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Češi jezdí do Německa kupovat
lacinější tuzemské pivo

Lokálku ohrožoval
tajemný střelec

Na dvanáctistupňovém Gambrinusu ušetří lidé v obchodech u našich sousedů přes pět korun

Rokycansko – S bezmála měsíčním zpožděním odtajnili
policisté případ neznámého
střelce. Ohrožoval pasažéry
na železniční trati z Rokycan
do Mirošova a Příkosic.
„K události došlo mezi 17.
hodinou v pondělí 13. srpna a
úterním podvečerem 14. srpna, kdy železničáři na poškození soupravy přišli,“ uvedla
mluvčí krajských policistů
Martina Korandová. Žádá nyní případné svědky, aby se
přihlásili na linku tísňového
volání 158.
Kulka zasáhla zelenožlutou
Regionovu těsně pod oknem
jednoho z vagonů. Nikomu z
cestujících se nic nestalo, případ je to však závažný. „Na
Plzeňsku se dosud nic takového nestalo,“ potvrdila mluvčí

VÁCLAV HAVRÁNEK

NA REGIONOVU vozící cestující
z Rokycan na jih někdo v polovině
srpna vypálil ze střelné zbraně.
Foto: Deník/Václav Havránek

Českých drah Radka Pistoriusová.
Kriminalisté poslali projektil k balistické expertize.
Pokud střelce vypátrají, bude
obviněn z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví.

Berounka vydala tělo utonulého
Liblín – Tělo utonulého člověka našli vodáci v sobotu v
řece Berounce u Liblína na
Rokycansku. Informovali o
tom hasiči. Před týdnem spadli do Berounky dva muži, kteří jeli na lodi. Jeden se z řeky

LIDÉ jezdí pro české pivo za hranice. Na půllitru ušetří zákazník i několik korun. Foto: Deník/ Jiří Drozdík
JIŘÍ DROZDÍK

Západní Čechy – Lidé žijící
u hranic jezdí pro tuzemský
pěnivý mok do sousedního
Německa. Na lahvi dvanáctistupňového Gambrinusu a Plzeňského Prazdroje totiž ušetří několik korun.
Nejvíce ušetří lidé na Plzeňském Prazdroji. V německých obchodech koupí lahev
tohoto piva za 0,70 centů, tedy
asi za 17,30 (běžná cena u nás
21,90). Suma se ale rapidně
sníží, když dotyčný koupí celou basu a obal pak nevrátí
zpět v Německu, ale na české
straně. Záloha na ni stojí v Čechách včetně lahví 160 korun.
V Německu však v přepočtu
pouze 116 korun. „Když pak
obal vrátím v České republice, dostanu zpět více peněz, a
tak mně pivo v podstatě vyjde
na pouhých 13,10 korun,“ říká Jiří Červenka z Kraslic na
Sokolovsku.

Obdobné je to i s dvanáctistupňovým
Gambrinusem.
Celou basu tam zákazník pořídí za 14,09 eur, tedy v přepočtu za 348 korun. Když pak
v Čechách obal vrátí, vyjde ho
jedno pivo na 9,40 korun. Běžná cena u nás je přitom okolo
13,90 korun.
„Jezdí k nám hodně českých zákazníků a berou celé
basy,“ řekla prodavačka v obchodě s nápoji v německém
Klingenthalu. Větší zájem je
podle jejích slov o dvanáctku
Gambrinus, a to z prostého důvodu.
Přepravky
Pilsner
Urquell jsou totiž již pro německý a rakouský trh jiné, a
tak je obchody na české straně
přestaly
vybírat.
U
Gambrinusu to ale neplatí.
Milovníci zlatavého moku
jsou rádi, že si mohou jen pár
kilometrů za hranice dojet pro
levnější pivo. „Stejně je to ale
postavené na hlavu a ani netuším, jak je to možné. Proč je

PIVOVAR zavedl pro německý a rakouský trh nové přepravky na Plzeňský Prazdroj. Některé obchody tak varují, že přepravku už nelze
vrátit. Foto: Deník/ Jiří Drozdík
naše pivo u nás dražší?“ ptá
se pivař Marek Bock.
Vysvětlení má mluvčí Plzeňského Prazdroje Jiří Mareček. „Hlavním faktorem je
to, že v Německu je nižší spotřební daň na pivo než u nás,“
konstatoval Mareček. „Navíc
Německo je známé jako země
s velmi silným konkurenčním prostředím zejména mezi obchodními řetězci, což také může mít vliv na cenu piva, neboť na nich prodejci ne-

mají takové marže,“ doplnil
mluvčí.
Zatímco v Německu pociťují obchody větší zájem o české pivo ze strany našich zákazníků, na české straně hranic v některých supermarketech dvanáctku Gambrinus
neseženete. „Je znát, že si pro
ni lidé jezdí do Německa. Na
prodejnu proto objednáváme
desítku a jedenáctku,“ řekla
vedoucí jednoho z příhraničních obchodů.

