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Podvěžáckej kurýr

Čtenáři Podvěžáckýho 
kurýra dozajista vědí, že 
u nás Pod Věží se na pití 
nedíváme jen povrchně. 
Snažíme se o určitý hlub-
ší vhled a nejsou nám cizí 
ani vědecké postupy nebo 
inovativní přístupy ke 
konzumaci alkoholických 
nápojů. Náš tým odbor-
níků teď po letech bádá-
ní přináší zajímavý objev, 
který pojmenovali jedno-
duše Podvěžácká křivka.
 Co tento nově objevený fe-
nomén dokazuje? Pro něko-
ho může jít o starou pravdu, 
která by se dala vystihnout 
třeba okřídleným sloganem 
„s pivem ti rostou ramena“, 

jenže náš tým se nespokojil 
s takto povrchním tvrzením 
a  na celou věc se zaměřil 
z vědeckého hlediska.
 Všichni pijáci jistě zna-
jí ten pocit, že s přibývající-
mi pivy roste nejen síla, ale 
také šarm každého, kdo si 
dopřává konzumaci alkoho-
lických nápojů.
 Dotajista ale také víte, že 
tahle křivka neroste do ne-
konečna. Má svoje hranice 
a my je nyní dokázali přetavit 
ve vševypovídající a  geniál-
ně jednoduchou Podvěžác-
kou křivku. Jak vidíte na 
obrázku výše; ve chvíli, kdy 
nemám žádné pivo, jsem ve 
výchozím bodu, který indi-

kujeme 0  %. S  přibývající-
mi pivy roste má síla i šarm 
a v určitém okamžiku se do-
stanu na 100 %, na vrchol, 
který označujeme jako tzv. 
podvěžácký bod.
 V tuto chvíli jste nejsilněj-
ší a  oplýváte největším šar-
mem. Je to tedy ta nejlepší 
doba vyřídit si účty s  ne-
žádoucími osobami, nebo 
konečně oslovit vaši vyvole-
nou oběť. Bohužel po tomto 
bodu už další konzumace al-
koholu přináší opačný efekt 
a vaše síla i šarm se vytrácí. 
Bohužel nelze určit univer-
zální počet piv znamenající 
vrchol, takže to musí každý 
z vás otestovat sám.

MiMořádNý Vědecký 
objeV: PodVěžácká křiVka

Grafické znázornění tzv. Podvěžácké křivky

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

oSlaVili jSMe 
30 let SVobody

17. listopadu jsme oslavi-
li 30 let od Sametové re-
voluce. kdekdo nad tím 
může ohrnovat nos, ale 
faktem je, že naše země 
se posunula o  obrovský 
krok kupředu. 
 Pamatujete prázdné regály 
a nedostatek třeba i  tak zá-
kladních produktů jako je 
toaletní papír nebo dámské 
vložky? Dnes to zní jako sci-
-fi, ale za vlády jedné strany 
to byla realita všedních dnů. 
Oblíbenou frází těch, kdo 
na komunismus vzpomínají 
s láskou, je také naše údajná 
potravinová soběstačnost. 
No, snadno jsme byli sobě-
stační, když nic nebylo :-D
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NarozeNiNoVý PodziM

Další z řady oslavenců. Tentokráte jsme slavili kulaté 50 a 60.

cibuloVé kroužky zPět Na ScéNě
Možná už jste na ně v ně-
které hospodě narazily; 
cibulové kroužky v  trojo-
balu! Vlhký sen každého  
štamgasta a  noční můra 
všech kuchařů.
 Proč? Jde sice o mimořád-
ně chutnou dobrotu, ale její 
příprava není zrovna z  nej-

jednodušších. No uznejte; 
ručně oddělit a  následně 
obalit každé kolečko cibu-
le v trojobalu zvlášť? Komu 
by se do toho chtělo? I proto 
jsme rádi, že se naší redakci 
podařilo zachytit tuhle po-
chutinu na stole a můžeme 
se o ni s vámi podělit.

