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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ZNOVU JSME 
OSLAVILI 
TAKÉ SVÁTEK 
28. ŘÍJNA

28. října jsme znovu osla-
vili výročí založení naše-
ho samostatného státu. 
V Praze měli oslavy hned 
dvě, my jsme si vystačili 
s jednou.
 Naše samostatnost le-
tos oslavila 98. narozeniny 
a pomalu se tedy blíží kula-
tá stovka! K téhle příležitosti 
už pro vás začneme chystat 
nějaký zajímavý program, 
abychom s patřičnou grá-
cií oslavili významné jubi-
leum. Pokud budete mít 
nějaký nápad i vy, nestďte se 
o něj podělit s obsluhou.

Hotel Alcron, to je po-
jem. Službami i servisem 
je tenhle podnik vzorem 
nejednomu menšímu za-
řízení a pod vodňanskou 
věží můžeme s hrdostí 
prohlásit, že i v malém 
městečku na jihu Čech 
to občas může vypadat 
jako ve stověžaté matič-
ce Praze.
 Ba co víc, dokonce se 
tu dá prožít vskutku ne-
tradiční zážitek při serví-

rování mezinárodní kávy. 
Co to je? Mezinárod-
ní kuchyni zná asi každý. 
Menu složené z pokrmů 
z různých zemí je poměr-
ně častou nabídkou v tu-
zemských restauracích, ale 
mezinárodní káva?
 Přitom na tom není nic 
složitého. Stačí vzít vyhlá-
šenou, filmy a léty ověře-
nou, výbornou brazilskou 
kávu a jako pověstnou 
třešničku na dortu k ní 

naservírovat tradiční čes-
ký tuzemák!
 Při servírování tohoto 
internacionálního setu do-
slova na stříbrném podno-
se si pak atmosféru luxusu 
mohou dopřát třeba i naši 
milí štamgasti.
 Stejně, jako se to po-
štěstilo Kirovi na snímku 
výše. Jak vidno, tento host 
zvolil konzumaci separé. 
Tzn., že nejdřív rum tuze-
mák a pak káva :-)

I  POd VOdňANSKOU VěžÍ 
TO ObČAS MůžE býT JAKO 
V PrAžSKÉM ALcrONU

I ostřílený štamgast dokáže ocenit pravou brazislkou kávu s pravým českým tuzemákem.
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dvě křídla (nebo chcete-
-li frakce) u dvou různých 
stolů v různých částech 
hospody. Mají toho hod-
ně společného, ale mini-
málně 5 rozdílů bychom 
našli.

1)  Každého určitě na první 
pohled praští do očí jiný 
ubrus.

2)  Rozdíl najdeme i v po-
hlaví štamgastů.

3)  Bez velkých pivních zna-
lostí určitě poznáte, že 

naši hosté pijí jiné pivo.
4)  Trochu lepší oko už mu-

síte mít, abyste odhalili 
jiný tvar stolu.

5)  A konečně stačí umět 
počítat a vidíte, že jiný je 
i počet štamgastů. :-)

Jeden páteční večer Pod Věží; ve stejnou hodinu, dva různé stoly štamgastů...

QÍZ: NAJdI 5 rOZdÍLůPOdVěžÁcKEJ 
MOVEMbEr 
ZNOVU 
PŘIcHÁZÍ

V  listopadu už několik 
let přichází bizarní situ-
ace, když nejeden muž 
nahodí knír. Většina 
tím rázem získá vizáž 
německého pornoherce 
z osmdesátých let, ale vše 
se děje pro dobrou věc. 
Akce je spojená s celosvě-
tovou kampaní proti ra-
kovině mužské prostaty.
 Takzvaný Movember 
jsme tradičně vyhlási-
li také u  nás v  hospodě. 
Takže jestli jste se do téhle 
akce také zapojili, neváhej-
te nám poslat svojí fotku 
a my ji zveřejníme v někte-
rém z  přístíšch čísel pod-
věžáckýho kurýra, nebo 
přímo na  našem faceboo-
kovém profilu.
 Movember je charitativ-
ní a každoročně se konající 
genderově zaměřená akce. 
Účelem charity je získá-
ní finančních prostředků 
a  zároveň zvyšování pově-
domí o zdraví mužů. Měsíc 
mužské solidarity připada-
ná na  listopad a  symboli-
ka je zaměřena především 
na  prevenci typicky muž-
ského onemocnění, kterým 
je rakovina prostaty.
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Občas už na  tom pivu 
nevíte, co si nalít do úst 
a  začnete obrážet pod-
niky, abyste si rozšířil 
pivní obzory. Podobně, 
jako jsme to před časem 
udělali my na historicky 
První podvěžácké piv-
ní degustaci. Tentokrát 
jsme ale v  jedné z  praž-
ských hospod ulovili 
třílitrový úlovek. Hoe-
gaarden!
 Hoegaarden je belgic-
ký pivovar založený v roce 
1966 Pierrem Celisem 
v  Hoegaardenu, vyrábějí-
cí pšeničné pivo.
 Naservírovat vám ho 
můžou třeba v takové-
hle třílitrové sklenici, kte-
rá od základů mění hlášku 
„jdem na jedno“.
 Fakticky je v tomhle jed-
nom pivu hned 6 kousků, 
takže se není čemu divit, 
že jsme se o něj s pomocí 
brček podělili také my.

