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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ArtrózA ptákA. 
Co způsobuj?

osteoartróza (oA), 
také artróza či osteoar-
tritida, je nejčastěj-
ší onemocnění kloubů. 
postihuje asi 12 % po-
pulace. prevalence stou-
pá s věkem, rentgenové 
změny typické pro oA 
nacházíme u téměř 70 % 
osob starších 65 let.
 Artróza ptáka se pak 
(nepřekvapivě) týká vý-
sadně mužů a její příči-
nou je zvětšování pytle. 
Proto jde o „onemocně-
ní“, které je spíše vyhle-
dávané a lékaři se snaží 
najít způsob, jak artrózu 
ptáka pacientům implan-
tovat na jejich vyslovenou 
žádost.

zelená republiCA!

Zelená Republice sluší, co myslíte?

určitě už jste zazname-
nali a  snad i  pili speci-
ální rum od božkova. 
republica vznikla ke 
100. výročí založení 
našeho státu a  není to 
špatné pití :-) V  reak-
ci na zákaznické reakce 
však v božkově chystají 
další edici pod názvem 
zelená republica!
 Česši totiž chlastají a ve 
velkém chlastají přede-
vším zelenou. A  tak se 
dalo v  Božkově dohro-
mady pár chytrých hlav 

a přišlo s nápadem, že by 
se tyhle dvě legendární 
značky mohly spojit a dát 
vzniknout überlegendě 
Zelená Republica.
 Za nás je to rozhodně 
zajímavý nápad a  nutno 
přiznat, že zelený design 
obalu lahve vypadá doo-
pravdy skvostně, souhla-
síte?
 Jakmile bude tahle spe-
ciální edice speciální Ze-
lené Republicy k dostání, 
rozhodně podnikneme 
veškeré kroky k  tomu, 

abychom několik lahví 
přikulili také Pod věž.
 Na legendární základně 
si totiž na pití legendár-
ních nápojů zakládáme 
a  o  své legendární ná-
vštěvníky se hodláme sta-
rat ze všech sil a hodláme 
jim plnit vše, co jim jen 
v  koutku přiopilého oka 
zahlédneme.
 Takže se těšte a  drž-
te nám palce. Pokud to 
nevyjde, pořád si může-
me dát zelenou samotnou 
a k němu Republicu ;-)
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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

Dosud vás nezasáhla pro-
pagandistická vlna xeno-
fobie a  antiislámského 
běsnění? nesmutněte! 
nenávist ve vás snadno 
probudí antiislámské 
tablety, které konečně 
přicházejí i na náš trh!
 Při nedávné aféře s  fa-
lešným mailem, ve kterém 
Tomio Okamura (ne)na-
bízel svým kolegům po-
slancům sushi set v  akční 
nabídce, jste se mohli cítit 
znevýhodněni ba dokon-
ce diskriminováni. Byla 
to totiž nabídka jen pro 
poslance a  nikdo takový 

(nejspíš) náš plátek nečte. 
Antiislámské tablety jsou 
tu však pro všechny! Bez 
rozdílu věku, pohlaví, ná-
boženského vyznání nebo 
oblíbeného alkoholického 
nápoje.
 Svou protiislámskou ne-
návist teď můžete snadno 
probudit, jakmile začnete 
užívat tablety ve slušivém 
červeno-bílém balení, což 
jsou samozřejmě naše ná-
rodní barvy, takže jde 
svým způsobem o  vlas-
teneckou edici. Cena do-
sud nebyla stanovena, ale 
dovolit si je bude moct 

skutečně každý. Firmy 
poskytující jednorázo-
vé nevýhodné půjčky už 
se totiž třesou na to, až 
budou moci nabídnout 
zájemcům o  tablety své 
extranevýhodné úroky 
a likvidační penále. 
 Je pár dnů před výplatou 
a  vám chybí na tablety? 
Nevadí, půjčte si na ně!
 Výrobce do budoucna 
zvažuje výrobu antispar-
ťanských nebo antislávi-
stických tablet, které se 
budou na trhu v akční na-
bídce prodávat především 
před derby pražských S.

nA trh práVě přiCházejí 
Antiislámské tAblety

Florbal je kolektivní ha-
lový sport. hraje se na 
hřišti o rozměrech 40×20 
metrů s lehkým dutým 
plastovým míčkem.
 Při standardní herní si-
tuaci je z každého týmu 
na hřišti v jeden moment 
pět hráčů v poli a jeden 
brankář. Hráči při hře po-
užívají speciální florbalové 
hole (tzv. florbalky) a sna-
ží se vstřelit protivníkovi 
gól. Brankáři žádnou hůl 
nepoužívají, chytají pouze 
svým vlastním tělem, ze-
jména rukama a nohama. 
 Odkud se ale bere tako-
vé množství florbalistů? 
Investigativní část pod-
věžácké redakce přichází 
se zajímavou teorií, která 
je založena na citátu, že 
„všichni ti f lorbalisti jsou 
zběhlí hokejisti“.
 Asi to původně bylo za-
mýšleno, že jsou „zaběhlí“ 
jakože zkušení, ale nás to 
přivedlo na stopu, že jsou 
to prostě přeběhlíci z ho-
keje.

kDe se berou 
FloorbAlisti?

Antiislámské tablety ve slušivém obalu...


