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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

NezapomíNat: 
KomuNisti 
jsou sviNě 
a KomuNismus 
je sviNstvo!

Letos tomu bylo kula-
tých padesát let, co k nám 
na  „bratrskou výpomoc“ 
dorazily tanky varšavské 
smlouvy.
 21. srpna jsme si připo-
mněli smutné výročí a pro-
to bychom rádi vzpomenuli 
také na stránkách Podvěžác-
kýho kurýra. Za  připome-
nutí stojí i  to, že agentem 
nechvalně proslulé komuni-
stické StB byl třeba součas-
ný předseda KSČM Vojtěch 
Filip (kycí jméno Falmer) 
nebo  premiér Andrej Babiš 
(krycí jméno Bureš).

jeden z našich nejvěr-
nějších štamgastů a do-
slova stavební kámen 
novodobé (a vlastně i té 
předchozí) podvěžácké 
éry Honza „vesy“ vese-
lý oslavil padesáté naro-
zeniny! 
 Vzhledem k historickým 
(notoricky známým) sou-
vislostem určitě nikoho 
zainteresovaného nepře-
kvapilo, že pro místo své 
kulaté oslavy zvolil Honza 
náš salónek. Právě v něm 
jsme totiž společně proži-
li doslova dekády, spousty 
nezapomenutelných zážit-
ků a mnohé další ještě ur-

čitě přibudou. Zkrátka, jak 
by pravil klasik; už od mala 
jsem se motal kolem Pod 
Věže, a když jsem se roz-
hodoval, kde udělat oslavu, 
základna pro mě byla jas-
nou volbou.
 Coby hosty a gratulanty 
si Honza pozval samé ka-
pacity a v salónku to tak 
po čase znovu vypadalo, 
jako by tu měl dostaveníč-
ko pomyslný chodník slá-
vy podvěžácké historie. 
Dorazil dokonce i slovutný 
Gary, který dle očekávání 
utrousil hned několik ne-
kompromisních hlášek, ale 
nechyběly ani další prova-

řené figury hospodského 
světa nahoře, dole i nahoře 
nahoře (blíže o tom na dal-
ší stránce tohoto vydání).

HoNza „vesy“ veseLý u Nás 
osLaviL padesátKu!

Všichni gratulanti i s oslavencem...
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jeden by si myslel, že roze-
znat pod věží od družby 
je snadný úkol, u  které-
ho nemůže dojít k  mýl-
ce. jenže pozor, ppak je 
pravdou!
 Když vám někdo řekne, 
že byl o  víkendu „dole“, 

nejspíš tím v  hospodském 
žargonu myslí Pod Věží. 
Tady je vše jasné. Jenže co 
si myslet, když vám řek-
ne, že byl „nahoře nahoře“? 
Přiznejte, že to už trochu 
váháte. A právě proto je tu 
kdo? Právě proto je tu Pod-

věžáckej kurýr, aby vám 
vysvětlil spletitost hospod-
ské geografie.
Vězte tedy, že jednoduché 
„nahoře“ znamená v Druž-
bě u Fandy Mynáře a „na-
hoře nahoře“ znamená 
v horní restauraci.

Kde je nahoře? Kde dole? A kde nahoře nahoře?

zeměpisNé určeNí vodňaNsKýcH 
Hospod NeNí žádNá Legrace

v jižních čechách asi ne-
musíme nikomu vysvět-
lovat, jakého výrobce 
myslíme, když řekneme 
„tuzemák“. ano, jde o jin-
dřichohradecký Fruko 
schulz, jehož logo nosí 
někteří naši štamgasti do-
konce hrdě na prsou.
 Během dopolední rozpra-
vy však došlo na  zajímavé 
téma, že ne všechny tuze-
máky (dále jen rumy) se po-
čítají do denní konzumace 
Pod Věží.
 Mimo celkový výčet se, 
dle nejmenovaného šta-
mgasta (jehož identitu re-
dakce zná, ale nebude ji 
zveřejňovat), nepočítají na-
příklad rumy vypité v  ji-
ném restauračním zařízení, 
než Pod Věží.
 Dává to smysl, ale snad-
no se vám pak může stát, 
že přijdete na základnu tře-
ba v 17h, dáte si jedno pivo 
a jeden rum a rázem nadý-
cháte přes 2 promile.
 Toto selektování se zkrát-
ka nedoporučuje začínají-
cím pijanům, ale pouze těm 
nejzkušenějším borcům!

o rumecH, co 
se Nepočítají

jednocestná a  dvojcest-
ná smlouva; pojmy známé 
z NHL, kterým ale málo-
kdo rozumí. proto si do-
volíme malou osvětu, než 
přistoupíme k  vysvětlení 
pojmu „třícestná smlouva“.
 Jednocestná smlouva při-
náší hráči obrovský klid, 

protože mu garantuje stej-
ný plat v  prvním týmu 
i  na  farmě. Dvoucestná 
nabízí hráči určitou sumu 
v  prvním týmu, ale dale-
ko nižší plat, pokud spad-
ne na farmu.
 Třícestná smlouva se 
pak zatím praktikuje pou-

ze v  hospodě, štamgastovi 
nabízí nejlepší podmínky 
v  jeho domovské hospo-
dě, daleko horší v náhrad-
ní štaci a fakticky nejhorší 
podmínky pak pivař může 
čekat doma, kde pro jeho 
hospodské nasazení nejspíš 
nebudou mít pochopení.

