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Deník

ČTENÁŘI – SOBĚ!

sobota 4. srpna 2007

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.
Cena SMS/MMS je běžná
do sítě T–Mobile dle vašeho tarifu.
POZOR!
Pokud vaše SMS bude mít
více než 160 znaků (standardní zpráva), musíte další část zprávy napsat jako
novou SMS (pod stejným
příslušným kódem, REP
0514 XX text zprávy).
Zprávy pište bez diakritiky.
Děkujeme.

Koncert Richarda Pachmana
na nádvoří hradu Kost
Rodák z Olomouce žijící v Praze letos opět (už čtvrtým
rokem) koncertoval na hradě
Kost při akci Magický večer,
organizované paní Helenou
Erdélyiovou dne 28. 7. 2007.
Na jeho koncerty chodí řada
skalních fanoušků, i plno nových jako já. Na koncert jsem
byl pozván kamarádem Tomášem. Podle mého odhadu tu
bylo na tři sta posluchačů.
Sympatický hudebník tu
zahrál a zazpíval řadu svých
osvědčených titulů. Nezůstal
však jen při tom.
Dal k dobru i písničky z nového alba Colours (Barvy), jeho již sedmnáctého CD, které
nahrál společně s houslovým
virtuózem Jaroslavem Svěceným, a dokonce i z chystaného
nejnovějšího alba PianoRelax.
Jeho zpěv nese stopy duchovních písní a zněla tu nejen
čeština, ale i latina, dávno
mrtvý jazyk, který má stále
své magické kouzlo.
Vděční diváci si vytleskali
přídavky. Celý Pachmanův
koncert byl profesionální, a
tak mě nepřekvapilo, že na
konci došlo i na prodej hudebních CD. Hudebník všem zájemcům podepisoval nejen CD,
ale i svou knihu s názvem „Jak
chutná bolest“. V knize popisuje svůj tragický úraz po vypití louhu a jeho následky. Ani
já jsem nezůstal pozadu a zakoupil jsem rovnou dvě CD Colours a Mistr Jan Hus. Přiznám se, že z tohoto CD se mi
písničky líbí nejvíce.
Rovněž mě překvapil zájem
příznivců o společné foto s mistrem. Jeho ochota byla nekonečná, a tak si mnozí odnášeli

Témata
Pošlete nám
SMS, MMS, dopis,
e–mail nebo fotografii na následující
témata:
Téma 01: Odpadky
v ulicích a nepořádek
Povalují se ve Vašem okolí odpadky?
Téma 02: Můj mazlíček
Kočka, pes, morče,
ale taky sklípkan,
leguán, nosál nebo
škorpion. S čím se
mazlíte vy?
Téma 03: Staré časy
Máte ve Vašem rodinném albu zajímavou momentku z
dob dávno minulých?

z Kosti jedinečnou památku
na tuto sobotu.
Těm, co to na Kost nestihli,
můžu sdělit, že Richarda bude
možné spatřit v Turnově 12.
září v Městském divadle, kde
zahájí svou vernisáž, výstavu
obrazů. Jeho olejomalby zde
budete moci zhlédnout až do
konce října tohoto roku.
A kdo si chce zároveň pochutnat i na dobré zmrzlině,
má možnost udělat si výlet do
Brandýsa n/L.
Zde ho překvapí vůbec první interiér, který R. Pachman
navrhoval, doplněný jeho obrazy!

Téma 04: Moje fotokuriozita
Podařil se Vám neobvyklý záběr?
Téma 05: Můj tajný
recept
Máte tajný recept
po babičce?

Ladislav Gombár

(u)směj se

V KOŠŤÁLOVĚ SE OBJEVILA KOČKOVITÁ ŠELMA

Volá lord domů: “Ahoj Jeane! Za chvíli jsem doma. Nestalo se
něco neobvyklého za mé nepřítomnosti?“ „Ne, sire. Jenom jsem
zlomil rýč.“ „Cože, rýč?“ „Ano, když jsem zakopával vašeho psa.“
„Cože, můj pes je mrtev?“ „Ano, uhořel v boudě.“ „Bouda hořela?“ „Ano, chytla od vašeho domu.“ „Cože, můj dům hořel? Jak
to?“ „Lady šla po schodech se svícnem, a když se dozvěděla, že
vaši dceru znásilnili, upustila svícen.“ „Co? Moji dceru znásilnili?
A co je s lady?“ „Uhořela.“ „Ne! Sakra, Jeane, máte pro mě alespoň něco pozitivního?“ „Ano, sire. Vaše testy na AIDS.“
Veronika Miškeová

Posílejte přáníčka
Má někdo z vašich blízkých svátek, narozeniny, slaví životní jubileum nebo se mu narodil vytoužený potomek? Popřejte mu! Posílejte svá přání pomocí sms, webu nebo na e–mail:
turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz

Přispívejte na webu
Do sekce čtenář – reportér můžete přispívat také na webu Turnovského a semilského deníku na adrese:

turnovsky.denik.cz
Libštátská šelma v Košťálově... Seděla nám na střeše, a ne a ne slézt dolů! Foto: Zuzana Máslová, Košťálov

Vaše články, fotografie, přání a vtipy tak budou zveřejněny také
na stránkách Turnovského a semilského deníku

