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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Kurýr 
oslavil 90!

Přijde nám to jako nedáv-
no, co jsme Pod věží křti-
li svázané vydání prvních 
50 čísel Podvěžáckýho 
kurýra a na obzoru už je 
rovná stovka!
 Ale ještě před je-
jím dovršením váš oblí-
bený hospodský plátek 
oslavil 90. vydání, což je 
také úctyhodný počin. Že 
je to vůbec poprvé, co ně-
jaké hospodské periodikum 
takového čísla dosáhlo snad 
ani nemusíme zmiňovat. 
Dost možná jsme totiž jedi-
né hospodské periodikum 
v republice. Nebo snad víte 
o podobné aktivitě jiné hos-
pody? Dejte nám vědět.

Patřil k  základním sta-
vebním kamenům zno-
vuobrozené základny. 
Nechal tu kus sebe, svých 
jater a  prožil s vámi ne-
spočet bezesných nocí.
 Ano, řeč je o  Jirkovi 
Kuňákovi Novákovi, který 
se začátkem prosince roz-
hodl vydat vlastní cestou 
a šířit podvěžáckého ducha 
ve vlastní hospodě.
 My mu za  jeho působe-
ní Pod Věží moc děkujeme 

a přejeme mnoho úspěchů 
v  novém působišti. Záro-
veň věříme, že tím nezíská-
váme přímou konkurenci, 
ale spíše spřátelenou hos-
podu, která bude sdílet po-
dobné hodnoty a  přístup 
k  hostům. Bylo by zvlášt-
ní, kdyby to tak nebylo, 
protože i na tak zkušeném 
a odolném borci, jakým 
Kuňák bezesporu je, za-
nechala Pod Věží svojí ne-
smazatelnou stopu.

 Abychom zdokumento-
vali to, jak se kruh uzavřel, 
přikládáme archivní fotku 
z historicky 1. čísla Pod-
věžáckýho kurýra a ještě 
jednou; Díky, Jirko!

Dobrý hospodský pro pírko i přes lavici s pivem v ruce skočí.

Díky, Jirko! 
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DíKy BrNu 
vzNiKlo Nové 
česKé slovo
skoro to vypadá, že se 
v  tomhle čísle trefujeme 
do brna, ale jde jen o sho-
du náhod. 
 Díky moravské metropoli 
totiž vzniklo nové české slo-
vo BILENIÁL. Co to zna-
mená? Mileniál z Brna. Pro 
úplnost uvádíme, že mileni-
ál je označení generace lidí, 
kteří vyrůstali obklopeni 
moderními technologiemi 
a nyní mají problém sehnat 
zaměstnání, které je bude 
uspokojovat.

Je veřejným tajemstvím, 
že řada obyvatel Brna 
trpí jistým komple-
xem, který tu nechce-
me rozebírat, abychom 
neotvírali nějaké citli-
vé rány. Namísto toho 
bychom Brno rádi vy-
zvdvihli, protože podle 
nás je to hlavní město 
černého humoru.
 Nebo snad myslíte, že 
někde jinde najdete tram-
vajovou linku, která má 
trasu Židenice - Tábor - 
Komín?

BrNo. HlavNí 
město 
čerNéHo 
Humoru

miKulášsKá NaDílKa za DoB 
coviDu 19 PoD věží

Nadpozemské bytosti nezastaví ani globální epidemie.

ani za  dob covidových 
omezení nezapomněli 
nebeské bytosti na  naši 
legendární základnu. 
mikuláš, čert i  anděl se 
zastavili alespoň na  pra-
hu a  zapózovali pohoto-
vým fotografům.
 Ale kdo to vlastně ten 
Mikuláš je? V  kalendá-

ři najdeme svatého Miku-
láše 6. prosince, do  ulic 
však vyráží večer předtím. 
Žil mezi třetím a  čtvr-
tým stoletím našeho leto-
počtu, narodil se v římské 
provincii v  Lykii. Do  po-
vědomí tehdejších lidí se 
dostal kvůli své štědros-
ti, dobrotě, ale údajně má 

na  svědomí i  několik zá-
zraků. Během svého živo-
ta se zřejmě stal biskupem 
a křesťanství velmi bránil. 
Jeho úmrtí se datuje právě 
na 6. prosince.
 Svatý Mikuláš se postu-
pem času stal patronem 
dětí, rybářů, námořníků, 
ale i právníků či vězňů. 

otázka v nadpisu je jas-
ně položená, ale odpověď 
není tak jednoduchá, jak 
byste možná čekali. 
 Určitě byste jako první 
odpověděli, že je to 2 dny. 
my však přišli na to, že je 

to nejen 2 dny, ale také 
skoro 250 km a pěšky tedy 
3 dny! Nevěříte? Zkuste si 
to najít na mapách, nebo 
ve vaší navigaci. Pátek leží 
u Poděbrad a Úterý v zá-
padních Čechách.

