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ČTENÁŘI – SOBĚ!

úterý 28. 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

SVATOSTÁNEK ZATÍM JEŠTĚ STOJÍ

web
http://turnovsky.denik.cz
http://semilsky.denik.cz

SMS
736 30 40 30
Struktura SMS
REP 0514 XX text zprávy

Téma 02: Můj mazlíček
Kočka, pes, morče,
ale taky sklípkan,
leguán, nosál nebo
škorpion. S čím se
mazlíte vy?

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.

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.
Zprávy pište bez diakritiky.
Děkujeme.

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?

e–mail
turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz

Seznam témat naleznete
každý den na této stránce.

Témata

Jezdíme okolo každý den do
práce a zpět . Někdy i za zábavou do nedalekého Turnova. Je to už pár let, co do
jednoho pilíře narazil jeden
mladík s přítelem. Naštěstí
vyvázli z hrozivé bouračky
relativně dobře. A jak šel
čas, tak začal zanechávat
stopy na přepeřském památníku. Dnes už bych řekl,
že hrozí zřízení celé stavby a
to nejsem statik. Pracuji
pouze ve stavební firmě. Ale
to musí poznat i laik, že je
jen otázkou času kdy se nám
ten buldík složí k nohám! Co
na to majitelé tohoto svatostánku zemědělství?

Téma 03: Staré časy
Máte ve Vašem rodinném albu zajímavou momentku z
dob dávno minulých?
Téma 04: Moje fotokuriozita
Podařil se Vám neobvyklý záběr?
Téma 05: Můj tajný
recept
Máte tajný recept
po babičce?
Vydělejte si

Foto: Ladislav Gombár

A POTOM, ŽE TY HOUBY ČLOVĚK NENAJDE
Přispívejte na webu
Do sekce čtenář – reportér
můžete přispívat také prostřednictvím webových stránek Turnovského a semilského
deníku na internetové adrese:

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

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

Psí slečna zlatého retrívra
Vendulka chodí ráda se svojí
paničkou na procházku. Že
nepřicházejí s prázdnou, se
můžete přesvědčit na této
fotografii. Tenhle koš plný
nádherných hub jsme společně nasbírali na Dobré vodě.
Člověk tady pomalu v té trávě leze po kolenou, ale z toho,
co jsme nasbírali, bylo jen
minimum hub červivých. A
potom, že nerostou, jak se
snažil jeden reportér v televizi vnutit nám houbařům.
Člověk pokaždé něco najde.
No, a když to někdy jde hůř,
musí mít takového pomocníka, jakým je i naše Vendulka.
Ta najde všechny druhy hub.
Je jí jedno, jestli je jedlá nebo
ne. Pokaždé se ozve, když něco vyčmuchá. Od muchomůrky přes různé prašivky až po
překrásné hřiby. Její čich jí
může závidět leckterý houbař.
Foto Hanz Timpel

