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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        

Pořád je co slavit. 

Tentokrát slavila Pavlina jen Bůh ví kolikáté narozeniny. 

Nejdříve se řečnilo 

potom olizovalo...                                                  ... pak dorazil dort. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

12. 04. 2016 



...a ten dort byla marcipánová herdule i s paličkami. (To je Jurajda šikovná holka, co? Když chce.) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pár obrázků ze „všedního dne“ Herdule 

 

 

 

Libuška „maká“, Jurajda se otravuje, služba Pavlina  

kontroluje indexy přítomných 

 

 

 

Musím sebou mrsknout. 

Do stovky mi zbývá už 

jen pár pátků a mám 

moc restů 



NA VĚDOMÍ SE DÁVÁ.... 

 

 

 

 

 

 

 

      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  1) Všechny studentky mají v tuto chvíli 

splněný předepsaný počet zápočtových 

prací a mohou být tedy připuštěny. 
(Rozumí se, že k tvorbě a obhajobě diplomové 

práce, která to správně nepochopila, je 

nemravnice a nestoudnice.) 

  

 

2)  Připomíná se DRBODAJ č. 48, kde byly zveřejněny zásady pro tvorbu diplomových prací !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zvláště pak se klade důraz na: 

I. Úvod, podlézavě lichotící rektorovi a velebící Ilegální univerzitu Herdule. Úvod bude mít minimálně 10 vět, 

z toho 2 souvětí, maximálně pak 100 vět. 

II. Ukázky z tematických prací dosud neprovařených a neprofláknutých, šikovnost dámy prokazující. 

Očekává se 4-6 prací drobných (formát cca A6) nebo 3 - 4 práce trochu větší (formát  A5) nebo 2 práce velké 

ve formátu  A4, případně 1 práce supervelká (svatební šaty a podobně ). U prací nepaličkovaných nebo 

kombinovaných přihlédne se k odlišné pracnosti. Oskenování, ofotografování a vytištění předložených prací 

v případě nutnosti může za dobré slovo zajistit školník (ať taky něco dělá)..  

III. Pojednání o zvoleném tématu v libovolné literární formě. 

Zlehčující poznámka – která z dam odevzdala k zápočtu více děl, může ta nevyužitá (v indexu neuvedená) 

použít do diplomky. Taktéž není nutné v rámci tématu použít výhradně techniku paličkovací, anóbrž 

jakukoliv jinou (kromě zpěvu, recitace  a baletu) 

Paličky musím pořád 

přepočítávat, aby mi někdo, 

třeba rektor, nějaké nešlohl... 

Nojo, nějaká chyba 

tam je. Ale tu budu 

vydávat za  

umělecký záměr. 



DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro 

vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme. 

Starší čísla Drbodaje jsou dostupná z adres: 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/ 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html 

 

 

Módní koutek: 
(a koukejte to pořádně nastudovat, může se Vám to hodit! Brzy.): 

Hidžáb                                                   Turban 

 

 

Čádor 

 

 

Poloviční nikáb                                        Nikáb 

 

 

 

 

 

 

Burka 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Hidžáb - šátek zakrývající vlasy, ramena, šíjí a dekolt. 

Turban - je dlouhý šátek různých barev i velikostí. Jedná se o dlouhý 

pruh látky omotaný kolem hlavy a krku. 

Poloviční nikáb - Ženám je krom očí vidět také nos a čelo. 

Nikáb je závoj, který se nosí na běžném oděvu a zakrývá vše krom 

očí. 

Čádor je plášť, jenž ženu zahaluje od hlavy až k patě. Jediné, co je z 

jejího těla vidět, je obličej. 

Burka je nejpřísnější tradiční pokrývkou hlavy a těla muslimských 

žen. Zakrývá celé tělo včetně očí, které kryje mřížka. 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/
http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html


 