Filmfanatic ve  svém 
dnešním okénku zno-
vu opustí filmové vody 
a zavede vás do těch seri-
álových. HbO totiž před 
časem začala vysílat sérii 
Westworld.
 Předobrazem tomuhle 
seriálu byl stejnojmenný 
film z  roku 1973, který 
podle vlastní knihy natočil 
Michael Crichton.
 Současnou seriálovou 
adaptaci dostal na  staros-
ti mladší bratr slavného 

Christophera Nolana - Jo-
nathan - a  po  prvních 5 
epizodách musím konsta-
tovat, že si vede výborně.
 Seriál se odehrává v  zá-
bavním parku Westworld, 
který je dokonalou imitací 
života na divokém západě. 
Sem si přijíždějí zbohatlíci 
z celého světa užít atmosfé-
ru dob, kdy se kolty nosily 
proklatě nízko a  nezřídka 
si tu vybijí i  své agresivní 
choutky. Na jejich skuteč-
ný život totiž tahle „hra“ 

nemá žádný vliv. De facto 
je to taková variace Jurské-
ho parku. A stejně jako se 
splašili dinosauři, tak se ve 
Westworldu začnou porou-
chávat roboti. No, porou-
chávat. Spíš začnou jednat 
mimo svůj program, jaksi 
autonomně. Takže se za-
čne přetřásat téma umělé 
inteligence...

OKÉNKO FILMOVÉHO FANATIKA

Podvěžáci bez omrzení 
křižují proslavené i zapo-
menuté kouty naší vlasti 
a  přinášejí další svědec-
tví o  nám podobných 
druzích, které i ve svých 
končinách navštěvu-

jí tamní restaurace Pod 
Věží. Nejnovější objev 
byl učiněn v Praze - pří-
mo u Karlova mostu.
 My tenhle nejnovější 
úlovek s  radostí zanášíme 
do  palubního deníku naší 

pivní expedice a už si za-
čínáme připadat tak tro-
chu jako členové posádky 
legendární vesmírné lodi 
Enterprise, kteří zkoumali 
nejvzdálenější kouty nám 
známého vesmíru...

ObJEVENA dALšÍ 
rESTAUrAcE POd VěžÍ!

Pod Věží u Karlova mostu v Praze.

PIVNÍ TIP: 
TrOJLITrOVKA 
HOEgAArdEN
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Už v neděli 6. listopadu se 
u nás v hospodě uskuteč-
ní tradiční předsezónní 
schůze Vodňanské ligy.
 Každý rok se zástupci jed-
notlivých klubů schází, aby 
projednali případné změny 
pravidel a hlavně vylosovali 
startovní čísla. Na programu 
bude také téma odevzdání 

startovného i uzavírání sou-
pisek nebo překládání ter-
mínů zápasů. 
 Zástupci klubů budou se-
známeni s  novinkami, jež 
pořadatelský tým chystá 
a  každý bude mít prostor 
pro navržení vlastních návr-
hů, které se následně prodis-
kutují.

 Letos poprvé pak bude-
te moct sledovat losování 
startovních čísel ŽIVĚ pří-
mo na webu Vodňanské 
ligy. Přenos sledujte na ofi-
ciálních stránkách soutěže 
www.vodnanskaliga.cz
 První kolo soutěže je na 
programu v neděli 20. lis-
topadu.

Od našeho zdroje u kon-
kurence (redakce zná jeho 
jméno, ale rozhodla se ho 
nezveřejňovat) nám při-
šel podnět na  článek. že 
prý se tamními konku-
renčními kuloáry nesou 
drby o tom, že uvažujeme 
o změně jména hospody.
 Nedávno totiž proběhl 
odvetný zápas v bowlingu, 
kde si naše reprezentace ne-
vedla tak oslnivě jako na-
poprvé (kdy slavně zvítězila 
2176 - 2174) a  svým riva-
lům z Družby jsme podleh-
li o 200 bodů.
 Což by prý mělo vést 
k  tomu, že Pod Věží změ-
ní název na  restauraci 
Na Rychtě.
 Podobné provokace vod-
ňanské lumpenkavárny, 
která se po  vzoru svého 
pražského předobrazu vidi-
telně fašizuje a snaží se roz-
klížit společnost, hodláme 
přecházet s aristokratickou 
arogancí a pokřikem na-
šich bývalých bratří; „Na 
budúce!“

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 VěžÍ SE USKUTEČNÍ 
TrAdIČNÍ PŘEdSEZóNNÍ 
ScHůZE VOdňANSKÉ LIgy

OKrAJOVě: 
KONKUrENcE 
ZVAžUJE 
PŘEJMENOVÁNÍ 
POd VěžE

#3: Jiří Ovčáček
 Třetím do  sestavy osob-
ností, které nikdy nebyly 
Pod Věží, je mluvčí prezi-
denta republiky - pan Jiří 
Ovčáček.
 Nedostudovaný filozof 
a bývalý redaktor komuni-
stických Haló novin je po-

dezírán, že ve skutečnosti je 
členem nějaké recesistické 
skupiny, které se podaři-
lo infiltrovat do nejužšího 
okruhu spolupracovníků 
prezidenta Miloše Zemana. 
Jeho výstupy jsou totiž tak 
geniálně groteskní, že to 
prostě nemůže být jinak.

gALErIE OSObNOSTÍ, cO NIKdy NEbyLy POd VěžÍ

Vodňanská liga má před sebou už svůj 23. ročník...

citát čísla
„Dáš pivo?“
„Ne, ale dám si ještě 
jedno!“
mezitím v Praze, když host 
rozumí číšníkovi „Máš pivo?“


