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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Archiv 
Doplněn

v  našem archivu jsme 
po čase znovu trochu za-
spali a  na  našich webo-
vých stránkách až 
doposud chybělo něko-
lik posledních čísel pod-
věžáckýho kurýra. Teď už 
je vše napraveno a vy tedy 
můžete listovat staršími 
vydáními také online.
 V návaznosti na toto po-
chybení zvažujeme vyhláše-
ní otevřeného výběrového 
řízení na  pozici archiváře. 
Ten by měl na starosti právě 
ukládání starších čísel Pod-
věžáckýho kurýra do naše-
ho online archivu, aby se 
tato situace neopakovala.

před lety by na  to vsa-
dil asi málokdo. Kdyby 
nám totiž tenkrát někdo 
tvrdil, že budeme kaž-
dý měsíc vydávat vlast-
ní noviny a  dotáhneme 
to až k  50. číslu, řek-
li bychom si, že tomuh-
le kouskovi už to nejspíš 
stačilo a není vhodné dál 
ho zalívat.
 Ale tahle fantasmagorie 
se dnes stává realitou a vy 
držíte v rukou už 50. (slo-
vy padesáté - no, jen si to 
řekněte nahlas) číslo na-
šeho hospodského plátku. 
Za ta léta jste se na strán-
kách Podvěžáckýho kurý-
ra dočetli hezkou řádku 
užitečných informací , bez 

kterých by vaše pití nebylo 
zdaleka tak plnohodnotné 
a  ještě větší množství in-
formací, které bylo úplně 
zbytečných, a bez kterých 
byste se dozajista obešli. 
Ať tak, nebo tak, hospod-
ský svět už pro vás nikdy 
nebude takový jako dřív. 
Jako předtím, než jste po-
prvé přelouskali první 
řádky našich novin. Změ-
nili jsme vám život. Mů-
žete s  tím nesouhlasit, 
můžete proti tomu pro-
testovat, ale to je asi tak 
všechno, co s  tím můžete 
dělat.
 My vám ale můžeme slí-
bit, že v  psaní všech těch 
nesmyslů neustaneme 

a  dál budeme mediální 
prostor zahlcovat naprosto 
zbytečnými články třeba 
o  tom, jaká je letos okur-
ková sezona. Která se, 
mimochodem, kvapem 
blíží. A  jak by summeri-
zoval Francoise Merlin 
(ten spisovatel, co ho hrál 
Belmondo v  Muži z  Aca-
pulca); napsali jsme cca 
200 stran textu a  větši-
nou prachbídných. Ale 
kdyby na každé té stránce 
za něco stál alespoň jeden 
řádek, podařilo se nám 
v součtu všech vydání na-
psat jedno ucházející číslo. 
A tím se nemůžou pochlu-
bit ani dnes ani zítra lec-
které řádné noviny.

poDvěžácKej Kurýr 
slAví pADesáTKu!

Nejlepší hospodský plátek ve Vodňanech slaví padesátku!
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před časem se během 
jedné diskuze (samozřej-
mě po několika pivech) 
objevilo nové téma. Fot-
balisté by si měli rozdat 
přezdívky ve stylu indi-
ánských jmen. 

 Jak by to vypadalo? 
Mezi prvními se objevi-
lo třeba Ten, co si vždycky 
vezme míč a jde kopat pe-
naltu.
 Samozřejmě by se tato 
jména musela ještě více 

specifikovat a projít zřej-
mě i nějakým zeměpisným 
určením, protože třeba ta-
kový Ten, co padá, protože 
kontakt tam zkrátka byl by 
se třeba v naší první lize 
hodně opakoval.

