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Podvěžáckej kurýr

Už je to tak trochu 
ohraná písnička, ale co 
máme dělat, když sku-
tečnost je prostě taková. 
Pod Věží jsme zase byli 
první! Tentokráte se 
u  nás konal historicky 
první hospodský karne-
val.
 V pátek 10. dubna 2015 
se u  nás začaly scházet 
masky a  spustil se nefal-
šovaný karnevalový rej. 
Nejprve však proběhlo 
oficiální focení, abysme 
na  tuhle nezapomenutel-
nou akci měli hezké vzpo-

mínky a do našeho plátku 
nechyběla potřebná foto-
dokumentace. Poté už ale 
následovala volná zábava 
a během ní si odbyla pre-
miéru nová kořalka (de-
taily na str. 2).
 Podle snímku výše si 
můžete udělat představu, 
kdo všechno naší hospodu 
navštívil onen dubnový 
večer a  kdo se nesmaza-
telně zapsal do  imaginár-
ní podvěžácké kroniky. 
Nová kořalka slavila za-
sloužený úspěch a  ještě 
v  brzkých večerních ho-

dinách padly všechny její 
zásoby. Kdo tedy zaváhal 
a nedorazil, bude si muset 
na  další možnost ochut-
nat jindřichohradecký Jo-
ghurt počkat.
 Účastníci karnevalu pak 
v  tajném hlasování volili 
nejlepší masky a  hlavní 
cenu - funkční bycykl, si 
odnesla Smrt. Ta se Pod 
Věží zakecala a  nestihla 
několik svých kšeftů. Jen-
že Smrťáček už před svým 
odchodem hlásil, že příště 
dorazí mladej Sekáč a ten 
se prej nezakecá.

Pod Věží se konal hisToricky 
PrVní hosPodský karneVal

Všechny masky zapózovaly pro společné foto

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ZahrajTe si 
sTolní hokej 
Pod Věží!

Mistrovství světa v  ledním 
hokeji, které se letos koná 
u nás v České republice, se 
neodvratně blíží. A abysme 
podpořili vaší hokejovou 
náladu, pořídili jsme Pod 
Věž stolní hokej, který si 
u nás můžete zahrát!
 Všichni určitě víme, jak 
se tahle plastová zábava hra-
je, takže se nestyďte a u ob-
sluhy si řekněte o přistavení 
ledové plochy. Od  věci by 
určitě nebylo ani uspořá-
dání nějakého turnaje, tak-
že případní zájemci nechť 
o  sobě dají vědět obsluhu-
jícímu personálu a  vyčkají 
dalších instrukcí.
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joghUrT: 
k dosTání (byl) 
PoUZe Pod Věží

během zmiňovaného 
karnevalu měla Pod Věží 
premiéru nová kořalka. 
joghurt byl toho večera 
hitem a z baru zmizel do-
slova, jako pára nad hrn-
cem. 
 V krátkém časovém úse-
ku jste tak tuhle novinku 
mohli ochutnat i  ve  Vod-
ňanech - a to pouze u nás. 
Další várka bílé pochutiny 
bude Pod Věží k  dostání 
už brzy, takže pokud na ní 
máte chuť, sledujte náš face-
bookový profil, kde se včas 
dozvíte, kdy zas Joghurt za-
vítá Pod Věž.

Pod Věží je hospo-
da sportu zaslíbená 
a  toto tvrzení podporu-
je také fakt, že letos se 
u nás znovu konala také 
dofloorbalná.
 Reprezentace LZ Pod 
Věží má své pravidelné 
mače vždy 2x do  týdne, 
kdy rozdává radost (větši-
nou) prázdným ochozům 

místní víceúčelové haly. 
Desítky a  možná i  stov-
ky nezúčastněných diváků 
tak přichází o  jedinečné 
sportovní okamžiky, které 
by dozajista pohladily je-
jich floorbalem nepolíbe-
né duše.
 Naštěstí naši f loorbalis-
té nerozdávají radost pou-
ze na  palubovce, ale také 

v hospodě, kde je s otevře-
nou náručí vítáme po ka-
ždém odehraném zápase. 
Ať už vítězném, nebo pro-
hraném. Nejinak tomu 
bylo také v  sobotu 28. 
března 2015, kdy se u nás 
sešli všichni hráči - bez 
rozdílu (hospodského) vy-
znání i (pivního) přesvěd-
čení.

