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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Varujeme všechny naše 
štamgasty i  občasné ná-
vštěvníky, že vzhledem 
k  současným meteorolo-
gickým podmínkám jim 
cestu do  naší hospody 
může značně komplikovat 
mlha a nízká inverze.
 Důrazně proto apeluje-
me na  všechny profesionál-
ní i  amatérské piloty, kteří 
by k  nám chtěli zalétnout 
byť jen na jedno, aby se před 
startem vyhnuli konzumaci 
alkoholických nápojů a toto 
nechali až k nám do hospo-

dy. V  bezpečném hangáru 
našeho výčepu nebo salón-
ku je pro ně nachystán do-
statek alkoholu nejrůznější 
voltáže. Na své si tak přijdou 
nejen letecká esa, ale i začí-
nající letci, kteří si svá křídla 
teprve musí vysloužit.
 Situaci už navíc řešíme 
s velením leteckého pro-
storu, které nám přislíbi-
lo zbudovat na vodňanské 
věži signální maják, kte-
rý usnadní žíznivým pi-
lotům orientaci ve městě i 
za zhoršených meteorolo-

gických podmínek a nave-
de je bezpečně na přistání 
na hlavní ranvej před výče-
pem., kde už se jich ujme 
náš ochotný personál.
 I přesto, že letecká dopra-
va patří k nejbezpečnějším 
možnostem transportu na 
světě, je třeba mít se stále 
na pozoru, protože je stá-
le řada faktorů, které nedo-
kážeme ovlivnit.
 Nebo se k nám prostě 
vydejte pěšky a všem zmi-
ňovaným nástrahám se 
(nejspíš) vyhnete :-)

Mlha a nízká inVerze koMplikují 
dopraVu štaMgastů pod Věž

Znalci k nám trefí i poslepu, ale pro nováčky může mít pokus o přistání na baru fatální následky

znoVu Vyšel 
silVestroVský 
speciál

první číslo podvěžáckýho 
kurýra v roce 2018 nabíd-
ne spousty článků o tradi-
cích. a začneme tou, která 
vám nejspíš vykouzlila 
úsměv na rtu; také letos 
jste si totiž mohli přečíst 
silvestrovský speciál!
 Dočetli jste se v něm, že 
Pod Věží také promluvi-
la do prezidentských voleb, 
že se u nás budou natáčet 
nové díly seriálu Hospoda 
nebo to, jak k nám chodí 
pašerák Krakonoš. Nechy-
běl ani článek s migrační 
tématikou a lékařský kou-
tek. Zkrátka opět kvalitní 
čtení :-)
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Vánoce mají mnoho dob-
rých tradic a  jednou 
z  nich je také to, že pod 
Věží se mezi svátky koná 
filmový maratón.
 Trvá obvykle hned něko-
lik hodin a  absolvovat ho 
zvládnou skutečně jen zku-
šení filmoví diváci, kteří si 
navíc nevystačí jen s kvalit-

ním filmovým rozhledem, 
ale ve svém repertoáru musí 
mít také určitou dávku hos-
podské způsobilosti. 
 Udržet se totiž několik 
hodin Pod Věží není až tak 
snadnou záležitostí, jak by 
se na  první pohled mohlo 
zdát. Vždyť uvažte; neustá-
lý tlak na to, abyste si dali 

ještě jedno, popřípadě pro-
točili něco ostřejšího. Tuhle 
tíhu na  svých bedrech ne-
unese každý a  svým způ-
sobem by se podvěžácký 
filmový maraton mohl při-
rovnat k  legendárnímu ra-
llye Paříž-Dakar, protože 
také tady se takříkajíc od-
děluje zrno od plev.

Publikum se rod od roku rozšiřuje...

MáMe za sebou také další 
podVěžácký filMoVý Maratón

s okamžikem, kdy vstou-
pil v platnost nový proti-
kuřácký zákon a  většina 
našich štamgastů tak trá-
ví více času na  čerstvém 
vzduchu před hospodou, 
jste si určitě všimli, že re-
staurace pod Věží se sta-
la terčem útoku vandalů 
a kdo ví, možná i teroris-
tů z řad imigrantů, kteří 
se valí naší zemí v  dese-
titisícových davech a  ar-
máda ani policie nestíhají 
divoké hordy brzdit!
 Jiné vysvětlení pro zrůd-
ný atak na  jednu z našich 
pamětních desek jsme to-
tiž nenašli. Ale přesto je 
na místě jedna otázka; do-
čkáme se letos cedule nové 
a  prožije si i  ta své obro-
zení? Podobně jako se to 
poštěstilo legendární zá-
kladně samotné?
 Podle dobře informova-
ných zdrojů je totiž nová 
cedule připravena už více 
než půl roku a  pouze by-
rokratický šiml brání její 
instalaci. Tak snad se letos 
dočkáme!

dočkáMe se 
letos noVé 
cedule?

jsou okamžiky, jejichž 
emoce se na řádky přená-
šejí jen těžko. a jedním 
takovým byl návrat petra 
Hurda fürsta vprostřed 
noci z hor.
 Málokdo věřil, že někte-
rý z účastníků lyžařské-
ho zájezdu by se ten večer 
ukázal. Ale jak vidět srdca-
ři ještě nevymřeli a Hurd 
se ukázal. Klobouček!

