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Podvěžáckej kurýr

V  minulém čísle jsme 
psali o tom, že i pod vod-
ňanskou věží to občas 
může být jako v  praž-
ském Alcronu. Na titulce 
jsme coby ilustrační foto 
použili portrét jednoho 
z  našich štamgastů a  to 
se setkalo s  až překvapi-
vě velkým ohlasem.
 Mezi dalšími štamgas-
ty totitž tahle medializace 
vybraných person vzbudila 
emoce, snad i trochu závis-
ti.

 V  neposlední řadě pak 
byla tahle mediální pro-
slulost zpoplatněna jakou-
si „celebritní daní“, která se 
sestávala z kolečka rumů.
 A  zdá se, že naši štam-
gasti si v  tomhle dobírání 
našli zalíbení. Do redakce 
nám totiž od té doby chodí 
podněty doslova na  desít-
ky článků a fotky všemož-
ných štamgastů, které 
chtějí (většinou anonymní) 
dopisovatelé zveřejnit v na-
šem seriózním plátku.

 Jenže dostat se na titulní 
stranu Podvěžáckýho ku-
rýra, to není samo sebou. 
Téhle prestižní pocty se 
dostane jen vybraným per-
sonám.
 Dokonce bychom se ne-
báli přirovnat to k  vrcho-
lu kariéry - podobně jako 
když se někdo dostane 
na titulku plavkového čísla 
Sports Illustrated. Pořídit 
tuhle fotku pak nebylo vů-
bec snadné, protože model 
nechtěl spolupracovat :-)

DAlší štAmgAst NA titulNí 
strANě poDVěžáckýho kurýrA

Mezitím Pod Věží v salónku...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

máme 
zA sebou 
DAlší 
moVember

potkávali jste v  průbě-
hu listopadu v  hospodě 
i  v  běžném životě muže 
zarostlé kníry? bylo to 
proto, protože také le-
tos probíhal tradiční  
moVember.
 Charitativní akci využí-
vají stydliví jedinci k tomu, 
aby si pod kritím dobrého 
úmyslu vyzkoušeli kníry, 
na které by jinak nesebra-
li odvahu.
 V redakci stále čekáme 
na vaše snímky, které by-
chom zveřejnili... ;-)
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zápasník marek švec 
získal bronzovou me-
daili z olympijských her 
v pekingu v roce 2008. 
 Jeho tehdejší přemo-
žitel v  přímém souboji 
o  třetí místo ve  váhové 
kategorii do  96 kg As-
set mambetov z  ka-
zachstánu byl dodatečně 
diskvalifikován kvůli 
pozitivnímu dopingové-

mu testu při opětovné 
analýze vzorků.
 O  Mambetově diskvali-
fikaci rozhodla disciplinár-
ní komise Mezinárodního 
olympijského výboru.
 Tak přesně tuhle příleži-
tost jsme si nemohli nechat 
ujít, abychom jednomu 
z  našich štamgastů připra-
vili celý ceremoniál a doda-
tečně ho ověnčili medailí.

 Vše proběhlo v salónku 
za přihlížení početného di-
váckého osazenstva a tahle 
slavnostní chvíle tedy měla 
svou nespornou důstojnost.
 Áda Švec medaili při-
jal a následně hodil i něco 
na stůl, takže ocenění byli 
svým způsobem i jeho spo-
lupřísedící. Věříme, že čis-
tota sportu zvítězila a ještě 
jednou gratulujeme!

Pozdě, ale přece! Celý ceremoniál byl opakován...

poD Věží se DoDAtečNě 
přeDáVAlA olympiJská meDAile

mezi našimi štamgas-
ty solidarita nikdy ne-
chyběla. Nedávno to ale 
zašlo opravdu hodně da-
leko.
 Kde jinde by se totiž je-
den štamgast obětoval pro 
jiného a věnoval mu pivo? 
Dojemnou chvilku má 
na svědomí Platan 11°.

soliDAritA mezi štAmgAsty: VěNoVANé piVo

DAlší 
tip NA 
prAžskou 
kNAJpu:
zlý čAsy

V podvěžáckým kurý-
ru jsme vám už přinesli 
něolik tipů na pražské 
hospody. pro milovníky 
pivních speciálů a netra-
dičních piv dnes přináší-
me další takový tip. zlý 
časy.
 Nebojte se názvu ani ne-
příliš lákavého vstupu do 
tohohle hospodského chrá-
mu. Uvnitř najdete fajnové 
prostředí a pivu zaslíbené 
místo, kde se na 48 pípách 
střídají piva ze středních 
a malých pivovarů Čech a 
Moravy. Nabídka je dopl-
něna širokým výběrem lah-
vových piv z celého světa, a 
tak zde může milovník piva 
podniknout pivní výlet ne-
jen po Česku.
 Hospodu najdete na ad-
rese Čestmírova 5, Praha 4.
Web www.zlycasy.eu
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už ve čtvrtek 15. prosince 
bude mít v kinech premié-
ru další film ze světa star 
Wars. spinoff (odbočka) 
z hlavní dějové linie pone-
se název rogue one: star 
Wars story. 
 Film se bude odehrávat 
mezi epizodou III (Pomsta 
Sithů) a  IV (Nová naděje) 
a bude se hrát o získání plá-
nů první Hvězdy smrti – 
kterou pak slavně zničí Luke 
Skywalker.
 Režisérskou taktovku 
dostal na  starosti Gareth 
Edwards (Godzilla) a  po-

