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Podvěžáckej kurýr

Čas plyne jako voda 
a  jednoduše se nedá za-
stavit. A  tak je tomu le-
tos už potřetí, co můžete 
Vodňanské rybářské dny 
prožít na obrozené legen-
dární základně Pod Věží.
 A  tak trochu tradičně 
bude doprovodným pro-
gramem nejen rej na ná-
městí Svobody, ale také 
mistrovství světa v  led-
ním hokeji. Nejeden z vás 
si určitě všimnul, že co se 
počasí týče, tak na tenhle 

podnik je vždy spolehnu-
tí. Jakmile začne mistrov-
ství v tomhle ryze zimním 
sportu, v  Čechách se rtuť 
teploměru začne šplhat na-
horu. A nejinak tomu bylo 
také letos.
 Turnaj mají naši chlapci 
slušně rozehraný, takže se 
nestyďte a  přijďte je pod-
pořit na některý ze zápasů 
třeba k nám do hospody.
 Mimo to si ale během 
rybářských dnů klidně od-
skočte třeba na věž vod-

ňanského kostela, ze které 
se můžete na Pod Věž po-
dívat z úplně jiného úhlu, 
než jste zvyklí.
 Pokud vás ale z té výšky 
náhodou přepadne závrať, 
tak jí pak honem rychle 
přijďte uzemnit a  upivnit 
k nám do hospody.
 Ať už si během sváteč-
ního květnového víkendu 
uděláte program jakýko-
li, legendární základna má 
pro vás svoje brány vždy 
otevřené :-)

Letos jsou to už třetí 
Rybářské dny nA 
znoVuoteVřené zákLAdně

Jak to letos bude s počasím? Vyjde, nebo nevyjde? :-)

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

FAndíme 
nAšim nA ms 
V Ledním 
hokeji!

jak už jsme zmínili 
v  hlavním článku tohoto 
čísla (vlevo); znovu se hra-
je mistrovství světa v led-
ním hokeji. A  Pod Věží 
tradičně patří mezi hos-
pody, kde se vydatně fan-
dí našim barvám!
 K tomu u nás najdete ide-
ální podmínky, když zápa-
sy můžete sledovat hned na 
3 televizních obrazovkách. 
Na přesrok možná koupíme 
i elektronickou tužku a bu-
deme si moct rozebírat tře-
ba taková vítěztví, jako bylo 
to proti Švédsku.
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V sobotu 23. dubna se 
u  nás v  hospodě usku-
tečnila historicky 1. pod-
věžácká pivní degustace. 
12 pivních degustátorů 
při ní ochutnalo 6 netra-
dičních piv, se kterými 
se na čepu hospod nese-
tkávají zrovna každý den 
a  rozšířili si tím své piv-
ní obzory.
 Konkrétně šlo o  násle-
dující exponáty; Konrád 
Vratislavice 11°, Granát 
Černá Hora 12°, Primá-
tor Weizenbier 12°, Pout-
ník Pelhřimov 12°, Skalní 
ležák Chodovar 12° a Por-
ter Pernštejn 19°.
 Jak vidno, žádné leh-
ké váhy. Naši degustáto-
ři se však s  pivní výzvou 
vypořádali na jedničku 
a  dokonce u  toho stači-
li rozdávat známky, jako 

ve škole. Součástí pivní 
degustace totiž bylo také 
nesoutěžní hodnocení jed-
notlivých exponátů.
 Na konci akce jsme tak 
mohli vyhlásit pomyslné-
ho premianta třídy. Tím se 
stal Skalní ležák Chodovar 
12°.
 Degustace začala od 
„lehčích“ piv (i  nejslab-
ší 11° měla obsah alkoholu 
4,8 %) a postupovala smě-
rem vzhůru. A to nejen co 
se týče obsahu alkoholu, 
takže každý další exponát 
„dával víc“, ale také plností 
své chutě.
 Weizenbier 12° se do-
tknul dokonce až banáno-
vých chutí a  pro většinu 
pivařů bylo tohle pčeničné 
pivo asi nejexotičtějším ex-
ponátem z  nabídky. Přes-
to se poměrně překvapivě 

dokázal umístit na bedně 
(obsadil 3. místo).
 Během degustace voněly 
na stole klobásy a degustá-
toři si na památku odnes-
li také originální otvírák 
s  logem téhle ojedinělé 
akce, pamětní certifikát a 
hlavně spoustu zážitků.
 Akci doprovázel také od-
borně neodborný výklad 
k  jednotlivým exponátům 
a  následně i  živá diskuze 
všech přítomných degustá-
torů.
 Na akci máme jen samé 
pozitivní ohlasy, protože 
každý pivař si našel mezi 
exponáty svého favorita 
a  zcela určitě si tedy Pod-
věžáckou pivní degustaci 
někdy zopakujeme.
 Děkujeme všem zúčast-
něným a budeme se těšit 
na příště!

