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Podvěžáckej kurýr
také letos budeme zpívat 
podvěžácké koledy

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

RefeRendum 
Rozhodlo

4. a 5. prosince 2015 
u nás v hospodě proběh-
lo historicky první pivní 
referendum, ve kterém si 
pivní migranti z  restau-
race na sadech sami roz-
hodli o  tom, jak budou 
označováni.
 Volební účast byla vyso-
ká, dalo by se říci rekord-
ní (aby také ne, volilo se 
vůbec poprvé), a vy tedy 
vězte, že od nynějška je ofi-
ciálně ustáleným názvem 
pro tyto naše spolupíče vý-
raz SADYSTI.
 O  důvodech, co k  této 
volbě sadysty vedlo se do-
čtete na další straně tohoto 
vydání...

pod věží je to už dlou-
holetá tradice, která 
sahá dávno do  dob, než 
byla legendární základ-
na znovuotevřená. před 
Štědrým dnem se naši 
milí štamgasté schází 
u  svého stolu a  společně 
zpívají vánoční koledy. 
 Od  minulého roku na-
víc jejich sametové hlasy 
vede originální Podvěžác-
kej vánoční zpěvník a i díky 
němu kvalita produkce ci-
telně stoupla.
 I  tak ale nenecháváme 
nic náhodě a  na  letošní 

Koledy chystáme už jeho 
druhé (vylepšené) vydání. 
 Minulý rok totiž naše 
tenory pletly nesmyslné 
a  pro drtivou většinu šta-
mgastů naprosto matoucí 
klikyháky, které amatér-
ským pěvcům slouží coby 
vodítka a  sami je nazývají 
noty. Naši štamgasté jsou 
však takové kapacity, že 
tyto berličky nepotřebu-
jí a tudíž byste je ve dru-
hém vydání Podvěžáckýho 
zpěvníku hledali marně.
 Další otázkou pak bude, 
jak na tento zvyk zareagu-

jí sadysté. Pivní migranti 
prozatím pokojně splývají 
s naší kulturou, ale na-
prostou neznámou je právě 
jejich postoj k Vánočním 
svátkům.
 Pokud by se chtěli přidat, 
rádi je přivítáme a i jim na-
bídneme náš zpěvník k dis-
pozici.
 Sraz všech tenorů a ná-
pojová příprava na zpěv 
je Pod Věží ve středu  
23. prosince 2015 od 18h.
 Přijďte si zpříjemnit 
předvánoční večer a zapět 
si s námi tradiční koledy :-)

Pár kousků na rozehřátí a rázem je hospoda plná Zlatých slavíků...
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pRoč sadysti?
v  následujícím sloupku 
vám přinášíme exkluziv-
ní vhled do  toho, proč 
referendum dopadlo tak, 
jak dopadlo a  to včet-
ně nepotvrzených spe-
kulací, které by se daly 
označit za  ony pověstné 
novinářské kachny.
 Nejprve se podívejme 
na  krátký výklad Kamila 
„Doktora“ Horáka, který 
okomentoval jednotlivé 
možnosti;
1)  SADISTI - nejsme žád-

ní násliníci
2)  SADAŘI - umíme sázet 

maximálně jedno pivo 
za druhým

3)  SADYSTI - jediné 
správné pojmenová-
ní, páč Sady nám byly 
vlastní

Z  celkového počtu 25 
odevzdaných hlasů jich 
plných 23 bylo pro vítěz-
nou variantu SADYSTI,  
1 hlas pak získalo označení 
SADISTI i SADAŘI.
 Volební komise uved-
la, že volební účast byla 
79,9 % a  nezapomněla si 
k tomu pogratulovat.
 Jen několik málo hodin 
po  oficiálním uznání vý-
sledků se začali rojit spe-
kulace, že na  referendum 
měla vliv aktivita někte-
rých lobbistů a  padlo do-
konce i jméno gurua všech 
těchto mágů; pana Ivo 
Rittiga.
 Ten ovšem všechny 
tyto spekulace ústy svého 
právníka kategoricky po-
přel a uvedl, že tou dobou 
se stejně nacházel buďto 
v Monaku, nebo ve vazbě.

