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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

republika 
oslavila 99 let

28. října jsme oslavi-
li 99 let existence našeho 
samostatného státu.
 Vzpomenuli jsme 
na  všechny odvážné legi-
nonáře a  otce zakladatele, 
kteří se zasloužili o naší svo-
bodu a vzdali jsme jim hold. 
Muži 28. října jmenovitě 
byli; Alois Rašín, Antonín 
Švehla, František Soukup, 
Jiří Stříbrný, Vavro Šro-
bár. Právě ti vydali 28. října 
1918 jako reakci na demon-
strace v  pražských ulicích 
jménem Národního výbo-
ru provolání o  vzniku re-
publiky.
 Kulatá stovka nás čeká už 
příští rok!

podvěžácká hospodská 
mapa letos vymazala ně-
která bílá místa, tj. do-
posud nepojmenované 
fleky. vzpomeňte třeba 
na  nedávné pojmenová-
ní alzheimer platzu nebo 
Mysu dobré naděje.
 Vedle temných úze-
mí beze jména ale existu-
jí v  hospodě také místa, 
která svoje jména mají už 
hodně dlouho, ale příliš se 
o nich v poslední době ne-
mluví.
 Jedním takovým pří-
kladem je takzvaný stůl 
„u dědků“, který si v říjnu 
prožil svoji renesanci. Pa-

mětníci, veteráni a  dlou-
hodobí návštěvníci naší 
hospody si tenhle stůl be-
zesporu okamžitě zařadí 
ke vzdálenější stěně ve vý-
čepu. Těm mladším, méně 
zkušeným a alkoholicky ne 
až tak ostříleným jistě na-
poví fotografie nahoře.
 Na tomto místě sedávali 
před dávnými časy ti nej-
zasloužilejší a nejzkušeněj-
ší štamgasti restaurace Pod 
Věží. Právě tady sídlila nej-
větší moudrost a vyzrálost, 
která se harmonicky mísi-
la s  rumy v kafi a podob-
nými chuťovkami. Tady se 
scházel mozkový trust naší 

hospody a  s  trochou nad-
sázky by se dal tenhle stůl 
označit za podvěžácké Sili-
con Valley.
 A  tenhle stůl si v měsíci 
říjnu prožil svojí renesan-
ci. Ve  vyhnanství tu to-
tiž na  jeden sobotní večer 
skončili štamgasti ze salón-
ku a dali stolu vzpomenout 
na staré časy, kdy u něj se-
dávali jen ti nejzkušenější.
 Slovo renesance označuje 
období znovuzrození vzdě-
lanosti a  umění, což bylo 
podle redakce splněno sto-
procentně a jak vidno, Pod  
Věží zdárně proplouvá dal-
ším historickým obdobím.

o stolu, co si prožil 
svoji renesanci

Někdejší stůl „u dědků“ si prožil v říjnu 2017 svoji renesanci...
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Díky našemu kontaktu 
uvnitř policejního sbo-
ru České republiky jsme 
byli zavčasu upozorně-
ni na  to, že policie Čr 
začne v  nejbližší době 
rozšiřovat svůj zbrojní 
arzenál.
 V  reakci na  množící se 
útoky šavlemi, zejména při 
zásazích v okolí restaurač-
ních zařízení, začnou pří-

slušníci bezpečnostních 
služeb fasovat služební 
meče.
 Podle detailní analýzy, 
kterou si nechalo vypraco-
vat Ministerstvo vnitra, je 
totiž právě meč tou nejide-
álnější zbraní, jenž dokáže 
nejefektivněji čelit výpa-
dům šavlí.
 První jednotky by měli 
své služební meče obdržet 

ještě před koncem roku, 
takže nabádáme návštěv-
níky naší hospody, aby se 
měli na pozoru už během 
vánočních svátků a každé 
tasení (nebo vržení) šavle 
si raději dvakrát rozmys-
leli.
 Navíc, podle neověře-
ných zpráv by měly být 
elitní útvary vyzbrojeny 
dokonce meči světělnými!

