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Podvěžáckej kurýr

Během roku se tomu ne-
vyhnou žádná tištěná pe-
riodika. A to ani daleko 
věhlasnější, než je Pod-
věžácký kurýr. Třeba i ve 
slovutných The New York 
Times prostě občas mají 
okurkovou sezónu.
 Okurková sezóna je vži-
té označení pro letní obdo-
bí, kdy se děje minimum 
událostí, které by byly me-
diálně významné (jsou mj. 
také parlamentní a diva-
delní prázdniny). V  novi-

nách se místo seriózních 
a významných zpráv obje-
vují senzační zprávy (o  li-
dožravých žralocích na 
Jadranu, pumě v Jesení-
kách, výjezdu nevýznamné 
skupinky českých beertu-
ristů na mnichovský Ok-
toberfest apod.), některá 
média dávají větší prostor 
zprávám ze života celebrit. 
Toto období je zároveň ob-
dobím sběru okurek. Ter-
mín se objevil v Německu 
na konci 18. století.

 Letošní rok přinesl vrchol 
okurkové sezóny trochu se 
zpožděním a obsahová kri-
ze se přesunula prakticky 
až za léto - do měsíce září.
 I tak jsme se ale v redak-
ci Podvěžáckýho kurýra 
snažili, abychom pro vás 
vyškrábli dostatek čtivého 
materiálu.
 Nejvíc nás zachráni-
ly sportovní události, kte-
rých se zaplať pánbůh 
během září vyrojila hezká 
řádka...

OkurkOvá sezóNA leTOs 
vrchOlí se zPOžděNím

Pravé znojemské...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

PiNgPONgOvý 
TurNAj PrOBehl 
zA sNížeNé 
účAsTi

Nejspíš za to mohl ter-
mín, který se kryl se stát-
ním svátkem a podvěžáci 
tak nejspíš vyrazili na 
cesty, než aby se dostavi-
li na další pingpongový 
turnaj Pod věží OPeN.
 I přes nižší účast a ne-
naplněnou kapacitu star-
tovního pole se ale turnaj 
odehrál a poznal svého ví-
těze i poražené.
 Zpracovávání výsledků 
ještě stále probíhá a na ně-
jaké bližší info si tedy mu-
síte ještě počkat.
 My věříme, že příště se 
zase sejdeme v plném počtu.
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Před časem se nám do re-
dakce donesla jedna 
tuze zajímavá historka. 
do  kroniky naší hospo-
dy by se dala zapsat do-
slova zlatým písmem, zní 
skoro jako pohádka a my 
se s  vámi o  ní podělíme 
na stránkách tohoto čísla 
Podvěžáckýho kurýra.
 Žil byl, legendární zá-
kladnu Pod Věží navště-

voval, jistý legendární 
štamgast s  přezdívkou 
Gary.
 Ten byl vyhlášený svým 
„splávkem“ a tím, že si 
dloooooouho vydržel na-
lévat břich bez nutnosti 
odskočit si.
 Jednoho dne však do-
šlo i na něj a musel navští-
vit toaletu. A jelikož tam 
díky svým superschop-

nostem nebyl snad rok, 
byl tuze podiven nad tím, 
že legendární žlábek už je 
pryč a na jeho místě jsou 
nové pisoáry.
 A tak, milí čtenáři, 
vznikla pohádka o zpoždě-
né radosti z nových toalet.
 Plyne z ní nějaké pouče-
ní? Asi ani ne. Snad jen, že 
občas se vyplatí si odsko-
čit, abyste byli v obraze.

Zlatá toaleta. U nás ji nehledejte, foto je poize ilustrační.

POhádkA O zPOžděNé rAdOsTi 
z NOvých TOAleT

Pod věží často oslavuje-
me nejrůznější meziná-
rodní dny. A nejčastěji ty 
nejvíce nesmyslné. jestli 
do  téhle řady patří také 
mezinárodní den kultur-
ního dialogu (26. 9.) už 
zvažte sami.
 Dialog (řecky dialogos, 
od  slovesa dialegomai, 

rozvažovat, rozmlouvat) je 
rozhovor dvou nebo více 
osob, který může vést k na-
lezení společného stanovis-
ka. Dialog může znamenat 
také „rozhovor“ fiktivní, 
psaný, a  tedy literární for-
mu, např. v  divadle nebo 
v  románu. Jako takový je 
tedy bezesporu nedílnou 

součástí každé vyspělé 
hospodské civilizace, mezi 
které se legendární základ-
ma Pod Věží chce řadit.
 Proto si myslíme, že na 
tenhle den bysme si u nás 
měli připít, a proto se ne-
styďte pozvednout sklenič-
ku na počest všem vašim 
našim dialogům.

