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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Nové díly 
seriálu 
Hospoda se 
budou  Natáčet 
pod věží

televize Nova chystá 
další řadu oblíbeného 
seriálu Hospoda a nové 
díly se budou točit pod 
věží!.
 Od nového roku se tak 
i ty můžeš stát televizní 
hvězdou a předvést ná-
rodu, jak za to umíš vzít. 
Stačí se každý večer posa-
dit ke svému tradičnímu 
místu a zbytek už nech 
na televizním štábu, kte-
rý udělá z každého večera 
nejlepší sestřih.
 Trochu už to tedy zavá-
ní reality show, ale my se 
s tím vypořádáme ;-)

KuňáK Na Hrad!

Na Hradě konečně můžeme mít (doslova) svého člověka!

blíží se další volby! 
Hned z  kraje roku bu-
deme volit nového pre-
zidenta a  my pro vás 
máme tu nejskvělej-
ší zprávu. ta novina už 
proběhla i  v  tisku, ale 
my vám ji teď jako úpl-
ně první můžeme po-
tvrdit; do  boje o  Hrad 
přibyl ještě jeden kan-
didát. a  není to nikdo 
jiný, než náš výčep-
ní Jirka Kuňák Novák. 
volební heslo tedy zní 
KuňáK Na Hrad!
 Více než rok jsme pota-
jí obcházeli spoluobčany, 

abychom naplnili zákon-
nou kvótu 50  000 pod-
pisů a  nakonec se díky 
nezměrné práci nespočtu 
dobrovolníků dílo po-
dařilo! Kuňák nasbíral 
celkem 78 956 podpisů 
a může se tedy směle pus-
tit do klání s dalšími veli-
kány českého národa.
 Jenže co naplat, média 
nás ignorují a  na  deba-
tu do  žižkovské věže nás 
zatím nepozval ani Vác-
lav Moravec, takže prostě 
netušíme, o jakých téma-
tech se po dnešních otáz-
kách bude hovořit.

 Nicméně pozorní čte-
náři našeho plátku určitě 
ví, že v jednom z předcho-
zích čísel se objevil článek 
Kuňák je gentelman (byl 
vlevo dole) a právě v něm 
byly skromně vyzdviže-
ny vysoké morální kvality 
a schopnost spojovat i na-
pájet, což patří mezi klí-
čové prvky naší volební 
strategie.
 Spojovat a  napájet! Ide-
álně protivínským Plata-
nem, popřípadě nějakým 
produktem z  plzeňského 
holdingu. Takže v lednu 
víte, komu to tam hodit ;-)
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Podvěžáckej kurýr  vydává bez povolení Ministerstva kultury ČR (a jakýhokoliv dalšího ministerstva ČR) restaurace Pod Věží (Husova 61, Vodňany). 
Četbu tohoto plátku si každý návštěvník hospody aplikuje sám, dobrovolně a pouze na vlastní nebezpečí. I když je pravda, že 
pouze čtenář Podvěžáckýho kurýra pije informován! | grafická úprava www.grafik44.cz

podle webového portá-
lu parlamentnichlisty.
cz  začnou od  nového 
roku úřady vydávat ři-
dičské oprávnění pro 
novou skupinu u/e. 
investigativní redakci 
podvěžáckýho kurýra se 
podařilo vypátrat šoku-
jící podrobnosti!
 Zdálo se nám totiž, že 
těch skupin je až příliš už 
dnes. No, jen se podívejte 

na  řidičský průkaz výše. 
Kdo by se v  tom vyznal 
a  kdo by platil všechny 
poplatky za  každou sku-
pinu řidičského opráv-
nění? Teď k  tomu všemu 
navíc přibude samostatná 
skupina pro převažeče 
uprchlíků a  emigrantů, 
která bude mít právě 
označení U/E.
 Úřady tím zřejmě 
chtějí zdanit vysoce vý-

nosný byznys s  nelegál-
ním transportem lidí 
do  schengenského pro-
storu. Fakticky by se to 
dalo připodobnit úvahám 
o zdanění prostitice.
 Kolik bude řidičský 
průkaz skupiny U/E stát 
zatím nevíme, ale pokusí-
me se to zjistit a přinseme 
vám další reportáž v  ně-
kterém z  příštích silvest-
rovských čísel...

Úřady začNou vydávat 
Nový řidičsKý průKaz 
sKupiNy u/e

Jeden by řekl, že poplá-
cat někoho po  zádech je 
znakem úcty a  uznání. 
ale pozor! američtí vědci 
nedávno zjistili, že příliš-
né polácávání po  zádech 
může způsobit vážné 
zdravotní komolikace!
 Vyzýváme proto všechny 
návštěvníky naší hospo-
dy a  zasloužilé štamgasty, 
kteří mezi sebou udržují 
přátelské vztahy, aby ne-
podceňovali toto riziko 
a  šetřili chválou na  svoje 
spolusedící.
 Obzvláště, pokud je 
u  toho chtějí poplácat 
po  zádech. Právě tento 
projev náklonosti patří vů-
bec k nejrizikovějším a už 
i  u nás v hospodě jsme se 
setkali s tím, že jeden z na-
šich štamgastů utrpěl vážná 
poranění právě v důsledku 
poplácání po  zádech nebo 
ramenou. Plácající totiž 
po  několika pivech ztrácí 
cit a  nabírá na síle...

přílišNé 
poplácáváNí 
po zádecH 
může způsobit 
zdravotNí 
KompliKace

Rozšíříte si portfolio svých ridičských oprávnění?

už jsme o  tom chtěli na-
psat dříve, ale tenhle člá-
nek vám přinášíme až 
v silvestrovském speciálu.

 Věřte, nebo ne, ale Pod 
Věž se pravidelně infil-
truje pověstný krkonoš-
ský bandita, který k  nám 

do hospody pašuje alkohol. 
Prý má na to dokonce živ-
nost. Troufnete si tipnout, 
o koho jde? :-)

KraKoNoš a lyžNíci po podvěžácKu


