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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Chystáme 
pro vás 
hudební 
turné

spolu s  protivínským pi-
vovarem pLAtAn pro vás 
chystáme hudební turné 
skupiny Goodman.
 Půjde o sérii celkem 3 
koncertů, které se uskuteční 
v průběhu jara a léta 2017. 
První vystoupení bude pří-
mo u nás v hospodě, druhé 
během Vodňanských rybář-
ských dní a třetí se uskuteč-
ní na parketě ve Stožicích.

tradiční sálovkářská 
soutěž, která se v našem 
městě hraje už od roku 
1994, vodňanská liga, 
měla letos na pořadu už 
svůj 23. ročník. ten při-
nesl řadu novinek, ale 
naštěstí se nic neměnilo 
na tom, kdo se stal mi-
strem. počtvrté v  řadě 
a  celkem už poosmé za 
posledních 10 let zvítě-
zilo dG303.
 Legendární klub má 
u  nás v  salónku svojí síň 
slávy, kde má vystavené 
všechny poháry, které za 

svojí bohatou historii sta-
čil nasbírat. A  letos tuh-
le famózní sbírku rozšířili 
borci ve žlutočerném hned 
o dva kousky.
 K  nedávno získanému 
poháru pro vítěze základ-
ní části totiž v sobotu 18. 
února přibyl také pohár 
pro celkového vítěze a na 
svoje místo nad barem se 
tím pádem vrátil také vel-
ký putovní pohár.
 Jeden by řekl, že když 
už to bylo počtvrté v řadě, 
tak že by oslavy nemuse-
ly být tak bujaré. Ale opak 

byl pravdou! Je vidět, že 
všichni hráči se na hřišti 
vydali z plných sil a i pro-
to se pak v hospodě nále-
žitě odvázali.
 V souvislosti s tím do-
šlo k vymalování salónku 
(o tomto incidentu píšeme 
na dalších stránkách toho-
to vydání) a vůbec celý ve-
čer se náramně vyvedl.
 Nechyběly vyhlášené ří-
zečky „ala dokopná“ a ten-
tokráte ani tatarák. Slavilo 
se do brzkých ranních ho-
din a silnější jedinci ještě 
pokračovali...

dG303 je počtvrté v řAdě 
mistrem vodňAnské LiGy

Staronoví šampióni Vodňanské ligy bezprostředně po finálovém zápase...



restauracepodvezi.cz 046 | únor 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

o tom, že náš štamgast 
Filip bína oslavil ku-
laté narozeniny, jsme 
informovali už v  minu-
lém čísle. dnes vám tro-
chu přiblížíme, jak tahle 
oslavička probíhala.
 Vše začlo pokojným 
shromážděním po flor-
balovém tréninku, který 

v  pravidelném sobotním 
termínu absolvuje florba-
lová reprezentace LZ Pod 
Věží ve vodňanské víceú-
čelové hale.
 Na sešlost čekalo v  sa-
lónku bohaté pohoštění 
i nachystaný jukebox, kte-
rý neúnavně doprovázel 
celou akci.

 Jeden by řekl, že zábava 
se bude rozjíždět pomalu, 
ale tentokrát to nebyla tak 
úplně pravda. Jelikož se 
sešla řada známých tváří, 
nikdo se nemusel ostýchat 
a tak otáčkoměr zábavy le-
těl do červeného pole tak-
řka okamžitě. Oslava se 
tím pádem vyvedla!

Jedna ze sestav narozeninového večírku Filipa Bíny.

pod věží se sLAviLy dALší 
nArozeniny

pod věží se hraje nejen 
ping pong, ale také des-
kové hry.
 A i když nikdo z naší pře-
chytralé redakce nechápe 
pravidla té, kterou vidíte na  
fotce vlevo, tak se najdou 
i kapacity, které si dokáží 
pravidla oživit třeba o zají-
mavé hazardní prvky.

i deskové hry Lze ozvLáštnit

stal se z  toho fenomén 
jednoho večera. dobře 
známý, leč nejmenova-
ný, občasný návštěvník 
naší restaurace, který se 
vyznačuje nemístnými 
poznámkami a  až příliš 
kreativní jazykotvorbou 
při vymýšlení nesmysl-
ných přezdívek legen-
dární základny, názorně 
ukázal, jak by se neměl 
využívat náš vyhlášený 
provizorní jukebox.
 Formu naladil hned 
z kraje večera a jeho motto 
by šlo vystihnout nejlépe 
slovy; dát tam co největší 
nářez a zmizet.
 Ano, čtete správně, nešá-
lí vás zrak, nejde o  tiskař-
skou vadu, ani o  redakční 
chybu. V  osazenstvu se 
skutečně našel člověk, kte-
rý se vyžíval v tom, že si na 
jukeboxu pustil písničku 
a odešel z místnosti.
 Tento návyk nás zaujal 
dokonce natolik, že jsme 
poslali do hlavního měs-
ta Prahy dotaz na příslušné 
lékařské zařízení, jestli na 
tento vzorec chování ne-
existuje nějaká diagnóza. 
O  výsledcích šetření vás 
budeme informovat.

nA jukeboxu 
dAL nážez 
A zmizeL
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určitě znáte prestižní fo-
tografickou soutěž World 
press photo. A když ji za 
rok 2016 může získat sní-
mek tureckého atentátní-
ka, který právě zastřelil 
ruského velvyslance a nad 
jeho tělem remakuje po-
stoj johna travolty z ho-
rečky sobotní noci, proč 
by tuhle cenu letos nemo-
hl získat tenhle snímek, 
který vznikl v  restauraci 
pod věží?
 Možná si řeknete, co je na 
něm tak unikátního. Jenže 
věci znalí návštěvníci naší 
hospody dobře vědí, že výše 
zachycený štamgast v 99 % 
případů opouští hospodu 
a na stole nechává nedopi-
té pivo. Takže tahle fotka si 
nějaké ocenění bezesporu 
zaslouží!

