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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Doplňujeme
fotoalba
na facebooku

V  našich fotoalbech 
na  facebookovém pro-
filu vám dlužíme foto-
dokumentaci z  několika 
starších akcí a tenhle rest 
se chystáme v  nejbližší 
době vyrovnat.
 Těšit se tak můžete na-
příklad na snímky z tra-
dičních vánočních koled, 
které se i letos náramně 
vydařili - jak jste o tom 
mohli číst v minulém čís-
le Podvěžáckýho kurýra.
 Ale zveřejníme zábě-
ry také z dalších libových 
akcí; např. ze III. pod-
věžácké LANky, filmové-
ho maratonu atd.

Vodňanská liga měla le-
tos na programu už svůj 
22. ročník. V  něm zavr-
šili hráči DG303 zlatý  
HattRIck, když ve fi-
nále dokázali zvítězit nad 
favorizovanými otroky 
ohnivé vody a připsali si 
tak celkově už 7. mist-
rovský titul, čímž stano-
vili nový rekord.
 Ten dosavadní drže-
li hráči FC Záruba, kte-
ří vyhráli Vodňanskou 
ligu celkem 6x a mezi nej-
hvězdnější plejery tehdejší-

ho suveréna patří také naši 
věrní štamgasté Honza Ve-
selý a Luboš Hrbek.
 Většinu titulů za  nimi 
vychytal i náš výčepní Jir-
ka Novák, který však ne-
chyběl u  mistrovských 
oslav ani tentokrát. Prá-
vě on totiž letos hájil bran-
ku mistrovského DGčka 
a  ve  svých 40 letech si 
připsal vůbec první titul 
ve žlutočerném dresu.
 Jsme rádi, že historic-
ké rekordy drží a  násled-
ně překonávají právě naši 

štamgasti a pravidelní hos-
té. DGčko totiž svůj his-
torický úspěch oslavilo (už 
tradičně) u nás v hospodě 
a bylo u toho pěkně živo.
 Nechyběly tradiční tan-
ce a zpěvy, vyhlášené rízeč-
ky ala dokopná a ve vítězné 
euforii došlo také na foce-
ní se všemi trofejemi, které 
DG303 za 22 let své exis-
tence vyhrálo.
 V  tu chvíli to v  salónku 
vypadlo, že poklad na stří-
brném jezeře se stal skuteč-
ností.

DG303 VyHRálo potřetí 
V řaDě VoDňanskou lIGu 
a zaVRšIlo zlatý HattRIck

DG303. Mistři Vodňanské ligy 2015/2016 se všemi trofejemi klubu.
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tradiční filmové okén-
ko dnes bude tak trochu 
i  okénkem televizním. 
filmfanatic totiž tento-
krát doporučí nejen film, 
ale i brilantní seriál.
 Američtí Oscaři jsou roz-
dáni, Leonardo DiCaprio se 
konečně dočkal zlatého ple-
šouna za hlavní mužský he-
recký výkon, loňský triumf 
obhájil Alexandr Gonzáles 
Iňaritu s  filmem Revenant: 
Zmrtvýchvstání, ale tu asi 
nejhlavnější cenu za nejlep-
ší film si odnesl celkem pře-
kvapivě snímek Spotlight.
 Novinářské drama o od-
halování sexuálního zneu-
žívání katolickými kněžími 
vyhrálo zaslouženě. Film 
podle skutečných událos-
tí se totiž směle může řa-
dit mezi nejlepší žánrovky 
po  bok Všech prezidento-
vých mužů a dalších.
 Nicméně daleko zábav-
nější podívanou vám na-
bídne seriál Narcos. Ten 
také vypráví skutečný pří-
běh, ale tentokráte jde 
o kokainového krále Pabla 
Escobara. Desetidílná série 
z dílny Netflixu je jedním 
z  nejlepších seriálů roku 
2015, takže pokud chce-
te poznat, jak to v Kolum-
bii chodilo ještě nedávno, 
neváhejte. Filmfanatic roz-
hodně doporučuje!

okénko 
fIlmoVéHo 
fanatIka

fIlmoVý maRatón s  Italským 
Hřebcem Rocky balboou

pod Věží už se z toho sta-
la tradice. podobně, jako 
Vánoční koledy, nesmí 
o  svátcích chybět ani fil-
mový maratón. 
 Tentokrát byly na  pořa-
du dne filmy, ve  kterých 
Silvester Stallone hraje le-
gendárního boxera Rocky 
Balbou. 

 Italský hřebec tedy úřa-
doval na  plátně v  zadním 
salónku naší hospody a lo-
gicky nechyběl ani 4. díl, 
ve kterém došlo i na bájný 
souboj Rockyho a  ruského 
bijce Ivana Draga.
 Etalon všeho, co bylo 
na osmdesátkových filmech 
super byl vrcholem večera.

