze severozápadních Čech, která si na internetu našla naše stránky a přihlásila se jako
přítelkyně školy. (Sluníčka se nám začínají množit, budeme je muset začít číslovat). Sama aktivně
paličkuje, vytváří hlavně drobnosti dárkového charakteru. Vítáme ji tedy i touto cestou. Nebude-li
zlobit, uděláme z ní externí studentku.

-----------------
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.
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FOTOREPORTÁŽ z PAMĚTIHODNÉHO PŘEDÁVÁNÍ
HERDULOVÝCH CEN

.

Výroční srocení SPPŠ a zakončení akademického roku 2013-14 (10. 6. 2014)

(Zprostředkováno čočkami Soni Kosové, Soni Hubáčkové a Zuzky Vebersikové)


Z důvodu chladného počasí byla akce (alespoň virtuálně) přenesena do rovníkového Švédska, kde
(pravda) bylo zase trochu více teplo než by bylo zdrávo. Navzdory všemu účast však byla hojná,
návštěvníci přijeli nejen třeba z Borohrádku, ale i z Prahy, a byli i tací, kteří si kvůli tomu vzali
neplacené volno. Ba i švédský slovník (dle vzhledu pamatující Švédy, internacionálně pomáhající
v Českém království za války třicetileté) byl dovezen až z Albrechtic n.O.
Nekašlat, nesmrkat, neprdět!
Povstaňte, Její Veličenstvo královna SUN I. přichází!

1. – Nelze popřít, že příchod ceremoniáře
byl trochu šokující
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2. – Příchod královny

3. - Hlavní projev ceremoniáře
a nejvyššího našeptávače
zahajuje slavné srocení:
„Dámy a pánové! Osoba
slavného vědce a objevitele Járy
Cimrmana
je
dostatečně
známa. Méně známo je, že Jára
Cimrman měl jednovaječné
dvojče, které však mělo jiného
otce a aby nedošlo k nemilým
komplikacím, bylo vloženo do
košíku a posláno po vodě...
Doplulo až do rovníkového
Švédska, kde se ho ujali černí
eskymáci.
Dlouho nevěděli , jak mu mají říkat. Říkali mu tedy Herdul, což v eskymáčtině znamená něco jako
Chytrák nebo Mazanec. Když si ve věku pozdějším hrál se zápalkami a zapálil jednu chýši, dostal jméno
Palič. Během studií si pak našel kamaráda jménem Alfréd Nobel. Ten, jak známo, vymyslel dynamit,
zbohatl a založil Nobelovu cenu. Palič Herdul opět zůstal ve stínu slavné osoby. Když zmotal cuchaninu
sisalového vlákna, objevil výrobu krajky. Na tom později zbohatl, věnoval se však hlavně vykořisťování
krajkářek, nákupu a prodeji paličkovaných krajek, a ze svého jmění pak založil Herdulovu cenu. Tato
tradiční cena bude dnes udělována poprvé a to členkám Ilegální univerzity Herdule.“
(Redakčně zkráceno a volně parafrázováno, nebo projev nebyl dán redakci v písemné podobě k dispozici.)
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5. – Její veličenstvo královna SUN I. se každé
z dam ptá: „Přestaneš paličkovat?“
Dostane-li řádnou odpověď. „Nepřestanu“, je
vyznamenané dámě předán diplom Herdulovy
ceny, peněžní šek a výtisk almanachu Herdule.
(Na snímku Pavlina)
4.- Začíná vyvolávání vyznamenaných osobností

6.- Jiřina

7.- Iva
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8. - Zuzka Jurajda

9. – Alena

10.- Libuška

11. – Helena to dostala (zřejmě) i s královským napomínáním (nebo pochválením?)

12.- Pavlina předává dar studentek královně, vedoucí studijního oddělení dostala kytici
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13. - Oficiální část akce je prohlášena za ukončenou. Následuje část společenská,
spočívající v pojídání, povídání a popíjení, přičemž i Její Veličenstvo projevuje
svého demokratického ducha a baví se s obyčejným plebsem, jak vidno z dalších
fotek:

Dr. Masner nahlíží do almanachu Herdule


Jídlo a pití je neseno na stůl
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a

Diplom a peněžní šek (vzorky bez podpisů)
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Společné foto
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.
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.

Toto číslo vyšlo:
16. 6. 2014

NA DOUDLEBÁCH

.

(FOTOREPORTÁŽ A TROCHU PSANÍ STRAN UNIVERZITNÍHO VÝLETU)
Akce „Univerzitní výlet na zámek v Doudlebách“ by se jistě mohla jmenovat jinak, ale protože se jí
vlastně končil akademický rok 2013-14, zůstaňme u staré školní tradice. Připravovala se zčásti
konspiračně, protože její součástí bylo vnucení se na soukromou návštěvu k hraběti Petru Dujkovi,
potomku slavného rodu Bubna-Litic, a z dále uvedených důvodů nebyl zájem na jejím předčasném
prozrazení. Díky vzácnému pochopení paní Broni B., šedé Eminenci a zámeckému Ferdovi-mravenci
v jedné osobě, byl naplánován termín a řešila se doprava. Původní záměr jet do Doudleb vlakem padl,
protože pan Fanda F. s velkorysostí sobě vlastní prohlásil, že nás tam všechny doveze, pokud nás nebude
více než 9, protože více osob jeho superbus nepobéře. Vzhledem k tomu, že část akademického sboru je
z Albrechtic n.O. a z Borohrádku (což je od doudlebského zámku co by kamenem dohodil a veřejnou
dopravou dojel – tedy za humny) byla kapacita povozu pro Hradečáky dostatečná.
A jelo se! Psal se pátek 13. 6. 2014 hned po poledni.
Navzdory
obavám
z kolon aut tlačících
se
víkendově
na
výpadovku proběhla
cesta vcelku rychle.
V zámeckém
(před)parku jsme se
postoupně shoufovali
s těmi, kteří přijeli
z blízkého
okolí.
Rektor se na lavičce
převlékl do svého
taláru
(náhodným
návštěvníkům zámku
bylo vysvětleno, že je
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jinak neškodný). Paní Broňa nás mezitím ujistila, že hrabě je přítomen, ale ani ona, ani on vcelku nevědí,
oč se bude jednat. Poťouchlého záměru bylo tedy dosaženo.
Oč vlastně šlo? Studentky Ilegální univerzity Herdule, duchem
zhruba o 75 % mladší, než by se z jejich zjevů navenek mohlo
zdát, z mladické bujnosti a z radosti ze života ve druhém
dětství se rozhodly, že dobrotou, laskavostí, moudrostí a
charismatem oplývajícího zámeckého pána z Doudleb n.O.
obdarují a snad i potěší svými kolektivními díly. Vzhledem
k tomu, že zámek se nachází prakticky v centru krajkářské
oblasti (Vamberk je hned vedle) a v době svého chátrání za
bývalého režimu byl zčásti i muzeem paličkované krajky, nebyl
tento nápad tak zcela od věci. Sám hrabě byl některým
členům/členkám znám již z dřívějších tvůrčích aktivit na
zámku pořádaných (Dny řemesel, malířské plenéry apod.),
takže se sjednáním příslušné audience nebyl problém.
Ideovou šéfovou a šéftvůrkyní či hlavní aranžérkou děl byla
Zuzka V., ostatní dámy připojily dílka vyhotovená ji
vlastnoručně dle jí navržených podvinků (zčásti též dle
podvinků komerčně získaných). Jedno dílo nese název Ruce (a
stejně jako sgrafita na zámku, žádné dvě ruce nejsou stejné),
druhé Rej motýlů.
Samotný akt předání proběhl v zámecké kavárně, kde, jako
obvykle, rektor držel vstupní řeč a představil hraběti celý
přítomný ansámbl. Potom byla rozbalena role hadrů, z nichž
byla vylovena obě díla, což vzápětí vyvolalo vzrušenou
debatu, kam se to pověsí.Následovala živá diskuse, v níž si
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hrabě získal obdiv i těch, kteří ho dosud neznali a nakonec jsme společně navštívili zámeckou sýpku,
přebudovanou na unikátní přírodovědné muzeum, obrazárnu, výstavní prostor,....
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Na zámku je stále něco nového a hrabě je nejpovolanější průvodce. Zde expozice Mořský svět a
Papoušci.

Byl to
vydařený
výlet.
Nezmokli
jsme!
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

39.

.

Toto číslo vyšlo:
15. 9. 2014

SKANDÁLNÍ ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU

.

Dramatické soudní přelíčení

Dvě pachatelky na útěku souzeny v nepřítomnosti
Začátkem září 2014 dostaly všechny studentky Ilegální univerzity Herdule soudní obsílku s výzvou, aby
se dostavily před soud ctihodné soudkyně Sun Hubáčkové k projednání vznesené žaloby. Protože si
dámy nepřivedly vlastního obhájce, byl jim určen zákulisními pletichami obhájce/-yně ex offo.
Soudní jednání započalo v důsledku potíží na
železniční trati Praha-Hradec Králové s jistým
zpožděním, protože potulné soudkyni ctihodné Sun
nebylo možno včas se doručit na místo konání
soudu. Toho zbaběle využila jedna z obžalovaných
a pod záminkou pracovní povinnosti utekla
z dosahu soudu. (Ta druhá se rovnou vymluvila na
pomoc manželovi při konání řemeslných prací).
Ctihodná soudkyně Sun dala hned zkraje najevo, že
proces bude řídit pevnou rukou a nenechá si do
svých pravomocí nikým kafrat, zpérovala hned
prokurvátora-žalobníka i obhájkyni.
Po nezbytných vstupních formalitách dostal slovo
prokurvátor, aby v roli žalobníka přednesl žalobu.
Dle stenografického záznamu uvádíme:
***

