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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ChuCk norris 
oslavil 80!

na našem Facebookovém 
profilu často připomí-
náme významná jubilea 
známých osobností - nebo 
chcete-li celebrit. naší po-
zornosti proto nemohlo 
uniknout, že 80. naroze-
niny oslavil legendární 
Chuck norris!
 Chuck Norris se narodil 
10. března 1940 vě měs-
tě Ryan v  americkém stá-
tě Oklahoma. Vystupoval 
v  řadě filmů, ale jen v  je-
diném  prohrál bitkařský 
souboj. Věděli jste, že to 
bylo ve  snímku Cesta dra-
ka, kde Chuckovi nařezal 
další legendární herec Bru-
cem Lee?

v  časech aktuální situa-
ce kolem koronaviru se 
mezi lidmi šíří řada blbos-
tí, a  tak se naše redakce 
rozhodla přinést alespoň 
některá témata na  pra-
vou míru. souhrně jsme to 
označili termínem „Debil-
ní kecy Čechů ohledně ko-
ronaviru“. 
 Jedním z  nejčastějších 
kydů je hláška, že Evrop-
ská unie zaspala, nekonala, 
nebo situaci nezvládá. Prav-
da je však taková, že nad 
zdravotníctvím nemá Ev-
ropská komise (jakožto vý-
konný orgán Evropské unie) 
žádnou pravomoc. Členské 
státy si totiž chtěly zacho-
vat zdravotnictví ve  vlastní 

gesci a tak tomu také je. Po-
kud se tedy někomu zdá, že 
EU není v tomto dostatečně 
akční, nejspíš by si přál sil-
nější slovo Bruselu - dále už 
si přeberte každý sám, zda to 
chceme, nebo ne.
 Ale když nemá EU pra-
vomoci v  oblasti zdravot-
nictví, bohatě to nahrazuje 
v oblasti hospodářství - a to 
doslova. Evropská unie to-
tiž do České republiky pošle 
více než miliardu eur (přes 
25,5 miliardy korun) na po-
moc v boji s následky koro-
naviru. 
 Pro zajímavost; Česká re-
publika získala od  roku 
2004 do  konce roku 2019 
z rozpočtu EU zhruba 1,31 

bilionu korun, do  rozpoč-
tu unie poslala 565 miliard 
korun. Celkem tak ČR zís-
kala z EU o 741,3 miliardy 
korun víc, než zaplatila. Vy-
plývá to z údajů ministerstva 
financí.
 Dalším rozšířeným blu-
dem je, že nám Čína posílá 
nějakou pomoc. Čína nám 
ale nic nedaruje zdarma, 
prodej ochranných pomů-
cek je čistým byznysem, za 
který si Číňané účtují tuč-
né částky. Nic proti tomu, 
jen je třeba si připomenout, 
že v době, kdy boj s koro-
navirem vrcholil v samotné 
Číně, svět (včetně ČR) jí po-
sílal zásilky  zdravotmického 
materiálu zdarma.

Nenechte se oblbnout debilními kecy ohledně koronaviru...

Debilní  keCy ČeChů 
ohleDně koronaviru
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26. sezóna vodňanské 
ligy sice v  únoru skon-
čila a  jako jedna z  mála 
věhlasých soutěží se vy-
hnula nucenému pře-
rušení kvůli epidemii 
koronaviru, ale pro hrá-
če, fanoušky ani funk-
cionáře mistrovského 
týmu DG303 sezóna ni-
kdy nekončí!
 Důkazem budiž nejno-
vější merch, kterým jsou 
koberečky v  klubových 
barvách a okonce i  s vyši-
tým názvem klubu.
 Samozřejmě vše v  nej-
vyšší kvalitě od  českého 
výrobce a dodavatele, kte-
rý je zárukou toho nejlep-
šího přístupu.
 Prozatím došlo na  do-
dávku první sady, která 
už byla implementována 
do klubové limuzíny. Další 
kusy budou následovat...

sezóna 
DG303 nikDy 
nekonČí

neČekané pasti klubu 
anonymníCh alkoholiků

Alkoholici kulatého klubu.

věděli jste, že anonymní 
alkoholici jsou oficiální 
instituce? překvapilo to 
i nás, a proto jsme se roz-
hodli udělat v  dnešním 
čísle takříkajíc osvětu 
a v rychlosti vás seznámit 
s tímto spolkem.
 Anonymní alkoholici 
(AA) je mezinárodní své-
pomocná skupina pro oso-
by postižené alkoholismem. 

