
999...    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

TRAGÉDIE V INDONÉSII 

STUDENTKA  Z HERDULE  

V BŘIŠE NETVORA 

 

 

     
 

 

 

 

 

Řekli k tragedii: 

 

         

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

 

Toto číslo vyšlo: 

                             29. 1. 2012  

Juraidu chytil krokodýl u břehu, když lovila se 

zbylými dvěma členy rodiny želvy. Zatáhl ji do 

hloubky, uvedl list Daily Mail. 

„(Svědci) se mohli jen bezmocně dívat,“ 
sdělil indonéský policista Viktor Mado 
Watson listu Jakarta Times. 
K okolnostem tragédie v provincii East 
Nusatenggara na sundských ostrovech 
dodal: „Byla lapena v půlmetrové hloubce u 
ústí řeky.“ 
Záchranáři našli na břehu jen její šaty a 
stuhu do vlasů. 
Místní obyvatelé uvedli, že pár dnů před 
útokem viděli krokodýly vyhřívat se na pláži. 
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Já už dávno upozorňoval 

OSN, že krokodýli nemají 

žádné vychování. Jako 

obvykle jsem byl  

ignorován. 

Měla sedět doma 

na zadku. V naší  

říši žádné takové 

potvory nežijí. 

 

Byla členkou strany? Nebyla! 

–  Dobře jí tak!!! 
Fůj, mně by teda 

nechutnala … 

 

JuRajda 

SPECIÁL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Pozn. – Tímto se ruší vyhlášené smuteční akce, naopak, 

JuRajda bude vítána hlaholem, jásotem, potleskem. 

 

 

 Aby těch rozruchů kolem této studentky nebylo málo, musí na ni redakce 

našeho ryze nebulvárního plátku kontroverzní pověsti prásknout, že 

minulý týden slavila v rozporu s univerzitním řádem nějaké „…sátiny“ nebo  

„---cátiny“ a to včetně popíjení alkoholu v době vyučovací. Vypadá to tedy 

tak, že pod hrozbou vyloučení (z učebny do sklepa) bude muset ona a její 

kolegyně holky-alkoholky uplatnit rektorský odpustek, jehož platnost tak 

jako tak 31. ledna vyprší. Přejeme jí, aby se ve zdraví dožila dalších radostí 

na tomto vcelku srandovním světě. 

 

 

         

DEMENTI 

Je to novinářská kachna, 

byl jsem tam včas… 

Na JuRajdu mi nikdo 

sahat nebude! 

 
Súdruhovia a súdržky! 
Tady někdo dostane do držky. 
Nezodpovědné živly rozšířily chýry, že súdruh Gott 
emigroval a studentku JuRajdu sežral krokodýl. 
Není to pravda, je to přesně naopak! 


