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Podvěžáckej kurýr

V  sobotu 7. února bylo 
na  programu poslední 
kolo Vodňanské ligy, 
které určilo mistra. A už 
pošesté se jím stal tým 
DG303, který měl svou 
následnou dokopnou 
u nás v hospodě.
 Letošní (už 22.) ročník 
tradiční zimní sálovkář-
ské soutěže zdobily přede-
vším souboje mistrovského 
DGčka proti Otrokům 
ohnivé vody.
 Ti letos nastoupili se 
značně obměněným ká-
drem a  diagnóze byli více 

než důstojným soupeřem. 
Ve  4. kole základní části 
dokonce ukončili vítěznou 
sérii žlutočerných.
 V  závěru ligy už se ale 
projevila větší sehranost 
a  stabilita kádru DG303, 
takže v  celkovém součtu 
z toho byl finálový výsledek 
9:0 ve prospěch DGčka.
 Vůbec poprvé v historii 
finálových zápasů se někte-
rému z týmů podařilo udr-
žet čisté konto a diagnóza 
se tímhle ojedinělým kous-
kem blýskla  dokonce hned 
dvakrát.

 Brankář Filip Bína byl 
pak na závěrečném cere-
moniálu ligy po zásluze 
vyhlášen nejlepším bran-
kářem ročníku 2014/2015. 
za což si převzal také oce-
nění.
 Následná dokopná už 
probíhala v nejlepší tradici 
podvěžáckých akcí; stoly se 
prohýbaly jídlem (řízečky 
a sushi - vizte článek na 
str. 4), pivo i kořalky tekly 
proudem, muzika hrála na 
plné decibely až do rána, 
no zkrátka, mistrovská 
oslava jak má být!

DG303 u nás oslAVilo sVůj šestý 
titul z VoDňAnské liGy

MISTŘI! Hráči týmu DG303 během dokopné...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

PoD Věží se 
znoVu mAstil 
mAriáš

už podruhé od obrození 
naší hospody se Pod Věží 
mastil mariáš. karbaníci 
zaplnili prostory výčepu 
také v sobotu 21. 2. 2015.
 A stejně jako minule, tak 
i tentokrát se turnaje hráli 
v  rámci Vltavotýnské ligy 
a Pod Věž byla plná karet-
ních hráčů už od dopoled-
ních hodin.
 Hrály se hned dva turna-
je; ve voleném mariáši a vo-
leném mariáši tříčlenných 
družstev. Samozřejmě se 
hrálo o  bohaté ocenění, 
výsledky tedy očekávejte 
v některém z příštích čísel 
Podvěžáckýho kurýra.
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žebříček PVtP 
je PřiPrAVen

Pod Věží už nějaký ten 
čas naplno propukla 
pingpongová horečka. 
V zadním salónku máme 
natrvalo instalovaný pin-
gpongový stůl a dokonce 
se zdá, že v hospodě je víc 
pálek, než půllitrů.
 Teď už to taky vypadá, že 
onehdá zmiňovaný žebříček 
PVTP (čti pívítýpí) by se ko-
nečně mohl přenést z nadše-
ných myslí ochotnických 
pingpongářů do  reálného 
světa nad zeleným stolem.
 Cedulky jsou připravené, 
cedule, kam štítky s jednot-
livými jmény vkládat také, 
takže zbývá už jen zjistit, 
kde je problém a proč to celé 
ještě nefunguje.
 Budeme se snažit přijít 
tomuto hospodskému my-
stériu na  kloub a  v  co nej-
bližší době poodhalit závoj 
jejího tajemství. Jedině tak 
se budeme moci všichni těšit 
z  jasně čitelných výsledků, 
které budou z imaginárního 
světa našich chabých vzpo-
mínek natrvalo převedeny 
do reality hospody.
 Kdo by se chtěl tohoto 
úkolu zhostit, má naší plnou 
podporu, důvěru i kompe-
tenci.

