
Jednoho krásného, slunečného
rána si manželka pana Frajera opět
zpívala. Bohužel to tentokrát
odnesly okenní tabulky, což ho
probudilo. To byl teprve začátek. O
něco později musel do práce, před
tím si ještě na sebe stihl vylít ranní
kávu. To však není vše, kvůli
dopravním zácpám přišel pozdě do
práce. To si samozřejmě nemohl
jeho nadřízený nechat líbit a strhl
mu to z platu. Pan Frajer má
zkažený den a to je teprve ráno. A
to jsem ještě nezmínila náklady za
okenní tabulky. V práci na něj
čekala hromada papírů a
nevyřízené složenky za vodu a plyn.
To mu ještě scházelo. Na obědě
zakopl a polil si svou novou košili
z New Yorkeru polévkou. Když se
chtěl omýt, prasklo těsnění u
kohoutku a voda stříkala všude
kolem. Domů přijel pokecaný
polévkou, zmáchaný a velice

Sedl si na pohovku a pustil si
biatlon. V tom mu v kapse zazvonil
mobil. Byl to Jarda s pozvánkou na
pivo. „Milované pivíčko,‘‘ vzdychl si
pan Frajer a s radostí nabídku přijal.
Oblékl si své oblíbené tričko
s nápisem Nirvana a tepláky a hbitě
vyrazil. Když už byl na místě,
hospodský ho ihned přivítal
chápavým pohledem. „Jako
vždycky?“ zeptal se. Frajer se jen
pousmál a přívětivě kývnul. Posadil
se ke svým kamarádům a po chvilce
mu číšník donesl půllitr plný
dobrého, vychlazeného Krakonoše.
Hned po prvním loku se viditelně
rozzářil. Chlapi prořádili celou noc a
za tu dobrou náladu vděčí jenom
pivu Krakonoš. Všude dobře, na
pivu nejlíp.

Všední den
…PO STOPÁCH TRUTNOVSKÉHO PIVA

vyčerpaný. 

Pivo Krakonoš
Levné pivko

Dobrá chuť

@ www.staretrutnovsko.cz



PROCHÁZKA PO MĚSTĚ

Autory jsou žáci 7.A ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

1. STARÉ DIVADLO
2. UFFO
3. NÁMĚSTÍ A RADNICE
4. ŠKOLA KPT. JAROŠE
5. MĚSTSKÝ PARK
6. JÁNSKÁ KAPLE
7. GABLENC

Druh piva Cena za 0,5l Trvanlivost

světlé výčepní 
desítka

8,00 Kč 40 dnů

tmavé výčepní 
desítka

8,00 Kč 40 dnů

světlý ležák 
jedenáctka

9,00 Kč 40 dnů

světlý ležák 
dvanáctka

10,00 Kč 50 dnů

speciální pivo 
čtrnáctka

11,00 Kč 50 dnů

A pro malé pohádku http://www.pohadkar.cz/pohadka/krkonosske-pohadky/ 
a pro velké jak jinak než pivo!


