
restauracepodvezi.cz 038 | červenec 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Podvěžáckej kurýr

Fotbalový klub DG303 
patří mezi tradiční účast-
níky zimní Vodňanské 
ligy. V létě si pak jeho hrá-
či krátí čekání na další se-
zónu vodňanské sálovky 
třeba na  letním turnaji 
DG303 OPEN, který po-
rádají už od  roku 2008. 
Letos na  turnaji připsa-
li už třetí vítězství v řadě, 
čímž završili DOUBLE 
TREBLE.
 Zkompletovali totiž řadu 
6 vítězství v  řadě; sta-

li se mistry Vodňanské 
ligy v  letech 2014, 2015, 
2016 a  také vítězi turna-
je DG303 OPEN v  letech 
2014, 2015, 2016. Za  po-
slední 3 roky tedy DG303 
slaví samá vítězství!
 Letošního ročníku tur-
naje se zúčastilo 5 muž-
stev; pořádající DG303, 
FK Protivín, Blaník FC 
(Milenovice), FC Kapr 
a Študáci (Praha). Hrálo se 
systémem každý s každým 
2x10 minut.

 Jak už bylo zmíně-
no, na  1. místě skončilo 
DG303 (beze ztráty bodu), 
2. byl FK Protivín, 3. Bla-
ník FC, 4. Študáci a 5. FC 
Kapr. Rozdávala se také 
pěkná řádka individuál-
ních cen, jako např. nejlep-
ší hráč a  brankář turnaje, 
nejužitečnější hráč, nej-
mladší hráč nebo nejlepší 
střelec.
 Výsledky a  další infor-
mace o turnaji najdete 
na www.dg303.cz

DG303 zaVRšiLO 
DOUBLE TREBLE

Pod Věží se znovu pilo z poháru...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

i PiVO TO má 
NěkDy 
Na hRaNě

Na hraně to někdy měl už 
kdekdo z nás. Jenže mi už 
teď víme, že jen tak tak to 
může mít dokonce i pivo.
 Dokládá to unikátní sní-
mek, který se podařilo za-
chytit našim štamgastům 
během vodáckého zájezdu, 
o kterém píšeme na jiném 
místě tohoto vydání Pod-
věžáckýho kurýra.
 Jak můžete vidět, po bu-
jarém večírku byl pivní ke-
límek rád, že ustál tlak 
předcházejícího večera a ne-
skončil vylitý, stejně, jako 
naši milí štamgasti, kteří 
zlatavý mok usrkávali.
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Před dvěma lety se pod 
hlavičkou Spojených vod-
ňanských hospod uskuteč-
nila expedica s názvem 
Südbömische Ausfahrt ne-
boli jihočeský výjezd. Cílem 
expedice byl mnichovský 
Oktoberfest.
 Kdo tenkrát chyběl, jako 
by nebyl a letos se tenhle 
zájezd chystá znovu. Usku-
teční se v pátek 23. září 
2016, takže si rezervujte 
termín a vyčkejte dalších 
instrukcí... ;-)

V  hospodě to ten neděl-
ní večer vyvovalo nema-
lou odezvu. To když se 
kira bez okolků posadil 
do  čela stolu štamgastů 
a  zdálo se, že právě do-
chází ke změně zasedací-
ho pořádku.
 Na  zmíněném místě to-
tiž pravidelně usedá Paďák 

a  přísedící nejspíš očeká-
vali, jaká bude jeho reak-
ce, až se dostaví a uvidí, že 
jeho tradiční místo je obsa-
zené.
 Nakonec se indicent vy-
světlil; Paďák byl toho času 
na  dovolené a  Kira se tak 
bez okolků mohl podívat 
na televizi pěkně z příma.

 Nicméně řada udivených 
přísedících se neubráni-
la němému úžasu a  s ote-
vřenými ústy zkameněli 
v úžasu. Ti pohotovější se 
stačili oklepat a dokonce 
nalezli pro Kirův odvážný 
skutek i  pár slov. Ta nej-
vístižnější zněla; co ten kluk 
si dovolí!?

U stolu štamgastů nechybí kuráž...

změNa zasEDacíhO POřáDkU 
U sTOLU šTamGasTů?

