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Podvěžáckej kurýr

Redakce Podvěžácké-
ho kurýra není spolek 
námezdních psavců, 
kteří by se vyznačova-
li přehnanou loajalitou 
ke  svým chlebo/pivo- 
dárcům. V  tom se liší 
například od  profesio-
nálních novinářů, kteří 
leckdy píší na  zakázku 
svých šéfů. 
 Ničeho takového se ale 
na  stránkách tohoto nezá-
vislého periodika nedočká-
te! Důkazem toho budiž 

následující článek, který si 
bez servítek bere na paškál 
doposud nenaplněné zá-
vazky vedení hospody vůči 
hostům.
 Podvěžácká sněmov-
na lordů nejspíš poslední 
dobou zanevřela na  ping 
pong. Tenhle sport, který 
už Pod Věži stačil ve  svě-
tě vydobýt takový věhlas, 
se v  současnosti nachází 
na peripetii zájmu vlivných 
osob. Jak jinak si totiž vy-
světlit to, že doposud neby-

lo instalováno nové umělé 
osvětlení, které má zlepšit 
všeobecné podmínky hrá-
čů a  umožnit jejich další 
výkonostní posun?!
 Jménem všech hráčů, 
kteří si chtějí ke  své vro-
zené žízni uhnat Pod Věží 
ještě žízeň ping pongovou 
tímto (ve  stylu Ronalda 
Reagana) voláme; Pane, 
Nováku! Postavte to osvětle-
ní!
 A  věříme, že naše hlasy 
nezůstanou nevyslyšeny :-)

Instalace noVého umělého 
osVětlení V PIng PongoVé 
heRně nabíRá zPoždění

Kdo se bojí tmy, nesmí do herny...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Platan 
Pod Věží

Jelikož se našim hostům 
snažíme maximálně vy-
hovět, zavedli jsme u nás 
nově také další pivo. 
od září si tedy u nás mů-
žete dát také protivínský 
Platan.
 Což přivítali zejména naši 
noví štamgasté, o  kterých 
jsme se trochu podrobně-
ji rozepsali v minulém čísle, 
ale jejich ožehavé téma pro-
mluví i do obsahu aktuální-
ho vydání.
 Náš vrchní Jirka Kuňák 
Novák totiž podle posled-
ních zjištění není pouze 
gentelman, ale také něco ji-
ného. Čtěte uvnitř čísla!
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V minulém čísle jsme vás 
informovali o  zdrcují-
cích skutečnostech týka-
jících se nemohoucnosti 
jednoho nejmenovaného 
fotbalového fanouška. 
celá kauza má ale neče-
kanou dohru, když nám 
do redakce přišla žádost 
o  odtajnění identity to-
hoto jedince.
 Pod pohrůžkou žalo-
by jsme pak na  základě 

zákona o  svobodě infor-
mací museli tomuto tla-
ku podlehnout a zveřejnit 
identitu onoho nemohou-
cího fotbalového fanouš-
ka, který zmeškal už 2 
(slovy dvě!) uzávěrky na-
šeho plátku a nebyl scho-
pen dodat nám reportáž 
z  jednoho nepodstatného 
výjezdu jednoho nejme-
novaného fanouškovského 
tábora.

 Vězte tedy, že jméno ne-
mohoucího je Lukáš Ví-
šek a tento v naší hospodě 
oslaví své narozeniny v so-
botu 24. října 2015.
 Na snímku výše ho mů-
žete vidět ve  společnosti 
kumpánů, jejichž identitu 
nejsme oprávněni sdělit. 
Proto mají přes oči černé 
pásky, aby bylo zamezeno 
jejich identifikaci a  pří-
padné na ctiutrhání.

Dříve nejmenovaný, nyní odmaskovaný nemohoucí fotbalový fanoušek...

