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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Etapa tour 
dE FrancE kolEm 
základny

ten, kdo pravidelně 
a pečlivě sleduje náš Face-
bookový účet, dozajista 
ví, že kolem legendár-
ní základny se letos jela 
věhlasná tour de France 
- respektive jedna z  jeho 
nejnáročnějších etap.
 Na videu, které zachytil 
jeden z našich sportovních 
redaktorů, můžete vidět 
doslova na prach vysílené 
závodníky, kteří se doslo-
va perou s každým metrem 
náročného závodu.
 Zkušený divák cykli-
stických závodů již od 
pohledu diagnostikuje to-
tální dehydrataci závodní-
ků a soucítí s nimi.

Během náročných a hlu-
bokých úvah nad pi-
jáckou tématikou jsme 
nedávno narazili na za-
jímavou teorii, kterou 
bychom vám  dnes rádi 
představili - a  to dokon-
ce na titulní straně pod-
věžáckýho kurýra! 
 Určitě se mezi vámi na-
jdou jedinci, kteří si po-
píjení piva rádi proloží 
panákem. Během naše-
ho zmiňovaného výzkumu 
jsme ale narazili na zajíma-
vý přístup, který krom exi-
stence klasických panáků 

předpokládá také výskyt 
takzvaných předpanáků 
a  mezipanáků. Jaká je je-
jich role a  význam? To se 
vám nyní pokusíme vy-
světlit.
 Předpanák se obvyk-
le na scénu dostává ješ-
tě před prvním panákem, 
takže pokud tento postup 
realizujete, na lístku máte 
už dvě čárky za kořalky, 
ale doma můžete hlásit, že 
jste měl pouze jeden. Prv-
ní tzv. mezipanák se totiž 
do konečného účtu při-
znávaného doma nepočítá. 

A  podobně je tomu zcela 
logicky také s druhým ne-
obvyklým typem panáku, 
tzv. mezipanákem.
 Ten přichází na scénu 
mezi libovolnými paná-
ky a  jejich počet tedy není 
omezený ani jinak limito-
vaný. S touhle teorií se jed-
nak otvírá obrovský prostor 
pro zvýšení vaší útraty za 
ostřejší alkoholické nápo-
je, ale zároveň může vést 
k  otevření pomyslné pan-
dořiny skříňky.  Nakládejte 
tedy s tímto revolučním ob-
jevem uvážlivě.

Panák může být taky dost na p*ču, jak dokládá tento snímek...

panáky, mEzipanáky 
a panáky na p*ču
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„Slezte z toho lustru, do-
nalde. Vidím vás“ znělo 
v  oblíbené české komedii 
Jáchyme, hoď ho do stroje. 
podvěžáci teď našli nový 
způsob, jak kohokoli sun-
dat z lustru.
 Firemní akce se nezřídka 
nesou v  duchu převleků až 
karnevalů a  nejinak tomu 
bylo také na blíže nespe-
cifikované párty, které se 
zúčastnil jeden z  našich 
přespolních štamgastů, tak-
zvaných krajánků. V  rám-
ci dobré zábavy a  dobrého 
vkusu pak došlo také na 
střeleckou soutěž a  náš zá-
stupce neomylně zamířil 
právě na lustr, odkud po-
myslného Donalda sestřelil 
legendárním německým sa-
mopalem MP40.
 Maschinenpistole 40 
(zkráceně MP40) byl ně-
mecký samopal používaný 
v letech druhé světové války. 
S  počtem více než milionu 
vyrobených kusů to byl nej-
používanější samopal ve vý-
zbroji německé armády.

SlEztE 
z toho 
luStru...