Dovolujeme si varovat 
všechny návštěvníky hos-
pody, že se začíná šířit 
nebezpečný virus, který 
získal prozatimní označe-
ní „barmanská chřipka“.
 Inkubační doba je ex-
trémně krátká. První pří-
znaky se projevují jen 
několik minut po  přícho-
du do  hospody a  zpravi-
dla  dokonce ještě před 

dopitím prvního piva. Vi-
rus vyvolává v  infikova-
ném hostiteli nepříjemné 
chování k  jinému návštěv-
níkovi hospody s  tendencí 
vyhazovat ho přinejmen-
ším od  stolu, v  krajních 
případech rovnou z  hos-
pody. To však přísluší jen 
a pouze obsluze, takže od-
tud i  označení viru „bar-
manská chřipka“.

Světelný meč (v originále Lightsaber, takže vlastně světelná šavle)

policie Čr zaČne fasovat služební 
MeČe, aby Měla obranu proti šavlíM

na 30. září připadl Me-
zinárodní den překlada-
telů a  tuhle příležitost 
k  napití se jsme si pod 
věží jednoduše nemoh-
li nechat ujít.
 Obzvláště poté, co jsme 
se zamysleli (!) a  uvědo-
mili si, jak záslužnou čin-
nost překladatelé dělají. 
 No, jen si připusťe, ko-
likrát jste se u nás kaluli-
li a následkem toho mezi 
vámi a  obsluhou vznik-
la komunikační bariéra 
- a  to i  přesto, že veške-
rý náš profesionál hovo-
ří plynně hned několika 
světovými jazyky včetně 
ne příliš rozšířené mari-
novetštiny.
 Vzniklou bariéru pak 
bylo nutno překonat prá-
vě zdařile uchopenou pře-
kladatelskou činností, 
k čemuž jsme absolvovali 
hned několik necertifiko-
vaných kurzů a  v  dalším 
sebezvdělávání i  nadále 
pokračujeme.
 Svým zákazníkům totiž 
chceme rozumět a jsme 
ochotni zajít i tam, kam 
se konkurence neodváží. 
Jdeme vám zkrátka na-
proti!

zapili 
jsMe Den 
překlaDatelů

varování přeD nebezpeČnýM vireM
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naposledy se s  nějakou 
blokádou musel vyrov-
návat fidel castro za ku-
bánské raketové krize 
v  roce 1962. jenže svoje 
problémy má nyní i  re-
staurace pod věží.
 Kvůli novému zákonu, 
který zakazuje kouření 
v restauračních prostorech, 
jsou nuceni návštěvníci 
naší hospody vykuřovat 
před domem a  jejich kon-
centrace je někdy tak ma-
sivní, že bývá problém 
dostat se z hospody!
 To pak může vést až 
k  tomu, že doma vám 
nemusí uvěřit, když za-
čnete vyprávět o  tom, jak 
nesnadné je protlačit se 
masou těl, která se mač-
ká u  vstupu do  hospody 
a  znemožňuje některým 
uvědomělým jedincům 
brzký odchod domů.
 Blokáda je ekonomický 
nebo vojenský nátlak v po-
době dlouhodobé izolace 
- násilného zabránění nebo 
omezení pohybu osob, in-
formací či zboží na nějaké 
území, za účelem dosažení 
vojenských nebo politic-
kých cílů. A my se tedy 
ptáme; o co komu jde?

pokud máte rádi drsné 
chlapácké detektivky, tak 
vás dnešní filmové okénko 
dozajista potěší. filmfana-
tic by vás totiž rád upozor-
nil na film Wind River.
 Uprostřed zasněžené kra-
jiny kdesi ve  Wyomingu 
objeví stopař Cory Lambert 
(Jeremy Renner) mrtvolu 
indiánské dívky. Federál-
ní vláda vyšle k  prošetření 
vraždy novopečenou agent-

ku FBI Jane Bannerovou 
(Elizabeth Olsen) a  ta se 
musí v  odlehlé indiánské 
rezervaci Wind River spo-
lehnout právě a  především 
na  místního stopaře a  šeri-
fa. Během vyšetřování totiž 
zjišťuje, že tahle země není 
nežnější pohlaví zrovna pří-
větivá.
 Wind River je sice pře-
devším kriminálka, ale 
nečekejte kdovíjak spletité 

motivy. Zápletka je až pře-
kvapivě jednoduchá, přímo-
čará a  to, co vám na  filmu 
nejvíc zaimponuje, bude 
atmosféra. Do  krimi žánru 
se vrací přímočarost a chla-
pácká drsnost. Temná atmo-
sféra zůstává a  Filmfanatic 
jednoznačně doporučuje!

