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Podvěžáckej kurýr

V září to byly dva roky, co 
mezi stěnami naší útul-
né hospody nalezli piv-
ní azyl sadysti - někdejší 
návštěvníci restaurace 
Na Sadech.
 O pivní migranty jsme se 
postarali ukázkově a  vzá-
jemným pochopením jsme 
se dokonale sžili a nyní již 
tvoříme jednotnou hospod-
skou společnost, ve které si 
(hlavně u piva) všichni ro-
zumíme a respektujeme se.
 Pro připomenutí uvádí-

me, že sadysté k nám dora-
zili takzvanou jižní cestou, 
tj. skrze bývalou měst-
skou bránu ve směru od re-
staurace Na  Sadech. jejich 
asimilace s  původním osa-
zenstvem proběhla praktic-
ky bez problémů a  sadysté 
se rychle stali právoplatný-
mi členy podvěžácké ko-
munity.
 V rámci vzájemného po-
chopení jsme jim dokonce 
v  prosinci 2015 uspořáda-
li historicky první hospod-

ské referendum, ve  kterém 
si sami vybrali, jakým titu-
lem budou častováni. Zví-
tězilo označení sadysté a  to 
se od té doby napevno vrylo 
do povědomí vech návštěv-
níků legendární základny 
Pod Věží.
 Věříme, že nás čeká ješ-
tě spousta společných let 
posedávání nad zlatavým 
mokem a našim milým sa-
dystům k jejich dvouletému 
výročí ještě jednou blaho-
přejeme! :-)

SadySti SlaVí Na základNě 
SVé dVouleté Výročí 

Už jsou to dva roky, co Pod Věží dorazili první pivní migranti - sadysté.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

oSlaVili jSme 
meziNárodNí deN 
gramotNoSti

Podvěžácký lid se vždy 
vyznačoval vzdělaností, 
takže určitě nikoho ne-
překvapí, že jsme u  nás 
v hospodě slavili meziná-
rodní den gramotnosti.
 A  jak lépe oslavit ten-
to nevýznamný svátek, 
než četbou? Snad jen čet-
bou těch nejlepších hos-
podských novin, které 
jsou minimálně na území 
Vodňan a přilehlého okolí 
k dispozici. Správně! Četli 
jsme si Podvěžáckýho ku-
rýra a  nasávali vědomosti 
skrze každý řádek a  kaž-
dý odstavec vysoce erudo-
vaných textů jednotlivých 
článků.
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mezi čtenáři a  štamgas-
ty se nejspíš nenajde jedi-
ný člověk, kterému by se 
to nestalo. určitě už jste 
se někdy v hospodě takří-
kajíc sekli. my vám dnes 
odhalíme, že tenhle feno-
menální úkaz ale může 
nastat už při příchodu 
do hospody.
 Stalo se to jednoho ne-
vinného nedělního veče-

ra v  salónku. Štamgasti 
drželi tradiční zasedací po-
řádek a proplouvali večerem 
v  ustálené nedělní forma-
ci. Když tu náhle vrzly dve-
ře a do nich se začal vsouvat 
jeden z  dalších štamgastů 
(redakce zná jeho identitu, 
ale v  rámci zachování ano-
nymity ji nebude prozrazo-
vat). Nutno podotknout, 
že ve  zcela střízlivém stavu 

a s nulou pod kůží. Nicmé-
ně se svým příručním spor-
tovním zavazadlem lehce 
podcenil situaci a to se mu 
stalo soudným. Ucho tašky 
se zachytilo o kliku a zabrá-
nil štamgastovi v  hladkém 
vstupu do místnosti.
 Prakticky okamžitě tak 
přišla na  přetřes hláška 
o tom, že seknout se můžete 
už při vstupu do hodpody.

Pozor! SekNout Se můžete už 
Při Příchodu do hoSPody!