Pod Věž občas zavítají 
i hosté, které tu nevítáme 
zrovna často. Nicméně 
nejspíš i  díky tomu jsou 
pro naší makrospolečnost 
vítaným oživením. Do-
káží totiž do pléna hodit 
podnětné, možná až kon-
troverzní historky.
 A přesně jedna taková se 
donesla do  sluchovodů na-

šich štamgastů v sobotu 16. 
července 2016.
 To se jeden z  našich 
občasných návštěvníků 
pochlubil tím, že se v  jed-
né nejmenované vyhlášené 
hospodě v  jednom nejme-
novaném hlavním městě 
stal svědkem toho, že sku-
pina pijáků měla za hodinu 
na lístku 11 piv (každý).

 Tahle cifra vyvolala po-
chopitelný údiv a  vyvolala 
bouřlivou diskuzi o manti-
nelech průměrné picí rych-
losti. Nakonec se incident 
svým způsobem vysvětlil; 
nebyli to půllitry, ale nula 
čtyrky , nebylo to za  hodi-
nu, ale za hodinu dvacet a ta 
piva byla na lístku, takže tu 
grupu nejspíš natáhli.

PROBLEmaTika PRůměRNé Picí RychLOsTi?

chysTá sE 
záJEzD Na 
OkTOBERFEsT

zda se, že nejen Ostra-
va je kraj razovity. Jak ji-
nak si totiž vysvětlit, že 
pod věži muže člověk byt 
i jinde, než Pod Věži?!
 A tak se stalo, že par mis-
tnich cipu vyrazilo kam-
si, kde se nachazi nějaka 
ves s  nazvem Věž. A tam 
se pak snadno stane i  to, 
že se vyfotite se sudem piva 
pod věži, i když nejste Pod 
Věži. Rozumite temu?

POD Věží 
TROchU JiNak
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Filmfanatic vás tentokrá-
te výjimečně neseznámí 
s nějakým už dostupným 
filmem, ale podíváme se 
na jeden snímek, který se 
teprve chystá. Čeká nás 
totiž další verze filmové-
ho king konga a vypadá 
to, že tentokrát se máme 
na co těšit.
 V roce 2017 totiž na plát-
na kin vtrhne vůbec největ-
ší King Kong, jakého jsme 
kdy mohli vidět. A to sice 
proto, protože studio Uni-

versal by v  nejbližší době 
rádo zrealizovalo film Go-
dzilla vs. Kong, ve kterém 
by se utkali právě tihle dva 
titáni.
 Ale zpátky k  samot-
nému Kongovi. Film se 
bude jmenovat Kong: Skull 
Island a  oproti originá-
lu z  roku 1933 nebo nej-
novějšího remaku z  roku 
2005 se nebude odehrávat 
ve trřicátých letech 20. sto-
letí, ale v  letech sedmde-
sátých. Tam už se ostatně 

odehrával první remake 
z roku 1976. 
 Teď se zdá, že v  připra-
vovaném filmu bychom se 
vůbec poprvé nemuseli do-
čkat milostné linky mezi 
hlavní ženskou hrdinkou 
a přerostlým primátem.
 Zatím to všechno vypa-
dá hodně slibně, tak dou-
fejme...

OkéNkO FiLmOVéhO FaNaTika

Petr Čech nedávno ozná-
mil konec svojí reprezen-
tační kariéry. Prý chce 
věci dělat naplno a  vůči 
reprezentaci by nebylo 
fér, kdyby se někdy v bu-
doucnu musel ze repre-
zentace omluvit a  svým 
způsobem jí tak nechat 
na  holičkách. investiga-
tivní tým naší redakce ale 
zjistil skutečný důvod, 
proč legendární brankář 
pověsil reprezentační ko-
pačky na hřebík!
 Petr Čech je znám svým 
vzorným přístupem a pro-
fesionálním chováním. 
A  právě to mu nejspíš za-
velelo, aby si vymyslel tuh-
le květnatou omluvu toho, 
proč už ke  svým rekord-
ním 124 reprezentačním 
startům nepřidá další.
 Jenže pravda je někde 
úplně jinde! Petr Čech to-
tiž letos v létě absolvoval 

individuální přípravu v 
Čechách. A v jejím rám-
ci se čistě náhodně potkal 
s naším štamgastem Lubo-
šem Lamou Hrbkem, který 

mu, ač o berlích (!), doká-
zal sebrat balon. A právě to 
s Petrem Čechem zaclou-
malo natolik, že se rozho-
dl ukončit kariéru.

