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Podvěžáckej kurýr

Mysleli jste si, že 
Češi jsou mistři svě-
ta v  ochcávání pravidel 
a  obcházení opatření 
ohledně covidu 19? Pak 
vězte, že v  Irsku jsou 
ještě dál, než my a hrají 
si svojí vlastní ligu.
 Tamní milovníci alko-
holu totiž objevili meze-
ru ve vládních restrikcích 
a našli si cestu do hospo-
dy i  za  nouzového stavu. 

A co je nejvtipnější, tak 
zcela legálně a  dle pravi-
del. Jak, když jsou v zemi 
všechny hospody zavřené?
 Vynalézaví Irové si to-
tiž všimli, že letištní bary 
mají výjimku, a tak si ku-
pují levné letenky, aby se 
dostali na letiště, kde ná-
sledně nenastoupí do  le-
tadla, ale několik hodin 
se věnují popíjení. Skvělý 
tah, před kterým smeká-

me. Ale teď ta nejdůle-
žitější otázka; jde tebhle 
postup aplikovat u  nás v 
České republice?
 Bohužel to vypadá, že 
u  nás tohle možné není, 
protože i  na  letišti jsou 
všechny hospody a  bary 
zavřené. Výjimku tvoří 
pouze kavárny - ty jsou 
stále otevřené, ale v jejich 
nabídce jsme alkoholické 
nápoje bohužel nenašli.

Irové objevIlI trIk, 
jak se legálně zbořIt 
I běheM lockdownu

Hospoda na letišti v irském Dublinu.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Maradona 
už je v nebI

v  prosinci nás opustil 
božský diego Maradona 
a pokud někdo pochybo-
val, že i přes všechny své 
hříchy, se tenhle fotbalo-
vý génius dostal do nebe, 
tak na  snímku výše při-
nášíme důkaz, že tomu 
tak skutečně bylo.
 Na  fotbalovém hřišti 
proslul argentinský zálož-
ník Diego Maradona geni-
álními kousky, mimo něj 
na sebe strhával pozornost 
četnými skandály. Karié-
ru mistra světa z roku 1986 
notně poznamenala závis-
lost na  kokainu. Necelý 
měsíc po 60. narozeninách 
ve středu Maradona zemřel 
na infarkt.
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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

na  psaní už se dal kde-
kdo, a když třeba tomáš 
řepka může „napsat“ víc 
knížek, než za život pře-
četl (aktuálně má na kon-
tě 5 vydaných titulů), 
proč by nemohla sepsat 
memoáry také manželka 
pana premiéra?
 A že se nejspíš můžeme 
těšit na pořádně peprné 
vyprávění. Co jiného totiž 
očekávat od knihy s ná-
zvem S kým spím, když 
náhodou ne s ním?

knIžní 
novInka

bumerang je jednodu-
chý dřevěný nástroj uží-
vaný k různým účelům. 
 Je prvotně spojován 
s  původními obyvateli 
Austrálie, i  když ho lze 

najít i  v  různých oblas-
tech Afriky či u  někte-
rých indiánských kmenů 
v  Americe. Vracející se 
bumerang má profil kří-
dla. Pokud je vyhozen s 

příslušnou rotací, vytváří 
se aerodynamický vztlak, 
který jeho dráhu zakři-
vuje. Víte ale, jak se říká 
bumerangu, který se ne-
vrací? Klacek.

další Podvěžácký objev

Objevili jsme bumerang, který se nevrací.

Pod věží stále určuje 
trendy a  směr pohos-
tinství, takže nemáme 
pochyby o  tom, že náš 
nejnovější nápad v  nej-

bližší době okopírují 
hospody po celé republi-
ce a možná i v zahraničí.
 Od  jara 2021 vychází-
me vstříc všem vodákům 

a otevíráme u nás půjčov-
nu lodiček. Na výběr bude 
z řady modelů i barevných 
provedení, takže si vybere 
doslova každý.

PůjČovna lodIČek Pod věží

V naší půjčovně lodiček budete mít širokou nabídku nejrůznějších modelů...

šťastný nový 
rok váM Přeje...

šťastný nový rok vám pře-
je firma Fruko schulz, 
výrobce pravého jindři-
chohradeckého rumu 
s plachetnicí. a taky ton-
da Panenka...
 Nevíme, jak vy, ale my 
tuhle reklamu žereme :-D


