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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

                                                                                          

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. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

                      9. 2. 2015 



 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... 



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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Barbara Uthmannová “přinesla“ 

                                                 krajkářství do Krušnohoří) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak zatím…. !!!!                                      Královna Viktorie                      .  

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... 

Než se trápit s paličkami, 

to radši něco uklohním... 

Jak vidíte, já 

ráda vše 

uklohněné 

i paličkované 


