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Ctihodná soudkyně 

Soňa SUN Hubáčková 

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

                                                                                          

SKANDÁLNÍ ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 
Dramatické soudní přelíčení 

Dvě pachatelky na útěku souzeny v nepřítomnosti 
 

Začátkem září 2014 dostaly všechny studentky Ilegální  univerzity Herdule soudní obsílku s výzvou, aby se 

dostavily před soud ctihodné soudkyně Sun Hubáčkové k projednání vznesené žaloby. Protože si dámy 

nepřivedly vlastního obhájce, byl jim určen zákulisními pletichami obhájce/-yně ex offo. 

Soudní jednání započalo v důsledku potíží na 

železniční trati Praha-Hradec Králové s jistým 

zpožděním, protože potulné soudkyni ctihodné Sun  

nebylo možno včas se doručit na místo konání 

soudu. Toho zbaběle využila jedna z obžalovaných a 

pod záminkou pracovní povinnosti utekla z dosahu 

soudu. (Ta druhá se rovnou vymluvila na pomoc 

manželovi při konání řemeslných prací). 

Ctihodná soudkyně Sun dala hned zkraje najevo, že 

proces bude řídit pevnou rukou a nenechá si do 

svých pravomocí nikým kafrat, zpérovala hned 

prokurvátora-žalobníka i obhájkyni. 

Po nezbytných vstupních formalitách dostal slovo 

prokurvátor, aby v roli žalobníka přednesl žalobu. 

Dle stenografického záznamu uvádíme: 

*** 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

15. 9. 2014 



Prokurvátor-žalobník 

Herodes 

Slavný soude, Vaše ctihodnosti! 

Jménem lidu převážně českého, vietnamského a taky 

trochu slovenského dovoluji si před Vaše soudní 

hovno, pardon, stolici, postavit skupinu zlotřilých dam 

a nechat na Vás spravedlivé posouzení  jejich činů, 

přečinů a zločinů. Tyto dámy spáchaly své skutky 

jednak jako organizovaná smečka a jednak individua, 

tedy samostatně. 

Pokud je vyšetřovacím orgánům známo a jimi zjištěno, 

tak obžalované jako skupina prozahálely celé 

prázdniny, čímž je možno je charakterizovat jako 

nepřizpůsobivé živly práce se štítící. Na tom ovšem 

nedosti. Ač jim naše společnost poskytuje různé 

výhody a benefice, postavily se tyto ženštiny k obecné 

blahovůli zády  a urážlivým způsobem nevyužily 

žádnou z vymožeností, kterou jim pracující lid nabídl. 

Ani jedna nevyužila možnost přecházet na červenou 

v dopravní špičce, v hanebném komplotu se odmítly 

zúčastnit naskakování do rozjíždějícího se rychlíku. 

Považte slavný soude, vždyť ony  dokonce, navzdory 

svým drobným a sehnutým postavám dokonce ani 

nepodlézají závory a okázale štítivě obcházejí dráty 

vysokého napětí na zem spadlé, nepodařilo zjistit, že by 

se za jízdy ve vlaku vykláněly z okének za účelem mávání kolemstojícímu občanstvu, a co nejhorší, na 

dálnici vůbec nevyužily možnost jízdy v protisměru. 

Co se individuálních skutků týče: 

1) Alena Krejčová – dáma se sklonem  k frivolnosti vytváří frivolitky pornografického charakteru za účelem 

kazení dětí a mládeže a ukájí se návštěvami podniků pověsti pochybné, jako různé výstavy, veletrhy, trhy a 

minitrhy s kýčovitými výrobky vydávanými za „umění“. 

2) Jiřina z neznámých důvodů zvaná Pilná – holduje nezřízenému pendlování pomocí  dopravy železniční 

na trati Borohrádek-Hradec Králové hl.nádraží a zpět, aniž by ovšem využila  výše naznačených výhod 

starobních důchodců. Surově se chová ke svému hendikepovanému muži a nutí ho k nadměrným fyzickým 

výkonům a k činnosti tělesného strážce. Co provozuje v ústraní s oficiálním najatým bodyguardem se sice 

nepodařilo vyšetřit, ale lze si domyslet, že to nic mravného nebude. 

