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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Mezinárodní 
den proti 
dietáM

Legendární základna pod 
Věží je místem, kde se sla-
ví netradiční mezinárod-
ní dny a  tentokrát nám 
do  oka padl Mezinárodní 
den proti dietám.
 Ten připadá na  6. květ-
na a způsob jeho oslavy je asi 
jasný všem. Pořádně se na-
futrovat pěkně tučným stea-
kem a  nejlépe to ještě zalít 
pořádně plnotučným pivem. 
Nepochybujeme o  tom, že 
mnoho z  našich štamgastů 
a stálých návštěvníků se těm-
to radovánkám oddává i bez 
nutnosti slavit tenhle mezi-
národní den, ale mít omluvu 
je vždycky lepší.

Vodňanské rybářské dny 
jsou už tradiční kolori-
tem měsíce května a také 
letos tomu nebylo jinak. 
 Loni jsme si pro vás při-
pravili skvělou novinku, 
kterou bylo takzvané žíz-
nivé okénko, které vychá-
zelo z úspěšného konceptu 
hladových oken, kam zpra-
vidla chodí ukíjet hlad stu-
denti v  časech přesunů 
mezi jednotlivými hos-
podskými štacemi. Naším 
cílem bylo zaháčkovat si pi-

jáky na delší dobu a v ide-
álním případě je už nikam 
dále nepustit. Jak se nám 
to podařilo můžete ohod-
notit sami, dle vašich zku-
šeností.
 Pro letošní městské slav-
nosti je navíc legendární 
základna oděna ve  sluši-
vém renesančím hávu, jak 
jsme ostatně informova-
li v minulém vydání Pod-
věžáckýho kurýra.
 Jenže nebyli bychom to 
my, kdybychom si pro vás 

neschovali nějaké to pře-
kvapení. Vězte tedy, vý-
zdoba ještě není úplně 
dokončena a vy se můžete 
těšit na speciální část, kte-
rou vám blíže představuje-
me uvnitř tohoto vydání.
 Listujte tedy již 72. čís-
lem Podvěžáckýho kurý-
ra a objevujte další dosud 
nepoznaná zákoutí naší 
legendární hospody, která 
hasí žízeň vodňanských 
pijáků již drahnou řádku 
let.

V síti šikovného rybáře může leckdy skončit i opravdu tučný úlovek

daLší rybářské 
dny na Legendární 
zákLadně pod Věží
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shodou okolností jsme 
se nedávno stali svědky 
zrození jednoho skvělého 
byznys plánu. objednali 
byste si k  obědu hajlující 
hermelín?
 Jak by to vypadalo? Šlo 
by o  klasický rozpečený 
hermelín, který by byl „vy-
litý“ na  figurku hajlucícího 
Hitlera, čímž by vznikla 
netradiční kulinářská for-
ma oblíbeného sýra a ta by 
se pak mohla podávat s tra-
dičními hranolky, vlnkami, 
popř. kroketami apod.
 Zní to jako šílený nápad, 
ale diskutující „vynálezci“ 
byli o  henialitě svého ná-
padu přesvědčeni dokonce 
tak, že i nás nakazili nadše-
ním pro tento nápad, takže 
jsme zvažovali, zda hajlující 
hermelín nezařadit na náš jí-
dělníček. Ještě předtím sje se 
ale chtěli zeptat vás, našich 
štamgastů, zda byst o tako-
vé menu měli zájem, či ni-
koli. Dejte se tedy do debaty 
a  nestyďtese nám povědět, 
co si o tomhle nápadu my-
slíte :-D

kuLinářské 
okénko: 
HajLující 
HerMeLín

na stěny Hospody už brzy 
přibude daLší pLakát

Na novém plakátu budou Románek a Olí!

syMptoM zaHozenýcH Víček
V  průběhu let jsme vás 
varovali před řadou lékař-
ských nebezpečí i  alko-
holových a  abstinenčních 
rizik. a také dnes přináší-
me důležité varování! 
 Českou republikou se to-
tiž jako kolona Nočních 
vlků šíří symptom zahoze-
ných víček. Zní to banálně, 

ale představte si, jak vám 
může takové zahozené víčko 
od  lahve kořalky pořádně 
zavařit. Vždyť vypít kvů-
li chybějícímu víčku lahev 
lahodného moku na  jeden 
zátah, to nejenže okrádá pi-
jáka o slastný pocit vychut-
nání, ale může se přenést 
i na další nádoby s víčky!

V minulém, čísle pod-
věžáckýho kurýra jsme 
se vám pochlubili novým 
- doslova renesančním - 
kabátem naší milované 
základny. a dnes se vám 
můžeme pochlubit zno-
vu. tentokráte s tím, že 
výzdoba bude lokalizo-
vaná! 

 Na stěny hospody totiž 
přibude další plakát, ale ten-
tokráte nepůjde o kdejaký 
univerzální motiv, který na-
jdete v každé hospodě, jenž 
dostala od pivovaru stejnou 
výzdobu, jako my.
 U nás na stěně se již brzy 
dočkáte dvou legendárních 
štamgastů, kteří si své místo 

na plakátu museli zasloužit 
poctivým přístupem, vzor-
nou docházkou a srdcovým 
přístupem. Je jim totiž jas-
né, že hospoda není holub-
ník, takže docházejí zásadně 
pravidelně a vždy včas, aby 
byli vzorem svým spolusedí-
cím a přispěli tak ke slušné 
hospodské kultuře.



restauracepodvezi.cz 072 | květen 2019pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

zLoMíMe na Ms V Hokeji 
MedaiLoVé prokLetí?