 V  sobotu 13. prosin-
ce, kdy měli svátek všich-
ni cajti, acabové, benga 
nebo švestky, se Pod Věží 
uskutečnil historicky 
první sraz poboček fan-
klubů sparty Praha vy-
stupujících jednotně pod 
názvem jihozápad. 
 Zde se sdružují pobočky 
z měst Vodňany, Prachati-
ce, Strakonice, Horažďo-
vice a  Sušice, ze kterých 
na  večírek dorazilo něko-

lik členů z každého města. 
Volba pořádání prvního 
večírku byla jednoznač-
ná, prakticky každý chtěl 
na  to magické místo Pod 
Věž. Na  začátku večír-
ku proběhlo poděkování 
za všechny zdařilé výjezdy, 
především za ty zahraniční. 
Následovalo občerstvení 
v podobě velice výborného 
guláše a  poté se již párty 
rozjela až do brzkých ran-
ních hodin. Nechyběla ani 

menší pyrotechnická vlož-
ka s  několika světlicemi 
a dělbuchy pro navození té 
správné fotbalové atmosfé-
ry. Ze všech poboček byly 
na tento večírek velice po-
zitivní reakce a  článek za-
končím slovy, jako reakci 
na  příští večírek, jež se 
bude konat v jiném městě: 
„Laťka z Pod Věže a Vod-
ňan je nastavena kurva vy-
soko!!!“

Ozzák

Hromadné foto sparťanů, kteří k nám do hospody dorazii...

PoD Věží měli DostAVeníčko fAnoušci 
PrAžské sPArty ze skuPiny jihozáPAD



restauracepodvezi.cz 020 | Únor 2015pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

chystá se 
PinGPonGoVý 
turnAj 
Ve čtyřhře

Ping pong je Pod Věží 
prostě fenoménem.  kde-
kdo chodí do  hospody 
s  pálkou, nejeden štam-
gast jí má schovanou pod 
barem místo brokovni-
ce. A  vzhledem k  tomu, 
že stále větší oblibě se 
těší čtyřhra, chystáme 
pro vás turnaj v  tomto 
početním složení.
 Neoficiální generálka 
proběhla už v  sobotu 14. 
února na  den sv. valen-
týna. To u  nás proběhl 
bezvýznamný rodinný 
turnaj, během kterého se 
naplno ukázalo, že ping 
pong nezná nejen věko-
vých hranic, ale ani těch 
pohlavních.
 Do  připravovaného tur-
naje ve čtyřhře se tedy bez 
ostychu mohou přihlá-
sit také smíšené dvojice. 
U  nás Pod Věží jsme si 
totiž všichni rovni a všem 
se u nás nabízí rovná pří-
ležitost.
 Termín bude upřesněn, 
takže pečlivě sledujte náš 
facebookový profil, kde se 
včas dozvíte, kdy přesně se 
turnaj uskuteční. Předpo-
kládaný termín je někdy 
na  jaře 2015. Plus mínus 
200 let :-)

stejné jako první rok, 
tak i  letošní druhé vá-
noční svátky patřily je-
den celý den filmovému 
maratonu. Po  loňském 
vyčerpávajícím marato-
nu star Wars, který trval 
úctyhodných 740 minut, 
byl letos vybrán nejslav-
nější muž celé naší histo-
rie a to jára cimrman. 
 A  bylo na  co koukat. 
Za celý maraton se prostří-

dalo kolem 15 diváků, což 
je pomalu dvojnásobek loň-
ského maratonu, který letos 
trval 813 minut. Za  celou 
tu dobu jsme stihli shléd-
nout celkem 8 divadelních 
her, včetně referátů: Vyšet-
řování ztráty třídní knihy, 
Záskok, Dobytí severní-
ho pólu, Afrika, Hospoda 
Na  mýtince, Vražda v  sa-
lonním coupé, Blaník a Ci-
mrman v říši hudby. 

 K  vidění bylo nespočet 
těch nejznámějších scének 
a hlavně místní hostinský 
si s námi velice rád vychut-
nal hru Hospoda Na mý-
tince. V průběhu sledování 
došlo také k několika osla-
vám, mj. oslava 600 mi-
nut, 720 minut, překonání 
740 minut z loňského roku 
a  poté i  završení celého 
maratonu.

