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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

Inspekce v Herduli 
 

V zastoupení SPPŠ dostavil se v roli ctihodného inspektora pan 

Rudolf Pilný a věren svému jménu setrval po celou dobu konání 

seance dne 18. 3. 2014. Z jeho návštěvy vznikl též lichotivý 

zápis jím vlastnoručně podepsaný. 

Zdrcený obličej v pozadí sedící vedoucí studijního oddělení je 

ovšem dílem hereckého nadání a netřeba z něj nic vyvozovat. 

Všem inspekcím dělá dobře, jsou-li obávány. Proč jim tu radost 

nedopřát? 

 

Milý den žen 2014 
MDŽ se opět na Ilegální univerzitě Herdule slavil. Rektor v hlavním projevu připomněl smutnou 

skutečnost, že všechny dámy v akademickém sboru o jistou část svého tělesného vybavení v záchvatech 

dávné mladické nerozvážnosti přišly, a proto všem nadělil náhradní díl. 

Bohužel, jeho snaha opět přišla vniveč, neb dámy z mladické 

nerozvážnosti dosud nevyléčené o náhradní díl přišly opět, byť 

tentokrát způsobem poněkud odlišným. 

 

 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

14. 4. 2014 

Teda  já  zírám...... 



Dovolte, pane 

rektůrku, 

abych vám 

představila... 

Cestování následníků 
 

 Ve světě se strhla lavina cest, majících 

usnadnit malým následníkům cestu na vrchol 

moci a slávy v dosahu jejich působnosti (ať si 

poddaní a podřízení zvykají). Nemusí se jednat 

jenom o trůn říše, nad kterou slunce 

nezapadá, jako v případě malého George, 

panovnického následníka Spojeného království 

Velkobritánského, jehož rodičové dovlekli 

v posledních dnech až na Nový Zéland. 

Chudáčka malého tam uvítali prdelatí 

domorodci. Být jeho rodiči, bylo by na místě se 

obávati, že následníček skončí jako odpolední 

svačinka pro celý opičí kmen. 

Ale nekritizujme druhé. 

Ilegální univerzitu Herduli 

v posledních dnech navštívil malý 

rektůrek Honzík Š. (1+kousek), aby si 

prohlédl kolektiv, který bude jednou 

řídit, protože je zřejmé, že členky akademického 

sboru jsou vybaveny tuhým kořínkem (kdyby 

nebyly, tak by už je návštěvy Herdule nadobro 

zdevastovaly).  

Rektůrek byl nadšeně přijat, pochován kdekým. 

Asi nejvíce se mu líbilo u Pavliny P. a od Zuzky V., 

emeritní profesorky, si nechal vše podrobně 

vysvětlit: 

 



 

 

Skleničkování 
Jako obvykle (a nepříliš v souladu s univerzitním řádem) se paličkování nenápadně proměňuje 

z paličkování na tlachání a z tlachání na skleničkování.  Tento nenápadný posun pedagogické náplně se 

podařilo fotograficky zachytit. Fotky jsou sice jako TAJDŮV a uloženy v univerzitním archivu k pozdějšímu 

vydírání, ale (jsme v Česku) utajit se je nepodařilo. 

 

1. Jak vidno, zatím se nic neděje a 

přítomné dámy předstírají aktivní 

účast a paličkují. 

 

 

 

 

 

 

            



2. Jak vidíte, i fotografie mohou působit klamně, 

nejsou-li doprovázeny pohledem do zákulisí. A 

tady už je vidět připravený diverzní materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Dámy začínají tlachat  

5. Pak přichází pozvedání 

číší... 

 

 

6.-7.  ...a nakonec neblahé 

konce. 

 

--------------------------- 

 

4. Dobrovolnic připravených 

k plnění číší, skleniček a 

štamprlátek se v očekávání 

alkoholového opojení najde vždy 

dostatek. 