Péče 
o Pleť na 
legendáRní 
základně 
Pod Věží

Pod Věží se staráme 
o blaho našich vážených 
hostů v  každém mysli-
telném ohledu. lhostej-
ná nám tudíž není ani 
vaše pleť!
 Vyzkoušeli jsme pro-
to za  vás řadu preparátů 
s  nejrůznějším složením, 
abysme nakonec dospěli 
k překvapivému závěru.
 Nejlepší pleťovou mas-
kou je totiž krém z krem-
role!
 Na naše rady dal a tuh-
le revoluční kůru si osob-
ně vyzkoušel Filip Binič 
Bína, který je na snímku 
výše zachycen právě ve 
chvíli, kdy mu byla tato 
blahodárná kremrolová 
maska aplikována.
 Jaké výsledky tahle pře-
lomová péče o pleť přináší 
s ním můžete prodiskuto-
vat osobně, protože Filip 
patří mezi naše pravidelné 
hosty a o svoje zkušenosti 
se s vámi jistě mile rád po-
dělí.

odtaJněno: IdentIta 
nemohoucího fotbaloVého 
fanouška PRozRazena!

Jak píšeme v článku výše, 
24. října u  nás proběh-
ne narozeninová oslava. 
a  bude hned trojitá, neb 
nemohoucí fotbalový fa-
noušek nebude slavit sám.

 Připojí se k  němu také 
jeho mladší bratr a syn na-
šeho bývalého štamgasta, 
o  kterém jsme se v  Pod-
věžáckým kurýrovi před 
časem zmiňovali v  článku 

Návrat štamgasta (č. 26). 
věříme, že všichni výše ne-
jmenovaní prokáží kvality 
a dodají do příštího čísla 
výživný necenzurovaný (!)
materiál.

tRIPle naRozenInoVá oslaVa
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nevíme o  tom, že po-
dobná akce by se někdy 
konala v nějaké jiné vod-
ňanské hospodě. u  nás 
už to ale bude potřetí, 
co se náruživí virtuální 
střelci sejdou a  poměří 
síly na  počítačových bo-
jištích! 
 Během předešlých dvou 
herních seancí hráli účast-
níci podvěžácké LANky 

počítačovou hru Call of 
Duty: Modern Warfare.
Ale jelikož v prosinci bude 
mít v  kinech premiéru 
sedmá epizoda Star Wars 
s  podtitulem Síla se pro-
bouzí, hráči se tentokrát 
vydají právě na bojiště jed-
né předaleké galaxie.
 A  to ve  hře Star Wars 
Battlefront II, kde se mů-
žou bez ostychu ocitnout 

buďto v  kůžu imperiál-
ních stormtrooperů, nebo 
naopak rebelů bojujících 
za osvobození galaxie.
 Předběžný termín 3. 
podvěžácké LANky je sta-
noven na  sobotu 26. pro-
since od 13h.
 Přijďte se tedy podí-
vat, nebo si rovnou zahrát 
a  prověřit své střelecké 
schopnosti.

Před koncem Roku budeme hRát 
už třetí PodVěžáckou lanku!

říjen pomalu končí 
a  blíží se listopad. Jed-
nou z hlavních filmových 
událostí tohoto měsíce 
bude premiéra nové bon-
dovky s  danielem crai-
gem v titulní roli agenta 
007, ale filmfanatic by 
se přece jen ještě vrátil 
do října, kdy má premié-
ru jeden hodně zajímavý 
film od nadějného režisé-
ra denise Villeneuvea.
 Sicario: Nájemný vrah 
má premiéru 29. října 
a  v  titulní roli psychopa-
tického mexického zabi-
jáka se objeví Benicio Del 
Toro. Film vypráví příběh 

z  hraniční oblasti mezi 
USA a  Mexicem, kde se 
protidrogoví agenti snaží 
zastavit rozmáhání vlivu 
drogových kartelů.
 U  kritiků sbírá tenhle 
snímek samé pochvaly 
a  jestli se vám líbí drsná 
policejní dramata, tak tady 
si určitě přijdete na své.
 Zárukou kvality budiž 
zmiňovaný Benicio Del 
Toro i  režisér Denis Ville-
neuve. Ten má na svědomí 
například perfektně mra-
zivé drama Zmizení (pro 
Filmfanatica nejlepší film 
roku 2014)  o únosu ma-
lých děvčátek a následném 

dilematu, jestli má člověk 
právo vzít spravedlnost 
do  svých rukou, i  když 
není úplně přesvědčen 
o  tom, že má v  ruce sku-
tečného pachatele.
 No a pak tu máme toho 
zmiňovaného Bonda, kte-
rý do českých kin dorazí 
6. listopadu pod názvem 
Spectre.
 Další filmové i seriálové 
novinky najdete na www.
filmfanatic.cz