Ctihodná soudkyně
Soňa SUN Hubáčková
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Slavný soude, Vaše ctihodnosti!
Jménem lidu převážně českého, vietnamského a taky
trochu slovenského dovoluji si před Vaše soudní
hovno, pardon, stolici, postavit skupinu zlotřilých
dam a nechat na Vás spravedlivé posouzení jejich
činů, přečinů a zločinů. Tyto dámy spáchaly své
skutky jednak jako organizovaná smečka a jednak
individua, tedy samostatně.
Pokud je vyšetřovacím orgánům známo a jimi
zjištěno, tak obžalované jako skupina prozahálely
celé prázdniny, čímž je možno je charakterizovat jako
nepřizpůsobivé živly práce se štítící. Na tom ovšem
nedosti. Ač jim naše společnost poskytuje různé
výhody a benefice, postavily se tyto ženštiny
k obecné blahovůli zády a urážlivým způsobem
nevyužily žádnou z vymožeností, kterou jim pracující
lid nabídl.
Ani jedna nevyužila možnost přecházet na červenou
v dopravní špičce, v hanebném komplotu se odmítly
zúčastnit naskakování do rozjíždějícího se rychlíku. Považte slavný soude, vždyť ony dokonce, navzdory
svým drobným a sehnutým postavám dokonce ani
Prokurvátor-žalobník
nepodlézají závory a okázale štítivě obcházejí dráty
Herodes
vysokého napětí na zem spadlé, nepodařilo zjistit, že
by se za jízdy ve vlaku vykláněly z okének za účelem
mávání kolemstojícímu občanstvu, a co nejhorší, na dálnici vůbec nevyužily možnost jízdy v protisměru.
Co se individuálních skutků týče:
1) Alena Krejčová – dáma se sklonem k frivolnosti vytváří frivolitky pornografického charakteru za
účelem kazení dětí a mládeže a ukájí se návštěvami podniků pověsti pochybné, jako různé výstavy,
veletrhy, trhy a minitrhy s kýčovitými výrobky vydávanými za „umění“.
2) Jiřina z neznámých důvodů zvaná Pilná – holduje nezřízenému pendlování pomocí dopravy železniční
na trati Borohrádek-Hradec Králové hl.nádraží a zpět, aniž by ovšem využila výše naznačených výhod
starobních důchodců. Surově se chová ke svému hendikepovanému muži a nutí ho k nadměrným
fyzickým výkonům a k činnosti tělesného strážce. Co provozuje v ústraní s oficiálním najatým
bodyguardem se sice nepodařilo vyšetřit, ale lze si domyslet, že to nic mravného nebude.
3) Iva Fidlerová, souzena v nepřítomnosti – se stále pokouší napravovat dílo Boží a pozměňovat
druhovou skladbu přírody. K vrcholům její zločinné genetické činnosti patří zkřížení dvou suchých klacků.
Místo aby svou láskyplnou péči věnovala manželovi, radši se rejpe v hlíně a týrá psa a další živočichy
v blízkosti se nacházející.
4) Libuška Zítková to je také pěkné kvítko! Své zločiny páchá v dokonalém utajení, což se zřejmě
naučila v kursech cizích tajných služeb, člověk by málem uvěřil v její nevinu. Tak se její andělskou tváří
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nenech, slavný soude, ošálit. Ve skutečnosti je ještě mnohem mladší, byť se neprávem dovolává toho, že
je ještě „pod zákonem“.
5) Pavlina Petříková je osoba se sklony k násilí verbálnímu i fyzickému. Akademičtí funkcionáři se klepou
hrůzou nejen, když přichází na výuku, ale dokonce již při vyslovení jejího jména. Navazuje intimní styky
s českou šlechtou, líbá kdekoho na potkání a drobnými dárky neustále korumpuje své bližní. Pěstuje
chorobnou anorexii a její léčení pak zatěžuje zdravotní pojišťovny. Na veřejnosti pak maskuje svůj stav
různými vycpávkami.
6) Dalším individuem je osoba, jejíž identitu se nepodařilo spolehlivě zjistit, a která je v době tohoto
soudního přelíčení na útěku. Někdy si říká Juráčková, jindy Jurajda, pak zase Zuzana nebo Jaroslava. Má
pravděpodobně vypatlaný mozek a tudíž je nebezpečná jak sobě, jak blízkému okolí. Nikdy není jisté, co
zapomene (vypnout vařiče, vodu, plyn, klíče, brýle občanku,...) a kde.

7) Zuzana Vebersiková absolvovala 1. stupeň základní školy za pomoci úplatků (možná nejen finančních,
nemrava!) Důkazem budiž skutečnost, že vůbec nezná hodiny, všude chodí pozdě a tím pádem vyrušuje.
Rovněž předstírá známky výtvarného šílenství, neustále něco vymýšlí, navrhuje a plánuje. Kdo to s ní má
vydržet? Ráda pokulhává, ale jenom když je někdo v dohledu. Jakmile je za rohem nebo něco čmajzne,
běhá jako čamrda.
Slavný soude! Prokurvatura žádá pro všechny obžalované trest doživotí natvrdo o chlebu a vodě.
***
Redakci se doneslo, že po skončení této plamené obžaloby podal již dávno zesnulý JUDr. Josef Urválek
demisi in memoriam z funkce prokurátora a s pocitem studu se sám zahrabal hluboko pod
zem..

S obžalovanými se soudkyně vůbec nebavila, protože viděla, že jsou trémou a studem zcela
bezsebe a předala slovo obhájkyni:
***

Vaše ctihodnosti, slavný soude!
Stojí před Vámi skupina žen, která byla obviněna z organizovaného zločinu. Státní prokurvátor a
žalobník barvitě vylíčil jejich trestné činy a žádá co nejpřísnější tresty.
Já, jako jejich obhájce bych Vám ráda ukázala tyto dámy z jiného úhlu pohledu a ponechala bych na
zvážení slavného soudu, jaké tresty si zaslouží. Při rozhodování je nutné, aby soud vzal v úvahu všechno,
čím musely tyto obviněné ve svém krátkém životě projít, poukázala bych na jejich neutěšené rodinné
poměry, které je v mnoha případech možné označit za týrání. Ráda bych poukázala na to, že pro každou
z nich existuje minimálně jedna polehčující okolnost, tak jak je definuje trestní zákoník.
Vezměme to podle abecedy:
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Alena Krejčová – je pravda, že je to
žena frivolní, která často ukájí svoje
vášně návštěvami podniků pochybné
pověsti, jako jsou různé výstavy
uměleckých děl, krajkářských trhů a
jiných. Na druhou stranu je potřeba
zohlednit, že svou trestnou činnost
vždy páchala pod tlakem závislosti a
podřízenosti svým uměleckým
pudům.
Jiřina Pilná – je obviněna
z mimořádné píle a nezřízené vášně
pro pravidelné cesty z Borohrádku
do HK. Jako polehčující okolnost
uvádím to, že tato dáma vedla před
Obhájkyně ex-offo Helena Š.
spácháním svých trestných činů
řádný, ba přímo příkladný, život a i když velkou část svého pracovního života pracovala na pile, nikdy
nedopustila, aby jí tam někdo přeříznul. A kdo někdy pracoval v mužském kolektivu, dokáže patřičně
tuto skutečnost ocenit.
Iva Fidlerová – vaše ctihodnosti, tato dáma celý svůj život pracovala jako nádenice v zemědělství, byla
od dětství týrána a zneužívána k sušení sena, práci ve skleníku a na rodinných latifundiích. Další
z důmyslných způsobů šikany byla práce v kuchyni, kterou musela vykonávat každý den, i v zimním
období, kdy v zemědělství nastává klidové období. Při rozhodování o trestu je potřeba si uvědomit, že
se přičiňuje o odstranění škodlivých následků trestného činu a dobrovolně nahrazuje způsobenou
škodu tím, že svým kamarádkám nosí své výpěstky a kulinářské pochotky , pořádá výjezdní zasedání na
své zahradě a propůjčuje svého manžela na grilování při hromadných univerzitních akcích.
Libuška Zítková – její provinění spočívá v tom, že její chování bylo vždy napovrchu tak bezúhonné, že
prakticky nebylo za co jí obžalovat. Jako polehčující okolnost je nutno uvést, že svůj trestný čin spáchala
ve věku blízkém věku mladistvých a z nedostatku životních zkušeností. Navíc svou trestnou činnost
spáchala poprvé a upřímně jí lituje.
Pavlina Petříková – je obviněna z neustálého vyhrožování úředním osobám, že je zmlátí a nebo jim tím
alespoň vyhrožuje .Také na ně zkouší nekalé sexuální praktiky, líbá je na veřejnosti a nebo jim to alespoň
slibuje. Její činy jsou však pochopitelné, když si uvědomíme, že vyrůstala se dvěma mladšími sestrami,
před kterými se musela neustále mít na pozoru, občas je zmlátit, aby se vůbec dostala ke stolu s jídlem a
neumřela hladem ( a bránit se v případě nejmladší sestry bylo dost obtížné vzhledem k její všeobecně
známé žravosti). Na druhou stranu je potřeba přiznat, že svých činů upřímně lituje, nikdy na své skutky
nepoužila zbraň a dokonce se k nim sama přiznává úřadům. Občas svých činů i lituje a vzorně vykonává
službu vybírání indexů a kdyby v univerzitě byla tabule, tak by jí určitě dobře myla, aby své činy
napravila.
Zuzana Juráčková - Jako polehčující okolnost uvádím, že se jedná o dámu s vážnou duševní poruchou,
která spočívá v chorobné zapomětlivosti. Dokladem toho je, že obžalovaná dokonce zapomněla své
jméno a neví kdo vlastně je, jestli Zuzana a nebo Jaroslava. Poctivě se snaží s tímto svým handicapem
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vyrovnat, ať už slovem, gesty nebo mimikou. A jakou odměnu za to sklízí? Jen smích, který je často
doprovázen téměř slzami spoluobžalovaných.
Zuzana Vebersiková – Ano, je pravda, že tato dáma je obžalována z mnoha trestných činů, ale
zamysleme se nad důvody, které k trestné činnosti velkou měrou přispěly. Je známo, že obžalovaná v 6
letech nastoupila do vzdělávací instituce a po absolvování všech možných stupňů vzdělávání pokračovala
v nuceném kultivování československého (později v českého) školství. A já se ptám, vaše ctihodnosti!
Opravdu si takto životem těžce zkoušený člověk zasluhuje nějaký trest? Nebyla už dostatečně
potrestána? Vezměte prosím do úvahy, že obžalovaná páchala všechny své trestné činy v silném
rozrušení a pod vlivem tíživé osobní situace, kterou si sama žádným způsobem nezpůsobila.
Vaše ctihodnosti, slavný soude, doufám, že přihlédnete k předneseným polehčujícím okolnostem a
budete rozhodovat citlivě a hlavně spravedlivě. Děkuji za pozornost.
***
Poté se ctihodná soudkyně dlouze, široce a bystrozrace
zamyslela (skutečně!) a vyhlásila rozsudek:
***
Povstaňte a slyšte!
Rozsudek
Náš slavný a ctihodný soud dospěl po dlouhé a
hlubokomyslné úvaze k následujícímu rozsudku.
Všechny obžalované jsou shledány poněkud vinnými
ve všech bodech obžaloby. Soud uznává, že existují
jisté (s přimhouřením obou očí) polehčující okolnosti,
ale beztrestnost není na místě.
Jedna každá z obžalovaných se odsuzuje k jednomu
roku nucených krajkářských prací.
V důsledku milostivé úvahy našeho soudu je jim umožněno konat nucené práce v prostorách
domácího vězení, nikoliv na Mírově. Výsledky své práce budou předkládat pravidelně ve vyhlášených
studijních dnech a třikrát běda jim, jestli výsledky jejich práce nebudou shledány dostatečnými.
(Nechtějte náš slavný soud s odpuštěním nasr..t!)
Proti rozsudku není možné odvolání a nevztahuje se na něj žádná amnestie. Jakékoliv reptání bude
trestáno jako urážka soudu.
Koukejte mazat a makat!
***

