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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

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

 

 

        
  Název jsme nezměnili, ale zvykejte si  

pomalu na písmo vetřelců. Sobotek nás 

neochrání, shání si fez a turban. Ve jménu 

svého korýtka nás klidně zaprodá 

komukoliv, ať už Říši nebo musulmanům. 

 

 

 

 

 

        

 

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

 

Toto číslo vyšlo:  

7. 3. 2016 

Pane premiére! Právě volali 

z říšského kancléřství, že 

vám povolují odskočit si na 

stranu. Ale prý jenom na 

malou. 

Pane premiére! Je tu nějaký 

občan a chce s vámi 

naléhavě mluvit. Prý ho 

znáte, na vojně jste mu kvůli 

výtečné střelbě přezdívali  

Kalašnikov. 



Nakouknutí přes rameno naší kamarádce: 

Soňa SUN Hubáčková, naše věrná průvodkyně nejrůznějšími univerzitními rituály a taškařicemi,  

nějakým administrativním omylem místo v kurzu malování skončila v kurzu keramiky, protože 

z ohlášené lektorky malování se vyklubala lektorka-keramička. Navenek se SUN sice za své 

keramické výtvory stydí, ale vše vynahrazují jejich názvy, dokladující její bezuzdnou fantazii. 

Nesmrtelnost jejích děl je tedy zajištěna: 

   

Keramický autoportrét                                                           Chladící věž Temelín 

 

Porod 

Přejeme kamarádce Sun i nadále hodně fantazie, vláčnou hlínu, vyhřátou pec (myslíme 

keramickou, ne kremační!), chuť do života a trpělivost s námi Bohem nanadanými. 



 Kašírovací výsledky 

V posledním čísle jsme uvedli reportáž z výuky kašírování. Dnes tedy přinášíme ukázky, k čemu to 

všechno nakonec vedlo: 

Alena                                                                                     Pavlina 

Jiřina                                                                                                Věra     

Zuzka                                                                                       Alena 

 



 

 



 

Zpráva z tiskového odboru 

vydavatelství Drbodaje: 
 

Šéf tiskového odboru T. Šotek, v rozporu se svými 

dosavadními převážně utajovanými zvyklostmi, cítí se povinen 

oznámit čtenářské obci:  

Do posledních čísel, ba i některých předcházejících, se mi 

podařilo za pomoci ilegálního zařízení vpašovaného zkušebně 

do rozmnožovací techniky (tzv. kurvítka)  vložit několik méně 

významných chyb. Bedlivá čtenářka slečna X. (opět chyba, 

mělo být paní P.) na tyto chibi upozorňuje i za cenu plítvání 

peněz z chudého důchodu na telefonáty. Dokonce se 

rozhodla mne vyzvat na souboj a slibuje, že některé příští 

číslo Drbodaje vydá od A do Z sama a bude to úplně bez chib 

(hi-hy-hi, to nebyl ftip). Tak se těšme, ale moc nadějí jí 

nedávám, kurvítko stále zdokonaluji. 

Váš věrný průvodec T. Šotek 

 

Zpráva z rektorátu-školníkátu: 

* Některé dámy, zatím nebudeme jmenovat, však ona se například L. sama pozná, dosud 

nepředložily ke kontrole „Památníček-Pamětníček“ a nemohly tedy obdržet příslušné 

razítečko a rektorskou pochvalu. Touto cestou se jim vzkazuje  

„TY-TY-TY, budeš draze platiti!“ 

* Blíží se uzávěrka pro předložení 3. zápočtové práce. 

Naprostá většina studentek už  má „splněno“ , která ne, ať 

sebou hodí (ale opatrně, 

abyste si neshodily na zem 

herduli a krabičku se 

špendlíky) 

 

Zuzka                                Pavlina  

(na další straně Iva) 



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 

 

 

Protože v památný den 8. března 2016 nebude rektor-školník na slavnostním zasedání 

akademické obce přítomen, jelikož má rande s jistou paní doktorkou v záležitosti srdeční, nabádá 

touto cestou všechny zúčastněné, aby tu pijatiku zakončily důstojně, a která odejde „po vlastních“ 

a předloží „Památníček-pamětníček“, održí do něj památeční nálepku. 

 

 

 

 

U příležitosti Milého dne žen dovoluji si k přítomným i nepřítomným členkám 

Ilegální univerzity Herdule,  jakož i členkám SPPŠ a dámám z řad příznivců 

našeho konání, všem láskám bohužel cizím i té vlastní 

popřát  1. zdraví 

  2. pevné zdraví 

  3. stálé zdraví 

  4. veselou mysl – půl zdraví 

  5. čistotu – půl zdraví 

  6. dobré veselé pití – na zdraví 

 7. přežívání „herdulích“ taškařic bez následků  

    na duševním zdraví. 
 

Rektor-školník Hony 

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

