
Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

kdo si myslí, že dost umí,  začíná být trouba (přísloví) 
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2. 
Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE. 

Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací. 

 

Toto číslo vyšlo: 

10. 10. 2011 

Nedočkavé studentky se začaly scházet již více půl hodiny před začátkem. 
Bylo totiž potřeba  prodrbnout prázdniny, ukázat, co nového která 
stvořila, a vůbec…(jsou to ženské). Objevily se i nové tváře, takže počet 
studentek je dosud nejasný. Některé se opakovaně omlouvají  (okecávají), 
daň si vybírá počasí (krásné) a nemoci ( nekrásné). 

V úvodním projevu se rektor-školník 
zase dosytnosti vyblábolil, vyzdvihl  
ovšem povýšení dosavadní středně 
vysoké školy na univerzitu a vyslovil 
naději, že dámy nebudou dělat ostudu 
sobě ani univerzitě.  

Potom vydal každé studentce nový 
studijní průkaz a další informační 
materiály, čímž slavnostní část 
skončila a mohlo se přejít 
k pracovnímu programu. 



Připodotknutí  rektorátu-školníkátu: 

1. Studium je stále bezplatné, život není o penězích, ale o srandě. 

2. Internetové stránky (http://hony.safrovi.eu a volba tlačítkem Herdule) byly aktualizovány. 

Studentky se ale žádají, aby je sledovaly a hlídaly si hlavně vystavování svých výtvorů. (Už proto, 

aby měli lenošiví známí vztek!). 

3. Školní řád byl změněn na“univerzitní“. Nepatrné změny si každá studentka nastuduje samostatně 

a bude se jimi řídit.  

4. Všechny omluvenky a žádosti o úpravu studijního režimu se podávají zásadně písemně. 

5. Členové SPPŠ mohou sledovat na internetových stránkách školy též docházku svých rodinných 

příslušnic. Litujeme, dojde-li k rodinným rozvratům, až se zjistí, že dáma nebyla ve škole (a kde 

tedy byla?), ale pravda vítězí  nad zdvořilostní lží. 

Fotoreportáž z výuky dne  3.10.2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paličkujete a máte to k nám dál než 50 km?  

Vedení Ilegální univerzity Herdule už  pracuje na možnosti připustit dálkové samostudium. Když to jde v 

Plzni legálně, proč by to nešlo v ilegální škole ilegálně? Jsme snad horší než Plzeň? Sledujte další Drbodaje! 

Jen tak se dozvíte včas každý drb ze zákulisí i předkulisí univerzity. 

 

Ty nebejt moje 

sestra, tak za 

tohle bych ti 

dala pohlavek! 

Čtyři velké hlavy nad jedním malým 

problémem.  Ve školství se tomu se nyní 

módně říká skupinové vyučování, ale 

v podstatě jde o to,  si příjemně pokecat . 

http://hony.safrovi.eu/

