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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Oslavili jsme 
mezinárOdní 
den nenásilí

na  pátek 2. října při-
padlo v  kalendáři místo 
pro mezinárodní den ne-
násilí, který jsme velice 
mírumilovnou formou 
oslavili také u nás v hos-
podě.
 A že to nebyla jen prázd-
ná gesta a  planá slova, 
o  tom přináší hmatatelný 
důkaz hned úvodní člá-
nek, který si můžete pře-
číst vpravo.
 Hladká a bezproblémová 
integrace sadistů je dozajis-
ta tím nejlepším důkazem 
toho, že Pod Věží nedě-
lá rozdíly a  své hosty vítá 
vždy s otevřenou náručí.

evropou v  současnosti 
cloumá uprchlická kri-
ze a ta se svým způsobem 
dotkla také naší hospo-
dy. Pod věží sice nemusí 
čelit návalům ilegálních 
uprchlíků, ale zato se 
musí vypořádat s  nápo-
rem pivních migrantů.
 Ti Pod Věž proudí tak-
zvanou jižní cestou, která 
vede skrze bývalou měst-
skou bránu ve směru od re-
staurace Na Sadech.
 Právě odtud pocháze-
jí všichni pivní migranti, 
které k  nám přivádí pro-
zaické důvody; jejich dosa-
vadní základna Na Sadech 
je zavřená a  nebozí piva-

ři tak v  zoufalých dobách 
musejí hledat nové ces-
ty a způsoby, jak uspokojit 
svojí žízeň.
 My jsme rádi, že jejich 
první volbou při řešení to-
hoto problému je právě re-
staurace Pod Věží a  nové 
štamgasty tímto ještě jed-
nou vítáme.
 Věříme, že v  prostře-
dí, které jsme jim při-
pravili, rychle zdomácní 
a  integrují se mezi původ-
ní osazenstvo restaurace. 
Z  dosavadních zkušenos-
tí můžeme konstatovat, že 
celý proces asimilace pro-
bíhá mírumilovně a všich-
ni zúčastnění by mohli 

být vzorem celé slavné EU 
v tom, jak má vypadat vzá-
jemné kulturní obohaco-
vání.
 Takzvaní sadisté se po-
klidně usadili ve  výčepu, 
kde našli svůj nový domov 
a s domorodými štamgasty 
už našli společnou řeč i co 
se týká obsluhy improvizo-
vaného jukeboxu.
 Svou zjevnou učenlivostí 
a přizpůsobivostí tedy mů-
žou být zářným příkladem 
všem uprchlíkům, kteří 
míří do Evropy.
 NAšE Milé SAdiS-
Ty TíMTo jEšTě jEd-
NoU VíTáME :-)

POd věží zvládá náPOr 
Pivních migrantů

Sadisti - pivní migranti ve svém novém domově Pod Věží
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v  kinech sice v  září ne-
bylo tak zajímavo, ale 
o to vydatnější nás čeka 
říjen. Filmfanatic při-
náší 2 tipy, na  co byste 
mohli vyrazit.
 Adaptace knížního best-
selleru Marťan už svojí 
premiéru za  velkou louží 
měla a  divákům se hod-
ně líbila. Spokojení jsou 
i kritici, takže není důvod 
nevyrazit.
 Zápletka o  astronautovi 
(Matt Damon), který uvíz-
ne sám na  rudé planetě 

(žádná spojitost se Spar-
tou), se zdá hodně láka-
vá a  režisér Ridley Scott 
(Vetřelec, Blade Runner) se 
s ní vrací do první ligy.
 dalším tipem je gang-
sterga Legendy zločinu, 
ve které hraje hlavní dvoj-
roli Tom Hardy (nedávný 
Šílený Max: Zběsilá cesta).
 Příběh z  šedesátých let 
dvacátého století nám 
představí dvojčata Krayo-
vi - krále podsvětí.
 Gangsterky jsou Filmfa-
naticovo nejoblíbenějším 

žánrem a na tenhle kousek 
se opravdu těší - trailery 
vypadají skvěle a po delší 
době bysme mohli dostat 
okamžitou klasiku. Navíc 
Tom Hardy je pan herec, 
takže minimálně herecky 
se bude na co koukat.
 další filmové i seriálové 
novinky najdete na www.
filmfanatic.cz

OkénkO FilmOvéhO Fanatika

na  vodňanských teni-
sových kurtech se nám 
rozmohl takový nešvar. 
někteří hráči nám zača-
li nadměrně používat slo-
víčko medical time.
 Za  praotce tohoto ne-
švaru nejspíš můžeme po-
važovat našeho občasného 

váženého mosta pana P. V., 
který nastoupil proti svému 
jmenovci janu Veselému.
 Vzájemný zápas obou 
borců se protáhl na  ně-
kolik hodin, ale překvapi-
vě to hráče nestálo až tolik 
sil, kolik by čas zápasu na-
povídal. 