Dofloorbalná v plném proudu...

dofloorbalná byla ZnoVU U nás

Tomio okamura z hnu-
tí Úsvit před časem pro-
hlásil, že každý koupený 
kebab je další krok k bur-
kám. 
 Pod Věží jsme během 
dofloorbalné kebab serví-
rovali, ale nevšimli jsme si, 
že by se od  té doby zvýši-
lo procentuální zastoupení 
muslimů mezi našimi hos-
ty, natož štamgasty. 
 Proto si dovolujeme tvr-

dit, že toto vyjádření pana 
Tomia Okamury (který ji-
nak rozumí opravdu, ale 
opravdu všemu a všude byl 
minimálně 2x) je přinej-
menším sporné. Pro tvr-
zení, že je vyloženě milné 
bysme si však museli ne-
chat vypracovat hloubkový 
průzkum a analýzu, na je-
jíž financování bysme nej-
spíš dostali grant pouze 
z EU.

ÚsViT kebabU Pod Věží?
žebříček PVTP: 
další Pokrok
O zavedení pingpongového 
žebříčku PVTP (čti pívítýpí) 
už na  stránkách Podvěžác-
kýho kurýra referujeme do-
cela pravidelně. Nyní došlo 
k dalšímu posunu.
 Žebříček už je totiž osa-
zen cedulkami se jmény 
jednotlivých hráčů. Teď už 
tedy zbývá pouze vymyslet, 
jakým způsobem budeme 
jednotlivé plejery bodovat, 
uspořádat slavnostní večí-
rek ke spuštění téhle atrakce 
a můžeme začít hrát!
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další derby 
na legendární 
Základně

Pod věží už jsme zažili ně-
kolik fotbalových derby 
pražských S. Největší zápas 
naší fotbalové ligy se tento-
krát drtivá většina našich 
štamgastů vydala sledovat 
přímo na pražskou Letnou. 
Což jim je jedině ke  cti. 
A ke  cti jim budiž i  to, že 
takřka všichni se pak vrátili 
na  základnu, kde probíhal 
tradiční rozbor utkání až 
do ranních hodin.

Pod Věží má základnu 
fotbalový klub dg303. 
a v sobotu 18. dubna by 
vlajky na  žerdích před 
naší hospodou vlály hod-
ně vysoko. 
 Ten večer tu totiž pro-

běhla hned trojitá naroze-
ninová oslava. Fiat slavil 
35, Slejd 30 a  Bakero 31. 
Na  oslavu dorazilo kolem 
30 gratulantů a  ty ve  vý-
čepu přivítaly plné stoly 
řízečků ala dokopná a přes 

200 trkajících Velkopopo-
vických Kozlů. Slavilo se 
až do brzkých ranních ho-
din a své uplatnění tradič-
ně našel také velký putovní 
pohár pro vítěze Vodňan-
ské ligy.

Oslavenci dostali originální dresy

TrojiTá naroZeninoVá oslaVa dg303

Minule jste se na strán-
kách Podvěžáckýho ku-
rýra mohli poprvé setkat 
s filmovým tipem, který 
vám doporučil filmfana-
tic.cz dnes jich bude tor-
chu víc, takže půjde spíš o 
takové okénko.
 V našich kinech totiž v 
současnosti běží hned ně-
koli filmů, které by neměly 
uniknout vaší pozornosti. 
Pokud máte rádi chlapská 
akční dramata, pak bys-
te neměli minout Nočního 
běžce. Liam Neeson tu sice 

znovu hraje roli zamračené-
ho badasse, ale podle kriti-
ků je to nejspíš jeho nejlepší 
film z tohohle ranku od 
prvních 96 hodin - a to se 
počítá.
 Dalším kouskem, který 
potěší pro změnu vyznava-
če hororových filmů je ne-
závislárna Neutečeš. Zprvu 
originální a strašidelná (v 
tom správném slova smyslu) 
podívaná se s přibývající sto-
páží propadá do žánrových 
klišé, ale i tak si stačí udržet 
nadstandardní kvalitu.