meziNárOdNí deN kulTurNíhO diAlOgu

gAlerie 
OsOBNOsTí, 
cO NikdY 
NeBYlY 
POd věží

#2: miroslav Penner
 Další z  řady osobností, 
co nikdy nebyly Pod Věží 
je legendární fotbalový bek 
Miroslav Penner.
 Hrál za FK Baník Haví-
řov, Slováckou Slavii Uher-
ské Hradiště, FC Karviná, 
SK Dynamo České Budě-
jovice, FK Tatran Prachati-
ce, FC Marila Příbram, FC 
Tescoma Zlín, Slavoj Vy-
šehrad, TJ Spartak Hluk, 
Slovácká Viktoria Bojko-
vice a  momentálně hráč 
klubu TJ Slavoj Jarošov. 
Typický levák, řízný a  ne-
příjemný stoper nebo krajní 
obránce, často nebezpečně 
faulující. Tolik o něm praví 
Wikipedia - oficiálně.
 Neoficiálně se o Mirosla-
vu Pennerovi mluví jako 
o hráči s největším počtem 
sestupů v  profesionální 
fotbalové kariéře (spadnul 
snad všude, kde hrál), ale 
nesmazatelnou stopu zane-
chal také mezi vyznavači 
módy. Jeho přeliv z 90. let 
je snad nejtypičzější ukáz-
kou sestřihu „vepředu byz-
nys, vzadu párty“.



restauracepodvezi.cz 040| září 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Filmfanatic nabídnul 
v  září řadu tématických 
recenzí, které se shro-
máždily pod hlavičku 
hongkongského týdne.
 Sluší se připomenout, 
že Hongkong prošel zají-
mavým vývojem; do  roku 
1997 to bylo britské území 
– na základě tzv. Pekingské 
smlouvy, která ustanovi-
la dobu pronájmu na  99 
let (počínaje 1. červencem 
1898 a konče 30. červnem 
1997). Poté se Hongkong 

vrátil pod čínskou správu, 
ale stále si udržuje vysokou 
míru autonomie. 
 Tamní filmový průmy-
sl produkoval desítky let 
obrovské množství filmů 
– byl třetí nejproduktiv-
nější hned po  Hollywoo-
du a Bollywoodu (indická 
produkce).  Ale s návratem 
Hongkongu pod čínskou 
správu přišla v  polovině 
90. let 20. století krize. 
Nicméně i  poté si tamní 
produkce zachovala svojí 

osobitost a těší se historic-
kému kultu, který během 
dekád inspiruje západní 
filmy a bývá často napodo-
bován. 
 Během hongkongského 
týdne vám Filmfanatic při-
nese recenzi hned 5 hong-
kongských filmů. Čtěte na 
www.filmfanatic.cz

OkéNkO FilmOvéhO FANATikA

ze všech stran se nás po-
malu, ale jistě, začínají 
valit nejrůznější předvo-
lební spoty, billboardy 

a  grafiky. většinou jsou 
to doslova hrůzince. A to 
jak svým amatérským 
grafickým zpracováním 

(což je ještě hodně slabé 
slovo), tak i  nicneříkají-
cím prázdným obsahem, 
který nejspíš „vymýšlel“ 
generátor náhodných 
slov.
 Uvědomělý občan by se 
ale neměl nechat zmást ani 
svést ze své linie a  měl by 
mít o své volbě jasno.
 Již několikrát jsme 
na  naše návštěvníky i  šta-
mgasty apelovali, aby ani 
v  den voleb nezapomína-
li na  naší hospodu a  voli-
li číslo 61. Husova 61. Tedy 
známou adresu, kde sídlí le-
gendární základna.
 Věříme, že také letos si 
k nám voliči najdou cestu, 
až půjdou hodit svůj hlas 
do volební urny. Ať už před 
tímto aktem, nebo po něm, 
u nás budete vždy vítáni.