JaK DaleKo Je úterý oD PátKu?
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aBsolutNí NoviNKa v oBlasti 
věštěNí z usa: rumPologie

Derby začíná...

oKéNKo filmovéHo faNatiKa
filmfanatic se po čase 
vydal na Balkán, aby se 
podíval po nějaké zdařilé 
gansgterce a samozřejmě 
uspěl. Pokud máte rádi 
žánr malých gangsterek 
ve stylu Podfu(c)ku, tak 
byste neměli minout srb-
ský Jižní vítr.
 Marash se právě stěhuje 
od rodičů a hodlá se posta-
vit na vlastní nohy. Se svojí 
dívkou Sofií si pořídil byt 

v centru Bělehradu a do-
káže vydělat slušné peníze. 
Jenže ne legálně. Živí se to-
tiž jako hvězdný zloděj aut 
v gangu ostříleného bosse 
zvaného Car. Kvůli jed-
nomu neuváženému činu 
se však všichni dostanou 
do křížku s bělehradským 
narkobaronem Golubem, 
kterému nedopatřením 
zcizí luxusní Mercedes...
 Srbové hodně příjemně 

překvapili a jejich Jižní vítr 
řadím mezi nejlepší evrop-
ské gangsterky poslední 
dekády. Uvěřitelný příběh 
s řadou parádně vykresle-
ných antihrdinů však na-
stoluje bolestnou otázku; 
proč tohle nemůže vznik-
nout také u nás?

legendární základna 
byla zase jednou svěd-
kem slavného derby 
pražských s.
 Ač to může znít neuvě-
řitelně, bylo to více než 
po 10 letech, co se ve vzá-
jemném souboji Slavie 
a Sparty hrálo o první mís-

to v průběžné ligové tabul-
ce. V  předešlých letech se 
totiž vždy dařilo jen jed-
nomu z  týmů. Což ostat-
ně platilo i tentokrát - bez 
ohledu na  postavení v  ta-
bulce. Utkání skončilo 
jasným vítězstvím červe-
nobílých v poměru 0:3.

 Zápas i přesto na-
bídl řadu emocí, kte-
ré podvěžáčtí štagmasti 
umocňovali alkoholický-
mi nápoji a díky tomu byl 
zážitek z utkání ještě lep-
ší. Přímo na stadionu jsme 
tentokráte žádné vyslance 
neměli, protože covid :-/

o oKNecH 
aDveNtNícH 
KaleNDářů

Jistě všichni známe čoko-
ládové adventní kalendá-
ře a jejich okna. Položili 
jste si ale někdy otázku, 
odkud se ta okna berou? 
my ano a máme vysvětle-
ní!
 Nešlo si toho nevšim-
nout. V okamžiku, kdy 
naše vláda debilů odborní-
ků znovuotevřela hospody, 
tak hned v ten samý den 
měla pěkná řádka štamgas-
tů první okna do advent-
ních kalendářů.
 Samozřejmě tento fakt 
jsme nesledovali jenom Pod 
Věží, ale jsme první, kdo si 
toho všiml.

KDy vyJDe 
silvestrovsKý 
sPeciál?

Už v minulém čísle Pod-
věžáckýho kurýra jsme vás 
informovali, že i letos se 
můžete těšit na Silvestrov-
ský speciál. Kdy tedy vyjde? 
Na Silvestra. Tehdy ho na-
jdete přímo na webu ;-)
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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
„ Můžeš mi nas*at 

do huby? Já chci dneska 
mlít jenom ho*na.“

Rektální humor má v ČR tradici.

v  předvánočním čase 
vám přinášíme další tip 
na  kvalitní chlast. Jäger-
meister maNifest.
 Základem likéru Ma-
nifest je zcela nový jemný 
destilát z pšenice. Tento de-
stilát zraje 15 měsíců v ma-
lých vypálených sudech ze 
dřeva německého a americ-
kého dubu. Jemná aroma 
pšenice se v  nich obohatí 
o  charakteristické chuťové 
tóny sudového zrání. Opro-
ti klasickému Jägermeister, 
který vzniká kombinací čtyř 
různých bylinných macerá-
tů, je Manifest obohacen 
o pátý, zcela nový macerát. 
Ten vzniká extrakcí nové 
směsi přírodních ingredien-
cí v pšeničném destilátu. Je-
jich množství je 2,5x vyšší 
než v případě klasického li-
kéru.

tiP Na cHlast!!!

s  velmi netradičním při-
znáním přišel bývalý ka-
pitán chelsea a  nedílná 
součást anglické repre-
zentace před patnácti 
lety John terry. Před šes-
ti lety v dresu londýnské-
ho celku vstřelil branku 
West Hamu, kterou slavil 
v blízkosti sektoru Kladi-
vářů. v něm spatřil svého 
otce se strýcem, kteří mu 
ukazovali vztyčený pro-
středníček.
 John Terry a  West Ham 
United. To spojení fungo-
valo v  mládežnických le-
tech, kdy ho londýnský klub 

připravoval pro velký fotbal, 
poté ale Terry dres Kladivá-
řů přerostl a  ozval se další 
klub z hlavní města Anglie 
- Chelsea. Zde vyrostl Terry 
v jednu z legend anglického 
fotbalu. Pět titulů v Premier 
League, vítězství v Lize mi-
strů i v Evropské lize z něj 
udělalo hráče, jenž se zapsal 
zlatým písmem do  paměti 
všech fotbalových fanouš-
ků.
 Rodák z Londýna ale ne-
měl vždy na růžích ustláno, 
zvláště když jeho rodina pa-
třila k zarytým fanouškům 
West Hamu, kde v  sou-

časnosti působí čeští re-
prezentanti Tomáš Souček 
s  Vladimírem Coufalem. 
V  roce 2014 vstřelil Terry 
právě West Hamu branku, 
kterou slavil poblíž sektoru 
Kladivářů.
 „Moje rodina fandila 
West Hamu, přes to nikdy 
nejel vlak. Když jsem jim 
jednou vstřelil branku a sla-
vil ji v  blízkosti jejich sek-
toru, tak jsem v něm uviděl 
otce s  mým strýcem. Oba 
mi viditelně nadávali a uka-
zovali prostředníček,“ vzpo-
míná nyní už s  úsměvem 
Terry.

to By se v aNglii Nestalo 
aNeB JoHN terry vyfu*KováN 
vlastNí roDiNou

Radost ze vstřeleného gólu vždy nejvíc potěší v rodinném kruhu.


