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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Mistrovství 
světa 
ve fotbale 
v rusku

Po  čtyřech letech je to 
znovu tady! fotbalo-
vý svět pozná své mis-
try světa, které letos určí 
finálový turnaj konaný 
v rusku.
 Pod Věží jsme samozřej-
mě připraveni na  sledová-
ní zápasů celého mundialu 
i na následné odborné de-
baty v  našem improvizo-
vaném studiu Dohráno. 
Ve výčepu i v salónku jsou 
tedy znovu vítáni všichni 
fotbaloví odborníci a ex-
perti na slovo vzatí, kteří 
k mistrovství mají co říct.

Na  obrozené základně 
jsme letos oslavili další 
rybářské dny, což jsou 
fakticky takové nepři-
znané městské slavnos-
ti. letos jsme si ale pro 
vás připravili jednu no-
vinku, která se setkala 
s  velkým ohlase. Před-
stavili jsme vám žízni-
vé okno!
 Nápad vychází z oblíbe-
ného konceptu tzv. hlado-
vých oken, které oceňují 
především študenti vrace-
jící se z nočních tahů měs-
tem. Nás ale napadlo, že 
více než hlad bude během 

Rybářských dnů řádit ží-
zeň a  dle návštěvnosti 
i výtoče jsme se nemýlili.
 U  našeho žíznivé-
ho okna bylo faktic-
ky neustále plno a  pípa 
jela na  hranici možnos-
tí. Krom toho jsme však 
byli v  pohotovosti také 
ve  výčepu a  legendár-
ní základna tak zase jed-
nou nabízela doslova full 
service.
 Živá zábava se tak oba 
víkendové večery protáh-
la do brzkých ranních ho-
din a  byly to zkrátka ty 
dny, kdy svítá o něco dřív.

 Žíznivé okno pak doká-
zalo, že koncept „na stojá-
ka“ najde uplatnění i  Pod 
Věží, že je to zkrátka jaká-
si geneticky vrozená dispo-
zice našeho národa.
 Jak žíznivé okno fun-
govalo se můžete podívat 
také na  našem faceboo-
kovém profilu, kde jsme 
zveřejnili krátkou videou-
kázku toho, jak bravurně 
se se situací vypořádával 
náš výčepní Jirka Novák.
 Věříme, že cestu si k nám 
najdete i  za  rok a  my se 
na  oplátku vynasnažíme 
přijít s dalším zlepšením.

Na rybářských dNech Mělo 
svojí PreMiéru žízNivé okNo

Výčepní Jirka Novák v žíznivém oknu...
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Pod věží už jsme v mi-
nulosti zažili křest sebra-
ných čísel Podvěžáckého 
kurýra nebo besedu hned 
ke dvěma knihám o sla-
vii Praha. 

 A vzhledem k velkému 
počtu naplavenin, které 
se právě do Prahy z Vod-
ňan vyplavily se teď chys-
tá kniha s názvem Kdo 
je kdo z Vodňan v praž-

ských hospodách. Jak sami 
uznáte, název je vševy-
podvýdající a kniha bude 
mapovat, kterého rodáka 
můžete potkat v té které 
pražské hospodě.

Kniha bude k dostání u všech dobrých knihkupců

chystá se zajíMavá kNiha: 
kdo je kdo z vodňaN 
v Pražských hosPodách

velký putovní pohár 
pro vítěze vodňanské 
ligy je u nás v hospodě 
už 5 let. Právě tak dlou-
ho drží dG303 vítěz-
nou sérii. a  jak vidno, 
stále lze pro pohár ob-
jevovat nové role. Na-
posledy posloužil coby 
simulátor kanónu!
 Pravděpodobně se mezi 
našimi štamgasty ne-
najde vyložený odbor-
ník na určování ráže, ale 
při pohledu do  „hlav-
ně“ musí být všem jasné, 
že tohle bude abnormál-
ní a zcela mimo všechny 
tradiční hodnoty.
 A  i  přesto takový ka-
nón naši hosté unesou 
v  ruce a  ještě dokáží za-
mířit přímo do objektivu 
pohotového fotoaparátu 
nočního paparazzi.

velký 
PutovNí 
Pohár 
Našel další 
uPlatNěNí

karty patří k oblíbeným 
hrám nejen v hospodě, 
ale také na venkovních 
výjezdech fotbalistů.
 Nedávno se ale jednomu 
nejmenovanému týmu sta-
lo to, že během karetní hry 
přistály hráči na ruce dvě 
kulová esa. Záhada!

