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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Mezinárodní 
den původního 
obyvatelstva

roku 1994 organiza-
ce spojených národů vy-
hlásila Mezinárodní den 
původního obyvatelstva, 
jako připomínku, že jsou 
mezi námi stále domoro-
dí obyvatelé a není jich už 
mnoho, neboť v kolonizo-
vaných zemích tvoří spíše 
menšiny. z celkové po-
pulace činí tyto menšiny 
přibližně 6 % a jsou nosi-
teli původního kulturní-
ho bohatství a hodnot.
 I s ohledem na všechny 
migrační vlny jsme usoudi-
li, že bychom mohli tenhle 
omezinárodní svátek oslavit 
a věnovat ho našim původ-
ním štamgastům.

zdá se, že pod věží je 
poslední roky předurče-
na k tomu, aby čelila mi-
gračním vlnám. nejprve 
jsme s  otevřenou náru-
čí přijali sadysty a  ná-
sledně i  pivní migranty 
z  dalších chřadnoucích 
restauračních zaříze-
ní. teď společně čelíme 
v pořadí už třetí migrač-
ní vlně. Kuřáci se totiž 
valí před hospodu!
 Rozloučení s  poslední 
cigaretkou už u nás v hos-
podě proběhlo. V souladu 
se zákonem je tedy restau-
race Pod Věží nekuřácká. 
V důsledku toho se všich-
ni kuřáci na  svoje cigár-
ko zcela logicky přesouvají 

před naše restaurační zaří-
zení, kde se oddávají spo-
lečné inhalaci nikotinu 
a drobným rozpravám.
 A  stejně jako v  přede-
šlých případech, tak i ten-
tokrát se naše hospoda 
s  nastalou situací vyrov-
nává přímo učebnicově. 
Na podobné vlny už jsme 
totiž zvyklí, což dokazují 
příklady uvedené výše.
 S  nadsázkou by se tedy 
dalo tvrdit, že podvěžáci 
jsou nejzkušenější surfa-
ři mezi osazenstvem vod-
ňanských hospod.
 Což jim bezespo-
ru přidává na  atraktivitě 
a COOL statusu nejbožej-
ších hospodářů.

 Surfování má původ 
na  daleké Havaji, kde 
proniká havajskou spo-
lečností, havajským ná-
boženstvím a  polynéskou 
mytologií. V  současnos-
ti je surfing také vodním 
olympijským sportem, což 
v  širším kontextu dává 
hlubší smysl, než by se 
mohlo na  první pohled 
zdát.
 Jak známo, podvěžáci 
jsou sportovní typy, což 
dokazuje nejen stálá insta-
lace pingpongového stolu 
v  zadním salónku, a  toto 
surfařské pozadí tedy do-
konale zapadá do  filozo-
fie všech návštěvníků naší 
hospody.

surfujeMe na další 
Migrační vlně

Nejnovější dění dává všem podvěžákům zajímavé propojení se surfováním
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v  podvěžáckém kurý-
rovi #50 jsme vás infor-
movali o  tom, že mezi 
našimi štamgasty přišlo 
na  přetřes téma uděle-
ní indiánských fotbalo-
vých jmen ve  stylu Ten, 

co si vždycky vezme míč 
a  jde kopat penaltu. 
o  slovo se ale přihlásili 
také pinpongáři.
 Také ti se totiž domní-
vají, že i hráči ping pongu 
by mohli dostat podob-

ná jména a hned se vyta-
sili i s pěkným příkladem. 
Tipnuli byste si třeba to, 
kdo se skrývá za  indián-
ským jménem Ten, co kři-
vě podává a nehraje s míň, 
než pěti pivy?

určitě znáte legendární 
hospodu u fleků. pře-
mýšleli sjte ale někdy, 
kolik těch fleků vlast-
ně je?
 Nad touhle zapeklitou 
otázkou se nedávno zamy-
sleli někteří naši štamgasti 
a dospěli k názoru, že fle-
ky mohou být jedině dva a 
zcela určitě půjde o fleky 
mastné. Proč? Kdo ví.

pražská fotbalová s  při-
vedla v  letošní letní pře-
stávce řadu zahraničních 
posil. obzvláště u sparty 
to bylo až extrémní, ale 
díky těmto novým po-
řádkům vyvstala mezi 
fanoušky obou táborů 
zajímavá otázka; jak se 
mezi sebou ti kluci do-
mluví?
 Odpověď je skoro stej-
ně jednoduchá jako otáz-
ka. Nedomluví. A  nejspíš 
i proto to ze začátku ligo-
vého ročníku HET ligy 
vypadá na  hřišti tak, jak 
vypadá.