- str. 149 -

Bouchnutím soudcovské paličky mohl tedy soud skončit. Našla se bohužel jedna z odsouzených
(pochopitelně P.P.), která si dovolila po vynesení rozsudku ještě brblat. Jakkoliv to ctihodná soudkyně
přešla v tu chvíli s přezíravým nadhledem, je jisté, že tuto urážku soudu neponechá do budoucna bez
povšimnutí a při nedodržení podmínek trestu bude odsouzená čelit ještě této přitěžující okolnosti.

Z fotokumentace soudního přelíčení ještě přinášíme:

Visačka/jmenovka soudkyně

Za tohle je
všechny
ztřískám!

P.P. už plánuje pomstu

Libuška zpočátku spoléhala na svou andělskou tvář, ale v průběhu jednání už byla
nucena se hluboce zamyslet, protože na tuto soudkyni tvářička nefungovala.

- str. 150 -

Zuzka V. už tuší, že situace je vážná, ale Jiřinka si zatím myslí, že je to jenom nějaká srandička bez
vážných právních důsledků (ta se bude divit, až bude muset někde předložit výpis z trestního
rejstříku!)

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY:
Vedení Ilegální univerzity Herdule odjíždí na studijní
pobyt do Osmanské říše. Pokud je tam nesežerou
lidojedi, normální běh univerzitního roku započne
30.9.2014, kdy by měly být i vydány také indexy pro
akademický rok 2014/2015.
Videozáběry ze soudního jednání jsou k vidění na
youtube.com po zadání „Soňa Hubáčková“. (Jsou tam
2 části).

Ctihodná soudkyně je spokojena se
svou dobře vykonanou prací.

Tak zatím…. !!!!

- str. 151 -

Mimořádná pátrací příloha:
Pokurvatura a vedení Ilegální univerzity Herdule

hledají uprchlé obviněné, které se nedostavily před řádný soud, ač
k tomu byly prokazatelně vyzvány soudní obsílkou.

Iva F.

Jurajda alias Zuzana alias Jaroslava
alias (???)

Kdokoliv má povědomost o jejich pobytu, nechť je vyzve k návratu
nebo učiní oznámení pátracím orgánům. Kdo tak neučiní, bude
potrestán i s celou svou rodinou za napomáhání trestné činnosti, za
pomoc při útěku, za urážku soudu, za bránění průchodu
spravedlnosti (..a ono se ještě něco najde!)

Herodes

prokurvátor

- str. 152 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

40.

.

Toto číslo vyšlo:
24.11.2014

ZUZKA ZASE ZAPERLILA

.

Naše abnormálně (ba obsedantně) umělecky nadaná Zuzka Vebersiková opět prorazila na
umělecké výsluní, když v soutěži časopisu Krajka obsadila 2. místo (a kdo ví, jak to bylo s tím prvním
místem, že? )

- str. 153 -

Soutěž byla obeslána více návrhy Zuzky V., přičemž realizace některých jejích návrhů se ujaly její
spolustudentky z Herdule – z časopisu KRAJKA namátkou vybíráme:

- str. 154 -

Kurz milých drobnůstek

Pergamano
Kurz na půdě Ilegální Univerzity Herdule vedla zkušená lektorka Alena K., kterou
se k bezplatnému lektorování podařilo snadno přemluvit díky rektorovu šarmu.
Historický koutek:
Na počátku byla akropolis Pergamon.
Tady v důsledku nějakých ekonomických sankcí EU (asi Egypské unie či
čeho) přišli o zdroj egyptského papyru
a
vymysleli
pergamen.
Kvůli
nedostatku oslů (v dobách, když ještě
neexistoval parlament ČR), byla
v Evropě
vykoumána
papírová
náhražka pergamenový papír (též
pausák). Na jeho zesílené verzi
150g/m2 pak začaly řádit aktivní české
ženy, (tedy i Alena K.) a s využitím
skutečnosti, že pausák pod tlakem
mění barvu, začaly na něm vytvářet
drobné
obrázky
k různým
příležitostem.
(dle kroniky Václava Hájka z Libočan - pravnuka s přispěním A. Dumase super-nejmladšího)

Žhavá přítomnost:

Lektorka se chystá k poučování ...

... a tady ji už vidíme v plném pracovním nasazení.

- str. 155 -

Protože „žádný učený nespadl s nebe“ (jak se mylně domnívají všelijací autoři nekonečných reforem
českého školství) musí si nakonec každá z dam věc osahat vlastními smysly, hlavně tedy rukama.

Tak uvidíme, čím se dámy příště přijdou pochlubit.
******

Pochopitelně se paličkovalo. Nadšená začátečnice Věra sleduje
příslušnou výuku.

POZVÁNKA: Příště povede lektorka Pavlina P. kurs
„papírových 3D hvězdiček“. Tak koukejte, baby, přijít!

TAK ZATÍM...!

- str. 156 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

Toto číslo vyšlo:

6. 12. 2014

Přijímací zkoušky na Ilegální univerzitu Herdule
jsou v plném proudu.
Kandidátky studia krajkářství testuje a přijímá sám nový rektůrek.
Našemu zpravodaji bylo dovoleno nahlédnout do uzavřených univerzitních prostor:
Další, prosím...!

Jak vidět, přijímací pohovory jsou všestranně
zaměřené a velmi náročné. Jen tak lze zajistit,
aby další generace krajkářek byla „co k čemu“ a
ne parta lemplů (lemplic). Zde se testuje, zda
kandidátka umí správně pozdravit rektora při
vstupu na univerzitní půdu. Výsledky přijímaček
jsou zatím tajné.

- str. 157 -

Inspekce v Herduli 25. 11. 2014
Ilegální Univerzita Herdule nedá spát kontrolním orgánům, neboť její proslulost se neslučuje
s českým rovnostářstvím. Tentokrát dorazil na inspekci pan Zdeněk Žid a počínal si vskutku
rafinovaně. Nejdříve přivedl studentky do stavu zbožného deliria a pak teprve se věnoval
zjišťování „co a jak“.

Příprava na inspekční činnost

Pinglování „drogy pravdy“ (In vino veritas)

Studentky nejdříve zbožně koukaly a pak na sebe prozradily úplně, ale úplně všechno.
(Rektor-školník i inspektor-pingl se museli úplně, ale úplně červenat.)
Závěry inspekční činnosti nejsou dosud redakci známy, a asi se vše trochu protáhne, protože
etická komise ministerstva školství bude muset posoudit, zda zpráva může být zveřejněna před
22. hodinou, neboť studentky používaly slovník, kterým by zaskočily i pana prezidenta. Není

- str. 158 -

totiž metodicky jasné, co z toho si může pan inspektor dovolit do zprávy napsat. Průzkum
veřejného mínění však ukázal, že by si studentky návštěvu tohoto inspektora rády dopřály
častěji.

Kurs „papírového 3D-hvězdičkování“

Po kurzu „pergamanálním“, o němž jsme již informovali, proběhl na půdě Univerzity další kurs,
věnovaný tentokrát tvorbě prostorových hvězdiček, oblíbených hlavně v čase předvánočním.
Vedení kurzu se ujala protřelá lektorka Pavlína. Ve snaze přiblížit nevzdělanému publiku taje
postupu výroby těchto hezkých maličkostí se dopouštěla i cviků téměř gymnastických. Její věrná
asistentka Jurajda ovšem málem rezignovala, když si natvrdo vyzkoušela učitelskou řeholi.
...já být učitelkou, tak 1. září nastoupím do
školy a 4. září už mě vezou do blázince.

Ano,ano, vážení! Ono něco umět ještě zdaleka
neznamená, umět to naučit. To vyžaduje pevné
nervy, smysl pro spolupráci jak na straně vyučujícího,
tak na straně studentů, a u nich navíc vůli se něco
naučit. To jen přiblblí čeští školští byrokrati a jiní
pseudoznalci si myslí, že škola má být zábavnou
show, kabaretem, kde rozchechtaným a dobře se
bavícím žáčkům vše samo naskáče do hlavy. Naštěstí
naši Univerzitu navštěvuji studentky ze „staré školy“,
které vědí, proč na stěně stále visí rákoska.

- str. 159 -

Z TVORBY i ČERNÉ KRONIKY
Technikou „pergamano“
vznikla jednak hlavička
koně (zaslala SUN), tak
sněhová vločka od
Heleny, která vytvořila i
níže zobrazenou svíci.
Na další výtvory se čeká,
protože účast dne 2. 12.
vážně narušila
mimořádná událost:

Moc mi na tom nesejde, ale dokud nesejde
led, tak se herdulí holky asi nesejdou.

Ledová kalamita

LEDOVÁ KALAMITA
Z „přespolních“ dorazily
jen Pavlina a Věra

Na vědomí se dává, že
Vánoční sešlost akademického sboru
Ilegální univerzity HERDULE
se koná v obvyklou vyučovací dobu
dne 16. 12. 2014.
Možná přijde i ...(někdo).

*****************************************
TAK ZATÍM...!

- str. 160 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

42.

.

Toto číslo vyšlo:
Opravdu!

Ježíšek nestíhá, Santa Claus je nezvěstný, HERDULE je v pohodě.

.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA Z MLHOVINY V ANDROMEDĚ.

To není stromeček, ale
maskovaná anténa pro
stálé spojení s vesmírem

Blikající příšera ET.-Mimozemšťan s překladatelem
Emilem dokonale zaskočili přítomné dámy
studentky.