 Pan P.  V. totiž při se-
bemenším problému hlá-
sil zmiňovaný MEdiCAl 
TiME a  opouštěl kurt. 
Bohužel benevolenci své-
ho soupeře zneužíval i pro 
vyřizování osobních tele-
fonátů, které navíc se zá-
pasem nijak nesouviseli.

rOzmOhl se nám takOvý nešvar

Upozorňujeme rodiče, že se nám rozmohl takový nešvar...

v  minulém čísle Pod-
věžáckýho kurára jsme 
vás informovali o tom, že 
Ondra zlámal - bývalý 
tiskový mluvčí fotbalo-
vé slavie Praha - připra-
vuje k vydání další knihu 
o červenobílém klubu.
 Vzpomínky mistrů od té 
doby pokročili a autoři už 
za sebou mají první koleč-
ko jazykových korektur.
 Ale hlavně už spusti-
li zmiňovanou kampaň 
na Startovači, kde si knihu 
můžete předplatit a přispět 
tak k jejímu vydání.
 Navštivte tedy www.
startovac.cz/projekty/vzpo-
minkymistru a  vyberte si 
některou z nabízených od-
měn, mezi kterými nechy-
bí speciální vzpomínkové 
kartičky s  kresbami Mila-
na Kounovského a další za-
jímavé materiály.
 Na Startovači vyjde kni-
ha na 250 Kč, prodávat se 
pak bude za 299 Kč. 
 ještě před koncem roku 
pak autoři dorazí Pod Věž 
na  slávistickou besedu 
a  snad tentokrát přivezou 
i některého hráče z tehdej-
šího mistrovského týmu.
 detailní informace na-
jdete na  webu knížky 
www.vzpominkymistru.cz

staňte se 
sOučástí nOvé 
knihy O slavii
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ne, že by naši milí štam-
gasti nepatřili mezi bystré 
hlavy - nic takového. ale 
poslední dobou zkrátka 
pokročili na další vývojo-
vý stupeň a v salónku za-
vládla doba osvícenství.
 Ta má přímou spojitost 
s výměnou žárovek na hlav-
ním lustru, kterou si vzal 
do parády jirka Paďák Paz-
dera. 
 Právě po  instalaci no-
vých svítidel totiž salónek 
zaplavilo světlo, které má 
na  naše štamgasty blaho-
dárné účinky. obsluze to 
sice způsobuje problémy 
s  aklimatizací na  rozdílné 
světelné podmínky mezi 
výčepem a salónkem, ale to 
je maličkost.
 Pozor bychom si ale měli 
dávat také na vedlejší účin-
ky. Síla světla je tak mocná, 
že i  v  pozdních večerních 
hodinách je třeba používat 
sluneční brýle! od věci pak 
nejspíš nebude ani aplika-
ce opalovacích prostředků 
s vyšším ochranným fakto-
rem než-li nízkým.

v salónku 
nastala dOba 
Osvícenství

slOgan nárOd sObě stále aktuální
O  sloganu národ sobě, 
který zdobí fasádu naší 
hospody, určitě každý ví. 
nedávno jsme byli svěd-
ky toho, že tohle heslo je 
stále aktuální a podvěžá-
ci se ho vzorně drží.
 jirka Paďák Pazdera se 
totiž (opakovaně) zhos-
til úkolu vyměnit žárov-
ky nad stolem štamgastů. 
S energií sobě vlastní tedy 

neváhal a vypravil se domů 
pro potřebné nástroje - ro-
zuměj žárovky.
 Po  bleskurychlé výměně 
(nedělal to poprvé) se na-
jednou v salónku rozjasni-
lo takové světlo, že obsluze 
až přecházel zrak a  muse-
la se na  zlepšené světelné 
podmínky adaptovat. Po-
drobnosti najdete v článku 
vpravo.

