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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ZlilvestR 
na Základně

Pod věží máme a živíme 
kreativního ducha, tak-
že nudou se u ná srozhod-
ně neukoušete. i proto, 
že pro letošek jsme znovu 
přišli s originálním ozna-
čením pro silvestrovský 
večer.
 Předloni to všechno zača-
lo GRI:NVESTRem, mi-
nulý rok Úplně obyčejným 
večerem a letos to pokraču-
je ZLILVESTRem.
 I když si to nejspíš každý 
z vás plánuje jinak, nako-
nec to stejně vždycky do-
padne stejně; skončíte zlitý, 
jak Van Goghovy slunečni-
ce a jste rádi, že se dostanete 
před rozbřeskem domů :-)

v  posledním regulér-
ním vydání Podvěžác-
kýho kurýra (č. 30) jsme 
psali o tom, jak se k nám 
nepodíval John travol-
ta a krom toho jsme také 
zavedli Galerii osobnos-
tí, které se nikdy nepo-
dívaly Pod věž. dnes 
vám ale napíšeme o  jed-
né světové celebritě, 
která k nám zavítala ne-
jednou - ba se dokonce 
řadí mezi naše pravidel-
né hosty!
 Tradičním návštěvní-
kům hospody to určitě 
neuniklo. Občas jako by 
se jim zdálo, že v  salónku 
koutkem oka zahlédli ně-

koho známého. A  taky že 
ano! Zahnat žízeň k  nám 
totiž poněkud inkognito 
chodí známý skotský herec 
a držitel titulu sir Sean Co-
nnery.
 Leckod si ho plete s na-
ším jiným tradičním hos-
tem Johnnym Souchou, ale 
nenechte se zmást. Cho-
dí k  nám oba dva, i  když 
je pravda, že společně se 
u nás ještě nesešli.
 Což je dozajista škoda, 
protože Seanna by podob-
nost s panem Souchou do-
zajista uchvátila. Možná by 
mu sem tam dohodil i ně-
jakou tu roli, popřípadě 
místo svého dublera. A  to 

i přesto, že akčním scénám 
už se tenhle sir spíše vyhý-
bá. V úvahu tak přicházejí 
snad jen postelové scény.
 Prozatím se nám tedy ne-
daří dát obě figury dohro-
mady tak, aby se u nás sešli 
nad společným pivkem. 
Když ale budeme všichni 
společně doufat, mohlo by 
se zadařit třeba už dnes ve-
čer a my bychom byli svěd-
ky unikátního vesmírného 
spojení dvou takřka iden-
tických osobností.
 Dnešní sváteční večer by 
k tomu byl dozajista tou 
nejlepší příležitostí, tak na 
to myslete a třeba se nám 
přání vyplní...

Pod věží navštívil leGendáRní 
skotský heRec sean conneRy

Seannovi se u nás líbilo na jedničku. Vlastně na dvě...
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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

každý - nebo alespoň 
drtivá většina - z vás zná 
pojem hoMe oFFice. 
Je to označení, které po-
užívají především pra-
cující kancelářské krysy 
a volně přeloženo to zna-
mená práce z  domova. 
novým trendem, který 
už se ve světě stačil uchy-
tit a teď proniká i k nám, 
je ale tzv. PUB oFFice. 
 Ti jazykově zdatnější už 
určitě tuší, co se za tímhle 
spojením skrývá. Pub je 
anglicky hospoda, office 
samozřejmě kancelář, tak-
že spojení je jasné; práce 
z hospody.
 Dává vám to smysl? Že 
ne? To de facto nedává 

ani práce z  domova, ale 
při práci z  hospody máte 
záruku toho, že rozhodně 
nebudete zahálet.
 Na rozdíl od domova to-
tiž máte jistotu, že budete 
v  kooperaci minimálně 
s jedním dalším člověkem. 
Výčepní vás bude zásobo-
vat nápoji, takže i  kdyby 
zrovna nebylo co na práci, 
činnost budete i  tak neu-
stále vyvíjet.
 Někomu by se mohlo 
zdát, že se tímto dostá-
vá pod tlak a  skutečně je 
tomu tak. PUB OFFICE 
rozhodně není pro každé-
ho a  přejít na  něj mohou 
jen ty nejzkušenější a nejo-
dolnější z nás.

 Odměnou jim ale budou 
nejen famózní pracovní 
výsledky, ale také zlepšená 
výkonnost co se týče hos-
podských dovedností jako 
je výdrž v pití piva apod.
 Takže pokud pracuje-
te v  kanceláři a  chcete si 
ve firmě udělat očko, zkus-
te přijít na některém z brie-
fingů s  touhle novinkou. 
Určitě se dočkáte uznání 
od  svých kolegů a  snad 
i od vašeho nadřízeného.
 Pokud jim navíc dokáže-
te výhody PUB OFFICE 
přesvědčivě vysvětlit, my 
vám na  oplátku zarezer-
vujeme stoleček u nás Pod 
Věží a  budeme se na  vaši 
pracovní návštěvu těšit.

PUB oFFice aneB PRáce 
Z hosPody Je v tRendU

Genealogie (neboli na-
uka o  rodech) je dnes 
v  kurzu a  v  souvislosti 
s ní do naší schránky ne-
dávno přistál anonymní 
výzkum, který tvrdí, že 
naši milí pivní migranti 
z  restaurace na  sadech 
(tzv. sadysti) údajně mají 
šlechtický původ.
 Anonymní zdroj sice 
neuvádí kde a  za  jakých 
podmínek k  tomuto zá-
věru došel, ale bez ohledu 
na to se obsáhle věnuje tzv. 
úpadku této šlechty.
 Naráží přitom na  sku-
tečnost, že sadysti se dří-
ve scházeli NA  (Sadech) 
a  nyní se scházejí POD 
(Věží). Sestupná tendence 
je v  tomto spojení zjevná 
a  prý je to tedy jasný dů-
kaz, že šlechta je v úpadku.
 My k  tomuto tématu 
nezaujímáme žádný po-
stoj a  i  nadále se budeme 
ke všem hostům chovat se 
stejnou úctou, takže ne-
musíte mít strach z  toho, 
že bychom si všichni byli 
rovni, ale někteří rovnější.
 Feudalistické sklony na-
štěstí nesledujeme ani u na-
šich milých sadystů, takže 
demokratické uspořádání 
hospody (minimálně) pro-
zatím není v ohrožení.
 Věříme, že i nadále si 
budeme v pivu i kořalkách 
všichni rovni.

o úPadkU 
šlechty 
Ze sadů

Učebnicový příklad tzv. PUB OFFICE