PodVěžáci 
Pálí oStrými
V průběhu letošního léta 
se vybraní podvěžáci zů-
častnili výměnných po-
bytů v jiných hospodách 
po  celé české republice. 
a někteří si z tohoto pro-
gramu odnesli opravdu 
hodně ostré vzpomínky.
 Stalo se tak třeba to, že 
jeden z  podvěžáků, který 
by na  své docházce na zá-
kladnu dozajista mohl 
zapracovat, si vyzkoušel 
manipulaci s ostrým nábo-
jem.
 Toto mentální cviče-
ní má utužit psychickou 
odolnost štamgastů v  jed-
né nejmenované pražské 
pivnici a zostřit jejich smy-
sly v  konfrontaci s  ostrou 
municí.

Už jsme o  tom psali; zdá 
se, že letos se snad okur-
kové sezóny nedočkáme. 
A  proto se ptáme; chybí 
vám v Podvěžáckým kurý-
rovi  články o ničem?

okurkoVá 
SezóNa Stále 
V NedohledNu

V jedné z hospodských dis-
kuzí se nedávno řešilo, co 
je úplně nejvíc. Nakonec se 
většina shodla na tom, že 
je to umění přimět v samo-
obsluze obsluhu k obsluze. 

 Ne vždy je totiž přítom-
na žena za pultem, ne vždy 
se nám totiž chce samoob-
sloužit se a právě v takové 
chvíli přichází na řadu ta-
hle výzva.

jak Na obSluhu V SamoobSluze

I tak triviální věc, jakou je klika u dveří, může značně ztížit vstup do hospody.
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do  kin nedávno dora-
zilo pokračování akční 
komiksárny kingsman 
s  přídomkem zlatý 
kruh. co na  to říká 
Filmfanatic? 
 První Kingsman byl 
v roce 2014 obrovským hi-
tem. Nápaditý mix odkazů 
na  staré bondovky a  špi-
onážní filmy s  vydatnou 
špetkou moderní akční 
choreografie i  crazy nápa-
dů zkrátka uchvátil snad 
všechny. Nebudu ale ml-
žit a  na  rovinu přiznám, 
že dvojka kvalit jedničky 

nedosahuje. Což ale pořád 
stačí na to, aby šlo o hod-
ně nadprůměrnou akční 
podívanou. Nicméně oče-
kávejte přepálenost spíše 
ve  stylu druhého Kurýra, 
než nějakou Mission Im-
possible. Znovu se dočkáte 
spousty popkulturních od-
kazů i takřka videoherních 
prvků jako jsou robotičtí 
psi a  podobně. Občas je 
však toho CGI pozlátka až 
příliš, a i když to zní neu-
věřitelně, tak technologie 
počítačových triků tady 
nestačila fantazii autorů.

 Pokračování Kingsmanů 
sází především na humor 
a ztřeštěnost, akce je až na 
druhém místě. Podle toho 
zvolte, jestli máte zájem 
vstoupit do služby. Film-
fanatic na tuhle odlehče-
nou hru přistoupil a bavil 
se královsky. A i když to 
nebylo tak intenzivní jako 
u prvního dílu, pořád jde 
o vysoce nadprůměrnou 
akční zábavu.

okéNko FilmoVého FaNatika

během letních měsíců 
se určitě leckdo z vás zú-
častnil nějaké té venkov-
ní grilovačky.
 Právě letní teplé dny jsou 
totiž tím ideálním prostře-

dím, ve  kterém lze spojit 
dobré jídlo a dobré pití. Pod 
pojmem dobré jídlo si může 
každý představit ledacos, 
ale pod označením dobré 
pití by mělo většině pod-

věžáků naskočit pivo. U nás 
na  pípě preferujeme své 
značky, ale rozhodně se ne-
bráníme ani novým zkuše-
nostem. Ochutnali jste přes 
léto nějakou novou značku?

