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Podvěžáckej kurýr

Velký POZOR všem pi-
vařům, kteří si chtějí roz-
šířit své pivní obzory!
 Připravujeme pro vás je-
dinečnou akci, během kte-
ré dostanete šanci ochutnat 
6 netradičních piv, se kte-
rými se na čepu nesetkává-
te často.
 A nebudou to žádné leh-
ké váhy! Začátek bude ještě 
vlažnější; nabídneme vám 
dvě 11°, ale pak už se poje-
de jenom ve 12° a na závěr 
ochutnáte dokonce 19°!
 Na  naší historicky  
1. podvěžáckou pivní  
degustaci se tedy vyplatí 
trénovat!

 Základní zápisné na tuh-
le super akci bude 299 Kč 
a v ceně je už zmiňovaných 
6 piv (lahev 0,5 l), originál-
ní otvírák a také certifikát 
s  vaším jménem, kam si 
k  jednotlivým pivům bu-
dete moct dělat poznámky.

 Pro největší nadšence je 
za 499 Kč připravena vari-
anta VIP, která navíc obsa-
huje také originální tričko 
PIVNÍ DEGUSTÁTOR.
 V případě dostatečného 
zájmu (minimálně 10 lidí) 
se akce uskuteční v sobotu 
23. dubna od 19:30h.
 Její součástí bude i neod-
borný doprovodný výklad 
k jednotlivým pivům a na 
stole nebude chybět malé 
občerstvení.
 Přihlášky a zápisné ode-
vzdávejte u obsluhy během 
víkendu od pátku 1. dubna 
(není to apríl :-) ) do neděle 
3. dubna.

Chystá se 1. POdVěžáCKá 
PiVní degustaCe

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

na ZáKLadně 
JsMe OsLaViLi 
Mdž

Mezinárodní den žen. 
nebo taky Mezinárodní 
den žízně. s tímto vy-
světlením známé zkrat-
ky už jste se bezesporu 
setkali. Jenže na legen-
dární základně jsme 
slavili Mezinárodní den 
ženízně.
 Mistrně jsme tak uspo-
kojili oba tábory, které si 
tento den chtěly uzmout 
pouze pro sebe.
 Vždyť uctění ženy a žíz-
ně se nemusí nutně rozchá-
zet, jak ostatně dokazuje 
foto, které jste mohli vidět 
na našem facebookovém 
profilu.

Pivaři všech hospod POZOR! Chystáme pro vás náramnou akci...
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na  základně pěstuje-
me nejrůznější koníč-
ky a  zájmové aktivity. 
Po  jednom z  dlouhých 
víkendových večerů si 
k nim směle můžeme při-
počíst také astronomii. 
sledovali jsme totiž za-
tmění slunce. 

 Bohužel, vzhledem 
k  tomu, že všichni pří-
tomní čekající na  tuto 
ojedinělou událost, byli as-
tronomové amatéři, stali 
jsme se oběťmi tzv. HO-
AXu (nebo-li mystifikační 
klamné zprávy). Tentokrá-
te totiž zatmění Slunce vy-

šlo na půlnoc, takže naše 
pozorování jaksi postráda-
lo patřičný efekt.
 Slunce sice skutečně ne-
bylo vidět, ale k tomuto 
jevu dochází poměrně pra-
videlně (cca každý den), 
takže naše čekání bylo 
svým způsobem marné.

Zatmění Slunce, jak jsme ho pozorovali my, můžete u nás v hospodě sledovat každý den.

sLedOVaLi JsMe ZatMění sLunCe. 
bOhužeL VyšLO na PůLnOC

na  našem facebooko-
vém profilu jste mohli 
zaregistrovat také jeden 
zajímavý duel. týkal 
se toho, co si neznámá 
ostuda s  kapucí vybere 
za  drink. Po  čem tedy 
tenhle neznámý anonym 
nakonec sáhnul?
 Alkohol musel tentokrá-
te ostrouhat a volbu Pepsi 
nakonec kvitoval i sám 
Chuck Norris. Ne tak my.

PiVO vs. PePsi V dueLu POd Věží

už nějaký ten pátek če-
káte na naše další video. 
dnes vám odhalíme, 
o čem bude.
 Vězte, že se v něm bude 
cestovat časem, takže nej-
novější podvěžácká gro-
teska by měla být narvaná 
speciálními efekty. Už brzy 
na našem facebooku!

Příští 
POdVěžáCKá 
gROtesKa

MeZináROdní 
den PROti 
POLiCeJní 
bRutaLitě

V  úterý 15. března jsme 
Pod Věží už podru-
hé oslavili Mezinárodní 
den proti policejní bru-
talitě. 
 A oslavili jsme ho pěkně 
v  klidu, bez přehnaných 
invektiv vůči příslušní-
kům bezpečnostních sbo-
rů, kteří se u  nás občas 
také zastaví.
 Ti se na  oplátku zřek-
li i základní verbální bru-
tality, takže v  hospodě 
ten večer vládl klid a mír. 
A tak by to mělo být, pro-
tože každá hospoda by 
měla být především oázou 
klidu a porozumění :-)
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už před časem jsme po-
jali podezření. ale tepr-
ve nedávno jsme dostali 
také  jistotu. Za příčinou 
brzkého úprku našich 
štamgastů o  víkendech 
stojí jejich disco choutky!
 A minimálně dva z nich 
v tom jedou společně, když 
si poskytují vzájemné kry-
tí. Scénář bývá obvykle 
stejný.