Pivní degustátoři v akci...

během 1. podvěžácké 
pivní degustace jsme čas-
to zmiňovali také pivo-
var matuška.
 Jeden z  nejlepších sou-
časných pivovarů v Česku 
je opředen aurou pivní do-
konalosti a  jeho Matuška 
Apollo Galaxy je teď k do-
stání i na planetě Zemi! Jak 
potvrzuje pohotový sní-
mek jednoho našeho de-
gustátora, který na tenhle 
exemplář narazil v  První 
Pivní Tramway na praž-
ském Spořilově (www. 
prvnipivnitramway.cz)

mAtuškA 
APoLLo GALAxy: 
nyní k dostání 
i nA PLAnetě 
zemi

máme zA sebou histoRicky
1. PodVěžáckou PiVní deGustAci

Bomby nejspíš jedou už 
i  v  ČTK. Jak jinak si to-
tiž vysvětlit tohle cimrma-
novské tiskové prohlášení? 
Takže i  když o  tom, jest-
li u nás v hospodě Jára Ci-
mrman někdy byl se vedou 
spory, zprávu zveřejňujeme.
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V minulém čísle Filmfa-
natic rozebíral 4d kino a 
dnes se pro změnu zamě-
ří na malý filmeček, kte-
rý by ale neměl uniknout 
vaší pozornosti.
 A to především, poku 
máte rádi nápadité mixová-
ní žánrů, které se poslední 
dobou stále více prosazuje 
na filmovém plátně i tele-
vizní obrazovce.
 Film Ulice Cloverfield 10 
byl oznámen až necelé dva 
měsíce před dokončením, 

takže veřejnost o tomhle 
kousku nic moc nevěděla.
 Je to tak trochu komorní 
snímek, protože v něm de 
facto vystupují jen 3 herci 
a děj se z převážné části 
stopáže (105 minut) ode-
hrává v atomovém krytu 
pod farmou kdesi ve Spo-
jených státech.
 Tam se ústřední troji-
ce (postarší farmář, jeho 
„nádeník“ a dívka, kterou 
zachránili po autonehodě) 
schovává před apokalyp-

sou, která nastala na po-
vrchu. Jenže nikdo vlastně 
moc neví, co se stalo.
 Byl to jaderný, nebo che-
mický útok? A útočili vů-
bec lidé?
 Víc bych vám nerad 
prozrazoval, protože čím 
méně budete o tomhle fil-
mu vědět, tím víc se budete 
bavit.

okénko FiLmoVého FAnAtikA

Pod věží se nám pomalu 
začínají nožit také para-
normální jevy nebo při-
nejmenším dosti podivné 
až záhadné události. jed-
nou z  nich je i  nedáv-
ná zkušenost, kterou si 
prožil jeden z našich šta-
mgastů, jehož identitu 
známe, ale záměrně neu-
vádíme.

 Už jen, že se stalo to, že 
se probudil v prázdné hos-
podě by vydalo na mi-
nimálně jednu vydatnou 
epizodu legendárního seri-
álu Akta X.
 Co by ale Fox Mulder ří-
kal na to, co následovalo 
pak; štamgast uvádí, že si 
nepamatuje nic, jen nějaké 
světlo na konci tunelu, kte-

ré následoval a díky němu 
se v pořádku dostal z hos-
pody až domů.
 Googlili jsme googli-
li a  po důkladné analýze 
jsme dospěli k závěru, že se 
muselo jednat o  mimotěl-
ní zážitek, kdy duše zmíně-
ného bloudila v  hospodě, 
i  když tělo už by nejradši 
bylo doma v posteli.