 Hráči se na place spíš hle-
dají, než aby se nacháze-
li, čímž značně trpí bodové 
konto toho kterého týmu, 
ale hlavně náročné fanouš-
kovské oko.
 Jenže viděli jste slav-
ný Belmondův film Muž 
z Acapulca? A pamatujete si 
scénu, kde Bob Saint-Claire 
na letišti postřelí atentátní-
ka a  pak ho chce vyslech-
nout? Určitě si vzpomenete, 
že ten mluvil pouze ma-
rinovenettsky (byl totiž 
z z Marino Venetta) a i sám 
Bob Saint-Claire si raději 
vzal překladatele.

K  výslechu tedy přived-
li marino venettského tlu-
močníka, ale ten mluví jen 
řecky, a tak jsme museli na-
jít Řeka. Ten mluví zas jen 
srbsky. Srb mluví maďarsky 
a Maďar jen polsky. Naštěs-
tí umím polsky.
 Vzpomínáte si? My se 
domníváme, že nějak po-
dobně to teď funguje nejen 
v  kabinách, ale i  na  hřiš-
ti, když hrají oba pražské 
celky. Souhlasíte, nebo si 
myslíte, že všechny ty ko-
pačky vládnou plynulou 
angličtinou a domluví se 
bez potíží?

Umíte marinovenettsky?

Co Má Muž z aCapulCa společného 
s KabinaMi pražsKýCh s

už nějaký čas zdobí 
okna naší hospody žalu-
zie. díky nim si můžeme 
dávkovat přísun sluneč-
ních paprsků dle vlast-
ního uvážení, což nám 
- především v letních 
měsících - značně zpříje-
mňuje pobyt v hospodě.
 S největší pravděpodob-
ností se tak už nestane, že 
vám při popíjení vašeho 
oblíbeného nápoje zasví-
tí sluníčko do očí a vlezlé 
paprsky tím naruší doko-
nalý požitek z lahodného 
drinku.

pod věží 
si slunCe 
pouštíMe dle 
vlastního 
uvážení

hospoda u 
KoliKa fleKů?

indiánsKá pingpongová jMéna
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pod věží se nachází hez-
ká řádka pohárů. většina 
jich je ve  sbírce fotba-
lového klubu dg303, 
ale v poslední době jsme 
nabídku podvěžáckých 
pohárů rozšířili také 
o  poháry, na  kterých si 
naši milí štamgasté mo-
hou smlsnout!
 Jednoho sobotního veče-
ra se tak stalo i to, že sa-
dysti si mohli pochutnat 
na podvěžáckých zmrz-
linových pohárech, které 
jim bezesporu zpříjemnili 
vydařený večer.

formát vhs přinesl do fil-
mového průmyslu doslova 
revoluci. videokazety pro 
sebe urvaly trh na dnes ne-
představitelných 15 let (!), 
během kterých byly médi-
em číslo jedna pro domácí 
sledování filmů. Kdo tu 
dobu nezažil, asi těžko si 
to dovede představit, pro-
tože dnes prakticky nepo-
třebujete sbírat unikátní 
filmové kousky – vše na-

jdete online na  netu. ale 
byly doby, kdy přístup 
k filmům nebyl tak snad-
ný. a právě o něm vypráví 
boží dokument Přetoč to!
 Až při sledování téhle po-
cty si totiž uvědomíte, jak 
drastický dopad měly VH-
Sky na  filmový svět. Vlast-
ně se to svým způsobem dá 
připodobnit k dnešní době, 
kdy se studia brání online 
distribuci, protože mají stej-

ný strach, že ztratí kontrolu 
nad svým produktem, jako 
tomu bylo během nástupu 
VHS. A  právě při tomhle 
srovnání vám dojde, že evo-
luci (ani tehdejší revoluci) 
zkrátka nezastaví sebevětší 
moloch. Progres je neodvra-
titelný.

o  nebezpečí nadužívání 
některých léků asi nemá 
cenu diskutovat. Málo-
kdo by si ale pomyslel, 
že předávkovat se dá také 
antikoncepcí. a, jak in-
formuje ministerstvo pro-
pagandy, toto riziko hrozí 
převážně mužům!

