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Podvěžáckej kurýr

Jak už jsme psali v  pře-
dešlých číslech Podvěžác-
kýho kurýra, v  hospodě 
se nám rozmohl ping-
pong, který zažívá doslo-
va boom. A  to až do  té 
míry, že za barem je snad 
víc pálek, než půlitrů.
 Naši štamgasti však ne-
usínají na vavřínech a jsou 
kreativní až takovým způ-
sobem, že tenhle sport  
v  hospodských podmín-
kách i nadále rozvíjejí.
 Další krok v  evoluci 
podvěžáckého pingpongu 
totiž přišel s  přechodem 
na  čtyřhru - což už jsme 
na  stránkách našeho plát-
ku také zmiňovali. Nad 
zeleným stolem tak do-

cházelo k řadě duelů méně 
i  více vyrovnaných párů, 
následovaly mače za účasti 
párů smíšených a dokonce 
i generačních. Zkrátka, ži-
velnost dostala volný prů-
chod a další evoluční vývoj 
na  sebe nenechal dlouho 
čekat.
 Po  čtyřhře totiž přišla 
na řadu také oblíbená obí-
hačka. Tu hrál na  škole 
snad každý, takže popi-
sovat tady její pravidla by 
bylo nošením piva Pod 
Věž.
 Jenže ani tohle není strop 
pro možnosti genetických 
inženýrů podvěžáckého 
pingpongu. Ti se nezasta-
vili a  hranice hospodské 

zábavy nad zeleným stolem 
posunuli ještě dál.
 Do  svých rukou totiž 
vzali namísto pingpon-
gových pálek prosté pivní 
tácky! A  se zručností sobě 
vlastní se naši štamgasti 
brzy sžili i  s  tímhle speci-
fickým nástrojem. Ostat-
ně, zkušenosti s  ním mají 
bohaté, takže by bylo s po-
divem, kdyby tomu bylo 
jinak.
 Překvapením nicméně 
bylo, že během zkušebních 
kol se podařilo prokázat 
provázanost této varianty 
obíhačky s urychleným, 
takřka okamžitým, úbyt-
kem váhy. O tom už si blí-
že přečtěte na str. 2.

Pod věží Je krom PingPongu 
v módě tAké obíhAčkA

Obíhačka už zažila i několik koleček s pivními tácky

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

FAndili Jsme 
nAšim během 
ms v hokeJi

V  květnu proběhlo u  nás 
v České republice Mistrov-
ství světa v  ledním hokeji 
IIHF. Našim barvám se 
fandilo po celé zemi a neji-
nak tomu samozřejmě bylo 
také Pod Věží.
 Na  tomhle turnaji, kde 
jsme brali nepopulární 
bramborové medaile, se 
s  reprezentačním dresem 
definitivně (?) rozlouči-
la legenda všech legend, 
zřejmě nejlepší hokejis-
ta naší historie, Jaromír 
Jágr. Za předvedené výko-
ny i  celou kariéru bysme 
rádi rekapitulovali slovy; 
díkY, JArdo!
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šokuJící nález: 
u obíhAčkY 
se okAmžitě 
hubne

Jak už jsme psali v úvod-
níku tohoto vydání, bě-
hem hraní upgradované 
obíhačky došlo k  šokují-
címu nálezu. 
 Doslova během hry to-
tiž dochází k  citelné ztrá-
tě váhy! Respektive tomu 
tak bylo minimálně u  ne-
jmenovaného oslavence, 
kterého v tomto článku ne-
jmenujeme, ale zmiňujeme 
ho na protější straně. Tomu 
byly po pár kolech rázem 
velké kalhoty a  musel si 
začít (opakovaně) utahovat 
opasek.

během čtvrtfinálové-
ho zápasu zmiňovaného 
hokejového mistrovství 
světa u nás proběhla tra-
diční tipovačka.
 Navštěvníci naši hospo-
dy, kteří měli zájem vy-

zkoušet své štěstí v tipérské 
soutěži, mohli za symbo-
lický vklad několika málo 
mrzkých korun, usilovat o 
slušnou výhru.
 Nakonec ale přesnou ti-
pérskou mušku ani potřeb-

né štěstí neměl nikdo, a tak 
jsme si tuhle kolektivní ne-
mohoucnost všichni spo-
lečně vypili až do dna.
 Za vybraný obnos to-
tiž následovalo kolečko 
RUMů :-)

Přesný výsledek hokejového zápasu ČR - Finsko nikdo neuhodl. Proto přišly RUMy...