probLematiKa třícestNé smLouvy
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Heslo „řídit stát jako 
firmu“ je v  kurzu, a  tak 
jsme se na  něj zaměřili 
trochu blíže, díky čemuž 
nám jednoho večera vy-
vstala zajímavá debata.
 Vše začalo malou pře-
smyčkou, kdy jsme stát 
nahradili slovem „farma“ 
a  vše hned dostalo trochu 
jiný rozměr. Jelikož jsme 
se však zdráhali upnutí 
na  prvoplánové spojitosti, 
šli jsme v úvahách ještě dál 
a položili si otázku, proč by 
také kun*a nemohla být ří-
zená jako firma.
 Co to vlastně znamená? 
Každá firma by si na sebe 
měla vydělat, takže stejné 
nároky by se přece daly 
klást i  na  tento orgán. 
Obzvláště, když z  histo-
rie i  současnosti víme, že 
tenhle nástroj má k ekono-
mickému zhodnocení ve-
liké předpoklady. Ale také 
je možné, že celá úvaha je 
jedna velká píčovina :-D

blízká budoucnost. život 
je protkán technologiemi 
a většina lidí už ani sama 
neřídí auto. přesto se na-
jdou staromilci, kteří se 
rádi věnují manuální prá-
ci a  spoléhají na  vlastní 
ruce. grey trace je jedním 
z nich, ale když mu banda 
grázlů zabije manželku 
a  jeho samotného pošle 
na  invalidní vozík, nako-
nec i on svolí k experimen-

tální operaci, která mu 
vrátí alespoň možnost po-
hybu. a od toho už je jen 
krůček k pomstě, no ne?
 Upgrade na  mě vybafl 
z čista jasna a přesně taková 
překvapení Filmfanatic mi-
luje. Když se z nepřehledné 
džungle filmových titulů 
vynoří nenápadný snímek, 
který vás chytí svým nápa-
dem i zpracováním. A tohle 
je přesně ten případ!

 Jde o jedno z nejpříjemněj-
ších filmových překvapení 
roku, takže Upgrade jedno-
duše doporučuju všem. Moc 
svěžejších filmů nenajdete, 
takže neváhejte a  pusťe se 
do něj, aniž byste si zjišťovali 
další detaily o ději.

pod věží nezahálí ani 
naše výzkumné oddě-
lení a  díky jeho plné-
mu nasazení můžeme 
na  stránkách tohoto vy-
dání prezentovat další 
převratný objev. Hospod-
ský zákon nazvaný „hr-
dlův paradox“.

 O co jde? V rámci vý-
zkumného programu, který 
byl prováděn v rámci osla-
vy Veselkovo padesátin, náš 
vědecký tým odpozoroval 
mimořádně zajímavý úkaz. 
Čím víc lidí mělo dané pivo 
v ruce, tím studenější zlata-
vý mok byl. Tento výsledek 

pozorování naprosto odpo-
ruje fyzikálním zákonům, 
ale ty, jak známo, v hospo-
dě často nefungují.
 Za objevením tohoto pa-
radoxu stál Luboš „Hrdla“ 
Hrdlička, takže pojmeno-
vání fenoménu má hlubo-
kou logiku.

Nový HospodsKý záKoN: 
HrdLův paradox

Čím vícero rukami pivo projde, tím je studenější

řídit 
Farmu jaKo 
Firmu. 
Nebo KuN*u 
jaKo Firmu?

oKéNKo FiLmovéHo FaNatiKa
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Krom radostných udá-
lostí nás v  létě zastih-
la i smutná zpráva. Na-
vždy nás opustil pan 
Jan Soucha. Dlouho-
letý podvěžácký šta-
mgast už nikdy neza-
sedne k  našemu stolu, 
ani nezaúřaduje v pin-
gpongové herně. Nic-
méně alespoň v  duchu 
s  námi zůstává. Vzpo-
mínáme a  nikdy neza-
pomeneme.

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

pod věží už jsme zažili 
únos nevěsty, ale kam až 
sahá naše krátká paměť, 
nikdo z  redace si nevy-
bavuje, že by se u  nás 
konala svatební hostina. 
a  už vůbec ne rovnou 
punková!
 Při obřadu novomanže-
lé ještě dostáli všem forma-
litám a udrželi se na uzdě, 
jak dokazují fotografie z ob-
řadní síně výše. Ale jakmile 
opustili oficiální prostory, 

strhla se punková mela, kte-
rá dorazila až na legendární 
základnu!
 Slavilo se, pilo a  tanči-
lo a  za  barem byla k  vi-
dění dokonce i  zajímavá 
výzva, ke které však dotče-
ný jedinec (alespoň se tak 
rafinovaně tvářil na  oko) 
předstíral lhostojejnost.
 Uvidíme, jaké následky 
bude celá svatební veselice 
mít, nicméně novomanže-
lům přejeme jen to nejlepší!

Punk is not dead!

puNKová svatba pod věží

v minuém čísle jsme psa-
li o tom, že ze stěny salón-
ku zmizel dres chorvatské 
legendy davora Šukera. 
teď pro vás máme dobrou 
zprávu. mistr už je zpět!
 Milovníci pořádku a pod-
věžáckých reálií na svém 
místě tak mohou s klidem 
popíjet pivo a kochat se po-
hledem na červenobílou ša-
chovnici.

davor ŠuKer 
zpět v saLóNKu

„  Pojď kouřit,  
nebo tě vygoogluju.“

Roman Langer dokazuje, 
že podvěžácký žargon jde s dobou