- str. 161 -

Z projevu vzácného hosta ,
proneseného vybroušenou češtinou,
namátkou vyjímáme:
Vázená dámy! Preji dobry stoleti!
My u nas v mlhovina andromeda mame vikend,
tak my udelala vylet za humna. Našli tahle
planeta. Udělali kuk, a videla, ze tu sama hezka
holka, akorat na hlave chlupata a mozna ešte
nekde.
A taky nas zarazilo a my nepochopilo, jak to
možné, že vy pekna holky tak móc prácujete a
odmena zadna. To u nas nebylo mozne. Asi
mate hodne politik a iná takova parazit sajrajt.
(Drz zobak, Emil – prominula, to muj prekladatel, ále taky
hlópe napovida. Pry slova nejaká od pan prezident.)

Proto my prinesla vam darek pro sama radost.
Koukala si pekna tajny darek sama vybrat, aby
nebyla nespokojena a smutna. Taky vam
vinsujeme same zdravi a abychom se zase
potkala až my tu za sto let znova priletěla na
navsteva.

- str. 162 -

Když pominul úděs a úžas, panovala v HERDULI zase normálka předvánoční pohoda, pravda je, že o
tichosti a rozjímání se v této souvislosti mluvit nemůže. Pravdou také je, že se nikdo nepopral,
nepohádal ani společensky neznemožnil. Akorát Jiřinka nám chyběla, neb se dostala do drápů choroby a
zdravotnictví, tímto ji všichni zdravíme. Dárek tu pro ni Mimozemšťan také nechal.

Došlo do redakční pošty:

Přeji Vám, celé rodině i frekventantkám V. Š. Herdule hezké a
klidné Vánoce a vše, co si přejete v Novém roce 2015.
Připojuji můj oblíbený citát : nežli být zcela zdráv.a nešťastný, je
lepší být lehce churav, ale šťastný. Tak tedy

hodně štěstí !!!!

- str. 163 -

Velké hledání a kárání

Hledá se
pan Zdeněk Ž.,
který nedodal v obvyklém termínu
inspekční zprávu o návštěvě Ilegální
univerzity Herdule.
Kdo ho potkáte, udělejte na něj
„ty-ty-ty, ty nehodný hochu!“
(Jak známo, české školství má
s podobným napomenutím vynikající
úspěchy.)

Neopařte si prsty horkou kávou!
(ze sbírky Pavliny P.)

Tak zatím…. !!!!

- str. 164 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

43.

.

Toto číslo vyšlo:
9. 2. 2015

SEMESTR (ZIMNÍ) JE MRTEV, AŤ ŽIJE SEMESTR (LETNÍ)

.

S koncem ledna 2015 skončil také zimní semestr. Každá studentka Ilegální univerzity Herduli dostala „v
současnosti módní“ slovní hodnocení, aby náhodou nebyla stresována známkou jako nevinné školní děti.
A aby bylo hodnocení opravdu spravedlivé, bylo vysvědčení rozdáno losováním, takže si za hodnocení
může každá studentka sama, a může si stěžovat jen někde na pověstné lampárně ČD (pokud tam vůbec
ještě někdo bude, je otázka, zda lampárny ještě existují).
Našim redakčním šmejdilům se ale podařilo zjistit, co tato slovní hodnocení (kromě univerzitní
„hlavičky“) obsahovala:
Pololetní hodnocení za akademický rok 2014/2015 – výpis z katalogu zásluh a hříchů
Paní, slečna, baba, dívka etc.:
(Jméno si každá na důkaz gramotnosti vyplní sama)

 Slovní hodnocení: No, je to s ní sice hrozné, ale zase ne úplně nejhorší, ba dokonce čím dál tím
lepší, takže je naděje i na další pokrok, pokud se ovšem zase nechytne špatné party a nezhorší
se. Protože, poněvadž když se dále zhorší, lepší už to nebude. A naopak.
 Slovní hodnocení: Zkrátka je to bída a utrpení, ovšem vzhledem k mladistvému věku a
všeobecnému úpadku mravů a píle, nutno uznat, že by to mohlo být ještě horší. Pokud bude
řádně vedena rodinnými příslušníky (nejlépe v soukromí rákoskou) je velká naděje na zlepšení.
 Slovní hodnocení: Snaha by byla, trochu píle taky, ale výsledky ani zdaleka neodpovídají
skutečným schopnostem. Je třeba dohonit zanedbání ve výchově z mládí, protože takhle by to
dál nešlo. A věříme, že to půjde, protože nám ani nic jiného nezbývá. Otázkou zůstává, co bude
odolnější, zda zadek nebo rákoska.

- str. 165 -

 Slovní hodnocení: Ajajajaj...jak to říci a nepoužívat prezidentský slovník? Slušně řečeno, vypadá
to bledě, ale když se vezmou správné brýle, tak růžově.
 Slovní hodnocení: Není to tak dobré, jak se to jeví, ani tak hrozné, jak to vypadá. Na jednu
stranu je to sice o něco lepší, na druhou ovšem zase horší. Takže v průměru to sice nestojí za
moc, ale také to není za starou belu. Případné zlepšení „budeme uvidět“ nebo taky ne.
 Slovní hodnocení: Individuum, které nemělo být vůbec vypuštěno mezi lidi, ale když už se tak
stalo, nutno říci, že kolem jsou všichni horší. Takže je vlastně nejlepší, ale je to pouze optický
klam. To však je dobře, svět chce být klamán.
 Slovní hodnocení: Škoda slov, ale když už, tak už: Horší už to být nemůže, a protože naděje
umírá poslední, má před sebou jenom vzestup. Vyžaduje ale setrvalou péči v rodinném zázemí,
jinak hrozí odebrání z rodiny.
 Slovní hodnocení: Slušně se to napsat nedá a sprostě nesmí. Proto se informace poskytují
rodinným příslušníkům pouze ústně a beze svědků.
 Slovní hodnocení: Je to prostě „plus“ – „minus“ – „plus“ – „minus“ a tak furt dokola. Záleží na
stupni střízlivosti, měsíčním cyklu, slunečních skvrnách a předpovědi počasí.
27. 1. 2015

Rektor-školník:

Související zpravodajství:
o Co si která studentka „vytáhla“, nevíme, protože vrozená skromnost jim bránila se svěřit
sdělovacím prostředkům.
o Slovní hodnocení však vyvolalo bouřlivou odezvu u dřímajícího ministerstva školství.
Věčná škoda, že tahle univerzita působí
v ilegalitě. My se slovní hodnocení snažíme
prosadit na všech školách, ale narážíme na
odpor konzervativních sil a rodičů.
Okamžitě vydáme metodický pokyn se
vzorovými slovními hodnoceními, která
obšlehneme z těchto ukázek. Normálně
bychom na to vypsali výběrové řízení
s odměnou řekněme 50 melounů, ale
v případě ilegální instituce by nám to u
Babišů neprošlo. Asi to tedy vyplatím
z tajných fondů našim úředníkům. Dřou
jako koně...

- str. 166 -

o Studentka Z.V. byla v době vydávání pololetního vysvědčení okecaně nepřítomná. Očekávalo se,
že jí hodnocení bude předáno v první den semestru letního. Jenže opětně přišla pozdě (což je u
ní známkou duševního zdraví), ale navíc předčasně utekla (což už normální není). Takže si své
hodnocení může vybrat na studijním oddělení. Dlouhodobě nemocná Jiřinka (kterou tímto
zdravíme) si pak „holt“ vyzvedne to hodnocení, které na ní zbyde.

Z nových výtvarných přírůstků:
Helena:
Královéhradecká
synagoga,
Závěr královéhradecké
(zatím) pentalogie
na vlastních podvincích

Alena

Pavlina

- str. 167 -

Do
snažení
se
se
správnou
začátečnickou vervou zapojila
i Věra (a jde jí to „od ruky“):

Odposlechnuto
v historickém babinci
Každej by jen žral a nikdo
nechce paličkovat...

(Barbara Uthmannová “přinesla“
krajkářství do Krušnohoří)

Než se trápit s paličkami,
to radši něco uklohním...

Jak vidíte, já
ráda vše
uklohněné
i paličkované

Tak zatím…. !!!!

- str. 168 -

Královna Viktorie

.

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

44.

.

Toto číslo vyšlo:
15. 3. 2015

SLAVILI JSME M*DŽ
( *ne mezinárodní, ale tradičně „milý“ )

.

Ač s tím asi už nikdo nepočítal, i letos byl na Ilegální univerzitě Herdule oslaven Milý den žen. Na stůl
přišlo něco mlsného, taky tekutého a do ruky každá z účastnic slavnosti dostala něco papírového (nikoliv
bankovku):

Jiřinka opět
mezi námi

Cosi tekutého na pracovně-slavnostní tabuli

- str. 169 -

Holky, já vás miluju!!!

Blahopřejné zdravice přednesli:
Dámy, konvertuji k islámu a beru
si vás všechny!

To šla potom práce pěkně od ruky.

Z redakční pošty:
Došel nám e-mail tohoto znění:
Dobrý den,
poštou potrubní či jiným krkolomným způsobem (tuším přes Marušku z Kolína od Alenky z Hradce) se k nám až do
daleké Přelouče dostala zpráva, že se chystá zatím zřejmě utajená akce krajkářek ve prospěch nadace DEBRA Jitky
Čvančarové. Také bychom rády přispěly a vypomohly pacientům s nemocí motýlích křídel. Pokud se nám dostane
bližších informací, rády zhotovíme taktéž pár paličkovaných motýlků.
Předem děkujeme za odpověď i za dobrou náladu, kterou pravidelně čerpáme z vašich úžasných stránek!
Za přeloučské krajkářky zdraví
Henrietta Hýžová

(Nakonec bylo vše trochu jinak, nicméně věříme, že se nám přeloučské krajkářky ještě ozvou.)

- str. 170 -

Holky, jestli už nechystáte
velikonoční tématiku, tak si
mne nepřejte....

Pravdou je, že některé chystají
(a některé jsou ve skluzu)

Iva: Velikonoční výzdoba

Iva: Koš vajec

Iva: Velikonoční výzdoba

Iva: Nová vejce (část)

- str. 171 -

Věra (její začátečnický elán začíná být strašidelný)

Helena (někteří jsou vrtáci, někteří si nechají vrtat koleno, ona vrtá díry do vajec... a nezvrtá to)

Z jiného než velkonočního soudku:
Alena

Helena
(frivolitková
souprava)
Tak zatím…. !!!!