Česká obchodní in-
spekce zavítala se svý-
mi přísnými kontrolami 
také k  nám do  hospody. 
na  řadu přišla i  přesná 
kontrola teploty piva a to 
za  použití těch nejmo-
dernějších technologií.
 Jednoho večera se pros-
tě stalo toto; klika cvakla, 
dvéře letí, ČOIka vchází 
do dveří. 
 A to se slovy, že prej tep-
lotu piva přeměří. Kuňák 

se tedy na  patě se otá-
čí a  pípu hnedka roztáčí. 
Na  stůl bleskem zanáší až 
se pívo orosí.

 Všechno pak naštěstí 
dobře dopadlo a  pivo vy-
kazovalo i  po  5 minutách 
solidní teplotu 5,8 °C.

RestauRace poD Věží pRošla přísnou 
kontRolou České obcHoDní Inspekce

Pivo po přinesení na stůl vykazovalo precizní teplotu 2,8 °C.
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na  konci ledna 2016 se 
čtyřčlenná eskadra na-
šich štamgastů vyda-
la ke  konkurenci, aby si 
ověřila svoje bowlingové 
schopnosti.
 Elitní delegace ve složení 
Hurd, Vesy, Paďák a Lama 
zvolila k  této příležitos-
ti náležitě reprezentativní 
outfit a celou návštěvu po-
jala ve vší vážnosti. 
 K tomu výborně poslou-
žila štamgasťácká trička, 
která od nás vybraní hosté 

dostali před lety, jako vá-
noční dárek.
 Během samotné bohuli-
bé sportovní činnosti byli 
podvěžáčtí delegáti pravi-
delně zásobováni pivním 
mokem, který jim osob-
ně sevíroval Fanda Minář 
a  podporoval tím stoupa-

jící formu i  zřpesňující se 
mušku našich bowlingářů.
 Ne všichni ale spoléhali 
pouze na své vlastní schop-
nosti a uchýlili se k (proza-
tím) povolenému dopingu 
v  podobě modliteb přímo 
na  dráze (vizte foto vlevo 
dole, kde pózuje Hurd).

poDVěžácI na  bowlInGu

Podvěžáci na bowlingové dráze ve slušivých štamgasťáckých tričkách.

V hospodě už na to nejed-
nou přišlo slovo. kdo je 
to vlastně onen bájný šta-
mgast a kdo se může tím-
to titulem honosit? aby 
byl stav věcí jednou pro-
vždy narovnán, rozhodli 
jsme se vydat na  lingvi-
stickou misi a  o  její vý-
sledky se  s  vámi podělit 
na řádcích níže.
 Dle všemožných tiště-
ných slovníků i online vy-
kladačů významů slov je 
štamgast stálý, pravidelný 
host pohostinského zařízení.
 Někdy se uvádí, že ten-
to host by měl být v  re-
stauračním zařízení také 
vítaný, s  čímž nejspíš sou-
hlasíme. Jedině tím, že 
každému hostinskému po-
skytneme tuto pravomoc 
totiž docílíme toho, aby se 
nám po  jednotlivých hos-
podách netoulali nechtění 
štamgasti, kteří by ve sku-
tečnosti byli spíše trpěný-
mi hosty.
 Slovíčko štamgast je pod-
statné jméno rodu mužské-
ho životného. Dělíme ho 
na  štam-gast a  skloňujeme 
dle vzoru pán.
 Slovíčko pochází z  ně-
meckého Stammgast, které 
by se dalo doslovně přelo-
žit jako kmenový host.
 Věříme, že tento edu-
kační sloupek přispěje 
ke  kultivaci hospodského 
prostředí a  rozšíří obzory 
těm z vás, kteří měli v této 
věci doposud mezery :-)

lInGVIstIcký 
koutek: 
Význam sloVa 
štamgast



restauracepodvezi.cz 033 | Únor 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

na  konci ledna 2016 se 
čtyřčlenná eskadra na-
šich štamgastů vyda-
la ke  konkurenci, aby si 
ověřila svoje bowlingové 
schopnosti.
 Elitní delegace ve složení 
Hurd, Vesy, Paďák a Lama 
zvolila k  této příležitos-
ti náležitě reprezentativní 
outfit a celou návštěvu po-
jala ve vší vážnosti. 
 K tomu výborně poslou-
žila štamgasťácká trička, 
která od nás vybraní hosté 

dostali před lety, jako vá-
noční dárek.
 Během samotné bohuli-
bé sportovní činnosti byli 
podvěžáčtí delegáti pravi-
delně zásobováni pivním 
mokem, který jim osob-
ně sevíroval Fanda Minář 
a  podporoval tím stoupa-

jící formu i  zřpesňující se 
mušku našich bowlingářů.
 Ne všichni ale spoléhali 
pouze na své vlastní schop-
nosti a uchýlili se k (proza-
tím) povolenému dopingu 
v  podobě modliteb přímo 
na  dráze (vizte foto vlevo 
dole, kde pózuje Hurd).

poDVěžácI na  bowlInGu

Podvěžáci na bowlingové dráze ve slušivých štamgasťáckých tričkách.

