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Deník

ČTENÁŘI – SOBĚ!

sobota 29. března 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.
Kontakty

PADÁ JEDNA ZA DRUHOU

Turnovský a semilský
deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov

FOTOKURIOZITA

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.
Já vím, že prevence je důležitá věc. Nic se nesmí podcenit
hlavně v případě, že jdete do neznámé vody. Ale stejně si říkám, že nic se nemá přehánět. Foto: Renata Hudská

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

Vydělejte si

(u)směj se
Jak mohou tři programátoři
dělat společný byznys? Jeden
píše viry a druhý antivirové
programy. A ten třetí? Ten
píše operační systém, pod
kterým to všechno funguje.

Zvolte si téma
Pošlete nám SMS,
MMS, dopis, e–mail
nebo fotografii na
následující témata:

Skutečně známou osobností
se staneš, až Word přestane
červeně podtrhovat tvé příjmení!

Téma 01: Odpadky v
ulicích a nepořádek.
Povalují se ve vašem
okolí odpadky?

Zásada správce sítě: Nikdy
neměň hesla bezprostředně
po podnikovém večírku!
„Pane poslanče, jaké je vaše
politické přesvědčení?“
.„To záleží na tom, s kým
zrovna mluvím!“
Petr Mlčoch

Téma 02: Můj mazlíček. Kočka, pes, morče,
ale taky sklípkan, leguán, nosál nebo škorpion.
S čím se mazlíte vy?
Přepeře, epidemie z Příšovic už dorazila i do sousední vesnice.

Foto: Ladislav Gombár

Téma 03: Staré časy.
Máte ve vašem rodinném albu zajímavou
momentku z dob dávno
minulých?

INZERCE

PRO NOVÉ PRACOVNÍ TÝMY
V LIBERECKÉM KRAJI SHÁNÍM

supermarket
Semily

SAMOSTATNÉ A KREATIVNÍ OSOBNOSTI
Volná pracovní doba,
nadstandartní ohodnocení.
Možnost služebního auta, levného volání.

hledáme pracovníky na pozici

Kontakt na tel.:
737 090 874 denně.

Vedoucí směny

1000228486_A

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

1000226344_A

další informace na provozovně:

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

turnovsky.denik.cz

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

Pravidla
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.
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.

