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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Chtělo by se zvolat švej-
kovské „Tak nám ote-
vřeli hospody, pani 
Müllerová“.  Pohoto-
vá odpověď bytné by 
však mohla znít asi tak-
to; „No, jo, jenže na jak 
dlouho?“.
 Jsme rádi za  každý den 
a  večer, kdy vás můžeme 
přivítat u  stolů legendár-
ní základny, ale s  vládou 
našich odborníků máme 
obavy, že někdy koncem 

ledna bychom mohli zno-
vu zavírat. Proto vás vy-
zíváme; važte si hospody 
a  nepromarněte jedinou 
šanci objednat kolečko 
kořalek nebo si dát byť jen 
o jediné pivo navíc :-)
 My vám k  těmto zážit-
kům hodláme i nadále při-
pravovat servis té nejvyšší 
kvality a už nyní vám sli-
bujeme, že v  prosinci se 
dočkáte nejen běžného 
vydání Podvěžáckýho ku-

rýra, ale také už osmého 
Silvestrovského speciálu!
 Ale nepředbíhejme. 
V rukou právě držíte sko-
rokulaté 90. číslo a  ma-
gická stovka už je tedy 
doslova za rohem! Dosáh-
neme na ní příští rok a už 
teď je jasné, že i  druhá 
padesátka vyjde knižně. 
Stejně, jako ta první, tak-
že se můžete těšit. Případ-
né objednávky přijímáme 
od zájemců už nyní.

Stůl pro čtyři...

Znovu otevřeno!
Ale nA jAk dlouho?

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

R.I.P. 

v  listopadu 2020 nás 
bohužel navždy opus-
til náš milý štamgast 
Zdeněk Oleg Čečka.
 Už nikdy tedy neza-
sedne k  našemu sto-
lu, aby zaujal své čestné 
místo a rozdával dobrou 
náladu. Jeho pronikavý 
smích už nikdy nezazní 
mezi stěnami legendár-
ní základny, ale všichni, 
kdo ho znali, si ho bu-
dou bezesporu dobře pa-
matovat.
 Vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme.
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napadlo vás někdy, kam 
chodili na  pivo pravěcí 
obyvatelé českých zemí? 
nás ano. A  jelikož ten-
krát ještě nebyly žádné 
kostely a tím pádem ani 
věže, logicky to nemoh-
lo být Pod věž.
 Podle našich úvah však 
pravěcí lidé měli alterna-
tivu. Jelikož v módě tehdy 
byli tzv. menhiry, moh-
li si naši pravěcí předkové 
skočit na jedno Pod Men-
hir. Co slovo menhir vů-
bec znamená a  co přesně 
označuje?
 Menhir (z  bretonšti-
ny men – kámen a  hir – 
dlouhý) je kamenný blok 
svisle zasazený do  země. 
Vyskytují se po  celém 
světě. Obvykle beze stop 
opracování, zřídka je na-
značená lidská postava, 
případně oděv a  zbra-
ně. Menhirové sochy jsou 
známé ze severozápadní 
Francie, Španělska, Kor-
siky. Mívají falický cha-
rakter, ale jsou i  místy 
s  ženskými znaky. Vzni-
kají od  pozdního neolitu 
do 2. poloviny 1. tisícile-
tí př. n. l.

Pod menhIRem 
nAmísto 
Pod věží?

ve vodňAneCh vZnIká 
muZeum želeZné oPony

Ukázka muzejního exponátu; tzv. „malá čára“.

mnoho z vás možná zná 
muzeum železné opony 
ve  valticích, ale věděli 
jste, že jeho obdoba teď 
vzniká také ve  vodňa-
nech?
 Muzeum hodlá prezen-
tovat mnohaletou historii 
služby na státní hranici se 

zvláštním důrazem na ob-
dobí mezi léty 1951 až 
1989, kdy zde službu vy-
konávala pohraniční stráž, 
a  kdy byla vynakládána 
snaha o  absolutní nepro-
stupnost státní hranice 
doveden za využití ženijně 
technických zařízení, tedy 

takzvané železné opony, 
téměř k dokonalosti.
 Tvůrcem muzea je náš 
občasný návštěvník Petr 
Motorka Veselý, od které-
ho se o muzeu pokusíme 
zjistit další podrobnosti, 
nebo se ho zeptejte sami, 
až na něj narazíte.

Filmoví znalci jistě vědí, 
že v americkém sci-fi 
filmu demoliton man z 
roku 1993 se v budouc-
nosti na záchodě pou-
žívaly místo toaletního 
papíru 3 mušle. 

 Naše redakce narazila na 
jednom WC na mušle dvě, 
což sice není tři, ale jsme 
na stopě, milí přátelé. Zá-
hada používání 3 mušlí by 
tak mohla být brzy rozluš-
těna!

téměř jsme objevIlI 3 mušle
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Co se stAne Z tRAmvAje 
Po smRtI? šAlInA!

