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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Podvěžácký 
fotbalový 
dokument

kdo sleduje náš faceboo-
kový profil, ten už to jistě 
ví. milda konečně dokon-
čil svoje veledílo a  vy se 
tak můžete pokochat cca 
půlhodinovým dokumen-
tem z fotbalového turnaje 
dG303 oPen 2020!
 Ve  filmu nechybí italský 
komentář, nadpřirozené 
jevy, Míra Bosák i brutálně 
zfaulovaný Marhy!
 I  přes všechny výše uve-
dené atributy si však dílo 
drží svůj vysoký vkusný 
standard a  my počítáme 
s nominací na nějakou fil-
movou cenu.

Hospoda si během jar-
ní koronakrize prošla 
velkou rekonstrukcí in-
teriéru, která ještě stále 
finišuje, ale to nám ne-
brání v  tom, abychom 
nezvažovali také venkov-
ní vylepšení. 
 Mezi naše největší esa 
v  rukávu a  doslova archi-
tektonické perličky patří 
instalace strážních budek! 
Podobně, jako je tomu 
třeba na  pražském Hradě 
nebo před britským Buc-
kinghamským palácem.
 Co byste na takové stráž-
ní budky řekli? Líbilo by se 
vám, kdyby vás při vstupu 

do  naší svatyně hospody 
vítala čestná stráž ve sluši-
vých uniformách?
 Dodat před hospodu sa-
motné budky by bylo to 
nejmenší. Na  Hradě by 
nám je (za výhodnou cenu 
a  samozřejmě s  nemalou 
provizí pro sebe) rád pře-
prodal vlekař, stavitel ryb-
níků na  černo, dotační 
násoska a  zabiják trpících 
nekrmených prasat - toho 
času kancléř prezidenta re-
publiky - Vráťa Mynář. 
Skutečný problém by na-
stal až s personálním obsa-
zením. Zkrátka s tím, kdo 
si do té budky vleze.

 Jenže také tady máme 
nápad. Do  strážních bu-
dek bychom mohli roze-
psat služby našim milým 
štamgastům, pro které by 
to byla dozajista velká po-
cta, kdyby mohli sloužit 
čestnou stráž před brana-
mi legendární základny.
 Bonusem by pak bylo 
třeba to, že rodinní pří-
slušníci zrovna sloužících 
štamgastů by si moh-
li se svým tatínkem udělat 
krásnou památeční fotku.  
Sociální prestiž všech zú-
častněných by tedy stoup-
la nevídaným způsobem 
a všichni by byli spokojení.

Co byste říkali tomu, kdyby vás při vstupu do hospody vítala čestná stráž?

Pod věží zvažuje instalaci 
strážnícH budek
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novinky.cz: 
někde je Hub 
na koše, jinde 
vůbec nic
jak je vidět, kvalitní novi-
nářskou práci neodvádí-
me jen u nás v redakci, ale 
také kolegové ze serveru 
novinky.cz se snaží držet 
prst na tepu doby. 
 Tenhle bizarní titu-
lek i  článek totiž skutečně 
na  internetu najdete! Kam 
se hrabe naše marné hledá-
ní okurkové sezóny. Příště 
víme, čím si pomoct...

jelikož se Pod věží často 
setkáváme s tím, že naši 
milí hosté si v pivních la-
vicích osvojují nejnověj-
ší technologie mobilních 
telefonů, rozhodli jsme 
se pro ně zavést speciální 
samolepky.
 Písmeno „Z“ jistě všich-
ni známe coby označení 
řidiče-začátečníka. Nám 
přijde naprosto trefné, aby-
chom stejným symbolem 
ocejchovali také návštěv-
níky naší hospody, kteří se 
u nás budou seznamovat se 
svým novým mobilem.

nové 
označení 
na telefon

nová atrakce na obzoru: 
runninG beer

Running Sushi jako inspirace pro koncept Running Beer.

nejeden z našich pilných 
čtenářů jistě zná koncept 
zvaný running shushi. 
těm, kdo nevědí o  čem 
je řeč, rádi vysvětlíme, že 
jde o  restauraci, kam si 
sednete, kolem vás jezdí 
na pásech sushi (i jiné po-
chutiny asijské kuchyně) 
a vy jíte, dokud můžete - 
samozřejmě za poplatek.
 My teď přicházíme s vý-
razným vylepšením tohoto 

konceptu a  jeho zasazení 
do českých reálií.
 Hodláme totiž zbudovat 
historicky první Running 
Beer hospodu na světě! Jis-
tě tušíte, o  co půjde. Ná-
vštěvník zaplatí předem 
smluvený poplatek, při-
sedne si ke stolu a z kolem 
projíždějícího pásu si bude 
brát piva (i  další nápoje - 
třeba kořalky), dokud neu-
zná, že má dost.

 Jsme přesvědčeni, že ten-
hle nápad bude doslova re-
volucí v pohostinství a náš 
nápad brzy přeberou i větší 
podniky nejen ve  Vodňa-
nech.
 Jak je vidět, diverzita zase 
jednou pomohla k  tomu, 
aby se zrodil unikátní ná-
pad. Bez inspirace japon-
ským konceptem by nás 
totiž takováhle blbost asi 
nenapadla :-D

málo platné, ani 30 let 
po  sametové revoluci jme 
ještě nedohnali západní 
svět úplně ve všem. Posled-
ní vládní opatření však 
ukázala, že třeba za  usa 
zaostáváme v šokující věci! 

