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Podvěžáckej kurýr

V září roku 2015 jsme 
vás informovali, že Pod 
Věžží úspěšně zvládá 
nápor pivních migran-
tů. Tuto první vlnu jsme 
dokázali bez problémů 
ustát, naše nové štam-
gasty hladce asimilovat 
a dnes společně stojí-
me před novou výzvou. 
Druhou vlnou pivních 
migrantů!
 Ať už za to může EET, 
CIA, ilumináti nebo žido-
bolševické spiknutí, fak-

tem je, že ve Vodňanech 
poslední dobou zavřelo 
hned několik hospod.
 Pod Věží však krušný-
mi časy i neklidnými vo-
dami proplouvá s grácií 
hodné lodi Bounty a po-
kud na palubě nedojde k 
nějaké vzpouře, dokáže 
naše hospoda s otevřenou 
náručí přivítat další žízni-
vé trosečníky.
 Po předchozích dobrých 
zkušenostech se sadysty 
se můžeme směle postavit 

další výzvě v podobě dru-
hé vlny pivních migrantů a 
věříme, že společnými sila-
mi dokážeme ostýchavým 
průzkumníkům terénu na-
bídnout takové podmínky, 
které z nich časem udělají 
naše štamgasty.
 Pod Věží je velká hospo-
da, která dokáže pojmout 
masy pivařů a to bez roz-
dílu pivního vyznání, neb 
nabídka zlatavého moku 
na našem čepu je vskutku 
široká!

PoD Věží čelí Druhé 
Vlně PiVních migranTů

Pod Věží začíná plnit funkci Noemovy pivní archy...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

na SilVeSTra 
znoVu Vyšel 
SPeciál

Kdo k nám zavítal na Sil-
vestra, ten si mohl k dob-
rému pivu přečíst také 
tradiční Silvestrovký 
speciál našeho vyhláše-
ného plátku.
 Dočíst jste se tentokrát 
mohli o tom, jak nás na-
vštívil nový americký pre-
zident Donald Trump, 
nebo o tom, že Pod Věží se 
stane jednou z poboček sítě 
restaurací THE PUB.
 Zvažovali jsme také, jest-
li do hospody nepořídíme 
mentálního kouče, což vy-
volalo značné debaty a my 
jsme za ně jedině rádi.
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Je to u nás dobrým zvy-
kem už od nepaměti. 
Den před štědrým veče-
rem se u  nás schází vě-
řící i  nevěřící štamgasté 
a společně zpívají vánoč-
ní koledy.
 Tuhle tradici jsme samo-
zřejmě naplnili také v roce 
2016 a byl z  toho náram-
ný koncert. krom vybrané 
společnosti těch nejlep-

ších hospodských tenorů 
ke kvalitě dozajista při-
spělo také to, že k dispozi-
ci jsme měli aktualizované 
vydání Podvěžáckýho 
zpěvníku. V  něm letos 
nebyly zbytečné symboly 
jako jsou noty apod., tak-
že pěvci nebyli ničím ruše-
ni a mohli svůj výkon plně 
koncentrovat jen na hlaso-
vý výstup.

 Samozřejmě jsme dba-
li také na marketingovou 
stránku celé akce a z kon-
certu jsme pořídili hned 
několik videozáznamů 
a  samozřejmě také foto-
grafií, které v  brzké době 
najdete na našem faceboo-
kovém profilu.
 Třešničkou na dortu pak 
byl živý přenos, který jsme 
vysílali na facebooku.

Není lepších hospodských tenorů, než těch podvěžáckých!

znoVu JSme zPíVali 
TraDiční Vánoční KoleDy

myslíte si, že grilovací 
sezóna začíná až na jaře? 
omyl!
 Degustovat rožnící se 
masíčko přímo nad ohněm 
ve třicetistupňových ved-
rech, to umí každý, a pro-
to to není žádné umění. 
Umění je, grilovat v mínus 
deseti stupních!

griloVací Sezóna už začala naPlno!

SPecialSTa 
na Poměr 
cena/VýKon
Jeden z  členů naší redak-
ce to zaslechl v  pokročilé 
hodině v  nějakém zapad-
lém podniku kdesi mezi 
libercem a  rakouským 
gmündem. Jistý popíječ 
se chlubil, že je specialista 
na poměr cena/výkon. Jak 
si tohle tvrzení vyložit?
 Podle jedné teorie jde o to, 
že dotyčný se dokáže opít 
při vynaložení minimál-
ních nákladů. Takováhle 
možnost by dozajista ně-
komu přišla lákavá a to mi-
nimálně z  ekonomického 
hlediska. Vždyť kdo by 
chtěl vydávat hirentní sumy 
za to, aby se propil třeba do 
stavu, ze kterého si nebude 
nic pamatovat?
 To už je skutečně lepší 
docílit stejného efektu při 
minimáních výdajích a  být 
oním bájným specialistou 
na poměr cena/výkon. Zná-
te někoho takového?