3) Iva Fidlerová, souzena v nepřítomnosti – se stále pokouší napravovat dílo Boží a pozměňovat druhovou 

skladbu přírody. K vrcholům její zločinné genetické činnosti patří zkřížení dvou suchých klacků. Místo aby 

svou láskyplnou péči věnovala manželovi, radši se rejpe v hlíně a týrá psa a další živočichy v blízkosti se 

nacházející. 

4) Libuška Zítková -     to je také pěkné kvítko! Své zločiny páchá v dokonalém utajení, což se zřejmě 

naučila v kursech cizích tajných služeb, člověk by málem uvěřil v její nevinu. Tak se její andělskou tváří 



nenech, slavný soude, ošálit. Ve skutečnosti je ještě mnohem mladší, byť se neprávem dovolává toho, že 

je ještě „pod zákonem“. 

5) Pavlina Petříková je osoba se sklony k násilí verbálnímu i fyzickému. Akademičtí funkcionáři se klepou 

hrůzou nejen, když přichází na výuku, ale dokonce již při vyslovení jejího  jména. Navazuje intimní styky 

s českou šlechtou, líbá kdekoho na potkání a drobnými dárky neustále korumpuje své bližní. Pěstuje 

chorobnou anorexii a její léčení pak zatěžuje zdravotní pojišťovny. Na veřejnosti pak maskuje svůj stav 

různými vycpávkami. 

6) Dalším individuem je osoba, jejíž identitu se nepodařilo spolehlivě zjistit, a která je v době tohoto 

soudního přelíčení  na útěku. Někdy si říká Juráčková, jindy Jurajda, pak zase Zuzana nebo Jaroslava. Má 

pravděpodobně vypatlaný mozek a tudíž je nebezpečná jak sobě, jak blízkému okolí. Nikdy není jisté, co 

zapomene (vypnout vařiče, vodu, plyn, klíče, brýle občanku,...) a kde. 

 

7) Zuzana Vebersiková absolvovala 1. stupeň základní školy za pomoci úplatků (možná nejen finančních, 

nemrava!)  Důkazem budiž skutečnost, že vůbec nezná hodiny, všude chodí pozdě a tím pádem vyrušuje. 

Rovněž předstírá  známky výtvarného šílenství, neustále něco vymýšlí, navrhuje a plánuje. Kdo to s ní má 

vydržet? Ráda pokulhává, ale jenom když je někdo v dohledu. Jakmile je za rohem nebo něco čmajzne, 

běhá jako čamrda. 

Slavný soude! Prokurvatura žádá pro všechny obžalované trest doživotí natvrdo o chlebu a vodě. 

*** 

Redakci se doneslo, že po skončení této plamené obžaloby podal již dávno zesnulý JUDr. Josef Urválek  

demisi in memoriam z funkce prokurátora a s pocitem studu se sám zahrabal hluboko pod zem.. 

 

S obžalovanými se soudkyně vůbec nebavila, protože viděla, že jsou trémou a studem zcela 

bezsebe a předala slovo obhájkyni: 

*** 

Vaše ctihodnosti, slavný soude! 

Stojí před Vámi skupina žen, která byla obviněna  z organizovaného zločinu. Státní prokurvátor a žalobník 

barvitě vylíčil jejich trestné činy a žádá co nejpřísnější tresty. 

Já, jako jejich obhájce bych Vám ráda ukázala tyto dámy z jiného úhlu pohledu a ponechala bych na 

zvážení slavného soudu, jaké tresty si zaslouží. Při rozhodování je nutné, aby soud vzal v úvahu všechno, 

čím musely tyto obviněné ve svém krátkém životě projít, poukázala bych na jejich neutěšené rodinné 

poměry, které je v mnoha případech možné označit za týrání. Ráda bych poukázala na to, že pro každou 

z nich existuje minimálně jedna polehčující okolnost, tak jak je definuje trestní zákoník. 

Vezměme to podle abecedy: 



Obhájkyně ex-offo Helena Š. 

Alena Krejčová – je pravda, že je to 

žena frivolní, která často ukájí svoje 

vášně návštěvami podniků pochybné 

pověsti, jako jsou různé výstavy 

uměleckých děl, krajkářských trhů a 

jiných. Na druhou stranu je potřeba 

zohlednit, že svou trestnou činnost 

vždy páchala pod tlakem závislosti a 

podřízenosti svým uměleckým 

pudům.  

