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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Výročí 21. 
srpna 1968
V srpnu jsme si znovu při-
pomněli smutné výro-
čí invaze vojsk Varšavské 
smlouvy. 21. srpna 1968 
začala okupace tehdejšího 
československa „spřáte-
lenými“ armádami v čele 
se sovětskými vojsky.
 Pokud by na to někdo za-
pomínal, je třeba si neustále 
připomínat, že nešlo o žád-
né osvobození, ale prach-
sprostou invazi.
 Zvací dopis tenkrát po-
depsali; Alois Indra (1921 
– 1990), Drahomír Kol-
der (1925 – 1972), Oldřich 
Švestka (1922 – 1983), , An-
tonín Kapek (1922 – 1990), 
Vasil Biľak (1917 – 2014).
 Poslání dopisu bylo vlas-
tizradou patrně i podle teh-
dejších zákonů. Podepsaní 
za ni nikdy nebyli souzeni. 
Pravost podpisů byla pro-
kázána kriminalistickými 
metodami. Nezapomínej-
me!

pod Věží se uskutečnily 
už dva ping pongové tur-
naje. Tenhle sport, co se 
točí kolem malého bílého 
míčku, už má v hospodě 
svou nezastupitelnou roli 
a  prostě sem neodmysli-
telně patří. Ve středu 28. 
září (státní svátek, takže 
bude volno) se pak může-
te těšit na už třetí turnaj 
pod Věží opEn.
 Stejně, jako tomu bylo 
v předešlých turnajích, tak 
i  tentokrát se můžete těšit 

na  věcné i  finanční ceny 
a  rozhodně tak bude o  co 
hrát.
 Kapacita turnaje je ma-
ximálně 20 osob, takže se 
svými přihláškami nevá-
hejte a  podávejte je u  ob-
sluhy nejpozději do neděle 
25. září.
 Po obsazení startovní lis-
tiyn budou účastníci tur-
naje rozděleni do 4 skupin 
po 5 účastnících.
 V hrací den, tedy ve stře-
du 28. září 2016, pak 

od  10:00h proběhne pre-
zentace a  od  10:30h celý 
turnaj začne.
 Věříme, že i  tentokrát 
přilákáme nejen řady na-
šich stálých hostů a  štam-
gastů, ale také nějaké ty 
nové tváře, co by vhod-
ně okysličily lehce zatuch-
lé pingpongové prostředí. 
V  něm nám totiž poma-
lu začíná chybět nějaká 
kvalitní vnější motivace 
k dalším výkonostním po-
sunům :-)

28. září sE uskuTEční další 
pingpongoVý Turnaj 
pod Věží opEn

Po delší dově se Pod Věží znovu bude hrát ten nejlepší ping pong o ceny...
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podvěžáckýmu kurýru se 
až doposud vyhýbala ja-
kákoli inzerce nebo re-
klamní sdělení. V  zájmu 
hospody ale tentokrát 
uděláme výjimku.
 Na těch internetech jsme 
totiž narazili na jedno pěk-
né výběrové řízení, kte-
ré bychom rádi realizovali 
také Pod Věží.
 Pokud tedy splňuje-
te výše uvedené požadav-
ky, nestyďte se, přihlaste se 
a staňte se naším štamgas-
tem!

nEplacEná 
inzErcE

Jestli jste si někdy říka-
li, že máte smůlu, když 
jste dostali poslední pivo 
ze sudu, tak vězte, že my 
jsme si nedávno uvědomi-
li, že to vlastně není až ta-
ková smůla. 
 Do sudu se totiž vejde 
pouhopouhých 50 litrů, 
zatímco do tanku plných  
1 000 litrů! Takže tak.