V  měsíci lednu oslavil 
narozeniny náš štamgast 
Filip Bína a mi mu tímto 
gratulujeme!

graTulace 
oSlaVenci
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Před časem byly zveřej-
něny nominace na osca-
ra a  Filmfanatic měl 
obrovskou radost, když 
na  listu našel titul Hell 
or High Water. 
 Mám totiž rád tenhle 
typ malých filmů. Po-
malé tempo, jednoduchý 
děj a  uvěřitelný příběh, 
který dokážete pochopit, 
i  když s  hlavními hrdiny 
nemusíte zrovna souhlasit 
nebo přímo sympatizovat. 
Ale prostě rozumíte jejich 
motivacím. Bratři Toby 
a  Tanner shánějí peníze 

na záchranu rodinné farmy 
v  Novém Mexicu a  roz-
hodli se, že kvůli tomu 
vyloupí banku. Respekti-
ve hned několik poboček 
jedné lokální banky. Jen-
že na stopu se jim dostane 
texaský šerif Jeff Bridges, 
který je nechce nechat 
zmizet z  hledáčku sprave-
dlnosti.
 Hell of High Water si 
pohrává se situací kolem 
finanční krize. Ukazuje 
nám další příběh obyčej-
ných lidí, kterým hrozí, 
že přijdou o střechu nad 

hlavou. Vyobrazení rozleh-
lých prérií Texasu a Nové-
ho Mexica dokonale pasuje 
k navození pocitu, že tady 
prostě práce není a obživa 
se shání těžko. Dvěma bra-
trům jejich bezvýchodnou 
situaci uvěříte bez mrknutí 
oka.
 Hell or High Water je 
parádní neowestern, který 
byste neměli přehlédnout!

oKénKo FilmoVého FanaTiKa

Pingpong je Pod Věží 
dávno jako doma a  vě-
hlas naší reprezentace je 
takový, že na její čestnou 

výzvu k  férovému zápa-
su konkurence raději ani 
nereaguje, nebo dělá, že 
o ní neví.

 I přes tento obrovský vě-
hlas a  jméno, jaké pod-
věžácká pingpongová škola 
má, neusínáme na vavří-
nech a snažíme se naší me-
todu a  způsob hry dál 
rozvíjet.
 Proto nám není za těžko 
a během tréninkového pro-
cesu, který je už sám o sobě 
dosti náročný, si podmínky 
hry ještě ztěžujeme. 
 Třeba tak, že prostý pin-
gpongový zápas alternu-
jeme do podoby beach. 
Rozuměj tomu tak, že i vo-
lejbal se dá hrát v hale na 
rovném povrchu, stejně 
jako na pláži (beach).
 S míčkem obaleným pís-
kem je pak hra logicky 
náročnější a schopnosti na-
šich plejerů se tak dál po-
souvají.

zKoušíme noVé ceSTy: 
hoSPoDSKý beach PingPong

na tradičních vánoč-
ních koledách bylo ve-
selo, ale mohlo to být 
ještě lepší. Tento sváteč-
ní den totiž některým 
hostům pokazila neče-
kaná zrada, které se jim 
dostalo od jejich kama-
ráda. na toho se čekalo 
a čekalo se marně. ne-
přišel.
 Jak bývá dobrým zvy-
kem, redakce je samozřej-
mě dobře informovaná a 
zná identitu i celé jméno 
zmiňovaného hříšníka, 
ale z etických a morál-
ních důvodů ho nebude-
me zveřejňovat.
 Domníváme se totiž, 
že tímto krokem bychom 
pouze podpořili už tak 
dost negativní až štvavou 
kampaň vedenou proti 
našemu milému štamgas-
tovi.
 My se naopak budeme 
držet přísloví, že mluviti 
stříbro, mlčeti zlato a tím-
to mlčením podpoříme 
klidnou a přátelskou at-
mosféru v naší hospodě.
 Vždyť tento nebohý ab-
sentér se nad svou zradou 
dozajista kál a zpytoval 
svědomí. Za to mu budiž 
odpuštěno!

zraDa 
na KoleDách

Písek při ukázce využití v tréninkovém procesu.
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o tom, že v našem sa-
lónku má svojí síň slá-
vy legendární fotbalový 
klub Dg303, ví asi kaž-
dý. a svojí sbírku trofejí 
nedávno borci ve žluto-
černém rozšířili o další 
cenný kousek.
 Konkrétně pak o po-
hár za vítězství v základ-

ní části Vodňanské ligy 
2016/2017. Zlatý pohár 
tak putoval do výčepu, 
kde jsou vystaveny právě 
ty nejčerstvější trofeje.
 Vedle velkého putov-
ního poháru pro mistra 
Vodňanské ligy a putovní-
ho poháru pro vítěze letní-
ho turnaje DG303 OPEN 

tak získala své čestné mís-
to další cenná trofej.
 

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
„Testateron.“

Lama na koledách 2016.

Nejčerstvější poháry jsou vystaveny ve výčepu...

Dg303 rozšířilo SVoJí 
SbírKu Pohárů

lavi! Pokud ještě neznáte 
tohohle míčového a alko-
holového génia, tak byste 
to měli napravit.
 Originální seriál z fotba-
lové prostředí je totiž vskut-
ku povedenou sondou do 
života vybraných fotbalo-
vých celebrit :-)

Fenomén DnešKa: Seriál VyšehraD

Vodňanská liga má za se-
bou kompletní porci zá-
pasů základní části a  na 
řadu přichází vrchol se-
zóny. Final4, ve kterém 
se rozhodne o  příštím 
mistrovi!
 Mezi nejlepší 4 týmy, 
které dostanou šanci zabo-
jovat o velký putovní pohár 
se letos dostalo DG303, 
Otroci ohnivé vody, Chill 
a FC Mexico.
 Semifinálové dvojice 
tvoří DG303 (1. po zákl. 
části) s  FC Mexico (4. po 
zákl. části) a Otroci (2. po 
zákl. části) s  Chillem (3. 
po zákl. části).
 Zápasy jsou na programu 
v sobotu 28. ledna a v ne-
děli 5. února. Pak bude jas-
né, kdo se nakonec utká 
o  titul mistra Vodňanské 
ligy a na koho zbyde sou-
boj o bronzovou příčku.

VoDňanSKá 
liga má PřeD 
Sebou Final4


