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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Grilovací sezóna u konce a ta 
okurková je stále nezvěstná

Krůta a ovce už se točí...

oslavili jste 
světový den 
toalet?

letošní grilovací sezó-
na je definitivně u konce. 
někteří ji uzavřeli stylo-
vým nabodnutím krůty 
a  ovce v  teplotním pro-
středí -1 °c, což je doza-
jista úctyhodný výkon, 
ale ani tak by neměl za-
střít jednu důležitou otáz-
ku; kde sakra je okurková 
sezóna?
 Na  stránkách Podvěžác-
kýho kurýra vás o  tomto 
fenoménu informujeme ka-
ždoročně, protože alespoň 
jedenkrát za  rok nastane 
pověstné suší období, kdy 
není tolik témat na  člán-
ky a  redakce musí hodně 

improvizovat, někdy si do-
konce doslova cucat z prstu 
články o ničem apod.
 jenže letos z nějakého dů-
vodu tohle období nepři-
šlo - alespoň prozatím. A to 
jsme, jako jedno z mála mé-
dií, úplně vypustili kauzu 
Čapího hnízda, únosu do-
volených na  Krymu a  dal-
ších libůstek z  kategorie 
českého politického bizáru.
 Zkrátka a dobře, na strán-
kách našeho plátku se do-
čtete jen skutečná témata, 
o kterých se po vydání dis-
kutuje i  v  jiných hospo-
dách, než jen na legendární 
základně Pod Věží. Urču-

jeme směr a  udáváme tón. 
A  nejinak tomu bude také 
v prosinci, kdy budeme spí-
vat tradiční koledy, koukat 
na  další filmový maratón 
a podnikat další akce.

19. listopadu byl nejen 
Mezinárodní den mužů 
(která z dam si vzpo-
mněla, co?), ale také 
světový den toalet.
 Záchod. Místo, kde 
prožíváme jedny z nej-
intimnějších okamžiků 
a království, do kterého 
mají vstup zakázaný i naši 
nejbližší přátelé.
 Jenže kdo z nás si ales-
poň jednou za rok uvědo-
mí, kolik radosti a úlevy 
nám naše drahé toalety 
přinášejí? Alespoň jeden-
krát za rok by na tyto za-
pomenuté hrdiny mohl 
vzpomenout každý z nás.
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lets Make 
vodňany 
Great 
aGain!

Podvěžáci jsou Mistry 
světa vltavotýnska 
ve volenéM Mariáši!

Malcajtka a Malcajt. Mistři světa Pod Věží.

vodňanské Pivo vodvar se chystá 
na 2. Podvěžáckou Pivní deGustaci

v  České republice ne-
dávno proběhly komu-
nální volby a  také naše 
restaurace se stala mís-
tem, které mohlo roz-
hodnout o osudu našeho 
města. a  možná tomu 
tak skutečně bylo!
 Na  vstupní bráně le-
gendární základny se to-
tiž před volbami objevili 
volební plakáty jednoho 
z našich milých návštěvní-
ků a  kdo ví. Třeba právě 
ty přinesly několik rozho-
dujících hlasů, které nako-
nec zapříčinily, že vítězem 
voleb se stalo hnutí Vod-
ňany 2022.
 Protože, kdo by odolal 
trumpovsky neskromným 
heslům, které zdobily dve-
ře naší hospody?! Zkrátka 
pojďme udělat Vodňany 
znovu velkými a  dejme 
k  tomu pivo zadarmo 
a fotbal každý den!

Sládek vodňanského pi-
vovaru Vodvar i další čle-
nové představenstva se 
konečně shodli na tom, že 
jejich pivo je připraveno k 
prezentaci široké pijácké 
veřejnosti a bude součástí 
historicky 2. podvěžácké 

pivní degustace. Její termín 
bude upřesněn a oproti pů-
vodnímu plánu se přesune 
až do roku 2019, takže po-
zorně sledujte stránky Pod-
věžáckýho kurýra nebo náš 
Facebookový profil, kde se 
termín včas dozvíte.

Pod věž chodí hodně vy-
sokých šarží, ale mis-
try světa u nás nevítáme 
každý den. Proto jsme s 
úctou a obdivem přivítali 
Malcajtku a Malcajta.

 Ti se totiž stali mistry 
světa vltavotýnska ve vo-
leném mariáši a přivez-
li na legendární základnu 
ukázat nádherný putovní 
pohár, který ke svému ti-

tulu obdrželi. Nevítaly je 
davy fanoušků na Staro-
městském náměstí, ale jen 
hrstka nejvěrnějších a nej-
žíznivějších pijanů jednoho 
sobotního večera...
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nicolas cage býval kva-
litním hercem, ale v  po-
slední době klesal spíše 
do  ranku stevena sega-
la. v  dramatu joe však 
nedávno naznačil, že by-
chom ho ještě neměli ode-
pisovat. a já jsem moc rád, 
že v akčním retro-hororu 
Mandy je znovu ucházejí-
cí, i když tentokráte je to 
nejspíš zásluha režiséra 
Panose cosmatose.