Pražská tramvaj T6A5. Budoucí brněnská šalina.

okénko FIlmového FAnAtIkA
Filmfanatic přináší v dbě 
pokračující koronakrize 
další tip na skvělý seriál, 
který vám může vyplnit 
dlouhé zimní večery, kte-
ré nebudete moci strávit 
v  hospodě. Mindhunter 
od  davida Finchera je 
však solidní alternativou.
 Seriál je retro. Odehrává 
se na konci 70. let, kdy ještě 
neexistovala dnes už běžná 
profilace pachatelů a  do-

konce ani samotná katego-
rie masových vrahů. Ti se 
tenkrát nesměle označovali 
jako “sekvenční zabijáci” 
a seriál nám přibližuje po-
čátek psychologické studie 
těchhle nebezpečných pre-
dátorů.
 Dvojice agentů FBI ob-
jíždí federální věznice 
a  v  nich vede rozhovory 
s  těmi nejzrůdnějšími vra-
hy amerických dějin, aby 

z  nich dostali co nejvíce 
informací a  na  jejich zá-
kladě vytvořili určitý vzo-
rec, který by podobné typy 
pomohl odhalit a  objasnit 
proč to vlastně dělají. Ne-
čekejte tedy žádné akční 
honičky ani strhující pátrá-
ní po geniálním vrahovi.

s tímhle šokujícím obje-
vem tentokráte nepřišla 
naše redakce, ale kolegové 
z pražského deníku.
 Ti zjistili, že současnou 
flotilu třiceti tramvají T6A5 
by v Brně mohlo rozšířit 
dvacet kusů vozidel z konce 
devadesátých let, kterých se 

zbavuje dopravní podnik hl. 
m. Prahy (DPP).
 Mluvčí Dopravního pod-
niku města Brna (DPMB) 
Hana Tomaštíková zájem 
potvrdila. „Tramvaje T6A5 
by v DPMB prošly moder-
nizací a následně sloužily 
jako náhrada starších vozů 

typu T3,“ řekla Tomaští-
ková. Upozornila ovšem na 
to, že transakce je ve fázi 
„máme zájem“, nikoli „ku-
pujeme“.
 Nic tedy ještě není jisté, 
nicméně pokud by k obcho-
du došlo, z tramvají by se 
staly šaliny.

vědělI 
jste, že...

věděli jste, že do vánoc 
už nezbývá ani jedna 
zkouška sirén?
 Zkouška sirén je pravi-
delné ověřování provo-
zuschopnosti jednotného 
systému varování a  infor-
mování obyvatelstva. Si-
rény slouží k  varování 
v  případě požáru, přírod-
ních nebo průmyslových 
katastrof, v době války se 
pak používají k  vyhlašo-
vání leteckých či chemic-
kých poplachů.
 V  Česku provozuje si-
rény Hasičský záchran-
ný sbor České republiky 
a  jejich zkouška probíhá 
každou první středu v mě-
síci ve 12 hodin vysíláním 
140 sekund dlouhého ne-
kolísavého zkušebního 
tónu (skutečná varování 
jsou vyhlašována tónem 
kolísavým). V  Olomouc-
kém kraji se zkouška sirén 
provádí asi o deset minut 
později, aby zvuk sirén 
nerušil odbíjení poledne 
na olomouckém orloji.
 V minulosti byla zkouš-
ka sirén při různých příle-
žitostech zrušena z obavy, 
že by mohla vyvolat pa-
niku. Aktuálně to bylo 
v  době nouzového stavu 
v  souvislosti s  pandemií 
covidu-19.
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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
„ Jsme schopný národ, 

jen nás řídí nevyspalí 
ču*áci.“

Z volební kampaně...

málem jsme se zapomně-
li pochlubit, že legendár-
ní základna Pod věží si 
vysloužila další PR zá-
řez v novinách. v červnu 
o  nás psali na  stránkách 
strakonického děníku.
 Autorka článku Lu-
cie Hasilová vyzdvihovala 
Pod Věží třeba za  korona-
krizovou rekonstrukci, ale 
také za  vydávání vlastní-
ho periodika. Ano, za Pod-
věžáckýho kurýra, kterého 
nezastavilo ani to, že letos 
byly hospody opakovaně 
zavřené. Noviny jsme vám 
nabízeli alespoň na  našich 
webových stránkách, když 
už nebyla možnost přijít 
k nám na jedno.
 V  neposlední řadě jste 
však byli oceněni také vy, 
naši milí štamgasté, pro-
tože takové míry podpory 
od  svých štamgastů se ne-
může chlubit každá hospo-
da. Za to vám patří díky!

Pod věží 
nA stRánkáCh 
stRAkonICkého 
děníku

sousedský Pivovar baš-
ta v pražských nuslích 
si připravil (především 
pro vyznavače červeno-
bílých barev) na konci 
roku dvě milá překvape-
ní. Pivní speciály Mist-
rovský ležák a Srdcař.
 První ze speciálů - Mis-
trovský ležák, je samo-
zřejmě oslavou jubilejního 
20. titulu pražské Slavie, 
ale skutečným skvostem 
je až limitovaná edice piva 
Srdcař.
 Jde o typický Irish dry 
stout, tmavé svrchně kva-
šené nefiltrované pivo s pl-
ným tělem a vůní po kávě 
a čokoládě. Patronem piva 
pak není nikdo jiný, než 

slávistická ikona a vyhlá-
šený sparťanobijec Pavel 
Řehák, jehož podobizna 
černému balení piva vylo-
ženě sluší. Dovětek „Pavel 
Řehák for President“, ne-
boli „Pavel Řehák prezi-

dentem“ pak dává tušit, že 
sešívaná legenda by mohla 
zasáhnout i do prezident-
ských voleb v roce 2023.
 Pro připomenutí Pavlovi 
bohaté kariéry přikládáme 
ilustrační foto

slávIsté sI uvAřIlI 
svoje PIvní sPeCIály

Mistrovský ležák a Srdcař. 

Pavel Řehák ve vítezném souboji s Davidem Beckhamem.