 Oba tyhle filmy už v CZ 
kinech najdete, ale teď vás 
ještě upozorníme na jeden, 
který bude mít premiéru 
30. dubna. Avengers: Age 
of Ultron je další nabitou 
marvelovkou a podle prv-
ních ohlasů ze zámoří je to 
prostě znovu nářez. Stěžej-
ními hrdiny příběhu však 
překvapivě nejsou Iron 
Man a Kapitán Amerika 
(brzy je proti sobě uvidíme 
v Občanské válce), ale tahle 
drobnost vás snad od ná-
vštěvy kina neodradí.

okénko filMoVého fanaTika

národ sobě 
sTále PlaTí
Na zdi naší hospody visí 
pamětní deska s nápisem 
“Národ sobě”. A naši štam-
gasti i po bezmála 2 letech 
od znovuotevření legendár-
ní základny potvrzují, že 
tenhle nápis dokonale sedí. 
Jak jinak byste totiž vystihli 
Paďákovu výměnu žárovky, 
kterou svépomocí provedl 
jedno nedělní odpoledne?
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cílené ÚToky na resTaUraci 
Pod Věží ZřejMě PokračUjí

TajeMná Záře nad Pod Věží

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

Po  delší době tu máme 
další nevysvětlitelný 
úkaz, kterého jsme byli 
u nás v hospodě svědky. 
 Kolem čtvrté hodiny 
ranní v  noci z  18. na  19. 
dubna 2015 se ve  výčepu 
- v  místech, která se čas-
to mění v  provizorní par-

ket, objevila tajemná záře! 
Pohotovému fotografovi 
se jí podařilo zvěčnit a ne-
sporný důkaz o  tomto zá-
hadném podvěžáckém 
fenoménu vám nyní před-
kládáme. K objasnění této 
záhady už se samovolně 
a  naprosto spontánně vy-

tvořila Podvěžácká komise 
paranormálních jevů. 
 Ta si dala za  úkol vyře-
šit tohle mystérium v  re-
kordně krátkém čase, aby 
vás s  výsledky svého bá-
dání mohla seznámit už 
v příštím čísle Podvěžácký-
ho kurýra.

PresidenT 
ZeMan jede 
do MoskVy, 
PodVěžáci 
na ac/dc

Tajemný úkaz nad improvizovaným tanečním parketem

den vítězství nad na-
cismem si každý hod-
lá připomenout a  oslavit 
po svém. 
 Prezident Miloš Zeman 
dostal povolávací rozkaz 
pozvánku do  Moskvy, ale 
po  boku severokorejského 
vůdce Kim Čong-Una se 
nakonec neobjeví na  Ru-
dém náměstí, zato se však 
setká se slovenským premi-
érem, který o celé schůzce 
nejdřív ani nevěděl. No.
 Podvěžáci se radši vyda-
jí na cesty a zamíří do No-
rimberku, kde budou toho 
večera koncertovat legen-
dární AC/DC. Australská 
hard rocková skupina má 
určitě místečko v srdci ne-
jednoho našeho čtenáře, 
takže v příštím čísle se mů-
žete těšit na  reportáž z  té-
hle akce. Lístky už máme!

V minulém čísle jsme vás 
informovali o možné sa-
botáži během tisku na-
šeho plátku. a aby toho 
nebylo málo, před časem 
se stal terčem útoku také 
náš web!
 Neznámí hackeři, jejichž 
stopy vedou do  KLDR 
(pro zeměpisně méně 
zdatné - i když takoví mezi 

čtenáři Podvěžáckýho ku-
rýra určitě nejsou, takže 
snad jen pro případ, že by 
náš plátek četli v  nějaké 
jiné hospodě, kam tímto 
zdravíme - Korejské lidově 
demokratické republiky 
neboli jednoduše Severní 
Koreje) způsobili kolaps 
serverů našeho poskyto-
vatele hostingu a  proto 

byl náš web skoro týden 
mimo provoz.
 V  současnosti už ale 
všechno znovu funguje 
a  naši bezpečnostní ana-
litici pracují na  zlepšení 
zabezpečení našeho webu 
a  právní oddělení zvažu-
je podání stížnosti k  me-
zinárodnímu tribunálu 
v Haagu.