náVrat ztepilého horala dojal hospodu
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pokud nás redakční 
paměť neklame, tepr-
ve dnes se na  stránkách 
podvěžáckýho kurýra 
setkáváte s  kuchařským 
receptem.
 Je až s  podivem, že tak 
multifunkční a  rene-
sanční společnost, jakou 
podvěžácká komunita be-
zesporu je, se se svým ku-
chařským uměním vytasí 
až na  stránkách 58. čísla! 
Ale stalo se a  historii už 
nepřepíšeme, Nagano pro-
běhlo, kostky jsou vrženy.
 Z našeho opravdu rych-
lého receptu by měl nej-
spíš radost především 
mistr kuchařské improvi-
zace Jirka Babica, popří-
padě lidový patlal Láďa 
Hruška, co naučil půlku 
národa ž*át blafy. O něco 
menší radost už by ten-
hle recept udělal Zdeňku 
Pohlreichovi, ale nikdy se 
zkrátka nezavděčíte všem.
 Dámy a pánové, na 
fotografii vidíte rychlo-
přípravu buřtů na pivu. 
Podáváme zásadně chla-
zené!

filmfanatic po  čase 
znovu zabrousí do  se-
riálových vod. nebude 
to sice taková švanda, 
jakou by nám předve-
dl poslanec spd Míra 
rozner z  nedalekého 
týna nad Vltavou, ale 
nudit se nebudete - to 
vám mohu slíbit.
 Novinka od  stani-
ce HBO Sedmilhářky se 
na první pohled tváří jako 

seriál pouze pro ženy. Silná 
herecká sestava ženských 
hollywoodských hvězd je 
doplněna o  méně známe 
mužské tváře a mužský pr-
vek je v celém seriálu sku-
tečně spíše na druhé koleji. 
Ale nenechte se mýlit, že 
tohle obsazení by pro mus-
kulaturnější část populace 
nebylo stravitelné.
 Sedmilhářky zkrátka 
a jednoduše patří k tomu 

nejlepšímu, co jsem letos 
na  seriálovém poli viděl. 
A jelikož dobrých seriálů 
s  takhle silným ženským 
obsazením je doslova 
jako šafránu, Filmfanatic 
ho rozhodně doporučuje 
– šesti ze sedmi.

Možná někdo z vás obslu-
hoval anglického krále, 
ale s největší pravděpo-
dobností neví, že svou 
obsluhou ho naopak po-
ctil mladý revolucionář. 
a tím není nikdo jiný, než 
náš výčepní jirka novák!
 Pokud jste to ještě neza-
registrovali, tak na You-
tube kanálu Los Bugeros 
(w w w.goo.g l /eShmrD) 
bylo autorem zveřejně-

no hned několik videozá-
znamů z revolučního roku 
1989. Jde o opravdu zají-
mavé záběry, které doko-
nale vystihují atmosféru 
doby a při jejich zhlédnu-
tí si určitě vybavíte nejed-
nu vzpomínku spojenou 
na začátky naší novodobé 
demokratické réry.
 A mezi těmi, kterým 
tedy vlastěn můžeme 
svým způsobem děkovat 

za naši svobodu, byl i náš 
výčepní Jirka Novák, kte-
rý se od revolučního roku 
prakticky nezměnil - jak 
dokazuje snímek výše.
 Podívejte se tedy na uni-
kátní záběry a pátrejte po 
dalších známých figurách. 
My jsme jich našli hned 
několik, ale nechceme 
vám prozrazovat všechna 
tajemství, která tahle vi-
dea skrývají.

obsluhoVal Vás Mladý reVolucionář

Silvestrovské číslo přináší ještě větší dávku nadsázky, než klasická vydání

kuchařský 
tip z pod 
Věže

okénko filMoVého fanatika
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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

citát čísla

dg303 prožívá v  po-
sledních letech vítěz-
nou sérii a ve Vodňanské 
lize si ji žlutočerní pro-
dloužili také prvenstvím 
v  základní části, za  což 
dostali trofej a  tradič-
ně ji umístili do své síně 
slávy v našem salónku.

 Jak si můžete přečíst 
v  článku vedle, krom to-
hohle prvenství si může 
DGčko připsat také celko-
vé vítězství, pokud ve  fi-
nále porazí Chill a ať už to 
dopadne jakkoli, dokopn-
pu budou mít žlutočerní 
znovu u nás!

 S  předstihem vám tedy 
můžeme slíbit , že v sobo-
tu 17. 2. 2018 bude Pod 
Věží o  něco živější zá-
bava, než tomu bývá už 
v  tak dost nabitých ví-
kendových večerech, kte-
ré se leckdy protáhnou až 
do nedělních rán...

Základní část ještě není naostro, proto je i fotka trofeje neostrá

dg303 znoVu rozšířilo 
sbírku trofejí

Koledy se letos znovu po-
vedly a to i přesto, že byla 
několikrát překročena ka-
pacita hlavního zpěvného 
chóru, neboli našeho před-
ního salónku. Pořadatelé 
proto zvažují, že příští rok 
bude vstup na koledy pou-
ze na místenky :-)

koledy od příště pouze na Místenky?

uteklo to jako voda 
a  Vodňanská liga se blí-
ží ke konci svého dalšího 
ročníku.
 Na palubovce ve víceúče-
lové hale už zbývá odehrát 
jen poslední dvě kola, kte-
rá logicky rozhodnou o le-
tošním mistru i  umístění 
na dalších pozicích.
 Do  FINAL4 se letos už 
tradičně probojovalo také 
DG303, které ve finále na-
razí na  Chill a  finále tak 
bude mít ryze lokální ná-
dech - narozdíl od  due-
lu o 3. místo, kde na sebe 
narazí letošní nováček TK 
Rumpál Prachatice a  FC 
Mexico, což je krycí název 
pro mančaft ze Strunkovic 
nad Blanicí.
 Poslední dvě kola jsou 
na programu v neděli 11. 2. 
a v sobotu 17. 2. 2018. 

Vodňanská liga 
Má před sebou 
finále

„Už aby bylo ráno 
a mohl jsem chlastat 
od rána.“
Opilec v průběhu večera pod 
alpským ledovcem Pitztal...