Vodňany: nEBEzpEčné měSto

Překročení hranice města je pro mnohé návštěvníky osudovým okamžikem

BEErStorming nEBoli piVStorming
Většinma z  nás jistě zná 
tzv. brainstorming. Je to 
skupinová kreativní tech-
nika. cílem je generová-
ní co nejvíce nápadů na 
dané téma. poprvé s touto 
myšlenkou přišel v  roce 
1939 reklamní pracovník 
alex Faickney osborn, 
jako specifickou metodu 

ji pak rozpracoval v  kni-
ze applied imagination 
(1953). 
 Doba však uhání kupředu 
a  nejefektivnější současnou 
metodou na generování ná-
padů je tzv. beerstorming, 
neboli česky pivstorming. 
Nápady při něm prostě vy-
mýšlíte u piva.

česká republika je po-
dle aktuálního žebříč-
ku 10.  nejbezpečnější 
zemí na světě (celkem je 
jich hodnoceno 164). to 
je dozajista skvělý výsle-
dek, ale pozorný čtenář 
ví, že je to oproti loňské-
mu 7. místu drobné zhor-
šení. a  my možná víme, 
co za tím stojí!

 Už v  průběhu léta nám 
totiž v redakci přistála do-
slova šokující fotografie, 
která zachycuje srdcer-
voucí scénu zdrchaného 
návšěvníka našeho města, 
který podléhá únavě těsně 
za značkou s názvem měs-
ta. Tahle fotka by mohla 
soutěžit o  nejvyšší příčky 
v soutěži Czech Press Pho-

to, ale my za ní krom umě-
leckého dojmu vidíme 
právě možnou příčinu 
toho, proč si Česká repub-
lika lehce pohoršila v hod-
nocení bezpečnosti.
 V  redakci sice nemáme 
bezpečnostního experta, 
ale střízlivým odhadem si 
dovolujeme tvrdit, že právě 
tohle je příčina propadu.



restauracepodvezi.cz 076 | říjen 2019pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

oBJEVEna další pod Věž

Ludmila Kocumová objevila další restauraci Pod Věží v Kašperských horách...

okénko FilmoVého Fanatika
Brad pitt má letos skvě-
lý rok. po vydařené 
tarantinovce Tenkrát 
v Hollywoodu teď přichá-
zí v blockbusterovém sci-
-fi Ad Astra, ve kterém ho 
režisér James gray vysílá 
až k  samotnému okraji 
naší sluneční soustavy.
 Je 22. století, lidstvo 
osídlilo většinu solárního 
systému, má základny na 
Měsíci, Marsu a  umělé sa-

telity s  lidskou posádkou 
obíhají třeba i kolem vzdá-
leného Neptunu. A  právě 
k  němu se má Brad Pitt 
v roli armádního astronauta 
Roye McBridea vydat, aby 
navázal kontakt se svým 
domněle zmizelým otcem. 
 Ad Astra je vizuálně pod-
manivé dílo, jež se snaží 
předat také hlubší poslání 
tedy doplácí především na 
to, že svého diváka poně-

kud podceňuje. Na druhou 
stranu, pokud by do toho 
šli tvůrci skutečně naplno, 
asi bychom dostali až pří-
liš meditativní podívanou. 
Takhle se můžeme radovat 
z  vysoce koukatelného sci-
-fi, které si dozajista zaslou-
ží vaši pozornost.

na stránkách našeho 
plátku jsme vás seznámi-
li již s hezkou řádkou dal-
ších restaurací pod Věží. 
a nedávno nám do zprávy 
na Facebooku přišla foto-
grafie s  dalším takovým 
objevem. poslala nám ho 
ludmila kocumová. 

 Ta objevila v Kašperských 
horách restauraci Pod Věží 
a pohotově fotila. Co doká-
žeme ze snímku vyčíst?
 Samozřejmě to, že v tam-
ní knajpě točí Velkopopo-
vického Kozla, kterého si 
ostatně můžete dát i u nás. 
Vedle toho si v  Kašper-

ské Pod Věži můžete (nej-
spíš) dopřát i  Gambrinus 
a rovněž ten čepujeme také 
u nás. Zdá se tedy, že všech-
ny restaurace Pod Věží mají 
hned několik styčných 
ploch a my se v dalším vý-
zkumu vynasnažíme tato 
pojítka pojmenovat.