Národní tým čeká na zlato dlouhých 9 let!

okénko fiLMoVéHo fanatika
dánové patří k mým nej-
oblíbenějším filmařům a s 
každým dalším snímkem 
se moje láska k téhle sever-
ské kinematografii prohlu-
buje. což potvrdila také 
potvora, která si na paškál 
bere ožehavé téma vztahu 
mezi mužem a ženou.
 Rasmus a Maria spolu za-
čnou randit po jedné párty 
společného známého a pr-
votní flirt rychle nabere ob-

rátky. Maria se nastěhuje do 
Rasmusova bytu a pomalu si 
začne ukrajovat z jeho život-
ního prostoru.
 Přicházejí situace, které si 
nejspíš každý z nás v nějaké 
míře prožil sám a tady jsou 
vykresleny mimořádně uvě-
řitelně. Na jednu stranu to 
sice může vypadat, že Maria 
je vykreslovaná jako příliš 
uzurpátorská mrcha a chu-
dáček Rasmus jako neprů-

bojný sub ňouma, jenže film 
si nemusí dělat ambice na to, 
že bude vyváženou učebnicí 
psychologie.
 Nepříjemně reálné vykres-
lení toho, jak nevyváženě 
také může vypadat vztah 
dvou lidí. Dánové potvrzují, 
že vyprávět zkrátka umí.

ta situace už začíná při-
pomínat program televize 
barrandov; všude jaromír 
soukup a nikde žádné zla-
to. národní hokejový tým 
(a s ním i cleý národ) čeká 
na nejcennější medaily už 
dlouhých 9 let! zlomíme 
prokletí letos? 

 V době, kdy čtete tyto řád-
ky už je o medailistech roz-
hodnuto. V  čase redakční 
uzávěrky jsme ale ještě zdale-
ka neměli jasno - nebylo ode-
hráno ještě ani čtvrtfinále, 
ale i tak jsme živili naději, že 
letos by nějaká ta placka pře-
ce jen mohla klapnout.

 Tým totiž vypadal velice 
silný a třeba hned v úvod-
ním duelu si dost přesvěd-
čivě poradil s  tradičně 
silnými Švédy.
 My, pisálci minulosti, tedy 
věříme, že vy, fanoušci bu-
doucnosti, si teď s chutí připi-
jete na úspěch našeho týmu!

u očníHo 
Lékaře 
narazíte 
na noVé 
tabuLky

jeden z  našich štamgas-
tů odhalil nedávno při 
návštěvě očního lékaře 
zajímavý chyták.
 Jistě všichni znáte 
onu pověstnou tabulku, 
na  které vás oční lékař 
zkouší z  písmen, která se 
směrem dolů zmenšují 
a vy máte prokázat, jak sil-
ný máte zrak. Ode dneška 
můžete být v klidu a to jen 
díky tomu, že čtete Pod-
věžáckýho kurýra!
 Odhalili jsme totiž, že 
oční lékaři začali používat 
nové tabulky, na  kterých 
je jen a  pouze písmeno 
„o“. Pokud tedy váš lékař 
ukáže na  jakékoli písme-
no v  tabulce, vy můžete 
odpovědět, že je to písme-
no „o“.
 Alespoň tak to tedy vi-
děl nejmenovaný štam-
gast, který nám tento fígl 
očních lékařů odhalil :-)
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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

Že je Platan 11°mistrovské 
dílo, o tom se snad na le-
gendární základně nevede 
polemika. Od neděle 19. 
května je však navíc jasné, 
že je to také dost dobré pivo 
pro ty, kdo by chtěli oslavit 
zisk mistrovského titulu své-
ho týmu. Loni to vyšlo pl-
zeňským fanouškům, letos 
slávistickým, za rok to třeba 
budou znovu sešívaní...

pLatan 11°: ideáLní piVo pro Mistry Ligy

citát čísla
„ Chtěl jsem arašídy, 
objednal jsem oříšky 
a dostal mandle.“

Před jednou oslavou narozenin...

noVinka 
pro dáMy: 
VyHříVané 
VLožky

jaro už se sice pomalu 
blíží, takže teploty jdou 
nahoru, ale znalci jistě ví, 
že většina žen není spoko-
jená s venkovní teplotou, 
dokud rtuť nevystoupá 
nad 30 °c. a  právě pro 
zimomřivé dámy je tu 
novinka od firmy always 
- vyhřívané vložky!
 V  čem spočívá trik? 
Jednoduše v  tom, že s  vy-
hřívanými vložkami Al-
ways bude vaše dáma vždy 
v teple, protože jak známo, 
teplo jde od spoda a právě 
tam se přece vložky použí-
vají. 
 Ve vývoji jsou také inkor-
tinenční vyhřívané plenky, 
takže brzy bychom mohli 
mít pocit tepla od  koulí 
i my muži.

redakce podvěžáckýho 
kurýra rozhodně nechce 
šířit poplašné zprávy, 
ale z  důvěrných zdro-
jů víme, že v posledních 
dnech je nebezpečné 
chodit do lesa!

 Proč? Myslivecká popu-
lace totiž začíná stárnout 
a  s  přibývajícím věkem 
logicky klesá přesnost 
mušky, což se starší střel-
ci rozhodli řešit poměr-
ně radikálním způsobem. 

Pořídili si totiž namísto 
klasickým pušek Panzer-
faust, který svou ničivou 
silou zaručuje zásah, re-
spektive zničení cíle, 
i když rána nepůjde takří-
kajíc přímo na komoru.

pozor! Vážná VýstraHa 
před náVštěVou Lesa!

Narazit letos na jaře na myslivce s Panzerfaustem není výjiečná situace


