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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Special One
Slavil 
narOzeniny

legendární José Mourin-
ho, známý též pod pře-
zdívkou Special One slavil 
v 26. ledna své 57. naroze-
niny.
 Vynálezce taktiky „Park 
the Bus“ vedl věhlasné týmy 
jako Real Madrid, Chelsea 
nebo Manchester United 
a v současnosti vládne na la-
vičce londýnského Totten-
hamu Hotspur.
 Málokdo si však vzpome-
ne, že tenhle Portugalec vedl 
coby asistent legendárního 
Bobbyho Robsona také FC 
Barcelonu.
 Pod Věží se každopádně 
připojuje ke gratulantům.

v  pondělí 23. prosin-
ce 2019 jsme pod věží 
tradičně pěli vánoční ko-
ledy a  znovu se nám za-
dařilo. Možná to bylo 
i  díky tomu, že sestavu 
tentokráte doplnila čers-
tvá krev. 
 Ano, bylo to sice s drob-
ným zpožděním, ale na to 
už se historie nebude ptát. 
Celkový výkon všech zú-
častněných totiž vykazoval 
profesionální parametry 

a  jistě to bylo i  zásluhou 
toho, že k  dispozici jsme 
znovu měli také legendár-
ní Podvěžácké zpěvníky.
 A to dokonce hned 2 vy-
dání! V  tom prvním jsou 
koledy včetně not, v  té 
druhé už je nenajdete, aby 
naše profesionální pěvce 
nemátly a ti se mohli sou-
středit čistě na své pěvecké 
výkony.
 Nebáli jsme se ani ně-
mecké koledy Tannenbaum 

a  došlo i  na  bonusovou 
skladu Slipy se maj měnit 
o Vánocích.
 Na rozpití se tradičně 
servíroval vaječný likér do-
mácí produkce, takže nám 
doslova lepilo, což je při 
podobných akcích para-
doxně dobře.
 Jelikož stará pravda říká, 
že vítězná sestava se nemě-
ní, počítáme, že všichni 
hvězdní pěvci se na koncert 
dostaví také 23. 12. 2020.

Osvědčená sestava byla doplněna o svěží vítr a koncert se znovu vydařil...

vánOční kOledy 
budeMe znOvu 
pět i v rOce 2019
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podvěžácký kurýr se 
už nejednou samozva-
ně pasoval do role mód-
ní policie a téhle úlohy 
se nelekáme ani z kraje 
roku 2020.
 Jistě se shodneme na 
tom, že „šaty dělaj‘ člově-
ka“, ale podle nás rozho-
duje doslova každý detail. 
Proto by v šatníku správ-
ného pivaře neměly chybět 
ani slušivé ponožky s piv-
ním motivem.
 Elegantní vyobrazení 
pivních půllitrů není ni-
kterak nucené a působí 
spíše elegantním dojmem. 
S touhle parádou zkrátka 
budete středem pozornos-
ti a kdo ví?! Třeba vám to 
u stolu pomůže i navodit 
téma k diskuzi.
 Pro zaryté klubisty je 
pak dalším plusem i to, že 
ponožky jsou vlastně vyve-
deny v barvách fotbalové-
ho klubu DG303.

Hit kraJe 
rOku 
2020: pivní 
pOnOžky

každý priMát Může 
Mít SvOu kšiltOvku

Kšiltovka pro primáta je vyvedena ve výšivce, což je exkluzivní varianta...

z kraje roku je to v pod-
věžáckým kurýrovi samá 
móda. také v tomto člán-
ku se totiž budeme bavit 
o tom, jak byste coby ná-
vštěvník hospody mohl 
udělat dojem.
 Nejnovějším trendem 
mezi zavedenými štam-
gasty je v současnosti kšil-
tovka s vlastním brandem. 
A jak vidíte na fotogra-

fii výše i detailním záběru 
vpravo, vlastní čepici dnes 
může mít doslova každý 
primát.
 V návaznosti na tuhle 
módní vlnu připravujeme 
vlastní koleci podvěžáckých 
kšiltovek, o jejichž dostup-
nosti a vzhledu vás bude-
me informovat v některém 
z příští čísel. Toto není vtip, 
myslíme to vážně :-)

 Co na tenhle nápad říká-
te? Objednali byste si a no-
sili slušivou podvěžáckou 
kšiltovku?

Během našich pivních degu-
stací jsme se na konci roku 
dostali také k pivu M-16, 
které má na etiketě mouchu 
s touhle útočnou puškou. 

Jedná se o 16° spodně kva-
šené pivo s podílem pšenič-
ných sladů a pomerančovým 
nádechem (použita pome-
rančová a citronová kůra).

i MOucHa udrží M-16
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pOd věží Se Hrál turnaJ 
v pOčítačOvé Hře FiFa20

Kompletní sestava účastníků turnaje FIFA20

OkénkO FilMOvéHO Fanatika
Slavné Star Wars neboli 
Hvězdné války za sebou 
mají další trilogii. celko-
vě už třetí a Filmfanatic 
musí konstatovat, že král 
(epizody iv – vi) zůstává 
neporažen. i když vlast-
ně, jak pro koho.
 Vzestup Skywalkera 
(ep. IX) totiž celou trilo-
gii vrací vlastně na začátek 
(ep. VII). Ruší zajímavě 
nastíněné možnosti epi-

zody VIII a ve zběsilém 
tempu se snaží celý příběh 
převyprávět znovu. Jen-
že všech těch zvratů už se 
nahromadilo tolik, že bych 
vám nedokázal spoilerovat 
ani kdybych chtěl. Příběh 
nové trilogie je pro mě bo-
hužel jednoduše nevysvět-
litelný.
 Staré postavy mají až 
příliš prostoru, ty nové se 
nevyvíjí a když už, tak jim 