 Právě ti jsou totiž vůči 
vedlejším účinkům anti-
koncepčních prášků (nut-
kavý pocit žízně, svrbění 
jazyka) nejméně odolní 
a  představují tedy nejrizi-
kovější skupinu, která by se 
měla mít obzvláště na po-
zoru. Naštěstí lékaři přišli 

s protilékem, který dokáže 
anulovat právě ony nežá-
doucí vedlejší účinky pře-
dávkování antikoncepcí.
 A shodou okolností je 
protilátka v množství vět-
ším než malém k dostání 
u nás v hospodě. Je to to-
tiž pivo!

varování Ministerstva propagandy: 
pozor na předávKování antiKonCepCí

I muži mají své dny. Fernet znovu prokázal svou sílu, když zlákal i neoblomného...

poháry 
pod věží

oKénKo filMového fanatiKa

V  salónku přibyly na  stě-
nu další vlaječky. Tentokrá-
te jde o  kusy z  historicky 
prvního zápasu pětatřicítky 
DG303 ve  Strunkovicích 
nad Blanicí - více o utkání 
najdete na poslední straně.

další vlaječKy 
v salónKu
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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
„Nalejte mi, 
nebo začnu ovulovat.“

... aneb jak si na číšníkovi 
vynutit přísun alkoholu :-)

o tom, že fotbalový klub 
dg303 letos v létě zalo-
žil pětatřicítku jsme vás 
už informovali. a infor-
movali jsme také o tom, 
že svojí premiéru si tahle 
sqadra odbyla na hřišti ve 
strunkovicích nad blani-
cí. dnes přinášíme krátký 
report z toho, jak se žluto-
černým vedlo.

 V parném odpoledni na-
konec do Struknovic odje-
lo pouze 11 hráčů, ale díky 
správně zvolené taktice na-
šeho trenéra Luboše Lamy 
Hrbka, se DGčku dařilo v 
zápase dominovat a nako-
nec vstřelit i vítěznou bran-
ku. Pochvalu tak zaslouží 
celý tým, který se vypořádal 
nejen se soupeřovou přesi-

lou, ale také s náročným 
počasím. Trenérovo hod-
nocení jednotlivých hráčů 
najdete na www.dg303.cz
strunkovice - dg303 35+  
0:1 (0:0)
branka: J. Hornát
sestava dg303 35+: Vitáček - 
Polák, Šafránek P., Bakula, Va-
ryš - Jarolímek, Veselý, Hornát, 
Bečvář - Hrachovec J., Novák

Zahajovací sestava DG303 35+ před zápasem v Mexicu (chybí Šafrda P.)

pětatřiCítKa dg303 zažila 
vítěznou preMiéru

zdá se, že rozpínavost pod-
věžáckých světů je stejně 
neomezená, jako rozpína-
vost samotného vesmíru. 
jak jinak si totiž vysvětlit, 
že objevujeme stále nové 
a nové pod věže?
 Nejnovější přírůstek uka-
zuje hospůdku Pod Věží 
na  blíže nespecifikovaném 
místě...

a znovu ta pod věží

19. listopadu 2017 za-
čne další ročník tradiční 
vodňanské ligy.
 Konkrétní rozpis zápasů 
ale ještě není znám. Nej-
prve totiž musí proběh-
nout tradiční předsezónní 
schůze zástupců klubů a ta 
se (už tradičně) uskuteční 
v naší hospodě.
 Pod Věží tak bude ales-
poň na malou chvíli samot-
ným epicentrem veškerého 
dění Vodňanské ligy. 
 Pokud tedy chcete být 
mezi prvními, kdo bude 
vědět konkrétní rozpis zá-
pasů i startovní čísla jed-
notlivých klubů, sledujte 
web vodnanskaliga.cz, kde 
se vše výše zmíněné včas 
dozvíte.

blíží se další 
ročníK 
vodňansKé 
ligy


