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Podvěžáckej kurýr

Nejlepší hospodské pe-
riodikum ve Vodňanech 
a  širém okolí nedávno 
oslavilo jubileum. Pod-
věžáckej kurýr překročil 
magickou hranici 50 vy-
dání a k tomuhle milníku 
chystáme speciální kniž-
ní vydání prvních pade-
sáti čísel!
 Kdo bude mít zájem, 
může si tuhle nádhernou 

publikaci a studnici nepře-
berné moudrosti i  vtipu 
objednat třeba pod vánoč-
ní stromeček. Cena jedno-
ho vydání bude upřesněna 
a v hospodě bude k dostá-
ní v  sobotu 23. prosince. 
Ale pozor! Dostane se pou-
ze na ty, kdo využijí před-
objednávky, budeme totiž 
tisknout přesně podle ob-
jednávek.

 A právě v sobotu 23. pro-
since pak v  hospodě pro-
běhne také slavnostní křest 
tohoto sběratelského kous-
ku, který pak bude slavnost-
ně uložen na čestné místo ve 
výčepu naší hospody. 
 Staňte se součástí jedineč-
né akce, která se uskuteč-
ní v rámci tradičních koled, 
o nichž informujeme na dal-
ších stranách tohoto vydání.

PrVNích Padesát čísel 
PodVěžáckýho kurýra 
Vyjde jako kNiha!

Podvěžácký kurýr vyjde ve svázaném vydání

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

sVětoVý deN 
teleVize

Pod Věží slavíme nejrůz-
nější i nejhrůznější mezi-
národní dny. a tentokrát 
jsme vzdali hold jednomu 
vynálezu, který bychom 
se nestyděli srovnat s ob-
jevením ohně. televize!
 No, jen si přiznejte; do-
vedete si bez téhle - dří-
ve krabičky a dnes už spíše 
placky, představit každo-
denní život?
 Leckdo s ní ráno vstá-
vá, kdekdo u ní večer usí-
ná. A hodně z vás před ní 
tráví skoro stejně času, jako 
řed pivem. I u nás v hospo-
dě si totiž televize našla své 
místo a stala se součástí ka-
ždodenního hospodského 
šrumce. Tak na televizi! :-)
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o tom, jak je Pod Věží 
pokrokovou hospodou 
tu asi nemá cenu po-
lemizovat. Vždy jsme 
udávali trendy co se 
týče technologií (vánoč-
ní lanky), ale i  vývoje 
celé společnosti (1. hos-
podské referendum). 
 A  před časem jsme 
byli znovu v  něčem prv-
ní. Jako historicky prv-
ní vodňanská hospoda 
(a podle dosud ověřených 
informací jako vůbec prv-
ní česká hospoda!) jsme 
našim štamgastům na-
bídli k jejich pivu ještě je-
den rozměr reality navíc!
 Krom piva, na které 
si každý mohl sáhnout 
a  ochutnat, jsme totiž 

servírovali také virtuální 
3D pivo, které mělo ješ-
tě znásobit už tak slastný 
prožitek z konzumace na-
šeho zlatavého moku.
 Aplikace téhle moderní 
technologie sklidila u sto-

lu štamgastů doslova gi-
gantický úspěch a všichni 
přísedící si vyzkoušeli bu-
doucnost hospodské rea-
lity a jak vidno, zavedení 
nové technologie u nás 
nebude žádný problém.

V salóNku se k PiVu PodáValo 
ještě VirtuálNí 3d PiVo NaVíc

Zdá se to neuvěřitelné, ale 
letos zkrátka na tenhle fe-
nomén nedošlo. Pořád se 
něco dělo a bylo o čem psát.

hledá se: 
okurkoVá 
sezóNa 2017

Každý ze štamgastů si krom svého piva vypil ještě jeho 3D verzi

MáMe za sebou 
další MoVeMber, 
co jsMe Neřešili

už několik let probí-
há ve světě i u nás akce s 
názvem Movember. le-
tos jsme ho ale řešili ještě 
méně, než v letech před-
chozích, z čehož logicky 
vyplývá, že si o tom pře-
čtete dosud nejrozsáhlej-
ší článek na toto téma.
 Určitě jste totiž nezare-
gistrovali, že by někdo ve 
vašem okolí, nebo snad 
přímo u hospodského sto-
lu, začal znenadání nosit 
knírek. Tušíte proč?
 Ano, je to proto, protože 
žádný z vašich přísedících 
a spolukonzumentů neřešil 
zmiňovanou celosvětovou 
akci Movember a nikterak 
tedy neprojevoval svoji so-
lidaritu ani angažovanost.
 Ale i to je podle někte-
rých filozofů vyjádřením 
názoru, takže podvěžáky 
rozhodně nikdo nemůže 
nařknout z ignorance nebo 
snad absence soucitu.
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Filmfanatic málokdy 
upozorňuje na seriály, ale 
tentokráte je nařadě vý-
jimka, která si to bezespo-
ru zaslouží. Netflix totiž 
nedávno přišel s  druhou 
sérii famózních stranger 
things. 
 Je vážně obdivuhodné, 
jak se tvůrcům podařilo 
udržet dokonalou osmde-
sátkovou atmosféru nejen 
před kamerou, ale také co 
se týče kvality pokračování. 
Druhá série si oproti první 
stojí asi tak, jako (druzí) 
Vetřelci proti prvnímu Ve-

třelci. Všeho je zkrátka víc, 
je to stylovější a  efektnější, 
nicméně všeho jen v té nej-
lepší míře.
 Tvůrci totiž správně po-
chopili, že s nějakým ta-
jemnem už si na diváky 
nepřijdou, jelikož hodně 
odhalila první série, a tak 
dali větší důraz na čistě ho-
rorovou notu. Rozjezd sice 
mohl být o něco rychlejší, 
ale věřte mi, že jakmile se 
začnou odvíjet jednotlivé 
dějové linky k finální zá-
pletce, nedokážete od seri-
álu odtrhnout pozornost.