poslední zápas základ-
ních skupin evropské 
ligy se měl pro nejslav-
nější a nejúspěšnější čes-
ký fotbalový klub ac 
spaRta praha odehrát 
až na  vzdáleném kyp-
ru. podívat se v prosinci 
k moři, inu proč ne. 
 Dva odvážlivci Michal 
„Ozzák“ Koutský a  Aleš 
Říha se rozhodli, že jsou 
ochotni tuto oběť pro svůj 
klub podstoupit. Ve středu 
časně ráno vyrážíme směr 
České Budějovice a  pak 
dále vlakem do Vídně, od-
kud nám letí letadlo s pře-
stupem v Istanbulu. Jelikož 
je pro Aleše létání lehce 
stresující a  pro mě vůbec 
první let v životě, posilňu-
jeme se cestou lahvinkou 
rumu na  kuráž. Z  Vídně 
odlétáme bez zpoždění, ale 
hned po příletu do Turec-
ka nabírá navazující spoj 
více než 30 minut. 
 Letištní kontrola v  Tu-
recku je hodně bene-
volentní. I  po  pípnutí 
po průchodu rámem prak-
ticky žádná další kon-

trola neprobíhá a  jsme 
vpuštěni bez problémů dál. 
Po chvilce pozorování jsme 
zjistili, že rám pípá, když 
nikdo neprochází. Asi je 
to tak v  pořádku. Přelet 
na  Kypr pak uběhl rychle 
a kolem 10 večer místního 
času jsme přiletěli na  leti-
ště Ercan a  odtud jsme si 
vzali taxi do Nikósie. 
 Cesta z  letiště uběh-
la celkem rychle, proto-
že s předpisy si řidič hlavu 
nelámal. Pomalu jel jen 
na  úseku, kde byl značen 
limit 65, asi 140. V Nikósii 
nás dovezl pouze na  hra-
nice a dál jsme to již mu-
seli dojít pěšky, navíc jsme 
se s ním domluvili, aby nás 
druhý den vyzvedl po  zá-
pase u  stadionu. Celníci 
nás sice zkontrolovali, ale 
na  Turecké straně většina 
pozorovala zápas Arsena-
lu (jeden dokonce na svém 
počítači hrál hry) a na Ky-
perské straně o 100 metrů 
dál zase všichni sledova-
li zápas Chelsea. Rychle 
jsme našli hotel a pak vyra-
zili za kamarády do místní 

putyky ochutnat pár piv. 
Druhý den v 9 ráno (ve stí-
nu už přibližně 16°C) jsme 
se odhlásili z  hotelu a  au-
tobusem jsme se přesunuli 
do města Larnaka na pláž. 
 Opalování a  koupání 
v moři v prosinci se splnilo. 
Akorát místní na nás div-
ně koukali (chodili kolem 
oblečeni v  bundách a  če-
picích). Chvíli času jsme 
věnovali i  prohlídce měs-
ta a  také objevili náznak 
Vánoc v  podobě stromu 
na pláži. Kolem 3 odpole-
dne jsme se přesunuli zpát-
ky do  Nikósie a  podnikli 
prohlídku památek i  zde. 
Prošli jsme kolem mno-
ha kostelů i ambasády, na-
víc kolem 5 odpoledne 
jsme slyšeli i z turecké čás-
ti města svolávání z  meši-
ty. Pak už následovalo jen 
netrpělivé čekání na  taxi, 
které bylo domluveno po 8 
u  hotelu. Mezi auty byla 
pro nás připravena i  taxi-
-limuzína. 
 Na stadion jsme se dostali 
s  hodinovým předstihem. 
Přestože byl stadion  >> 