že se mezi našimi pra-
videlnými hosty, čtenáři 
i  občasnými návštěvní-
ky najde řada fotbalo-
výc fanoušků, o tom není 
pochyb. Pro ně by násle-
dující řádky mohli být 
drastické. upozorňujeme 
tedy, že ve  čtení článku 
mohou pokračovat pou-
ze na vlastní nebezpečí!
 Bývávalo dobrým zvy-
kem, že ze svých pravi-
delných výjezdů nám tu 

přinášeli cestopisné ko-
mentáře fanoušci jednoho 
nejmenovaného pražského 
klubu.
 Stejně tak bývalo dob-
rým zvykem, že když jim 
naše redakce o takový člá-
nek napsala, zpravidla se 
ho v  horizontu několika 
dní i dočkala. A to včetně 
doprovodné fotodokumen-
tace.
 Teď se ale zdá, že tako-
vým časům odzvonilo, pro-

tože blíže neidentifikovaný 
fanoušek onoho nejme-
novaného pražského klu-
bu sídlícího v  ulici M. 
Horákové, už promeškal 
2 (slovy dVě!!!) uzávěrky  
Podvěžáckýho kurýra. 
 Namísto objevného ces-
topisného článku tak čtete 
právě tyto zbytečné řád-
ky o nmohoucnosti fotba-
lových fanoušků, které vás 
s největší pravděpodobnos-
tí vůbec ničím neobohatí.

zPráva O nemOhOucnOsti 
FOtbalOvéhO FanOuška

Nemohoucí fanoušek na odstřel...
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že podvěžácký ping pong 
získává na  prestiži kaž-
dým dnem, to je zkrát-
ka nepopíratelný fakt. 

Po  Petru korbelovi se 
totiž věhlas našeho hos-
podského sportu donesl  
i tomáši treglerovi.

 V současnosti jeden z na-
šich předních stolních te-
nistů, který se pravidelně 
objevuje v  reprezentaci, 
k  nám zavítal na  exkurzi, 
aby se na vlastní oči podí-
val, v  jakých podmínkách 
naši borci brousí své už tak 
vybroušené umění.
 Nejprve jsme mu tedy 
nastínili přísný stravova-
cí režim, který u nás musí 
naši reprezentanti dodržo-
vat. Sestává se především 
z  piva a  menších pochutin 
k němu. 
 Na ukázku si tedy Tomáš 
objednal tlačenku a  uznal, 
že kdyby i  on měl takhle 
profesionální servis a  péči, 
nejspíš by byl ve  světovém 
žebříčku stolního tenisu 
ještě výš.
 Nabídli jsme mu tedy 
stáž, kterou by v naší hos-
podě mohl absolvovat 
a uvidíme, jak se k této vý-
zvě postaví. obohatit by 
mohla nejen jeho, ale i naše 
ping pongové štamgasty.

už 22. ročník tradiční 
sálovkářské soutěže za-
čne v neděli 15. listopadu 
ve 13h.
 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 ale-
spoň na  malou chví-
li samotným epicentrem 
veškerého dění Vodňan-
ské ligy. A proč by také ne, 
když mistrovské dG303 
u nás má všechny své dopo-
sud získané poháry, včetně 
toho největšího za vítězství 
právě ve Vodňanské lize.
 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.

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

POd věž zavítal známý stOlní 
tenista tOmáš tregler

blíží se další 
rOčník 
vOdňanské 
ligy

sílící hlasy o krizi demo-
kracie a  rozmáhání xe-
nofobních nálad v  české 
hospodské společnosti 
nelze přeslechnout. 
 Našemu výčepnímu jir-
kovi Kuňákovi Nováko-
vi však lze jedině přičíst 
ke  cti, že bez nejmenších 

rozpaků ochotně poskytl 
hospodský azyl sadistům, 
kteří znenadání a  vpravdě 
bezcitným způsobem přišli 
o svojí základnu.
 Skupina pivařů, je-
jichž kulturně pivní 
návyky jsou od těch pod-
věžáckých lehce odlišné, 

se tak brzy mohla integro-
vat v nové domovině. Pod-
staty obou subkultur jsou 
totiž vystavěny na spo-
lečných a neměných piv-
ních základech. Pod Věží 
jsme tedy dokonce zaved-
li i národní nápoj  všech 
sadistů - pivo PlATAN :-)

kuňák je gentelman

Nejdřív podvěžáckou tlačenku a pak fotečku nad stolem...


