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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní zakončení akademického roku se konalo v rekreačně-vzdělávacím a stravovacím středisku 

„U Fidlerů“  v Hradci Králové – Ruseku. Šéf podniku vykonal předem generální úklid Vladislavského mini-

sálu (repliky toho na Hradě). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Meteorologičtí zloduchové totiž zavěštili závadné počasí. Věštba se jim bohužel vyplnila, ale Fanda byl 

připravený. 

Akademický sbor  a hosté oficiální i neoficiální přitrousili se kolem 13. hodiny. Následně nato vypukla 

v předpokojích a předkuchyních pustá vyžíračka, pardon – recepce -, při níž si všichni naplnili  panděra 

k prasknutí.  

Poté došlo na oficiální část:  

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

 

Toto číslo vyšlo:  

25. 6. 2013 

Fanda F.  – majitel a správce  

mini-Vladislavského sálu 



Před nastoupený akademický sbor a sedící hosty ze SPPŠ napochodovala vlajková četa (Beruška 

reprezentující opačný konec věkového spektra, a Helena Š., vedoucí studijního oddělení) se standartou 

Univerzity, po ní se z deště vynořil sám veliký a samozvaný rektor Univerzity, následovaný tajtrdlíkující 

ceremoniální asistentkou (WIB – ženou v černém, v civilu známou pod krycím jménem SUN). 

 

Vedoucí studijního oddělení akci zahájila přivítáním přítomných  za použití obvyklých zdvořilostních frází, 

načež předala slovo slovutnému rektorovi. 

Ten pronesl zásadní projev historického významu, který přetiskujeme pro jeho závažnost v plném znění: 

 

„Dámy a pánové, akademický sbore a milé studentky, vážení hosté a všichni ostatní! 

. 

. 

. 

. opravuji, chtěl jsem říci, že.... 

. 

. 

. 

. 

. 

Děkuji za pozornost!  “ 

 

Tento projev se setkal s velkým ohlasem jak u 

přítomných účastníků akce, tak u nepřítomných zástupců 

medií, kteří jako 

obvykle zmeškali 

svou příležitost, protože museli žvanit a psát o vládní krizi  v mylné 

představě, že to ještě někoho zajímá. 

 

Zlatým, stříbrným a diamantovým hřebem akce bylo předávání řádů, 

medailí a jiných vyznamenání. 

Vedoucí studijního oddělení jednotlivé nastávající laureáty vyvolávala, 

četla zdůvodnění, proč k vyznamenání došlo, zatímco rektor  přebíral 

řády od ceremoniální asistentky SUN a malé Berušky, a předával je 

vyznamenaným i s příslušným rektorským dekretem. 

 

Závěrem byly studentky seznámeny s domácím úkolem, který musí 

předložit při zápisu v září s výstrahou, že bez tohoto domácího úkolu 

nebudou připuštěny (ke studiu). Každá musí sepsat, co ji přivedlo 

k paličkování (členové SPPŠ mají tento úkol jako dobrovolný a 

očekává se, že se vyzpovídají z důvodů, které je do této společnosti  

přivedly, mohou též písemně projevit svou lásku a obdiv k rektorovi. ) 

Vše se pak stane součástí historického sborníku, aby budoucí 

generace věděly, že jsme nebyli žádní suchaři. 

 

 



Jména vyznamenaných a oficiální zdůvodnění: 
 

Mif. Alena Krejčová  -  vyznamenání  FRIVOL-METÁL  

Laureátka obohacuje základní program Univerzity o další výtvarné techniky a jejich 

kombinace, jmenovitě a výrazně pak o krajku frivolitkovou. I když proti jejímu 

chování na půdě Univerzity nelze mít výhrady, je zřejmé, že při frivolitkovém krajkování myslí na 

frivolnosti, zatím pouze v teoretické rovině. To lze považovat za zkvalitnění vědeckého fundamentu 

univerzity a budoucí obohacení výuky (pokud ovšem nebude přítomna studující mládež mladší 18 let). 