Jiřina Pilná – je obviněna  

z mimořádné píle a  nezřízené vášně 

pro pravidelné cesty z Borohrádku do 

HK. Jako polehčující okolnost uvádím 

to, že tato dáma vedla před 

spácháním svých trestných činů 

řádný, ba přímo příkladný,  život a i když velkou část svého pracovního života pracovala na pile, nikdy 

nedopustila, aby jí tam někdo přeříznul. A kdo někdy pracoval v mužském kolektivu, dokáže patřičně tuto 

skutečnost ocenit. 

Iva Fidlerová – vaše ctihodnosti, tato dáma celý svůj život pracovala jako nádenice v zemědělství, byla od 

dětství týrána a zneužívána k sušení sena, práci ve skleníku a na rodinných latifundiích. Další z důmyslných 

způsobů šikany byla práce v kuchyni, kterou musela vykonávat každý den, i v zimním období, kdy 

v zemědělství nastává klidové  období. Při rozhodování o trestu je potřeba  si uvědomit, že se přičiňuje o 

odstranění škodlivých následků trestného činu a dobrovolně nahrazuje  způsobenou škodu tím, že svým 

kamarádkám nosí své výpěstky a kulinářské pochotky , pořádá výjezdní zasedání na své zahradě a 

propůjčuje svého manžela na grilování při  hromadných univerzitních akcích.  

Libuška Zítková – její provinění spočívá v tom, že její chování bylo vždy napovrchu tak bezúhonné, že 

prakticky nebylo za co jí obžalovat. Jako polehčující okolnost je nutno uvést, že svůj trestný čin spáchala 

ve věku blízkém věku mladistvých a z nedostatku životních zkušeností. Navíc svou trestnou činnost 

spáchala poprvé a upřímně jí lituje. 

Pavlina Petříková – je obviněna z neustálého vyhrožování úředním osobám, že je zmlátí  a nebo jim tím 

alespoň vyhrožuje .Také na ně zkouší nekalé sexuální praktiky, líbá je na veřejnosti a nebo jim to alespoň 

slibuje. Její činy jsou však pochopitelné, když si uvědomíme, že vyrůstala se dvěma mladšími sestrami, 

před kterými se musela neustále mít na pozoru, občas je zmlátit, aby se vůbec dostala ke stolu s jídlem a 

neumřela hladem ( a bránit se v případě nejmladší sestry bylo dost obtížné vzhledem k její všeobecně 

známé žravosti). Na druhou stranu je potřeba přiznat, že svých činů upřímně lituje, nikdy  na své skutky 

nepoužila zbraň a dokonce se k nim sama přiznává úřadům. Občas svých činů i lituje a vzorně vykonává 

službu vybírání indexů a kdyby v univerzitě byla tabule, tak by jí určitě dobře myla, aby své činy napravila. 

Zuzana Juráčková - Jako polehčující okolnost uvádím, že se jedná o dámu s vážnou duševní poruchou, 

která spočívá v chorobné zapomětlivosti. Dokladem toho je, že obžalovaná dokonce zapomněla své 

jméno a neví kdo vlastně je, jestli Zuzana a nebo Jaroslava. Poctivě se snaží s tímto svým handicapem 



vyrovnat, ať už slovem, gesty nebo mimikou. A jakou odměnu za to sklízí? Jen smích, který je často 

doprovázen téměř slzami spoluobžalovaných. 

Zuzana Vebersiková – Ano, je pravda, že tato dáma je obžalována z mnoha trestných činů, ale zamysleme 

se nad důvody, které k trestné činnosti velkou měrou přispěly. Je známo, že obžalovaná v 6 letech 

nastoupila do vzdělávací instituce a po absolvování všech možných stupňů vzdělávání pokračovala 

v nuceném kultivování  československého (později v českého) školství. A já se ptám, vaše ctihodnosti! 

Opravdu si takto životem těžce zkoušený člověk zasluhuje nějaký trest? Nebyla už dostatečně potrestána? 

Vezměte prosím do úvahy, že obžalovaná páchala  všechny své trestné činy v silném rozrušení a pod 

vlivem tíživé osobní situace, kterou si sama žádným způsobem nezpůsobila. 

