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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Pozor 
změna!

Jak už jsme vás infor-
movali ve 46. čísle Pod-
věžáckýho kurýra, spolu s  
protivínským pivovarem 
PLaTan pro vás chystá-
me hudební turné skupiny 
Goodman. ale Pozor! 
Došlo ke změně termínu 
stožického koncertu.
 Ten se uskuteční v pátek 
7. července 2017, takže si 
aktualizujte vaše kalendáře 
Bude to přinejmenším stej-
ná jízda, jako v březnu u nás 
v hospodě!

Pod Věží jdeme s  dobou 
a před novými technolo-
giemi nestrkáme hlavy 
do  písku. naopak, vý-
zvám moderní doby jde-
me naproti, ale stejně tak 
máme na  paměti také 
výzvy, které před námi 
tímto proaktivním pří-
stupem vznikají.
 Proto jsme se s ohledem 
na  celosvětový vývoj, kdy 
jsme prakticky dnes a den-
ně svědky nějakého ha-
ckerského útoku, rozhodli 
založit vlastní oddelení ky-
bernetické bezpečnosti.

 Jeho základna uvnitř sa-
motné základny bude 
celkem logicky u štamgas-
ťáckého stolu v  salónku. 
Právě tady se totiž vždycky 
vyřeší nejvíc věcí a obvyk-
le se tu také ví všechno nej-
dřív.
 Rozhodně se nám nemů-
žete divit, že nehodláme 
podcenit riziko nějaké-
ho kybernetického útoku 
na  naší hospodu. Když se 
totiž může stát terčem po-
dobného ataku kandidátka 
na  post amerického prezi-
denta, proč by se jím ne-

mohl stát také váš účet? 
Kvůli EET k  němu mají 
kybernetičtí alkoteroristé 
usnadněný přístup, proto-
že jim stačí napíchnout se 
na naší interní síť a  škody 
mohou být nedozírné!
 Za starých dobrých ana-
logových časů měl  každý 
svůj účet na  očích přímo 
na  lístku a  jeho napade-
ní bylo fakticky nemožné 
aniž by si toho právoplatný 
majitel všimnul. V  dnešní 
době jsme o  tenhle kom-
fort ochuzeni, ale na svou 
obranu nerezignujeme!

PoD Věží Jsme zaLožiLi oDDěLení 
Pro kyberneTickou bezPečnosT

Kybernetičtí strážci bezpečnosti naší hospody v plném zápřahu

7. 7. 2017
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katapulti položili tuh-
le otázku už v  minulém 
století, ale teprve teď 
na ní dostávají odpověď. 
 Někdy přijde na  za-
peklitou a  léta nevyřeše-
nou otázku odpověď tak 
nějak sama. A  stejně tak 
tomu bylo i tentokrát. Bě-
hem  březnového koncer-

tu kapely Přes Rock u nás 
v  hosoodě prostě tahle 
odpověď zazněla z  davu 
a bylo hotovo.
 Nikdo se na nic další-
ho neptal, všem bylo hned 
jasné, že se právě stali 
svědky přelomové událos-
ti. Pod Věží se zase jednou 
psala historie!

Program erasmus je 
program evropské unie 
podporující zahranič-
ní mobilitu vysoko-
školských studentů 
a  pedagogů a  spoluprá-
ci ve  vysokoškolském 
vzdělávání v evropě. Teď 
dostává i  svou hospod-
skou obdobu.

 Mezi jednotlivými pra-
videlnými návštěvníky 
restauračních zařízení se 
totiž rozmohla móda, kdy 
čas od času chtějí navští-
vit také jiné zařízení, než 
to své domovské. A prá-
vě proto je tu program 
CHLASTASMUS. Změ-
nychtivým popíječům 

nabízí legální cestu, jak 
navštívit jinou hospodu.
 Na výměnné stáži může 
pod hlavičkou tohoto pro-
gramu beztrestně nabrat 
nové zkušenosti, nebo na-
opak sdílet ty své a ve spo-
lupráci se svými kolegy 
tak dál posouvat úroveň 
hospodské společnosti.

