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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Čechů 
se zase bojí 
celá evropa!

všimli jste si, že díky 
aktuálnímu stavu ko-
lem epidemie koronaviru 
se Čechů, snad popr-
vé od  dob legendárního 
jana Žižky z  Trocnova, 
znovu bojí celá evropa?
 Ze zemí království čes-
kého se totiž do většiny 
dalších evropských zemí 
dostanete jen s potvrze-
ným negativním testem na 
čínskou chřipku.
 Náš světový věhlas tak 
dosahuje maxima, ke kte-
rému jsme se ani nepřiblí-
žili minimálně posledních 
15–20 let!

Česko aktuálně sjíždí 
druhou vlnu epidemie 
covid-19 a  pamětníkům 
jistě dochází, že spojení 
s tímhle sportem nemůže 
být náhodné! 
 Ti čtenáři, kteří trpí 
skvělou pamětí, si totiž do-
zajista vzpomínají, že na ti-
tulce Podvěžáckého kurýra 
už jsme fotku surfaře jed-
nou měli! Bylo to v čísle 52 
(srpen 2017), kdy jsme ji 
využili v souvislosti s dru-

hou hospodskou migrač-
ní vlnou, která zasáhla naší 
hospodu. A  dnešní vol-
ba titulní fotografie zno-
vu potvrzuje, že podvěžáci 
jsou mezi vodňanskými 
hospodáři skutečně nej-
zdatnějšími surfaři.
 Na první vlně covidu-19 
jsme si doslova smlsli, hos-
podu přebudovali do  její 
současné nádherné podo-
by, kterou oceňoval i  lo-
kální tisk, a  nejvěrnějším 

štamgastům jsme vyrobili 
pamětní medaile covid ve-
teránů.
 Rozhodně se proto ne-
bojíme ani současné vlny 
a  věříme, že další trénink 
nás jenom posílí. Jakmile 
současné vlnobití opadne, 
věříme že naši milí štam-
gasté se vrátí do svých piv-
ních lavic a svět bude zase 
v pořádku. Zatím si zkrať-
te čekání nad stránkami 
Podvěžáckého kurýra.

Jeden z českých surfařů na aktuální vlně covid-19...

Česko proŽívá boom 
surfingu, akTuálně 
sjíŽdíme druhou vlnu
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proČ Češi 
nezvládají 
krize?
všimli jste si, že Češi moc 
dobře nezvládají krize? 
lingvistická sekce naší re-
dakce možná přišla na to, 
proč tomu tak je. 
 Na většinu katastrof ne-
jsme připraveni nejspíš pro-
to, že pro ně nemáme české 
pojmenování. To je samá 
lockdown, , blackout, arma-
gedon... Co si o téhle teorii 
myslíte? Souhlasíte?

legendární základna 
je letos už podruhé za-
vřená, a tak si naši milí 
štamgasté musí najít 
nový způsob, jak a kde 
trávit svůj drahocenný 
volný čas.
 I  když, nový. Zůsta-
li věrni svému největšímu 
koníčku a  na  platformě 
WhatsApp si vyměňují, co 
zrovna doma popíjejí.
 Je tedy vidět, že naši šta-
mgasté se již plně adaptova-
li na distanční výuku a také 
to, že priority svých žebříč-
ků nezměnili ani v této ne-
lehké době. To ceníme.

jak Tráví 
volný Čas naši 
šTamgasTi?

hospodský krb má za sebou
úspěšný TesTovací provoz

Running špekáček?

hospoda stále prochází 
koronavirovou přestav-
bou a, jak si jistě dobře 
všímáte, pomalu finišu-
jeme všechny detaily.
 Jedním z dalších prvků, 
které se blíží svojí finální 
podobě je i  náš hospod-
ský krb. Proto jsme mohli 
přikročit k pilotnímu pro-

vozu a na ohníčku jsme si 
přímo v  hospodě opekli 
špekáčky!
 Věděli jste, že téhle uze-
nářské pochutině je již přes 
130 let? Nejprve se objevi-
la v řeznických obchodech 
uzenka podobná vuřtu 
(buřtu), až později Češi 
vytvořili kvalitnější špe-

káček, který se uvedl roku 
1891 na Jubilejní zemské 
výstavě v Praze.
 Špekáčky se na místě 
udily a Emanuel Maceš-
ka, tehdy řeznický učeň, je 
odkrajoval a na papírovém 
talířku s křenem a slaným 
rohlíkem za 8 krejcarů.

sovětská ruská raketa 
sojuz nedávno pokořila 
rychlostní rekord, když 
k  mezinárodní vesmír-
né stanici (iss) dorazila 
za piuhé 3 hodiny a 3 mi-
nuty! 

