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Podvěžáckej kurýr

V letošním roce nás 
opustil mistr Karel Gott 
a hodně se řešilo, zda mu 
vystrojit státní pohřeb. 
Nakonec z  toho premiér 
Babiš slevil a byl z  toho 
„jen“ pohřeb se státními 
poctami. Což nás ved-
lo k zamyšlení, na jehož 
konci jsme dospěli k zá-
věru, že plnohodnotný 
státní pohřeb by si za-
sloužil jiný velký umě-
lec naší historie; Sagvan 
Tofi. Jak je státní po-
hřeb definován?

 Státní pohřeb je slav-
nostní pohřeb, kterým 
stát vyjadřuje nejvyšší po-
cty při úmrtí mimořádně 
významné osobnosti.
 O  státním pohřbu ob-
vykle rozhoduje parla-
ment, vláda nebo nejvyšší 
ústavní činitelé. Samot-
nému obřadu zpravidla 
předchází veřejné vysta-
vení rakve s čestnou stráží 
a  smuteční průvod. Po-
hřeb obvykle doprovází 
vojenské pocty a další tra-
dice z vojenského prostře-

dí. Při příležitosti úmrtí 
tak významné osobnosti 
také bývá vyhlašován stát-
ní smutek. Stát může vy-
pravovat i  jiné slavnostní 
pohřby, například pohřeb 
se státními poctami, vo-
jenský nebo panovnický 
pohřeb.
 Nevíme jak vy, ale nám 
tahle definice k  velikosti 
velkého Sagiče sedí, a pro-
to jsme se rozhodli uspo-
řádat sbírku na státní 
pohřeb Sagvana Tofiho, 
takže přispějte i vy!

PřiSPěJTe Na STáTNí 
PohřeB SaGVaNa Tofiho

Kdo jiný by si podle vás zasloužil státní pohřeb, než Sagič?

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

hiT LamBada Se 
Ve SKuTečNoSTi 
JmeNoVaL JiNaK!

Zjistili jsme šokující in-
foirmaci, že slavný hit 
roku 1989 Lambada se 
ve skutečnosti jmenoval 
LamBaLada!!!
 Celý svět se tak na kon-
ci osmdesátek vlnil v ryt-
mu skladby, jejíž skutečné 
jméno ani neznal. Vlnili 
jsme se my, vlnili jste se 
i  vy (pokud jste byli na 
světě) a nic na tom nemě-
ní to, že se za tohle vlnění 
dnes možná i stydíte.
 Koho však stud nezava-
lí, ten si může na dnešním 
silvestrovském večírku 
slavnou LAMBALADU 
pustit a  předvést své ta-
neční vlohy.
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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

Na tomto místě už jsme 
měli rozepsaný zcela smy-
šlený článek o tom, které-
mu českému klubu fandil 
adolf hitler. ale pak jsme 
si řekli, že větší zábava 
bude, když sem dáme 
skutečný příběh italského 
trenérského mága andrey 
Stramaccioniho.
 Bývalý kouč pražské Spar-
ty Andrea Stramaccioni 
ukončil své strastiplné an-
gažmá v íránském Esteghlu. 
A to přesto, že jeho tým čtyři 
kola před koncem podzimní 
části vede tamní nejvyšší 
soutěž. Informaci potvrdil 
mimo jiné server Iran News.
 Třiačtyřicetiletý kouč 
vydržel ve svém prvním 
angažmá po vyhazovu ze 
Sparty půl roku, okolnosti 
jeho konce v klubu jsou ale 
diametrálně odlišné, než 
jaké zažil na Letné.
 Vrátí se teď Stramaccioni 
do pražské Sparty, kde na-
hradí trenéra Jílka? A co na 
to Jan Tleskač?

STramaCCioNi 
KoNčí daLší 
aNGažmá

české dráhy nejenže s no-
vým rokem ruší některé 
vlakové spoje, ale dokonce 
i letecké linky do (ne)vy-
braných destinací.

 V roce 2020 tak přijde-
me třeba o tradiční letecké 
spojení mezi Brnem a indic-
kým Ahmadábádem, což je 
největší město státu Gudža-

rát. Leží na březích řeky 
Sabarmatí a patří k jedné z 
největších městských aglo-
merací v  Indii s populací 
přes 5,2 miliónu obyvatel.

Kam už čeSKé dráhy 
NeLéTaJí?

České dráhy zrušily lety do vybraných destinací.

Nevíme, kdo z vás se svezl 
s  gondoliérem. Nevíme, 
kdo z  vás už kolaudoval 
třeba dům. ale kondolo-
val asi každý.

 Je však extrémně důleži-
té neplést si tyto tři výrazy, 
které jsme se v silvestrov-
ském vydání rozhodli vy-
obrazit názorně, abychom 

vám tím poskytli malou 
nápovědu, až pojedete 
do  Benátek, na stavební 
úřad, nebo třeba na státní 
pohřeb Sagvana Tofiho.

LiNGViSTiCKé oKéNKo: GoNdoLiér, 
KoLaudaCe a KoNdoLeNCe

Četba Podvěžáckýho kurýra vám zase jednou může ušetřit trapas...


