
 
Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

 

 

Přijímací zkoušky na Ilegální univerzitu Herdule 

jsou v plném proudu. 

Kandidátky studia krajkářství testuje a přijímá sám nový rektůrek. 

Našemu zpravodaji bylo dovoleno nahlédnout do uzavřených univerzitních prostor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

6. 12. 2014 

Další, prosím...! 

Jak vidět, přijímací pohovory jsou všestranně 

zaměřené a velmi náročné. Jen tak lze zajistit, 

aby další generace krajkářek byla „co k čemu“ a 

ne parta lemplů (lemplic). Zde se testuje, zda 

kandidátka umí správně pozdravit rektora při 

vstupu na univerzitní půdu. Výsledky přijímaček 

jsou zatím tajné. 



Inspekce v Herduli 25. 11. 2014 

Ilegální Univerzita Herdule nedá spát kontrolním orgánům, neboť její proslulost se neslučuje 

s českým rovnostářstvím. Tentokrát dorazil na inspekci pan Zdeněk Žid a počínal si vskutku 

rafinovaně. Nejdříve přivedl studentky do stavu zbožného deliria a pak teprve se věnoval 

zjišťování „co a jak“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na inspekční činnost            Pinglování „drogy pravdy“ (In vino veritas) 

 

Studentky nejdříve zbožně koukaly a pak na sebe prozradily úplně, ale úplně všechno. 

(Rektor-školník i inspektor-pingl se museli úplně, ale úplně červenat.) 

Závěry inspekční činnosti nejsou dosud redakci známy, a asi se vše trochu protáhne, protože 

etická komise ministerstva školství bude muset posoudit, zda zpráva může být zveřejněna před 

22. hodinou, neboť studentky používaly slovník, kterým by zaskočily i pana prezidenta. Není totiž 

metodicky jasné, co z toho si může pan inspektor dovolit do zprávy napsat. Průzkum veřejného 

mínění však ukázal, že by si studentky návštěvu tohoto inspektora rády dopřály častěji. 



Kurs „papírového 3D-hvězdičkování“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kurzu „pergamanálním“, o němž jsme již informovali, proběhl na půdě Univerzity další kurs, 

věnovaný tentokrát tvorbě prostorových hvězdiček, oblíbených hlavně v čase předvánočním. 

Vedení kurzu se ujala protřelá lektorka Pavlína. Ve snaze přiblížit nevzdělanému publiku taje 

postupu výroby těchto hezkých maličkostí se dopouštěla i cviků téměř gymnastických. Její věrná 

asistentka Jurajda ovšem málem rezignovala, když si natvrdo vyzkoušela učitelskou řeholi. 

 

 

 

Ano,ano, vážení! Ono něco umět ještě zdaleka 

neznamená, umět to naučit. To vyžaduje pevné 

nervy, smysl pro spolupráci jak na straně 

vyučujícího, tak na straně studentů, a u nich navíc 

vůli se něco naučit. To jen přiblblí čeští školští 

byrokrati a jiní pseudoznalci si myslí, že škola má 

být zábavnou show, kabaretem, kde 

rozchechtaným a dobře se bavícím žáčkům vše 

samo naskáče do hlavy. Naštěstí naši Univerzitu 

navštěvuji studentky ze „staré školy“, které vědí, 

proč na stěně stále visí rákoska. 

 

 

 

...já být učitelkou, tak 1. září nastoupím do 

školy a 4. září už mě vezou do blázince. 



Z TVORBY   i  ČERNÉ KRONIKY 

Technikou „pergamano“ 

vznikla jednak hlavička 

koně (zaslala SUN), tak 

sněhová vločka od Heleny, 

která vytvořila i níže 

zobrazenou svíci. 

Na další výtvory se čeká, 

protože účast dne 2. 12. 

vážně narušila mimořádná 

událost: 

 

 

 

Ledová kalamita 

 

 

 

 

 

Na vědomí se dává, že 

Vánoční sešlost akademického sboru 

Ilegální univerzity HERDULE 

se koná v obvyklou vyučovací dobu 

dne 16. 12. 2014. 
Možná přijde i ...(někdo). 

 

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

 

TAK ZATÍM...! 

Moc mi na tom nesejde, ale dokud nesejde 

led, tak se herdulí  holky asi nesejdou. 

LEDOVÁ KALAMITA 
Z „přespolních“ dorazily 

 jen Pavlina a Věra 

 