Pod Věží byla letos do-
slova zaplavena naro-
zeninovými oslavami. 
a  jak by také ne, když 
je to ta nejlepší základ-
na na oslavy!? 
 Naposledy u  nás svo-
je jubileum oslavil třeba 
Láďa Strnad, který měl 
kulaté 60. narozeniny 
a  sobě i  pozvaným hos-
tům dopřál skvělou po-
chutinu přímo z pekáče!

 Nedlouho poté u  nás 
oslavil svoje jubileum 
také Luboš Lama Hrbek, 
který měl pro změnu ku-
laté 50. narozeniny.
 Také jemu se na osla-
vu sešla hezká řádka hos-
tů (většinou vyhlášených 
a  dobře známých jmen), 
takže zábava se vydařila, 
k  čemuž přispěl také ta-
neční parket, jenž bývá 
při podobných příležitos-

tech zbudován v  prosto-
rách výčepu.
 Znovu se tedy potvrdi-
lo, že není lepšího místa 
pro narozeninové oslavy, 
než legendární základna 
PodVěží. Právě ta totiž 
dokáže nabídnout atmo-
sféru jakékoli historické 
doby a  uspokojit potře-
by všech věkových, eko-
nomických i genderových 
skupin!

diego armando Marado-
na. jeden z nejlepších fot-
balistů světové historie 
a bůh svého vlastního ná-
boženství oslavil 30.  říj-
na narozeniny a Pod Věží 
tomuto velikánovi s  ra-
dostí popřála také.
Stydět se ale nemusíte ani 
vy a  nazdraví a  nesmrtel-
nost božského Diega si na 
baru objednat třeba koleč-
ko panáků. Bůh to jistě 
ocení a my také.

bůh Měl 
NarozeNiNy

No přece v  plzeňském pi-
vovaru, kde jsme absolvova-
li kurz čepování a mimoděk 
také vyhráli soutěž v degus-
taci, za což jsme si vyslouži-
li soudek piva. Není se však 
čemu divit; tenhle All Star 
tým byl k  vítězství předur-
čen už od začátku.

byli jSMe taM!
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V  jednom z  předchozích 
vydání Podvěžáclýho ku-
rýra jsme vás informova-
li o tom, že naše hospoda 
získala prestižní ohod-
nocení od fotbalového 
klubu dG303. Na našem 

Facebookovém profi-
lu teď můžete najít video 
z vylepování!
 Samozřejmě jsme obdr-
želi plný počet 3 hvězdi-
ček, což jen dokazuje, že 
naše služby jsou skutečně 

na té nejvíc nejlepší úrov-
ni a my jsme rádi, že to ko-
nečně taky někdo ocenil. 
 Vy nás sice můžete ocě-
ňovat každý den, ale samo-
lepka je samolepka - tomus 
nad rozumíte ;-)

V  dnešním okénku se 
Filmfanatic zaměří na 
film Joker. historicky 
první snímek s  ratingem 
r, který překonal magic-
kou hranici a  v  kinech 
vydělal více než miliardu 
amerických dolarů. co ale 
znamená ten rating r? dle 
definice americké filmové 
asociace film je na tako-
vý film u  osob mladších 
17 let nutný doprovod ro-
diče, případně jiné dospělé 
osoby, protože film obsa-
huje některé scény vhodné 
pouze pro dospělé.  

 Joker je film ze světa DC  
Comics (Batman, Super-
man a další), který se zabývá 
zrodem jednoho z  Batma-
nových protivníků; Jokera. 
Jenže ve skutečnosti to není 
komiksová podívaná, jakou 
byste čekali. Tenhle film by 
totiž mohl fungovat i  bez 
linek na Gotham nebo le-
gendárního Batmana. Vy-
dařená společenská kritika 
namixovaná s  diagnózou 
psychicky narušené osob-
nosti by vlastně dokázala 
obstát i  zcela samostatně. 
Ale chápu; Batmanovský 

brand přitáhne do kina větší 
dav.
 Osobně doufám, že 
po  úspěchu Jokera se teď 
Hollywood nezblázní a  ne-
začne točit všechny komik-
sárny právě v tomto duchu. 
Kouzlo je totiž právě v jedi-
nečnosti zvoleného přístupu, 
jenž si v závěru roku zcela po 
právu odnese nejedno oce-
nění. A dost možná i  něja-
kého toho Oscara... ;-)

okéNko FilMoVého FaNatika

Na FacebookoVéM ProFilu 
koNeČNě Najdete Video 
z VylePoVáNí SaMolePky dG303

Samolepku už najdete vylepenou na vchodových dvěřích hospody...

