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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

SilveStrovSký 
Speciál 2018

Na konci roku 2018 jste 
si mohli už popáté zalis-
tovat silvestrovským spe-
ciálem podvěžáckýho 
kurýra!
 Tentokráte jsme vás se-
známili se speciální edici 
zelené Republicy, na kte-
rou se řadě z vás jistě začali 
sbíhat pijácké sliny. Znovu 
jsme však neopomněli po-
těšit ani sportovněji nalaze-
né jedince a věnovali jsme 
se také tomu, kde se berou 
floorbalisti.
 V neposlední řadě jsme 
pak prezentovali jakési 
zdravotní okénko, kde jsme 
psali o artr)oze ptáka a asn-
tiislámských tabletách ;-)

každá významnější vís-
ka má nějakou význam-
nější kulturní památku, 
na kterou se snaží nalá-
kat turisty, jak pověstné 
mouchy na ho*no. pra-
ha má staroměstský or-
loj, Brno má hodiny co 
vypadají jako... hodi-
ny a pod věží teď máme 
naší vlastní obdobu ho-
dinářského divu!
 Jistě jste si při vysedává-
ní v  naší hospodě všimli, 
že čas tu jaksi ztrácí svo-
ji konzistenci a  stává se 

vskutku relativním. Není 
to náhoda! Krom záhadné 
časové anomálie byla totiž 
tahle časová kapsa způso-
bena také absencí hodin. 
Ty jsme ve výčepu záměr-
ně neumístili, abychom 
našim milým štamgastům 
usnadnili výmluvy, proto-
že jestliže se někdy někdo 
z  vás vymlouval, že Pod 
Věží neviděl, kolik je ho-
din, nelhal slovem.
 Nad dopisy čtenářů jsme 
však zjistili, že poptávka 
po novém orloji je znač-

ná a proto jsme se rozhod-
li pro jeho instalaci.
 Od nynějška tedy ani 
cestovatelé v  čase, kteří 
vysedávají ve výčepu, ne-
mohou zabloudit ve spleti-
tých chodbách a vystoupit 
z hospody třeba o několik 
století v budoucnosti. Od 
teď totiž budete vědět, ko-
lik je hodin.
 Věříme, že unikátní ho-
dinářské dílo přispěje k 
vaší pijácké spokojenosti 
a třeba se i stane tématem 
pro vášnivé diskuze.

Podvěžácký orloj

podvěžácký orloj 
je Na Svém míStě
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Není to poprvé, co na 
stránkách našeho plát-
ku prozrazujeme, že i  ti 
nejzdatnější a nejvýkon-
nější štamgasti legendár-
ní základny pod věží si 
občas potřebují od svého 
oblíbeného drinku od-
počinout.
 I  proto je v nadpisu to-
hoto článku číslice II, kte-
rá má indikovat, že tahle 
legendární sága má své 
pokračování.
 A  kdo že byl tentokráte 
tím nešťastným štamgas-
tem, který si u nás musel 
dopřát nealko nápoj, na-
místo oblíbeného a  kva-
litou proslaveného piva 
Platan? Pavel Marchal ali-
as Marhy!
 Právě tento hrdina všed-
ního dne (i  když přizná-
váme, že to bylo v neděli) 
se zachoval zodpovědně 
a před svojí odpolední pra-
covní směnou nepožil :-)
 Nechť je jeho oběť vzo-
rem všem dalším obětím 
štamgastům!

i ti Nejlepší 
Sem tam 
potřeBují 
vySadit ii

v SalóNku už Nelítají 
kořalky, ale loSy

Na losy se lepí peníze...

pozor Na záludNoSti roBotických 
vySavačů, mohou metat ho*Na!

robotizace pomalu pro-
niká společností a stává se 
i běžnou součástí našich 
domácností. podvěžácký 
kurýr by však rád upo-
zornil na nečekaná rizi-
ka, která mohou nastat u 
robotických vysavačů. 

 Tenhle domácí prostře-
dek totiž uklízí a nehledí 
vlevo vpravo. Snadno se tak 
stane, že při uklízení „na-
saje“ i ho*no a následně ho 
začne metat po celém uklí-
zeném prostoru, kterému 
tak ve výsledku škodí!

k našemu salónku dlou-
hé roky patřil jeden za-
jímavý přírodní úkaz. 
lítali v něm totiž paná-
ci. v samotném závěru 
roku 2018 v něma ale za-
čaly lítat losy! 
 Nikdo neví, jak to na-
stalo, nikdo si nepamatu-
je, kdy to začalo, ale je to 

prostě fakt, se kterým se 
musí každý návštěvník le-
gendární základny smířit. 
Lítat mohou nejen paná-
ky, ale také losy.
 Průměrně zdatná češti-
nář si jistě všiml, že nejde 
o losi, ale o losy, takže be-
zesporu ani na chvíli neza-
pochyboval, že nám snad 

v salónku začala lítat tato 
majestátná zvířata.
 Pravda je sice taková, že 
do budoucna nemůžeme 
vyloučit ani tento úkaz, 
nicméně pokud by na něj 
nějaká sázková kancelář 
vypsala kurs, nebyl by pří-
liš vysoký. To se zkrátka 
Pod Věží nestane. I když...
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základNa má Svůj hlaS

