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Podvěžáckej kurýr

V  sobotu 5. dubna bylo 
u  nás v  hospodě otevře-
no pouze do  17h. Ale 
mělo to svůj závažný dů-
vod; konala se u nás totiž 
unikátní narozeninová 
oslava aka Velká filmová 
párty. 
 Oslavencem nebyl nikdo 
jiný, než Rosťa Bakula. 
Pravidelný návštěvník hos-
pody a od pátku 4. dubna 
třicátník sjíždějící čtvrté 
gumy.
 Nás samozřejmě těší, že 
se rozhodl oslavit své kula-
tiny u nás a navíc si k tomu 
pozvat kupu skvělých lidí, 
kteří takřka bez výjimky 

dorazili v převlecích za fil-
mové postavy. Coby velký 
filmový fanoušek to totiž 
Bakero pojal ve  filmovém 
stylu. V  čele našich VIP 
hostů pak stál jako El-
vis Presley i  s  Priscillou, 
ale vůbec celá hospoda se 
hemžila známými filmo-
vými postavami. Ostatně 
přesvědčte se na  fotografi-
ích na poslední straně.
 Coby správná a zapálená 
obsluha jsme ale nezůstali 
pozadu ani my. V  převle-
cích z Limonádového Joea 
jsme ten večer předvedli 
skutečnou koňskou operu, 
když nechyběl samotný Joe 

ani arizonská pěnice Tor-
nado Lou a sličná Winnif-
red Goodmanová. Zkrátka 
vzorný přístup.
 K tanci a k poslechu pak 
celý večer hrál věhlasný DJ 
Vráťa Tondr, který rov-
něž dorazil ve  stylovém 
převleku a  také on přispěl 
k  tomu, že se celý večer 
náramně vyvedl a bude se 
na  něj ještě dlouho vzpo-
mínat.
 Fotky z  této unikátní 
oslavy si můžete prohléd-
nout na  našem faceboo-
kovém profilu. Zasvěcení 
pak kompletně na  www.
velkafilmovaparty.cz

pod Věží se konAlA
Velká filmoVá párty

Hospoda byla plná známých osobností – kam se hrabe předávání Oscarů

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

králoVské 
poděkoVání

Chtěl bych ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se 
zúčastnili Velké filmové 
párty aka oslavy mých 
30. narozenin. 
 Udělali jste mi vážně ra-
dost. Ať už tím, že jste prostě 
dorazili, nebo tím, že jste si 
dali tu práci a  vymysleli si 
stylový převlek, kterým jste 
obohatili celou párty.
 Myslím, že akce se vyda-
řila minimálně na  110 % 
a  všichni se skvěle bavili. 
Díky taky za všechny dárky, 
kterými jste mě obdarovali.

Bakero aka Elvis Presley
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V pátek 30. května 2014 
od  18h se na  hřišti fk 
Vodňany v  Bavorovské 
ulici uskuteční exhibiční 
zápas u příležitosti oslav 
20 let od založení fotba-
lového klubu dG303.
 Na hřišti se v něm před-
staví řada hráčů nejen ze 
současného kádru pětiná-
sobného mistra Vodňanské 
ligy, ale také hráči, kteří 
stáli u  samotného zrodu 
tohoto klubu nebo v  něm 
v  pozdějším období hráli. 
Zkrátka to nejlepší z  20 
let existence klubu. Určitě 
se tedy máme na  co těšit, 
protože řada plejerů neroz-
dávala fotbalovou radost 
už několik let. Příležitost 
nechat se obohatit jejich 
umem byste si tedy roz-
hodně neměli nechat ujít.
 Neméně zajímavou se-
stavu ale bude mít také 
soupeř, který se DGčku 
postaví; výběr z kádru vod-

ňanské divize z  let 1995 
– 2000 je bezesporu pří-
slibem, že na hřišti se bude 
na co koukat.
 Krom dobře známých 
místních hráčů by se v ká-
dru vodňanské divize z  let 
1995 až 2000 měli ukázat 
např. i Renda Sochor nebo 
Honza Carda. Nicméně se-
stavy se budou ladit do po-
slední chvíle, takže pokud 
chcete být v obraze, sledujte 
web www.dg303.cz. Tam 
najdete o celé akci potřebné 
informace i všechny detaily, 
které by vás mohly ohledně 
této exhibice zajímat.
 Na  zápas je samozřejmě 
VstUp ZdArmA, tak-
že s  sebou si vemte ako-
rát obrou náladu a  peníze 
na pivo a párek.
 Vzhledem k  tomu, že 
nemalé množství hráčů 
DG303 si za Vodňany za-
hrálo i divizi, určitě dojde 
také na střídavé starty. Ve-

černí mecheche se pak sa-
mozřejmě bude konat Pod 
Věží, kde se aktéři zápasu 
určitě nebudou bránit dis-
kusi s  fanoušky a  starými 
známými. Výkop samot-
ného zápasu je v 18h.