- str. 172 -

.

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

45.

.

Toto číslo vyšlo:
25. 3. 2015

TOPILI JSME MOROUSE

.

Z projevu rektora-školníka u příležitosti vítání jara:

Milé studentky, vážené dámy!

Lid obecný a obyčejný slaví konec zimy
vynášením Morany neboli Mořeny, někdy
též Mařeny, a jejím házením z mostu do řek
či potoků. Na naší Ilegální univerzitě
Herdule žádný lid obecný a obyčejný není,
takže dnes vynášíme Morousa, a radši ho
pro jistotu podpálíme a také utopíme.
Při této slavnostní příležitosti, protože
všechny zde nás zima štve, vyhlašuje Ilegální
univerzita Herdule nový kalendář. Ruší se
zimní měsíce listopad, prosinec, leden,
únor, takže rok bude končit 31. října a
začínat 1. března. Aby nedošlo k rychlému
naskakování věku studentek, budou
odpadlé měsíce nahrazeny měsíci březenec,
dubenec, květenec a srpenec.
Zima, mráz a sníh se napříště budou konat
pouze od Vrchlabí výše.

Rektor-školník představuje
studentkám symbol zimy Morouse

- str. 173 -

Vlevo: Morous
Vpravo: Už se nese
Dole: Rektor drží řeč

Po rektorově
projevu následovala
sborová deklamovánka:

Neseme Morousa,

Ať už Morous pojde

neseme do vody

rukou Herdule,

ať nás zima nekousá

ať už jaro vzejde

užijem si pohody.

a kvetou bledule.

Ať už Morous
pojde

- str. 174 -

Vlevo: ... už hoří
Vpravo: Kombinované upalování
a topení Morousa
v Morousově jezeře.

Po ukončení slavnostního aktu se studentky řádně rozešly do svých internátů a domovů, aniž
jevily známky byť jen zlomku promile. Jaro bylo tedy řádně nainstalováno a uvedeno do
provozu.

Výzva z Opočna (úryvek):
„Velmi rádi bychom podpořili rodiče malé Rebeky v nesnadném
úkolu
nést toto břímě osudu, a to alespoň malou pomocí. Dovolujeme si
tedy
touto cestou přijít s prosbou a požádat o pomoc šikovné a tvořivé
lidi,
děti, firmy, živnostníky, řemeslníky, zkrátka každého, kdo je
manuálně zručný a má nápady. Udělejte nějakého krásného a zajímavého motýla. Materiál a styl
necháme na vás. Ať už motýla ušijete, uháčkujete, vyřežete z lipového dřeva nebo udrátkujete
z měděného drátku, v nápadech se meze nekladou. Hotové motýlky nám noste do konce dubna do
opočenského informačního centra, kde je budeme pečlivě schraňovat. Následně proběhne
zajímavá akce v Kodymově národním domě, kde se motýlci budou prodávat, a nejhezčí a
nejhodnotnější vydražíme. Získané peníze budou do poslední koruny odeslány na konto „Rebečina
křídla“, kde se shromažďují finanční dary pro malou holčičku Rebeku a její rodinu.
V Opočně se vždycky ukázala síla empatie a ochota pomoci. Věříme, že nás v tom nenecháte.“

(Dámy z I.U. Herdule o akci dílem věděly a proto jen moudře pokývaly hlavami „že ano“.)

- str. 175 -

Na Libušku už sedlo jaro plnou silou:

Helena propadla kouzlu tvorby frivolitek:

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..... do toho, co si tu píšeme.
Starší čísla Drbodaje jsou dostupná z adres:
http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/
http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html

- str. 176 -

Tak zatím…. !

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

46.

.

Toto číslo vyšlo:
18. 5. 2015

Citát z Drbodaje č. 45:

.

Dámy z I.U. Herdule o akci dílem věděly a proto jen moudře pokývaly hlavami „že
ano“.
A také že ano. Do Opočenského informačního střediska odlétl houfec motýlků:

Malé Rebece pak přejeme hodně radosti ze života, jakkoliv poznamenaného nepříjemnou chorobou.

- str. 177 -

Z Herdulích drbů:
- Pavlína P. (pro natvrdlé: Petříková) zase musí mít něco extra a odebrala se do nemocnice za účelem
marodění, aby nemusela řádně chodit na univerzitní vyučování. Pro ten vzácný případ, že by
nesimulovala, jí co nejupřímněji přejeme brzké uzdravení a návrat mezi nás ve stavu co možná
nepoškozeném. Bez ní není I.U.Herdule úplná.
- Mírně zkorumpovaný rektor přijal opět několik úplatků v podobě stevie, dvou sazenic celere, sklenic
na med a podobných veličkostí, aniž je přiznal v daňovém formuláři. Tajné přání, aby se mu také
doneslo krabicové víno se tučným školným se mu zatím nesplnilo, upozorňuje však, že pod 10 milionů
to považuje za urážku svého úřadu.
- U „rektorů“ se narodila Anežka, okamžitě jmenovaná do funkce vicevedoucí studijního oddělení
-----Každý ne-blb ví, že zkratka SPQR (Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský) byla
považována za výsostný znak římské říše.
Nyní je v průčelí naší univerzity do kamene vytesáno:

Současně se tímto dává na vědomí, že zasedání akademického

SENÁTU A LIDU HERDULÍHO
se koná v zahradách paláce Fidlerových v civitas Rusek Reginaegradecensis dne 16. 6. 2015. Účast
senátorů a senátorek je možná pouze ve svátečních tógách (pouze nemajetným senátorkám bude
tóga zapůjčena bez záruky velkosti a hlídána proti odcizení).
Císař SUNo I. Augustus Caesar Octavianus (zkráceně Sun) účast předběžně přislíbil.

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..... do toho, co si tu píšeme.

- str. 178 -

Tak zatím…. !

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

47.

.

Toto číslo vyšlo:
25. 6. 2015

SPQH – SENÁT A LID HERDULÍ

.

se sešel a zasedal 16. 6. 2015 v amfiteatru u Fidlerů. Předsedajícím
senátu byl kůň Incitatus Hatatitla alias Šemík, jmenovaný do Senátu
zesnulým božským Gaiem Caesarem Augustem Germanicem –
Caligulou. Mimořádným váženým a ctěným hostem byl pak
Suno Augustus Caesar Octavianus – Sun,
jehož příchod byl provázen frenetickým povykem přítomných senátorek
„Ave caesar!“

Ze zasedání byla pořízena (bez souhlasu Úřadu pro ochranu BůhVíČeho) fotodokumentace:

Senát se schází

- str. 179 -

Kuloárová jednání a piklení patří
k jednacím zvykům senátu. (Dámy se
však tváří, že ony nic...)
Nakonec se Senát usadil a nepatrně
utišil v očekávání věcí příštích.

Čelo Senátu.
Kůň Incitatus se
ujímá slova.
Přichází
senátor-kůň
Incitatus,
následovaný císařem Suno Augustem

- str. 180 -

Před božskou tvář císařovu jsou předvolávány
jednotlivé senátorky, aby si vyslechly císařův ortel.
Běda, ukáže-li císař palcem dolů.

Nech ji žít, ta umře sama....

Kůň nabádá císaře ke
shovívavosti...

Císař ukazuje tedy většinou palcem
nahoru, každé senátorce uděluje nějaké
moudro a také předává pamětní list.

- str. 181 -

Palec nahoru...

Zájem senátorek o drobné dárky, rozdané nakonec

Z projevu
senátora-koně
Incitata Hatatitly:

Hostina
a posezení

Vážený senáte!
Božský césar Caligula mne
jmenoval do Senátu, čímž
prokázal svoji moudrost,
nikoliv
předhazovanou
šílenost. Neboť kůň omezuje
počet blbců. Podívejte na
senát ČR. Není tam žádný
kůň, ale zato samý blbec.
....
Jsem rád, že jsme spolu
vydrželi další akademický rok
a těším se, že tomu tak bude
i nadále, a že se zde či jinde
sejdeme
opět
v počtu
přinejmenším stejném.

- str. 182 -

Pamětní list na senátní a akademický rok

- str. 183 -

Moudra, která sděloval césar SUNO senátorkám (výběr)

Senátní kuchař Francisco Rusecus Fidlerus opět
zaperlil a nezklamal.

Tak zatím…. !
DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.

- str. 184 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.
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Toto číslo vyšlo:
16. 11. 2015

Zásadní a nekompromisní slovo rektora:

Konec srandy, bude se makat!

.

Ručně

i intelektuálně.
Lze s potěšením kvitovat, že až na jedno úředně uznané odložení z důvodu déletrvající pracovní
neschopnosti všechny studentky odevzdaly ke kontrole zápočtovou práci a mají tedy zápočet za
1. čtvrtletí udělen. Protože čas ale stále nepřetržitě kvapí, je třeba, aby každá z dam našeho
akademického sboru zapracovala i na zápočtové práci za čtvrtletí II. a chystala si práci na
čtvrtletí III. To je však sice důležité, ale nikoliv podstatné.
Podstatné je, že před závěrem akademického školního roku musí (!) každá z dam předložit
rektorátu-školníkátu elaborát zvaný

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Struktura diplomové práce bude následující:
I. Úvod, podlézavě lichotící rektorovi a velebící Ilegální univerzitu Herdule. Úvod bude mít
minimálně 10 vět, z toho 2 souvětí, maximálně pak 100 vět.
II. Ukázky z tematických prací (témata viz dále) dosud neprovařených a neprofláknutých,
šikovnost dámy prokazující. Očekává se 4-6 prací drobných (formát cca A6) nebo 3 - 4 práce
trochu větší (formát A5) nebo 2 práce velké ve formátu A4, případně 1 práce supervelká
(svatební šaty a podobně ). U prací nepaličkovaných nebo kombinovaných přihlédne se
k odlišné pracnosti. Oskenování, ofotografování a vytištění předložených prací v případě
nutnosti může za dobré slovo zajistit školník (ať taky něco dělá)..