Na zdraví všem účastníkům výměnného programu CHLASTASMUS

chLasTasmus: hosPoDská 
obDoba sTuDenTského 
ProGramu erasmus

co DěTi, maJí si kDe hráT? PoD Věží!

nedávno jsme vyplnili 
další bílé místo na mapě 
naší hospody. severo-
východní cíp štamgas-
ťáckého stolu dostal své 
jméno.
 Jde o  hodně frekvento-
vanou oblast, kde se často 
třou protichůdné síly a do-
chází ke  kolizím. I  pro-
to krom oficiálního názvu 
Mys Dobré naděje ponese 
ještě lidové označení nára-
zová zóna.

mys Dobré 
naDěJě

V dubnu oslavili své naro-
zeniny hned 2 (slovy dva) 
lidé, kteří vás Pod Věží ob-
sluhují.
Gábina Vacikarová a  Jirka 
Novák.
Oběma gratulujeme a přeje-
me spousty dalších kilome-
trů po place bez nehody! :-)

GraTuLace 
osLaVencům
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zdá se, že Pod Věží už 
nějaký čas běží obdo-
ba nekonečných ame-
rických seriálů jako je 
např. Tak jde čas. u nás 
pod názvem Odcházení 
mistrů.
 Do  redakce nám totiž 
přišel další snímek z téhle 
povedené tématické série, 
která zachycuje odchody 
našich štamgastů. Povět-
šinou s  hodně nedopitým 
pivem, leckdy dokonce 
i s kořalkou.
 Samozřejmě, že vždy 
záleží na  úhlu pohledu 
a  celkovém postoji toho 
kterého štamgasta. Někdo 
z vás na snímku vidí polo-
prázdnou sklenici, druhý 
zase poloplnou.
 My spíše vidíme, jak 
pivo na  pohárku krásně 
kroužkuje a  oceňujeme 
také kompozici celé foto-
grafie. Je vidět, že autor 
se s  každým dalším poří-
zeným snímkem zlepšuje 
a  možná se nakonec sku-
tečně dočkáme toho vy-
touženého ocenění Czech 
Pub Photo.

určitě se shodneme, že 
Vetřelec je jedním z  nej-
lepších filmových mon-
ster, co na nás kdy vybaflo 
z  filmového plátna. Jen 
pro rekapitulaci uvedu, že 
regulérní vetřelčích filmy 
jsou 4 a  před lety k  nim 
přibyl ještě prequel pod 
názvem Prométheus. Ten 
byl poměrně zklamáním, 
ale už  v květnu nám v ki-
nech nabídne sám ridely 

scott (režisér prvního Ve-
třelce) reparát. Vetřelec: 
Covenant bude dál roz-
víjet mytologii o  zrození 
tohohle monstra, kterou 
načal právě nepovedený 
Prométheus.
 Všechny události, kte-
ré na  plátně uvidíme mají 
předcházet prvnímu dílu 
z roku 1979. Ale nebude to 
až tak jednoduché. Speku-
lovalo se, že už Prométheus 

měl skončit tam, kde první 
Vetřelec začíná. Ale nestalo 
se tak. A  tuhle túru si ješ-
tě prodloužíme, protože 
Vetřelec: Covenant má být 
teprve prvním snímkem 
z celé trilogie, která nás má 
dovést až na  začátek celé 
ságy. Těšíte se?

