
111777...   
Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

Co si budeme povídat? – Lepší je se podívat na výběr (!) fotografií, ten vydá za spoustu slov. Ve vynikající 

atmosféře se sešla akademická obec 

Ilegální univerzity Herdule, a po 

slavnostním úvodním blábolu 

rektor/školníkově převzala žezlo děje 

sudička Soňa „Sun“ H.  Přidělila malým 

herdulkám jména a přisoudila jim 

osud. Akce se obešla bez alkoholu 

s koncentrací větší než 20 % a žádná 

z malých herdulek se nepopilinkovala. 

Herdulky byly tedy řádným způsobem 

uvítány, nové studijní průkazy rozdány, 

studentky Pavlina a Zuza preventivně 

napomenuty kvůli žvanivé nekázni, a 

akademický školní rok 2012/13 byl 

odstartován.  Projev ministra školství 

nikdo nepostrádal. 

ZAHÁJENÍ 

AKADEMICKÉHO 

ROKU 2012/2013 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

24. 9. 2012 
Ty holky jsou fakt nezdolné.  Už zase vytáhly 

povijany a oživily mateřské pudy…. 



  

Studentky a malé herdulky sledují projev rektora/školníka univerzity. 

 

Některé se přitom tvářily docela zbožně, tedy jak se patří při významné události. Pak již předstupovaly 

k sudičce, od níž vyslechly osudový ortel,  a rektor jim vydal nový průkaz: 

   



  

  

 



  

 

 

Závěrečné pózování pro bulvární reportéry a zpravodaje světových periodik: 

   

Rektor si hledí ušolíchat u sudičky lepší osud. Zda se mu to podařilo, ukáže budoucnost. Sudičky jsou totiž  

(potvory) nevypočitatelné. Jednou jsi nahoře, …a taháš pilku. 

 

 

 



 

Akademická obec Ilegální univerzity Herdule a její sudička Sun na počátku školního roku 2012/2013. 

(Chybí pouze externí studentka Dana B.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Další zprávy: 

Dne 30. 7. 2012 po dlouhé nemoci opustila naše Sdružení příbuzných a přátel školy paní Věra 

Wunderlichová. Přesto k nám stále hovoří prostřednictvím spousty krásných obrázků, které 

malovala, a určitě našemu konání fandí i z míst „tam někde“. 

***** 

V závěru loňského akademického roku jsme se zúčastnili svými paličkovanými květinami tvorby 

svatebních šatů pro OIDFA. 

Práce naší studentky Zuzany V. v souběžné soutěži pak byla významně oceněna i odbornou 

porotou, což nás naplňuje zcela nezřízenou kolegiální pýchou. Bravo, Zuzanko!!! Jen tak dále! 

Oceněné podvinky naší Zuzky byly zveřejněny v časopise PALIČKOVÁNÍ 3/12. V témže čísle 

vyšel z neznámých důvodů v plném znění i průvodní dopis našeho rektora/školníka (viz Drbodaj 

č. 15) 

***** 

Tak zatím…. !!!! 