Šumavu si projel i herec Pavel Nový
Letošní ročník akce OKOLO Železné Rudy byl úspěšný, zúčastnilo se ještě více lidí než loni
DANIELA LOUDOVÁ

Železná Ruda – Slunečné počasí přilákalo na 5. ročník akce OKOLO Železné Rudy rekordní počet účastníků. Oproti minulému ročníku šlo podle pořadatelů o stoprocentní
nárůst. Akce byla stejně jako
předchozí ročníky určena
cyklistům a turistům.
„Trasy jsme volili od méně
náročných pro rodiny s dětmi
až po fyzicky náročnější. Vedly po české i bavorské Šumavě, jako je tomu již každý rok.
Nejzajímavější byla trasa 15
km, která vedla na Juránkovu
chatu. Protože letos pořádáme
jubilejní ročník, jsme rádi, že
jsme k ní dostali povolení od
chráněné krajinné oblasti.
Někteří z účastníků si zavzpomínali, když tam chodili v
mládí,“ sdělil organizátor akce Milan Sklenář.
Nejstaršímu účastníkovi
bylo 83 let a šel právě trasu na
Juránkovu chatu.

Přijel i Pavel Nový
Podruhé se této akce zúčastnil
herec Pavel Nový. „Jsem zde,
protože se mi tady líbí. Dneska
jsem si vyzkoušel jednodušší
trasu než minule. Loni jsem jel
do Německa, viděl jsem tam, že
mají elektrárny, které tam byly, už když já jsem byl dítě, ale
tady na Železné Rudě elektrárny, co tady byly, už nejsou.
Komunisté je zrušili a nikdo už

dostal, po druhém dosud neúspěšně pátrali hasiči a policisté. „Zda byl nalezený mrtvý muž hledaným vodákem,
potvrdí další vyšetřování,“
řekl policejní mluvčí Josef
Aubrecht.
(hav)

Co je na fotografii? Děkujeme
za zájem a oznamujeme vítěze

Poznávali jsme Šumavu a Pošumaví
Vážení čtenáři,
s podtitulem „Poznávejte Šumavu a Pošumaví“ jsme vám po
celé prázdniny nabízeli možnost zúčastnit se soutěže s leteckými snímky plzeňského fotografa Jiřího Bergera. Děkujeme za
veliký zájem o tuto soutěž. Dnes uvádíme správné odpovědi a
jména tří vylosovaných výherců. Stačilo poznat deset ze šestnácti míst, na která jsme vás prostřednictvím leteckých záběrů
postupně pozvali. Každý měl navíc právo ke svým odpovědím
připsat, kterou reprezentativní knihu fotografií z plzeňského
nakladatelství Starý most by si přál – zda Šumavu z nebe, Plzeňský kraj z nebe nebo Tajemství šumavských vrcholů. Jako
prémii pro všechny čtenáře dnes uveřejňujeme ještě dva letecké snímky, už nesoutěžní záběry Hojsovy Stráže (nahoře) a Černé v Pošumaví (dole).
Správné odpovědi: 1. Černé jezero, 2. Prenet, 3. Frymburk,
4. Vyšší Brod, 5. Čeňkova Pila, elektrárna Vydra, 6. Železná
Ruda, 7. Čertovo jezero, 8. Poledník (Polední hora), 9. Boubín,
10. Velhartice, 11. Prášily, 12. Klatovy, 13. Plešné jezero, 14. Srní, 15. Kašperské Hory, 16. Vltava.
Vylosovaní výherci:
Lubomír Matějíček z Domažlic – kniha Tajemství šumavských vrcholů
Anna Maršanová ze Stříbra – kniha Šumava z nebe
Pavla Míčová z Plzně – kniha Tajemství šumavských vrcholů

JEDNÍM z účastníků akce OKOLO Železné Rudy byl také herec Pavel Nový (malý snímek). Více
fotografií najdete na stránkách klatovsky.denik.cz. Foto: Deník/ Daniela Loudová
je nepostaví. Tady měl pivovar svoji elektrárnu, Okula
měla svoji elektrárnu a ještě
zde byla jedna obecní. Letos
jsem zvolil trasu lanovkou
přes Špičák a odtud je to sem z
kopce, jen na Hofmanky jsme
vyšlápli ze Špičáckého sedla.
Ještě jsem si vzpomněl, že tam
má můj synovec chalupu, tak
jsem se zastavil na kafíčko a
pokračoval dál. Na Šumavě
jsem šťastný, protože jsem odtud,“ řekl Deníku Nový.
Někteří z účastníků přišli
poprvé a plánují si to další rok
zopakovat. „Je to tady moc

hezké. Vydařilo se počasí. Tip
mi dali přátelé, které jsem tady potkal na Pancíři a v Alžbětíně. Myslím si, že dnešní
den byl nádherný. Šel jsem obě
patnáctikilometrové
trasy,
takže jsem ušel okolo třiceti
kilometrů. Určitě bych chtěl
přijet příští rok a řeknu o tom
i dalším přátelům,“ sdělil Jaroslav Kotek ze Stříbra.
Připraven byl také bohatý
doprovodný program,v němž
nechyběla exhibice sportovních dřevorubců ani ukázky
plošiny pro hašení výškových
budov a vystoupení hasičů.

Součástí akce bylo už tradičně
PIVO – VINO braní.
Pořadatelé se již připravují
na další ročník.
„Už dva měsíce pracujeme
na přípravě šestého ročníku.
Konat se bude 7. září 2013. Budeme spolupracovat s časopisem Turista, který na příštím
ročníku oslaví 125 let založení. Má přímou vazbu na Klub
českých turistů, takže také od
toho očekáváme velký nárůst
návštěvníků a že konečně nabídneme Šumavu celorepublikově cyklistům a turistům,“
prozradil Sklenář.

Knihy si mohou výherci vyzvednout od zítřka v recepci Plzeňského deníku v Kovářské 4 v Plzni, telefon 377 168 336, a to ve
všední dny od 8 do 16.30 hodin. Také si můžete telefonicky domluvit zaslání publikace poštou.

