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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

16. 05. 2016 

Dopis českoarabského 

monarchy 



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 

 

 

Školníkovi Ilegální univerzity Herdule přinesl poštovní posel dopis od 

českoarabského  monarchy Allahusláva. 

Pro ty, které neovládají dosud arabštinu a nemohou si tedy dopis přečíst 

v originále (viz titulní strana), přinášíme výtah oproštěný od zbytečných 

květnatých arabských zdvořilostních slohových kudrlinek. 

„Vážení nevěřící! 

 My, mohamedáni, musulmani a i-slámysti rodem i konverzí, jsme v současné 

době horlivými bojovníky za tzv.práva žen. Už je (surově) nebijeme, mohou 

chodit na zásobovací nákupy pro celou rodinu a dokonce i telefonovat. Také 

jsme zjistili, že když jsou anonymně zahaleny, snáze páchají různou 

sociopatologickou činnost a všelijaké nemravnosti, proto jsme jim zahalování 

rázně zatrhli. Snažně Vás tedy prosíme a naléháme, abyste nekonali tzv. 

harém-párty, jelikož tato akce by mohla být různými oka-můry a konvičky 

zneužita proti našemu bohumilému emancipačnímu úsilí, nehledě na to, že 

některá baba by mohla přijít se skrytým pásem výbušnin.“  ..atd. 

 

Na základě tohoto dopisu se sešla bezpečnostní rada Univerzity ve složení 

rektor, školník, rozmnožovač tiskovin, poslíček a rozhodla se výše uvedené žádosti 

vyhovět. Dámy, které si již hidžáb či burku přichystaly, nechť je rozstříhají na kapesníky, 

utěrky nebo jiná výtvarná díla textilního charakteru nebo textilní díla výtvarného 

charakteru. 

Na termínu závěrečného zasedání akademické obce Ilegální univerzity Herdule se nic 

nemění. Předmětem programu bude čtení oponentních posudků k diplomovým pracem, 

kárání ledabylek, výstava diplomových prací, pamětníčků a donesených výtvarných dílek 

či děl (nikoli kanonů, Jurajdo, abys to zase nepopletla!). Také se bude nemuslimsky ba 

přímo křesťansky pít až chlastat, hlavně to, co si každá přinese a co (kolik) snese. 

 

Tak se těšte! KTERÁ NEPŘIJDE, JAKOBY NEEXISTOVALA. 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/
http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html