okénko fIlmoVého fanatIka

Po  kratší odmlce přiná-
šíme gratulace našim ctě-
ným hostům narozeným 
v měsících září a říjnu.
Luboš Hrbek
Ondřej Víšek
Lukáš Víšek
Petr Koutský
Michal Koutský
Vlasta Sýkora
Petr Novák
Všem výše uvedeným gra-
tulujeme! :-)

gRatulace 
oslaVencům

20. říjen byl světovým 
dnem pro rozvoj informa-
cí. Nevíme, jakou souvis-
lost to má s naší hospodou, 
ale chtěli jsme vás o této 
skutečnosti informovat 
už jen proto, abysme na-
plnili slogan našeho plát-
ku. Totiž, že pouze čtenář 
Podvěžáckýho kurýra pije 
informován. Věříme, že 
touto informací jsme obo-
hatili váš zážitek z naší 
hospody a pro lepší inde-
xaci této zprávy si dejte tře-
ba panáka :-)

20. říJen: 
sVětoVý den 
PRo RozVoJ 
InfoRmací
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AKCE 4+1 zdArmA

Pod Věží se znoVu uskuteční 
sláVIstIcká beseda

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

Jak už jsme vás na strán-
kách našeho plátku in-
formovali, ondra zlámal 
píše novou knihu o sla-
vii Praha. VzPomínkY 
mIstRů už jsou v tisku 
a brzy budou k dostání. 
 Případní zájemci si jí bu-
dou moci objednat na webu 
v zpom in k y m i s t r u .c z , 
nebo  osobně u Rosti Ba-
kuly ml. Další dobrou 
zprávou pro podvěžáky je, 

že díky tomu, že výše zmí-
něný patří mezi naše stá-
lé hosty (i když letošní léto 
tomu moc nedal :-) ) ušet-
ří za poštovné. Kniha jim 
bude doručená přímo do 
hospody.
 kniha bude stát 299 kč. 
Otázkou tedy je, zda se 
nakonec účet za návštěvu 
legendární základny nevy-
šplhá na vyšší sumu, než 
právě poštovné, ale to už 

je na zvážení každého své-
právného jedince.
 Zajímavou perličkou na 
závěr je zpráva, že ke kni-
ze se Pod Věží uskuteční 
slávistická beseda za účas-
ti autorů knihy a snad i ně-
kterého z hráčů tehdejšího 
kádru.
 O přesném termínu bu-
dete včas informováni na 
facebookovém profilu naší 
hospody.

Kniha VZPOMÍNKY MISTRŮ už se tiskne a začátkem listopadu bude k dostání

V  minulém čísle Pod-
věžáckýho kurýra vyšel 
článek Kuňák je gentel-
man, který oslavným 
tónem referoval o  záslu-
hách našeho vrchního 
Jirky Kuňáka nováka. 
a možná, že právě tenhle 
článek podnítil nepře-
jícné hlasy, které se brzy 
dostavily s  parafrází to-
hoto titulku.
 Hospodou se totiž od  té 
doby začala šířit fáma, že 
Kuňák je Merkelová. Jakou 
spojitost má podvěžácký 
výčepní s německou kanc-
léřkou?
 Sílícím anonymním hla-
sům se zjevně nelíbí, že 
pivní migranti, kteří za-
čali navštěvovat legendár-
ní základnu, mají oproti 
domorodým štamgastům 
výhody, o  jejichž čerpání 
se původnímu osazenstvu 
hospody může jen zdát.
 Především jde o akci 4+1 
ZDARMA, kdy pijáci Pla-
tanu dostávají každé páté 
pivo grátis.
 Na obranu Jirky Nováka 
však musíme uvést, že tato 
akce není jeho výmyslem, 
nýbrž jde o akci samotné-
ho pivovaru. Dalo by se 
tedy říci, že zasáhla vyšší 
moc.

kuňák Je 
meRkeloVá

Chlastej PLATAN 
a každé páté pivo máš grátis!

+
zdArmA


