
111111...

......    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jarka:                                          Čelenka se štítkem    a     nízký  klobouk 

 

 

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

 

Už je to tady!!! 

Výroční zasedání SPPŠ se uskuteční na den sv. 

Medarda, tj. 8. června 2012 odpoledne. 

Pravděpodobně se sejdeme v tomto 

Sjezdovém paláci, zatím ovšem netušíme, jaké 

by bylo nájemné. Proto je připraven i plán B, o 

němž vás budeme včas informovat. 

Účast bude pochopitelně povinná (téměř)! 



KULTURNÍ  VLOŽKA: 

Na sezení 20. 2. 2012 recitovala poému „Krákorala vrána“ studentka Jurajda, protože už se 

neměla nač vymluvit. Báseň z bohatého archivu vybrala náčelnice presidia SPPŠ Jarka Š. 

(která bere svou funkci příkladně, vážně a následováníhodně) a Zuzka Jurajda se dobrovolně 

ujala jejího scénického provedení. Zvládla to s trémou, se ctí a s úspěchem.  

   

Tréma,      …                                      uklonit se  …                         a s elánem do toho. 

Ilegální univerzita Herdule si pokládá za čest, že tato vynikající umělkyně je členkou její 

akademické obce.  

Po vystoupení bylo řečeno-napsáno: 

Jurajda: Když už jsem myslila, že jsem s tou básní za vodou, tak rektor "zákeřně" si 

vzpomněl, tak to bylo něco... ostuda až do třetího polesí. Já se teda musela do toho krákorání 

fakt smát! Tak jsme to všichni ( doufám ) přežili a vy se mějte pampeliškově a slunce v duši. 

 

Rektor/školník: Přísně důvěrné - jen pro Jurajdu: Jak si, osobo hříšná, vůbec dovoluješ v 
souvislosti s Ilegální univerzitou Herdule používat hanebné výrazivo typu "ostuda až do třetího 
polesí"? IUH existuje právě proto, aby na ještě docela mladá kolena byla v životě nějaká sranda. A 
ty jsi ozdobou školy a chloubou ústavu, přímo normativním žákem, snem každého rektora, protože 
žádnou srandu nezkazíš. Tak teď jsem na rozpacích, jestli Ti mám udělit "rektorský pesk" nebo 
"rektorskou pochvalu". Asi dostaneš obojí... (Konec důvěrného sdělení). 

 

 

…a taky by teta Jurajda měla za blbý 

kecy dostat rákoskou na holou, jinak je 

to nespravedlivý, protože já dostanu na 

zadek každou chvíli. 



Helena Š.:  Hradec Králové v krajkovém provedení: 

  

Gymnázium J.K.Tyla 

 

Řecko-katolický kostelík 

 

Evangelický kostel – Husův sbor 

 



a východočeský přídavek : 

 

Trosky 

********************************************************************** 

                                                                                     Z učeben univerzity: 

Libuška pracuje na dalším „díle století“. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                         

Jiřina:  Znamení  ryb 

Oznámení rektorátu/školníkátu:        

Rektor/školník se slitoval nad srdceryvným nářkem emeritní studentky, odstěhovavší se kamsi za 

kozákem (nebo Kozákov?)  a protože si ve své škole může dělat co chce, aniž by na něj 

Dvořákové akreditační komise mohla, vydal rozhodnutí, že  

DANA B. (to je Burkertová, ale do toho vám nic není) 

je od letního semestru 2011/12 

řádnou studentkou distančního studia. 

Příslušný dekret jí bude doručen. 