Nejlepší vodňanští pěvci v akci

okéNko filmového faNatika

úNavNé 
čekáNí 
ve froNtě

filmy z  prostředí asij-
ských triád nevídáme pří-
liš často a  ještě méně se 
k  nám dostávají kousky 
přímo ze samotné asie. 
když už ale nějaký tako-
vý film propadne sítem 
až k nám, většinou to sto-
jí za to. přesně takovým 
příkladem je snímek The 
Night Comes for Us.
 Film vypráví příběh 
vzbouřence – jednoho ze 

šesti elitních zabijáků triády, 
který se postaví celé orga-
nizaci, aby ochránil malou 
holčičku. A takhle jednodu-
chá zápletka stačí k  tomu, 
aby se divák královsky ba-
vil celé dvě hodiny stopáže. 
O  děj tu totiž příliš nejde 
a na prvním místě je skvost-
ná choreografie i  nápadité 
snímání bojových scén. vy-
chutnají si ho ti, kterým se 
zamlouvá pomalé vtažení 

do děje a  souznění s  hlav-
ními hrdiny. Nechte v sobě 
jeho potlačené barvy doznít 
a on si vaše srdce získá.
 Zkrátka další skvělá mlá-
tička film z Indonésie. Ne-
čekejte na hollywoodský 
remake (který určitě při-
jde) a dejte si originál.

člověk by snad nesměl 
mít doma televizi, aby na 
něj z některého z komeč-
ních kanálů nevyskočila 
nějaká ta talentová sou-
těž, ve které se hledá hlas 
nebo právě talent. pod 
věží naštěstí žádnou ta-
kovou šarádu řešit nemu-
síme. my totiž náš hlas 
máme! 

 A  že pořádně ladí a  sty-
dět by se za něj nemusel 
ani sám mistr Karel Gott, 
tak to jsme všem dokázali 
během vánočních svátků, 
kdy se u nás v salónku pěly 
tradiční koledy!
 Účast byla ideální a díky 
tomu byl ideální také vý-
kon našich pěvců, jejichž 
sláva se již několik let šíří 

naším městem i přilehlým 
okolím.
 Pod Věží je zkrátka zá-
kladnou rozmanitých ta-
lentů a  své nadání zde 
může rozvíjet doslova ka-
ždý. Rozhodně nás tedy 
nikdo nemůže nařknout 
z  nějakého genderového 
nevyvážení nebo snad dis-
kriminace.

znáte to; náročné postá-
vání ve frontě může váš 
organismus vyčerpat 
takřka na hranu přeži-
tí a s takhle vypjatou si-
tuací si dokáží poradit 
jen skutečně ostřílení 
a zkušení borci.
 Naše hospoda patří 
k certifikovaným školícím 
střediskům, ve kterých 
si nárazově můžete tako-
vouhle extrémní situaci 
vyzkoušet a  připravit se 
tak na ostré zatížení, kte-
ré nejčastěji podstupuje-
me v nákupních centrech, 
v  doprovodu svých dra-
hých poloviček.
 Naše tréninkové meto-
dy patří k  těm nejlepším 
a stali jsme se doslova vzo-
rem pro další střediska, 
které naši úžasnou meto-
diku pomalu přebírají.
 Jak je vidět ze sním-
ku výše, poctivý trénink 
v čekání rozhodně není od 
věci a  jak praví staré pří-
sloví; těžce na svičišti, leh-
ce na bojišti!
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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
„ Doufám, že mě zítra 

stará pustí do práce.“

I taková slova může 22. prosince 
pronést nejmenovaný výčepák

o zBloudilém 
pážeti

Na páže dnes příliš často 
nenarazíte, a proto nebu-
de od věci připomenout 
si, kdo to vlastně je. páže 
je mladý šlechtic konají-
cí ve středověku službu 
u dvora.
 I  když se u  nás šlechtic-
ké tituly nepoužívají již od 
roku 1918, přesto můžete 
narazit na pážata. Nám se 
to podařilo na jednom fot-
balovém zápase, kde jsme 
narazili na našeho výčepní-
ho Jirku Kuňáka Nováka, 
kterak plnil svou službu 
u  dvora sešívaného králov-
ství v pražském Edenu.

ve víceúčelové hale se 
blíží k závěru jubilejní 
25. sezóna vodňanské 
ligy. a letos si tahle tra-
diční soutěž odškrtla 
další zajimavý bod .

 Jeden z letošních živých 
přenosů, který byl přenášen 
na Facebookovém profilu 
ligy, si totiž našel své divá-
ky až uprostřed Atlantiku 
na Azorských ostrovech!

vodňaSNká liga Si Našla Své diváky 
už i Na azorSkých oStrovech!

fanoušci fotbalu to jistě 
znají; v závěrečných zá-
pasech podzimní části a 
v brzkých kláních jarní 
části je nejlepším společ-
níkem v ochozu fotbalo-
vého stadionu teplé pití!

 A jistě není náhodou, že 
mezi nejoblíbenější drinky 
na fotbalových terasách se 
v tomto období řadí legen-
dární grog nebo svařák. 
Právě tyhle nápoje totiž v 
chladných podmínkách 

patří k nejlepším kamará-
dům každého fotbalového  
fanouška, který se během 
utkání nechce dostat na 
nepopulární ‰. Na sním-
ku výše vidíte ukázku po-
ctivého přístupu.

grogová a Svařáková 
SezóNa v plNém proudu

Pokud nechcete klesnout na nepopulární 0 ‰, musíte  napájet i v chladných podmínkách


