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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Na štědrý 
večer zazNí 
rockové 
balady

Pod věž můžete dora-
zit také na  štědrý večer. 
od  21h jsme si pro vás 
připravili poslech rocko-
vých balad. Navíc v kon-
certní kvalitě!
 Pokud vás tedy omrzí ci-
vění na  vánoční strome-
ček a nebudete chtít zůstat 
doma, můžete dorazit na le-
gendární základnu.
 Tady si pro vás čas vždyc-
ky rádi najdeme a tentokrát 
se postaráme nejen o  vy-
tížení vašich jater, ale také 
o nabalzamování vašich slu-
chovodů.

Na legendární základ-
ně je to vskutku letitý 
zvyk; večer před štěd-
rým dnem se u nás naši 
milí štamgasté scházejí, 
aby společně zapěli vá-
noční koledy. a nejinak 
tomu bude také letos!
 Už třetím rokem bu-
deme využívat také naše 
originální Podvěžácké 
zpěvníky a snad se koneč-
ně dočkáme také jejich vy-
lepšené verze.

 V ní by měly být pou-
ze texty, protože nesmy-
slné a matoucí symboly 
zvané noty v pokročilých 
hodinách řadu našich pěv-
ců jenom matou a ti se ne-
dokáží soustředit na zpěv, 
protože ve změti všech 
těcg klikyháků musejí hle-
dat, kde se zrovna nachá-
zejí.
 Loni se sešla oprav-
du početná sestava a do-
šlo i na souboj stolů, což 

byla historická premiéra. 
Pod pedagogickým do-
hledem zkušeného lektora 
byl tenhle battle zajíma-
vým oživením naší vánoč-
ní tradice.
 Přijďte tedy letos znovu 
zapět pod vodňanskou věž 
vánoční koledy.
 Sraz je v pátek  
23. prosince 2016 v 19h.
 Nejprve naladíme hla-
sy a pak spustíme naostro. 
Nejpozději ve 20h :-)

váNočNí koledy zazNí 
Pod vodňaNSkou věží 
také letoS

Loni se sešla opravdu velká sestava, které nechyběla potřebná kvalita.
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určitě jste si všimli, že 
kvalita tisku u  posled-
ních čísel Podvěžáckýho 
kurýra není zrovna opti-
mální. Na vině je eet.
 Pro někoho to může 
být překvapení, ale když 
se nad tím člověk zamys-
lí, zjistí, že tohle konstato-
vání je vystavěné na velice 

pragmatických a  jen těž-
ko napadnutelných zákla-
dech.
 Od zavedení EET musí-
me nově tisknout každou 
účtenku a  inkoustu tedy 
není nazbyt. Je potom lo-
gické, že jestliže se inkoust 
použije k  tisku EET, zá-
konitě musí chybět někde 

jinde. A bohužel je to prá-
vě u  tisku podvěžáckýho 
kurýra.
 Nicméně situaci řešíme 
a  rozhodli jsme se podat 
žádost o  dotaci z  fondu 
Evropské unie. Kvůli 
tomu dočasně převedeme 
hospodu pod jinou firmu 
v holdingu.

EET má vedlejší účinky...

co Stojí za Nízkou kvalitou 
tiSku Podvěžáckýho kurýra?

Nedávno jsme odhalili 
šokující zjištění. i když se 
nám pivní asimilace piv-
ních migrantů vydařila 
na jedničku, ukázalo se, 
že prosté míchání hostů 
ze předu a ze zadu má do-
slova fatální následky.

 Hloubková analýza to-
tiž ukázala, že jakmile se 
některý z hostů přesune 
mimo své obvyklé teritori-
um, má to na něj velice ne-
blahé následky.
 Dojde k tomu, že dotyč-
ný zapaří na maximální 

obrátky a prostě se ožere 
nad rámec svých obvyklých 
standardů. Následně si déle 
léčí rány a tím pádem trpí 
jeho docházka.
 Zdá se tedy, že hospoda se 
řídí vyloženě teritoriálními 
zákony. Byť nepsanými.

