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Pavlina kolem něho začala 

„prdelkovat“, aby si ho 

pro budoucnost protekčně 

naklonila... 

 

 

 

 

... ale rektůrek jí pohrozil 

tyčinkou, modelem to 

budoucí rákosky. 

 

 

 

 

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        

Rektůrek už trénuje na dědičnou funkci 
7. listopadu 2015 se řízení sešlosti ujal rektůrek. Do vlastního jednání příliš nezasahoval a moudře 

nechával věcem volný průběh. Zatímco se ládoval tyčinkami, vše bedlivě sledoval. Proto redakce 

všem radí, aby ho nepodceňovaly. Kdoví, co si na dámy bude do budoucna všechno pamatovat. 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

17. 12. 2015 



15. 12. 2015 

Čekaly Ježíška, přišel jeho zástupce 
To bylo překvapení, když se místo Ježíška objevil jeho zastupující čert, dokonce s tlustou Knihou 

hříchů – ročník 2015. Hned všem přítomným dámám sprostě vynadal, pak je pozval do recepce 

pekla, kde každá vyfasovala výpis z Knihy hříchů s uvedením hříchu největšího. 

 Každá byla veřejně pokárána a vyzvána 

k  nápravě. Některým už ovšem bylo 

předurčeno další postavení či osud. 

Jurajda nastoupí do pekla jako modelka 

v oddělení P.R. a Pavlina jako písařka 

v korespondenčním oddělení. U Ivy bylo konstatováno, že žije Ruseku, což je tak jako tak peklo, a 

tudíž tam může klidně zůstat dále. U Věry Ž. bylo vzato v potaz, že už dlouho žije se „starým Ž.“ a 

má tedy peklo už odsloužené a po dalších 30 letech si může požádat o vízum do ráje. 

 



Ukázky výpisu z Knihy hříchů: 

 

Na čertovo řádění a řečnění reagovaly dámy dosti zkoprněle, takže pedagogického účinku bylo 

dosaženo, zda i pedagogického cíle, to ovšem dosud jasné není. 

  

Aby  nebyli  Ježíšek s čertem pomluveni ve veřejnoprávních médiích, dostala každá z dam dárkový 

balíček se samými užitečnými věcmi – např. s propiskou (aby nebylo zapomenuto, že musí každá 

odevzdat v závěru akademického roku diplomovou práci), kuličku připomínající větší bobek, avšak 

z propolisu (i písemným návodem na přípravu zázračného léku), frivolitkový šperk a Památníček-

Připomínáček (do něhož má každá z dam rámci nápravy pokleslých mravů povinnost v  zaplnit 

každý týden jednu stránku jakýmkoliv způsobem – textem-obrázkem... Na dotaz Jurajdy, zda může 

být namalován i vyplazený jazyk na rektora, bylo odpovězeno, že ano.) Pak už se jen jedlo, pilo a 

žvanilo.... 



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 

 

 

Rektorova předsilvestrovská pomsta 
(neretušované fotky hříšnic) 
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