- str. 185 -

III. Pojednání o zvoleném tématu v libovolné literární formě. Aby se předešlo nařčení
z diskriminace z důvodu nesrovnatelných výchozích podmínek, stanoví se tento MINIMÁLNÍ
rozsah, překročení limitu vítáno a bude kladně hodnoceno:
a) pánové bez dalšího rozlišení - 10 stran standardního strojopisu A4
b) dámy s ukončeným vysokoškolským vzděláním a vzděláním tomu odpovídajícím: 1 - 2 strany
c) dámy s maturitou řádnou, neřádnou či švindl-maturitou státem uznanou - půl až 1 strany
d) dámy bez maturity, vyučené v libovolném oboru čtvrt až půl strany.
e) dámy bez vyučení mohou odevzdat práci zhotovenou gramotným rodinným příslušníkem
jako v bodě d)., nemají-li v rodině takového příslušníka, mají smůlu a musí si to zařídit jinak.
f) Romky, Cikánky, osoby nepřizpůsobivé či dokonale přizpůsobivé, ilegální vetřelkyně, dámy
negramotné, černošky z pralesa a poloopice se obrátí se žádostí na vypracování diplomové
práce na pana Dienstbiera, Kocába nebo soudružku Šabatovou.
V. Témata:
Hmyz různý
Savci
Ptáci
Pohádkové bytosti
Postavy
Technické motivy

Šperky, bižuterie
Oděvní doplňky
Blahopřání
Knižní záložky
Hlavy osob
Náboženské motivy

Květiny a rostliny
Kytice
Roční období
Sváteční motivy
Sportovní motivy
Měsíční znamení

Základem práce budiž jedno z vybraných témat, ale je možné rozšíření v případě logické
návaznosti či souvislosti. (Bude pochopitelně vysvětleno v pojednání dle bodu III.)
Dobrá rada nad zlato:

Čas kvapí, nic neodkládejte a začněte pracovat.
Varování: Kdo práci nepředloží a neobhájí, bude terčem ukazování prstem, hanobícího
pokřiku, a bude opakovat ročník. (Kdo uspěje, bude i nadále miláčkem rektora)

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.

- str. 186 -

Tak zatím…. !

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.
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Toto číslo vyšlo:
17. 12. 2015

Rektůrek už trénuje na dědičnou funkci

.

7. listopadu 2015 se řízení sešlosti ujal rektůrek. Do vlastního jednání příliš nezasahoval a moudře
nechával věcem volný průběh. Zatímco se ládoval tyčinkami, vše bedlivě sledoval. Proto redakce
všem radí, aby ho nepodceňovaly. Kdoví, co si na dámy bude do budoucna všechno pamatovat.

Pavlina kolem něho začala
„prdelkovat“, aby si ho
pro budoucnost protekčně
naklonila...

... ale rektůrek jí pohrozil
tyčinkou, modelem to
budoucí rákosky.

- str. 187 -

15. 12. 2015

Čekaly Ježíška, přišel jeho zástupce
To bylo překvapení, když se místo Ježíška objevil jeho zastupující čert, dokonce s tlustou Knihou
hříchů – ročník 2015. Hned všem přítomným dámám sprostě vynadal, pak je pozval do recepce
pekla, kde každá vyfasovala výpis z Knihy hříchů s uvedením hříchu největšího.

Každá byla veřejně pokárána a vyzvána
k nápravě. Některým už ovšem bylo
předurčeno další postavení či osud.
Jurajda nastoupí do pekla jako modelka
v oddělení P.R. a Pavlina jako písařka
v korespondenčním oddělení. U Ivy bylo konstatováno, že žije Ruseku, což je tak jako tak peklo, a
tudíž tam může klidně zůstat dále. U Věry Ž. bylo vzato v potaz, že už dlouho žije se „starým Ž.“ a
má tedy peklo už odsloužené a po dalších 30 letech si může požádat o vízum do ráje.

- str. 188 -

Ukázky výpisu z Knihy hříchů:

Na čertovo řádění a řečnění reagovaly dámy dosti zkoprněle, takže pedagogického účinku bylo
dosaženo, zda i pedagogického cíle, to ovšem dosud jasné není.

Aby nebyli Ježíšek s čertem pomluveni ve veřejnoprávních médiích, dostala každá z dam dárkový
balíček se samými užitečnými věcmi – např. s propiskou (aby nebylo zapomenuto, že musí každá
odevzdat v závěru akademického roku diplomovou práci), kuličku připomínající větší bobek, avšak
z propolisu (i písemným návodem na přípravu zázračného léku), frivolitkový šperk a PamátníčekPřipomínáček (do něhož má každá z dam rámci nápravy pokleslých mravů povinnost v zaplnit
každý týden jednu stránku jakýmkoliv způsobem – textem-obrázkem... Na dotaz Jurajdy, zda může
být namalován i vyplazený jazyk na rektora, bylo odpovězeno, že ano.) Pak už se jen jedlo, pilo a
žvanilo....

- str. 189 -

Rektorova předsilvestrovská pomsta
(neretušované fotky hříšnic)

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.

- str. 190 -

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

50.

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

.

Toto číslo vyšlo:
17. 01. 2016

Přejeme krásné Vánoce v duchu křesťanském, křesťansko-tradičním nebo jen tradičním, bez třeštění komerčního,
obdarovávejme se celý rok nejen hmotně, ale i úsměvem a pomocnou rukou, a užijme si Vánoc, dokud nám to naši
mocipáni nezakáží. V nadcházejícím roce nechť jednomu každému z Vás slouží zdraví, nepotká Vás žádný gauner
chráněný svými lidsko-právními kolegy, ve Vašich domovech ať je teplo a světlo navzdory ekologickým teroristům,
ať Vás nesekýrují majitelé Evropy ani tuzemská byrokratická diktatura, plody Vaší práce a úsilí ať si páni politici
zleva-doprava necpou do krabic od vína a na účty ve Švýcarsku. Rčení, že „každý svého štěstí strůjcem“ ať se u Vás
v plné míře a spravedlivě naplní.

Hony a Helena Šafrovi
Hradec Králové,
prosinec 2015
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Děkuji za celoroční zasílání
Drbodaje. Vždycky mne pobaví
.

Iva Prošková

Na
shledanou
www.palickovani.cz
info@palickovani.cz

Iva

Prošková
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Pavlina P.

Jurajda

BOJ O ZÍSKÁNÍ ČTVRTLETNÍCH ZÁPOČTŮ
ZDÁRNĚ PROBÍHÁ
Zápočet z 1. čtvrtletí mají všechny studentky splněný, a naprostá většina z nich už má i zápočet za 2.
čtvrtletí akademického roku 2015/16.

Pavlina Věra
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Libuška

Zuzka

dole:
Jurajda
Alena

Zpráva z rektorátu-školníkátu:
Na sezení 12. 5. 2016 musel rektor učinit tzv.
„malé dusno“ neboť řádně vedený PamátníčekPamětníček předložila ke kontrole pouze pílí
oplývající Pavlina. Ta bude nominována na
udělení
čestného
příjmení
Krhounková.
Ostatním přislíbil rektor „velké dusno“ .
Rektor také upozorňuje na nutnost přípravy
diplomových prací. Která z dam v závěru roku
diplomku
neodevzdá,
bude
propůjčena
obzvláště hnusným ilegálním migrantům.

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

51.

.

Toto číslo vyšlo:
22. 01. 2016

Protože tím většina čtenářů začíná číst svůj
oblíbený tisk, začneme s tím hned na úvodní
straně:
 Zuzka V. velmi vážně onemocněla, byť při rektorské
kontrole nevykazovala známky zvýšené teploty.
Nicméně její chování šokovalo všechny již přítomné,
protože v rozporu se svými dosavadními zvyklosti
nejenže přišla včas, ale dokonce s půlhodinovým
předstihem. Doufáme, že se Zuzka brzy uzdraví bez
trvalých následků a že její choroba není rázu
infekčního.
 Čert byl opět zaneprázdněn vyplňováním nějakých zapeklitých formulářů pro VZP,
ministerstvo financí a Český statistický úřad. Jako obvykle místo něj dorazila Pavlina P.
 Pavlina P. nám asi neúměrně stárne. Navzdory svému dosud mladistvému věku kolem 80 let si
doma zapomněla studijní průkaz a Pamětníček. Pavlino, Pavlino, musíš se sebou něco udělat!
 Jurajda zase měla mraky výmluv, proč nemohla
přijít. Nemáme zde dost místa, abychom je
všechny vypsali, ale musíme jí důrazně
doporučit, aby to s prací na národa roli dědičné
nepřeháněla, výsledky její práce stejně naši
parazitní politici hanebně promrhají.
 Některé studentky zase popíjely
vyučování. Že jim není stydno!

v době

16. 2.2016 se nekonalo paličkování, ale
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KAŠÍROVÁNÍ
Jak vidíte, nic
složitého to není

Lektorka Zuzka
Protože před časem zaujaly naši akademickou obec zvláštní a nápadité „šperky“ Zuzky V., které dle jejích
slov vznikají technikou zvanou kašírování. Byla požádána, zda by k tomu „kašírování“ neučinila naučnou
přednášku. Zuzka, fantazijní velikán naší univerzity, se toho s chutí ujala.
Rektore, ne abys mě opatlal!

Donesla řadu pomůcek, hlavně tedy plastový ubrus, tapetové
lepidlo, štětce, temperové barvy, univerzita dodala nepotištěný
(nepotištěnost ale není podmínkou) novinový papír. Zuzka
papír roztrhala na drobné kousky metodou „nemluvně“ (nic
náročného, to každý zvládne, že?) a donutila studentky, ba i
rektora, aby si z kartonu vystřihli třeba „list“ , a na něj se pak
střídavě nanášelo

Libuška opisuje
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To jsem dosud netušila.
Tomuhle se opravdu říká
štětec?

Jo, a to dřevíčko v ruce
je násada a želízko je
zděř

lepidlo, kousky papíru,
případně prsty nešiků.
Současně se ten produkt
prostorově tvaroval, takže
moderním jazykem řečeno, měl
tvar 3D. Načež Zuzka ještě
upatlanému publiku předvedla,
jak se listy mohou vrstvit do
ucelených skupin, přichycení
špendlíku, případně přilepení
drobných předmětů typu
„korálek“.

Tak jak to jde, patlalky?
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No, nevím, no...
Jsem na to upřímně
zvědavá.

Povrch se natřel temperovou barvou (případně barvami několika odstínů). Na závěrečné lakování už
nezbyl čas, ale to si každý může dodělat doma.
Výuka se pochopitelně přetáhla, ale to nevadilo, dámy přiznávají, že Herduli milují, ba najdou se i
masochistky tvrdící, že by mohly mít Herduli denně.
Na..., s kafetem jde
všechno líp!