alkohol 
tip: Jim BEam 
S Jim BEamEm

čas od času vám přiná-
šíme zajímavé tipy na al-
koholické nápoje nebo 
míchané drinky. a jeden 
takový osvědčený tip na-
bízíme také v  tomto vy-
dání!
 Jim Beam známe urči-
tě všichni. Je to značka 
a palírna bourbon whiskey 
pocházející z  Clermontu 
v  americkém státě Kentu-
cky. Rodinná firma byla 
založená v roce 1795 a tato 
značka se vyznačuje mír-
ným, spíše nasládlým aro-
ma, velkým podílem dubu, 
trochu vanilky, karamelu 
a hnědého cukru. Chuť je 
lehká, nepříliš sladká, po-
někud plochá, s nádechem 
dubu a ořechu. Dokončení 
je krátké, suché a čisté. Pro 
svoje vlastnosti se hodí i do 
míchaných nápojů.
 A jak jsme zjistili, nejlep-
ším míchaným nápojem 
s Jim Beamem je Jim Beam 
s Jim Beamem. Neptejte se 
nás, jak tenhle geniální ná-
pad vznikl a prostě ochut-
nejte. Jistě nám pak dáte 
za pravdu, že jde skutečně 
o ten nejlepší tip ;-)
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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

citát čísla
„Co říkáš? Já neslyším.“
„ Já vím, proto ti taky 
nic neříkám.“

Kvalitní komunikace je základ.

na titulní straně jsme vám 
připomněli, že kolem le-
gendární základny se jela 
náročná etapa slavné tour 
de France. ateď přinášíme 
šokující spekulaci o  tom, 
zda se jeden z  našich šta-
mgastů nechystá startovat 
v příštím ročníku!
 Vyhlášený sportovec 
a  smíšek Zdeněk „Oleg“ 
Čečka byl totiž opakova-
ně spatřen během trénin-
kových jízd na bicyklu, což 
nás přivedlo na myšlenku, 
že trénuje právě na příští 
ročník Tour de France.
 Pokud bychom popusti-
li uzdu fantazii, můžeme 
se na fotografii výše dívat 
na příštího držitele žlutého 
trikotu.

příští držitEl 
žlutého 
trikotu?

Vodňanská liga a stej-
ně tak i fotbalisté před 
sebou mají další sezó-
nu. tenhle kolotoč se jen 
tak nezastaví, ale jak to 
bude s legendární floor-
ballovou dynastií, která 
teď stojí na prahu další 
sezóny?

 Nejen Podvěžáci teď 
bojují se slabší účastí na 
pravidelných sobotních 
mačích ve víceúčelové 
hale, kde měří síly ti nej-
ostřílenější f loorbaloví 
borci a rozdávají radost di-
vákům, kteří čas od času 
zavýtají do ochozů.

 Před další sezónou tak 
vyhlášená floorballová 
dynastie stojí na historic-
ké křižovatce a my všich-
ni v hospodě se modlíme 
a vzýváme své bohy, bo-
hyně a bůžky, aby krásná 
tradice pokračovala i dal-
ším roce.

BudE SlaVná FloorBalloVá 
dynaStiE pokračoVat?

Logo LZ Pod Věží

Blíží se už 26. sezó-
na tradiční Vodňanské 
ligy, která odstartuje 
v neděli 24.  listopa-
du 2019.
 Ještě předtím proběhne 
u  nás v  hospodě tradiční 
předsezónní schůze, kde 
se budou losovat startovní 

čísla a probírat eventuální 
změny v  pravidlech. Po-
prvé se letos odehraje také 
turnaj pro kategorii 35+. 
Aktuální výsledky, kom-
pletní hrací lán i zajímavé 
články pak najdete na ofi-
ciálním webu soutěže  
www.vodnanskaliga.cz

26. ročník VodňanSké ligy StartuJE 
V nEděli 24. liStopadu 2019


