
222111...    

Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

Musíme se samy sobě pochlubit:  

KOLEKCE VÁNOČNÍCH OZDOB 

Naše kamarádka ze SPPŠ  Soňa H. zvaná Sun (Sluníčko) nás zcela nečekaně v právě končícím roce 

natolik pobavila svými hereckými kreacemi a nápady, že jsme se nemusely vzájemně moc přemlouvat 

a formou domácího úkolu jsme vytvořily „kolekci vánočních ozdob“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

3. prosince 2012 



K zásilce byl přiložen tento oficiální dopis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 27. 11. 2012 

Věc: Materiálně – výtvarné poděkování 

Madam Sun Pedel-Sudičko! 

Náš rektorát-školníkát si považuje za čest, aby v zastoupení našeho akademického sboru, vyslovil 

Vám nehynoucí vděčnost za vše blaho, které jste pro naší školu učiniti a vykonati ráčila. Sice jsme se 

domnívali, že Vám budeme moci coby jedna bytost (muž a samé baby) dát hlasy v přímé volbě 

prezidentky republiky, leč vzali jsme na vědomí, že jste k tomu aktu nebyla ze zlé vůle byrokratů 

připuštěna. Protože se připuštění nekonalo, rozhodly se naše studentky bez vědomí rektora (ale 

s jeho dodatečným souhlasem) vyjádřit Vám svou vděčnost vlastnoručně vyhotovenou kolekcí 

vánočních ozdob v povedení dvou- i třírozměrném. 

Ty se tedy nacházejí v přilehlých krabičkách, krabicích a kontejnerech. Pokud některé ozdoby mají 

závěsné nitky (očka), lze je použít (jaké překvapení!) k zavěšení na vánoční stromeček, pokud tato 

očka nemají, pak lze ozdoby zavěsit na libovolný drátěný háček (nejlépe nerezavějící). Věříme, že 

zvonečky přečkaly dopravu bez úhony, jsou vyztuženy a lze je v ruce mírně nadeformovat 

k symetričtější podobě. Všechny ozdoby se dobře vyjímají hlavně bez doprovodu ozdob dalších nebo 

v sousedství menších klasických skleněných koulí (avšak to vše je již ve Vaší umělecké režii). 

S vánočním pozdravem   

      „Sláva bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ 

nebo též  

    „Sudička ať osud slíbí, kterýž pedelu se líbí“ 

                                                                             

 PoťDr. Hony Herodes Čmuchálek, 

 samozvaný rektor – školník 

27. 11. 2012 

 

Ilegální univerzita 

HERDULE 

Rektorát-školníkát 



 

A co na to Sun? Asi ztratila vědomí ..... (překvapení se povedlo). 

Zde jsou její autentická vyjádření z návštěvní knihy: 

29.11.2012 (16:57)  

75% vědomí: věděla jsem, že mám čekat balíček , který mě dostane do kolen. Bála jsem se 

černohnusnochlupatníků , protože ti by mě dostali ne na kolena, ale přímo na moji širokoúhlou sedínku . Byla 

jsem proto ráda, že dnes u mě byla dcera, která se ujala úkolu balíček rozbalit. Přiznávám, že jsem se dokonce i 

kousek odtáhla . Ještě teď se stydím , že mě vůbec napadlo něco tak ošklivého, Herdulinky včetně Rekhola přeci 

nejsou ošklivé, to jen moje černá duše takhle mínila . Pokračování, až budu na 80% 

 

29.11.2012 (17:24) 

Dokonce 85% : ani ty největší umělci z černohnusnochlupatníků by nikdy nedokázali vytvořit to, co vytvořily 

Herdulinky pro mě. Průvodní dopis vycenil moji sudičku a pedela, moc pěkně napsaný, asi si to dám zapaspartovat a 

vetknu na tu nejčistší zeď bytu . Dcera pak zlehounka odstraňovala jemný papír a na světlo lustro kuchyňského se 

líhly stříbrem a zlatem se třpytící bílé pavučinky, znázorňující vánoční symboly. V krabičkách zvoní zvonky 3D, jak 

se dnes říká. A už mi zase klesá procento, tak příští díl na 90%  

 

29.11.2012 (17:45) 

95% jůůů, už to začíná stoupat kvapem. Hned, jak jsem si všechny andílky a zvonky a hvězdičky, sněhuláčky, 

podkovičky rozložila k velikému kochání na stůl, věděla jsem, jak bude vypadat letošní vánoční stromeček. 