záhAdA VLouPání z hosPody 
A sVětLA nA konci tuneLu

na stránkách Podvěžác-
kýho kurýra už jste za 
těch více než 30 čísel na-
razili na pěknou řádku 
(na první pohled) nesmy-
slných slovních spojení. 
Ale nealkoholickej panák 
patří určitě k  těm nejbi-
zarnějším. nicméně prá-
vě proto má své místo 
v  dnešním lingvistickém 
sloupku.
 Kdo ví, kde tohle spoje-
ní poprvé zaznělo a jestli je 
na něm vůbec něco prav-
dy. Může to být takzvaný 
HOAX [:houks:], neboli fa-
lešná zpráva, mystifikace - 
zkrátka novinářská kachna.
 Ale také nemusí. Exis-
tence tohoto fenoménu je 
zkrátka jednou velkou ne-
známou a  my bychom vás 
tímto chtěli poprosit, abys-
te nám pomohli v  pátrání 
po tomhle (doposud) neob-
jeveném prvku.
 Kdykoli tedy narazíte na 
tohoto fantoma českých 
hospod, probuďte v  sobě 
investigativního ducha 
a  zkuste pořídit fotografic-
ký důkaz, kterým bysme 
dokázali existenci tohohle 
fenoménu.

LinGVistický 
koutek: 
nealko 
panák

Pověstné světlo na konci tunelu
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Podvěžáci se minulý rok 
vydali do (západo)ně-
meckého norimberku na 
koncert legendární aus-
tralské kapely Ac/dc. 
A  letos dorazí tahle ma-
šina také k nám do Čes-
ka. koncert v  pražských 
Letňanech se uskuteční 
v neděli 22. května.

 Ale nebude to obyčej-
ný koncert. Tedy, ne že by 
AC/DC někdy koncerto-
vali obyčejně, ale tentokrát 
to bude opravdu netradiční 
zážitek.
 Frontman a  zpěvák ak-
pely Brian johnson totiž 
vážně onemocněl (hrozi-
la mu ztráta sluchu, pokud 

by pokračoval v koncerto-
vání), takže ejsíci se museli 
vytasit s  náhradním řeše-
ním. A jak napodívá obrá-
zek s Jirkou Babicou výše, 
novým zpěvákem pro ak-
tuální turné se stal Axl Rose 
z Gunś ń Roses. 
 V příštím čísle tedy oče-
kávejte report z koncertu.

V minulém čísle jsme 
udělali chybu v  článku 
o rozmáhání nelegálních 
graffiti a počmáraném 
lístku Romana Lange-
ra. dnešním sloupkem 
bychom se rádi omluvi-
li nejen jemu, ale také 
všem jeho spolusedícím.
 Dle hospodského refe-
renda, které u  nás slav-
nostně proběhlo 4. a  5. 
prosince 2015, je totiž je-
diné správné a lingvisticky 
i  politicky korektní ozna-
čení pro pivní migran-
ty z restaurace Na Sadech 
SADYSTI. Nikoli sadaři, 
jak bylo chybně uvedeno 
ve výše zmíněném článku.
 Slibujeme, že na příš-
tě si budeme dávat pozor 
a k tomu nám dopomáhej 
PLATAN :-)

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

PodVěžáci nA cestách zA kuLtuRou: 
bLíží se PRAžský konceRt Ac/dc

RedAČní 
omLuVA 
sAdystům

už nějaký ten čas vám 
sice slibujeme další pod-
věžáckou grotesku (a věz-
te, že zaděláno na ní je, 
dokonce hned na 2!), ale 
mimo to chystáme také 
jeden celovečerní  film. 
 Když si totiž mohl Brad 
Pitt natočit 7 let v Tibetu, 
proč bysme si my nemohli 
natočit 7 dní Pod Věží?! Na 
motivy skutečných událos-

tí bysme mohli natočit do-
konce i  delší podívanou, 
ale prozřetelně si chceme 
nechat místo pro případná 
pokračování.
 Pokud byste se tedy cíti-
li na některou z  hlavních 
rolí, dostavte se kterýko-
li večer k nám do hospody 
a podstupte casting, na je-
hož základě vás buďto ob-
sadíme, nebo neobsadíme.

7 dní Pod Věží, jAko 7 Let V tibetu

Jirka Babica má vyřešíno hned...

citát čísla
„Chceš si za*ukat?“
„ne, děkuji. Raději 
postojím!“

CLAVIN
Co dodat?!


