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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

naděloval 
mikuláš i čert

5. prosince chodí miku-
láš, čert a anděl. to ví ka-
ždé malé dítě i každý 
podvěžácký štamgast.
 A svatá trojice během své 
mise po vodňanských do-
mácnostech nezapomněla 
navštívit ani naší hospodu, 
která zdomácněla našim mi-
lým štamgastům. Do hos-
pody ale tohle trio proniklo 
v civilních převlecích, takže 
vlastně nikdo nevíme, kdo to 
přesně byl a co si u nás dal.
 Za to můžeme s jistotou 
tvrdit, že svou práci odved-
li dokonale, protože něko-
lik našich nezbedníků si 
ten večer odneslo pěknou 
nadílku.

tuhle tradici nemá cenu 
sáhodlouze představovat. 
Patří totiž opravdu k tomu 
nejlepšímu, co můžete Pod 
věží zažít. a zpěvy tradič-
ních vánočních koled pro-
běhnou také letos!
 Poslední roky se naši te-
noři a slavíci zdokonalují, 
takže kdysi obávané nároč-
né písně, jako Purpura a 
další, dnes patří do zlaté-
ho fondu našeho pivního 
pěvního sboru a kdo tomu 

nevěří, ať se přijde přesvěd-
čit na vlastní uši, nebo ať 
se podívá na záznam, který 
najde na našem facebooko-
vém profilu.
 K utěšené situaci dozajis-
ta přispěla kvalitní příprava 
a trénink, který již něko-
lik let podporujeme vlast-
ními vánočními zpěvníky, 
ve kterých se nám navíc od 
loňska nepletou noty, tak-
že bravurně eliminujeme 
také případné zatoulance 

mezi řádky. A že se to po 
několika kouscích našeho 
lahodného piva může nez 
problémů stát, o tom snad 
také nikdo nepochybuje.
 Snad jsme tedy naše pěv-
ce nepřechválili a také letos 
předvedou výkon hodný 
mistrů.
 Tradiční vánoční zpě-
vy letos začínají s malým 
zpožděním po 20h, hned 
po křtu svázaného vydání 
Podvěžáckého kurýra.

Pod věží se znovu 
rozezní koledy

Tradiční vánoční koledy patří každoročně k vrcholným kulturním akcím naší hospody
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těsně před vypuknutím 
vánočních zpěvů probě-
hl Pod věží historicky 
první hospodský knižní 
křest. křtili jsme totiž 
svázané vydání Pod-
věžáckýho kurýra - prv-
ních 50 čísel z  let 2013 
až 2017!
 Často o  tom píšeme, 
až by to mohlo vypadat, 
že se snad i  vytahujeme. 
Tvrdíme, že v  hospodě 
Pod Věží se často dějí věci 
úplně poprvé. Hospodské 
referendum je nejzářněj-
ším příkladem a  k  němu 
nám teď přibyl další ta-
kový primát.

 V  sobotu 23. prosince 
2017 proběhl v  salónku 
slavnostní křest svázané-
ho vydání prvních 50 čí-
sel Podvěžáckýho kurýra! 
jak by se zeptal klasik; 
kdo z vás to má?
 Bezmála 200 stránek 
prvních padesáti čísel 
obsahuje všechna stan-
dardní vydání vašeho 
oblíbeného plátku, ale 
samozřejmě také všech-
ny silvestrovské speciály 
a také přílohy!
 Připomenout si tak mů-
žete legendární výpravu 
na  mnichovský Oktober-
fest, 1. podvěžáckou pivní 

degustaci a další nezapo-
menutelné události, které 
se neodehráli nikde jinde, 
jen mezi stěnami naší le-
gendární základny.
 První svázané vydání 
vyšlo v  limitované edi-
ci 2 kusů a  jeden z  nich 
zůstane trvale v  hospo-
dě, abyste do  něj mohli 
v  případ zájmu nahléd-
nout. Pokud by vám ale 
nestačilo dělit se o tenhle 
knižní skvost se zbytkem 
hospody, domluvte se 
s obsluhou a my vám za-
řídíme tisk vlastního vy-
dání, které budete mít jen 
pro sebe.

Originální obálka svázaného vydání prvních 50 čísel Podvěžáckýho kurýra

Pod věží Proběhl křest svázaného 
vydání Podvěžáckýho kurýra

v redakci si matně vzpo-
mínáme, že v jednom ze 
silvestrovských speciá-
lů jsme psali o tom, jak 
je to z Pod věže dale-
ko na některá zajímavá 
místa naší planety. ne-
víme, jestli byla tenkrát 
zmíněná i havaj, ale jak 
vidno, opravdu to ne-
může být daleko.
 Jak jinak si totiž vysvět-
lit netradiční vlnu, která 
se hospodou doslova pře-
hnala začátkem prosince.
 Při pohledu na davy 
exoticky vyhlížejících ná-
vštěvníků, kteří se valili 
do hospody, žhavili voliči 
SPD telefon na největšího 
českého vlastence Tomia 
Okamuru a dožadovali se 
jeho okamžitého zásahu.
 Jenže výzvy o pomoc zů-
staly nevyslyšeny. Tomio 
Okamura zůstal v klidu 
a nepřijel. Zůstal nečin-
ný a čeká na nejhorší časy 
- podobně, jako bájní bla-
ničtí rytíři...