Není pochyb o  tom, že 
pan prezident klaus se 
mýlí. Globální oteplo-
vání je skutečností a  my 
přinášíme další hmata-
telný důkaz!
 Kdysi ledově modré ba-
lení Alpy totiž zezelenalo 
a je tedy jasné, že globální 
oteplování a  jeho dopady 
je k nám blíže, než jsme si 
kdy byli ochotni připustit. 
Navíc nejde jen o  změnu 
barvy, ale také názvu - Le-
sana.
 Zcela prokazatelně totiž 
ovlivňuje Alpy, což je z ge-
ografického hlediska do-
slova za humny. Mějte se 
tedy na pozoru před popí-
rači globální změny, která 
se dotýká nás všech!

GlobálN 
otePloVáNí 
zaSáhlo alPy
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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
„ A když je střízlivej, 

tak taky chrápe?“
„ To nevím, tak ho 
neznám.“

Ze života žen...

kam až redakční paměť 
sahá, nevzpomínáme si, 
že bychom na stránkách 
Podvěžáckýho kurýra do-
poručovali nějakou kni-
hu. takže je jasné, o  jak 
kvalitní a přelomové dílo 
se v dnešním doporučení 
musí jednat.
 Většina z vás nejspíš bude 
znát postavu Ivana Jonáka. 
Legendární majitel Disco-
landu patří k  nejkřiklavěj-
ším postavám devadesátých 
let a  během svého poby-
tu ve vězení sepsal autobio-
grafický román Sex, Disco, 
Revoluce! Už z ukázek je jas-
né, že to bude nádherný bi-
zár, a proto bychom vás na 
něj rádi upozornili. Pokud 
se vám nechce číst, počkej-
te si na recenzi knihy, kte-
rou přineseme v  některém 
z příštích vydání.

kNižNí tiP!

Pražská Slavia statečně 
čelí gigantům evropského 
fotbalu a  stále drží nadě-
ji na postup ze základní 
skupiny ligy mistrů.
 To by po losu čekal asi jen 
málokdo, protože slávisté 
vyfasovali doslova skupinu 
smrti. Nicméně červenobílí 
zatím hrají nad očekávání 
dobře a  v  hledišti je vždy 
podporují také podvěžáci.

SlaVia je V lize MiStrů a PodVěžáci S Ní

titulek je možná ve vzta-
hu k  našim podvěžác-
kým legendám až příliš 
skromný a  naopak dosti 
shovívavý k některým ne-
jmenovaným legendám 
světového hokeje.
 Při detailním rozboru her-
ních aktivit kladenského 

Jardy Jágra a  našeho Petra 
Hurda Fürsta jsme totiž na-
razili na šokující úkaz; totiž, 
že hurd je běhavější, než 
jarda jágr!
 Jak je to možné? Dlouho 
nám to vrtalo hlavou, ale 
čísla z programu monitorují-
cí herní aktivity obou legend 

hovořila jasně. Hurd zkrát-
ka opravdu naběhá více ki-
lometrů, než Jarda Jágr.
 Pak nám to ale došlo; za-
tímco Hurd se pohybu-
je na palubovce v sálovkách 
a  běhá, Jarda Jágr si vypo-
máhá bruslením, takže ne-
běhá vůbec.

PodVěžácké leGeNdy Se Mohou SMěle 
roVNat i leGeNdáM SVětoVého hokeje

Legendy jakoby si z oka vypadly...