v Americe se sice blíží 
předávání oscarů, ale 
Filmfanatic se tentokráte 
zaměřil na daleko méně 
ambiciózní a nižší filma-
řinu. poslední dobou se 
nemůže ubránit nutkání 
a  podniká filmové expe-
dice do osmdesátých let, 
za vhs hity, které prová-
zely jeho dětství.
 Určitě si to většina z vás 
pamatuje. Ohraná VHS 
s pirátskou kopií nějakého 
amerického béčka. Přes 

německé znění pak ještě 
český simultánní dabing. 
Zpravidla monotónním 
hlasem, který prostě jen 
suše tlumočil, co zrovna 
hrdinové na rozzrněné ob-
razovce řekli.
 Filmfanatic chtěl zjistit, 
jestli jsou tyhle filmy kou-
katelné ještě dnes a  hned 
s  prvním kouskem udělal 
překvapivý objev. Jsou. 
A to hodně dobře!
 Třeba Síla pomsty s  Mi-
chaelem Dudikoffem 

(Americký ninja) je prostě 
parádní akční béčko. Ne-
korektní, nekompromisní, 
poplatné době svého vzni-
ku, ale až překvapivě dobře 
koukatelné i  dnes. Skoro 
by se dlo napsat zapadlý 
klenot.
 Další retrorecenze čtěte 
přímo na filmfanatic.cz

okénko FiLmového FAnAtikA

o tom, že pod věží je 
hospoda, která shroma-
žďuje kapacity nejen z 
vodňan, ale přinejmen-
ším i z blízkého okolí, 
snad nemůže být spo-
ru. A dnes vám k to-

muto smělému tvrzení 
přinášíme důkaz místo 
planých předvolebních 
slibů nebo koblih bez 
náplně.
 Jistě totiž mezi nejlep-
šími žáky ZŠ Bavorovská 

školního roku 1982/1983 
poznáváte jednu známou 
tvář. A sice našeho milé-
ho výčepního Jirku Nová-
ka, který své rysy nezapře 
ani na téhle bezmála 33 let 
staré fotografii :-)

nejLepší žáCi zš bAvorovská 
zA škoLní rok 1982/1983

Pod Věží je elitní hospoda, kam se dostanou jen ti opravdu nejlepší žáci.

oCenění WorLd 
press photo 
pro tenhLe 
unikátní 
snímek?



restauracepodvezi.cz 046 | únor 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

už se z toho stala v naší 
hospodě tradice. před 
koncem roku se v zad-
ním salónku schází fil-
moví nadšenci a společně 
absolvují filmový mara-
tón. Letos se promítaly 
filmy s bažanty a sed-
mou rotou.

 V předešlých letech to 
byly třeba Star Wars nebo 
legendární Cimrmani, kdo 
zpříjemňoval návštěvní-
kům hospody koukání do 
stěny.
 Letos padla volbu na sé-
rii francouzských komedií 
a má to svojí logiku. Taš-

kařice ze země galského 
kohouta u nás měly vždyc-
ky úspěch a svoje diváctvo 
si našly také Pod Věží.
 Znovu se promítalo po-
mocí projektoru na velké 
plátno a zadní salónek se 
tak zase jednou proměnil 
na kinosál.

už od sezóny 2011/2012 
vychází po posledním 
kole vodňanské ligy ro-
čenka. ta samozřejmě 
vyjde také letos a těšit se 
na ní můžete už v sobotu 
25. února 2017.
 Bude to už šesté vydá-
ní a tentokráte padla volba 
na zlato-černou barevnou 
kombinaci. Každému kolu 
budou věnovány 4 stránky, 
těšit se můžete na tabulky, 
statistiky, komentáře i dal-
ší zajímavosti. Zkrátka vás 
znovu čeká pořádná porce 
čtení o Vodňanské lize!
 Stahujte na webu soutěže 
www.vodnanskaliga.cz

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

před konCem roku proběhL 
dALší FiLmový mArAtón

stáhněte 
si ročenku 
vodňAnské 
LiGy 2016/2017

před časem jsme psali, že 
podvěžácký ping pong 
zkouší nové cesty a  ne-
brání se ani plážovému 
pojetí. všechno to byla 
pravda a  dnes můžeme 
s  potěšením napsat, že 
v objevování nových ob-
zorů směle a bez ostychu 
pokračujeme.

 Nedávno se totiž v  pin-
gpongové herně odehrály 
první zápasy WINTER 
CLASSIC. Samozřejme 
po vzoru hokejové NHL, 
která vybrané zápasy hraje 
pod širým nebem na kluzi-
šti, kolem kterého se zpra-
vidla vejde více diváků, než 
do uzavřených hal.

 My sice hřiště neměnili, 
ale vzhledem k  tomu, že 
od moře, od kterého jsme 
nechali přivézt písek na 
beach verzi ping pongu, 
poměrně táhne, nelze se 
občas ubránit dojmu, že 
už se Pod Věží hraje právě 
zimní varianta naší oblíbe-
né hry.

pinGponG už má tAké 
svoje Winter CLAssiC

Divácká kulisa je rok od roku větší...

Citát čísla
„Těžší tělesa mají 
u manťáku přednost.“
Odpozorovaný fyzikální zákon 
Vodňanské ligy