Založena byla v  roce 1935 
(dva roky po  konci prohi-
bice v  USA) Billem Wil-
sonem a  Bobem Smithem 
v Akronu v americkém stá-
tě Ohio. Tyto skupiny sdru-
žují lidi, kteří mají problém 
s užíváním alkoholu.
 V  České republice je 
společenství AA od  roku 
1990 a dnes je zde více než 
60 skupin ve  41 městech. 

V  Praze a  Brně probíhají 
mítinky každý den.
 než se s nadšením přihlá-
síte do  klubu anonymních 
alkoholiků a vyrazíte na te-
rapii, chtěli bychom vás 
však varovat.
 Uvědomujete si, že vůbec 
nebudete vědět s kým chla-
státe? Chlastání je vysoce 
intimní věc, kterou by člo-
věk neměl sdílet s kdekým.

Čas od času sdílíme kuli-
nářské speciality a leckdy 
také kuchařská díla našich 
štamgastů. Rumunská peče-
ně naštěstí není ten případ, 
protože ať už jste držiteli 
jakéhokoli pasu, asi se shod-

neme na tom, že takovouhle 
„mňamku“ bychom si všich-
ni nechali ujít. Zdeňek Po-
hlreich by to zhodnotil asi 
takto; „Největším nepříte-
lem českých kuchařů je jejich 
fantazie.“

rumunská peČeně
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výČepák je jeDnou nohou 
ve vězniCi shawshank

V každé pohádce je nakonec zlo po zásluze potrestáno...

okénko Filmového Fanatika
Filmfanatic si nakoukal 
řadu filmů o epidemiích. 
podíval se hned na něko-
lik neznámých snímků, 
ale připomenul si také 
ty nejproslulejší kous-
ky žánru. po  uvážlivém 
zhodnocení se následně 
rozhodl královskou ko-
runu snímku z roku 1995 
Smrtící epidemie. asi nej-
lepšímu filmu o zhoubné 
nákaze, jaký kdy viděl.

 Film je natočený po-
dle faktografické knihy 
amerického spisovatele 
Richarda Prestona Zákeř-
ná ebola (The Hot Zone) 
z  roku 1994.Tým americ-
kých lékařů musí čelit ne-
bezpečnému viru, který se 
do  USA dostane z  Afriky. 
Spolu s vojenskými i civilní-
mi doktory rozplétáme his-
torii viru i temné tajemství, 
které mělo zůstat utajeno.

 Pokud se tedy chcete 
podívat na  zřejmě nejlepší 
film o  epidemii, jaký byl 
kdy natočen, rozhodně 
byste měli sáhnout prá-
vě po  Smrtící epidemii. 
Za  Filmfanatica je to ne-
oddiskutovatelný král žán-
ru. Již 25 let!

naše drahá vláda od-
borníků před časem při-
šla se skvělým nápadem, 
jak zjednodušit hospod-
ským život (sarkasmus) 
a dostat je na hranu kri-
minálu.
 Na balené pivo a to-
čené pivo konzumované 

mimo restaurační zaříze-
ní bude nadále aplikována 
základní 21% sazba DPH. 
Nealkoholické nápoje 
včetně nealkoholického 
piva budou nadále zařaze-
ny do snížené 15% sazby 
DPH s výjimkou nápo-
jů podávaných ve stravo-

vacích zařízeních, což od 
1. května 2020 podléhá 
10% sazbě DPH.
 Vyznáte se v tom? Zkus-
te si to doma nastudovat 
a až se brány hospod zno-
vu otevřou, můžeme si dát 
společně kvíz, který v tom-
to otestuje naše vědomosti.