zNámE PRaVý DůVOD, PROČ PETR ČEch 
UkONČiL REPREzENTaČNí kaRiéRU

Pod Věží jsme pilně sledo-
vali fotbalové mistrovství 
Evropy a úplně nejpo-
drobněji pak hru našeho 
národního týmu. Bohu-
žel to nebylo moc radost-
né pokoukání.
 Jenže krátce po skonče-
ní šampionátu jsme zjisti-
li, že fotbalu vlastně vůbec 
nerozumíme. A to jsme žili 
v domění, že Pod Věží je 
celkem fotbalová hospoda, 
kde se vždycky najde řada 
odborníků, kteří by (s růz-
ným stupněm erudovanos-
ti) o problematice kulatého 
nesymslu dokázali předná-
šet minimálně na univerzi-
tě lokálního významu.
 Jenže ne. Všechno je ji-
nak. Fotbalu nerozumíme 
my a nejspíš ani vy. Podle 
předsedy fotbalové asociace 
Míry Pelty (známějšího spí-
še od přezdívkou Čáp) to-
tiž bylo všechno v pořádku 
a měli jsme vlastně smůlu 
jenom v posledním zápase 
s Tureckem. Smůlu v tom, 
že jsme nedali prvního góla 
my, ale soupeř.
 Trochu to začíná vypa-
dat, že si chce Peltič posta-
vit vlastní čapí hnízdo.

EURO 2016 
skONČiLO. 
PRý JsmE 
měLi smůLU

A tak skončila reprezentační kariéra jedné legendy...
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slavia Praha se letos vra-
cí do  evropských pohárů 
a slávisté z restaurace Pod 
Věží u  toho samozřejmě 
nemohli chybět.
 Úvodní duel v  Estonsku 
sice nedopadl podle před-
stav, ale to nám nezabránilo 
vydat se na odvetu do Pra-
hy. Ta se hrála ve čtvrtek 21. 
července 2016 a  my jsme 
na ní vyrazili ořímo z naší 
hospody!
 Slavia zápas zvládla 
a  po  vítězství 2:0 se může 
těšit na  dalšího soupeře, 
kterým bude portugalské 
Rio Ave. První zápas sehra-
jí sešívaní doma v  Edenu 
už ve  čtvrtek 28. července 
a my budeme znovu u toho.
 Po návratu ze zápasu s Ta-
llinem nechyběla tradiční 
dohra, kterou bývá doda-
tečná analýza předvedené 
hry i výkonů nad zlatavým 
mokem u nás na základě.

 Během plodné diskuze 
padla řada zajímavých, in-
spirativních i úplně zcest-
ných názorů, které však 
prozradit. Držíme se totiž 

podobné taktiky, jako pro-
fesionální hráči; co se v ka-
bině uvaří, to se tam taky 
sní :-)

Ve  Francii se znovu jela 
Tour de France, kde si 
nejlepší jezdec už tradič-
ně navléká žlutý trikot. 
Pod Věží jsme zavedli 
něco obdobného.
 Pěkná řádka našich šta-
mgastů se totiž věnuje cy-
klosportu a  do  hospody 
přijíždí na  svých strojích. 
Nebude tedy od věci, když 
si je pomocí trikotů barev-
ně odlišíme - podobně, jako 
to dělají na Tour de France.
 Proto jsme zavedli tradici, 
že vedoucí pivotonu u  nás 
navléká oranžový trikot. 
A  celosezónní závod jsme 
pojmenovali Tour de Sous la 
Tour (Sous la Tour zname-
ná francouzsky „pod věží“ 
- alespoň to tvrdí Google 
Translator)

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

NEchyBěLi JsmE U VíTězNéhO NáVRaTU 
sLaViE DO EVROPských POháRů

TOUR DE
sOUs La 
TOUR

Jak známo, podvěžák 
je tvor vysoce kulturní, 
takže se není čemu divit, 
že hned několik zástup-
ců našeho druhu nechy-
bělo na koncertě skupiny 
iron maiden v pražském 
Edenu. 
 Po nedávném vystoupe-
ní australských AC/DC se 
tak jednalo už o náš druhý 
koncert za poslední dobu.

iRON maiDEN hRáLi PODVěžákům

Sešívaná eskadra před odjezdem na zápas...

citát čísla
„Každá ženská má 
přítele. A pak ti olizuje 
žaluda.“

Mezitím v Praze...


