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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Mezinárodní 
den přátelství

na  čtvrtek 30. července 
vychází v mezinárodním 
kalendáři místo pro Me-
zinárodní den přátelství.
 A  tenhle den by se měl 
pořádně oslavit i  u  nás 
v hospodě, nemyslíte?
 Určitě se Pod Věží schá-
zíte nejen s řadou kumpánů 
a spolusedících, spolupijí-
cích i jiný spoluněcosdílí-
cích, ale taky s  nejedním 
svým kamarádem.
 My myslíme, že není 
vhodnější oslava tohohle 
svátku, než přiťuknout si 
s kamarády nějakým tím 
aperitivem z naší nabídky.
 Takže neváhejme a po-
zvedněme skleničky!

v sobotu 27. června 2015 
se ve  sportovním areálu 
Blanice odehrál 7. ročník 
tradičního letního turna-
je dG303 open. A jeho 
večerní část, která už po-
několikáté nese hlavičku 
studia doHráno, se 
znovu točila u nás v hos-
podě.
 Pod Věž tak dorazila po-
četná skupina účastníků 
zmiňovaného turnaje a zá-
bava se naplno rozjela ještě 
za světla.
 Už kolem 19h běžel 
na  plné obrátky improvi-
zovaný jukebox a  dlouho 
se nečekalo ani na  první 
tanečníky, kteří brzo obsa-

dili improvizovaný parket. 
Ten večer totiž rozhodně 
bylo co oslavovat. 
 Pořádající tým DG303 
dokázal zopakovat své loň-
ské prvenství a jako vůbec 
první tým v historii turna-
je zvládl obhajobu.
 Špatně si ale nevedl ani 
spřátelený tým Študáků. 
Mančaft, jehož kostru tvo-
ří pražský výběr doplněný 
o  ty nejlepší plnokrevníky 
z vodňanské stáje, se umís-
til na  krásném 5. místě, 
když v  rozhodujícím sou-
boji prokázal psychickou 
vyspělost a na penalty po-
razil o  generaci mladšího 
soupeře z Chillu.

 Nás tedy těší, že zlatý 
pohár pro vítěze turna-
je DG303 OPEN zůstá-
vá na  svém místě (u  nás 
v  hospodě) a  také to, 
že  DG303 prožívá nejú-
spěšnější období v  histo-
rii klubu; příští rok totiž 
bude DGčko útočit nejen 
na hattrick ve Vodňanské 
lize, ale díky letošnímu 
prvenství v  turnaji také 
na letní hattrick. Pro tuh-
le misi už se dokonce sta-
čil vymyslet během večera 
název. DOUBLE TRE-
BLE.
 Tak snad to vyjde a Pod 
Věží bude co oslavovat 
i v příštích letech.

turnAjové studio doHráno 
se znovu točilo pod věží

Televizní studio jsme tentokráte sestavili ve výčepu
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stejně, jako v  minulém 
čísle podvěžáckýho ku-
rýra, tak i  tentokrát má 
pro vás Filmfanatic hned 
2 tipy.
 Ten první se týká pátého 
dílu série Mission Impossi-
ble s  přívlastkem Národ 
grázlů.
 Nevíme, do  jaké míry 
by tohle spojení mohlo 
platit o  Češích, ale jed-
no je jisté. Film samotný 
byste si neměli nechat ujít 
v  kinech. Podle prvních 
reakcí recenzentů jde to-

tiž o  skvělou akční podí-
vanou a  Tom Cruise tak 
znovu potvrzuje, že jeho 
star power i cit pro projekty 
je neskutečný. A  čert vem 
jeho scientologické avan-
týry. Premiéra filmu byla 
30. července 2015.
 Druhým tipem je nejno-
vější film Guye Ritchie-
ho, který do  českých kin 
vstoupí pod názvem Krycí 
jméno U.N.C.L.E.
 Guy Ritchie je ten týpek, 
co nám přinesl originál-
ní britské gangsterky jako 

jsou Sbal prachy a vypadni, 
Podfu(c)k, Rocknrolla nebo 
taky nejnovější filmová 
dobrodružství Sherloc-
ka Holmese. Krycí jméno  
U.N.C.L.E. má premiéru 
20. srpna 2015.
 Další filmové i  seriálové 
novinky najdete na  www.
filmfanatic.cz

okénko FilMovéHo FAnAtikA

Hrátky 
s poHáreM

svého času přišel s  ori-
ginálním úchopem po-
háru pro vítěze ligy 
mistrů slávista vladi-
mír Šmicer. Během stu-
dia doHráno, které 
následovalo po  turnaji 
dG303 open, ale s  ně-
čím podobným přišel 
také rosťa Bakula. 
 Tak trochu po  vzo-
ru Štístka si pohár nasadil 
na hlavu a předvedl s ním 
několik vítězoslavných 
póz. Vzhledem k tomu, 
že pohár má ploché dno, 
musel přijít na hlavu svojí 
hlavní částí a ucha poslou-
žila, jako držadla.

