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Přednostka studijního 

oddělení aktivizuje rákosku. 

To bude „tanec“…. 

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

7. 11.2011 (den sv. VŘSR) 

Ono mi to sice nepřísluší kritizýrovat, ale 

stejně si myslím, že ten rektor von Herdule je 

nějaký nedoučený pedagogický magor. Vždyť 

on tu rákosku ani nemáčí ve vodě . 

Výnos: 
Při tajných zákulisních čachrech, obstrukcích, konstrukcích, 

destrukcích a instrukcích bylo dohodnuto a s okamžitou 

platností zrealizováno, 

že madam paní 

Jaroslava Šimková 

jest od teď a nadále  jmenována, dosazena a instalována do 

funkce 

náčelnice prezidia školní rady (dříve sovětu) 

Ilegální univerzity Herdule 

s právy a povinnostmi hodnotit, brblat, ohrnovat nos i sukni, 

písemně i verbálně komentovat, omlouvat, pomlouvat, 

zamlouvat a okecávat vše, 

co se v Herduli dělo, děje, díti bude a dokonce i by díti 

mohlo, protože všichni významní Češi pocházeli z Moravy 

(kromě rektora, ten to nemá zapotřebí). 

  

 

 



OSLAVY NA DOUDLEBÁCH 
Zámek na Doudlebách byl svědkem bujarých oslav kulatin zámeckého pána p. Petra Dujky. Z Ilegální 

univerzity HERDULE se slavení svou přítomností, slovem, písmem a krajkami  zúčastnila téměř 

reprezentativní delegace ve složení rektor (ve školnické uniformě), vedoucí studijního oddělení a 

laureátka červeného diplomu (+ univerzitní kočí). Oslavenec i delegace přežili akci bez újmy na 

mravech, cti a pověsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPSALI NÁM: 

Anonym (nějaký chlap mizerný)  Zuzana:  

 Já moc zdravím,a i když vím,že žalovat se nemáááá,tak napráskat to prostě musííím.!!! Náš 
pan rektor popletl datum imatrikulace v mém "studijním průkazu"a to prosím o místo 
26.9.11 - mám 26.11.09..no tak tomu říkám roztržitost!!!  

Joo,a jelikož žaluji,tak se podepíši : ANONYM  

 

Tiskový mluvčí rektora sdělil našemu listu (citujeme): ANONYMY a vadné průkazy házíme do koše. 

Anonymy těžší váhy do žumpy. 

       Co jsem si to sem        

napsal? A jo – nic… 