Síla ne/dovolí pokračovat 
v nastolené cestě. Pokud 
navíc Vzestup Skywalkera 
zakomponujete do celého 
příběhu tak, jak je zamýš-
leno, začnou se ukazovat 
doslova galaxie nelogic-
kých děr a chybějících mo-
tivací.

ve  čtvrtek 26. prosince 
proběhl v restauraci pod 
věží premiérový turnaj 
ve  hře FiFa20 pod hla-
vičkou vodňanské ligy.
 Zúčastnilo se celkem 
15 plejerů, které jsme roz-
dělili do  3 skupin po 5. 
Z  každé skupiny pak 

do  čtvrtfinále postoupili 
vždy 2 nejlepší hráči, které 
doplnili ještě 2 nejlepší ze 
3. místa.
 Celý turnaj se nesl 
v  přátelském duchu. Ab-
solvovat celý maratón byl 
však také slušný fyzic-
ký výkon. Únava se totiž 

na  některých hráčích za-
čala projevovat už v prů-
běhu zápasů v základních 
skupinách. A  to i  přesto, 
že většina poctivě dodr-
žovala pitný režim a  do-
plňovala energii nápoji 
s vysokým obsahem vita-
minu B.

Slavili 
JSte den 
OcHrany 
OSObnícH 
údaJů?

za  ustanovení osobních 
údajů jakožto údaje sou-
kroméno - osobního by 
měl být rád každý nás. 
den ochrany osob-
ních údajů byl stanoven 
na 28. ledna.
 Stalo se tak díky přija-
té úmluvě o  ochraně osob 
se zřetelem na  zpracování 
osobních dat, stalo se tak 
roku 1981 ve  Štrasburku. 
Cílem této úmluvy, ze kte-
ré se později v ČR ustanovil 
Zákon o ochraně osobních 
údajů má jasný cíl, a to za-
ručit každé osobě, na  úze-
mí kterékoliv smluvní 
strany, bez ohledu na  její 
národnosti či místo jejího 
pobytu, právo na soukromý 
život. V ČR dohlíží na na-
plnění ustanovení Zákona 
o  ochraně osobních úda-
jů Úřad na  ochranu osob-
ních údajů a může se na něj 
obrátit kterýkoliv občan, 
pokud má podezdření, že 
jsou jeho práva na  soukro-
mí omezena či je nevhodně 
zacházeno s  jeho osobními 
údaji.
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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
„ Doteď jsem se nenaučil 
pít. Proto musím 
pořád trénovat.“

Moudro z jedné oslavy 
50. narozenin

Silvestrovský večer jste 
si u nás v hospodě mohli 
už posedmé zpestřit spe-
ciálním silvestrovským 
vydáním podvěžáckýho 
kurýra.
 Pokud vám to unik-
lo a  nemůžete se podívat 
do našeho archivu na webu 
restauracepodvezi.cz, věz-
te, že jsme psali o  tom, 
jak bychom se měli složit 
na  státní pohřeb Sagvana 
Tofiho, že hit LAMBADA 
se ve  skutečnosti jmenoval 
jinak, přidali jsme lingvi-
stické okénko a  naznačili 
návrat jedné trenérské le-
gendy. Ano, Stramaccioni 
zpátky na Spartu!

vydali JSMe 
Již SedMý 
SilveStrOvSký 
Speciál!
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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.

Během premiéry deváté 
epizody Star Wars, o které 
píšeme v  rubrice Okénko 
filmového fanatika, na-
razil jeden z  našich šta-
mgastů na  samotného 
arcivévodu zla, zlověstné-
ho Dartha Vadera, který 
s chutí zapózoval.

lOrd vader Si nenecHal uJít
preMiéru deváté epizOdy Star WarS

naše redakce se nesty-
dí radit svým čtenářům 
nejen v  módě, ale ani 
v  tom, co by měli pít. 
proto vám dnes dopo-
ručujeme karibský rum 
dos Maderas 5+5.
 Jde o 100%, pravý třti-
nový karibský rum, je-

hož zrání je rozděleno 
do  tří fází. Nejprve zra-
je 5 let v  dubových su-
dech přímo v  u. Poté se 
přesouvá do  Španělska, 
kde ve  sklepech Williams 
& Humbert zraje 3 roky 
v dubových sudech po su-
chém sherry Palo Cortado 

a  následně 2 roky v  su-
dech, ve  kterých 20 let 
zrálo sladké sherry z odrů-
dy Pedro Ximenez. 
 Tento rum má harmo-
nickou vůni s  dotekem 
hrozinek a  fíků. Chuť je 
velmi jemná, komplexní 
a hřejivá.

pOdvěžácké dOpOručení: 
ruM dOS MaderaS 5+5

Dárkové balení rumu Dos Maderas potěší oko snad každého milovníka rumu...