 Film by se mohl ode-
hrávat fakticky v  jakékoli 
době. Cage žije s malířkou 
Mandy poklidným živo-
tem kdesi uprostřed bo-
rovicových lesů někde 
na  americkém severozá-
padu, dokud je jedné noci 
nenapadne banda vyšinu-
tých hrdlořezů. Už z názvu 
filmu vyplývá, že někdo se 
pak musí vydat na  cestu 
pomsty a  důvtipný čtenář 

správně tuší, že to bude 
právě Nicolas Cage.
 Ten ani nemusí moc hrát, 
stačí mu tvářit se vyšinutě, 
což zvládá dokonale. a  for-
ma tak vítězí. Je však tak 
kouzelně psychydelická 
a  krvavá, že to ke kvalitní-
mu zážitku bohatě stačí.

když je na Párty kaše

Kaše už byla v historii u mnoha památných akcí...

okénko filMového fanatika

Podvěžácká 
noha sPoČinula 
vedle Malé 
Mořské víly

Pozor na Miny!

jistě se v  řadách našich 
čtenářů najde nemalý 
počet těch, kteří pama-
tují kaši na  nějaké pár-
ty. a myslíme skutečnou 
bramborovou kaši, ne tu 
slangovou.
 Rozhodně by to stálo 
za  vědeckou studii pod-

porovanou z  rozpočtu 
Evropské unie a  snad by 
z toho nakonec kápla i ně-
jaká ta Nobelovka, avšak 
na  takové dlouhé rozbo-
ry nemáme čas. Proto si 
musíme vystačit s  vlast-
ní intuicí a  několika lety 
zkušeností s  návštěvami 

hospodských a  restaurač-
ních zařízení.
 Sem tam se vprostřed 
popíjení stane, že ně-
kdo z  davu dostane chuť 
na  bramborovou kaši. 
A  pokud má štěstí, najde 
ji na  jídelním lístku právě 
navštívené restaurace!

Podvěžáci dál křižují 
svět a tentokráte zakři-
žovali do  kodaně, kde 
před vítězným zápasem 
pražské slavie navští-
vili také legendární so-
chu malé mořské víly.
 Malá mořská víla, dán-
sky Den lille Havfrue, je 
bronzová socha Edvarda 
Eriksena, která zobrazu-
je mořskou pannu, a na-
chází se na  břehu moře, 
na  promenádě Langeli-
nie v  Kodani. Je jedním 
z nejznámějších symbolů 
Kodaně a celého Dánska. 
Měří 1,25 metru a  váží 
175 kilogramů.

POZOR! Obdrželi jsme 
varování, že v některých 
hospodách můžete při 
popíjení narazit na minu! 
Rychle sdílejte, než to 
smažou!
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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

Stadion Manchesteru United (nahoře) a Liverpoolu (dole).

dG303 vyslalo své skauty na 
Pozorování do anGlického 
Manchesteru a liverPoolu

„ Fotbal byl od 5, sraz 
ve 4. Přišel jsem 
v půl 4 s tím, že budu 
první, ale na lístku 
už byly hrábě.“

I takové bylo 290. derby 
pražských „S“.

Pod věží 
Proběhla 
tradiČní 
schůze 
vodňanské 
liGy

dG303 už je v současnos-
ti s  devíti mistrovskými 
tituly nejúspěšnějším klu-
bem vodňanské ligy, ale 
vedení nenechává nic ná-
hodě. Proto vyslalo za la-
manšský průliv hráčské 
agenty, aby pátrali po no-
vých talentech, kteří by 
mohli najít uplatnění 
na vodňanské palubovce.
 Cesta začala vlastně už 
v  dánské Kodani, kde ne-
jmenovaní agenti sledova-
li zápas Slavie Praha a poté 
se  přes Prahu vydali právě 
do Spojeného království.
 V  Manchesteru však ne-
pátrali po  fotbalových 
talentech na stadionu míst-

ního United (i  když i  tam 
se zašli podívat), ale v tam-
ních pubech. Právě tady se 
totiž podle klubové analý-
zy skrývá největší potenci-
ál pro rozšíření hráčského 

kádru a  to i  s  příhlédnu-
tím k tzv. „druhé fázi“, kte-
rou berou v DG303 velice 
seriózně. O  výsledcích in-
spekční cesty budeme in-
formovat...

na  základně už tradič-
ně proběhla předsezónní 
schůze zástupců klubů 
vodňanské ligy.
 V  přímém přenosu 
byla týmům  nalosována 
startovní čísla, probrány 
změny pravidel i  další or-
ganizační záležitosti.
 Samotná Vodňanská 
liga pak zahájila jubilejní 
25. ročník v neděli 18. lis-
topadu 2018 a vy se můžete 
podívat na kompletní hrací 
plán ročníku 2018/2019 na 
www.vodnanskaliga.cz