Blíží se vOlBY dO krAjskéhO 
zAsTuPiTelsTvA, NezAPOmeňTe 
vOliT číslO 61. husOvA 61!

Oktoberfest je mnichov-
ský pivní festival. Trvá 
většinou 16 dní a  kon-
čí většinou v první říjno-
vou neděli.
 Už jsou to dva roky, co 
se na tuhle slávu vypravi-
li také zástupci legendár-
ní základny Pod Věží. Pod 
hlavičkou spojených vod-
ňanských hospod se ten-
krát vydali jihočeští pivaři 
na expedici, ze které poří-
dili také obrazový a  zku-
vový záznam.
 Ten je k  vidění na  you-
tube. Do  vyhledávacího 
pole zadejte slovní spojení 
„Oktoberfest 2014 Vod-
ňany“ a  mělo by se vám 
ukázat video právě z toho-
to zájezdu.
 Za zmínku určitě stojí 
také to, že slavnostní pre-
miéra tohoto filmu pro-
běhla u nás v salónku a to 
za účasti drtivé většiny he-
reckého ansámblu.
 Letos už to vypadalo, že 
se na Oktoberfest vypraví-
me znovu, ale ze zájezdu 
nakonec sešlo. Tak snad 
to vyjde příští rok. Sleduj-
te Podvěžáckej kurýr a vše 
se včas dozvíte.

v mNichOvě 
PrOBěhl 
TrAdičNí  
OkTOBerFesT

A tak skončila reprezentační kariéra jedné legendy...
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v  neděli 25. října 2016 
bylo na  programu už 
286. derby pražský „s. 
Tentokráte se hrálo 
na letné a vítězství brala 
pražská slavia, která si se 
spartou poradila pomě-
rem 2:0.
 Jak už bývá dobrým zvy-
kem, řada našich pravidel-

ných hostů a  štamgastů 
byla přímo na zápase a při-
hlížela tomuhle tradičně 
vyhecovanému mači pří-
mo z hlediště.
 Celkem logicky se to 
v  neděli týkalo především 
sparťanské části osazen-
stva, takže v  hospodě to 
tentokrát nebylo až tak vy-

pjaté, jako tomu bývávalo 
v letech minulých.
 Vše navíc zkompliko-
val fakt, že zápas přená-
šela pouze O2 TV, takže 
fotbaluchtiví fanoušci měli 
ke  slavnému derby o něco 
horší přístup. Nakonec to 
ale stejně všichni spláchli 
u nás na základně...

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

citát čísla
„Lepší je mít zlomený 
srdce, než zlomenou 
hůl“

Anonym

Tentokráte zvítězili sešívaní...

PrOBěhlO dAlší derBY 
PrAžských „s“

v kanadském Torontu se 
před startem nové sezóny 
Nhl sešli ti nejlepší ho-
kejisté z celého světa.
 Naše hokejová reprezen-
tace sice tentokrát nepatři-
la k nejžhavějším adeptům 
na titul, ale rozhodně jsme 
nedopadli tak bídně, jako 

právě někteří velcí papíroví 
favorité.
 Od postupu ze skupiny 
nás dělilo prakticky „jen“ 
vítězství nad týmem Evro-
py, který to dotáhl až do 
finále. Kanada je v součas-
nosti zkrátka někde jinde, 
ale nevěšme hlavy...

svěTOvý POhár v ledNím hOkeji 2016

Na konci listopadu se zno-
vu rozjede také tradiční 
sálovkářská soutěž, která 
se v našm městě hraje už 
od roku 1993; vodňanská 
liga bude mít na  progra-
mu svůj už 23. ročník.
 Ten odstartuje ve  vod-
ňanské víceúčelové hale 
v  neděli 20. listopadu 
ve 13h.
 Ještě předtím se ale zá-
stupci všech klubů sejdou 
u nás v hospodě na tradič-
ní předsezónní schůzi, kde 
se budou losovat startovní 
čísla a řešit případné změny 
pravidel a další organizač-
ní záležitosti. Vše bude ná-
sledně zveřejněno na webu  
vodnanskaliga.cz.

NA OBzOru 
dAlší rOčNík 
vOdňANské 
ligY