v televizi vás určitě nemi-
nula reklama na  Fantu, 
ve které otravní teenage-
ři přebírají její marke-
tingové oddělení. jenže 
minimálně tady ve  vod-
ňanech je všechno jinak!
 Zdejší divizi totiž nepře-
bírají holobrádci, ale pěkně 
vousatý marketingový guru 
s  vizáží dědy Mráze nebo 
Karla Marxe. Všem známý 
Oleg je autorem nespočtu 

zlidovělých hlášek a dokon-
ce i  řady spojení, která by 
snesla už i označení příslo-
ví. Je to zkrátka muž hlu-
bokých mouder a  teď před 
sebou má další životní vý-
zvu. Zvednout prodejní čís-
la Fanty ve  vodňanských 
hospodách.
 A pro splnění tohoto cíle 
se neštítí žádné marketin-
gové kličky. Na zdejším fot-
balovém stadionu dokonce 

spustil guerillovou kam-
paň, jejíž se zároveň stal 
hlavní tváří a  coby vyhlá-
šený pivař se nechal zachy-
tit s  kelímkem limonády! 
Uvidíme, jaký dopad bude 
tento šokující krok mít, ale 
podle prvních zpráv pří-
mo z Estadio Pražák se zdá, 
že to byla trefa do žlutého. 
Prodej Fanty na inkrimino-
vaném zápase vykazoval ra-
ketový nárůst.

Nový Fanta týemem (Team Marketing Manager).

FAnTu nepřebírAjí oTrAvní 
TeenAgeři, Ale proTřelý 
mArKeTingový guru

protivínské pivo platan 
patří k našemu asi vůbec 
nejoblíbenějšímu prodej-
nímu artiklu. ostatně, 
jak jsme vás informova-
li v minulém čísle pod-
věžáckýho kurýra, vypili 
jste u nás už přes milion 
těchto jihočeských piv!
 A při pohledu na poda-
řenou fotografii výše, kte-
rá zachycuje protivínské 
pivo ve zdařilé kompozi-
ci  i osvětlení, se není čemu 
divit. Tomuhle krasavci by 
zkrátka odolal málokdo.

pivo plATAn 
v poDvěžácKém 
svěTle

přemýšleli jste někdy 
o nejlepší kombinaci drin-
ků? už nemusíte.
 Objevili jsme ho pro vás! 
Po  několika experimen-
tech jsme za nejlepší kom-
binaci zvolili pivo s pivem.

nejlepší
KombinAce

inDiánsKá FoTbAlová jménA
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před časem skončil prv-
ní a  zároveň posled-
ní ročník epojištění.cz 
ligy, což je prostě naše 
nejvyšší fotbalová sou-
těž. Titulární partner 
se rozhodl neprodloužit 
smlouvu a  jak se tedy 
bude první fotbalová 
liga v  česku jmenovat 
v  sezoně 2017/2018 je 
zatím ve hvězdách. Zce-
la opačným směrem se 
ale na  jednom zápase 
posledního kola upíraly 
pohledy žíznivých pod-
věžáků.
 Což jasně dokazuje sní-
mek výše, který nám při-
šel do redakce. Počasí bylo 
pro fotbal takřka ideální, 
ale pro jeho sledování bylo 
ještě lepší. Dokonce tak, 
že divákům hrozila de-
hydratace. 
 S tou se každý fanoušek 
rozhodl bojovat po  svém 
a jeden z našich štamgas-
tů zvolil taktiku „čtyři 
kousky“. 
 Ta vychází z  důmysl-
ných propočtů kombinu-
jících nejrůznější faktory 
a vstupní data, z nichž vy-
plývá, že ideální počet piv 
k poklidnému a nerušené-
mu sledování fotbalového 
zápasu je 4.

ve 48. čísle podvěžáckýho 
kurýra jsme vás informo-
vali o tom, že do kin míří 
další vetřelec. Docela 
jsme se těšili, ale bohužel 
to dopadlo asi ještě hůř, 
než několikrát omílaný 
prométheus.
 Nevím kde teď začít s tím, 
co všechno je špatně na Co-
venantovi. Ale asi začnu 
tím nejkřiklavějším; doslo-
va idiotské chování postav. 