pražská slavia praha si 
svou ligovou generál-
ku přijela odehrát na  jih 
čech. konkrétně do pís-
ku, kde se postavila bu-
dějovickému dynamu 
a zvítězila 2:0.
 Na utkání vyrazila řada 
našich štamgastů i fanouš-

ků dobrého fotbalu, jenž 
borci v sešívaných dresech 
servírují širokým masám, 
a mezi všemi nechyběl ani 
Luboš Hrbek řečený Lama 
- jeden z našich štamgastů.
 Pohotový fotograf ho za-
chytil v krkolomné pozici 
právě u autobusu pražské-

ho klubu a v kuloárech se 
ihned začaly rojit otázky.
 Co to tam Lama dělá? 
Klaní se? Nebo snad zvrací?
 Jasnou odpověď na otáz-
ku dokáže dát snad jen 
sám protagonista kýžené-
ho okamžiku, takže pokud 
vás to zajímá, zeptejte se.

záHAdA lAMovA předklonu: 
klAněl se, neBo zvrAcel?

výzvA 
k lidskosti

Bezcitnost některých lidí 
nezná hranic; v červenco-
vých vedrech byli schopni 
vyhodit štěně k popelni-
cím. Nebuďme k takové-
mu jednání lhostejní!

Lama u klubového autobusu pražské Slavie
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legendární postoj kapi-
tána Morgana ze stejno-
jmeného ruMu nejspíš 
každý zná. A na základě 
tohohle signifikantního 
znamení jsme odhalily, 
že kapitánová česká re-
inkarnace navšívila také 
naší hospodu.
 Stalo se tak v průběhu 
již několikrát omílaného 
studia DOHRÁNO, což 
jenom potvrzuje fakt, že 
kdo ten večer chyběl, udě-
lal chybu.
 Ještě za výborných svě-
telných podmínek by totiž 
byl svědkem vtělení kapi-
tána Morgana do Fandy 
Študenta, který před ba-
rem vyšvihnul ukázkovou 
pózu - jakoby přímo vy-
padlou z etikety legendár-
ního RUMu.
 Co na tom, že v ruce mu 
v tu chvíli uvízla Plzeň 
namísto šavle?! Každému 
alkoholově vzdělanému 
návštěvníkovi hospody 
muselo být jasné, o co jde.

pod věž 
nAvŠtívil 
kApitán 
MorGAn

jirkA novák potvrdil stAtus leGendy
věděli to všichni, ale jest-
li někdo pochyboval, tak 
ve  finále turnaje dG303 
open se o  tom mohl 
znovu přesvědčit. Jirka 
Kuňák Novák je skuteč-
nou brankářskou legen-
dou! 
 Jirka totiž vychytal (sku-
tečně vychytal, protože 
všechny střely šly na bran-
ku) všechny 4 penaltové 

pokusy soupeře a  velkou 
měrou se tak zasloužil 
o prvenství DG303.
 Když na  penaltový roz-
střel šel, s  klidem sobě 
vlastním navíc pronesl pa-
mátnou větu, ; „Koukejte, 
teď něco uvidíte.“
 I  díky téhle suverenitě 
se pak mohl s  chutí napít 
z poháru pro vítěze turnaje 
DG303 OPEN.

Misie je církevní mise, 
vyslání křesťanských ka-
zatelů mezi jinověrce. 
není proto divu, že prá-
vě tohle přízvisko dosta-
la mise Honzy veselého, 
který se vypravil šířit 
pivní osvětu do  turecka 
- právě mezi jinověrce.
 Na  záslužnou cestu se 
z čistě bezpečnostních dů-
vodů nevydal sám. Marti-
na (rozená Turková) byla 
druhým pivním apošto-

lem, který se z jihočeských 
Vodňan vydal do  turecké 
Alanye.
 Při přestupu v  bavor-
ském Mnichově nasáli naši 
pivozvěstové další atmosfé-
ru a  insipraci nezbytnou 
k úspěšnému naplnění cíle  
svojí misie a pak už vyrazi-
li do země půlměsíce.
 Jak už bylo uvedeno, pro 
Martinu to byla taková ex-
kurze do druhého domova 
a při této příležitosti tam-

ní obyvatelé (Turci) neušli 
zmíněné pivní osvětě.
 Dočkali se charitativních 
lekcí (rozuměj podávaných 
ZDARMA) v čepování 
piva a veřme, že alespoň 
něco si z této edukace od-
nesli.