 Zatímco ve Spojených stá-
tech zakázali obchod s  lid-
mi už v  roce 1865, u  nás 
je cena důchodce rovných 
5 000 Kč. Ukázalo se tak 
díky blížícím se krajským 
volbám ;-)

v čem ještě zaostáváme za usa?
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švédsko jako První začne 
distribuovat lék serunato

Okurkovou sezónu zdá se nahrazuje sezóna Romana Langera...

okénko filmovéHo fanatika
filmfanatic miluje temné 
kriminální thrillery - a to 
nejen ve  filmové, ale také 
v  seriálové podobě. když 
se tedy Hbo vytasila 
s další adaptací proslulého 
spisovatele stephena kin-
ga, bylo jen otázkou času, 
než se outsider dostane 
do hledáčku. 
 Seriál začne poměrně zos-
tra, až se divák nestačí di-
vit, že vrah je dopaden ještě 

v  prvním díle a  důkazy se 
zdají neprůstřelné. Film-
fanatic si naštěstí nezjišťo-
val žádné bližší informace, 
a  tak se mohl těšit na  pří-
jemné překvapení, které mu 
další děj nabídl. A to stejné 
doporučuji také vám. Nic 
bližšího si o seriálu nezjišťuj-
te a pokud máte rádi temné 
kriminální thrillery s  my-
steriózním nádechem, bez 
rozmyslu dejte Outsiderovi 

šanci. Před kamerou se ob-
jevují celkem známé tváře, 
i když nejde vyloženě o prv-
ní ligu. Nicméně typologic-
ky sedí všichni zúčastnění 
do  svých rolí takřka doko-
nale a  tím přispívají k  silné 
atmosféře, která patří k nej-
větším přednostem seriálu.

aktuální covidová doba 
je jistě pro mnohé z  nás 
stresující, takže nebud 
od věci, když vám redak-
ce přinese tip na jedno an-
tidepresivum a to rovnou 
z království švédského!
 Právě tam se totiž aktuál-
ně dostává do prodeje uni-

kátní antidepresivum, jehož 
názvu budou rozumět ne-
jen Švédi, ale poměrně pře-
kvapivě také Češi.
 SERUNATO je totiž na-
prosto trefný název a myd-
oufáme, že švédský výrobek 
naplní očekávání, která 
vzbuzuje.

 Jakmile se produkt do-
stane také na český trh, bu-
deme vás prostřednictvím 
našeho plátku informo-
vat, abyste nebyli ochuze-
ni o možnost zklidnit svou 
nervovou soustavu tímto 
slibným lékem.

česko-Polská
válka  
na obzoru?

žijete v  iluzi, že války už 
jsou přežitek a  současný 
člověk se nemusí bát, že 
by zažil podobné válečné 
hrůzy, jako tomu na  sta-
rém kontinentu bylo tře-
ba ve 20. století? Pak pro 
vás máme znepokojivou 
zprávu; v  sousedním Pol-
sku je totiž početná skupi-
na lidí, kteří volají po tom, 
aby nám Poláci vyhlásili 
válku!
 A  není to početně zane-
dbatelná skupina. Na Face-
booku se k téhle grupě hlásí 
bezmála 20 000 krvechti-
vých Poláků! Máme se tedy 
obávat a  začít organizovat 
domobranu? Ne tak zhurta, 
milí přátelé.
 Celý název skupiny totiž 
zní „Vyhlasme Čechům vál-
ku a poté se jim vzdejme“. Jak 
vidno, jedná se o  bojůvku 
tak trochu ve francouzském 
stylu. O co tedy skupině jde?
 Prý by se tímto krokem 
vyřešila celá řada polských 
problémů; například lega-
lizace plevelů, dobré pivo, 
dobré české ženy, šance na 
vybudování retenčních ná-
drží, možná lepší želez-
nice (no, nevíme)... A my 
bychom prý na oplátku do-
stali přístup k moři. Detai-
ly na www.facebook.com/ 
wypowiedzmywojne



restauracepodvezi.cz 088 | Září 2020pouZe čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

většina lidí ví, že socha 
svobody má namodrale 
zelenou barvu. Podle věd-
ců to tak ale není!
 Barva Sochy Svobody se 
prý výrazně změnila. Její 
původní barva byla totiž 
zářivě měděná. Na vině 
jsou chemické procesy, 
které odstartovalo vystave-
ní mědi vzduchu.

skutečná tvář socHy svobody

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
„Manželství? to je, 
když ráno otevřete oči 
a už za něco můžete.“

A jakou máte zkušenost vy?

Polák robert lewan-
dowski patří k nejlepším 
fotbalovým šutérům po-
sledních let. sází jeden 
gól za druhým a je mu 
jedno, jeslti je to v bun-
deslize, lize mistrů nebo 
v dresu poslké reprezen-
tace. ve sportovní redak-
ci jsme si tedy dali práci 
a dohledali, kdy naposle-
dy zahrál rabert lewan-
dowski špatně.
 Byla to doslova detek-
tivní práce, ale nakonec 
jsme přece jen našli! Bylo 
to v reklamě na šampón 
Head&Shoulders, kterou 
můžete aktuálně vídat také 
na českých televizích.

kdy zaHrál 
lewandowski
naPosledy 
šPatně?

Podvěžáci tradičně vy-
rážejí na  vodu. každým 
rokem splouvají vltavu, 
jenže letos v  červnu jim 
tuhle šňůru překazila zá-
keřná čínská chřipka.

 Jenže nebyli by to naši 
oceloví hoši a dáma, kdyby 
se nechali zlomit. Ti nej-
odvážnější tedy sebrali síly 
i  odvahu a  na  Vltavu vy-
razili netradičně v  zářijo-

vém termínu. Odměnou 
jim byly poloprázdné kem-
py, žádné fronty na  pivo 
a zkrátka o poznání volněj-
ší řeka, než je tomu na za-
čátku vodácké sezóny.

nejodvážnější Podvěžáci 
sPluli vltavu také letos!

Vltavští Expendables!!! A za rok znovu AHOJ!


