
666...    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

Botanické oddělení Ilegální univerzity HERDULE uspořádalo floristicko-folklorní akci s názvem 

KÁCENÍ RICINU (neboli DOSKOČNÁ) 

Skočec (též ricin) je cizokrajná rostlina dekorativního vzrůstu, která v tuzemsku nepřežije 
zimu. Její semena jsou zdrojem velmi jedovatého ricinového oleje. Je to tedy rostlina 
otravná. 

Pohádka o velikém skočci: 

Dědek chtěl zasadit skočec, měl nějaké nevyřízené účty s ministerstvem školství. Semínka ale 
ne a ne vyklíčit, byť byla zakoupena v renomovaném botanickém obchodě LIDL. Se stejným 
problémem se potýkala též studentka Jarka M., té však po mnohých modlitbách a úlitbách 
několik semínek přece jenom vzešlo. A proto dědka (shodou okolností rektora-školníka její 

„alma mater“) dvěma malými rostlinkami 
zkorumpovala, mezi námi: odklonila je z rodinné 
farmy. Dědkovi v té době uhynula hned na kraji 
řádku jedna přesazená sazenička okurky, a tak na 
její vyhnojené místo umístil jednu ze dvou 
rostlinek ricinu. Ani paní dědková zpočátku nic 
nepoznala, rostlinka vypadala skoro stejně jako 
okolní okurčata. Jenže za krátký čas už jí to 
začalo vrtat v hlavě, neboť si vzpomněla na 
pohádku o Pučálkovic Amině. Tak i zde. Rostlinka 
rostla a rostla, mohutněla a mohutněla. Už měla 
půl metru na výšku, potom metr, potom metr a 
půl. A ty listy, milé děti! Průměr nejdříve půl 
metru, pak celý staročeský loket, nakonec přes 
czechland yard. Přitom skočec stále rostl a rostl.  
Vyrostl velký, převeliký, ba i studentka Jarka už 
pod ním ani nebyla vidět. 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

21. listopadu 2011 



A skočec pořád ještě rostl, přes dva metry narostl, až do 
příchodu zimy. Vypadal z toho otráveně (přirozeně), listy 
svěsil, a tak nezbylo, než přistoupit ke sklizni. Palice se 
semeny byly odstřiženy, a pak dědek začal za skočec 
tahat a tahat. Skočec ne a ne vytáhnout. Paní dědková 
přestala fotit a šla také pomáhat, ….. no a dál už to, milé 
děti znáte. Pomáhali městští strážníci, hlodavci, ba i 
mikroorganismy a jiné podobné ekonomice škodící 
bytosti. 

Tak to byla pohádka pro děti. Šup spát! 

 

Pro dospělé to ovšem vypadalo trochu jinak: 

Nejdříve se konal (pochopitelně) projev rektora, který celou záležitost uvedl do správných 
souvislostí (to aby někdo nebrečel, když se má vlastně radovat, což by byl trapas). 

Za radostného hýkání a povykování pak přistupovala děvčata ke skočci a odstřihávala 
jednotlivé listy. Největší úctu k nebožtíkovi pak projevila premiantka Pavlina (ví jak se 
chovat!) a odstřižený list dokonce políbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zahradnické nůžky, šly z ruky do ruky a slavnost tedy vesele „odsejpala“. 

  

         

Jenom Jiřinku se nepodařilo vyfotit,  protože zmizela pod záplavou listů. 



Další drby: 

 Rektor/školník byl křivě obviněn nějakým anonymním mrzkým konkurentem z pedofilie vůči 

studentkám. Po dobu policejního vyšetřování mu byla právníkem doporučena sexuální 

zdrženlivost. Protože studentky jsou již gramotné, pochopily smysl cedule. 

 

 

 

 

 

 

 

 Studijní oddělení univerzity si jednoduchým způsobem pomohlo k novému notebooku APPLE 

nenáročnou, ale rafinovanou přestavbou HEWLET-PACKARDa. Nápad je patentován a 

vzhledem k úspornosti nabídnut panu ministru Kalouskovi k realizaci ve státní správě. 

 

 

 

 

 

NAPSALI NÁM (přímo z prezidia!): 

Náčelníci prezidia vyhlašují tímto verdikt ve věci rákosky. Stvrzujeme, že "HERDULE" je 

škola SOUKROMÁ a v jako takové v ní může VISET RÁKOSKA TRVALE a bez přestání. Může 

dokonce mít rákosku ve svém znaku, zvláště pokud se jedná o tak originální a starožitný 

kousek. To vše ovšem jen do té doby, než by si studentky začaly stěžovat!Vyzývám tedy 

všechny "Herduláky",studující i vyučující,aby zde bez obstrukcí a beze strachu napsali,co si 

o rákosce a vůbec o škole myslí a to prosím v negativním a hlavně v pozitivním 

smyslu.Nebojme se projevit názor a použijme třeba i špetku drzosti,ať se to tady hýbe a 

škola získává věhlas a zaslouženou pozornost. Tak. Tolik pro dnešek z prezidia Jaroslavy 

Šimkové  

≈ 
Tak přátelé, pokud jde o tu rákosku,vypadá to,že je středem světa ,a ne jen v Herduli. Já 

jsem pro rákosku..jen ať pěkně visí,podotýkám ...VISÍ. - Zuzana Juráčková 


