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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)  

 

 

 

 

Rozdělení do studijních skupin: 

Skupina M (Mehla):     Alena, Jarka, Libuška, Helena, Jiřina, Iva, Alena 

Skupina N (Nováčkové):   Zuzana J., Pavlina (ved. stud. skupiny ex offo) 

Skupina PP (Pokročilí &Průšviháři):  Zuzana V. 

 

Co vyprávěla školní rákoska (aneb Univerzitní černá kronika): 

Běloška Z.V. přišla jednou pozdě a jednou dokonce (!) zapomněla přijít do školy. Zásadně neplní 

zadané úkoly – do uzávěrky tohoto vydání nedodala vyplněný Rozřazovací test a nepřinesla od 

příbuzných vyplněnou přihlášku do Sdružení příbuzných a přátel školy. No nezaplakali byste?  

 

Píší  nám… 
(Korespondence na webových stránkách HERDULE ) 

Já víc, než kiláků sto,  

přeci se účastnit nemohu,  

byť maluju "druhá po Bohu"  

snování je mi cizí naprosto.  

Vy jak pavoučkové hbití,  

s pomocí špendlíků a nití  

tvoříte překrásných sítí,  

zvířat, krajin, ozdob a kvítí. 

             SUN – Soňa Hubáčková, Praha 

 

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

 

Toto číslo vyšlo: 

24. října 2011 

Krásnější poklonu,než vám vysekla SUN 

ve své velmi zdařilé básni už tady asi 

nestvořím,nicméně blahopřeji škole k 

povýšení na UNIVERSITU samotným 

presidentem Klausem. Jinak moc se mi 

líbí blankytný nový rektorův talár i 

slušivá čapka,moc se mi líbí i dychtivé 

tváře pedagožky a studentek. Ukázky 

jejich prací mě zase nadchly a 

rozněžnily…. 

Jaroslava Šimková, jižní Morava 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUTEČNĚ SE STALO… 

O něčem takovém si učitelé státního školství mohou nechat jenom zdát: 

 Studentka J. M. si doma zapomněla studijní průkaz. U rektora si sice vyškemrala povolení, 

přinést ho a nechat si vlepit prezenční známku na hodině v příštím týdnu, ale jaká bylo 

rektorovo překvapení, když se studentka přihnala do školy s průkazem ještě týž den půl 

hodiny po skončení výuky 

 Nová studentka A. K. dostala studijní průkaz bez vylepené fotografie, protože studijní 

oddělení u nováčků nemělo vhodnou fotku k dispozici. Jaké však bylo překvapení studijního 

oddělení, když při pokusu vlepit fotku do průkazu A. K. zjistilo, že si tam už vlepila barevnou 

podobenku sama z vlastních zdrojů. 

 J. P. dojíždí na výuku vlakem až z Borohrádku.  Ovšem Z. J. zatím jezdí na kole z Albrechtic, což 

v obou směrech měří celkem zhruba 45 km (ba i v dešti). Obětavost studentek nezná mezí. 

Kam se hrabe česká rozmazlená mládež. 

KOUTEK SPPŠ: 

Sdružení příbuzných a přátel školy se nám opět rozrostlo a i nadále sdružuje nejen příbuzné, ale 

má i stálé přátele ze vzdálených končin. Ti se dokonce hlásí do různých (pochopitelně čestných) 

funkcí. Příslušné jmenovací dekrety se již v tajnosti připravují a budou námětem příštího 

Drbodaje – musíme čtenáře tohoto exkluzivního úředního listu přece také trochu napínat.  

Mezi nové přírůstky SPPŠ patří významné osobnosti, například syn rektora (odmítl vyplnit přihlášku a 

za odměnu za IT-služby si vyžádal přihlášení „na dobré slovo“).  Také další přírůstek je syn, a to 

studentky A. K., kdysi ředitel školy a tehdy šéf rektora univerzity Herdule  (život tropí různá alotria). 

Jedna členka SPPŠ (Z. J.) je současně také studentkou Herdule. 

Úplný jmenovitý seznam členů SPPŠ i s akademickými tituly se nachází na webových stránkách 

univerzity http:// jan.safrovi.eu/WebHerdule . 

Panoramatická složenina hlavní učebny 

univerzity zachycující plnou účast studentek. 

Žádná se nefláká… 

 