z Pod věže 
to na havaj
není daleko
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ani jsme nevěděli, že věže 
mají svého ministra, ale je-
likož nám nikdo nedoká-
zal, že to tak není, věříme, 
že by někdo takový mohl 
existovat a  v  návaznosti 
na  to se k němu hlásíme, 
protože se domníváme, že 
pod jeho resort patří nejen 
věže, ale také pod věže.
 Pokud by takový ministr 
skutečně existoval, mohl 
by podle nás, bez ostychu 
vydat varování, které jsme 
pro jistotu zveřejnili na na-
šem facebookovém profilu 
my sami.
 Cenosillicafóbie je totiž 
zákeřná civilizační cho-
roba, jejíž podceňování 
hraničí s čirým ignorantis-
mem, jenž nikdy nevedl k 
ničemu dobrému. Problé-
mům je třeba čelit a nikoli 
se před nimi shovávat!
 Proto vyzýváme všechny 
naše návštěvníky, kteří by 
pojímali podezření, že do-
stávají strach z prázdného 
půllitru, aby se bezodklad-
ně dostavili k výčepu, kde 
jim jejich sklenici rádi a 
obratem doplníme. V naší 
hospodě cenosillicafóbie 
nezvítězí!

Předloňský návrat star 
Wars se podle Filmfana-
tica vyvedl na  jedničku. 
jenže našli se i  tací, pro 
které byla epizoda vii až 
příliš okatým klonem epi-
zody iv. ale právě těm se 
bude nový díl star Wars 
líbit nejvíc. epizoda viii 
je totiž oproti předchozí-
mu dílu hodně odvážná 
a dokonce i dost nepředví-
datelná.

 Vkusný humor a nadsázka 
z předchozího filmu je mís-
ty doplněna až sebeparodic-
kými scénami a  v  kontextu 
celkového pojetí je to jasná 
deklarace toho, že Star Wars 
hodlají ulovit další generaci 
diváků. Což neznamená, že 
se ti zkušenější budou nudit, 
ale tenhle nový svět už pro 
ně zkrátka bude trochu cizí. 
Ano, znovu se dočkáme celé 
řady odkazů na původní tri-

logii, jenže vedle toho se mů-
žete těšit také na řadu twistů, 
které byste opravdu nečekali.
 Noví hrdinové zkrátka 
přebírají vládu nad galaxií! 
Laťka je zatraceně vysoko 
a  vypadá to, že ve  finále se 
můžeme těšit na  opravdu 
velké věci.

na  silvestra se znovu 
můžete těšit na  oblíbe-
ný silvestrovský speciál 
Podvěžáckýho kurýra!
 A  o  čem, že se dočtete 
letos? Nechceme prozra-
zovat příliš, ale rozhod-
ně byste měli 31. prosince 
dorazit k nám do hospo-

dy a  podívat se osobně. 
Jinak byste totiž mohli 
přijít o  článek, který po-
odhalí něco ze zákuli-
sí prezidentských voleb, 
jedno lékařské doporuče-
ní, jednu hádanku, jedno 
oznámení o  změně pra-
videl silničního provozu, 

ale hlavně o jednu žhavou 
novinku ze světa televiz-
ní zábavy! Zkrátka, jak je 
vidět, letošní Silvestrov-
ský speciál bude doslova 
napitý obsahem a vy se 
nad jeho stránkami bude-
te moct bavit až do bezvě-
domí.

znovu vyjde silvestrovský sPeciál

Silvestrovské číslo přináší ještě větší dávku nadsázky, než klasická vydání

varování 
ministra 
všech věží

okénko Filmového Fanatika
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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

Pingpongová herna je 
pod permanentním ná-
porem pohybuchtivých 
jedinců, a tak se není 
čemu divit, že její povrch 
musel projít alespoň čás-
tečnou obměnou.
 Určitě jste si tak všimli, 
že v zadním salónku tedy 

došlo k výměně nejvytíže-
nější části koberce a ten byl 
nahrazen novým plátem.  
 Ten by měl vykazovat 
lepší přilnavost a plejeři by 
tedy po ploše neměli pří-
liš klouzat, ale naopak by 
měli mít ideální podmínky 
k tomu, aby předváděli ty 

nejlepší výkony, k čemuž je 
právě teď ten nejlepší čas. 
 Blíží se totiž chvíle, kdy 
proběhne olympijská kva-
lifikace a my bychom ně-
koho z naší hospody rádi 
viděli pod olympijskými 
kruhy, kde by mohl hrdě 
reprezentovat hospodu.

V zadním salónku byl položen nový koberec

PingPongová herna 
dostala nový Povrch

Prezident JFK kdysi řekl, 
že Američané se dostanou 
na Měsíc ne proto, že je to 
snadné, ale právě proto, že 
není. A zdá se, že podobnou 
výzvu před sebe doslova 
postavili někteří fotbaloví 
fanoušci před koncem fot-
balové ligy...

závěr Fotbalové ligy byl náročný

v nejvyšší fotbalové sou-
těži s tím dělali cavyky, 
obstrukce a kolem toho 
všeho navíc ještě pěkné  
divadlo, ale ve vodňan-
ské lize to prostě udělali. 
ano, je to tak a není to 
vtip. na vodňanské pa-
lubovce rozhodoval vi-
deorozhodčí!
 Stalo se tak během zá-
pasu 4. kola mezi FC 
Mexico a TK Rumpál. 
Mexico vyrazilo jen ně-
kolik sekund před závě-
rečnou sirénou do brejku, 
který skončil gólem, ale 
ten byl definitivně po-
tvrzen až po zhlédnutí 
videozáznamu. Bližší in-
formace najdete na ofi-
ciálním webu soutěže  
www.vodnansklaiga.cz

ve vodňanské 
lize rozhodoval 
videorozhodčí

„Moje spermie maj 
na víc!“
Otec synovi


