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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Z pod věže 
bude the pub

Možná už jste o síti hos-
pod the pub slyšeli. 
v  těchhle knajpách si 
pivo točíte sami z výče-
pu přímo na stole a díky 
důmyslnému elektro-
nickému počítadlu mů-
žete měřit síly prakticky 
s celou republikou.
 Od února 2017 se téhle 
vychytávky dočkáte také 
Pod Věží a jsme tedy zvě-
daví, jak si v  konzumaci 
pivního moku povedeme 
ve  srovnání se zbytkem 
republiky.
 Jsme přesvědčeni, že 
z  našich štamgastů se dá 
poskládat tým, který by 
mohl mít jen ty nejvyšší 
cíle.

Let‘s Make pod věží 
Great aGain!

Donald Trump Pod Věží?

v  regulérním vydání 
podvěžáckýho kurýra 
jsme před několika čís-
ly založili Galerii osob-
ností, co nikdy nebyly 
pod věží. najdete v  ní 
seznam looserů, kteří ni-
kdy nezavítali na  legen-
dární základnu.
 Dnešní článek bude 
o  jedné takové celebri-
tě, kterou byste čekali spí-
še ve výše zmíněné galerii, 
než na titulní stránce naše-

ho plátku. Příští americký 
prezident Donald Trump 
se ale Pod Věží skutečně 
ukázal. Nebo snad ne?
 Názory se různí. Někteří 
tvrdí, že na snímku výše je 
skutečně americký multi-
miliardář, který žije ve zla-
tém mrakodrapu, jenž nese 
jeho jméno (Trump To-
wer), jiní zase tvrdí, že je to 
Roman Vorel.
 V  redakci jsme se nedo-
kázali shodnout a nikomu 

nehodláme podsouvat cizí 
názor.
 Na čem se ale nejspíš do-
kážeme shodnout je to, že 
Donald Trump si pro svou 
volební kampaň vybral 
chytlavý slogan. Let‘s Make 
America Great Again nebo-
li Udělejme Ameriku znovu 
velkou jsme si tedy překřti-
li na  Let‘s Make Pod Věží 
Great Again. 
 Zkrátka udělejme naší 
hospodu ještě větší!
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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

někdy to u  nás v  hos-
podě býva ve  večerních 
hodinách poměrně vy-
pjaté a všimli jsme si, že 
někteří jedinci úplně ne-
zvládají absorvovat dění 
kolem sebe. abychom je 
podpořili ve vyrovnávání 
se s okolním světem, zva-
žujeme možnost, že by-
chom k nám do hospody 
angažovali mentálního 
kouče. 
 Ten by se individuálně 
věnoval nejslabším kusům 
nebo prostě jedincům, 

kteří by zrovna neproka-
zovali nejsilnější psychic-
kou formu. Určitě by to 
nebyla žádná ostuda, slabší 
chvilku může mít očas ka-
ždý z nás. Výše zmiňovaný 
mentální kouč by ale včas 
dokázal rozpoznat blížící 
se horizont události a  pro-
fesionálním mentoringem 
by předcházel stresovým 
situacím.
 Díky tomu by se hos-
poda fakticky proměnila 
v  dokonalou oázu klidu 
a místní popíječi by nebyli 

ničím rušeni od konzuma-
ce alkoholických nápo-
jů. V  návaznosti na  to by 
se přímo úměrně rozšířil 
úsměv také obsluze, čímž 
by se nám vrátila naše pů-
vodní investice do mentál-
ního kouče.
 Co si o  tomhle zvažo-
vaném kroku myslíte? 
Přijdete si někdy zralí 
na mentálního kouče, nebo 
se naopak cítíte dostateč-
ně psychicky vyspělí, než 
abyste využívali pomoc to-
hoto profeionála?

MáMe do hospody anGažovat 
MentáLního kouče?

holandská vláda se roz-
hodla podpořit tamní 
export a krom vyhláše-
ných tulipánů nebo na-
dějných fotbalistů hodlá 
ve velkém vyvážet také 
svojí filmovou ikonu. 
Jean Claude van dam-
ma.
 Proto se tamní vláda 
usnesla na schválení záko-
na, který umožní klonovat 
známého hrdinu akčních 
filmů a jeho klony násled-
ně vyvážet do zahraničí.
 Pod názvem Jean Klon 
Van Damme se tedy od 
příštího roku budete moct 
setkávat s touhle mlátič-
kou takřka po celém světě.
 Pod věží jsme se rozhod-
li  pro investici a jeden kus 
si také pořídíme. Ne snad 
proto, aby krotil případné 
roztržky mezi štamgasty, 
ale jednoduše proto, aby 
plnil roli obsluhy.
 Od 1. ledna 2017 se tedy 
můžete přijít nechat ob-
sloužit od Jeana k nám do 
hospody.

Jean 
kLon van 
daMMe

Mentálního kouče občas využívají i profesionální sportovci...


