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Podvěžáckej kurýr

Letos jsme vás ale dosta-
li, co? Určitě jste čekali, 
že se na vás 1. dubna vy-
tasíme s nějakým vypeče-
ným aprílovým vtípkem, 
ale my jsme si ho scho-
vali takřka až na  půlku 
dubna, kdy vám konečně 
přinášíme březnové číslo 
Podvěžáckýho kurýra!
 Naše píar oddělení si 
dlouho lámalo hlavu, jak 
přijít s  něčím originálním 
a  vpravdě neotřelým. Na-
konec se během jedno-

ho brejnstormingu urodila 
myšlenka přinést březnové 
číslo vyhlášeného plátku až 
v půlce dubna a tahle idea 
padla na úrodnou půdu.
 Proto jste u nás v hospo-
dě v průběhu března mar-
ně pátrali po  stránkách 
vašeho oblíbeného perio-
dika, které si za  dobu své 
existence stačilo vybudovat 
slušné renomé a  je spoleh-
livým zdrojem informací 
pro místní i přespolní šta-
mgasty.

 Březnové číslo Pod-
věžáckýho kurýra tedy, 
coby součást aprílové-
ho žertíku, přinášíme až 
nyní. Prakticky v  půl-
ce dubna, kdy už se ven-
ku naplno projevuje jaro 
a jsou tu Velikonoce.
 Určitě jste žízniví po čte-
ní a  váš hlad v  následují-
cích týdnech uspokojíme. 
Těšit se totiž můžete také 
na  regulérní dubnové čís-
lo, které vyjde koncem 
měsíce.

KOnečně PrO vás máme 
nejLePší aPríLOvý vtiP

Co na náš aprílový vtip říká Miloš Zeman? Nic.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

mezinárOdní 
den 
KOsmOnaUtiKy

vůbec netušíme, kolik 
je mezi našimi štamgas-
ty zapálených příznivců 
kosmonautiky, ani ko-
lik certifikovaných as-
tronautů chodí k  nám 
do hospody.
 Hned několik jedinců 
se od  nás sice pravidel-
ně vystřeluje k mimostra-
tosferickým výšinám, ale 
o jejich oficiálním zařaze-
ním, při vší úctě, pochy-
bujeme.
 Ani to nám ale nezabrá-
nilo, abychom na základ-
ně ve  středu 12. dubna 
oslavili Mezinárodní den 
kosmonautiky.
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stalo se tradicí, že Fačr 
každoročně uděluje zla-
tou kopačku nejlepšímu 
českému fotbalistovi. 
zpravidla se tak děje 
na  trapném „galaveče-
ru“, na kterém vystupu-
jí vyhaslé hvězdy z  let 
normalizace nebo při-
nejlepším prošedivělí, 
leč hlavně zapomenutí, 
muzikanti světové scé-

ny z  téže doby. stejně 
tak je ale tradicí i  to, že 
Pod věží se koná doflo-
orballná. a to bývá jina-
čí večírek! 
 Samozřejmě se na  něm 
rekapitulují především vý-
kony jednotlivých plejerů 
a  jejich přínos pro mužstvo 
i  vlastní osobní statistiky. 
Nikdo nezůstane bez reflexe 
a každému je vystavena ne-

kompromisní vizitka, se kte-
rou se musí srovnat. Nejlépe 
už ten večer, protože kolo-
toč floorballových zápasů 
je neúprosný a zachvíli už se 
bude točit dál.
 Dofloorballná proběhla 
v  salónku také letos a  zno-
vu u toho bylo veselo jak se 
patří. Tzn., že nechyběli naši 
známí štamgasti ani přes-
polní hráči na hostovaččce.

Plejeři a mnozí floorballoví reprezentanti se scházejí v salónku...

