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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Archiv 
Podvěžáckýho 
kurýrA doPlněn

na začátku roku jsme ve 
všeobecném shonu tak 
trochu zapomněli na 
pravidelné doplňování 
archivu Podvěžáckýho ku-
rýra na našem webu www. 
restauracepodvezi.cz. na-
štěstí tento nedostatek 
jsme před časem napravili 
a vy si tak můžete zalisto-
vat už 20 čísly vašeho ob-
líbeného plátku.
 Online archiv všech vy-
dání Podvěžáckýho ku-
rýra tak nabízí unikátní 
příležitost projít si takřka 
celou historii znovuotevře-
né základny. Letos v létě to 
budou už 2 roky od znovu-
otevření!

ve Skotsku mají svoje je-
zero loch ness a v něm 
(možná) tajuplnou 
lochnesskou nestvůru. 
v  kanadské provincii 
Britská kolumbie zase 
mají jezero okanagan 
a  v  něm podobnou pří-
šeru zvanou ogopogo. 
Takovéto legendy o taju-
plných vodních tvorech 
zkrátka najdete po  ce-
lém světě. v  jižních Če-
chách jsme podstatně 
skromnější a  vystačíme 
si s  pohádkovou zlatou 
rybkou.
 Jenže krom skromněj-
ších rozměrů je to s touhle 
středoevropskou mřenkou 
stejně zapeklité, jako s vě-
hlasnějšími příšerami ze 
zmíněných jezer. Nikdo 
doposud nepředložil zcela 
přesvědčivý důkaz o  její 
existenci. Až doteď!
 K  šokujícímu nálezu, 
který se nesmazatelně za-
píše do  dějin (nejen) na-
šeho města, však nedošlo 
na žádném z místních ryb-
níků, ale poněkud překva-
pivě u nás ve výčepu. Právě 
tady jsme jednoho večera 
narazili na  bájnou zlatou 
tybku. S vypětím všech sil 
několika štamgastů se nám 
jí nakonec podařilo ulovit 
i vyfotografovat a nezvrat-

ný důkaz o existenci téhle 
bájné ryby si tak můžete 
prohlédnout na  fotografii 
výše.
 Po zdokumentování uni-
kátního úlovku jsme zla-
tou rybku vypustili zpět 
do  volné přírody hospody 
a začali spekulovat nad její-
mi záhadami. A některým 
jsme snad i přišli na kloub, 
když kdosi přišel s  teorií, 
kde se vlastně bere zla-

tá barva na  šupinách této 
ryby. Jelikož jsme jí ulovili 
v pivu, máme za to, že svou 
zlatavou barvu získává zá-
hadný tvor právě ve  zlata-
vém moku. Jak s  tím ale 
souvisí pohádková moc 3 
přání, to už jsme vydedu-
kovat nedokázali. 
 Budeme rádi, když nám 
s  vyřešením této záhady 
pomůžete třeba nad skle-
nicí dobrého piva.

SvěTová SenzAce! Pod věží 
ulovili zlATou ryBku

Existence zlaté rybky konečně prokázána!
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hromadné vlakové vý-
jezdy fanoušků Sparty 
na  jeden z  vrcholů ka-
ždého ročníku nejvyšší 
fotbalové ligy na  ostrav-
ské Bazaly patřily, pa-
tří a  vždy budou patřit 
k těm nejvíce ostře sledo-
vaným. 
 Tuto sezonu však hra-
je Baník na  Bazalech na-
posled, protože po  sezoně 
se přesouvá do nového sta-
dionu do Vítkovic. Na ten-
to poslední zápas Sparty 
na Bazalech jsme se vydali 
společně s Brůžim a oprav-
du to byl výlet se vším všu-
dy. O  fotbale se nebudu 
rozepisovat, ta hlavní zá-
bava se odehrála až po zá-
pase. Po  potyčce několik 

fanoušků s  pořadateli na-
stoupili těžkooděnci, kte-
ří oddělili část fanoušků 
včetně nás dvou od  ostat-
ních. Zbytek lidí byl po-
stupně puštěn ze stadionu, 
my však stále zůstávali od-
děleni a zatím nevěděli, co 
nás ještě čeká. 
 Mezitím se stále Brů-
ži svíjel v  křečích. Dostat 
taserem do  koulí asi není 
zrovna procházka růžo-
vým sadem. Po hodině če-
kání nás konečně pouští, 
ale postupně a po  skupin-
kách na  jednotlivá od-
dělení k  výslechům, kde 
jsme s  Brůžim dokon-
ce od sebe odděleni. Vidi-
na, že stihneme poslední 
vlak do  Prahy, je dávno 

pryč. Po  pár hodinách se 
s Brůžim a společně s dal-
šími fanoušky setkáváme 
na hlavním nádraží a před 
námi je několikahodinové 
čekání na další vlak. 
 Nakonec to vyústi-
lo v  naprosto výbornou 
párty v  nedalekém non-
stopu, která by snesla i tvr-
dá měřítka s  večery Pod 
Věží. Domů jsme nakonec 
po  dlouhé cestě vlakem 
a autobusem z Prahy dora-
zili o cca 10 hodin později, 
než jsme měli v plánu. Těž-
kooděnci, výslech na poli-
cii, čekání na vlak a příjezd 
až druhý den než bylo pů-
vodně v  plánu…opravdu 
poslední Bazaly se vším 
všudy.