 Devět dílů druhé série se 
dá bez problémů odkoukat 
na dva zátahy a  vy budete 
znovu prožívat slastné poci-
ty plné nostalgických vzpo-
mínek na osmdesátkovou 
kinematografii. Postavy se 
dočkají hlubšího vykreslení 
a vy si tak k téhle partičce 
outsiderů vybudujete ještě 
silnější pouto, než v  první 
sérii. A  vězte, že palce jim 
budete držet i napotřetí!

okéNko FilMoVého FaNatika

pod Věží už to jednou pro-
běhlo, ale tentokráte to 
bylo bez účasti policejních 
orgánů.
 Znovu jsme v salónku pod-
stupovali zkoušku na alkohol 

v  dechu našich štamgastů. 
Všichni se zúčastnili dobro-
volně a na vlastní nebezpčeí, 
což se ukázalo jako prozíra-
vý krok. Během měření totiž 
došlo k naměření abnormá-

ních výsledků. Někteří šta-
mgasti totiž nadýchali tím 
méně, čím více toho vypili. 
Záhadný fenomén teď zkou-
máme a  s  výsledky bádání 
vás seznámíme.

zkouška Na alkohol

V sobotu 23. prosince od 
19h proběhne v naší hos-
podě tradiční zpívání 
vánočních koled!
 Za ta léta se náš sbor 
podvěžáckých slavíků vy-
pracoval do nebeských vý-
šin a  i  když se nechceme 
přechválit, tak si dovolí-
me tvrdit, že dnes s bravu-
rou zvládáme i písně, které 
nám kdysi dělaly značné 
problémy. Purpura už je 
zkrátka naší TOPkou a ne 
noční můrou.
 Vše odstartuje po tra-
dičním lazení a polévání 
hlasivek, za asistence od-
borného dozoru a chybět 
nebudou ani naše vlast-
ní podvěžácké zpěvní-
ky, odle terých naši tenoři 
koncertují již čtvrtým ro-
kem.
 Přijďte tedy v  sobotu 
23.  prosince do salónku 
i vy a zaujměte místo ved-
le dalších pěvců, kteří ten 
večer naladí své barytóny 
a rozezní interiér naší hos-
pody libozvučnými tóny 
a  perfektně padnoucícmi 
refrémy vánočních koled!

zNoVu 
budeMe 
zPíVat 
koledy

Štamgasti dosahovali během měření alkoholu doslova abnormálních výsledků
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sportovní nadání našich 
štamgastů fakticky nezná 
hranic a po letních měsí-
cích všichni zaintereso-
vaní znovu oprášili své 
floorballové hokejky a vy-
dali se rozdávat radost na 
palubovku haly.

 V pravidelných sobotních 
a pondělních termínech tak 
praktikují vysoce efektivní 
vyvolávání žízně, což zpra-
vidla mívá za následek zvý-
šenou výtoč v naší hospodě. 
Na tento skokový nárůst 
konzumace jsme ale zkuše-

ně připraveni a prakticky nic 
náš nemůže překvapit.
 Náš redakční štáb se do-
konce vypravil do haly na 
jeden z otevřených tréninků 
a pořídil tam unikátní zábě-
ry, které můžete vidět na na-
šem facebookovém profilu.

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
„Mně se líbí 
nakulený lidi.“

Lama

FloorballoVá sezóNa 
se zNoVu rozjela

V neděli 19. listopa-
du 2017 odstartoval už 
24.  ročník Vodňanské 
ligy, která se hraje ve ví-
ceúčelové hale.
 Ještě předtím ale pro-
běhla tradiční předsezón-
ní schůze, kde se losovala 
startovní čísla jednotli-

vých týmů, a tento klí-
čový ceremoniál znovu 
proběhl v zadním salón-
ku naší hospody.
 Aktuální výsledky, 
kompletní hrací lán i za-
jímavé články najdete na 
oficiálním webu soutěže 
www.vodnanskaliga.cz

tradičNí VodňaNská liga
odstartoVala sezóNu 2017/2018

u nás v  hospodě roz-
hodně není o  tématické 
akce nouze, ale v  pro-
sinci 2017 se můžete tě-
šit na ještě intenzivnější 
zážitky!
 O  tradičních koledách 
píšeme na předcházející 
straně, o  křtu historicky 
první podvěžácké kni-
hy na titulce, ale to ještě 
zdaleka není vše, co jsme 
si pro vás nachystali.
 Mezi svátky proběh-
ne také tradiční filmový 
maratón, nejspíše i  lanka 
a také turnaj v malém fot-
bálku.
 Sledujte tedy náš face-
bookový profil a  sbírejte 
další informace o chysta-
ných akcích!

V ProsiNci 
očekáVejte 
zVýšeNý 
Počet akcí!

Floorbalová reprezentace LZ Pod Věží má dokonce své vlastní logo


