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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Kvůli suchému 
únoru držíte 
v ruce první 
dvojčíslo

dozajista jste si všim-
li, že v únoru se v hospo-
dě neobjevil podvěžáckej 
kurýr. na vinně je akce 
suchej únor.
 Suchej únor je česká 
kampaň, kterou od roku 
2013 pořádá Liga otevře-
ných mužů. Účastníci po 
celý měsíc únor nepijí alko-
holické nápoje a kvůli tomu 
byla na suchu také naše re-
dakce, která tak nedokáza-
la vyprodukovat potřebný 
počet znaků, řádků a člán-
ků. Proto teď v rukou drží-
te historicky první dvojčíslo 
Podvěžáckýho kurýra.

vodňanská liga má za se-
bou ročník 2017/2018. 
mistrem se popáté v řadě 
stalo dG303, které ve fi-
nálové odvetě přesvědči-
vě porazilo chill. Bronz 
si nakonec na penalty vy-
střílelo Fc mexico, kte-
rému ale tK rumpál 
hodně ztížil situaci.
 Žlutočerná vláda tedy 
pokračuje. DG303 osla-
vilo už devátý titul za po-
sledních 11 let a suverénně 
vévodí historické tabulce 
nejúspěšnějších týmů Vod-
ňanské ligy. Finálová odve-
ta nabídla poměrně vysoký 

počet branek, z  čehož do-
kázal vitěžit titul pro nej-
lepšího střelce J. Volmut 
z DG303. 
 Dégéčko tak znovu za-
řídilo, že na baru zůstává 
velký putovní pohár pro 
mistry ligy a krom toho 
také rozšířilo svojí sbírku 
trofejí v salónku. bezpro-
středně po finálovém zá-
pase u nás proběhla také 
tradiční dokopná, která 
se protáhla až do brzkých 
ranních hodin a nabídla 
všechny klasické propriety, 
na které jsme při téhle akci 
zvyklí.

 Daleko napínavější po-
dívanou přinesl souboj 
o  3. místo. FC Mexico 
do něj nastupovalo s luxus-
ním náskokem 5 branek, 
ale TK Rumpál doká-
zal tohle manko umazat. 
O  tom, kdo obsadí bron-
zovou příčku tedy muse-
ly rozhodovat až penalty. 
V těch bylo nakonec úspěš-
nější FC Mexico a 3. místo 
uhájilo.
 Všechny kompletní vý-
sledky včetně oblíbené ro-
čenky Vodňanské ligy 
si můžete stáhnout na  
www.vodnanskaliga.cz

dG303 popáté v řadě 
mistrem vodňansKé liGy

DG303 vyhrálo Vodňanskou ligu už podeváté za posledních 11 let!
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Kdo si hraje nezlobí. 
profláklé pořekadlo zná 
asi každý a před časem 
se tohle okřídlené heslo 
stalo pravdou také u nás 
v salónku. proběhla zde 
totiž překvapivá burza 
angličáků.
 Jednoho večera se zkrát-
ka rozrazily dveře a vstou-
pil k nám člověk, který 
měl v batohu nepřeberné 
množství malých modelů 
autíček neboli angličáků.
 No, a nebyli by to naši 
štamgasti, kdyby se do té-
hle akce nenechali zatáh-
nout a nezačali se probírat 
všemi těmi skvělými mo-

dely, které dozajista vy-
volávaly vzpomínky na 
dětská léta.
 V nabídce nechyběli tra-
diční osobní vozy ani vel-

ké náklaďáky a vybrat si 
tedy mohl skutečně každý. 
většinou to prý byl dárek 
pro někoho mladšího, ale 
my si myslíme své... ;-)

Alespoň na chvíli jsme se vrátili do dětských let

v salónKu proBěhla přeKvapivá 
Burza anGličáKů

v  kuloárech se vedou 
spory o  tom, kde že se 
nachází nejrychlejší vod-
ňanská pípa. my si směle 
dovolíme tvrdit, že je to 
u nás v hospodě.
 Pro své tvrzení sice ne-
máme jediný relevantní 
důkaz, ale dokud nám ni-
kdo nedokáže opak, musí 
se s  tímhle tvrzením smí-
řit minimálně coby s  al-
ternativním faktem.
 A  vlastně ani kdyby to 
byla doopravdy pravda, 
tak by to pro naší hospo-
du neznamenalo vůbec 
nic, protože za  titul nej-
rychlejší pípy se neuděluje 
žádne ocenění ani finanč-
ní náhrada.
 Za  vděk tedy bereme 
alespoň tím faktem, že 
k nám do hospody se ob-
čas dostaví i sváteční pijá-
ci, kteří naší rychlé pípě 
stačí a  dokáží konzumo-
vat pivo přímo s výčepní-
ho kohoutu, jako se tomu 
stalo na dokopné DG303.

