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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

NA DOUDLEBÁCH 
(FOTOREPORTÁŽ A TROCHU PSANÍ STRAN UNIVERZITNÍHO VÝLETU) 

 

Akce „Univerzitní výlet na zámek v Doudlebách“ by se jistě mohla jmenovat jinak, ale protože se jí vlastně 

končil akademický rok 2013-14, zůstaňme u staré školní tradice. Připravovala se zčásti konspiračně, 

protože její součástí bylo vnucení se na soukromou návštěvu k hraběti Petru Dujkovi, potomku slavného 

rodu Bubna-Litic,  a z dále uvedených důvodů nebyl zájem na jejím předčasném prozrazení. Díky 

vzácnému pochopení paní Broni B., šedé Eminenci  a zámeckému Ferdovi-mravenci v jedné osobě, byl 

naplánován termín a řešila se doprava. Původní záměr jet do Doudleb vlakem padl, protože pan Fanda F. 

s velkorysostí sobě vlastní prohlásil, že nás tam všechny doveze, pokud nás nebude více než 9, protože 

více osob jeho superbus nepobéře. Vzhledem k tomu, že část akademického sboru je z Albrechtic n.O. a 

z Borohrádku (což je od doudlebského zámku co by kamenem dohodil a veřejnou dopravou dojel – tedy za 

humny) byla kapacita povozu pro Hradečáky dostatečná. 

A jelo se! Psal se pátek 13. 6. 2014 hned po poledni. 

Navzdory obavám 

z kolon aut tlačících 

se víkendově na 

výpadovku proběhla 

cesta vcelku rychle. 

V zámeckém 

(před)parku jsme se 

postoupně shou-

fovali s těmi, kteří 

přijeli z blízkého 

okolí. Rektor se na 

lavičce převlékl do 

svého taláru 

(náhodným návštěv-

níkům zámku bylo 

vysvětleno, že je 

jinak neškodný). 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

16. 6. 2014 



Paní Broňa nás mezitím ujistila, že hrabě je přítomen, ale ani ona, ani on vcelku nevědí, oč se bude jednat. 

Poťouchlého záměru bylo tedy dosaženo. 

 

Oč vlastně šlo? Studentky Ilegální univerzity Herdule, duchem 

zhruba o 75 % mladší, než by se z jejich zjevů navenek mohlo 

zdát, z mladické bujnosti a z radosti ze života ve druhém dětství 

se rozhodly, že dobrotou, laskavostí, moudrostí a charismatem 

oplývajícího zámeckého pána z Doudleb n.O. obdarují a snad i 

potěší svými kolektivními díly. Vzhledem k tomu, že zámek se 

nachází prakticky v centru krajkářské oblasti (Vamberk je hned 

vedle) a v době svého chátrání za bývalého režimu byl zčásti i 

muzeem paličkované krajky, nebyl tento nápad tak zcela od 

věci. Sám hrabě byl některým členům/členkám znám již 

z dřívějších tvůrčích aktivit na zámku pořádaných (Dny řemesel, 

malířské plenéry apod.), takže se sjednáním příslušné audience 

nebyl problém. Ideovou šéfovou a šéftvůrkyní  či hlavní 

aranžérkou děl byla Zuzka V., ostatní dámy připojily dílka 

vyhotovená ji vlastnoručně dle jí navržených podvinků (zčásti 

též dle podvinků komerčně získaných). Jedno dílo nese název 

Ruce (a stejně jako sgrafita na zámku, žádné dvě ruce nejsou 

stejné), druhé Rej motýlů. 

Samotný akt předání proběhl  v zámecké kavárně, kde, jako 

obvykle, rektor držel vstupní řeč a představil hraběti celý 

přítomný ansámbl.  

Potom byla rozbalena role hadrů, z nichž byla vylovena obě 

díla, což vzápětí vyvolalo vzrušenou debatu, kam se to pověsí. 

Následoval živá debata, v níž si hrabě získal obdiv i těch, kteří 



ho dosud neznali a nakonec jsme společně navštívili zámeckou sýpku, přebudovanou na unikátní 

přírodovědné muzeum, obrazárnu, výstavní prostor,.... 

  

  
 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 

 

 



 

     
 

   
 

Na zámku je stále něco nového a hrabě je nejpovolanější průvodce. Zde expozice Mořský svět a Papoušci. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lesní expozice. Žádný plošný obrázek však nemůže nahradit úchvatný dojem, který vzbuzuje pohled do 

lesních zákoutí přímo v muzeu. 

 

Byl to vydařený výlet. Nezmokli jsme! 

 

(Kdo má zájem, najde starší Honyho rozhovor s hrabětem na adrese 

http://hony.safrovi.eu/forum/text.php?id=1052  .  

Čtete-li tento Drbodaj na počítači, lze rozhovor otevřít kliknutím na odkaz) 

   --------------------------- 

 

http://hony.safrovi.eu/forum/text.php?id=1052

