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333333...    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

                     

PREVENTIVNÍ AKCE PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
 

2. listopadu t.r. navštívila Ilegální univerzitu Herdule jednočlenná komise z kliniky nemocí z přepracování  

v osobě MUDrc  h.c., PoťDr. Honyho Schulmajstra, a provedla preventivní prohlídky přítomných herdulí. 

Komise se zaměřila jednak na pracovní podmínky, jednak na vyšetření zdravotního stavu a zjištění měr a 

vah herdulí.  

MUDrc.h.c., PoťDr. Schulmajstr se dostavil v plášti ještě zakrváceném  přímo od hromadné pracovní  

havárie (koaliční jednání blbců s pitomci v Parlamentu ČR). Po krátkém instruktážně-naučném pojednání 

bylo přistoupeno k vlastní akci. Vše nejlépe dokumentují fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímky ukazují, že zatímco si komisař „třepil zobák“, aby přítomným vysvětlil důležitost pracovní 

prevence, známá výtržnice Pavlina P. (je to sice Petříková, ale z důvodu ochrany osobních údajů to 

nesmíme napsat, takže pšt!) zase nedávala pozor. Proto se nelze ani divit jejímu zmatenému výrazu, když 

nesla svou herduli ke změření a zvážení. Jednu chvíli to vypadalo, že chce přítomného komisaře 

zakousnout. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

10. 12. 2013 



2 

 

Akce však dále běžela bez rušivých excesů. Například Jurajda se na komisního lékaře tvářila výslovně 

příjemně, ba zamilovaně. To Libuška brala věc se vší vážností sobě vlastní, vědoma si důležitosti zdraví pro 

její herduli: 

   

   

Iva pro jistotu přináší herduli i se stojánkem, aby se jí v současném politickém klimatu nezkřivila páteř (té 

herduli), zatímco z tváře Jiřiny je patrna mateřská starostlivost o svěřeného tvora. To Zuzka VeZuza má ze 

všeho zase jenom „prču“  
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Ze závěrečné zprávy a protokolu vyjímáme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřením, zvážením a znaleckým okouknutím bylo zjištěno (viz protokolární tabulka) že herdule Zuzky V. a 

Libušky jsou akutně ohroženy anorexií, a to jak z pohledu BMI (body mass index), tak z pohledu pracovní 

hustoty. Jako nejrychlejší léčebné opatření se jeví dosypání herdulí křemičitým pískem, kousky železa  nebo 

rovnou nastřelením olověných broků. 

.... 

Vážný případ životu nebezpečné otylosti byl zjištěn u Jiřinky (tedy u její herdule, ne u ní samotné) a zase jak 

z pohledu pracovní hustoty tak BMI. Všeho moc škodí, i Božího požehnání,  a Jiřinčina herdule je zkrátka 

zralá pro zásah chirurga nebo rovnou řezníka. 

... 

Dále byl zjištěn případ možného zázraku, který bude postoupen Vatikánu, aby rozhodl, k čí kanonizaci 

(prohlášení svatosti) bude použit. Herdule Ivy a Aleny totiž vykazují shodné znaky, takže se musí jednat buď 

o podvodné jednání studentek (což v Ilegální univerzitě Herdule je nemyslitelné), nebo o klonování (což 

zákony zatím nedovolují), nebo o zázrak (což se jeví jako nejpravděpodobnější vysvětlení). 

... 

Preventivním šetřením bylo dále zjištěno, že v učebně je teplo, sucho i světlo. Navzdory přítomností 

alkoholických nápojů žádná ze studentek nejevila známky těžké opilosti. Ve vzduchu nebyl cítit nikotinový 

kouř ani nelétala hrubá a neslušná slova (což potvrzuje, že žádná z dam se nevěnuje politice). 

(konec citace) 

 

Řazení podle 
BMI 

 Pěstounka 
herdule 

Hmotnost 
g 

Délka   
cm  

Průměr 
cm 

Pracovní 
hustota BMI 

1 VeZuza 668 28 11 0,184096 8,5 

2 Libuška 645 26 12 0,175479 9,5 

3 Jurajda 766 26 11 0,227343 11,3 

4 Helena 1429 35 17 0,203861 11,7 

5 Pavlina 814 26 11 0,241589 12,0 

6 Iva  984 28 12 0,248585 12,6 ! 

7 Alena 984 28 12 0,248585 12,6 ! 

8 Jiřina 1230 27 12 0,32224 16,9 

podle hustoty             

1 Libuška 645 26 12 0,175479 9,5 

2 VeZuza 668 28 11 0,184096 8,5 

3 Helena 1429 35 17 0,203861 11,7 

4 Jurajda 766 26 11 0,227343 11,3 

5 Pavlina 814 26 11 0,241589 12,0 

6 Iva  984 28 12 0,248585  12,6 

7 Alena 984 28 12 0,248585 12,6 

8 Jiřina 1230 27 12 0,32224 16,9 
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Stalo se ...  a jiná oznámení 

- Redakce přísahá, že je to pravda:  26.11.2013 se k výuce nedostavila Jurajda, protože zaspala. 

- Výuka dne 3. 10. 2013 odpadla z důvodu rektorského volna – na univerzitě se měnila podlaha 

v kuchyni, v důsledku čehož byl na více než týden paralyzován normální chod budovy. 

- Po úspěchu prázdninového domácího úkolu a vzhledem k připravovanému sborníku k x-letému trvání 

univerzity vyhlásil rektorát-školníkát vánoční domácí úkol. Každá ze studentek (dobrovolné připojení členů 

SPPŠ vítáno) si vybere ke zpracování jedno z témat: 

  - Jak jsem bojoval(a) u Sudoměře 

  - Já na základní škole (nejlépe v první třídě, není však podmínkou) 

  - Já na výtvarné výchově na ZŠ 

  - Moje školní průšvihy 

Vypracované úkoly budou vybrány (nebo zašlete e-mailem) hned po zahájení v lednu 2014. Úplný soulad 

se zadáním není nutný, důležitá je snaha. 

Z nových přírůstků: 

Zuzka V. nezůstává nic dlužna své výtvarné pověsti a podle svých návrhů začala chrlit anděly. Redakce jich 

t.č. eviduje sedm (není vyloučeno, že několik dalších je utajeno v jejím soukromém depozitáři). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je jenom výběr. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Tak zatím…. !!!! 

 