letNí griloVáNí koNčí

V pátek 20. a v sobotu 21. 
října 2017 nás čekají par-
lamentní volby.
 V  Podvěžáckým kurýro-
vi jsme byli vždy apolitičtí 
a během volebních kampa-
ní jsme vás nabádali přede-
vším k  tomu, abyste volili 
číslo popisné 61 - tj. právě 
restauraci Pod Věží.
 Doba se ale mění, a  tak 
i  my musíme trochu ape-
lovat. Byť máme jen jedno 
skromné přání. Nenechte 
se opít koblihou a volte de-
mokratické strany. A pokud 
byste nevěděli komu to tam 
takříkajíc hodit, tak se za-
stavte u nás na čepu a my 
už vám s nějakou inspirací 
poradíme :-)

řekNěte 
koblize 
Ne!

Ovce plněná kuřaty. I tak si podvěžáci užívali letošní léto...

jak se říká; nikdy nepod-
ceňuj čtenáře Podvěžác-
kýho kurýra, ale věděli 
jste, že také lidský exkre-
ment je nositelem dNa?
 Tedy že i doslova z ho*na 
mohou forenzní vyšetřo-
vatelé vystopovat pachate-
le trestné činnosti právě 
na základě DNA?

Věděli jSte, že... 
i ho*No má dNa
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už několik let dojíž-
dí místní fanoušci praž-
ských S (nejen) na jejich 
vzájemné derby. to se 
letos na  podzim hrá-
lo u sešívaných v edenu 
a  podvěžáci samozřejmě 
na místě činu nechyběli.

 Jindy kamarádi, v  ten 
den ale nesmiřitelní riva-
lové. Často spolu sedávají 
u  jednoho stolu, tentokrát 
stáli doslova proti sobě; 
každý v kotli svého týmu. 
A  ikdyž derby nabídlo za-
jímavé okamžiky také 

na  hřišti, jeden z  našich 
štamgastů si prožil zajíma-
vou cestu na stadion.
 Nejprve byl v  Cisterně 
(hospoda), pak v  Kotelně 
(hospoda) a nakonec skon-
čil v  kotli (na  stadionu). 
Co si o tom myslíte?

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
„Ty vole, venku chčije 
jako kráva, co budeme 
dělat?“
„Sedět vevnitř.“

Mezitím Pod Věží...

zNoVu jSme Nechyběli
Na derby PražSkých S

možná tomu nebudete 
věřit, ale následující pří-
běh se opravdu stal.
 Znáte to; chcete si vy-
razit s  kamarády na  pivo, 
ale nemáte u sebe hotovost 
a  v  hospodě se nedá pla-
tit kartou. Vyrazíte tedy 
k  bankomatu svojí banky, 
abyste ušetřil na  poplatku 
za výběr. Blížíte se k němu 

a  v  duchu se radujete, že 
před ním není fronta, tak-
že to tedy půjde hodně 
rychle.
 Jenže jak se blížíte, za-
čínáte ostřit zrak i  čich. 
Bankomat je kompletně 
zeblitý a právě proto u něj 
není fronta! Vybrat se totiž 
nikdo neodváží. Alespoň, 
že banka uznala chybu 

a  na  přepážce tentokrát 
odpouští poplatek za výběr 
z účtu...

Stalo Se: Poblitý baNkomat

Pod Věží dochází k zají-
mavým setkáním, a tak 
se snadno stane, že na 
sebe u výčepu narazí dvě 
generace hráčů dg303. 
to pak musí pohár pro 
mistra Vodňanské ligy 
zákonitě dolů a fotí se.
 Tentokráte se u nás po-
tkal jeden z otců zakladate-
lů, zakládající člen DG303 
Jirka Velek a současný hráč 
žlutočerných Rosťa Baku-
la, kteří si udělali společné 
foto. Na baru pak probrali 
klubovou strategii do dal-
ších let a před blížící se se-
zónou zrekapitulovali také 
dosavadní úspěchy :-)

Pohár 
Pro miStra 
ligy Stále 
V PermaNeNci

Atmosféra byla tradičně vynikající. A to i díky pyrotechnice v obou kotlích...