 

Mif. Iva Fidlerová  -  vyznamenání BIO-medaile 

Medaile se uděluje na návrh katedry botaniky naší univerzity za soustavné a nezištné 

zásobování akademického sboru nejrůznějšími sazenicemi, rozmanitými plody 

pěstitelské činnosti a chutnými produkty kulinářského charakteru. 

 Jako mimořádný přínos se oceňuje, že se dosud nikdo neotrávil ani fyzicky ani 

psychicky. 

 

Fanda Fidler s chotí   -   vyznamenání medaili Za zásluhy 

Laureáti medaile bravurně a opakovaně zvládli slavnostní akty Univerzity, hlavně 

v části kulinářsko-logistické. Akademický sbor Univerzity konstatuje, že 

k Fidlerovům na vyžíračku rád chodí, a tímto oceněním si korupčně zajišťuje, že 

by eventuálně někdy zase mohl přijít. 

 

 

Mif. Jiřina Pilná vyznamenání Řád Nekonečné nitě 

Univerzita oceňuje neumdlévající pilnost laureátky, která přijde, sedne, nepřetržitě 

pracuje a zase odejde, to vše při vynikajícím procentu účasti navzdory 

mezikontinentální vzdálenosti univerzity od bydliště.  

Česká mládeži, ber si z ní příklad!   (Česká stáreži, ty také!) 

 

 

Mif. Jurajda Juráčková vyznamenání  Řád Děravé paměti 

Ilegální univerzita Herdule se cítí poctěna skutečností, že laureátka navzdory 

chronické zapomnětlivosti ještě nikdy nezapomněla, že je studentkou  Univerzity, 

řádně se dostavuje, a když přijde, ví kde je. 

 

 

Mif. Pavlina Petříková vyznamenání  Záslužný kříž 

Laureátka Záslužného kříže opakovaně s nasazením všech svých duševních a fyzických 

sil dokáže zkřížit dvě paličky a nůžky, a současně přitom v rytmu strojové výroby chrlit 

nejrůznější paličkované výrobky pro drobnou denní potřebu, čímž zcela paralyzuje 

prodej asijských umělohmotných výlisků. 

Z akademické půdy Univerzity tak padá hrůza na Asii.   

 



 

Dr. Václav Masner vyznamenání medailička Kapička štěstíčka 

Laureát je dlouhodobým členem Sdružení příbuzných a přátel školy (SPPŠ) a jejím 

nefalšovaným příznivcem, zásobárnou humoru a šiřitelem dobré nálady na akcích 

Univerzity a SPPŠ. Akademický sbor ho proto na svých akcích vždy rád vidí. 

Součástí vyznamenání je i přání dlouhého života, pevného zdraví a síly k překonávání 

nepřízně osudu. 

 

 

Mif. Dana Burkertová vyznamenání Medaile hojnoúčastenská 

Laureátka se sice zcela nezodpovědně odstěhovala kamsi do jeskyní v divočině pod 

Kozákovem, nicméně neztratila kontakt s naší Univerzitou, kterou přiměřeně vzdálenosti 

hojně navštěvuje. Oko rektorovo i oči akademického sboru hledí na ni proto radostně a 

shovívavě. 

 

Mif. Libuška Zítková vyznamenání  Řád  Nadmuté herdule 

Nejdříve narozená studentka Univerzity paličkuje a vyšívá tempem „o 106“. Z jejího 

zájmu o ruční výtvarnou práci dostává každá herdule-standard nadýmání, z něhož může 

být léčena jen připnutím dalšího podvinku, čímž se cyklus nadýmání opakuje. 

Vznik řádu je připisován již belgické šlechtičně Magdaleně Grambové, která zavlekla 

krajkářství na Vamberecko, ale záhy upadl v zapomnění, protože se v kraji nenacházel 

dostatek pilných krajkářek. Až naše Univerzita a vyznamenaná studentka zvedly 

„hozenou rukavici“. 

 

 

paní Marta Menclová vyznamenání památeční medaile 

Laureátka si památeční medaili zaslouží, protože se jednak postarala o existenci jedné 

studentky,  jednak okem shovívavým a tváří vlídnou přihlíží k oficiálním akcím a 

ceremoniím naší Univerzity. 

Je přáním našeho akademického sboru, aby tak činila i nadále. 