Pod věží nám Při čtvrtFinále ms 
chYbělo tiPérské štěstí

tvor podvěžácký je 
druh zcestovalý. to už je 
něsčetněkrát dokázaná 
a  nevyvratitelná pravda. 
dogma. 
 Naposledy se ale proká-
zalo, že je to také tvor ne-
zastavitelný. Jak jinak si 
totiž vysvětlit, že za  na-
prosto nevhodných kli-
matických podmínek 
vyrazila řada našich štam-
gastů na vodu?! 

 Vltava před nimi zkrátka 
nebyla v  bezpečí ani letos 
a i když v Českém Krum-
lově padaly z nebe kroupy, 
podvěžáci to stejně dotáhli 
až do Zlaté Koruny.
 Věrni svému letošnímu 
mottu, které hrdě nosi-
li na tričkách si zabrouka-
li Popoplujem. Popopijem. 
a zdárně zdolali nástrahy 
klimatu.

Podvěžáci nA vodě, nikoliv 
nA suchu aneb PoPoPluJem

3. Podvěžácká 
groteskA 
nAbírá 
zPoždění
Z  velkého maratonu ping-
pongové obíhačky pořídil 
náš filmový tým řadu uni-
kátních záběrů a chystá se je 
sestříhat do  3. podvěžácké 
grotesky.
 Bohužel celý projekt na-
bírá zpoždění, kvůli které-
mu se nestačil film přihlásit 
na letošní festival v Cannes. 
Věříme, že vydání stihneme 
alespoň do Karlových Varů.
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o turnAJi, JAký 
svět neviděl

Pod věží už máme nějaký 
ten čas k dispozici stolní 
hokej (i  fotbálek) a  před 
časem jsme dokonce uva-
žovali o  tom, že v  téhle 
disciplíně uspořádáme 
turnaj.
 Jenže zájemců se nenašel 
dostatečný počet a  kvůli 
nejrůznějším omluvenkám, 
které začaly chodit pořada-
telskému výboru, musel být 
celý mundial zrušen.
 Byl to tedy turnaj, jaký 
svět neviděl, ale my se my-
šlenky na  uspořádání této 
vrcholné sportovní akce 
nezvzdáváme, takže sleduj-
te náš facebookový profil 
a příště se přihlaste.

krom vyhlášených ping-
pongových bitev už Pod 
věží probíhají také bitvy 
logické. o co jde?. 
 V nočních, nebo brzkých 
ranních, hodinách je leckdy  
hodně obtížné dopočítat se 

na  svém lístku konečného 
součtu. Proto jsme se roz-
hodli, že začneme pilovat 
logické uvažování našich 
štamgastů i  příležitost-
ných hostů. Pod barem tak 
nově neskrýváme pouze 

pálky (pingpongové), ale 
také logické hry, které mají 
zbystřit vaše smysly, abyste 
je následně mohli trochu 
zakalit některým alkoho-
lickým nápojem z naší na-
bídky.

Pod věží ProbíhAJí tAké logické bitvY

Filmfanatic dnes nabídne 
jeden filmový a  jeden te-
levizní tip. oba si zaslouží 
vaší pozornost a ani v jed-
nom případě nejde o  ne-
známou látku.
 Začneme v  kině, kde 
měl 11. června premié-
ru Jurský svět. V pořadí už 
třetí pokračování legendár-
ního Jurského parku Steve-
na Spielberga, který v  roce 
1993 na plátna poprvé při-
vedl digitální dinosaury.
 Nejnovější reinkarnace té-
hle klasiky ale nesází jenom 
na nostalgii a důkazem toho, 
že jde o povedený a hlavně 
zábavný biják, budiž fakt, 
že jen za první víkend utržil 

