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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        
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. 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

26. 04. 2016 



DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro 

vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... 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 

 

 

A JE TO TADY, UŽ SE TO BLÍŽÍ....   

        (TENTOKRÁT MULTIKULTI...) 

Na závěr akademického roku 2015/2016 se koná  

HARÉM-PÁRTY 

Vzhledem k možné přítomnosti osob 

„zvenčí“, nahlížení veřejnosti přes plot a 

všudypřítomnému šmírování „Velkého 

Bratra“, dostaví se všechny studentky 

zahaleny v hidžábu, burce nebo v jiném 

podobném nově módním zahalení. Která 

zahalena nebude, bude považována za ženu 

lehkých mravů, nehodná účasti v naší 

důstojné společnosti. 

V roli valide-sultán se objeví al-SUN, program 

bude sekýrovat Vrchní Eunuch. 

 

Harém-párty se koná 

 

14. 6. 2016 od 14.00 v paláci 

Bab-el-Safra. 
 

Upozornění: Přítomné dámy berou na 

vědomí, že jejich případné svědectví o  

praktikách provozovaných na Harém-párty nebo v rámci Ilegální univerzity Herdule má u soudu 

jen poloviční hodnotu (a to kdoví jestli). 

 

Programová poznámka: Kamenování nevěrnic se tentokrát odkládá (nejsou vhodné 

kameny).. 
 

V doprovodném programu budou vystaveny diplomové práce a památníčky-

pamětníčky, takže koukejte (holoto) je mít pěkné a v pořádku – brr-bubububu! 
 

Účast členů SPPŠ vítána (dámy se ovšem dostaví taktéž  přiměřeně zahaleny)! 
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