POd věží PrOběhLa daLší 
dOFLOOrbaLLná

stará pravda praví, že 
končit se má na vrcholu.
 Jenže vychytat ten správ-
ný okamžik je složité. Je-
den z našuch štamgastů 
ale tímhle umem oplývá, 
jak dokazuje snímek vle-
vo, který dokumentuje, jak 
odcházejí skuteční mistři.

jaK Odcházejí mistři?

na KOLedách 
nebyLa jen 
jedna zrada, 
byLy hned 
tři!

v lednovém čísle jsme 
psali o zradě, které se 
na tradičních vánočních 
zpěvech koled dopustil 
jeden náš nejmenovaný 
štamgast. Postupem času 
se ale ukázalo, že v téhle 
zradě nefiguroval sám!
 Vedle něj se totiž tohoto 
přečinu proti dobré hos-
podské morálce a spořá-
danému štamgasťáckému 
soužití dopustili ještě dva 
další jedinci!
 A podle definice už by se 
tedy dalo mluvit o spiknu-
tí. Čert ví, co nebo kdo za 
tím stojí, ale nevyvratitel-
ným faktem je, že tradiční 
koledy se nejspíš letos staly 
terčem teroristického úto-
ku, který mají na svědomí 
právě výše nezmínění je-
dinci. Jaké byly jejich mo-
tivy nebo pohnutky, které 
je vedly k tomuto hrůzné-
mu činu už se možná nikdy 
nedozvíme. Jedině, že by 
rada starších ustanovila šta-
mgasťáckou komisi, která 
by celý politováníhodný in-
cident vyšetřila a objasnila 
široké hospodské veřejnosti. 
Ale bude k tomu vůle?
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v kinech právě řádí další 
adaptace bájného King 
Konga. jak se nejnovější 
inkarnace bájného lido-
opa Kong: Ostrov lebek 
líbila Filmfanaticovi? 
 Žijeme v  době, kdy 
chce mít každé studio 
své vlastní filmové uni-
versum, v  jehož rámci 
by docházelo k  prolínání 
jednotlivých filmů tak, 
jak s  tím před lety za-
čal Marvel. Warneři si 
umanuli, že proti jejich 
Godzille (2014) postaví 
Konga – a  později snad 

i  nějaká další monstra. 
Naštěstí Ostrov lebek není 
jen nějakým vynuceným 
antrée, ale dokáže obstát 
i sám o sobě.
 Film je protkaný ne-
spočtem odkazů na starší 
filmy; především klasiky 
z  vietnamské války jako 
Apokalypsa nebo Četa, 
ale i další známé i nezná-
mé kousky. V tomhle po-
hledu je nejnovější Kong 
splněním hned několika 
fanboyovských snů. Triky 
jsou skvělé a příšerami se 
nešetří – prakticky na ka-

ždém kroku najdete další 
a  další roztodivná stvo-
ření, která jsou zpravidla 
člověku smrtící. Na něko-
ho může být ta nadsázka 
a přehnaný macho postoj 
až příliš, ale pokud doká-
žete přistoupit na  tuhle 
přepálenou hru, budete 
se u  nejnovějšího Konga 
královský bavit.

OKénKO FiLmOvéhO FanatiKa

O  tom, že dG303 zno-
vu vyhrálo vodňanskou 
ligu jsme vás informova-
li v minulém čísle. ti po-
zorní z vás na facebooku 
soutěže jistě zaregistro-

vali video, na  kterém je 
vidět, jak velký putov-
ní pohár opouští hospo-
du a právem se pak ptali, 
jakto, že pohár není zpát-
ky na svém místě.

 Inu, pohár si prožil své 
putovní kolečko - podob-
ně, jako to má o něco slo-
vutnější Stanleyův pohár 
pro vítěze jakési kanad-
sko-americké Národní ho-
kejové ligy. Což by měla 
být nějaká hokejová soutěž 
kdesi v severní Americe.
 Zkrátka, jeho lesk si uží-
vali jednotliví hráči ví-
tězného týmu, ale tuhle 
štaci už má pohár za  se-
bou a  před časem se vrá-
til na své místo. Tam, kam 
patří. Za bar!
 Návštěvníci naší hospo-
dy se tedy znovu mohou 
kochat leskem a  tvary to-
hohle putovního poháru, 
na němž by mohla být vy-
ryta jména hned několika 
našich štamgastů, kteří se 
během své kariéry stali mi-
stry Vodňanské ligy.