že si občas někteří naši 
štamgasti udělají exkur-
zi ke konkurenci, s tím 
už jsme se smířili. ale 
evidentně to někomu 
vadí, protože začíná ro-
zesílat hanlivé sms!
 Vypadá to na historic-
ky první případ pro naše 

nové oddělení kybernetic-
ké bezpečnosti. Nejmeno-
vanému štamgastovi totiž 
dorazila SMS, ve které byl 
nařčen z hospodské ve-
lezrady a informován o 
tom, že pinpongový stůl 
byl složen, pohár, ve kte-
rém uchovává svou pálku 

trvalým způsobem zne-
hodnocen a jeho pálka 
pošpiněna. Nic z toho sa-
mozřejmě není pravda. 
 Ostatně sami můžete vi-
dět, že pohár je na svém 
místě, stůl stojí a pálka 
nevykazuje žádné známky 
kontaminace.

hosPoDou oTřásá kauza 
PoDVoDných sms

Že by historicky první případ pro naše nové oddělení kybernetické bezpečnosti?

DaLší snímek 
ze série 
OdCházení 
misTrů

okénko fiLmoVého fanaTika
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Pod Věží každoročně 
fandíme našemu národ-
nímu týmu během mis-
trovství světa v hokeji. 
níže najdete program 
našich zápasů ve sk. b.
Pátek 5. května
Česko - kanada 20:15
sobota 6. května
Bělorusko - česko 16:15

Pondělí 8. května
Finsko - česko 20:15
čtvrtek 11. května
Česko - norsko 16:15
Pátek 12. května
Česko - slovinsko 16:15
neděle 14. května
Francie - česko 16:15
Úterý 16. května
Česko - švýcarsko 16:15

Všimli jsme si toho bě-
hem březnového kon-
certu kapely Přes rock. 
někteří naši štamgas-
ti mají vysoce selektivní 
vnímání. reagují zpravi-
dla jen na podněty a slo-
va, která se přímo týkají 
alkoholu.

 Proto jsme jednoho ne-
jmenovaného dobrovol-
níka napojili na  lékařské 
aparatury a začali jeho vní-
mání podrobně sledovat 
a  zaznamenávat jeho křiv-
ku na papír.
 Jak můžete vidět na  zá-
znamu výše, objevují se ve-

liké výkyvy ve  vnímání 
jednotlivých podnětů.
 Největší vzruchy u sledo-
vaného štamgasta zazna-
menávalo slovo „kořalka“. 
Prakticky jen tohle dokáza-
lo zafungovat a mít nějakou 
zpětnou odezvu. Vůbec ne-
víme, jak si to vysvětlit.

Poslední strana aktuální-
ho vydání Podvěžácký-
ho kurýra není věnována 
sportu, jak bývá nějčastěj-
ším zvykem, ale pro změ-
nu lékařskému tématu.
 A  z  tohohle ranku je 
také následující varová-
ní. Upozorňujeme všech-
ny návštěvníky hospody, 
že po  celé České republi-
ce se v  restauračních zaří-
zeních šíří vysoce nakažlivá 
infekční forma. Co to zna-
mená?
 Pozorovali jste na  sobě 
v poslední době vyšší výko-
nost v  požívání alkoholic-
kých nápojů? Lidově řečeno; 
vypijete poslední dobou 
víc? Pokud ano, pak vězte, 
že za  tímhle nárůstem for-
my nemusí být jen vaše po-
ctivá tréninková morálka, 
ale také právě zmiňovaná  
infekční forma.
 Doposud se nepodařilo 
dohledat pacienta 0, který 
by v sobě měl mít protilék, 
ale otázkou je, jestli o  něj 
vůbec někdo stojí.

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

seriózní VěDecké Téma: křiVka 
Vnímání někTerých šTamGasTů

Pozor! 
hosPoDami se 
šíří infekční 
forma!

bLíží se misTroVsTVí sVěTa V hokeJi. 
PoD Věží buDeme fanDiT Také LeTos

Prakticky všechny výkyvy v křivce byly zaznamenány při vyřčení slova „kořalka“.

citát čísla
„měl jsem hlad, ale 
všude měli zavřeno, 
tak jsem si dal kořalku 
a šel spát.“
Někdy se tomu alkoholu prostě 
nevyhnete...


