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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

KOLEKCE VÁNOČNÍCH OZDOB – část 2. 

Posledně jsme na tomto místě uveřejnili vánoční ozdoby zařazené do kolekce pro kamarádku Sun. 

Jednalo se však pouze o ozdoby takříkajíc 2D, tedy dvourozměrné (ploché), ale naše studentka Jarka, 

t.č. nemocná, do kolekce vložila i ozdoby 3D (třírozměrné, prostorové).  Ty vypadají takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarka: Vánoční zvonečky 

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

 

Toto číslo vyšlo: 

10. prosince 2012  



Upozornění rektorátu – školníkátu: 

Jelikož se nám opět rozmáhá všemožná zapomnětlivost, považuje rektorát-školníkát za svoji 

povinnost upozornit všechny studentky i akademický sbor, že 

1. Už je advent, čas tichého rozjímání a usebrání. Studentkám se zakazuje smýčení a nakupování 

(s výjimkou dobrot).  Péci cukroví smí jen ta, kterou to baví a které to na základě písemné žádosti ve 

správním řízení schválí rektor nebo manžel (protože Kalousek zlobí, nemusí se na žádost lepit kolek). 

2. Mytí oken se zakazuje zcela a zjištění přestupku je dostatečným důvodem k ukončení studia. (Kdo 

chce koukat z okna, ať nechodí na Univerzitu mezi slušné lidi). 

3. Krátce po Vánocích jsou už Velikonoce. Která studentka ještě nezačala s paličkováním 

velikonočních motivů, vystavuje se přísnému rektorskému potrestání za lenost a nedbalost, ba i 

neúctu k termínům. (Nezahrávejte si se mnou…., baby!) 

4. Která studentka bude pochlebovat Santa Clausovi nebo Dědkovi Mrázovi (o babě Mrázové ani 

nemluvě), bude potrestána rákoskou pro neúctu k čerstvě narozenému tradičnímu českému Jezuleti. 

Neznalost tohoto Upozornění nikoho neomlouvá a porušení bude trestáno se vší přísností. 

PoťDr. Hony,  

samozvaný rektor-školník 

 

 

Došla zpráva: 

Jarča leží v Léčebně dlouhodobě nemocných na Pospíšilově třídě v Hradci Králové, 2. patro, pokoj č 318 ( ze 

schodů doprava a druhý pokoj vpravo - 6ti lůžák). 

 Návštěvy ( vchod z Pospíšilky) ponděli - pátek 15 - 17 hod, So,Ne a svátky 14-16 hod), Zatím je pouze ležícím 

pacientem. 

 

  

Ilegální univerzita Herdule 

VIP – POUKÁZKA 

Jarka Masnerová 

má nárok, aby 

1. se jí podávaly jen chuťově dobré a všemožné účinné léky 

2. se jí poskytovaly jen samé dobré a pravdivé zprávy 

3. mohla konzumovat jakékoliv „veselé pití“  

4. ji ráno nikdo nebudil 

5. se jí před spaním četly pohádky  

 