Každoročně ho zdobím jablíčkama a ořechama a přidávám pár třpytivých řetězů. Letos ne, budou jen jablíčka, 

ořechy a vámi vytvořené krásné ozdoby. Žádný řetěz, aby svým třpztem neschoval jemnou a poetickou krásu vánoc. 

A je tu 100%: Moc děkuji všem všem a Fšem, které jste tuhle krásu vytvořily a pro mě. . Teď jsem dlužnicí, ale 

nebojte, já si něco vymyslím . Díky moc  

 

29.11.2012 (18:44)  

Moravěnka  

SUN,to jsou opravdu překrásné věcičky,krásnější snad ani ozdoby nemohou být.Díky,že jste mi je ukázala,vím,že jste 

si je zasloužila a cítím vaši radost až sem.Naladili jste mě vy a všichni z Herdulky příjemně, něžně a 

vánočně.Herdulky máte navždy můj obdiv...  

SUN - odpovídá: 
29.11.2012 (19:03)X  

Já to musela poslat, nejen mejlíkama, ale i na Facebook, pořád dokola obdivuju tu šikovnost, já 
neumím ani navlíknout jehlu, ale i nápaditost a neposlední řadě trpělivost snovaček. Chtěla 
jsem, aby se kochali taky jiní a poslala jsem to skoro všem známým a na FB i neznámým. Už 

jsem dostala i mejlíkovou odpověď a moc se to líbilo  

********************************************************************************* 

ADVENTNÍ TOMBOLA 
zaznamenala úspěch hned první den, kdy se z 25 losů prodalo navzdory závratné ceně 10 peněz 17 ks. Prodej 
pokračuje i dnes, v případě potřeby bude následovat druhá emise. 
Hlavní tomboláš zveřejnil seznam cen, o které bude losováno na předvánoční besídce: 
 

1. Světlo z obou stran tunelu     
2. Bolševikův ráj                     
3. Návštěva ZOO                      
4. Poslední láska princezny Diany        
5. Krmení divé zvěře                         
6. Slonova varlata                             
7. Rektorova socha                       
8. Univerzální hodinový stroj        
9. Výlet do velehor                          
10. Zámky na Loiře                         
11. Dámský stimulátor                        
12. Letenka „Last seKunde“   
13. Vybavení kanceláře   

14. Notebook                       
15. Očkování proti chřipce   
16. Pouta věčné lásky    
17. Kuchařův jednorázový úd  (x-krát)  
18. Přirození anonymovo   
19. Ďáblovo pokušení    
20. Škrtič milenců     
21. Receptář nezdravé výživy   
22. Key Memory    
23. Podpora zraku    
24. Intimní  úkryt     
25. Vlasy Děda Vševěda 

 

 



 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA:  

 

 

 

 

 

Protože naše studentka Jarka Masnerová byla nedobrovolně ochořena a nachází se v nemocničním 

ošetřování, dovolujeme si touto cestou vyjádřit jí svoji účast a sounáležitost. Slibujeme, že se po dobu 

jejího léčení nezúčastníme žádných radovánek, jako jsou bály, cesty kolem světa a zpět, výpravy do 

blízkého i vzdáleného vesmíru, nadměrné pití nealkoholických a metanolických nápojů, užívání LSD a 

jiných drog, volby do evropského parlamentu nebo nákup jachet a vil v Toskánsku. 

Abychom jí naklonily shovívavost mocností tu- i nadzemských, budeme si na její počest pravidelně 

čistit chrup, mýt krk, budeme jíst příborem a bez remcání budeme nastavovat zadní část trestající 

rektorově rákosce. Na její zdraví budeme popíjet jen schválená lehká vína a podobná dámská pití. 

Náš rektor je zárukou, že tato ozdravná opatření budou řádně splněna. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Hygieia  - bohyně zdraví a čistoty 

Za všechny HERDULKY: 

Život je sice řada průšvihů po sobě nepravidelně 

následujících, ale neboj, tenhle ještě zvládneme! 

..a hybaj domu, 

čeká nás ještě 

spousta práce! 