V hospodě už na to nejed-
nou přišlo slovo. kdo je 
to vlastně onen bájný šta-
mgast a kdo se může tím-
to titulem honosit? aby 
byl stav věcí jednou pro-
vždy narovnán, rozhodli 
jsme se vydat na  lingvi-
stickou misi a  o  její vý-
sledky se  s  vámi podělit 
na řádcích níže.
 Dle všemožných tiště-
ných slovníků i online vy-
kladačů významů slov je 
štamgast stálý, pravidelný 
host pohostinského zařízení.
 Někdy se uvádí, že ten-
to host by měl být v  re-
stauračním zařízení také 
vítaný, s  čímž nejspíš sou-
hlasíme. Jedině tím, že 
každému hostinskému po-
skytneme tuto pravomoc 
totiž docílíme toho, aby se 
nám po  jednotlivých hos-
podách netoulali nechtění 
štamgasti, kteří by ve sku-
tečnosti byli spíše trpěný-
mi hosty.
 Slovíčko štamgast je pod-
statné jméno rodu mužské-
ho životného. Dělíme ho 
na  štam-gast a  skloňujeme 
dle vzoru pán.
 Slovíčko pochází z  ně-
meckého Stammgast, které 
by se dalo doslovně přelo-
žit jako kmenový host.
 Věříme, že tento edu-
kační sloupek přispěje 
ke  kultivaci hospodského 
prostředí a  rozšíří obzory 
těm z vás, kteří měli v této 
věci doposud mezery :-)

lInGVIstIcký 
koutek: 
Význam sloVa 
štamgast



restauracepodvezi.cz 033 | ÚNOR 2016POUZE ČTENÁŘ PODVĚŽÁCKÝHO KURÝRA PIJE INFORMOVÁN

oblíbenost ping pongo-
vého sportu v naší hospo-
dě neuvadá, ba naopak. 
a hraje se doslova do roz-
trhání těla!
 Jak jinak si totiž vysvět-
lit situaci, kterou pohoto-
vý fotograf zachytil během 
večera ze soboty 13. února 
na neděli 14. února?!
 Tu noc u  nás probíha-
la dokopná DG303, ale 

v  hospodě se protočila 
i další řada skvělých hostů.
 Mezi ty nejpamětihod-
nější se určitě může zařadit 
vášnivý hráč ping pongu, 
který vážil nemalou ces-
tu, aby si u nás v  salónku 
mohl pinknout.
 Hrát ho sice nikdo ne-
viděl, marně se pátra-
lo i  po  jeho protihráči, 
ale zřejmě poprvé v histo-

rii ping pongu byl zápas 
ukončen udělením K. O.
 Nic jiného, než Knock 
Out nás totiž při pohledu 
na  tuhle srdceryvnou scé-
nu nenapadlo. Pravidlová 
komise Českého ping pon-
gového svazu nám k tomu 
zatím neposlala svoje vyjá-
dření, ale my jsme přesvěd-
čeni, že Pod Věží zas bylo 
něco poprvé.

k  Vodňanské lize letos 
vyšla celkově už pátá ro-
čenka a  také letos si jí 
můžete stáhnout zcela 
zDaRma.
 V  publikaci, která má 
92 stran najdete všechny 
podstatné informace k ne-
dávno skončenému roční-
ku 2015/2016; výsledky, 
komentáře k zápasům, sta-
tistiky, grafy a samozřejmě 
také představení jednotli-
vých týmů. Nechybí ani 
povedené fotografie, takže 
fanoušci Vodňanské ligy 
mají i  letos prvotřídní in-
formační servis.
 Ročenku stahujte na
w w w.vodnanska l iga.cz 
nebo pomocí QR kódu 
níže...

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

pRVní k. o. V HIstoRII pInG ponGu stáHněte 
sI RoČenku 
VoDňanské 
lIGy 2015/2016

během vánočních svátků 
to u nás v hospodě hodně 
žilo, a proto se do minu-
lého čísla nevešly všechny 
novinky. 
 Jednou z  nich bylo po-
řádání už historicky III. 
Podvěžácké LANky. Počí-
tačoví střelci se tentokrát 
chystali na hraní Star Wars: 

Battlefront II, ale nakonec 
stejně skončili u  osvědče-
ného Call of Duty: Modern 
Warfare.
 I  tak u  toho ale znovu 
byla spousta legrace a  vy-
pitých džusíků nejrůzněj-
ších příchutí. Jak vidno, 
bavit se skutečně umíme 
i bez alkoholu :-)

III. poDVěžácká lanka

Pod Věží se ping pong hraje doslova na hranici lidských možností. A leckdy ještě dál...


