
777...    

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. 

 

Hádanka: 

Jak se jmenuje kumulovaná funkce 

Mikuláš-čert-anděl? 

Správné řešení: 

Svatý Rektoráš 
Tato pedagogicky aktivní bytost 

navštívila Ilegální univerzitu Herduli 

za účelem pozvednutí kázeňské 

a studijní morálky.  

Ze slov svaté bytosti vyjímáme: 

„V nebeské knize hříchů bylo 

zjištěno, že všechny studentky jsou 

hříšnice a s jejich panenstvím je to 

nějaké vachrlaté. “ 

Na hříšnice padla hrůza. Funkce univerzitního psychologa je 
navíc dlouhodobě neobsazená a lidsko-právní aktivisté, 
ochraňující všemožné gaunery, nemají na univerzitu přístup. 
Nezbylo, než se modlit. Řadové hříšnice však mohly počítat 
s jistou shovívavostí. 

Co čert nechtěl?!  

Ve stejném termínu proběhla na univerzitě inspekce SPPŠ! 



 

 

 

Svatého Rektoráše 
přiletěli v jeho 

poslání  podpořit i 
dva andělé. 

Jejich zjevení bylo sice 
režijně 

nepředpokládané, ale 
k řádnému 

pedagogickému 
vyznění celé akce 

významně přispěli, a to 
přesto, že, jak se 

následně ukázalo, 
jednalo se vlastně o 

dvě hochštaplerky 
z řad studentek. 

Hříšnice s citem recituje obsáhlou poemu, složenou výhradně k této příležitosti. 

Já neumím 

básničku…. 

Tak řekni: 

„Skákal pes, 

přes oves…“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                            I zarputilé hříšnice se umějí tvářit zbožně. 

To není zlatý šperk, 

hrůza,  to je uhlí ! 

Umíš se aspoň 

modlit: 

„Rektorášku, můj 

strážníčku…“? 

Za tebe pan 

manžel poslal 

úplateček, takže 

nemusíš říkat 

básničku … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************* 

 Ilegální univerzitu HERDULE postihla v této sváteční době  

pohroma v podobě inspekce ze Sdružení příbuzných  

a přátel školy v podobě inspektorky Marcely R.  

Jestli se nám podařilo inspekci náležitě „zpacifikovat“ 

zjistíme, až obdržíme inspekční zápis. 

 

 

 

 

 

 

***************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemysli si, že když jsi tu na 

inspekci, že máš nějaké 

úlevy! 

Inspektorka nahlíží 

studentkám pod ruku 

a hodnotí jejich 

zručnost. 

Svatý Rektoráš na odchodu 

po ukončení  mise. 



KOLEMHUBNÉ 

MAZÁNÍ 

Každá studentka, přítomná návštěvě sv. 

Rektoráše  obdržela: 

 

1. skleničku s nálepkou :  

 

 

 

a s příbalovým letákem: 

KOLEMHUBNÉ MAZÁNÍ 

Léčebný přípravek KOLEMHUBNÉ 
MAZÁNÍ se používá 

a) vnitřně:    

1) Lžičku KM vložíme do (vlastních) úst 
a vylížeme. 

2) Lžičku KM vložíme do teplého čaje 
nebo kávy, dobře zamícháme a 
vypijeme. 

3) Vykapeme na  chléb či pečivo 
potřené máslem. 

Přípravek KM užíváme svévolně nebo 
dle receptů babské mediciny proti 
kdečemu. 

Dávkování možno libovolně zvyšovat, 
diabetici jen pod dohledem lékaře. 

b) zevně:  Do tekutého KM namočíme 
malířský štětec č. 10 a přípravkem 
kroužíme v úzkém pásu kolem úst 
osobě, kterou si potřebujeme 
z nějakého důvodu naklonit. Ta se 
potom začne oblizovat a ochotně 
vyhoví naší žádosti nebo choutce. 
Pronášíme-li při tom lichotnou řeč, 
účinek KM se zesílí. (Lichotná řeč není 
součástí balení, ale lze ji za poplatek 
objednat zvlášť.) 

 

2.  malou šperkovou krabičku 
s kouskem uhlí, aby věděla, že jí 
všechno neprojde. 

 

Literární pásmo – volně na motivy českých klasiků 

spáchal i Jiří a Helena Š. u příležitosti „rektoráše“. 

Zemřel pan Ricin, v kompostér dán, siroty po něm zůstaly, 

I přicházely v pondělí zrána, rektoru čelo líbaly. 

 

U skočce jich devět stálo, z plna hrdla křičely, 

až rektorovo srdce štkalo a zuby tklivě cvakaly. 

Pojď si pro něj, ty školníku, pojď, vem si ho zloducha –  

a hle, tu kdos u zahrady, na branku tiše zaťuká. 

„Dej sem skočec!“ – „Kriste pane, odpusť hříchy hříšnicím,“ 

ricin bude jim pokáním, běda jejich zadnicím. 

 

Sviť měsíčku polehoučku, přes ten hustý mrak. 

Jakpak se ti ricin líbí, neškareď se tak. 

 

Neplač, neplač hochu milý,  

v této pozdní podzimní chvíli 

Přijde večer, první máj,  

zas nastane rostlin ráj. 

Tak studentky mu zpívaly,  

za ruku ho něžně vzaly 

a rektorovi rozkoš proudem,  

rozlila se každým oudem. 

 

Školník usne, sotva lehne,  

jedva usne, sen se zvedne: 

„Hlásím, pane rektore, že se mi zdál sen, 

jaro bylo a já dával ricínu sémě v kyprou zem“. 

Když tu zprávu rektor slyšel, v tu ránu mu bylo hej. 

Rektore, školníku – Viléme, Jarmilo,  

ale to sem nepatří – nezoufej,  

na dobré rady farmaceutů vždy si pozor dej. 

 

Vždyť ze skočce obecného  

můžeš tuze lahodného 

oleje si připravit, 

ve dne v noci ho pak pít. 

Olej zvaný ricinový, 

připraví ti život nový, 

kudy teče, tudy léčí, 

budeš nadšen jeho péčí. 

 

Hoj ty švarný rektore! Školníku náš jarý! 

Jaké že to v košíku, přinášíš nám dary? 

Poslíčkovi lahvinku, studentkám po výslužce, 

Krajkářkám z medu mazání, polibek svojí družce. 

 

… a těm co školu flákají, rákoskou po držce. 

 



3. Součástí nadílky byl též poukaz: 

 

Je pravdou, že sv. Rektoráš také neodcházel s prázdnou. Ovšem jakmile zmizel,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilegální univerzita HERDULE 

POUKÁZKA  

na  3 rány rákoskou 

Platnost: do 30. 6. 2012 

 Ilegální univerzita HERDULE 

GENERÁLNÍ ODPUSTEK  

1 hříchu proti univerzitnímu řádu 

Platnost: do 31. ledna 2012 

kde se vzal, tu se vzal: 

MODRÝ PORTUGAL 

… a úleva neznala 

mezí. 

Toto číslo (č.7) vyšlo:  

5. 12. 2011 v pozdních nočních hodinách 