nejrychlejší 
pípa ve 
vodňanech
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pod věží už jsme oslavi-
li hodně mezinárodních 
dnů a bezesporu jich 
ještě spoustu oslavíme. 
21. března to byl ale ob-
zvláště významný den, 
protože na toto datum 
připadl mezinárodní 
den loutkového divadla, 
se kterým máme v po-
sledních letech v naší 
republice velice bohaté 
zkušenosti.
 Ale nejinak tomu bylo 
vlastně i v minulosti, pro-
tože třeba už slovutný čes-
ký génius Jára Cimrman za 
svého pobytu v Jižní Ame-
rice narazil při politické 
práci mezi paraguajskými 
bezzemky na problém, jak 
vysvětlit pojem „loutková 
vláda“. Rozhodl se použít 
marionety - loutky vedené 
shora. Aby respektoval zá-
sadu názornosti, vyřezával 
loutky stále větší a větší. 
Nakonec se rozhodl k od-
vážnému kroku - nahradil 
obří loutky živými herci. 
Jim se začalo říkat „oživlá 
dřeva“. Nedotažená, ne-
úplná gesta těchto herců 
mohl vodič shora podle 
potřeby motouzem dotáh-
nout.

co olympijské zlato z na-
gana znamená pro nás, pro 
čechy, o tom nejspíš Film-
fanatic nemusí sepisovat 
sáhodlouhé ódy. ale jednu 
věc jsme v  tomhle ohledu 
dlužili světu. totiž vysvět-
lit všem ostatním, co pro 
nás vzedmutí a  vítězství 
našeho podceňovaného 
týmu vlastně znamená.
 A Pásky z Nagana plní tuh-
le roli dokonale. Dokument 

vás strhne hned od prvních 
minut. Jeho kostrou jsou 
především osobní výpovědi 
našich hráčů, funkcionářů 
i novinářů, ale také soupeřů 
a  zahraničních komentáto-
rů. Právě ti nastavují naše-
mu historickému triumfu 
směrem k  tuzemskému di-
váctvu to nejzajímavější zr-
cadlo. Nejspíš poprvé si totiž 
vyslechnete, jak Američané 
nebo Kanaďané snášeli po-

rážku od  podceňovaných 
hokejistů z  východní Ev-
ropy, se kterými na  turnaji 
nikdo nepočítal. Zkrátka 
a jednoduše Pásky z Nagana 
jsou nejlepším dokumentem 
o největším úspěchu české-
ho týmového sportu.

pod věží krom žízně 
a sportu dlouhodobě pod-
porujeme také kulturní 
a především pak hudební 
akce. i proto jsme nedáv-
no měli ve  výčepu jeden 
netradiční koncert.
 Kytara zněle zněla a  li-
bozvučné tóny mistrov-

ských akordů se nesly mezi 
stěnami naší hospody jako 
už dlouho ne.
 Stalo se tak jednoho so-
botního večera a tenhle hu-
dební doprovod bezesporu 
přispěl k  příjemné atmo-
sféře přátelského eventu. 
Krom tohohle kytarové-

ho večírku pro vás už teď 
připravujeme další hudeb-
ní produkce, o  kterých 
vás budeme včas informo-
vat a  vězte, že se můžete 
těšit na  opravdu legendár-
ní kapelu. Sledujte proto 
náš facebookový účet a nic 
vám neunikne!

výčep se proměnil v Koncertní síň

Umění a především pak hudbě se Pod Věží dlouhodobě daří

proBěhl 
mezinárodní 
den loutKového 
divadla

oKénKo Filmového FanatiKa
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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

u  nás na  baru se ob-
jevila už hezká řádka 
osobností. vedle nich 
i  spousta lidí, které by-
chom označili vagi-
nálním opisem, nebo 
je rovnou přirovnali 
k  pánskému přirození, 
ale teprve teď se na baru 

zastavili také praví a ne-
falšovaní ču*áci.
 Jednoho večera se to 
prostě sešlo tak, že dva 
ču*áci nevěděli co si zrov-
na dát a  tak se zastavi-
li na  baru, kde jsme jim 
s chutí nalili. Ču*áci pak 
zase v klidu usedli ke sto-

lu a dál popíjeli pivo. Jak je 
tedy vidět, naší zkušenou 
obsluhu nerozhodí ani 
ta nejbizarnější návštava 
nebo host a  s  chladnou 
hlavou obsloužíme doslo-
va každého kokota, který 
k nám do hospody, nebo 
rovnou na bar zabloudí.

Prostě ču*áci na baru

ču*áci na podvěžácKém Baru

Máme za sebou další po-
vedené derby pražských S, 
které jsme na základně sle-
dovali. A i když to tento-
kráte skončilo nerozhodně 
3:3, tak jeden z táborů byl 
minimálně toho sobot-
ního večera spokojenější, 
než ten druhý.

sledovali jsme další derBy pražsKých s

jeden čas už jsme měli 
za  to, že slavný Krteček 
emigroval do  číny, kde 
se stal důležitou součás-
tí čechizace téhle velké 
země, ale podle posled-
ních zjištění se má všech-
no úplně jinak.
 Ekonomická politická 
mise selhala a  Krteček se 
v  zoufalství uchýlil k bez-
cílnému bloudění po  své 
domovině a  propadl al-
koholu. Navštěvuje jednu 
hospodu za druhou a vylé-
vá se jako studánka.
 Ale díky tomu zablou-
dil také k nám do hospo-
dy, kde jsme mu rádi nalili 
a pomohli mu zapomenout 
na nevydařené angažmá.

KrtečeK 
expandoval 
nejen do číny, 
ale i pod věž

„Můžeš přestat řvát? 
Rušíš mě při chlastání.“
Kdesi kdysi


