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Podvěžáckej kurýr

Dnes večer to bude na-
posledy, co se budete 
moci nechat obsloužit od 
svých oblíbených číšní-
ků. Po novém roce totiž 
zavíráme krám a  štafetu 
po nás v hospodě přebírá 
nová parta.
 Pod Věží se totiž stává 
účastníkem nové reality 
show s názvem Česko hle-
dá superhospodu. V ní jde 
o to, že v hospodě dostane 
každá parta číšníků cca 2 
roky na to, aby se do pa-
měti štamgastů a  hostů 
zapsala natolik, že ti jí pak 
dají přednost před tou dru-
hou grupou.
 Podobný model už od-

zkoušeli v  Tádžikistánu, 
odkud pochází licence na 
tuhle reality show, a vedení 
jedné nejmenované televiz-
ní stanice u nás si zkrátka 
řeklo, že co se líbí v Tádži-
kistánu, to bude mít určitě 
úspěch i v Česku.
 Teď už je vám tedy jasné, 
kde jsme vzali peníze na 
loňskou dovolenou na Be-
lize, o které jsme vám psali 
v  minulém silvestrovském 
speciálu. Dostali jsme tak-
říkajíc nabídku, která se 
nedala odmítnout.
 Takže jestli se vám 
s námi ty necelé dva roky 
líbily, šetřete si dobré 
zvpomínky na hlasování, 

které proběhne cca za dal-
ší dva roky, kdy to budete 
právě vy - návštěvníci naší 
hospody, kdo rozhodne 
o  tom, jaká parta zůstane 
u kormidla legendární zá-
kladny.
 Dneska už si užijte úpl-
ně obyčejnej večer, kterej 
vlastně zas tak obyčejnej 
nebude, protože takhle 
obyčejnej večer vám na 
Silvestra bezesporu nena-
bídne žádná místní hos-
poda, knajpa ani nálevna. 
Takže ač nechtíc, Pod 
Věží zase píšeme historii 
a máme u nás to, co v žád-
ne jiné vodňanské hospo-
dě nemají.

Po novém roce zavíráme a štafetu 
Přebírá nová Parta

Ve společnosti svých oblíbených číšníků budete naposledy právě dnes

Dneska to buDe 
PoD věží úPlně 
obyčejnej večer

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

co bysme furt vymýšleli 
nějaké speciality. někdy 
si člověk musí užít taky 
úplně obyčejný večer. 
a právě ten vás dnes Pod 
věží čeká.
 Něco málo po jedenácté 
hodině dopolední k  nám 
úplně obyčejně dorazí 
účastníci fotbalového der-
by pražských S. 
 Zhruba o hodinu pozdě-
ji je úplně obyčejně doplní 
florbalisté a všichni si pak 
u  nás úplně obyčejně do-
přejí pivo a gulášek.
 Úplně obyčejně se pak 
někdo vytratí a někdo zů-
stane až do půlnoci.
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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

všichni čtenáři Pod-
věžáckýho kurýra určitě 
vědí, že pod hlavičkou 
naší hospody už vznikly 
hned 2 grotesky. a  ty se 
letos (resp. zítra, tj. příští 
rok) dostaly do nominace 
na oscary. 
 Americká akademie fil-
mového umění a  věd ka-
ždoročně udílí své Ceny 
Akademie. Ty ale všichni 
bezesporu známe pod jmé-
nem Oscar. Pro každého 
filmového tvůrce je Oscar 
tím největším oceněním. 
A  podvěžáckým grotes-
kám se nyní dostalo té cti, 
že jsou nominovány v  ka-
tegorii nejlepší cizojazyčný 
(rozuměj neanglicky mlu-

vený) film. Máme tak mož-
nost navázat na historické 
úspěchy Obchodu na korze 
(1965), Ostře sledovaných 
vlaků (1966) režiséra Jiřího 
menzela, nebo Kolji (1996) 
Jana Svěráka.
 V  hospodě už tak dává-
me dohromady nominaci 
na historickou výpravu do 
amerického Los Angeles, 
kde bude v únoru 2014 pro-
bíhat slavnostní večer s pře-
dáváním cen.
 Kritéria pro výběr jedin-
ců do této epochální expe-
dice jsou prozatím přísně 
tajná, aby se nám nechtěl 
některý ze štamgastů začít 
podbízet. Chovejte se tedy 
(v  souladu s  přívlastkem 

dnešního večera) úplně 
normálně a doufejte, že na 
konci ledna najdete ve své 
schránce povolávací rozkaz 
do týmu, který se vypraví 
dobýt Hollwood.
 Vyjednávací tým v  tuto 
chvíli zařizuje transport naší 
výpravy do místa samotné-
ho konání akce a  v  jedná-
ní je především soukromý 
tryskáč Petra Kellnera. Ten 
je ochoten stát se mecená-
šem všech našich následují-
cích grotesek.
 Na cestu nám ale mož-
ná přibalí i  nějakého pána 
s iniciály M. Z., který nám 
už teď vzkazuje, abysme 
si nezapomněli PUSSY 
[pasy].

PoDvěžácké grotesky
se chystají na oscary

na titulní stránce dneš-
ního speciálu jsme vám 
prozradili, že nás vystří-
dá nová parta číšníků. 
kdo za touhle grupou 
stojí?
 Na fotografii výše dobře 
informovaní čtenáři jistě 
rozpoznají, kdo že nám to 
převlékl kabát a postavil se 
takříkajíc na druhou stra-
nu barikády. Nejmenova-
ný štamgast naší hospody 
s  iniciály L. V. se rozhodl 
prosadit na těžkém trhu 
pohostinství a zkusit štěstí 
v oboru restauračních zaří-
zení.
 Hospoda se možná do-
konce dočká i  nového 
jména. V  užším výběru 
jsou slovní spojení jako 
„U  Střelce“, „U  modré 
uniformy“ nebo „Stani-
ce“, která by měla alespoň 
částečně odkazovat na ny-
nější přezdívku Pod Věže, 
legendární základnu.
 Uvidíme, jak se nová 
parta své role zhostí a s ja-
kými nápady příjde. Pokud 
se něco nepovede, víme, 
kdo tomu velí :-)

kDo stojí za 
novou Partou?

Česká kinematografie bude mít po letech na Oscarech skutečné želízko v ohni


