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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

       

 

 

 

K neskutečnému podrazu došlo na 

soutěži MISS 2013. Organizátoři tohoto 

podvodného podniku se zachovali 

hnusně. 

Přestože naše věhlasná Ilegální 

univerzita Herdule vyslala do soutěže 

mimořádně jasnou favoritku Zuzanu 

Juráčkovou (zvanou Jurajda ) – tedy 

(dívku č. 9), organizátoři, 3x hanba jim, 

dali přednost větší finanční nabídce a 

upřeli naší favoritce prvenství.  

To jim nebude zapomenuto. Zuzanko, 

neboj, kamarádi ze spřáteleného klubu 

Cosa Herdul-nostra  z Palerma nám to 

příště zajistí za zlomek letos 

požadovaného všimného. 

Tmavou paruku si můžeš nechat, bude 

se hodit. Nebuď smutná, Tvá krása zraje 

stejně jako víno. 

Jak pravil klasik: „Hin sa hukáže!“ 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

24.3.2013 

KORUPCE  

na  MISS 2013 



Napsali nám...   

Srdečně zdravím a děkuji za nové vydání vašeho Drbodaje. Vždy ho , s nadšením, zhlédnu až do 

konce a pak se ještě dlouho směju, nikdo neví čemu. Jste, věru, obdivuhodná společnost. Škoda, 

že jsem tak nespolečenská. Přeji hodně radosti a zdraví.  

Světlana Pavlíčková 

Vážení, tlumočím Vám pozdrav a poděkování za přání uveřejněném v Drbodaji ze 7.3.2013 od 

Jarky Lazarky. Moc Vám děkuje, každá zpráva a pozdrav ze světa  mimo léčebnu je vítán, včetně 

návštěv. Panu rektorovi a jeho paní mám  tlumočit, že mají moc hezkého vnuka a Jarča se ptá, 

zda k vánocům dostane  koloběžku, kolo či jiný šlapací dopravní prostředek.Já se připojuji s  

dotazem, zda se narodil se štětcem v ruce - já chtěl, aby naše děti měly  plovací blány, ale nějak 

jsme to nezvládli. Tak tedy ještě jednou mnoho  pozdravů a vzpomínek. 

Jménem Jarky Lazarky, která nemá možnost se dostat k mailu, natož k Vám s  

připojením i mých pozdravů Dr.V.M. 

 

Tvůrčí běh času 

 

Zima (snad) končí:              Velikonoce jsou na krku: 

 

 

 

 

 

Jurajda:  Sněhulák               Iva:  Kraslice 

 Alena: Paličkovaná a frivolitková krajka     Pavlina:Záložka 

Helena: Vrtaná vajíčka 