Podvěžáci nA ceSTách: PoSlední 
BAzAly Se vším všudy

Mezitím nedaleko česko-polských hranic...

SToP 
Policejní 
BruTAliTě

v  neděli 15. března byl 
mezinárodní den proti 
policejní brutalitě. 
 Vzhledem k  tomu, že 
i  naší hospodu navštěvuje 
řada příslušníku PČR, my-
slíme si, že také my máme 
k této problematice co sdě-
lit. Proto jsme neváhali 
a na našem facebookovém 
profilu se vytasili s  tref-
ným obrázkem, na kterém 
pak někdo označil jedno-
ho z  našich pravidelných 
hostů. Čestně teď prohla-
šujeme, že nikdo z  obslu-
hujícího personálu to nebyl 
a věříme, že se touto omlu-
vou vyhneme zmiňované 
policejní brutalitě.

nAPSAli o náS: SPArTA do Toho
Před časem u  nás měli 
dostaveníčko příznivci 
fotbalové Sparty Praha 
a  téhle akcičce se dosta-
lo publicity také v  zápa-
sovém zpravodaji. 

Tady máte důkaz. Na praž-
ské Letné byli z  naší akce 
natolik unešení, že se ne-
ubránili nutkání napsat 
o  tom v  magazínu Sparta 
Do toho! 

PingPongový 
réBuS

Kdo skrývá svou tvář za 
pingpongovými pálkami?
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na  prvoligových trávní-
cích už hráči létají (ně-
kdy doslova) zhruba 
od začátku března. Ten-
to víkend ale startu-
je jarní část sezóny také 
v nižších soutěžích. A to 
včetně i. A třídy a okres-
ního přeboru, kde na-
stupují obě vodňanská 
družstva mužů.
 Takže neváhejte, vydejte 
se podpořit naše fotbalis-
ty na  Estádio Bavorovská 
a  následně si o  jejich vý-
konech přijďte poklábosit 
k  nám do  hospody. Tady 
se vždycky najde nema-
lé množství fotbalových 
odborníků, se kterými 
můžete své názory prodis-
kutovat. 
 A  i  když na  baru zatím 
nenabízíme možnost vy-
hodnocení herních situací 
pomocí elektronické tuž-
ky, určitě se i  tak dočká-
te vysoce kvalifikované 
a  erudované diskuze. Při-
nejmenším s  naší obslu-
hou.
 Kompletní rozpis utká-
ní FK Vodňany najdete 
na webu www.fk-vodnany. 
webnode.cz

Fk vodňAny 
STArTuje 
jArní ČáST 
Sezóny

Před časem jsme ve  výče-
pu přistihli mimořádně 
soustředěného štamgas-
ta Ondřeje Víška, který 
soustředěně popíjel čistou 
vodu. Nikdo neví, na  co 
přesně se soustřeďoval 
a  proč, ale toto soustře-
dění svojí soustředěnos-
tí vyvedlo ze soustředění 
přísedící soustředěné hos-
ty. Soustředění v  tu chvíli 
oslabilo také u  jinak vy-
soce soustředěné obsluhy 
a  soustředěnost celé hos-
pody v  tu chvíli polevilo. 
Tato ztráta soustředěnos-
ti následně vedla k přemí-
ře soustředění u všech výše 
zmýněných a  co z  toho 
plyne? U nás v hospodě se 
hlavně bavte a soustředění 
si šetřete na práci.

SouSTředění šTAmgASTi

Filmový TiP Filmového FAnATikA: 
Americký SniPer
od  tohoto čísla vám 
na  stránkách našeho 
plátku budeme pravi-
delně doporučovat také 
kvalitní filmy, popřípa-
dě okomentujeme něja-
kou zajímavou událost 
z filmového světa. kultu-
ry totiž není nikdy dost. 
rubriku si vezme na sta-
rosti doslova filmový fa-
natik, jehož web můžete 
sledovat na adrese www.
filmfanatic.cz
 A  čím jiným začít, než 
nejvýdělečnějším filmem 
amerických kin za  rok 
2014. Tenhle primát pro 
sebe totiž neuzmula žád-

