
111555...   
Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

                                                                                

 Studentky našeho věhlasného byť 

ilegálního ústavu  se spontánně rozhodly 

připojit k akci časopisu PALIČKOVÁNÍ 

„Šaty pro kongres OIDFA 2012“.  Celkem 

vytvořily přes 20 paličkovaných květů. 

Květy vytvořené převážně dle vlastních 

podvinků byly 9. 5. 2012 hromadně 

odeslány spolu s průvodním dopisem, 

který naleznete na druhé straně, kde ho 

otiskujeme kvůli žádosti od více lidí a 

také z důvodu rektorovy nezměrné 

ješitnosti. 

 

Alena   

Helena 

Květ na šaty pro OIDFA 

                                              Jarka 

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

 

Toto číslo vyšlo: 

                             15.  5. 2012  



 

 

 

 

Datum:  9. 5. 2012 

Věc:  Květy vlastní i  cizí 

Dámy (a pánové?)! 

Náš nepříliš oficiální krajkářsko-paličkovací ústav dovoluje si poslat Vám v příloze pro Vámi vyhlášenou akci 

„KVĚTY PRO KONGRESOVÉ ŠATY pro OIDFA“ paličkované květy. Naše studentky, 9 dívek ve věku 64 – 84 let, se 

zhruba před dvěma lety rozhodly, po rozpačitých zkušenostech s tzv. „Univerzitou 3. věku“, vzdělávat v oboru 

paličkované krajky svépomocně v „ilegálním“ soukromí.  Vznikl tak seniorský klub, který se pravidelně schází 1x 

týdně a vzájemně se autodidakticky poučuje v umění paličkované (ale i frivolitkové či háčkované) krajky. 

Jelikož tato forma výuky přináší všem zúčastněným především radost, máme prezenční účast bezmála 

stoprocentní. Založili jsme pro širší veřejnost též Sdružení příbuzných a přátel školy (SPPŠ), a pořádáme akce i 

širšího „společenského“ dosahu, jako odhalování sochy „rudoarmějce“, kácení ricinu, návštěva sv. Rektoráše, či 

výroční srocení SPPŠ. 

Naše původně Ilegální středně vysoká škola Herdule byla pro tento školní rok povýšena na Ilegální univerzitu 

Herdule. Přátele a příznivce máme roztroušeny po celé republice. 

Naše činnost je podchycena písemně i fotograficky, a lze ji vidět a nalézt na adrese 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule, kde lze též mj. sledovat i jednotlivá čísla našeho univerzitního občasníku 

DRBODAJ, který můžeme každému příznivci posílat i e-mailovou poštou. 

Na rozdíl od státní „Plzně“ musí každá naše studentka něco umět. Některé naše studentky mají i výtvarné 

vzdělání (byť nikoliv krajkářské) a jsou schopny vytvářet také vlastní návrhy podvinků. Studijní skupiny 

(Začátečníci, Mehla a Průšviháři) těsně spolupracují a část výsledků jejich práce Vám tedy nyní posíláme.  

Protože nejsme nikým dotováni, nemusíme se nikomu zpovídat ani posílat nikomu debilní byrokratická hlášení, 

ba můžeme si také klidně dopřát po ukončení každého ročníku promoci (ať mají v oficiálním školství studenti co 

závidět). 

Pokud jste z uvedeného předchozího textu nabyli dojmu, že jsme parta nenormálních magorů, můžeme Vám 

potvrdit, že se nemýlíte. Jestliže je dnes normou honba za penězi a mocí, korupce, zlodějna, sebelítost, 

natahování ruky pro dávky a dotace, a jiné podobné sociálně-patologické jevy, pak nechceme být „normální“ a 

sázíme na přátelství, radost ze života, aktivní trávení volného času a tvorbu něčeho nového, pěkného, 

zajímavého. Úsměv je  kosmetika zadarmo.  

Budete-li mít zájem (a nejste-li škarohlídi),  přijeďte se na nás podívat.  

         

Ing. Jan „Hony“ Šafra 

        samozvaný rektor-školník 

        cmuchalek@centrum.cz 

 

Ilegální univerzita 

HERDULE 
Rektorát-školníkát 

HRADEC KRÁLOVÉ 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule


Napsali nám….. 
Píše nám sice dost lidí, ale aby se prakticky v jednom dnu sešly příspěvky hned od tří krajkářských 

celebrit krajského i celorepublikového významu, to se nám ještě nestalo.  

