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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

                     

OSTRÝ PROTEST 
V bulvárním tisku se v poslední době hanebně spekuluje o pedofilních sklonech samozvaného rektora-

školníka naší Univerzity. Proti tomuto nactiutrhání se vznáší ostrý protest, neboť všechny studentky 

školy jsou již plnoleté, některé z nich už  dokonce nějaký ten pátek (o čemž svědčí například jejich 

autentická vyprávění, kterak kladly krajkové šály do cesty útočící panské jízdě v bitvě u Sudoměře, či jak 

sváděly k hříchu mladého Jana Ámose). 

Jediná  trochu později narozená  slečna se v prostorách Univerzity objevila 29.10.2013, kdy nastoupila na 

dočasnou  stáž administrativního charakteru. Jednalo se o Kristýnku Š., která však přišla v doprovodu 

gardedámy (dueni) Zuzky Jurajdy, takže o mravopočestnosti všech zúčastněných nemohlo být žádných 

pochyb. Mladá stážistka se ujala zvonění na začátku výuky, vybírání a rozdávání indexů, vylepování 

prezenčních známek a podobně. Protože se všech úkolů výborně zhostila, byla odměněna rektorskou 

pochvalou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na její dotaz, zda by se také mohla zúčastnit studia na naší Univerzitě, jí však babička Z.Jur. popravdě 

sdělila, že ano, hned jak Kristýnka bude v důchodu. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

11. 11. 2013 



V reakci na minulé odhalení kapitalistického působení SUN přišel následující dopis: 

Hotely SUN 

        Jo jo, byla jsem odhalena rektorem školníkem, a to jen proto, že dneska mají všichni možnost 
cestovat, kam se jim zlíbí. Navíc si všímají věcí a dění kolem sebe se zbytečnou zvědavostí. Kdyby seděli 
doma nebo na zahrádce, nemuseli se domáknout pravdy.  Dobře, přiznávám se, ale ptám se: Rektore, už 
jsi někdy slyšel nebo viděl, aby socka dávala slevy ? 

       Další pravdu v budoucnu možnou jsem se dočetla na facebooku z písmenek na klávesnici od nám 
všem dobře známého JŠ a tuto poznámku komentovanou opět osobou nám známou pod pseudonymem 
EGO v návštěvní knize Herdule.  Jedná se o předvolební heslo zmíněného JŠ tohoto znění:   „Hlavně, ať mi 
neseberou zahrádku“, což EGO komentovala tím, že já bych mohla přijít o své hotely.  Pokud si dobře 
pamatuji, to už tady také jednou bylo, takže stát by se mohlo při nesprávném výsledku voleb.  

       Dobře, ať si ty hotely vezmou, stejně jeden, ten nejdůležitější mi nikdo sebrat nemůže i kdyby tisíckrát 
chtěl, a proto všechny Herdulky a Herduláky, včetně všech rektorů a školníků srdečně zvu na dovolenou 
zdarma. Co bych pro tuhle krásnou bandu neudělala. Je pravda, že hotel musí mít zvenčí okny zakryta 
titanovými pláty, ale jsou ozdobené zlatem. Zato interiér potěší i toho nejnáročnějšího turistu, neexistuje 
nic, co by chybělo. Hotel má vlastní ZOO, parky, čistý vzduch, bazény i písečné pláže, obchody a kdo má 
zájem, může mít i vlastní zahrádku. Klima je mírné, střídají se 4 roční období, ale nehrozí záplavy, jak je 
tomu zvykem v posledních letech tady. Pokoje i apartmány jsou komfortně vybavené a pohodlné, také 
ozdravné lázně mohu nabídnout, každý, kdo hotel navštíví, už si nikdy v budoucnu nestěžuje, že by ho 
něco bolelo. 

      Vřele vám doporučuji už se chystat příští dovolenou právě sem.  

       Jeden problém však mám. Protože mi asi seberou ty ostatní hotely, musíte si sami zaplatit cestu a 
zajistit dopravní prostředek, protože jsem přišla o všechny úspory. Ale to je opravdu jediný problém. 
Nakonec, stejně jsem četla, že už je několik soukromníků, kteří pořádají výlety do vesmíru, tak hurááá a já 
se na vás moc těším. Šťastnou cestu i dovolenou. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN 



Dědická burza 

Na každé sešlosti naší Univerzity nyní probíhá dědická burza. Člen SPPŠ Dr. Václav M., přinesl 

studentkám k rozebrání pozůstalost po Jarce, která nás opustila a sleduje nás odněkud „tam nahoře“. 

Obnáší ta pozůstalost několik krabic nejrůznějších přízí, šanonů podvinků, krajkářské literatury a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože až dosud nedošlo k žádným nechutným tahanicím o to či ono, jak je při podobné neblahé situaci 

zvykem i mezi příbuznými, myslíme si, že je Jarka s námi spokojená a je i tímto mimořádným způsobem 

stále mezi námi přítomna. 

 



Zuzka už zase přišla pozdě.  
Zatímco ostatní již pilně pracují, ona teprve hledá pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce se blíží... – Pavlina přispěchala s Betlémem. 

 

Alena:  Kytara z cyklu Hudební nástroje 

Tak zatím…. !!!! 

 