Jurský svět celosvětově 511 
milionů dolarů! Žádný film 
v  historii nevydělal během 
otvíracího víkendu víc.
 I  díky tomuhle faktu se 
můžete spolehnout, že Jur-
ský svět v kinech nějaký ten 
pátek vydrží, takže nevá-
hejte a  vyražte. Ale raději 
na 2D verzi. Efekty ve 3D 
nejsou příliš povedené 
a  rozměr navíc tentokráte 
nestojí za to.
 Tím televizním typem je 
pokračování veleúspěšného 
Temného případu aka True 
Detective. První díl druhé 
série měl v  Americe pre-
miéru v  neděli 21. června 
a počínaje tímhle datem se 

tedy následujících 7 týdnů 
můžeme těšit na temné de-
tektivní dobrodružství.
 Původní herecký an-
sámbl ale nahradila úplně 
nová partička a stejně tak se 
změnilo i prostředí. Zrádné 
lousianské močály nahra-
dila městská džungle Los 
Angeles a  přilehlé okolí. 
Jenže i tentokrát to vypadá 
na  hodně povedenou po-
dívanou, i  když dosáhnout 
kvalit první série bude hod-
ně těžké.

okénko Filmového FAnAtikA

v  měsíci květnu oslavil 
narozeniny náš štamgast 
Petr Fürst a mi tímto ještě 
jednou gratulujeme!

grAtulAce 
oslAvenci
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zástuPci nAší hosPodY nechYběli 
nA FotbAlovém setkání legend

unesená nevěstA letos Pod věž nedorAzilA, 
Ale svAtebčAné u nás steJně nechYběli

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

Pod věží už jsme zaži-
li ledacos a  mezi všemi 
bizarnostmi nechyběla 
ani unesená něvěsta. le-
tos sice (zatím) nedorazi-
la, ale svatební hosté už si 
u nás piknik udělali. 
 V  sobotu 6. června to-
tiž měli svůj den D novo-

manželé Duškovi a  hosté 
z jejich svatby si u nás v par-
ném odpoledni dali osvě-
žující dostaveníčko.
 Při této příležitosti logic-
ky doplnili cenné tekutiny 
a  stanovili si propracova-
nou taktiku na večerní část 
dne. Krom toho stačili 

také zafandit Lucii Šafářo-
vé ve  finále French Open 
a  i  když to neskončilo ví-
tězstvím, rozhodně stála 
tahle podívaná za to.
 Novomanželům samo-
zřejmě přejeme všechno 
nejlepší do života a mnoho 
štastných okamžiků.

Po turnAJi dg303 
oPen  Proběhne 
Pod věží trAdiční 
studio dohráno

Nad štamgasťáckým stolem se plánovala taktika na večerní část dne...

Jak už jsme vás infor-
movali v  minulém čís-
le Podvěžáckýho kurýra, 
v  sobotu 27. června se 
uskuteční tradiční fot-
balový turnaj dg303 
oPen. 
 A  jeho večerní analy-
tická část pak, stejně jako 
loni, proběhne u nás v hos-
podě. Pod hlavičkou stu-
dia DOHRÁNO se sejdou 
ty největší kapacity z obo-
ru a  pod odborným do-
hledem našeho zkušeného 
personálu do detailů roze-
berou celý turnaj.
 Nebudou u  toho chybět 
ani tradiční řízečky ala do-
kopná, takže hlady u  toho 
fundovaní odborníci určitě 
šilhat nebudou.
 Pro všechny hosty bude 
veškeré zázemí připrave-
né ve výčepu a na baru se 
dočkáte i jedné netradič-
ní speciality. Do  provozu 
bude znovu uveden také 
improvizovaný taneční 
parket spolu s  jukeboxem 
i discosvětly, takže se přijď-
te podívat.

v  pražském edenu měli 
v pondělí 25. května do-
staveníčko české a  ně-
mecké fotbalové legendy.
 A  když už šlo o  setkání 
legend, nemohli na  něm 

chybět ani zástupci legen-
dární základny.
 V tradičně důstojném po-
čtu si užili fotbalový svátek 
za  účasti téměř komplet-
ního českého týmu z  pa-

mátného Eura 96 a poté se 
vypravili zpět na základnu.
 Tady jsme je s  otevře-
nou náručí přivítali a  se 
zájmem si vyslechli jejich 
zážitky.


