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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        

Protože tím většina čtenářů začíná číst svůj 

oblíbený tisk, začneme s tím hned na úvodní 

straně: 

 Zuzka V. velmi vážně onemocněla, byť při 

rektorské kontrole nevykazovala známky 

zvýšené teploty. Nicméně její chování šokovalo 

všechny již přítomné, protože v rozporu se svými 

dosavadními zvyklosti nejenže přišla včas, ale 

dokonce s půlhodinovým předstihem. Doufáme, 

že se Zuzka brzy uzdraví bez trvalých následků a 

že její choroba není rázu infekčního. 

 Čert byl opět zaneprázdněn vyplňováním nějakých zapeklitých formulářů pro VZP, 

ministerstvo financí a Český statistický úřad. Jako obvykle místo něj dorazila Pavlina P. 

 Pavlina P. nám asi neúměrně stárne. Navzdory svému dosud mladistvému věku kolem 

80 let si doma zapomněla studijní průkaz a Pamětníček.  Pavlino, Pavlino, musíš se 

sebou něco udělat! 

 Jurajda zase měla mraky výmluv, proč nemohla 

přijít. Nemáme zde dost místa, abychom je 

všechny vypsali, ale musíme jí důrazně 

doporučit, aby to s prací na národa roli dědičné  

nepřeháněla, výsledky její práce stejně naši 

parazitní politici hanebně promrhají. 

 Některé studentky zase popíjely v době 

vyučování. Že jim není stydno! 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

22. 01. 2016 



Libuška opisuje 

16. 2.2016 se nekonalo paličkování, ale 

KAŠÍROVÁNÍ 

   

 

Protože před časem zaujaly naši akademickou obec zvláštní a nápadité „šperky“ Zuzky V., které 

dle jejích slov vznikají technikou zvanou kašírování. Byla požádána, zda by k tomu „kašírování“ 

neučinila naučnou přednášku. Zuzka, fantazijní velikán naší univerzity, se toho s chutí ujala.  

Donesla řadu pomůcek, hlavně tedy plastový ubrus, 

tapetové lepidlo, štětce, temperové barvy, univerzita 

dodala nepotištěný (nepotištěnost ale není podmínkou) 

novinový papír. Zuzka papír roztrhala na drobné kousky 

metodou „nemluvně“ (nic náročného, to každý zvládne, 

že?)  a donutila studentky, ba i rektora, aby si z kartonu 

vystřihli třeba „list“ , a na něj se pak střídavě nanášelo  

 

Lektorka Zuzka 

Jak vidíte, nic 

složitého to není 

Rektore, ne abys mě opatlal! 

 



 

 

 

 

lepidlo, kousky papíru, 

případně prsty nešiků. 

Současně se ten produkt 

prostorově tvaroval, takže 

moderním jazykem řečeno, 

měl tvar 3D. Načež Zuzka 

ještě upatlanému publiku 

předvedla, jak se listy 

mohou vrstvit do ucelených 

skupin, přichycení 

špendlíku, případně 

přilepení drobných 

předmětů typu „korálek“. 

 

 

   

No, nevím, no... 

Jsem na to upřímně 

zvědavá. 

To jsem dosud netušila. 

Tomuhle se opravdu říká 

štětec? 

Jo, a to dřevíčko v ruce 

je násada a želízko je 

zděř 

Tak jak to jde, patlalky? 



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 

 

 

Povrch se natřel temperovou barvou (případně barvami několika odstínů). Na závěrečné lakování 

už nezbyl čas, ale to si každý může dodělat doma. 

Výuka se pochopitelně přetáhla, ale to nevadilo, dámy přiznávají, že Herduli milují, ba najdou se i 

masochistky tvrdící, že by mohly mít Herduli denně. 

 

 

  

 

 

Budeme uvidět, která z dam přinese příští týden hotový artefakt. 

 

Na..., s kafetem jde 

všechno líp! 

Fronta na fén Zuzka:  Kašírovaný šperk 
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