„byl jsi na  oktoberfes-
tu?“ „byl.“ asi takhle 
by mohla probíhat nud-
ná konverzace dvou pi-
vařů. ale když se vás 
někdo zeptá, jestli jste 
byl na  pivním festivalu 
v korejské lidově demo-
kratické republice a  vy 
odpovíte ano, to teprve 
budete za znalce!

 Není to vtip. Severoko-
rejci loni skutečně uspořá-
dali svůj historicky první 
pivní festival. 
 Na  akci se čepu-
je pivo Taedonggang, le-
žák pojmenovaný po  řece 
Taedong, která Pchjong-
jangem protéká. Web The 
New York Times o  pivu 
před několika lety napsal, 

že je to „jedno z nejkvalit-
nějších piv na  korejském 
poloostrově za posledních 
několik let“.
 Podvěžácké minister-
stvo pivního zahraničí už 
odeslalo do KLDR žádost 
o víza pro naši exkurzi na 
festival v roce 2018, takže 
si držme palce. Třeba se 
příští rok podíváme :-)

klDr  Má svůj vlastní pivní festival

Oktoberfest v Mnichově získal novou konkurenci

poD věží Čelí 
blokáDě

okénko filMového fanatika
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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
„Jdu je vyhnat!“
Nabuzený štamgast si hodlá vydobít 
místo u pingpongového stolu...

zdá se nám, že kolem pin-
gpongového stolu jaksi 
upadá kultura nebo přinej-
menším lehce úpí sportovní 
estetika. ať už vlivem toho, 
že někteří hráči hrají pod 
vlivem, nebo kvůli tomu, 
že lehkomyslně podceňují 
vlastní outfit.
 O zavedení takzvaného ra-
mínka hanby ještě neuvažu-

jeme, ale namísto toho máme 
v hlavě jedno řešení, které by 
mu mohlo předcházet. Uva-
žujeme o  zavedení dresscode 
pro všechny hráče ping pon-
gu v naší hospodě.
 Podobně, jako třeba ve vě-
hlasném Wimbledonu se na-
stupuje striktně v  bílém, tak 
i na našem prošoupaném ko-
berci bychom rádi pozvedli 

úroveň sebeprezentace všech 
hráčů.
 Z toho důvodu byla ustano-
vena speciální módní komise, 
která vybírá z několika návr-
hů. Prozatím vede nejjedno-
dušší varianta, kterou jsme si 
trefně pojmenovali „bílá ko-
šile“, což je dosti vypovídají-
cí a v nejbližších týdnech tedy 
očekávejte finální výstup.

Toto je bílá košile

zvažujeMe zaveDení 
DresscoDe na ping pong

rybáři se tím zabývali 
relativně nedávno. nelí-
bilo se jim, že mají pověst 
nejen tichých bláznů, ale 
hlavně alkoholiků, co se 
jdou k  vodě takříkajíc 
zmastit.
 Proto začali s  tímto ne-
duhem rybářského sportu 

aktivně zápolit a  na  svých 
závodech začali penalizovat 
podnapilé rybáře.
 Podle nás by třeba hráči 
ping pongu měli získat za 
každé promile body do ko-
eficientu navíc. Trefit ten 
malý míček je totiž nesnad-
ný úkol už za střízliva :-)

testy na alkohol přeD kažDýM seteM?

v  neděli 22. října 2017 
skončila jedna vítězná sé-
rie. fotbalová slavia pra-
ha prohrála v  domácí 
lize po  dlouhých 36 zá-
pasech. a byli tací, kteří 
jako by konec téhle série 
tušili.
 Jak jinak si totiž vysvět-
lit, že blíže neurčená par-
tička si vyrazila na  zápas 
s Libercem, ale ještě před-
tím stačila zkompleto-
vat tenhle krásný plůtek, 
ve  kterém nechybí řadové 
plaňky (piva), ani okras-
né stožáry (rumy Zacapa 
nebo Diplomatico)?
 Jako by ti dotyční něco 
tušili...

jak konČila 
jeDna série

„Vyhodila mě :-(“
...ale nepochodil.


