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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Mezinárodní 
den proti 
korupci

na 9. prosince připadá 
další zajímavý meziná-
rodní den - tentokráte 
proti korupci.
 Jistě, někdo by si mohl 
myslet, že má jít přede-
vším o den, kdy se každý 
korupčník zastydí za své 
jednání a alespoň na oko 
se začervená před svým 
svědomím. Jenže my si 
myslíme, že by to měl být 
především den, kdy se 
všichni postavíme všem 
těm pseudokampaním, 
politickým pseudoaférám 
a účelovkám. Zkrátka 
den, kdy si uvědomíme, že 
nám je líp.

co svět světem stojí a le-
gendární základna pod 
Věží je znovuotevřená, 
zpíváme u nás v hospodě 
před Štědrým dnem vá-
noční koledy. A  nejinak 
tomu bude také v kalen-
dářním roce 2019. 
 Světoznámý meeting nej-
lepších vodňasnkých pěv-
ců se uskuteční v  neděli 
23. prosince 2018. Sraz dle 
libosti, ale vězte, že výkop 
výpěv bude mezi 19 a 20h.

 Vše se uskuteční v  sa-
lónku, kde bude pro tento 
speciální večer hlavní síd-
lo pěvezckého oddílu a je-
likož očekáváme narvanou 
hospodu, apelujeme na 
každého, kdo se chce zú-
častnit a  nasávat vánoční 
atmosféru, aby ve vlastním 
zájmu dorazil včas a  s do-
statečným předstihem.
 Vzhledem k  možnostem 
parkování v  okolí hospo-
dy také doporučujeme, aby 

pěvci dorazili městskou 
hromadnou dopravou (ide-
álně metrem - výstup na 
stanici Pod Věží) a vyhli se 
tak dopravním komplika-
cím.
 Pro pěvce, kteří si ješ-
tě nejsou jistí jednotlivý-
mi slovy a  notami budou 
samozřejmě k  dispozi-
ci vyhlášené Podvěžácké 
zpěvníky, takže neváhejte 
a doražte na legendární vá-
noční akci!

Nalaďte své hlasivky a v neděli 23. prosince Pod Věží!

Vánoční koledy 
budeMe zpíVAt 
i V roce 2018
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dG303 je v současnosti 
nejúspěšnějším klubem 
Vodňanské ligy a  za 
tímhle titulem stojí ne-
malé úsilí.
 Jednak jde o  klub 
s  úctyhodnou tradicí, 
která se táhne už od roku 
1994 a  druhak je za tím 
spousta mravenčí prá-
ce a  vůle neustále se učit 
i sbírat nové zkušenosti.
 A  to nejen pro (často 
podceňovanou) druhou 
fázi, ale také pro sportov-
ní stránku věci, tj. samot-
ný fotbal. Proto DG303 
pravidelně vysílá své po-
zorovatele na zápasy ev-
ropských pohárů.
 Poznáte z jakého stadio-
nu je fotografie výše?

dG303 
prAVidelně 
Vysílá sVé 
zástupce 
nA zápAsy 
eVropských 
pohárů

sAlónek si stále drží sVůj 
Vysoký stAndArd

Osazenstvo salónku leckdy svede i odolného čísníka

s pAnáky se kopou penAlty, s VíneM 
zAse pro zMěnu trestňáky

V říjnovém vydání 
podvěžáckýho kurýra 
(#65, poznámka redak-
ce) jsme vás seznámili 
s  tím, že k  pití panáků 
se dá přistupovat jako 
ke kopání penalt. jak je 
to s vínem? 

 Je to logicky hodně po-
dobné, ale jelikož jde spíše 
o běh na delší trať, analo-
gicky k  tomu jde i o kop 
z  větší vzdálenosti. Tím 
je samozřejmě přímý kop 
a tak se s vínem dají kopat 
trestňáky.

o tom, že u  nás v  sa-
lónku (ale samozřej-
mě nejen tam, vlastně 
v  celé hospodě včetně 
prostorů takříkajíc „za 
oponou“) se schází ti 
nejlepší z nejlepších ná-
vštěvníků vodňanských 
hospod nemusíme pole-
mizovat. je však ažs ne-

uvěřením, jak vysoký 
standard si místní osa-
zenstvo dokáže držet po 
tak dlouhou dobu.
 Bez ostychu bychom 
si dovolili srovnat tuh-
le partu s  nějakou legen-
dární rockovou kapelou 
jako třeba Rolling Stones. 
I mezi „stouny“ občas do-

šlo k drobným rozbrojům 
a  nedorozuměním a  ne 
všechna alba jsou úplně 
100%. To ale neplatí pro 
návštěvníky našeho sa-
lónku. Tam je každý ví-
kend legendární koncert 
a  nikdy se nestane, že 
by tamnímu osazenstvu 
něco nesedělo.
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nou MAják? nou párty

V tomto případě šlo o dobrou párty

okénko filMoVého fAnAtikA

speciál 
Vyjde 
nA silVestrA 
tAké letos

filmfanatic dnes přináší 
filmový tip pro všech-
ny pejskaře a  milovníky 
slunné itálie.
 Dogman je příběhem ze 
zapomenuté země nikoho 
mezi divočinou, mořem 
a  metropolí. Právě tady 
svádí každodenní zápas 
o skromné živobytí Marce-
llo – tichý starostlivý otec 
dospívající Alidy a  majitel 
malého salónu pro psy. 