o dvou kulových esech
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u  příležitosti letošní 
vodácké expedice vlta-
va 2018, která proběhla 
od čtvrtka 14. do neděle 
18. 6., byl založen klub 
gentlemanů, který měl 
dokonce i  svou vlastní 
vlajku.
 Proč měl? Protože už 
nemá. Během nebezpeč-
né plavby po  Vltavě se 
naši gentlemani hned ně-
kolikrát ocitli v  krajním 
nebezpečí a  v  přímém 
ohrožení života muse-
li volit mezi záchranou 
vlastního krku a  vlastní 
standardy, kterou vidíte 
na fotografii výše.
 Při bleskovém propoč-
tu všech plusů a  mínusů 
(převážně ekonomických) 
pak dospěli k  závěru, že 
cennější, než vlajka je 
lidský život podvěžácké-
ho štamgasta a standarda 
tedy musela jít ke dnu.
 Není však vyloučeno, 
že některá z  příštích vo-
dáckých expedic se vydá 
po  stopách této cenné 
relikvie a pokusí se o  její 
vyzvednutí ze dna řeky. 
O dalším postupu vás bu-
deme informovat.

filmfanatic tentokrát 
přichází s  doporučením 
jedné malé kriminálky, 
kterou byste rozhodně ne-
měli minout.
 Small Town Crime vyprá-
ví příběh bývalého policis-
ty Mikea Kendella, který 
má problémy s  alkoholem 
a  vlastně s  celým svým ži-
votem. Od  doby, co ho 
vyhodili od  sboru nemůže 
zavadit o  kloudnou prá-

ci a  svým blízkým je spíš 
na  obtíž. Když ale u  silni-
ce najde neznámou dívku 
na  pokraji smrti, vycítí, že 
právě tohle by mohla být ta 
osudová šance, která mu po-
může zpátky do  uniformy. 
Na vlastní pěst se tedy pustí 
do pátrání po pachateli a to 
roztáčí kolotoč zajímavých 
událostí. 
 Jde o malý zločin na ma-
lém městě, ale i  v  malých 

kulisách se dá rozehrát vel-
ké představení. Atmosféra je 
příjemně noirová a to i když 
se film odehrává v prosluně-
né krajině. Těšte se na po-
ctivou detektivní práci a na 
závěr také poctivou přestřel-
ku, kde o konečném resultu 
rozhodnou pistole.

léto tradičně patří nej-
různějším venkovním 
akcím a grilování. Proto 
vám dnes přinášíme malé 
kuchařské okénko, nad 
kterým by zaslintal i slo-
vutný zdenda Pohlreich.
 Zvěřina patří k  oblí-
beným materiálům prá-

vě na  letní grilovací akce 
a do redakce nám v minu-
lém měsíci přišel zajímavý 
tip. Daněk naprcaný ku-
řaty.
 Jak takový recept vy-
padá se můžete podívat 
na fotografii výše a vězte, 
že spojení zvěřiny s  drů-

beží chutná stejně la-
hodně, jako to na  první 
pohled vypadá. K  tomu 
všemu je samozřejmě ide-
ální podávat chlazené 
pivo a  nemusíte mít po-
chyby, že na podobné pár-
ty nebyla nouze o skvělou 
zábavu.

kuchařský tiP Na letošNí léto:
daNěk NaPrcaNý kuřaty

Daněk se točil a rožnil...

založeN klub 
GeNtleMaNů

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

Pod věží měla znovu zá-
kladnu také tradiční ex-
pedice na vltavu. Pánové 
to tentokrát vzali trochu 
na  úrovni a  vyrazili si 
v oblecích.
 Vše započalo ve  čtvr-
tek 14. června 2018 u nás 
v hospodě, kde vodáci spo-
řádali první doušky alko-
holu, kterým se sytili až 

do  nedělního rána, tak-
že  znovu prokázali kvali-
tu a maratónskou formu.
 Tradiční seznamova-
cí večírek proběhl ve čtvr-
tek večer ve Vyšším Brodu, 
odkud pak vodáci vyplu-
li směr kemp U Vikinga, 
kam dorazili v pátek večer. 
Také tady pokračovalo al-
koholové opojení a sledo-

vání zápasů Mistrovství 
světa ve fotbale.
 V sobotu pak byl na pro-
gramu nejkrásnější úsek 
přes Český Krumlov a pro-
dloužený pobyt v pivo-
varské zahradě. Ten si ale 
letos část zájezdu nahradi-
la seknutím se na plovou-
cím baru jen pár kilometrů 
od kempu U VIkinga :-D

Gentlemani U Tygra

Podvěžáci zNovu 
vyPili vltavu

k aktuálně probíhajícímu 
Mistrovství světa ve fotba-
le tu máme ještě jeden té-
matický článek. Nedávno 
byl totiž během jedné hos-
podské diskuze vynazene 
nový herní systém.
 Dobám klasického roze-
stavení 4-4-2, čtvercům, 
trojúhelníků apod. zkrátka 
dávno odzvonilo. Nejnověj-
ším trendem, který určuje 
úspěšnost týmů je tzv. sys-
tém na pí*u. Na lepší název 
se zatím nepřišlo, ale vzhle-
dem k formaci, kterou mají 
hráči v tomto systému držet, 
by jakýkoli jiný název byl 
lživý.

očiMa 
fotbalového 
exPerta: herNí 
systéM Na Pí*u

„ Nemůžu tolik pít, 
potřebuju fungovat.“

„Jak fungovat?“
„Fungovat jako pít.“

Vyřčeno na Vltavě 2018

Varianta 
„roztažená“

Varianta 
„stažená“


