
888...    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Od SUN Hubáčkové: 

 „Veleúspěšný rok 2012 všem Herdulinkám.  

Ať vás nepotká takovýto trapas “ 

 

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

 

Toto číslo vyšlo: 

                             15. 1. 2012  

Já se z toho pobruselím. 

Pořád říkám: „Pojď sem synu, uč se moudrým 

býti!“  a výsledek je ten, že školství řídí kdejaký 

pitomec, a nikdo nechce být moudrý. Ještě že mě 

občas potěší DRBODAJ. 

Inspekční záznam: 

Inspektorka: Marcela Rozlivková 

Datum: 5. 12. 2011 

Zjištěné klady: Velmi příjemné uvítání paní 

vedoucí studijního oddělení, rektorem-

školníkem a ostatními studentkami. 

Studentky mne okouzlily svojí zručností a 

pilností. (Obojí jim srdečně závidím.) 

Velké překvapení bylo při vstupu svatého 

Rektoráše, který studentkám rozdal úžasnou 

nadílku, a překvapení pro mne, že měl 

nadílku i pro mne (což jsem opravdu 

nečekala). 

Zjištěná negativa:  Jedině v tom, že to rychle 

uteklo! 

Uložená nápravná opatření:    
Marcela Rozlivková v.r. 



Z došlé pošty dále vyjímáme: 
Jaroslava Šimková : 

Milá děvčata Herdulky!  

Dočetla jsem se o paličkování, že díky současným instruktorkám a rektorkám se naše země řadí k 
jedinečným pokladnicím tohoto kulturně-historického dědictví.  

Buďte tedy hrdé na své herdule a přeju vám, aby vás jen tak neomrzely, aby byly stále napěchované a 

nedělaly se v nich prohlubně.:o) Láskyplný rok 2012 plný pavučinkové nádhery přeje JŠ.  

 

egoaktivistka  

Milí Her(r) - duláci a krásné Frau -dulinky,  

přeji Vám do roku 2012, aby se Vám paličky jen kmitaly, krásná dílka by dál vznikala a abyste v 
univerzitě pěkně poslouchaly, rektoráše nezlobily... a hlavně, ať se daří.  

 

veverka  

Milé Herdulky,  

pozdravuji vás z Ašského výběžku, což je taková nudlička na začátku naší republiky (no, kdo by nevěděl 
kde je Aš !)  I když jsem na mnoho honů vzdálena od vašeho Hradce, přesto pilně sleduji vaše 
paličkování, vaše zábavy a legrácky. Někdy, když je mi ouvej, tak mi docela pomáhá se mezi vás 
zamíchat a hned je veseleji.  (…)  Je to zajímavé - vím, že se nikdy neuvidíme a přesto jste mi docela 
blízké. Přeji vám hodně radosti. 

 
soňa a beruška  

všechny vás tu zdravíme,  jste moc moc šikovné 

 

Přírůstky v SPPŠ:   

Řady našich sympatizantů 
rozšířily dvě „Pražandy“, Soňa a Beruška (v civilu také Soňa).  

 
 

 

 
 …a jede se dál. Konec srandiček, silvestříčků a tříkrálíčků!!!             Zuzka V. už zase perlí… 

 
Drb pod čarou:  Zuzka V. se stala podruhé babičkou. Blahopřejeme jí i všem na té akci 
zúčastněným. 