opraVdoVý 
pEch? poslEdní 
piVo z Tanku

2174 – 2176. To není le-
topočet, který by měl 
v budoucnosti něco zna-
menat, ale výsledek 1. 
historického zápasu 
v  bowlingu mezi druž-
bou a pod Věží.
 Vítězství naší samozva-
né bowlingové reprezen-
tace se nerodilo snadno, 
ale neponechali jsme nic 
náhodě a na tento mač se 
řádně připravili. To bodo-
vě znamená;
- měli jsme dresy
-  všichni jsme přišli na zá-

pas včas
-  měli jsme nehrajícího 

trenéra

Zato náš soupeř, to byl 
pravý opak našeho vzor-
ného přístupu. Někteří 
hráči z  jeho kádru přišli 
pozdě, neměli jednotný 

úbor a  na  čepu dokonce 
chyběl kalný Gambrinus, 
což jsme opravdu nečeka-
li.
 I přes tyto zjevné rozdíly 
mezi jednotlivými výbě-
ry se utkání hrálo v  du-
chu FAIR PLAY a  soupeř 
dokonce vyhrál první dvě 
kola. V  té chvíli vedl už 
o 130 bodů, ale pak zřej-
mě zapracovala naše silná 

psychika (nebo vyšlo pro-
hození drah - něco ve sty-
lu cimrmanovské „výměny 
mečů“), tento deficit jsme 
dokázali stáhnout a  při-
psat si i  celkové vítězství. 
Složení mužstev;
 družba (domácí): Gary, 
Bečky, Motorka, Haryk.
 pod Věží (hosté): 
Paďák, Vesy, Hurd, Hrdla, 
nehrající trenér Lama.

Dresscode byl jedniznačně na naší straně...

2174 – 2176

Bodové hodnocení jendotlivců

1. Gary 647

2. Haryk 566

3. Paďák 558

4. Vesy 557

5. Hurd 541

6. Hrdla 520

7. Bečky 486

8. Motorka 465
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pro někoho to byl oka-
mžik, kdy u něj jeho číš-
ník stoupnul na ceně. pro 
jiného to byla chvíle, kdy 
přišel o  kamaráda. jed-
no je však jisté. pod Věží 
si musí i ostřílený výčepní 
dávat pozor z čeho pije!
 Jirkovi Kuňákovi Nová-
kovi se totiž před časem 
„podařilo“ napít se ze spar-
ťanského půllitru.
 Těžko už dnes dopát-
ráme, jestli šlo o  nějaký 
nemístný žert zdejší spar-
ťanské enklávy, nebo jen 
čistě smutnou náhodu, kte-
rá pouze shodou šťastných 
okolností neskončila tra-
gédií. Kažpodápně vzpo-
meňme legendární scénu 
z  Limonádového Joea „Li-
hovina!“ a buďme rádi, že to 
takhle nešlehlo i s Jirkou :-)

léto se pomalu chý-
lí ke  konci, dovolenou 
u moře má většina z nás 
za  sebou, takže Filmfa-
natic se konečně může 
vytasit s  jedním zajíma-
vým tipem. žraločím 
filmem Mělčiny aka The 
Shallows.
 Žraločí filmy. Ten-
hle subžánr nastartovaly 
v  roce 1975 Spielbergovy 
Čelisti a  nutno smeknout 
před tím, že dodnes zů-
stávají na  vrcholu. Nikdo 

od  té doby zkrátka nena-
točil lepší žraločí film. 
A to už je, prosím pěkně, 
41 let! Jak by si v případné 
konfrontaci s  touhle le-
gendou vedly Mělčiny?
 Nebudu vás napínat 
a  prozradím, že sakra 
dobře. Tedy, nechápejte 
mě špatně; mistra nepře-
konají, ale jde o  ten typ 
žraločího filmu, který lze 
bez rozpaků zařadit mezi 
kvalitní. Dokonce bych se 
nestyděl zařadit ho do  té 

nejužší TOPky.
 Možná k tomu přispívá 
i triviálně jednoduchá zá-
pletka, která je o tom, že 
si pohledná Američanka 
vyrazí zasurfovat na taj-
nou zapadlou pláž kdesi v 
Mexiku. Pokud tedy máte 
odvahu, určitě se do tě-
chhle mělčin vydejte...

okénko FilmoVého FanaTika

podvěžáci dál křižují svě-
tem a objevují nejen nové 
obzory, ale i další restau-
race pod Věží. nejčerst-
vější přírůstek se podařilo 
objevit až ve vzdálených  
jeseníkách.