vesyHo turecká Mis(i)e

Podvěžáčtí pivozvěstové ve vlnách Středozemního moře
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do  redakce nám na  po-
slední chvíli dorazila jed-
na čerstvá zpráva, kterou 
jsme obratem zpraco-
vali a  přinášíme ji ještě 
v  tomto čísle podvěžác-
kýho kurýra.
 Že se u nás v hospodě 
občas vyskytuje zvěř, to jis-
tě všichni ví. A eckdy to 
není zvěř lidská, ale často 
i ta animální. Za tu dobu, 
co je legendární základna 
znovu otevřená, už k nám 
stačil zavítat kůň nebo pes.
 Teď ale řady zvířecích 
návštěvníků rozšířil NE-
TOPÝR! V hospodě se zje-
vil nečekán a nezván, ale 
naši štamgasti zachovali 
chladnou hlavu, klid a bez 
rozmyslu přizvali netopýra 
ke stolu.
 Ten se od něj sice zane-
dlouho zkácel k zemi, ale 
nejspíš jenom proto, aby 
byl blíž pivnímu půllitru, 
který mu tam štamgasti 
nachystali.
 A teď věřte nevěřte :-)

podvěžáckej ping pong 
má svojí kvalitu, to ví 
kdekdo. teď se ale sláva 
naší hospody donesla až 
ke skutečnému mistrovi v 
oboru. nejúspěšnějšímu 
českému hráči stolního 
tenisu petru korbelovi.

 Jeden z  našich hostů je 
jeho pravidelným osob-
ním řidičem a  při této 
příležitosti dostal výbor-
ný nápad, že by přes Petra 
Korbela mohl poslat po-
zdravy všem podvěžáckým 
pinkálistům.

 Na  kus obyčejného pa-
píru tedy vytisknul vzkaz 
a poprosil mistra, aby s ním 
zapózoval.
 Ten bez rozpaků souhlasil 
a vy si tak můžete prohléd-
nout fotografii, která zachy-
cuje Petra Korbela, kterak 
posílá pozdravy všem pin-
kálistům z  vodňanské re-
staurace Pod Věží.
 Na  základě této skuteč-
nosti jsme začali zvažovat 
zprovoznění síně slávy. V ní 
bysme hromadili právě po-
dobné unikátní materiály, 
na  kterých by naší hospo-
du zmiňovala některá slav-
ná osobnost.
 Proto už jsme požá-
dali o  stavební povolení 
na  MěÚ Vodňany a  dou-
fáme, že nám bude povole-
no přistavit dalších 8 pater, 
která by zaplňovala právě 
síň slávy.
 Jedině takováto kapaci-
ta by totiž podle nás mohla 
odpovídat věhlasu restaura-
ce Pod Věží Vodňany.

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

věHlAs podvěžáckéHo pinG ponGu 
se donesl Až k petru korBelovi

netopýří 
invAze do 
restAurAce 
pod věží

podvěžáckej kurýr ob-
vykle bývá studnicí zají-
mavých informací. proto 
z  něj tenhle článek ční 
tak okatě, že ho určitě 
nikdo nepřehlédne. 
 Nejspíš tak půjde o  je-
den  z  nejčtenějších člán-

ků v historii Podvěžáckýho 
kurýra vůbec.
 A to i přesto, že se v něm 
opravdu vůbec nic ne-
dozvíte. Jak už ostatně 
prozrazuje jeho samotný 
nadpis. Měli byste naší re-
dakci víc věřit a  podobné 

zprávy skutečně přecházet 
bez povšimnutí – ušetříte 
si čas. 
 Těm, ktěří tenhle článek 
opravdu nečetli tímto gra-
tulujeme, ale jestli se z něj 
někdo něco dozvěděl, ať 
nám dá vědět co to bylo :-)

nečtěte tento článek: je ABsolutně 
nepodstAtný A úplně o ničeM

Petr Korbel posílá pozdravy našim pinkálistům