Jenže stejně jako jeho přá-
telům, tak i jemu do života 
neustále vstupuje Simon-
cino. Místní neurvalec, 
hrubián a narkoman, který 
terorizuje celou čtvrť. Mar-
cella však k  němu poutá 
jakýsi oddaný vztah, kvů-
li čemuž později ztratí i to 
poslední, co v  jeho životě 
za něco stálo. Dokáže se ti-
chý chlapík vzepřít a získat 
zpět svoji důstojnost?

 Film nejspíš neosloví 
běžného kinodiváka, ale 
vychutnají si ho ti, kte-
rým se zamlouvá pomalé 
vtažení do děje a souznění 
s hlavními hrdiny. Nechte 
v sobě jeho potlačené bar-
vy doznít a on si vaše srdce 
získá.

V každé pijácké společ-
nosti jsou jasně definová-
ny podmínky, při jejichž 
splnění se dá hovořit o 
tom, že večírek (nebo 
chcete-li párty) se vyda-
řil. V dnešním článku 
přinášíme poněkud neo-
třelý pohled na věc.
 Nikoho nejspíš nepře-
kvapí, když prozradíme, že 

v jedné nejmenovanné spo-
lečnosti platí pravidlo, že 
„dokud někdo neblije, ne-
byla to dobrá párty“. Jis-
tě, tahle teze přeci vychází 
z okřídleného a fakticky již 
zprofanovaného chlastpří-
sloví, že „kdo nepije, pije 
pod své možnosti“.
 Do jisté míry by se s tím 
dokonce dalo i souhlasit, 

ale jak se vyrovnáte s ná-
zorem, že „dokud nepřije-
de houkavý auto, nebyla to 
dobrá párty“?
 V takovém případě to-
tiž někdo nejspíše pil vyso-
ce nad své možnosti nebo 
je jednoduše přecenil, když 
měl dojem, že jeho ramena 
jsou širší, než tomu ve sku-
tečnosti bylo.

letos už pošesté se mů-
žete těšit, jak si sil-
vestrovský večírek na 
legendární základně 
pod Věží zpříjemníte 
čtením silvestrovského 
speciálu podvěžáckýho 
kurýra!
 Těšit se můžete na vtip-
né texty a nadsázku ještě 
o něco větší, než je tomu 
v běžném vydání našeho 
plátku. Dozvíte se napří-
klad, že Božkov chystá 
speciální vydání rumu 
Republica, jaké násled-
ky má artróza ptáka nebo 
kde se v současnosti bere 
takový počet příznivců 
f loorbalu.
 Zkrátka vás znovu obo-
hatíme o vědomosti, které 
jsou doslova k nezaplacení 
(i silvestrovské vydání bude 
samozřejmě ZADARMO) 
a vy s nimi pak můžete dě-
lat parádu mezi méně se-
čtělými pijáky.
 Jedině čtenář Podvěžác-
kýho kurýra totiž pije in-
formován.
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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
„ Dneska ti poserem 

život. A ani si potom 
neutřem prdel.“

Ze života

náŠ tip 
nA sVáteční 
pití

do toho, co máte pít vám 
na stránkách podvěžácký-
ho kurýra moc nekecáme. 
Ale tentokrát uděláme 
výjimku, abyste si mohli 
také pochutnat.
 Všemi deseti vám dopo-
ručujeme filipínský rum 
Don Papa. Rum Don Papa 
v českém překladu znamená 
pantáta. Jedná se o kvalitní 
filipínský rum z  cukrové 
třtiny, která rostla na vul-
kanické půdě v  nejúrod-
nější oblasti Filipín, Negros 
Occidental.

podvěžák je tvor spo-
lečenský a  má vysoký 
sociální kapitál, což do-
kazuje také dnešní člá-
nek, protože jena  díky 
ryzímu podvěžáctví si 
jeden z  našich hostů 
sáhl na prsten pro vítěze 
stanley cupu!
 Stalo se tak v  jedné ne-
jmenované pražské re-
stauraci U  Antala, kam 
pravidelně nepravidelně 
dochází pan B. (redakce 
jeho jméno zná, ale nebu-
de jmenovat) a potkává se 
se svými spolupopíječi.
 A mezi nimi se tu a tam 

objeví také Peter Ihnačák 
- bývalý československý 
hokejový útočník, který 
se po několika úspěšných 
sezónách v  českosloven-
ské hokejové lize rozhodl 
zkusit štěstí v  NHL, a  to 
jedinou možnou formou 
- emigrací. Hned v  první 
sezóně v NHL (rok 1982) 
odehrál téměř všechny zá-
pasy za svůj nový klub To-
ronto Maple Leafs a  s  66 
body vytvořil nováčkov-
ský rekord klubu. V týmu 
vydržel plných 8 sezón 
a  celkem odehrál v  NHL 
v  základní části 417 zá-

pasů s bilancí 102 vstřele-
ných gólů a 165 nahrávek.
 V  současnosti Peter 
pracuje jako skaut pro 
Washington Capitals 
a hokejový fanoušek dobře 
ví, že právě to je tým, kte-
rý loni slavný Stanley Cup 
získal. Jako člen klubu tak 
Peter obdržel i slavný prs-
ten pro vítěze možná nej-
cennější hokejové trofeje 
světa. A shodou okolností 
si na tenhle prsten sáhnul 
i podvěžák.
 Která vodňanská hos-
poda se něčím takovým 
může pochlubit? :-)

jAk si podVěžák sáhl 
nA prsten pro Vítěze 
stAnley cupu

Prsten pro vítěze Stanley Cupu ve speciální krabičce s osvětlením a dalšími vychytávkami