Ozzák

Účastníci Cimrmanfestu

DoDAtek k cimrmAnfestu

je to pouze výmysl nebo 
Pod Věží opravdu straší? 
nejednou se v  průběhu 
noci staly až nadpřiroze-
né jevy. 
 Hodiny, které samovol-
ně spadly ze stěny, židle, 

které se samy převrací i 
se spícími štamgasty, pro-
blikávající světla nad vý-
čepem vždy, když dojde 
pivo nebo jako posledně 
záhadné ohnutí věšáku na 
stěně. Věříte v nadpřiroze-

né jevy? Straší u nás duch 
starého Podvěžáka nebo je 
to pouze manipulace naší 
pokroucené mysli? To se 
dá ověřit jen pravidelnými 
návštěvami Pod Věže.

Ozzák

cAusA: máme PoD Věží DuchA?
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PoD Věží se sushilo

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

na  dokopné DG303 se 
děli zajímavé věci. ně-
které dokonce nepubli-
kovatelné, ale o  jednu se 
s  vámi podělit musíme. 
Pod Věží se totiž podáva-
lo sushi!
 Jeho přípravu si vzal 
na  starosti kapitán DGč-
ka Rosťa Bakula a  vlast-
noručně připravil několik 
porcí tradiční japonské 
pochutiny.

 Po  prvotním servírová-
ní řízků, které ke každé do-
kopné a  hlavně pivu tak 
nějak patří, se tak na pod-
věžácké stoly dostaly i  tro-
chu neobvyklejší dobroty.
 Samozřejmě nechyběly 
ani hůlky, takže výsledný 
dojem byl takřka dokona-
lý a kdyby slavící mistři tro-
chu přivřeli oči, náhodný 
návštěvník hospody by si 
mohl myslet, že je v japon-

ské restauraci, kde má zrov-
na meetning yakuza.
 S používáním hůlek si ně-
kteří vedli lépe, jiní hůře. 
A ti, kterým to nešlo vůbec, 
si našli cestu taky. Hůlky 
použili jako napichovát-
ka a  sushi si tak servírova-
li ve stylu jednohubek.
 Inovativnost a  smysl pro 
improvizaci návštěvníků 
restaurace Pod Věží zkrátka 
nemá hranic.

WAnteD: 
hleDAjí se 
tričkA DG303

Sushi a pivo. Budoucí hit léta 2015. Pod Věží jsme znovu byli první!

V  mistrovských osla-
vách a euforii se v sobotu  
7. února stala jedna ne-
příjemná událost.
 Mistři z  DG303 ztra-
tili krabici s  mistrovský-
mi triky, které jsou určeny 
absentujícím kamarádům 
a členům fanklubu. Pokud 
byste na  tyto tirka někde 
narazili, ozvěte se prosím 
místní obsluze. Poctivý ná-
lezce bude po  zásluze od-
měněn.
 P.  S. V  krabici nejspíš 
byla také nabíječka na  fo-
toaparát NIKON, která 
je na fotografii vlevo mezi 
krabičkou cigaret a plzeň-
ským půllitrem :-)

oPAkoVAčky 
se Dočká tAké 
lAnkA

svojí tečku za  sezónou 
Vodňanské ligy u  nás 
udělal také druhý letošní 
finalista; otroci ohnivé 
vody. 
 Značně obměněný kádr 
doplněný o  řadu vynikají-
cích fotbalistů v  průběhu 

sobotního večera potvrdil, 
že to umí nejen s  míčem 
na  palubovce, ale také 
s půllitrem nebo panákem 
u stolu a na baru.
 Mezi oběma týmy vládla, 
navzdory rivalitě na hřišti, 
přátelská atmosféra, která 

byla několikrát ztvrzena 
na baru formou rituálních 
přípitků.
 Genius loci restaurace 
Pod Věží zkrátka zabírá 
a my tímto děkujeme všem 
zúčastněným za  nezapo-
menutelné zážitky.

DokoPnou u nás měli tAké otroci
Vzhledem k  velkému 
ohlasu a  spokojenosti, 
která vládla s první pod-
věžáckou lAnkou se 
tato akce bude opakovat. 
 Sledujte tedy facebooko-
vý profil naší hospody, kde 
se včas dozvíte detaily.


