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ČTENÁŘI – SOBĚ!

sobota 3. listopadu 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.

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?
Téma 04: Moje fotokuriozita
Podařil se Vám neobvyklý záběr?
Téma 05: Můj tajný
recept
Máte tajný recept
po babičce?
Téma 06: Vtip

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.

Když zákazy neplatí
Jezdím často pojizerkou přes
Semily a docela mě oslovila
cedule u parkoviště nedaleko
semilské nemocnice.
Parkují zde osobní auta a
kdosi tu zaparkoval i dávný
pozůstatek výdobytku socialismu z NDR auto značky
TRABANT.
Ceduli, která upozorňuje na
zákaz skládky majitel tohoto
skvostu automobilového průmyslu zcela ignoroval. Nebo
jen prostě neumí číst. Možná
jen, že mu je to také úplně jedno, kam si odpadky vyhazuje?
Na městský úřad do Semil
nastoupil můj kamarád Vladimír Bělonohý.
Doufám, že až se zapracuje
na svém novém pracovišti a
porozhlédne se po Semilech,
tak se pokusí o nápravu.
I když zrovna tato agenda
nepatří do jeho kompetence.
Tímto ho pozdravuju a přeju
mu hodně úspěchů na novém
pracovišti ve prospěch občanů
města Semily!
Ladislav Gombár

Cena SMS/MMS je běžná
do sítě T–Mobile dle vašeho tarifu.

(u)směj se

recepty čtenářů

POZOR!
Pokud vaše SMS bude mít
více než 160 znaků (standardní zpráva), musíte další část zprávy napsat jako
novou SMS.

Oční lékař slavil šedesáté narozeniny a ostatní kolegové mu
uspořádali oslavu a jako dar mu věnovali velký obraz lidského
oka a uprostřed byla zasazena jeho fotografie. Všem se to moc
líbilo, jen gynekolog se dal do smíchu. Když se ho ptali, co je mu
na tom k smíchu, povídá: „Já budu mít příští rok šedesátiny a
tak jsem si v duchu představil jaký dar od vás dostanu.“

Bakoňské kotlety

Zprávy pište bez diakritiky.
Děkujeme.

Khon potká Izáka a povídá: „Tak jsem slyšel, že se bude ženit. A
koho si budeš brát?“ „Sáru z Mukačeva,“ povídá Izák. „Cože? Ta
vystřídala všechny chlapy z Mukačeva.“ “No víš, já jsem se tam
byl podívat a ono to Mukačovo není zase tak veliké město.“

Postup:
Kotlety na okrajích nařízneme, mírně naklepeme, osolíme a
opepříme a po obou stranách prudce opečeme, vyjmeme, do výpeku nakrájíme nadrobno slaninu a cibuli, orestujeme, zaprášíme paprikou, zpěníme, zalijeme částí vývaru, vložíme maso a
dusíme doměkka. Kotlety vyjmeme, přilijeme vývar, smetanu s
rozkvedlanou moukou a provaříme. Omáčku procedíme na kotlety, vložíme orestované plátky žampionů na slanině a másle,
dochutíme a krátce povaříme.

KRŮPĚJE ROSY

“Jak ti začal nový rok, věhlasný trenére?“ “Dobře. Myslel jsem,
že mě hned tak někdo nepoplácá po ramenou, ale z hlediště přiletěla cihla.“

Potřebujeme:
750 g vepřových kotlet, sůl, pepř, 50 g oleje, 40 g slaniny,80 g cibule, mletou papriku, 5 dl vývaru, 250 g smetany, 50 g hladké mouky, 25 g slaniny, 25 g másla, 150 g žampionů

Jitka Pokorná

Monika Brabencová

MOUREK A GRAVITAČNÍ ZÁKON

Teploty jsou od víkendu sice dost dole, ale ještě předtím se
mi podařilo vyfotografovat ranní rosu, která na podzim společně se sluníčkem umí na pavučině vykouzlit neskutečně
nádherné věci. Foto: Hanz Timpel

Mám tříletého koucourka, ještě vloni si chodil lehnout do ptačí budky na balkoně. Ale protože spadnul a zlomil si nohu, budku jsem odstranil.
Stejně to nepomohlo. Zase spadnul, tenkrát to dopadlo dobře. Vždycky trnu strachem, když ho vidím chodit po zábradlí. Foto: Jiří Jelínek