MícháNí hoStů v hoSPodě 
Mívá fatálNí NáSledky

už je to přes rok, co 
u  nás v  hospodě pro-
běhlo historicky první 
hospodské referendum. 
Pivní migranti v  něm 
rozhodli, jak je budeme 
nazývat.
 Tenhle vrcholný akt 
pivní demokracie a mezi-
hospodské tolerance pro-
běhl 4. a 5. prosince 2015. 
Pivní migranti z restaura-
ce Na  Sadech sami roz-
hodli o  tom, jak budou 
označováni.
 Volební účast byla vyso-
ká, dalo by se říci rekord-
ní (z  celkového počtu 25 
odevzdaných hlasů jich 
plných 23 bylo pro vítěz-
nou variantu SADYSTI,  
1 hlas pak získalo označe-
ní SADISTI i SADAŘI).
 Volební komise uved-
la, že volební účast byla 
79,9 % a  nezapomněla si 
k tomu pogratulovat.
 Pogratulovat bychom si 
ale ještě jednou mohli my 
všichni. A  sice za  to, jak 
jsme pro sebe nazvájem 
našli pochopení a podaři-
la se nám pivní asimilace, 
kterou bychom mohli vy-
učovat po celém světě.

už je to 
PřeS rok od 
hoSPodSkého 
refereNda
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Několikrát vzpomínaný 
MoveMber byl zase 
jednou tématem hospod-
ských diskuzí.
 Jednoho sobotního ve-
čera došlo na dotaz, kdy 
bude k vidění galerie 
podvěžáckých MOVEM-
BERistů. Krom neurčité 
odpovědi jsme se dočkali 
také zajímavého postřehu, 
že někteří si jedou Movem-
ber prakticky už celý rok, 
ale fotku do galerie ještě 
poslat nemohou. Zkrátka 
nerostou a jak známo; kde 
nic neni, ani smrt nebere. 
Tak třeba zase za rok.

Některá témata prostě 
a  jedoduše nevymyslíte. 
ty se zkrátka musí stát. 
a  tak se stalo, že jsme 
se Pod věží hádali (byť 
v  přátelském duchu), 
jaké rádio mělo v deva-
desátých letech frekven-
ci 99.7 fM.
Vzpomenete si? A  shod-
nete se, nebo si nad tím 
také zaargumentujete? :-)

Na  dvd nedávno vyšla 
nová verze legendárních 
Sedmi statečných s  den-
zelem Washingtonem 
v hlavní roli. Stojí remake 
za to?
 Jestliže jste viděli originál, 
tak se moc velkých překva-
pení nedočkáte, protože 
odklonů od  původní ver-
ze je opravdu minimum. 
Na druhou stranu v součas-
né verzi asi (překvapivě) lépe 
funguje identifikace se s hr-
diny a  (překvapivě) méně 

už ale věříte jejich motivaci. 
Počítejte s  hodinovým ná-
borem, cestou do  vesnice, 
strategickou přípravou a te-
prve pak pořádnou akcí. 
Mě to překvapivě nevadilo. 
Dokonce mě bavila celá ta 
část, kterou jsem důvěrně 
znal, jen jsem jí tentokráte 
dostával s trošku jinou pří-
chutí.
 Filmu by možná pro-
spělo, kdyby měl přeci jen 
o něco kratší stopáž. Úvod-
ní – perfektně vykreslené 

– znechucení hlavním pa-
douchem totiž stačí docela 
vyprchat, než se dostaneme 
k  jeho likvidaci. Ale krom 
téhle výtky bych asi nové 
verzi Sedmi statečných ne-
zazlíval nic. Bavil jsem se 
a bavila mě také nová sesta-
va, ve které jsem si okamži-
tě našel své oblíbence.

okéNko filMového faNatika

Pod věží už jsme zapíje-
li narození několika po-
tomků našich milých 
štamgastů i  stálých hos-
tů. a  tentokrát jsme sla-
vili narození slávisty 
erika duška.

 V sobotu 17. prosince se 
tedy u nás v hospodě sešli 
gratulanti a  hodovalo se. 
Nechybělo ani předávání 
dárků, kterými byla krásná 
červenobílá výbavička pro 
nejmenší slávisty.