Oproti Prométheovi se jde 
ještě dál a  zlomová scéna 
po  vylodění na  neznámé 
planetě na  mě působila až 
parodicky a komediálně.
 Kvůli tomu, že celá posád-
ka je parta nesympatických, 
naprosto nevyrovnaných 
a  neodborných hysteriků 
a hysterek, jsem se nemohl 
ubránit dojmu, že vzhle-
dem k osudu, který všech-
ny nemine, byli na  tuhle 

misi vybrání právě proto, 
že patřili mezi to nejhorší, 
co mohla lidská rasa nabíd-
nout jako svojí “elitu”.
 Překrucování vetřelčí-
ho rodokmenu pokraču-
je a  jako materiál k  tomu 
znovu slouží ti nejtupější 
zástupci lidského druhu.

někdo to nazývá kořal-
kovým morem, jiný jen 
prostou degustací aperiti-
vu. Ať tak, nebo tak, ko-
řalkám se nevyhnul ani 
člověk, kterého snad s pa-
nákem nikdo nikdy nevi-
děl. nebo alespoň nikdo, 
kdo by o tom mohl podat 

svědectví. Ale jak vidno, 
ani jarda švarc se kořalek 
nebojí, a když už do nich 
jde, bere to rovnou po ce-
lých lahvích.
 Zkušeností má konec-
konců dost, takže nějaký 
strach by v jeho případě ne-
byl na  místě. Ostražitost 

jistě, ale strach? Ten Pod 
Věží nemá místo. Na baru 
se ostatně často střídají ve-
liké kapacity oboru a  lec-
který z našich štamgastů by 
mohl vyučovat na  Vysoké 
škole lihové, takže o erudo-
vané znalce není na základ-
ně nouze.

KořAlKový mor ZAchváTil 
už i imunní jeDince

I muži mají své dny. Fernet znovu prokázal svou sílu, když zlákal i neoblomného...

FoTbAl 
očimA 
poDvěžáKů

oKénKo Filmového FAnATiKA
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2017

Zhruba v polovine června 
vyráží partička, ve které 
nechybí ani naši štam-
gasté, na tradiční vodác-
kou výpravu na vltavu.
 A kde jinde tohle dobro-
družství odstartovat, než 
na  legendární základně? 
Proto se u  nás ve  čtvrtek 
15. června sešla celá sesta-
vička a po  malém osvěže-
ní vyrazila vstříc všem těm 
nebezpečným věcem, které 
se na Vltavě dají zažít...

náš expediční sbor pod 
vedením zkušeného ces-
tovatele inženýra Kout-
ského, hlásí ze svých cest 
další úspěchy! podaři-
lo se objevit hned dva 
nové podvěžácké svě-
ty. Konrétně pak textil-
ní prodejnu, což je vůbec 

poprvé v doposud zazna-
menané historii, a  také 
ubytovací zařízení, které 
už jsme ale zaregistrova-
li i dříve.
 Úspěšně tak pokračuje 
podvěžování celé republiky 
a  díky uvědomělým pod-
věžáckým cestovatelům se 

to na mapě naší drahé vlas-
ti začíná hemžit pomyslný-
mi zapíchlými vlaječkami 
s vlajkou naší hospody.
 Možná s etak brzy do-
čkáte podvěžáckého atlasu 
České republiky, kde bu-
dou všechna objevená mís-
ta zmapována.

už je z  toho letitá tradi-
ce; po fotbalovém turnaji 
Dg303 open se na  le-
gendární základně točí 
studio Dohráno, během 
kterého se detailně roze-
bírají předvedené výkony 
a leckdy také začínají za-
jímavá jednání o  přestu-
pech.
 Nejinak tomu je také le-
tos, kdy u  nás v  hospodě 
znovu poskytneme zázemí 
pro všechny žíznivé účast-
níky turnaje. Snad do-
jde také na  rozšíření počtu 
trofejí DG303, které letos 
do  turnaje postavilo hned 
dvě mužstva, čímž zdvojná-
sobilo sojí šanci na úspěch. 
Geniální manažerský tah! 
Jeden tým je složený přede-
vším z hráčů pod 35 let a ten 
druhý z těch zkušenějších.
 Uvidíme, jak se letos klu-
kům zadaří, protože kon-
kurence rozhodně nebude 
malá. A už vůbec ne ta, co 
dorazí na druhou fázi.

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

náš expeDiční sbor 
hlásí objevení DAlších 
poDvěžácKých svěTů

DAlší sTuDio
Dohráno 
poD věží

voDácKá výprAvA Znovu sTArTovAlA 
nA legenDární ZáKlADně

Expedičníci objevují další Pod Věží po celém světě...

citát čísla
„Ty holky jsou tak 
nadržený, že jdou 
domu.“
Stalo se na Vltavě 2017