 Tam leží Karlova Studán-
ka, což je lázeňská obec le-
žící v okrese Bruntál. Má 
226 obyvatel, její katastrál-
ní území má rozlohu 46 ha, 
a se svou nadmořskou výš-
kou 800 m n. m. je nejvýše 

položenou obcí bruntálské-
ho okresu. 
 Jen kousek odsud leží nej-
vyšší vrchol Moravy - Pra-
děd. Rozlohou je druhou 
nejmenší obcí v České re-
publice.

podVěžáci oBjEVili další 
rEsTauraci pod Věží

Pod Věží v Karlově Studánce.

pozor 
z čEho 
pijETE!
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To téma se vynořilo ze tmy 
diskuze v jedné nejmeno-
vané pražské knajpě; když 
chci takzvaného řízka, 
měly by se vůbec míchat 
piva různých značek? re-
spektive obráceně; když 
bych míchal pouze piva 
stejné značky, nedojde tím 
k pivnímu incestu?

 To téma se může zdát stej-
ně triviální, jako dotaz „dáš 
si ještě jedno?“, ale jeho tíha 
je stejně svazující a zavazují-
cí, jako právě u výše zmíně-
né hamletovské otázky.
 Když si třeba nechám říz-
nout černého a světlého 
Kozla, tak jde (dle našeho) 
o pivní incest nejhrubší-

ho zrna. Obě piva jsou totiž 
stejné značky.
 Když si zase nechám říz-
nout černého Kozla a světlý 
Gambrinus, tak jde o leh-
čí pivní incest nevlastních 
příbuzných, protože tyhle 
značky patří stejnému maji-
teli (jihoafrický SABMiller).
 Jaký názor na to máte vy?

pod Věží patří mezi pio-
nýrské (rozuměj průkop-
nické) hospody. často 
přicházíme s novinkami, 
jejichž dopad bývá ne-
zřídka doslova revoluční. 
a  zdá se, že podobně by 
to mohlo být s nejnověj-
ším fenoménem, který se 
u nás začal šířit.
 Štamgasti nám totiž za-
čali posílat SMS omluvy 
v případech, kdy nemohou 
dorazit a  obohatit zdej-
ší hospodskou společnost 
svou přítomností.
 Tento zodpovědný pří-
stup přináší do hospodské 
docházky naprosto nový 
rozměr a bezesporu oddělí 
ty, kdo berou své štamgas-
ťáctví vážně od zbytku.

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

piVní incEsT? noVý 
FEnomén: sms 
omluVEnky 
do hospody

poutní místo je místo, 
které se, zpravidla díky 
určitému tradovanému 
zázraku nebo uchováva-
né relikvii, stalo cílem 
poutí. smyslem pouti je 
zpravidla uctít stopy zá-
zraku, který se zde udál, 
poprosit Boha či svět-
ce o  uzdravení (pokud 
bylo zázrakem uzdrave-
ní), případně za  takové 
zázračné uzdravení po-

děkovat nebo skrze na-
máhavou cestu provést 
pokání či obětovat tuto 
námahu Bohu. poutě 
jsou běžné v  řadě nábo-
ženství, např. v  křesťan-
ství a islámu.
 Na  bar Pod Věží tedy 
nejspíš chodíme uctívat 
relikvii kořalky a  v  du-
chu náboženských tradic si 
tuhle pouť leckdy plníme 
i několikrát za večer.

z Baru sE nám pomalu sTáVá pouTní mísTo

Téma pivního incestu má daleko větší hloubku (a smysl), než by se mohlo zdát...

citát čísla
„Chtěl jsem obejvák 
vymalovat do modro-
žluto-červenejch 
barev. Ale byla by to 
opičárna.“
Lukáš Víšek, 
fanoušek AC Sparta Praha