Důležité 
varování!

v  současných kritických 
dnech, kdy je řada z  nás 
nucena dodržovat domácí 
karanténu a hospody jsou 
zavřené, vám toto důleži-
té varování může doslova 
zachránit p*del.
 Jde totiž o  to, abyste si 
během prodlouženého do-
mácího pobytu nespletli 
toaletní papír se šmirgl pa-
pírem! Toaletní papír má 
většinou bílou barvu a v po-
sledních letech už i  nějaké 
to více (či méně) příjemné 
aroma. V  távislosti na  po-
čtu vrstev je pak jemný, 
příjemný a k vašemu anál-
nímu otvoru jemný. Opro-
ti tomu šmirgl papír vám 
z p*dele udělá tatarák!
 Dbejte proto v  těchto 
dnech zvýšené opatrnosti 
a během návštěvy WC ne-
podléhejte falešnému se-
beuspokojení a  jistotě, že 
v  bezpečí domova se vám 
nemůže nic stát. Není to 
pravda! Jak vidíte, nebezpe-
čí číhá doslova na každém 
rohu a stará pravda říká, že 
neštěstí nechodí po horách, 
ale po lidech.
 Neradi bychom, abyste 
k nám do hospody nemohli 
přijít posedět, ale museli si 
dávat jenom „na stojáka“.
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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
„ Koho si bere?“
„Nějakou cizí ženskou.“

Když se má váš kamarád ženit...

patříte mezi fotbalové 
fanoušky a rádi poslou-
cháte fotbalové pod-
casty? pokud neznáte, 
máme pro vás super tip; 
oFF season.
 Co bychom vymýšleli 
za popis, když promluvit 
může podcast OFF SEA-
SON sám za sebe; Totál-
ní fotbal v podání Labella 
s Bulharem. Post-podcast 
o všem podstatným, co se 
týká fotbalu, rapu, bul-
várních novinek a párků 
v rohlíku. Vychází jednou 
týdně, nebo jak se jim bude 
chtít.
 Kdo je Labello a kdo je 
Bulhar? Jsou to dva čeští 
rapeři, fotbaloví fanoušci, 
kteří se v tomhle podcas-
tu baví o různých věcech 
a občas taky o fotbale. Je 
to neskutečná p*del, tak 
to zkuste ;-)

reDakČní tip 
na Fotbalový 
poDCast

některé kluby naší nej-
vyšší fotbalové soutěže 
vužívají aktuální přeru-
šení soutěže třeba i k re-
konstrukci svých stánků.
 Nejinak tomu je také 
na  pražské Letné, kde 
Sparta Praha hlásí, že vše 
probíhá podle plánu, stejně 
jako ve sportovním úseku.

na pražské letné vše v pořáDku

trudomyslnost je v sou-
časné situaci častým 
doprovodným sympto-
mem nuceného domácí-
cho vězení. není proto 
od věci připomenout si, 
že mičuda je nejlepším 
lékem na  tuto civilizač-
ní chorobu.
 Najít pod postelí nebo 
v  tzv. kamrlíku nějaký 

nový míč, to jistě nebu-
de problém pro řadu z vás. 
Ale kdo se může pochlubit 
tím, že má doma podobně 
skvostný retrokus, jako vi-
díte na fotce výše?
 Nutno přiznat, že mičuda 
na  snímku je nový a  jde 
o  retrořadu, ale vážně; po-
kud někdo z vás má doma 
starý míč, který vypadá ně-

jak podobně, dejte vědět 
obsluze a ta vám zprostřed-
kuje jeho odkup za  obou-
stranně výhodnou cenu.
 Míče byly využívány 
ke  hrám už ve  starověku 
v  Egyptě, Řecku a  Římě 
a Aztéky ve Střední Ameri-
ce. Během staletí se vyvinu-
lo velké množství různých 
míčových her.

lék na truDomyslnost

Mičuda se coby lék na trudomyslnost osvědčil již během 1. české polární expedice.