PUtOvní POhár PrO vítěze vOdňansKé 
LiGy zPátKy na svém místě

v legendárním filmu 
Dědictví aneb kurvaho-
šigutentag byla vyřče-
na jedna pravda; výhoda 
manželství je, že si mů-
žeš za*ukat, i když se ti 
nechce. a podobné vý-
hody má také popíjení 
na legendární základně!
 Kde jinde se vám totiž 
stane to, že si můžete do-
přát vytouženeé kolečko 
nápojů se zvýšeným obsa-
hem alkoholu podávaných 
v malých dávkách, i když 
zrovna v okolí není žád-
ná obsluhující síla? jedině 
Pod Věží!
 Tuhle výhodu bychom 
nejspíš shrnuli do věty, že 
Pod Věží si můžeš dát ko-
řalku, i když ti nikdo ne-
chce nalít.

výhOda 
POPíjení 
POd věží

Pohár je zpátky na baru!
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Už jsme k tomuhle téma-
tu připravovali článek 
do  minulého čísla, ale 
žurnalistická etika nám 
nedovolila, abychom pří-
běh uveřejnili neuzavře-
ný. dotáhli jsme tedy 
naše investigativní pát-
rání až do  konce a  dnes 
vám přinášíme celou 
pravdu!

 Že v  naší hospodě visí 
na  zdi hned několim ho-
din ví asi každý, kdo k nám 
alespoň občas zamíří. Má-
lokdo ale tuší, jakou moc 
skrývají hodiny, které visí 
v salónku.
 Právě podle nich se stalo 
to, že jednoho zimního ve-
čera mohl Hurd kořalko-
vat doslova za minutu osm 

a  tím se na poslední chvíli 
zachránit před... Před čím? 
Vlastně ani nevíme, ale 
podstatné je, že se zachránil 
a  může s  námi i  vámi dál 
vysedávat u  štamgasťácké-
ho stolu.
 Nejpodivnější ale je, že se 
mu tenhle majstrštyk vůbec 
povedl, když hodiny jdou 
o 5 minut napřed!

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
„Byli jsme nalitý, ale 
nebyli jsme vožralí“

Někdo. Někdy. Někde.

Tajemné a mocné podvěžácké hodiny v salónku.

časOvé ParadOxy sPOjené 
s POdvěžácKými hOdinami

nejen, že Pod věží si 
můžete dát kořalky, 
i když vám je nikdo ne-
chce nalít, ale dokonce si 
je můžete dát, i  když se 
za barem najde někdo, 
kdovám je chce nalít.
 A  ještě se u  toho může-
te vyfotit a  ukázat palec 
nahoru, jak je to všechno 
skvělý :-)

a zase ty KOřaLKy!

18. března proběhl Pod 
věží první z koncertů ka-
pely Přes rock v  rám-
ci hudebního turné 
Platan Goodman tour 
2017. a stálo to za to!
 Ten večer se totiž Pod Věží 
zaplnila až po okraj a po po-
čátečním ostychu praskal 
ve  švech také taneční par-
ket. Muzikanti hráli jed-
nu vypalovačku za  druhou 
a v hospodě se tak zase jed-
nou vyřádili tanečníci vy-
znávající roztodivné styly,
 I přes zjevnou živočišnost 
některých tanečních kre-
ací se nikomu nic nestalo, 
všichni se dožili rána a  už 
teď se těší na další z koncer-
tů, který proběhne v  rám-
ci Vodňanských rybářských 
dnů.

POd věží 
PrOběhL První 
KOncert PLatan 
GOOdman tOUr


