
ČTENÁŘI SOBĚ! reporter.rychnovsky@denik.cz

REDAKCE

Adresa:
Komenského 43
Rychnov nad Kněžnou
516 01

Telefon:
494 530 241

E–mail:
reporter.rychnovsky
@denik.cz

SMS:
736 30 40 30
REP 0524 XX text + podpis
(XX = dané číslo tématu)

MMS:
605 44 77 44
(Kód REP 0524 XX napište
do popisky k obrázku)

Tarif za SMS je účtován dle
sazby odesilatele.

Redakce si vyhrazuje právo
krátit dodané texty.

Texty a fotografie čtenářů
nevyjadřují názor redakce.

Stránku připravila:
Jan Ježdík

Čtenáři sobě! Na této straně zveřejňujeme vaše texty, fotografie, zkušenosti a náměty. Stranu vytváříte vy, čtenáři – reportéři, pomocí
emailu, SMS nebo prostřednictvím našich webových stránek. Staňte se čtenářem – reportérem Rychnovského deníku!

Nabídka
pro kapely

Jste hudební formace, která
by se ráda představila čtená-
řům Rychnovského deníku?
Ať už hrajete klasický rock,
hard core, reggae, blues, jazz,
folk, country a třeba i de-
chovku – pošlete nám svou fo-
tografii ze zkušebny, z vy-
stoupení nebo nějaké další
povedené akcičky, k ní o sobě
něco připište, eventuálně mů-
žete čtenáře i pozvat na něja-
ký hezký mejdan... Můžete
poslat i nahrávku, zkusíme ji
vyvěsit na náš web!

Nabízíme vám příležitost, jak
se účinně prezentovat! report
er.rychnovsky@denik.cz

VÝZVA

Kamarádka se kamarádce
svěřuje, že dostala od milence
krásný zlatý prstýnek. Bojí se
ho ale nosit, protože má žárli-
vého manžela. Kamarádka ji
poradí. Až půjdete se psem do
parku na procházku, tak dě-
lej, že jsi ho tam našla. Stane
se. Manželka jde s manželem
a psem na procházku do par-
ku a šikovně prstýnek pohodí.
Pak se sehne a říká: „Hele
Karle, já našla krásný
prstýnek. A je celý zlatý a má i
kamínek.“ Nasadí si prstýnek
na ruku a říká: „A on mi i je.“
Manžel na ni kouká a říká:
„To máš štěstí. Já tuhle našel
za postelí trenýrky a byly mi
malý.“

VTIPY

Setkání s novou knížkou

Začalo poněkud nezvykle. Po
návratu syna z letního tábora
jsme doma ještě řadu dnů po-
slouchali překotné vyprávění o
táborové hře, noční hlídce, se-
tkání s novými kamarády, vý-
letu do vodního světa atd.
Zbystřila jsem, když začal vy-
právět o návštěvě spisovatelky,
která jim v táboře předčítala z
vlastní knížky. „Škoda, že nám
nepřečetla knížku celou!“ po-
vzdechl si smutně. Kterou mat-
ku, natož učitelku, by takový
zájem o literaturu nepotěšil?

Od nápadu k činu nemám da-
leko - několik telefonátů a mai-
lů a mohli jsme v naší škole Ja-
roslavu Paštikovou s její kníž-
kou Jak se rodí bráškové aneb
Ze života předškoláka přivítat.

Na setkání se skutečnou spi-
sovatelkou se děti opravdu těši-
ly. V některých třídách už jsme
příběh malé Aničky začali číst,
a tak jsme se naší návštěvě
mohli pochlubit i dětskými
kresbami - bezesporu vyjadřo-
valy děj stejně výstižně a barvi-
tě, jako půvabné ilustrace Pav-
la Malčíka. Dost možná, že ně-
kteří vezmou autorčina slova
opravdu vážně a pokusí se na-
psat a ilustrovat i svoji vlastní

knížku.
S údivem jsem pozorovala

některá školní kvítka – nejenže
všichni soustředěně poslou-
chali, ale spontánně se zapojo-
vali do diskuzí, ke kterým do-
stávali mezi jednotlivými kapi-
tolami prostor. „Znáte celá
jména prarodičů? Kdo z vás po-
dědil jméno po svých rodičích
nebo prarodičích?“ A v oka-
mžiku, kdy zazněla otázka „Ja-
ké je vaše největší přání, které
si za peníze nikde nekoupíte?“,
jsem si znovu uvědomila, že
mnohdy, my dospělí, děti pod-
ceňujeme. Na vlastní uši sly-
ším příběh, kdy tety a strejdové
nesplnily poslední přání ba-
bičky, která nechtěla být zpo-
pelněna. Jak by to mělo být
správně, o tom děti nepochybu-
jí.

Jejich odpovědi dokazovaly
pravdivost slov v předmluvě
knížky: „Život dítěte není jen
radost a pohoda, ale i smutek,
strach, žárlivost, stesk, osamě-
lost, nepochopení – situace,
které těžko zvládá dospělý. Po-
vídejte si o zážitcích hlavní hr-
dinky a budete překvapení, ko-
lik podobného prožívá i vaše dí-
tě.“

Setkání s Brášky doporučuji
svým kolegyním, kolegům, dě-
tem, rodičům, ale i prarodičům
– obzvlášť jejich vzpomínky a
vyprávění, kterými obohacují

přečtený text, jsou tou třešnič-
kou na dortu. A můžete začít
třeba zde:
www.jakserodibraskove.wz.cz

Povídejte si s dětmi - a nejen

nad knížkou.

Petra Buriánková

Církevní ZŠ Borohrádek
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RYCHLÉ
NEBANKOVNÍ PŮJČKY

pro:
zaměstnance  důchodce osoby na MD OSVČ (živnostníky) podnikatele

NOVĚ
půčky na zástavu  konsolidační půjčky 

Rychnov n. Kn., Vamberk, Rokytnice v Orl. horách a okolí

tel.: 775 127 361                                   604 936 187
Dobruška, Opočno, Nové Město n. Met. a okolí

tel.: 725 506 848                                   608 519 167

Z těchto regionů hledáme nové spolupracovníky

1000346232_A

KOUPÍM POLE A LES
v k.ú. Třebešov, Domašín, Černíkovice

Zn: Osobní jednání 777 712 712

1000346244_A

PŘIJMEME PRO PRODEJNU PODLAH V LIPOVCE

PRODAVAČE
Zaškolíme, možnost práce i na částečný úvazek.

ZN.: MATRIX a.s. 777 712 706.
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