Fronta na fén

Zuzka: Kašírovaný šperk

Budeme uvidět, která z dam přinese příští týden hotový artefakt.

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

52.
Toto číslo vyšlo:
7. 3. 2016

.

Název jsme nezměnili, ale zvykejte si
pomalu na písmo vetřelců. Sobotek nás
neochrání, shání si fez a turban. Ve jménu
svého korýtka nás klidně zaprodá
komukoliv, ať už Říši nebo musulmanům.

Pane premiére! Právě volali
z říšského kancléřství, že
vám povolují odskočit si na
stranu. Ale prý jenom na
malou.
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Pane premiére! Je tu nějaký
občan a chce s vámi
naléhavě mluvit. Prý ho
znáte, na vojně jste mu kvůli
výtečné střelbě přezdívali
Kalašnikov.

Nakouknutí přes rameno naší kamarádce:
Soňa SUN Hubáčková, naše věrná průvodkyně nejrůznějšími univerzitními rituály a taškařicemi, nějakým
administrativním omylem místo v kurzu malování skončila v kurzu keramiky, protože z ohlášené lektorky
malování se vyklubala lektorka-keramička. Navenek se SUN sice za své keramické výtvory stydí, ale vše
vynahrazují jejich názvy, dokladující její bezuzdnou fantazii. Nesmrtelnost jejích děl je tedy zajištěna:

Keramický autoportrét

Chladící věž Temelín

Porod
Přejeme kamarádce Sun i nadále hodně fantazie, vláčnou hlínu, vyhřátou pec (myslíme keramickou, ne
kremační!), chuť do života a trpělivost s námi Bohem nanadanými.
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Kašírovací výsledky
V posledním čísle jsme uvedli reportáž z výuky kašírování. Dnes tedy přinášíme ukázky, k čemu to
všechno nakonec vedlo:

Alena

Pavlina

Jiřina

Věra

Zuzka

Alena

- str. 201 -

- str. 202 -

Zpráva z tiskového odboru
vydavatelství Drbodaje:
Šéf tiskového odboru T. Šotek, v rozporu se svými dosavadními
převážně utajovanými zvyklostmi, cítí se povinen oznámit
čtenářské obci:
Do posledních čísel, ba i některých předcházejících, se mi
podařilo za pomoci ilegálního zařízení vpašovaného zkušebně
do rozmnožovací techniky (tzv. kurvítka) vložit několik méně
významných chyb. Bedlivá čtenářka slečna X. (opět chyba, mělo
být paní P.) na tyto chibi upozorňuje i za cenu plítvání peněz
z chudého důchodu na telefonáty. Dokonce se rozhodla mne
vyzvat na souboj a slibuje, že některé příští číslo Drbodaje vydá
od A do Z sama a bude to úplně bez chib (hi-hy-hi, to nebyl ftip).
Tak se těšme, ale moc nadějí jí nedávám, kurvítko stále
zdokonaluji.
Váš věrný průvodec T. Šotek

Zpráva z rektorátu-školníkátu:
* Některé dámy, zatím nebudeme jmenovat, však ona se například L. sama pozná, dosud
nepředložily ke kontrole „Památníček-Pamětníček“ a nemohly tedy obdržet příslušné razítečko
a rektorskou pochvalu. Touto cestou se jim vzkazuje
„TY-TY-TY, budeš draze platiti!“
* Blíží se uzávěrka pro předložení 3. zápočtové práce. Naprostá

většina studentek už má „splněno“ , která ne, ať sebou hodí (ale
opatrně, abyste si neshodily
na
zem herduli a krabičku se
špendlíky)

Zuzka

Pavlina

- str. 203 -

Iva

Protože v památný den 8. března 2016 nebude rektor-školník na slavnostním zasedání akademické obce
přítomen, jelikož má rande s jistou paní doktorkou v záležitosti srdeční, nabádá touto cestou všechny
zúčastněné, aby tu pijatiku zakončily důstojně, a která odejde „po vlastních“ a předloží „Památníčekpamětníček“, obdrží do něj památeční nálepku.
U příležitosti Milého dne žen dovoluji si k přítomným i nepřítomným členkám
Ilegální univerzity Herdule, jakož i členkám SPPŠ a dámám z řad příznivců
našeho konání, všem láskám bohužel cizím i té vlastní
popřát

1. zdraví
2. pevné zdraví
3. stálé zdraví
4. veselou mysl – půl zdraví
5. čistotu – půl zdraví
6. dobré veselé pití – na zdraví
7. přežívání „herdulích“ taškařic bez následků
na duševním zdraví.
Rektor-školník Hony

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

53.

.

Toto číslo vyšlo:
12. 04. 2016

Pořád je co slavit.
Tentokrát slavila Pavlina jen Bůh ví kolikáté narozeniny.

Nejdříve se řečnilo

potom olizovalo...

... pak dorazil dort.

- str. 205 -

...a ten dort byla marcipánová herdule i s paličkami. (To je Jurajda šikovná holka, co? Když chce.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pár obrázků ze „všedního dne“ Herdule

Libuška „maká“, Jurajda se otravuje, služba Pavlina
kontroluje indexy přítomných

- str. 206 -

Musím sebou mrsknout.
Do stovky mi zbývá už
jen pár pátků a mám
moc restů

Paličky musím pořád
přepočítávat, aby mi někdo,
třeba rektor, nějaké nešlohl...

Nojo, nějaká chyba
tam je. Ale tu budu
vydávat za
umělecký záměr.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) Všechny studentky mají v tuto chvíli splněný
předepsaný počet zápočtových prací a mohou
být tedy připuštěny.
(Rozumí se, že k tvorbě a obhajobě diplomové práce,
která to správně nepochopila, je nemravnice a
nestoudnice.)

NA VĚDOMÍ SE DÁVÁ....

2) Připomíná se DRBODAJ č. 48, kde byly zveřejněny zásady pro tvorbu diplomových prací !!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Zvláště pak se klade důraz na:
I. Úvod, podlézavě lichotící rektorovi a velebící Ilegální univerzitu Herdule. Úvod bude mít minimálně 10 vět, z toho
2 souvětí, maximálně pak 100 vět.
II. Ukázky z tematických prací dosud neprovařených a neprofláknutých, šikovnost dámy prokazující. Očekává se 46 prací drobných (formát cca A6) nebo 3 - 4 práce trochu větší (formát A5) nebo 2 práce velké ve formátu A4,
případně 1 práce supervelká (svatební šaty a podobně ). U prací nepaličkovaných nebo kombinovaných přihlédne
se k odlišné pracnosti. Oskenování, ofotografování a vytištění předložených prací v případě nutnosti může za dobré
slovo zajistit školník (ať taky něco dělá)..
III. Pojednání o zvoleném tématu v libovolné literární formě.
Zlehčující poznámka – která z dam odevzdala k zápočtu více děl, může ta nevyužitá (v indexu neuvedená) použít do
diplomky. Taktéž není nutné v rámci tématu použít výhradně techniku paličkovací, anóbrž jakukoliv jinou (kromě
zpěvu, recitace a baletu)
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Módní koutek:
(a koukejte to pořádně nastudovat, může se Vám to hodit! Brzy.):

Hidžáb

Turban

Čádor

Poloviční nikáb

Nikáb
Hidžáb - šátek zakrývající vlasy, ramena, šíjí a dekolt.
Turban - je dlouhý šátek různých barev i velikostí. Jedná se o dlouhý
pruh látky omotaný kolem hlavy a krku.
Poloviční nikáb - Ženám je krom očí vidět také nos a čelo.
Nikáb je závoj, který se nosí na běžném oděvu a zakrývá vše krom
očí.
Čádor je plášť, jenž ženu zahaluje od hlavy až k patě. Jediné, co je z
jejího těla vidět, je obličej.

Burka

Burka je nejpřísnější tradiční pokrývkou hlavy a těla muslimských
žen. Zakrývá celé tělo včetně očí, které kryje mřížka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro
vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací.

54.

.

Toto číslo vyšlo:
26. 04. 2016

A JE TO TADY, UŽ SE TO BLÍŽÍ....

SVATÝ TÝDEN NEBOLI „SVAŤÁK“
Rektorát-školníkát vyhlašuje studijní volno v týdnu 2. 5. –
8. 5. 2016
Studijní volno je určeno k nerušené přípravě diplomových prací.
Diplomové práce budou na rektorát odevzdávány počínaje 10. 5. 2016 až do 31. 5.2016. Kdo
odevzdá práci 32. 5. 2016 a později, je lajdák a jeho
práce už nebude bez úplatku přijata k oponentuře.
V případě potřeby zajistí školníkát vytištění prací a
oskenování obrázků-výtvarných děl. Malá dílka je možno
vlepit nebo vložit ve folii přímo do diplomové práce,
větší díla jen v podobě oskenovaného nebo
ofotografovaného obrázku. Školníkát může zájemcům
vydat i omezené množství rychlovazačů. Originál
diplomové práce bude po vypracování oponentního
posudku rektorátem nadále vlastnictvím autorky a bude
jí vrácen k libovolnému nakládání (nakládání do
octového podobného nálevu se ovšem nedoporučuje).
Rektorát může rozhodnout, které práce budou
podrobeny veřejné obhajobě.
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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE.
Toto číslo je poslední.

55.

.

Toto číslo vyšlo 18. 6. 2016

UKONČENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2015-2016
Jako každoročně, tak i letos byl akademický rok zakončen mimořádnou akcí. Tentokrát to byla retrospektivní
výstava o činnosti Univerzity spojená s vystavením děl a dílek studentek (a rektora-školníka) a to nejen
paličkovaných. Výstava sice trvala jen dvě hodiny, ale přesto se těšila nemalému zájmu veřejnosti, což nás mile
překvapilo. Rektor sice návštěvníky poněkud polekal, když se objevil ve svém svátečním taláru s řetězem, ale když
bylo lidem vysvětleno, že je jinak neškodný (ten rektor), dav se uklidnil. Více napoví fotografie:
Hlavní slovo při instalaci výstavy měla naše umělecká kurátorka
Zuzka Vebersiková. Slova přitom nejen trousila, ale hlavně konala
manuálně navzdory zraněním na levém manuálu.

