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Podvěžáckej kurýr

Největší slavnost v našem 
městě - Vodňanské ry-
bářské dny - už tradičně 
oživí náměstí i přilehlé 
okolí, kde to tak alespoň 
jednou za rok bude vypa-
dat jako u nás v hospodě.
 My totiž máme takřka 
neustále plno a naše ná-
vštěvníky neodradí nepří-
zeň počasí, politická krize, 
zákaz vycházek ani ne-
přízeň počasí. Zkrátka ať 
je hezky, nebo zima, Pod 
Věží je vždycky prima!

 A nejinak tomu bude 
také během Vodňanských 
rybářských dnů. Rádi vás 
přivítáme u nás v hospodě, 
kde vám vždycky rádi na-
čeujeme nějaký ten osvěžu-
jící nápoj nebo třeba i něco 
ostřejšího.
 Za připomenutí určitě 
stojí i to, že v rámci hudeb-
ních vystoupení zahraje 
také kapela Přes Rock, kte-
rá v březnu roztančila 
výčep během svého spekt-
rakulárního konceru.

 Jestliže si najdete chvilku 
a zajdete chlapce podpořit 
také během jejich vystou-
pení na náměstí, budeme 
jedině rádi.
 Zkrátka; přes den se po-
tulujte po náměstí, pofla-
kujte, zevlujte, zavítejte na 
místa, kde jste dlouho ne-
byli, ale večer už se na vás 
budeme těšit na základ-
ně, kde proběhne tradiční 
improvizovaný večírek, na 
který se vždy dlouze vzpo-
míná. 

VodňaNské rybářské 
dNy zNoVu ožiVí město

Na Vodňanské rybářské dny bývá na náměstí plno jako Pod Věží...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

mistroVstVí 
sVěta letos 
zNoVu NeVyšlo

už se z toho pomalu stá-
vá taková cimrmanovská 
tradice. Český národ-
ní hokejový tým nastou-
pí s velkým očekáváním 
k  mistrovství světa, po-
stoupí do čtvrtfinále a... 
nepostoupí.
 Nikdo z hráčů určitě ne-
zaslouží nějaké hanění, ale 
kdyby do své hry přece jen 
zapojili alespoň tolik sr-
díčka, co někteří naši šta-
mgasti během sledování 
zápasů národního týmu, 
nemuseli bychom se pra-
videlně poroučet z  turna-
je ještě před závěrečnými 
boji o medaile.
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Pod Věží dlouhodobě 
patří k hospodám, kde 
se moderní technologie 
těší velké oblibě. Jeden 
z nejlepších důkazů jsme 
o tom ostatně přinesli na 
titulní straně minulého 
čísla, kde jsme prozradi-
li, že naše hospoda dis-
ponuje vlastní divizí pro  
kybernetickou bezpeč-
nost. a dnes přinášíme 
další důkaz, že Pod Věží 
je skutečnou hospodou 
21. století! 
 Městští strážníci si neby-
li jisti, jestli jejich alkometr 
správně měří a ukazuje. Je-
likož však dobře znají svůj 
rajón, vydali se tam, kde 
očekávali plno hostů a k 
tomu ještě dobře nalože-
ných. Proto vzali za dveře 
Pod Věží a na překvapené 
štamgasty vytáhli přístroj 

na měření obsahu alkoholu. 
Ti se ale nezalekli a nečeka-
né inspekce se zhostili s grá-
cií hodnou těch největších 
elegánů podvěžácké historie. 
Bez skurpulí profoukli pří-
stroj a bez většího úsilí moh-

li vynést konečný verdikt, že 
moderní technologie fungu-
je správně. Pak již strážní-
kům nebylo potřeba žádné 
další certifikace a mohli se 
vydat konat plnit svou pra-
covní povinnost.

Pod Věží jsme na moderní technologie připraveni vždy!

Pod Věží obstála během 
testu alkometru

do hosPody 
s hodiNkami, 
Nebo bez?
u  stolu štamgastů už se 
nad tím několikrát vedla 
polemika. měl by člověk 
do  hospody chodit s  ho-
dinkami, nebo bez?
 Zastánci názoru, že by 
se do hospody mělo chodit 
BEZ hodinek argumentují 
zcela logicky tím, že třeba 
Pod Věží hodiny jsou. Prav-
da, občas měří čas hodně 
relativně - někdy až záhad-
ně, ale přece jen se na  ně 
pořád ještě můžete přinej-
menším vymluvit.

 Jenže co si počnete, když 
dorazíte domů pozdě a ho-
dinky jste měl? To máte 
hned problém s  vymýšle-
ním výmluvy a  o  jednu 
významnou životní starost 
navíc.
 Konsorcium študovaných 
hlav se proto nejednomy-
slně neshodlo na  ničem 
a  ponechalo tuto volbu 
na každém hostovi zvlášť.
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Filmfanatic většinou 
upozorňuje na  filmy, 
které byste neměli mi-
nout. tentokrát ale udě-
lá výjimku a  varovným 
prstem ukáže, jakému 
kousku se raději oprav-
du vyhněte. takže vemte 
na vědomí varování před 
mastným škrtičem! 
 Některé filmy jsou tak 
špatné, až jsou vlastně 
dobré a  je vážně zábava 
se na  ně dívat. Pro Film-
fanatica je učebnicovým 
příkladem takového kous-
ku třeba Nahota na  pro-

dej. Tenhle ultimátní 
pokus o  český akční film 
v  americkém stylu je váž-
ně bomba! Jenže pak jsou 
špatné filmy, které jsou 
tak špatné, až se skoro ne-
dají dokoukat – ale zase je 
docela zábava o nich psát. 
A přesně tímhle případem 
je Mastnej škrtič.
 Ten je jen neuvěřitel-
ně natahovanou nudou 
a  zábavných momentů je 
v něm asi tolik, jako profes-
ních ocenění na poličce Ji-
řího Ovčáčka. Tedy pokud 
nepovažujete za  vtipné, 

když se opakovaně díváte 
na odporná nahá těla ška-
redých lidí nebo monstr-
penis asi devadesátiletého 
staříka, co ho rád vytahuje 
v  automyčce a  vedle toho 
ještě opakovaně kopuluje 
s přítelkyní vlastního syna.
 Mastnej škrtič se mi zdál 
bizarnější než česká politi-
ka, ale pak přišla aktuální 
vládní krize...

