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ČTENÁŘI – SOBĚ!

úterý 1. dubna 2008

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.
Pravidla

Kontakty
Turnovský a semilský
deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov
web
turnovsky.denik.cz
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.
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.

Jarní brigáda v Příšovicích

Všechny zajímavé příspěvky zveřejníme na našich internetových stránkách:
http://turnovsky.denik.cz
Honorovány budou pouze
ty, které vybereme k otištění v našem Deníku.
Podmínkou vyplacení honoráře je vyzvednutí peněz v sekretariátu naší
redakce do tří pracovních
dnů po zveřejnění textu
nebo fotografie.
K vyplacení je třeba přiložit občanský průkaz

Poslední březnovou sobotu se
příšovická mládež věnovala
úklidu v parku na sídlišti.
S tou mládeží je to tak trošku nadsázka. Věkový průměr
většiny brigádníků totiž přesahuje 50 let.
Je pravda, že se zapojuje i
mládež, to tak trochu pod tlakem paní Kostelňákové, která
kromě obstarávání svačiny
pilně obvolává poslední roky i
mládežníky.
Brigáda a k tomu dobrovolná a neplacená? Ano i v roce
2008 se něco takového děje! Je
to již letitá praxe předsedy našeho zahrádkářského spolku
Stanislava Polácha. S předstihem vylepuje na vchodové
dveře panelových domů pozvánky na tuto brigádu, kam
jsou zváni nejenom členové
ČZS.
Kromě úklidu v parku a
okolí zdravotního střediska se
občané mohou zapojit i úklidem okolo již zmiňovaných
panelových domů.
U domů je to hodně slabé!
Občané PD asi necíti velké
nutkání vyjít ze svých domovů
a věnovat trochu času svému
okolí až na pár čestných výjimek!
Přesto sei letos navzdory
nepřejícímu počasí sešla hrstka věrných a tak se maminky s
kočárky i bez mohou opět s
příchodem teplejšího počasí
těšit se na procházku parkem.

Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané texty.
Všechny zajímavé příspěvky zveřejníme na našich internetových stránkách:
http://turnovsky.denik.cz
Honorovány budou pouze
ty, které vybereme k otištění v našem Deníku.
Podmínkou vyplacení honoráře je vyzvednutí peněz v sekretariátu naší
redakce do tří pracovních
dnů po zveřejnění textu
nebo fotografie.
K vyplacení je třeba přiložit občanský průkaz
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané texty.

Na závěr jen pár poznámek:
představitelům obce bych doporučoval se trochu více věnovat neutěšenému stavu zablácených cestiček v parku. A
ostatní návštěvníky prosím o
ohleduplné chování v parku
.Myslím tím na šetrné zacházení se zařízením - altánkem.
A když si i ty odpadky budeme
dávat do košů a nedáme tím
šanci větru je rozfoukat všude
okolo, tak to bude jen dobře!
Ladislav Gombár

ZIMNÍ PŘEZUTÍ

recept

Koláč margotka s jablky
Ingredience: Těsto: 250 ml polohrubé mouky, 1 vejce, 100 ml
cukru moučka (lze méně), 100 ml rozpuštěné Hery, 100 ml mléka, 1/2 prášku do pečiva, nastrouhaná Margot (velká)
Náplň: 3 nastrouhaná jablka, 1 vrchovatá lžíce solamylu, skořicový cukr (místo jablek možno použít jakékoli ovoce, pak dáme
místo skořicového cukru vanilkový)

S výměnou zimního obutí za letní je vždy dobré podívat se na
předpověď počasí. Foto: Jana Berková

Postup přípravy: Těsto: smícháme všechny suroviny, těsto vlijeme do vymazané a vysypané dortové formy (na velký plech
zaděláme 2-3x větší dávku těsta, Margot 1-2) a upečeme.
Náplň: nastrouhaná jalbka podusíme se skořicovým cukrem, poté podlijeme trochou vody a zahustíme solamylem rozmíchaným
v menším množství vody. Náplň rozetřeme na studený upečený
korpus, který můžeme ponechat vcelku nebo uprostřed rozkrojit
a jablkovou hmotu použít místo krému. Dáme vychladit a před
podáváním zdobíme šlehačkou.
Michaela Rau

supermarket
Semily
hledáme pracovníky na pozici

Vedoucí směny

Přispívejte na webu

Tesco Stores ČR, a.s.
Provozovna Semily,
Bořkovská 573, Semily, tel.: 724 532 081

1000226344_A

další informace na provozovně:

Do sekce čtenář – reportér můžete přispívat také prostřednictvím webu Turnovského a semilského deníku na internetové
adrese:
turnovsky.denik.cz

Zvolte si téma
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.

(u)směj se
Z deníku blondýnky:
pondělí 11. 2. 2008: Už
opravdu ničemu nevěřím.
Dnes jsem otevřela dveře s
nápisem Muži a byl tam jen
záchod!
Zkoušky v autoškole. Komisař
se ptá blondýny: „Popište
nám funkci motoru.“ „Mohu
vlastními slovy?“ „Samozřejmě.“ „Brm, brrrrmm, brrrm.“
Povídají si dva kamarádi:
„Proč chodíte se svou manželkou jenom do nočních lokálů?“ „Než se oblékne, všechno
už je zavřené!“
„Vojín Ivanov?!“ „Zde!“ „Dvacet kroku vpřed!“ „Jeden, dva,
tři, čtyři, pět... Soudruhu majore, dál to nejde, je tu zeď!“
„To nevadí, pět stačí. Roto!
Na můj povel, pal!“ Pavel Horák