 

 

Mif. Zuzana Vebersiková vyznamenání PRO NIC – ZA NIC, velký kulový 

Velké kulové vyznamenání PRO NI – ZA NIC je krycím označením pro jedno 

z nejvyšších vyznamenání. Krycí název je zvolen proto, aby laureátka nebyla 

předmětem přízemní, podzemní a nadzemní české závisti. Vyznamenání se uděluje 

za setrvalou kreativní činnost a mimořádný smysl pro originalitu vytvářených 

artefaktů. 

 

 

 

Mif. Helena Šafrová vyznamenání Amosův řád svaté trpělivosti 

1. Zakladatelka nezávislé pedagogické instituce výtvarného zaměření 

2. Stavitelka a provozovatelka vyučovacího „šapitó“ 

3. A vůbec, je to jasné – škoda slov.... 



 

Soňa SUN Hubáčková vyznamenání neŘád Slunečního smíchu 

Laureátka tohoto ne-řádu z pozice členky Sdružení příbuzných a přátel školy 

(SPPŠ) se aktivně a zpravidla bezplatně ujímá různých ceremoniálních povinností, 

v důsledku čehož sice trpí důstojnost Univerzity, ale přítomní na ceremoniích jsou 

pozitivně psychosomaticky naladěni a snáze se jim šíří sláva Univerzity.  

 

 

 

Sonička Beruška vyznamenání medaile Budoucí hvězda  

Rozdávat medaile za to, co bylo, umí každý mamlas, ministr ba i prezident 

republiky. Ale dávat medaile za to, co teprve bude, je výhradním objevem a právem 

naší Univerzity. Vedeni prognostickým přesvědčením, že z laureátky se v budoucnu 

stane hvězda filmu, divadla, televize  a/nebo  show-byznysu, rozhodli jsme tak, jak 

jsme se rozhodli. 

 

 
Nevyplněný blanket rektorského dekretu, vydaného každé(mu) vyznamenané(mu). 



Seznam přítomných: 

 

Akademický sbor:  Za SPPŠ:  Hosté:    Hostitel 

           a pán „Hradu“: 

Alena K.   Dr. Václav M.  Jana M.    

Iva F.    SUN   Marta M. (maminka Ivy F.) Fanda F. 

Jiřina P.   Rudolf P. 

Jurajda J.   Soňa K. 

Pavlina P.   Beruška K. 

Helena Š. 

Hony Š. 

(Se skřípěním rektorova umělého chrupu byly omluveny:  Libuška, Zuzka V., Dana B.) 

Výběr z fotodokumentace: 

Podstatná část účastníků se sešla už na zastávce MHD před nádražím ČD v HK 

   

a přesunula se do Ruseka autobusmo. Přesun ze zastávky v Ruseku byl deštěm silně poznamenán. 

   

 

 

 



Vladislavský sál byl rozhodujícími osobami okamžitě zmanipulován ve prospěch akce. Přitom proběhla 

  

též aktualizace režijního plánu. Na snímku drží rektor standartu Univerzity, SUN a Helena řeší otázku 

návaznosti svého konání. 

Ve společenských sálech vzápětí vypukla recepce a též diskuse nad dalšími krajkářskými výtvory. 

   

 

Beruška a Sun se zatím strojí do svátečních kostýmů. 

 



Pak už to vypuklo „na ostro“. Helena uvádí akci. Hosté a SPPŠ přihlíží, studentky se chvějí trémou 

  

  

Předávání řádů a medailí: 

   



   

   

(tihle dva si potrpí na noblesu)                                                                                         (tihle dva jsou právě teď spolu 42 let, 

což, jak známo, se nedává ani za vraždu) 

Potom už opět pokračovala společenská zábava se smíchem, jídlem, pitím,.... 

   



  
 

  
 

Vše by proběhlo ve vší důstojnosti, kdyby rektor zase nedělal excesy a neučil zraněnou Berušku základům 

neverbální komunikace 

   

Fotografie dodal Dr. Masner, Soňa SUN a Soňa 

Kosová. Video a fotky (i zde nezveřejněné) 

tradičně vyjdou na CD. Nezapomeňte na 

domácí úkol ! 

Tak zatím…. !!!! 

  