Každá z dam měla (pokud možno) vlastní
„koutek“ se svými výrobky.
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Ukázat nešlo pochopitelně všechno, rozměry našeho Louvru
poněkud pokulhávají za rozměry Ermitáže, a tak se muselo
pečlivě vybírat, co z vlastní produkce vystavit.

Odpočinek po dobře vykonané práci. Zítra, tj.
14.6.2016, sem můžeme pustit veřejnost, přijde-li jaká.

Petrohradský Zimní palác to sice není, ale zima je tam v zimě také. V létě „to jde...“
Začínalo se téměř přesně ve 14 hodin, a to plus-minus, protože otevřeno bylo již půl hodiny před tím a někteří
návštěvníci byli nedočkaví.
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VLASTNÍ VÝSTAVA:

Hned u vchodu jsou vystaveny všechny historické dokumenty
Univerzity (a klobouky Zuzky Vebersikové)
Rektor drží slavnostní a úvodní řeč
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Duo
Alfons M. & Helena Š.

Klobouky Z. Vebersikové
budí zaslouženou
pozornost

- str. 213 -
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- str. 215 -

- str. 216 -

- str. 217 -

Po skončení výstavy se akademická obec sešla v obvyklých univerzitních prostorech, aby při jídle a pití
vyslechla oponentní posudky, týkající se diplomových prací diplomantek. Přinášíme části z některých
z nich:
Pavlina Petříková: Kraslice
Psát oponentní posudek na tuto práci, to je za trest. Je to tanec mezi vejci. Autorka by si sice zasloužila pořádně sprdnout,
důvody by se našly, ale je příliš agresivní a soustavně vyhrožuje rektorovi i školníkovi univerzity teroristickým násilím. Jedině co
oponenta může těšit, že až si autorka oponentní posudek přečte, nebude tušit, jestli je pravdivý nebo kladně násilně vynucený.
Je nutno konstatovat, že autorka „vejcatům“, kraslicím, malování a paličkování rozumí a za výsledek svého snažení se nemusí
stydět. Klidně jí můžeme doporučit, aby se se svým umění doma tiše skromně neskrývala, ale vyšla do ulic a na různé řemeslné
dny a své umění tam předváděla a případně i obchodně zužitkovala.
Předložená diplomová práce by se v současné záplavě diplomových prací na českých státních školách docela dobře „ztratila“,
nikterak nevybočovala, a jistě by autorku dovedla až nějakému státně udělovanému akademickému titulu. Když už tedy má „tu“
maturitu, tak by se o nějakou státní univerzitu 4., 5. nebo 6. věku pokusit mohla.
Ať se jí to podaří!
Alena Krejčová: Život pod mořskou hladinou (viz výstava)
Předložená práce je přímo vědeckého rázu. Oponent se přiznává, že na rozdíl od autorky se v moři nikdy systematicky
nepotápěl, jen se občas topil v moři administrativy, což sem ale nepatří.
Autorka projevila značnou erudici v rozpoznávání všelijakých podmořských potvor, takže o její důvěrné znalosti mořského světa
nelze vznášet pochyby. Oponentovi je sice záhadou, kterak autorka dokázala ty mořské potvory upaličkovat pod hladinou
mořskou (předpokládá, že na to měla speciální mořivzdornou herduli a paličky kovové, aby jí neuplavaly směrem nahoru), ale je
zřejmé, že si s tím nějak poradila, protože v porovnání s obrázky z jakýchsi antikvárních knih vychází autorčina umělecká
produkce jednoznačně lépe a její vystavení pomůže osvětlit duchem poznání nejen mozečky dětské, ale i leckteré dospělé.
Oponent potvrzuje, že už má mozek osvětlený.
Zuzana Vebersiková: Africké princátko (viz výstava)
Když se oponent probral z bezvědomí, do kterého byl uvržen hrůzou, vyvolanou pohledem na titulní stranu tzv. diplomové
práce a její název, nejdříve se ostražitě rozhlédl, zda některý ze strážců multi-kulti korektnosti nezaregistroval tento jeho
poklesek.
Při studiu diplomové práce si ovšem oponent spravil chuť a náladu, když zjistil, že autorka správně postihla, že africké princátko
nepotřebuje ruce, protože stejně nikdy pracovat nebude. Též postihla, že nepotřebuje nohy, aniž však toto tvrzení náležitě
zdůvodnila, přesto, že důvody se očividně nabízí (například: do Evropy bude dopraveno nosiči, pašeráky, italskými námořníky,
českými samičími hérečkami – vesměs v náručí).
S tématem se z hlediska výtvarného vyrovnala se ctí (pokud jí nějaká po létech strávených v českém školství ještě zbyla) a její
umělecký produkt nedělá ostudu jí, naší Univerzitě ani státu. Snad jen malá výtka směřuje opět k jejímu tvrzení, že princátko
nebude pracovat – vzhledem k demokratickým unifikačním tendencím vládnoucím t.č. v Evropě, není toto nepracování výsadou
africké šlechty, ale tolerovatelnou vlastností všech Afričanů. Jen ať běloši makají!!!
Jaroslava Juráčková alias Zuzana alias Jurajda: Souhvězdí zvěrokruhu nebo znamení zvěrokruhu?
Že je autorka poťouchlice, je personálnímu oddělení Ilegální univerzity Herdule známo. Ale že je taková poťouchlice, že do
názvu vědeckého spisu vloží otázku, to nemá ve vědeckém světě obdoby. A že v závěru, kdy na vrcholu nervového napětí
oponent již kolabuje nervozitou, jak že to tedy vlastně je, je místo pádné odpovědi opět otázka, no to už je na psychiatrické
léčení jak autorky, tak oponenta.
V zájmu spravedlivého posouzení práce je třeba ovšem říci, že autorka se při práci nenimrá s tzv. socialistickým realismem, ale
jak v teoretické přípravě, tak v praktickém provedení nahrazuje pustou realitu docela příjemným symbolismem, aniž by sklouzla
k pustému abstraktivismu.
Lze tedy doufat, že někdy, po zhruba 100 letech, potomci ocení její jemnou práci rukodělnou i přístup k práci na národa roli
dědičné a povšimnou si, že lítala jako zvíře v kruhu mezi domovem, Herdulí a několikerým zaměstnáním, takže si plně zaslouží
být in memoriam povýšena mezi zvěrokružná souhvězdí.

(Tyto oponentní posudky má na svědomí rektor-školník Hony, ale ten následující má jiného autora)
Helena Šafrová: Květiny a rostliny v paličkované krajce
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(Aby se předešlo nařčení, že si oponenturu zařídila autorka v rámci rodinných vazeb, byl o oponentní posudek požádán direktorpralesník Křovák Hotentot z konkurenční ilegální univerzity v Orlických horách).
I když jsem byl původně v pokušení z konkurenčních důvodů tuto práci ztrhat jako zcela nedůstojnou univerzitního absolutoria,
musím se přiznat, že po přečtení úvodních formálních blábolů, obsahů a podobných civilizačních pitomin jsem se zahleděl do
obrázků i věcného povídání a zjistil jsem, že to všechno tady u nás v Orlických horách máme. Necháváme sice naší pralesní
policií prověřit, zda nám tu ty rostlinky a květinky v nestřeženém okamžiku autorka netrhala za účelem získání vzorových
modelů, ale není-li tomu tak, můžeme ji nabídnout za tak krásné zvěčnění naší přírody akademický titul
„divoženka honoris causa“ s právem tančit i válet se na lukách v Orlických horách bez ohledu na roční
období, a také přijetí na zdejší doktorandské studium v oboru „Kaktusy, palmy a liány Orlických hor“.
Těšíme se na spolupráci s takto erudovanou autorkou.
Křovák Hotentot v.r.

Poslední slovo rektora-školníka:
Milé dámy studentky a velevážený akademický sbore, externí příznivci a sympatizanti!
Stará zkušenost praví, že v nejlepším se má přestat a odejít včas je umění. Naše Ilegální nejdříve středně
vysoká škola a později univerzita vznikla vlastně náhodou a bez předchozího záměru. Když bylo zřejmé, že
U3V nebude schopna z důvodů mentální a finanční nedostatečnosti realizovat a dokončit v plném rozsahu
vyhlášený kurz paličkované krajky, pozvala moje lepší polovička zklamané dámy k nám, že se tedy budou
učit paličkovat na autodidaktickém základě. Když měl nastat den D, abych prolomil očekávané okamžiky
počáteční trémy a ostychu, dovolil jsem si je, ač osobou jinak nezúčastněnou a nepaličkující, uvítat jistou
slavobránou, dveřmi polepenými různými nápisy a „rektorským“ uvítacím projevem. Myslel jsem to jen
jako jednorázový vtip, ale dámy to vzaly smrtelně vážně a celé se to nakonec rozjelo do podoby vám všem
známé.
To bylo jaro roku 2010. O té doby uplynulo více než 6 let, 13 semestrů naplněných nejrůznějšími
legráckami, ale i faktickou výukou. Dámy na této akci zúčastněné jsou už dnes zkušené krajkářky a tím byl
vlastně původní a hlavní účel naší Univerzity naplněn. Bohužel, každý z nás je také o 6 let starší. Zvládat
každotýdenní maratón dojíždění a scházení se je stále únavnější. Mnohé mají povinnosti vůči zahrádkám a
domácímu zvířectvu, přibývá vnoučat a požadavků na jejich hlídání, deštivé a mrazivé počasí znemožňuje
některým bezpečné cestování. A než upadnout do šedivé nudné rutiny, je lepší skončit a zachovat si za
podpory starších čísel Drbodaje, almanachu, fotografií krásné vzpomínky na něco, co hned tak někoho
nepotká. Vydáním tohoto Drbodaje č. 55 tedy končí i Ilegální univerzita Herdule.
Tím nekončí ovšem naše parta. Na podzim se ozvěte se svými návrhy, jak se budeme dále scházet,
konzultovat krajkářské problémy a vyměňovat zkušenosti. Dohodneme si jednoduchý řád a pravidla a
budete-li pilné, uspořádáme zase nějakou výstavu, třeba tentokrát i delší a vícedenní. Prostor a možnosti
k tomu máme. Záleží pouze na vaší vůli a elánu.
Pevně věřím, že se v říjnu sejdeme v plném počtu a s chutí do nějakého nového „projektu“, ať už ho
nazveme jakkoliv.

DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vycházel nepravidelně pro vlastní potřebu a
státním byrokratům bylo ..(píp)... do toho, co jsme si tu psali.
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Hony ŠAFRA
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