 

Světlana Pavlíčková, „pojem“ mezi východočeskými krajkářkami a učitelkami paličkování: 

„Zdravím universitu. Máte můj obdiv a úctu k vašemu vzdělávacímu programu.“  (Zde dlužno dodat, že 

paní Pavlíčková kdysi podomácku paličkování učila, scházela se u ní dosti podobná parta a vedoucí našeho studijního oddělení 
si tam chodila pro zkušenosti i pro nadýchání té správné atmosféry v kolektivu spřízněných duší. Stála tak vlastně u zrodu 
pozdějšího nápadu vytvoření naší Herdule.) 

 

Iva Prošková, časopis Paličkování, autorka více publikací o paličkování: 
 

Vážená Ilegální univerzito Herdule 
Velmi děkujeme za krásné květy na šaty pro kongres OIDFA a za krásný dopis od pana Ing. Jana 
Hony Šafry. 
Květiny jsme si ještě před našitím na šaty vyfotografovali a prosíme o dovolení zveřejnit je v 
článku, který chystáme pro časopis Paličkování číslo 3. Navíc Vás chceme poprosit o poslání dopisu 
pana Šafry elektronickou poštou, to abychom ho nemuseli přepisovat písmenko po písmenku. Ne 
že bychom neměli čas, ale jsme líní a v ušetřené půlhodince budeme raději paličkovat. A také 
bychom jej rádi zveřejnili u květin, pokud nám to dovolíte.  
Ke kytličkám přidáme podvinek (můžete-li,  prosíme o zaslání taktéž, ale není 
problém, abychom si jej nakreslili)  (…) 
Ještě jednou děkujeme, na www stránku jsme se také podívali a opravdu nám zpříjemnila den.  
Na shledanou 

Iva Prošková 
 

Ivana Domanjová, VSUŘ Praha, autorka publikací o paličkování: 
 

Vážení a mému krajkářskému srdci převelice milí přátelé krajek, paliček a herdulí.  

Touto malou zdravicí vám děkuji za optimizmus, který jste mi nalili do žil. I já mám okolo 
sebe a ve svých kurzech mnoho podobně veselých a ujetých důchodců, jejichž denní náplní 
není sypání zrní ptáčkům v parku ani zahřívání lavic u obvodního lékaře. Vzdělávací spolek 
uměleckých řemesel sice nemá statut věhlasné univerzity, nicméně i my máme žákovské 
knížky s omluvenkami od lékaře, s podpisy od dětí i sousedů a pochopitelně s klasifikací 
každé tématické paličkovací hodiny.... Do dalších akademických roků vám přeji mnoho 
trpělivosti při rozmotávání paliček, minimum trhajících se přízí, přehršel nápadů a 
zejména dostatek času na realizaci všech ujetých nápadů. Vaše oddaná obdivovatelka 

Ivana Domanjová, lektorka krajky při VSUŘ Praha  

 

(To čubrníte, holky milé, kdo nám všechno píše, co?) 

 
 
 

Květ na šaty pro OIDFA 
 
 
 
 
Pavlina                           Zuzka V. 
(paličkovala) 
 
 



„Škola v přírodě“ 
aneb Slezina u Ivy F. v H.K.-Ruseku 14. 5. 2012 

 
 
 
 
 

 
 

Zuzka V.:  
Keramické brože 

Měla to být škola v přírodě, leč nepřízeň 

počasí to změnila na poklábosení  u teplého 

radiátoru. Ale to byla prakticky jediná změna. 

Hostitelka měla sice spoustu práce,  ale dámy 

to vyvažovaly spoustou  decibelně vydatných 

klábosů, takže se akce vydařila. Sice se 

vyjímečně nepaličkovalo,  ale účast byla 

hojná. Dokonce přijela i naše dálková 

studentka Dana od Kozákova. Akce byla 

zakončena po prodloužení  mimořádně 

úspěšnou  botanickou burzou, která 

„vybílila“ Ivě skleník. 

Ivo, bylo nám u Tebe dobře! 

 