 To je o  1 minutu rych-
lejší, než za  kolik to Pen-
dolino zvládne z  Prahy 
do  Ostravy! A  vzhledem 
k situaci na českých želez-
nicích v poslední době je to 
nejspíš i bezpečnější.

sojuz konTra pendolino
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absoluTní novinka v oblasTi 
věšTění z usa: rumpologie

Co asi tak věštec čte zrovna z této zadnice?

okénko filmového fanaTika
režisér christopher no-
lan patří k mým filmfa-
naticovým oblíbencům. 
už na přelomu tisíciletí 
mě zaujmul svým me-
mentem a od té doby 
jsem postupně nakoukal 
všechny jeho filmy. jak 
tedy dopadl nejnovější 
kousek s názvem Tenet?
 Osobně vám radím, 
abyste si o filmu nezjišťo-
vali nic bližšího a prostě 

na něj vyrazili do kina. 
Stejně tak, jako to udělal 
právě Filmfanatic. Jednak 
se dočkáte příjemných pře-
kvapení, ale především; ne-
budete zatíženi tím, abyste 
hledali nápovědy v každé 
scéně a každém záběru. 
Ostatně, nemusíte je hle-
dat až při sledování filmu. 
Jsou už v názvu, plakátu… 
Nechte se však filmem vést 
a na hluboké přemýšlení si 

počkejte až po závěrečných 
titulcích. 
 Tenet tedy není diaman-
tem bez kazu, ale nejsem 
si jistý, zda vůbec existuje 
způsob, jak ústřední my-
šlenku převést do filmo-
vého tvaru, který by byl 
blocbusterově stravitelný.

patříte mezi ty, kteří věří 
na věštění a rádi si necha-
jí poodhalit budoucnost? 
pak vám přinášíme nejno-
vější trendy z usa!
 Rumpologie je pseudově-
decká metoda, pomocí kte-
ré se věštec snaží uhodnout 
budoucnost osoby z  uspo-

řádání čar, štěrbin, dolíčků 
a  záhybů na  jejích hýždích 
a  z  celkového tvaru jejího 
pozadí.
 Rumpologie může být 
praktikována jak pohledem, 
tak pohmatem či za pomocí 
otisku hýždí. Nemusíte tedy 
osobně navštívit věštce, ale 

stačí vám poslat mu odlitek 
svojí zadnice. Těm nejlep-
ším však údajně stačí i foto-
grafie poslaná mailem.
 A kdo že je v  této bran-
ži tím nejlepším? Americká 
astroložka, matka Sylvestra 
Stalloneho, Jackie Stallo-
neová.

halloween 
a alena 
schillerová

halloween je anglosaský 
lidový svátek, který se sla-
ví den před křesťanským 
svátkem všech svatých. 
děti se oblékají do straši-
delných kostýmů a chodí 
od domu k domu s tradič-
ním pořekadlem Trick or 
treat a „koledují“ o  slad-
kosti.
 Letos se prý hodlá zúčast-
nit také Alena Schillerová. 
Jaký strašidelný kostým si 
obleče? Prý půjde za  díru 
ve státním rozpočtu.

pomník 
sTáTnímu 
rozpoČTu

Mezi hladovějícími uměl-
ci aktuálně kolují návrhy na 
pomník státního rozpočtu. 
Zatím vede podoba sekery 
zobrazená výše.
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jeden by řekl, že naši vel-
vyslanci našli ve  světě už 
všechny podvěžácké světy. 
ale není tomu tak! do re-
dakce nám takřka neustá-
le chodí nové objevy!
 Nejnověji se zaskvěl Luboš 
Lama Hrbek, který objevil 
restauraci Pod Věží v Tábo-
ře a svůj nález patřičně zdo-
kumentoval.

další zápis do podvěŽácké mapy

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
„ Tak vám přeji dobré 
ráno, karanténi.“

Nová doba přináší
nové pozdravy...

už si ani nepamatujeme, 
jestli jsme vás v  záplavě 
podvěžáckých tipů někdy 
informovali o  zajímavé 
knize. pokud ne, bude to 
dnes poprvé.
 A jdeme na to pěkně zost-
ra, protože vás chceme upo-
zornit na jednu nekorektní 
knížku.
 Svědivá kunda je belet-
rie s  hvězdičkou, ale taky 
s  andělskou svatozáří. Pří-
běh o Praze, andělích, kráse 
a zkurveným světě. A taky 
o lidech.
 Blíží se Vánoce, takže by 
to zároveň mohl bžt tako-
vý pěkný tip na hezký dá-
rek, který můžete vašim 
blízkým věnovat pod stro-
meček. No uznejte, kdy 
naposledy pod ním našli 
kundu? objednávat můžete 
na www.svedivakunda.cz

kniŽní Tip!!!

v  minulém čísle pod-
věžáckýho kurýra jsme 
vás informovali o tom, že 
konečně proběhla dlou-
ho očekávaná premiéra 
fotbalového dokumentu 

o  turnaji dg303 open, 
který produkoval, režíro-
val a střihal milda.
 Jenže krom premiéry měl  
tenhle dokument také svo-
jí předpremiéru! A  ta sa-

mozřejmě proběhla přímo 
v  hospodě, kde všechny 
přítomné upoutala natolik 
že se na  malou chvíli za-
pomněli věnovat i popíjení 
alkoholických nápojů!

proběhla předpremiéra 
podvěŽáckého dokumenTu 
z Turnaje dg303 open 2020

Mildovo dokument měl zaslouženou pozornost


