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ČTENÁŘI – SOBĚ!

turnovsky@denik.cz

Čtenáři sobě! Napište nám do Deníku svůj názor na aktuální dění v Pojizeří nebo pošlete veselou momentku ze svého okolí,
kterou jste náhodně nebo cíleně zachytili. Přijímáme také vaše náměty na reportáže. Každý zveřejněný příspěvek většího
objemu v novinách honorujeme. Za otištěný text vyplatíme jeho autorovi padesát korun a fotografii odměníme sto korunami.
Staňte se reportéry Turnovského a semilského deníku. Tato strana vychází každý den.

Kontakty
Turnovský a semilský deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov
web
http://turnovsky.denik.cz
http://semilsky.denik.cz
e–mail
turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz
SMS
736 30 40 30
Struktura SMS
REP 0514 XX text zprávy
MMS
605 44 77 44
Struktura MMS
Do předmětu zprávy doplňte REP 0514 XX
XX – je číslo tématu nebo
kategorie, podle které je
nutné SMS řadit (například 01, 02, 03 – tři témata týdne). Seznam témat
naleznete každý den na této stránce.
INZERCE

Když má Maruška
z úřadu volno
Než půjdete na úřad, zjistěte si, jestli
náhodou nemá Maruška volno.
Nikdy jsem si nemyslel, že
někdy budu mít potřebu si veřejně stěžovat na činnost úřadu. To, co se mi ale stalo na našem obecním úřadě, překračuje meze mé fantazie.
Jako nový obyvatel Pojizeří
jsem se snažil vyřídit veškeré
své záležitosti včas. Tak jsem
se počátkem tohoto roku vydal
na úřad pro potvrzení o přidělení čísla popisného. Samozřejmě jsem vybral dobu úředních hodin, která je zřetelně
označena na dveřích úřadu.

Musím přijít až
bude Maruška
Někoho jsem zastihl, ale tato paní mi sdělila, že tohle ona
neumí, že musím přijít, až tam
bude Maruška.
Přišel jsem příští možný
temín. Maruška tam byla a bě-

hem tří minut jsem v ruce držel ono potvrzení.
Další navlas podobnou příhodu jsem zažil o měsíc později, když jsem si šel pro potvrzení o tom, že jsem zaplatil za odvoz odpadu.
V kanceláři jsem našel dvě
ženy, dle mého už důchodového věku, které mi opět tvrdily,
že potvrzení vystavit nemůžou. Odkázaly mě na dobu, kdy
tam bude Maruška.

Bez Marušky
nikdo nic nevyřídí
No, a naposledy tuto středu.
Šel jsem se přihlásit k trvalému pobytu. V kanceláři byly
tři postarší dámy a pan starosta. Všichni mi tvrdili, že když
tam není Maruška, nikdo můj
požadavek nevyřídí.
Jediná Maruška má totiž

(u)směj se
Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky? Třiapadesát.
Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří
vážně, 2 zkoumají precedenty, 1 diktuje dopis, 1 klade podmínky,
5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1 předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží
účty za odborné služby.

přístup na počítač. Je nezastupitelná. Když má Maruška
volno, občan má smůlu. Prostě
ten den nic nevyřídí.

Maruška opět
nebyla

Jeden známý právník byl po prvním stání u soudu osloven svým
klientem: „Musíme najmout dalšího právníka.“ - „Proč? Nejste
spokojen s tím, jak ten případ vedu?“ - „Ale jo, na jednoho člověka si vedete dobře, ale jak jste si všiml, protistrana má dva právníky. A když jeden z nich mluví, druhý přemýšlí. Ale když mluvíte vy, kdo přemýšlí?“
Jan Pajkrt

A nestalo se to jen mě. Náš
soused také jednoho dne přišel
z úřadu rozčarovaný, protože
jeho záležitost prý může vyřídit jen Maruška, a ta tam není.
Měl bych proto několik návrhů. Jelikož je Maruška tak
nepostradatelná a nenahraditelná, navrhuji jí pořídit
osobní ochranku, aby se jí
probůh nic nestalo! Co
bychom si bez ní počali? Navrhuji střežit každý její krok a
chovat ji v peřince.
Dále navrhuji pořídit si na
úřad standartu, kterou budou
vyvěšovat, aby obyvatelé věděli, že na úřadě své záležitosti
vyřídí, že nejdou zbytečně.
A jméno obce? Příšovice.

Na břehu ostrova stojí zarostlý fousatý muž a mává rukama na
loď plavící okolo.
„Kdo je to“ ptá se jeden pasažér kapitána. „Nevím ale vždy se
takto raduje když plujeme kolem“.

Přemysl Daněk

Martin

INZERCE

Emil Palát

Jednotka ruských vojáku letí do Čečenska a velitel motivuje vojáky: „Chlapi, za každou čečenskou hlavu dostanete láhev vodky!“ Letadlo přistane, rozrazí se dveře, vojáci se rozprchnou. Za
několik minut se vrací a každý táhne několik hlav. Velitel je celý
bledý a zpocený: „Sakra, hoši, to bylo jen mezipřistání v Kyjevě!!!
Anežka Kavanová

Jdou dva chlapi po srázu, jeden spadne a ten druhý volá: „Jsi v
pořádkuuuu?“ „Anooooo!“ „Máš něco zlomené?“ „Neeee!“ „Máš
v pořádku páteř?“ „Joooooooooooo!“ „Tak proč ty vole nevylezeš?“ „Pprrootoožžee jseem jeešštěě needoopaad!!!“