 Hurd a  Lama odehrají 
během večera několik ping 
pongových zápasů - to je 
fáze 1. 
 Poté usednou ke  štam-
gasťáckému stolu a nastává 
fáze 2. Vzájemně se pod-
porují v  tom, že ten večer 
půjdou domů (zbaběle) 
o  něco dříve, protože jim 
ony zápasy daly řádně za-
brat.

 Ve finální fázi 3 pak jako 
první opouští hospodu 
Hurd, kterého o  několik 
okamžiků později následu-
je i Lama. Na blíže nezjiš-
těném místě za  hospodou 
se pak oba konspirátoři 
scházejí a  společně míří 
na  disco, kde to roztáče-
jí ve  stylu Johna Travolty 
a sráží si tak svojí horečku 
sobotní noci.

sKandáLní OdhaLení: štaMgasti 
náM O  VíKendeCh utíKaJí na  disCO

Filmfanatic.cz se nedáv-
no vytasil s novinkou. 
natočil první 2 díly svého 
vlastního podcastu Film-
fanatic On aiR!
 Mluveným slovem ro-
zebírá v úvodním speciá-
lu nejnovější epizodu Star 
Wars s podtitulem Síla se 
probouzí a ve druhém díle 

pak (mimo jiné) také Osca-
ry 2016.
 Pokud tedy nemáte čas 
nebo náladu na čtení, hle-
dejte na Youtube klíčové 
slovo „Filmfanatic“ nebo 
rovnou „Filmfanatic ON 
AIR“.
 Komu by pak nevyhovo-
vala tahle služba, může na-

vštívit Filmfanaticův profil 
na serveru Mixcloud, kde 
oba dosavadní díly najdete 
na adrese www.mixcloud.
com/Filmfanatic_CZ

dnešní uspěchaná doba 
vystavuje náš organismus 
stále novým a novým pře-
kážkám a  s  nimi přichá-
zejí také  nové diagnózy 
nejrúznějších civilizač-
ních chorob. Proto jsme 
se rozhodli, že vás v  ne-
pravidelných periodách 
budeme informovat o ne-
bezpečenstvích, na  které 
byste si měli dávat pozor.
 A  začneme pěkně z  os-
tra. Lékaři v  Gambii totiž  
během výzkumu odhali-
li zákeřnou mutaci dvou již 
známých civilizačních cho-
rob; klaustrofobie a strachu 
z výšek.
 Víc o tom nevíme, proto-
že nikdo z  místní obsluhy 
se nemůže pochlubit lé-
kařským diplomem, i když 
určité lékařské vzdělání 
máme. Dle nejnovější směr-
nice EU totiž každý číšník 
musí projít lékařským ško-
lením, aby byl v  případě 
nutnosti způsobilý zachrá-
nit život některému z  hos-
tů.
 Výše zmíněný výzkum 
prováděli renomovaní věd-
ci v  největším gambijském 
městě Serekunda (to město 
se tak opravdu jmenuje :-) ).

di agnOstiCK ý 
sLOuPeK: 
KLaustROFObie 
Z VýšeK

Mezitím kdesi na disco parketě...

OKénKO FiLMOVéhO FanatiKa
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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

V České televizi běží ces-
topisný pořad toulavá 
kamera, ale my vám na-
bízíme jeho záživnější 
formu; toulavý půllitr. 
 Ten nedávno zavítal 
do  pivovaru Chodovar, 
který se nachází v  Cho-
dové Plané nedaleko Ma-

riánských Lázní. Tradice 
vaření piva je tu cca 500 let 
stará a  krom ní nabízí pi-
vovar také nejeden netra-
diční zážitek.
 V  jeho areálu se totiž 
nacházejí pivní lázně, ale 
také unikátní restaurace 
Ve Skále.

 A nejde o nějakou měl-
kou jamku. Prastaré ležác-
ké sklepy s místy pro 260 
hostů pocházejí z 12. sto-
letí a jsou tesané v žulové 
skále.
 Takže až budete mít ně-
kdy cestu po západních 
Čechách, stavte se.

Interiér pivovarské restaurace Ve Skále je překvapivě vytesán přímo ve skále.

gaLeRie 
OsObnOstí, 
CO niKdy 
nebyLy 
POd Věží

#1: tomáš ujfaluši
 Osobností č. 1, co nikdy 
nebyla Pod Věží je býva-
lý fotbalový reprezentant 
a  internacionál Tomáš  
Ujfaluši. 
 Důkladně jsme pátrali 
v historii hospody a i když 
jsme narazili na zajímavou 
stopu, která vede k  Mis-
trovství světa ve  fotbale 
v  roce 2006 v  Německu, 
nepodařilo se nám jed-
noznačně dokázat, že by 
u  nás Tomáš Ujfaluši ně-
kdy byl. Takže tu nebyl.
 A i samotný hráč na náš 
SMS dotaz odpověděl, že 
tu rozhodně nikdy nebyl, 
nic neplatil a ta částka stej-
ně nesouhlasí.

Citát čísla
„Teď mně napadlo; 
když jsem ležel u  toho 
stolu, jak jsem se dostal 
mezi ty židle?“
anonym

RestauRaCe Ve  sKáLe 
(PiVOVaR ChOdOVaR)

Pod Věží to tradičně žije 
také fotbalem a  nejinak 
tomu samozřejmě bylo 
i v neděli 20. března, kdy 
bylo na programu už 285. 
derby pražských „s“.
 Kdo nebyl přímo na sta-
dionu, ten nasával (nejen) 
atmosféru u  nás v  hospo-
dě, kde to taky stálo za to.

MáMe Za sebOu daLší deRby PRažsKýCh „s“