Vaše ctihodnosti, slavný soude, doufám, že přihlédnete k předneseným polehčujícím okolnostem a budete 

rozhodovat citlivě a hlavně spravedlivě. Děkuji za pozornost. 

*** 

Poté se ctihodná soudkyně dlouze, široce a bystrozrace 

zamyslela (skutečně!) a vyhlásila rozsudek: 

*** 

Povstaňte a slyšte! 

Rozsudek 

Náš slavný a ctihodný soud dospěl po dlouhé a 

hlubokomyslné úvaze k následujícímu rozsudku. 

Všechny obžalované jsou shledány poněkud vinnými ve 

všech bodech obžaloby. Soud uznává, že existují jisté (s 

přimhouřením obou očí) polehčující okolnosti, ale 

beztrestnost není na místě. 

 Jedna každá z obžalovaných se odsuzuje  k jednomu 

roku nucených krajkářských prací. 

V důsledku milostivé úvahy  našeho soudu je jim umožněno  konat nucené práce  v prostorách 

domácího vězení, nikoliv na Mírově. Výsledky své práce budou předkládat pravidelně ve vyhlášených 

studijních dnech a třikrát běda jim, jestli výsledky jejich práce nebudou shledány dostatečnými.  

(Nechtějte náš slavný soud s odpuštěním nasr..t!) 

Proti rozsudku není možné odvolání a nevztahuje se na něj žádná amnestie. Jakékoliv reptání bude 

trestáno jako urážka soudu. 

Koukejte mazat a makat! 

*** 

 



Bouchnutím soudcovské paličky mohl tedy soud skončit. Našla se bohužel jedna z odsouzených 

(pochopitelně P.P.), která si dovolila po vynesení rozsudku ještě brblat. Jakkoliv to ctihodná soudkyně 

přešla v tu chvíli s přezíravým nadhledem, je jisté, že tuto urážku soudu neponechá do budoucna bez 

povšimnutí a při nedodržení podmínek trestu bude odsouzená čelit ještě této přitěžující okolnosti. 

Z fotokumentace soudního přelíčení ještě přinášíme: 

  

 

 

   

 

 

Za tohle je 

všechny 

ztřískám! 

Visačka/jmenovka soudkyně                                          P.P. už plánuje pomstu 

Libuška zpočátku spoléhala na svou andělskou tvář, ale v průběhu jednání už byla 

nucena se hluboce zamyslet, protože na tuto soudkyni tvářička nafungovala. 



Ctihodná soudkyně je spokojena se 

svou  dobře vykonanou prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak zatím…. !!!! 

 

 

Zuzka V. už tuší, že situace je vážná, ale Jiřinka si zatím myslí, že je to jenom nějaká srandička bez 

vážných právních důsledků (ta se bude divit, až bude muset někde předložit výpis z trestního 

rejstříku!) 

 

ORGANIZAČNÍ  ZPRÁVY: 

Vedení  Ilegální univerzity Herdule odjíždí na studijní 

pobyt do Osmanské říše.  Pokud je tam nesežerou  

lidojedi, normální běh univerzitního roku započne 

30.9.2014, kdy by měly být i vydány také indexy pro 

akademický rok 2014/2015. 

Videozáběry ze soudního jednání jsou k vidění na 

youtube.com po zadání „Soňa  Hubáčková“. (Jsou tam 

2 části). 

 

 



Mimořádná pátrací příloha: 

 
Pokurvatura a vedení Ilegální  univerzity Herdule 

 

hledají uprchlé obviněné, které se nedostavily před řádný soud, ač 

k tomu byly prokazatelně vyzvány soudní obsílkou. 

 

   

                              Iva F.                 Jurajda alias Zuzana alias Jaroslava 

                                                        alias (???) 

 

Kdokoliv má povědomost o jejich pobytu, nechť je vyzve k návratu 

nebo učiní oznámení pátracím orgánům. Kdo tak neučiní, bude 

potrestán i s celou svou rodinou za napomáhání trestné činnosti, za 

pomoc při útěku, za urážku soudu, za bránění průchodu 

spravedlnosti (..a ono se ještě něco najde!) 

Herodes  
prokurvátor 