dG303 nAstoUpí V rámci oslAV ZAložení 
klUBU proti VodňAnské diViZi Z let 1995–2000

V rámci oslav 20 let existence klubu sehraje DG303 také exhibiční zápas

o  víkendu 28. – 29. 3. 
2014 u nás proběhla další 
akce na oblíbené cUer-
po. tentokráte u  pří-
ležitosti zahájení jarní 
fotbalové sezóny.
 Patří to k  letitým kolo-
ritům sobotních nebo ne-
dělních odpolední; nejdřív 
se skočíte podívat na fotbal 
a následně to všechno pro-
berete Pod Věží. 
 Nejinak tomu bude, jak 
pevně věříme, i  na  jaře 
2014, kdy se ve svých sou-
těžích představí obě vod-
ňanská družstva mužů; 
áčko v  krajské I. A  třídě 
a béčko v okresním přebo-
ru Strakonicka.
 Áčko asi postup letos ne-
vybojuje, protože se pohy-
buje víceméně v  klidném 
středu tabulky. O  to zají-
mavější ale budou zápasy 
béčka, které bude muset 
o udržení v okresním pře-
boru ještě hodně bojovat.
 Tak tedy neváhejte 
a  choďte naše chlapce 
podporovat. Následně se 
ale nezapomínejte chodit 
osvěžit k nám do hospody, 
kde se vždycky najde něja-
ký ten odborník, se kterým 
to všechno můžete probrat.

s cUerpem jsme 
ZAhájili jArní 
fotBAloVoU 
seZónU

V  dubnu slavili naroze-
niny následující jedinci, 
kterým tímto ještě jed-
nou blahopřejeme:
Gábina Vacikarová
Rosťa Bakula

GrAtUlAce 
dUBnoVým
oslAVencŮm
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pod Věží už stačila za-
nechat nesmazatelnou 
stopu nejen u  řady mi-
lovníků pivního moku, 
ale nově také v  srdcích 
filmových fajnšmekrů. 
premiéru totiž za  sebou 
má první podvěžácká 

groteska nazvaná Umis-
ťování poháru.
 Natáčelo se u  příležitos-
ti umisťování poháru pro 
mistra Vodňanské ligy, kte-
rým se letos stalo DG303. 
Mohlo by se zdát, že posta-
vit pohár na sokl je snadný 

úkol, ale aby vše odpovída-
lo přísným estetickým pod-
mínkám a náročnému oku 
návštěvníků naší restaura-
ce, dalo to poměrně dost 
práce. Ostatně, podívejte se 
na video na našem faceboo-
kovém profilu.

prVní podVěžácká GroteskA 
má ZA seBoU premiérU

Pod Věží znovu mění historii, když vyprodukovala vlastní němou grotesku

V  sobotu 12. 4. 2014 
u  nás měli dostaveníčko 
fanoušci pražských „s“. 
hrálo se totiž v pořadí už 
281. derby. 
 Jak tomu bývá zvykem, 
tak krom fanoušků, kte-
ří sledovali zápas v  televi-
zi přímo u nás v hospodě, 
si u  nás dali dostaveníčko 
také jedinci, kteří vyrazili 
přímo na pražskou Letnou.

 Narozdíl od  situace 
na  pražském Čechově 
mostě, u nás vše probíhalo 
podstatně klidněji a nemu-
sela zasahovat pořadatelská 
služba (rozuměj obsluha), 
ani policejní těžkooděnci.
 Po  zápase se pak oba 
tábory znovu sešli u  nás 
v  hospodě a  v  přátelském 
duchu popíjeli až do  brz-
kých ranních hodin.

leGendární ZáklAdnA BylA ZnoVU ZáklAdnoU 
tAké pro fAnoUšky oBoU prAžských „s“

podVěžácký 
piVní Věšák. 
posVětí ho 
BrUselští 
ByrokrAté?

 V  rámci konání zmíně-
né Velké filmové párty byl 
u  nás v  hospodě vyvinut 
zajímavý vynález. Pivní 
věšák slouží k  netradič-
nímu odložení pivního 
půllitru. Po dobu zavěšení 
se jeho majitel může vě-
novat návštěvě WC, popř. 
dalším aktivitám na  baru 
nebo na tanečním parketu. 
Uvidíme, jak se k  tomuto 
průkopnickému vynálezu 
postaví Evropská komise. 
Snad nám ho nezakáže.
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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

Velká filmoVá párty – fotoGAlerie

Modlitby byly vyslyšeny

Také obsluha přistoupila k oslavě náležitě zodpovědně

Masakr motorovou pilou

Tady se nám sešlo hned několik filmů pohromadě

Žena za pultem se v průběhu večera objevila i před pultem Na baru bylo prakticky NON-STOP plno

Dorazil i Darth Vader Hellboy i se silnější rukou