 Nechybí v  ní dupačky, 
bryndáček, dudlík, čepič-
ka, ponožky ani malá fa-
nouškovská šála. Věříme, 
že malý Erik tenhle dá-
rek ocení a my mu přejeme 
do života jen to NEJ!

zaPíjeli jSMe NarozeNí 
Malého SláviSty

Výbava pro malého slávistu...

MoveMber: 
Někdo ho 
jede už rok 
a Pořád Nic

hádka 
o frekveNce
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co se vám vybaví, když 
zazní sousloví „útok 
na poháry“? Nejspíš asi to, 
že nějaký fotbalový man-
čaft by se v ligové tabulce 
rád umístil na  příčkách, 
které zaručují účast v ev-
ropských pohárech. Pod 
věží má ale tohle souslo-
ví jiný význam! Minimál-
ně od prosince 2016.

 To, že v salónku má svo-
jí síň slávy pro vyhra-
né poháry fotbalový klub 
DG303 ví asi každý. Už 
málokdo ale ví, že v sobo-
tu 10. prosince 2016 pro-
běhl na tyhle poháry útok!
 Osazenstvo si v  klidu 
popíjelo u  štamgasťácké-
ho stolu, když tu najed-
nou se k  zemi zřítil jeden 

z pohárů. Jarda Švarc se to-
tiž chytil do  pasti, kterou 
nachystal neznámý pacha-
tel. Osvětlení pro pohá-
ry bylo zákeřně omotané 
kolem jednoho z  pohárů 
a při odebírání zimní bun-
dy z věšáku došlo k tomu-
to nešťastnému incidentu.
 Pohár naštěstí útok pře-
žil, stejně jako Jarda.

letos to bude už počtvr-
té, co na  znovuotevřené 
legendární základ-
ně oslavíme Silvestra. 
a k němu si znovu nadě-
líme také Silvestrovský 
speciál Podvěžáckýho 
kurýra!
 Těšit se tedy může-
te na  ještě vtipnější dáv-
ku humoru a  ještě větší 
nadsázku, než je tomu 
na  stránkách regulérních 
čísel našeho plátku.
 Abysme vás trochu nav-
nadili, tak trochu pood-
halíme. V  silvestrovském 
speciálu se můžete těšit 
na  článek o  jedné celebri-
tě, kterou byste čekali spíš 
v  galerii osobností, co ni-
kdy nebyly Pod Věží.
 Těšit se ale můžete také 
na  článek o  mentálním 
koučingu, nad jehož zave-
dením v  hospodě jsme už 
několikrát přemýšleli.
 Zkrátka a dobře; silvest-
rovský speciál Podvěžácký-
ho kurýra bude stát za  to 
i letos!

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

Útok Na Poháry také letoS 
Se Můžete 
těšit Na 
SilveStrovSký 
SPeciál

už dávno víme, že náš 
plátek je podpultovým 
zbožím také u konkuren-
ce. a právě proto jsme se 
rozhodli zveřejnit na  to-
mhle místě naší výzvu.
 Před časem proběhly 
bowlingové zápasy mezi 
reprezentací LZ Pod Věží 
a  Družbou. Po  prvotním 
úspěchu jsme utrpěli po-

rážku a protovníci se hned 
vytasili s nemístnými vtipy 
na přejmenování hospody.
 Proto tímto vyzýváme 
družbáky k pingpongo-
vému zápasu, který by se 
uskutečnil u  nás v  hos-
podě.
 Někdo by samozřejmě 
mohl namítnout, že jsme 
tu na domácí půdě a  jsme 

dokonale obeznámeni 
a  adaptováni na  místní 
podmínky i  hrací plochu, 
což by mohlo být naší vý-
hodou. Ano, je tomu tak. 
Nicméně stejně tomu bylo 
v případě bowlingového 
zápasu, takže se domní-
váme, že tohle měření sil 
pouze narovná rivalské 
prostředí. ČEKÁME! :-)

PiNgPoNgová výzva

Útok na poháry může mít různé významy...

citát čísla
„Přijmou společné 
příjmení; ženatý - 
vdaná“
Mezitím na svatbě
kdesi v České republice