dle Filmfanatica to není 
špatná volba. Rogue One 
bude oproti dalším výletům 
do  jedné předaleké galaxie 
jiný v  tom, že tentokrát se 
nebudeme točit kolem Síly, 
Jediů a  Sithů, ale řadových 
válečníků – lidí, co namísto 
světelných mečů tasí lasero-
vé pistole a pušky.
 Polarizace postav nej-
spíš nebude tak jednoduše 
černobílá, jako tomu bylo 
v  jednotlivých epizodách, 
ale noví hrdinové budou mít 
víc odstínů i  vrstev. To, co 
však bude stejné třeba s epi-

zodou VIII, bude hlavní 
ženská hrdinka. Jyn Erso je 
samotářkou, co od 15 let žije 
sama, má záznamy v rejstří-
ku a problémy s uznáváním 
autorit.
 Myslím, že na Vánoce 
se můžeme těšit také letos, 
protože další výlet do světa 
Star Wars by vůbec nemu-
sel dopadnout špatně. Co 
myslíte?

okéNko filmoVého fANAtikA

společnost Apple uved-
la na  trh svojí novin-
ku. Další verzi telefonu 
iphone. tentokráte v  re-

tro provedení s  anté-
nou. exkluzivní model 
je k dostání pouze ve vy-
braných hospodách.

 Vývoj technologií prostě 
nezastavíte, ale stejně těž-
ko změníte také to, že lidé 
zkrátka chtějí mít v  ruce 
něco dobře známého.
 Schválně, kdo z  vás si 
vzpomene na svůj poslední 
telefon, který měl anténu?
 Pokud budete v  paměti 
šmátrat marně, zkuste se 
vydat po  hospodské sto-
pě tohohle exkluzivního 
retro modelu a dejte nám 
vědět, jestli na  něj někde 
narazíte.
 Nám se povedlo udělat 
fotografii totohle vzácné-
ho druhu, ale žádné další 
jsme nikde nenašli.
 Možná tedy půjde jen 
o  nějaký reklamní trik, 
nebo geekovské zpraco-
vání, každopádně nám se 
tenhle model líbí. Co vám?

NoVý iphoNe má i ANtéNu. 
k DostáNí pouze V hospoDě

Jeho povolání je starat se 
o kvalitu vodovodní sítě. 
Jeho revírem je vodňan-
sko i část šumavy. Ale 
někdy se i zkušený vo-
dák dopustí chyby, když 
si přihne narezlé vody. 
proto buďte obezřetní!
 Zdá se totiž, že se nám 
na vodňansku rozmohla 
epidemie rezavé vody!
 Jak dokládá snímek 
výše, přehmatu se může 
dopustit i zkušený vodák, 
který by se měl podobným 
pastím dokázat vyhnout.
 Stačí však malá chví-
le nepozornosti a už si or-
ganismus kontaminujete 
rezavou vodou, čehož ná-
sledky mohou být katast-
rofální.
 Porucha motorických 
funkcí organismu, problé-
my s řečí i zrakem - jed-
noduše nic příjemného. 
Naštěstí tyhle sympto-
my poměrně rychle odez-
ní a organismus se dokáže 
bleskově očistit.

pozor 
NA rezNoucí 
VoDu!

Retro je v módě i u Applu...
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V archivu na nás před ča-
sem vyskočila tahle fot-
ka. sestava slávistický 
fans, kteří před několika 
lety nastoupili k fanouš-
kovskému derby praž-
ských s. V paměti zatím 
marně pátráme, v jakém 
přesně roce to bylo. Do-
kážete si vzpomenout?

 Jistí jsme si pouze vý-
sledkem. Konečný stav byl 
10:5 ve prospěch slávistů. 
Poločas byl tenkrát 5:0.
 Utkání se hrálo na hřiš-
ti v LIbějovicích a sparťa-
né na něj dorazili dokonce 
klubovým autobusem!
 Celé utkání se neslo v 
přátelském duchu, i když 

byly chvíle, kdy někte-
ří jedinci nezvládali stav a 
dokonce došlo i k předčas-
nému odjezdu některých 
fans.
 V hospodě už se ale vše 
urovnalo a hodovalo se do 
ranních hodin, což jen do-
kládá, že u piva jsou všich-
ni kamarádi :-)

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
„To je nejlepší kapela 
známá u nás v Anglii!“

Proneseno Čechem 
v České republice

Sestava sešívaných...

kDy se hrálo posleDNí 
fANouškoVské Derby?

Ve  čtvrtek 8. prosince 
2016 hrála sparta pra-
ha zápas evropské ligy 
v  miláně proti tamnímu 
interu. A fanoušci rudých 
odjížděli na  zápas z  naší 
hospody.
 Základna tedy zase jed-
nou splnila svoují roli.

záklADNA bylA zAse JeDNou záklADNou

tradiční Vodňanská liga 
je sice teprve na  začátku 
sezóny 2016/2017, ale už 
má za  sebou udílení prv-
ních letošních ocenění. 
patrik kříž získal titul 
cukrář ligy!
 Pravda je, že to viselo 
ve vzduchu minimálně ně-
kolik let. Brankář Otroků 
ohnivé vody totiž pravidel-
ně cukroval svoje zákroky 
mezi třemi tyčemi a  bavil 
tak diváky ve vodňanské ví-
ceúčelové hale.
 Ale teprve letos dostal 
nk tomuhle umu oficiální 
štempl. Organizátoři ho vy-
hlásili vítězem s monstróz-
ním přehledem a připravili 
si pro něj taky cenu, kterou 
mu předají na  některém 
z nejbližších kol ligy.
 Detaily na  www. 
vodnanskaliga.cz

VoDňANská 
ligA rozDáVAlA 
prVNí letošNí 
oceNěNí


