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VELKÁ DEPRESE 

Kotlová literatura 

  Původně jsem chtěl psát o tom, jak vyléčit podzimní depresi. To bych 

ale jednoho krásného čtvrtkového dne nesměl před školou zvednout útržek 

letáku jistého knižního vydavatelství. Z jedné strany se psalo o programu 

Rosteme s knihou, avšak z té druhé byl krátký popis nově vydané knihy. Já, 

JůTuber 3, (ano, opravdu Jůtuber, nikoliv YouTuber nebo Jůťubr; zaměstnanci 

Ústavu pro počeštělou angličtinu pláčou). To by na tom nebylo to nejhorší. 

Nejhorší na celé knize je, že běžná cena této kotlové literatury je 349 Kč.  

  Nechci házet všechny knihy do jednoho kotle, nechci ani házet knihy 

do kotle. (I když věřte, že by si to některé opravdu, ale opravdu zasloužily.) 

Spíš mi jde o toto. Jak je možné, že se jen tak, z fleku, sejde pět úplně cizích 

lidí a napíšou knížku. A jak je možné, že se to stane třikrát za sebou? Odpověď 

je zcela prostá. 

 Tvoje máma.  

Za tím musí někdo stát, za to někdo může. To fyzikálně není možné, aby 

se skupina s největší pravděpodobností navzájem neznámých lidí jen tak 

domluvila, že napíšou knihu. To bychom museli žít někde v ráji, pokud by to 

takhle fungovalo. A protože by to byla zajímavá divadelní hra, tak přikládám 

ukázku: 

A: Ahoj. 

B: Ahoj. 

A: Nenapíšeme spolu knihu. 

B: Tak jóóóó!!! 

A: Dostaneš spoustu peněz! 

B: Tak jóóóó!!! A o čem? 

A: Hele, mám tu příběh o klukovi jménem Pondělí, chce bejt hodně za vodou, co 

myslíš…? 

B: Hm…a proč se nejmenuje Středa. To zní česky- stejně jako jůtuber. 

A: Jóóóó!!! 

A tak si plácli.  

 Ale já na to přijdu, přijdu na to, kdo to dává dohromady. Někdo musí 

být na druhé straně drátu, někdo musí tahat za nitky, někdo musí diktovat, 

kolik kniha bude stát…  

  Závěrem bych chtěl pouze podotknout, že to, co se ze začátku 

jmenovalo Velká deprese, přerostlo ve velký amok a za to se omlouvám.                          

J. Balaš 

 

ADVENT 

 Advent je pro nás 

všechny asi předvánoční slavení. 

No, a pro mě taky. První adventní 

neděle bude 27. listopadu. U nás 

v Broumech i v Kublově se advent 

koná 26. 11., v sobotu od 15:00 u 

obecního úřadu.     

 V obou obcích vystoupí 

sbor ZŠ Broumy pod vedením Ivy 

Šimurdové a Katky Hořejšové.  

 Tak si zapalte první 

svíčku a užijte si Vánoc! 

T. Rýpalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
1. Český hokejista v NHL s číslem 68 

2. Naše okresní město 

3. Zvíře lezoucí po stromech 

4. Přehrada na Vltavě končící na „k“ 

5. Nejdelší česká řeka 

6. Broumský pivovar 

7. Věrozvěsti … a Metoděj 

8. Město piva 

                                 P. Schovánek 

Sametová revoluce 17. listopadu 1989 

-státní svátek 17. 11. 

Sametová revoluce proběhla 17. listopadu roku 1989. Vedla k pádu 

komunistického režimu. Československá republika se stává 

demokratickým státem.   

   Když vyjmeme události z 17. listopadu, kdy byli 

demonstranti napadeni veřejnou bezpečností, proběhla revoluce 

bez jakéhokoliv násilí. Proto se revoluci říká sametová. 29. 

29..prosince 1989 byl zvolen novým prezidentem Václav Havel. 

J. Šimurda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCE 

Jan Šimurda, Jáchym Balaš, 

Patrik Schovánek, Tereza 

Rýpalová, Barbora Knollová 

 VTIPY  

 ,,Dobrý den paní učitelko, Pepíček 

dnes nepřijde do školy, je nemocný.“ 

,,V pořádku, kdo volá?“ 

,,Můj táta.“ 

 Při zkoušce: 

,,Jak rozeznáš jabloň od hrušně?“ 

,,Podle ovoce.“ 

,,A když stromy nemají ovoce?“ 

,,Tak počkám.“ 

,,Studente, dělá vám otázka nějaké 

problémy?““ 

,,Otázka ne, spíš ta odpověď.“ 

Víte proč blondýny nejí okurky? 

Protože nemůže nacpat hlavu do 

sklenice.                       B. Knollová 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Knollová 

 

 

Vystřiženou křížovku 

odevzdejte někomu 

z redakce. Soutěž platí do 

15. ledna. 

!!!INFORMACE!!! 

Už je v provozu tělocvična!! 


