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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

                                                 

Citát z Drbodaje č. 45: 

Dámy z I.U. Herdule o akci dílem věděly a proto jen moudře pokývaly 

hlavami „že ano“. 

A také že ano. Do Opočenského informačního střediska odlétl houfec 

motýlků: 

 

 

Malé Rebece pak přejeme hodně radosti ze života, jakkoliv poznamenaného nepříjemnou 

chorobou. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

18. 5. 2015 



DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro 

vlastní potřebu a státním byrokratům je ..... do toho, co si tu píšeme. 

Starší čísla Drbodaje jsou dostupná z adres: 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/ 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html 

 

 

Z Herdulích drbů:  - Pavlína P. (pro natvrdlé: Petříková) zase musí mít něco extra a 

odebrala se do nemocnice za účelem marodění, aby nemusela řádně chodit na univerzitní 

vyučování. Pro ten vzácný případ, že by nesimulovala, jí co nejupřímněji přejeme brzké 

uzdravení a návrat mezi nás ve stavu co možná nepoškozeném. Bez ní není I.U.Herdule úplná. 

- Mírně zkorumpovaný rektor přijal opět několik úplatků v podobě stevie, dvou sazenic celere, 

sklenic na med a podobných veličkostí, aniž je přiznal v daňovém formuláři. Tajné přání, aby se 

mu také doneslo krabicové víno se tučným školným se mu zatím nesplnilo, upozorňuje však, že 

pod 10 milionů to považuje za urážku svého úřadu. 

- U „rektorů“ se narodila Anežka, okamžitě jmenovaná do funkce vicevedoucí studijního 

oddělení 

------ 

Každý ne-blb ví, že zkratka SPQR (Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský) 

byla považována za výsostný znak římské říše. 

Nyní je v průčelí naší univerzity do kamene vytesáno: 

 

Současně se tímto dává na vědomí, že zasedání akademického  

SENÁTU A LIDU HERDULÍHO 

se koná v zahradách paláce Fidlerových v  civitas Rusek Reginaegradecensis dne 16. 6. 2015. 

Účast senátorů a senátorek je možná pouze ve svátečních tógách (pouze nemajetným 

senátorkám bude tóga zapůjčena bez záruky velkosti  a hlídána proti odcizení). 

Císař SUNo I. Augustus Caesar Octavianus  (zkráceně Sun) účast předběžně přislíbil. 

 

 

Tak 

zatím…. ! 
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