okéNko FilmoVého FaNatika

Pod Věží už nějaký ten 
pátek točíme také proti-
vínské pivo Platan. ta-
hle jihočeská chuťovka se 
těší velké oblibě a krom 
již plně integrovaných 

pivních migrantů z re-
staurace Na sadech v ní 
našli zalíbení také mno-
zí starousedlíci. Nedáv-
no jsme se dočkjali také 
slavnostního okamžiku.

 Pod Věží se totiž vypi-
lo celkově už milionté pivo 
Platan! Dokážete si před-
stavit to číslo? Vítě ko-
lik má vůbec nul? 6 (slovy 
šest), takže napsané vypa-
dá takto; 1 000 000.
 A bylo v tom trochu po-
etické symboliky, že mi-
lionté pivo vypila ikona 
Platanu a náš štamgast Ro-
man Langer. Tomu jsme k 
tomuhle historickému oka-
mžiku hezky pogratulovali 
a předali také kytku, která 
by (podle nás) neměla chy-
bět u žádného významné-
ho julbilea.
 Tahle pocta se ale beze-
sporu neudála jen tak ná-
hodou. Roman šel tomuto 
milníku svědomitě naproti 
a minout ho mohla jen při 
naplnění mizivé statistické 
odchylky.

VyPili Jsme milioNté PiVo
z ProtiVíNského PiVoVaru PlataN

se smutkem v  srdci 
i na plicích bychom vám 
rádi oznámili, že ve stře-
du 30. května nás Pod 
Věží navždy (?) opustí 
naše milovaná cigareta. 
od následujícího dne už 
s  námi nebude vysedá-
vat u stolu a nebude nám 
milou společnicí v  na-
šich příjemných chvílích 
strávených v hospodě.
 Budou snad naše chví-
le zde o  to méně příjem-
né? Nevíme. Doufáme, že 
zákaz kouření v  restaura-
cích přežijeme všichni tak, 
jako jsme přežili spoustu 
jiných zákonů.
 Koneckonců, nikde není 
psáno, že se naše milovaná 
i nenáviděná cigareta mezi 
stěny naší hospody zase 
jednou nevrátí. Politický 
vánek je vrtkavý a  známe 
pořekadlo „kam vítr tam 
plášť“.
 Berte tento článek jako 
pozvánku na smuteční 
hostinu, kde nebude chy-
bět ani poslední cigaretka.

30. kVětNa 
ProběhNe 
smuteČNí 
rozlouČeNí 
s cigaretou 
V hosPodě

Ikona Platanu (vlevo) Roman Langer.
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znáte to pořekadlo; 
když se venku dělá hez-
ky, znamená to, že za-

číná mistrovství světa v 
ledním hokeji. a je tedy 
jasné také to, že na tele-

vizi bude svítit sluníč-
ko, čemuž se nevyhneme 
ani Pod věží. Naštěstí 
jsme letos dostali geni-
ální vynález, který nám 
zachránil hezkou řádku 
přenosů.
 Několik chytrých hlav se 
dalo dohromady a vymys-
lelo speciální design závě-
su, který sedne přesne na 
velikost našich oken a ne-
propouští nežádoucí slu-
neční paprsky na televizní 
obrazovku. A určitě není 
náhoda ani to, že tyto 
chytré hlavy se daly dohro-
mady v protivínském pivo-
varu Platan!
 Jedině synergickým spo-
jením restaurace Pod Věží 
a právě protivínského pi-
vovaru Platan může vznik-
nout něco tak nádherného 
a zároveň účelného, jako 
vlevo zachycené ubrusy zá-
věsy.
 Znovu se tak jednou 
ukázalo, že i v hospodě se 
může dařit invencím.

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
„Bílej sex, to je, když 
se honíš do ledničky.“

Anonym (radši)

PiVoVar PlataN dodal NoVé záVěsy
k mistroVstVí sVěta V ledNím hokeJi

tradiční letní fotbalový 
turnaj dg303 oPeN se 
letos uskuteční v sobotu 
24. června na hřišti Fk 
chelčice.
 Poprvé budou hrát také 
týmy složené z hráčů nad 35 
let, takže neváhejte a přiďte 
se podívat. večerní meche-
che proběhne Pod Věží :-)

turNaJ dg303 oPeN letos V sobotu 24. ČerVNa

Jak už jsme vás infor-
movali ve 46. čísle Pod-
věžáckýho kurýra, 
spolu s  protivínským pi-
vovarem PlataN pro 
vás chystáme hudeb-
ní turné skupiny good-
man. ale Pozor! došlo 
ke změně termínu stožic-
kého koncertu.
 Ten se uskuteční v pátek 
7. července 2017, takže si 
aktualizujte vaše kalendá-
ře Bude to přinejmenším 
stejná jízda, jako v březnu 
u nás v hospodě!
 Během Vodňanských ry-
bářských dnů pak kapela 
Přes Rock zahraje na ná-
městí, kam se jí můžete vy-
pravit podpořit.

PlataN 
goodmaN 
tour 2017

2017

Ikona Platanu (vlevo) Roman Langer.

7. 7. 2017