Dříve nejmenovaný, nyní odmaskovaný nemohoucí fotbalový fanoušek...

podvěžáci na cestách: se spaRtou 
v pRosinci na kypR
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takováhle událost se 
neděje každý rok. maxi-
málně tak jednou za de-
kádu. a  to bůhví jestli. 
ve  čtvrtek 17. listopadu 
měla premiéru sedmá 
epizoda největší filmo-
vé ságy všech dob (fuck 
you lotR, fuck you 
harry potter :-) ) star 
Wars s podtitulem síla se 
probouzí.
 Filmfanatic samozřejmě 
nechyběl a už na přeplně-

né půlnoční předpremiéře 
sbíral první dojmy z  dob-
rodružství v jedné předale-
ké galaxii.
 Děj sedmé epizody se 
odehrává cca 30 let po Ná-
vratu Jediho a galaxii zno-
vu vládne Temná strana 
Síly. Luke Skywalker ně-
kam zmizel a marně se ho 
snaží najít Odboj i  První 
řád (nová verze Impéria).
 Režisér J. J. Abrams sli-
boval pravověrným fa-

nouškům ságy, že původní 
látku bude ctít a  jediným 
slovem nelhal. Start nové 
série je tak boží, jak jen 
mohl být a  vy byste si ho 
rozhodně neměli nechat 
ujít v kině! 
 Je to totiž opravdu jed-
na z  nějvětších filmových 
událostí historie.

okno filmového fanatika: 
staR WaRs - síla se pRobouzí

ti z  vás, kteří sledu-
jí náš facebookový pro-
fil i všechny ty internety, 
dozajista neunikli nejno-
vější módní vlně; zmate-
nému Johnu travoltovi.
 Internetoví filutové se ho 
totiž rozhodli využít v (ne)
jedné vtipné animaci.
 Poprvé se tenhle virální 
GIF (animovaný obrázek - 
pozn. red.) objevil na por-
tálu Imgur, když tam 
uživatel karmafrappuccino 
začátkem listopadu nasadil 
zmateného Travoltu mezi 
regály v narážce na nákup 
vánočních dárků.
 Od  té doby se strh-
la doslova lavina parafrá-
zí na tuhle pózu a pozadu 
jsme logicky nezůstali ani 
my - jdeme totiž s  do-
bou, že? Vincent Vega tedy 
bloudil i  ve  Vodňanech 
a bohužel pro něj jen těsně 
minul legendární základnu 
Pod Věží.
 Jestli se chcete nad nej-
rozmanitějšími animacemi 
zmateného Johna Travolty 
pobavit, zadejte do vyhle-
dávače „Confused Travolta“ 
a kochejte se.

kteRak se 
John tRavolta 
nepodíval 
pod věž

>> v posledních letech re-
konstruován, tak z  celko-
vého dojmu nás to moc 
neoslovilo. O  zápasu již 
všichni vědí, jak probí-
hal a  skončil, ale pro jis-
totu. Sparta si odváží 
vítězství 3:1 a  nám dodá-
vá nám tak chuť i  k  cestě 
zpět domů. Po zápase hle-
dáme domluvený taxi, ale 
nemůžeme ho nikde na-
jít, domlouváme tedy jiný, 
který nás za  domluvenou 
cenu a  taxametru vezme 
přes hranice na letiště. Zde 
přečkáváme pár hodin a le-
tíme do  Istanbulu a  pak 

do Vídně. Zde nám ke vší 
smůle ujíždí spoj do  Čes-
kých Budějovic a tak jsme 
nuceni zde čekat další 2 ho-
diny. Cesta už potom ubí-
há celkem rychle a v pátek 
přibližně v půl 9 večer vy-
stupujeme ve  Vodňanech 
na vlakovém nádraží. 
 Za sebou máme nádher-
ný výlet a  zážitky, poma-
lu 6000 km a  očekávání, 
zda bude los na vyřazovací 
část milosrdný a my se po-
díváme na nějaké rozumné 
místo (dnes už víme, že ur-
čitě do  Krasnodaru nepo-
letíme). Na  závěr snad jen 