ná velká sci-fi ani zavedená 
značka, ale trochu překva-
pivě válečné drama Ame-
rický sniper. Režisérský 
počin Clinta Eastwooda 
utržil jen v  Americe přes 
343 milionů dolarů a zce-
la logicky jde také o nejvý-
dělečnější film v režisérské 
kariéřa téhle 84leté (!) le-
gendy.
 Bradley Cooper ztěles-
ňuje postavu Chrise Kyla, 
elitního snipera s  největ-
ším počtem potvrzených 
zabití (160) v historri ame-
rické armády. A  o  tom to 
vlastně celé je. Mezi jed-
notlivými turnusy si sice 

občas odskočíme na  do-
mácí barbecue, ale těžiště 
filmu je na válečném poli. 
 Amerického snipera za-
stihnete například v  bu-
dějovickém kině Cinestar 
ještě do pondělí 30. března. 
Pak už si budete muset po-
čkat na  DVD. Rozhodně 
byste ho ale neměli minout 
ať tam nebo tam, protože 
tohle je jeden z  nejlepších 
sniperských filmů všech 
dob.



restauracepodvezi.cz 021 | březen 2015pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

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

kdo k  nám chodí pra-
videlně, ten určitě ví, 
že zadní salónek už ně-
jakou tu dobu plní roli 
pingpongové herny, ve 
které už se stačilo ode-
hrát nemalé množství 
überkvalitních zápa-
sů. vzpomeňme nedávný 
článek právě o nejdelším 
mači v historii hospody.

 Za  připomenutí ale stojí 
i to, že v těchto prostorách 
je KOUŘENÍ ZAKÁZÁ-
NO! Jedině při respektová-
ní tohoto pravidla mohou 
špičkoví sportovci z  řad 
našich štamgastů podávat 
špičkové výkony nad ze-
leným stolem a  následně 
také u  pivní sklenice, po-
případě na baru. 

 Pokud by však do  hos-
pody dorazil cizinec, jsme 
připraveni i  na  tento scé-
nář. V  prostorách herny 
totiž visí tyto zákazy také 
v několika dalších jazycích. 
Pod Věží je tedy připrave-
na na  mezinárodní ping-
pongové zápasy a  znovu 
přepisuje historii hospod-
ské zábavy.

rAuchen verBoTen! Pod věží je PřiPrAvená 
nA mezinárodní PingPongové záPASy

STáhněTe 
Si roČenku 
vodňAnSké 
ligy

Pingpongové plakáty a různojazyčné nápisy zdobís těny naší mezinárodní herny

Před časem skončil další 
ročník Vodňanské ligy a na 
stránkách našeho plátku 
jste se mohli dočíst, že mi-
strovské DG303 i stříbrní 
Otroci měli dokopnu prá-
vě u nás. Pokud si chcete 
sezónu ještě jednou připo-
menout, není lepší způsob, 
než si stáhnout tradiční ro-
čenku Vodňanské ligy. Tu 
můžete ZDARMA staho-
vat na webu soutěže www.
vodnanskaliga.cz nebo po-
mocí QR kódu níže.

mdž neBoli mezinárodní den žízně
Před časem se po  celém 
světě slavil mdž. lec-
kdo z vás si určitě myslí, 
že ví, co tahle otřepaná 
zkratka znamená, ale si-
tuace se má úplně jinak!
 Nejde o  mezinárodní 
den žen, jak se ve  většině 
států mylně domnívají, ný-
brž o mezinárodní den žíz-
ně. Za nápravu této mýlky 
se již několik let srdnatě 
bojuje řada organizací, kte-

ré však jen stěží shánějí ka-
pitál na vlastní provoz. 
 Pokud vám však sou-
časný nespravedlivý stav 
věcí není lhostejný a chce-
te iniciativu za  nápravu 
této křivdy podpořit, není 
nic snazšího, než si u  nás 
v hospodě objednávat jed-
no pivo za  druhým. Celé 
jedno procento z  veške-
rých tržeb totiž odesíláme 
na mezinárodní konto Ligy 

za zrovnoprávnění meziná-
rodního dne žízně (zkráce-
ně LZZMDŽ). 
 Právě tahle organizace 
pod svojí hlavičkou sjed-
nocuje všechny národní 
i ryze lokální snahy za ofi-
ciální uznání mezinárod-
ního dne žízně. Takže se 
přidejte k  našemu boji 
a nebojte se, občas tu svojí 
podporu proložit také pa-
nákem.

SABoTáž Při TiSku 
Podvěžáckýho 
kurýrA?

Jak jste si určitě všimli, 19. 
číslo našich novin vykazo-
valo značnou nekvalitu tis-
ku. Tímto se ještě jednou 
omouváme a oznamujeme, 
že intenzivně pracujeme na 
tom, abysme zjistili, kdo za 
zjevnou sabotáží na vydá-
vání našeho plátku mohl 
stát. Jedná se totiž o zřejmý 
útok na svobodu projevu!