pár poznámek: Na  Kyp-
ru se jezdí vlevo a značení 
nikdo nedodržuje. Na haj-
zlu se použitý papír vhazu-
je do  koše vedle záchodu, 
protože mají malé odpadní 
trubky. Mají jiné elektric-
ké zásuvky, ale na  recepci 
v hotelu mají na vyžádání 
redukce. 
 Pokud chcete pašovat 
něco z Kypru (letiště Ercan 
na turecké části) až do Ev-
ropy, není žádný problém, 
protože kontroly skoro žád-
né neprobíhají, i když píp-
nete při průchodu rámem. 

Ozzák
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GaleRie osobností, co nikdy 
nebyla pod věží

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

v  návaznosti na  článek 
o  zmateném Johnu tra-
voltovi, který netrefil 
na  legendární základ-
nu, nám přišlo fér udě-
lat na  stránkách našeho 
plátku trochu místa prá-
vě pro osobnosti, které 
k nám do hospody nikdy 
nezavítaly. 

 Proto se tu čas od  času 
objeví sloupek o  některé 
zajímavé osobnosti, která 
se Pod Věž nikdy nepodí-
vala.
 Věříme, že tento přístup 
je vůči vám fér a  vy tak 
nebudete nikdy uvedeni 
v omyl některým ze štam-
gastů konkurenčních ná-

leven, který by vám chtěl 
tvrdit, že ta a ta celebrita se 
Pod Věží ukázala.
 S  vědomostmi naší Ga-
lerie osobností, co nikdy 
nebyly Pod Věží mu snad-
no dáte korektní odpověď 
a navíc ho ohromíte svými 
detailními znalostmi vaší 
oblíbené hospůdky.

Žádná z osobností na snímku nikdy nebyla v restauraci Pod Věží. Garantováno!

31. prosince vyjde už tra-
diční silvestrovský speci-
ál podvěžáckýho kurýra.
 V pravidelné dávce vtip-
ných článků se můžete tě-
šit třeba na  článek, kterak 
naší hospodu (na  rozdíl 
od Johna Travolty) navští-
vil legendární Sean Co-
nnery, nebo hned několik 
perfektních citátů přímo 
od štamgasťáckého stolu.
 Takže doražte k  nám 
na jedno i na Silvestra! :-)

silvestRovský 
speciál

Jistě s každým dalším čís-
lem očekáváte, kdy se ob-
jeví již dlouho slibovaný 
report z výjezdu fanouš-
ků spaRty do thunu. 
 Bohužel Vás musí-
me zklamat, protože ani 
v  tomto vydání ho nena-
jdete. Policista Lukáš Ví-
šek se totiž celý měsíc pilně 
připravoval na  největší 
událost roku, kterou je be-
zesporu den 13. 12. – Svá-
tek všech policajtů. 
 Určitě jste i vy jste zazna-
menali zvýšený výskyt po-
licejních příslušníků v naší 
hospodě v  poslední době 
- to právě kvůli oslavě to-
hoto svátku. Snad jste ne-
zapomněli popřát.

Ozzák

svátek vŠech 
policaJtů

pod věží je už nějakou 
dobu k  zakoupení kníž-
ka vzpomínky mistrů. 
 Slávistická beseda spoje-
ná s  autogramiádou auto-
rů Ondry Zlámala a Vaška 

Hanzlíka se u nás koná/la 
v pátek 19. prosince a určitě 
není od věci připomenout, 
že v  knize je významným 
způsobem zmíněná i  naše 
hospoda.

RestauRace pod věží v knížce ondRy 
zlámala vzpomínky mistRů


