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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Putovní 
Pohár zůstává 
Pod věží

tenhle pohár už poma-
lu získává status relikvie 
a  nám je ctí, že svůj do-
mov má už 6 let v  řadě 
za naším výčepem!
 Právě tam mu to totiž po-
dle nás sluší nejvíc a právě 
tam zpříjemňuje popíjení 
těm nejskvělejším štamgas-
tům, na které kouká z hůry, 
odkud má o dění v hospo-
dě ideální přehled. 
 Velký putovní pohár pro 
vítěze Vodňanské ligy na-
víc letos dostal zbrusu nové 
stuhy v  barvách národní 
trikolóry a  tahle kombina-
ce mu ještě přidala na krá-
se, souhlasíte?

vodňanská liga letos 
odehrála svůj jubilejní 
25. ročník. na  startov-
ním poli nabídla nový 
tým, ale co se nezměnilo, 
je jméno vítěze. dG303 
získalo mistrovský titul 
už pošesté v řadě a znovu 
slavilo u nás v salónku! 
 Pokud bychom nebyli 
skromní, jistě bychom se 
odvážili tvrdit, že na všech 
dosavadních vítězstvích 
z  aktuální šňůry máme 

svůj podíl, protože shodou 
okolností vyhrává DGčko 
právě od  doby, kdy legen-
dární základna znovuote-
vřela. Ale takovou lacinou 
polívčičku si nebudeme 
přihřívat :-)
 Šestým vítězstvím v řadě 
stanovili žlutočerní nový 
rekord soutěže, který až 
dosud držel tým FC Zá-
ruba, jenž v letech 2002 až 
2006 dokázal zvítězit 5x 
v řadě.

 V  tomhle legendárním 
týmu spolu tenkrát nastu-
povali také Honza Veselý 
a  Luboš Hrbek, kteří byli 
uvedeni do Klubu ligových 
legend a  v  průběhu veče-
ra rovněž zavítali na žluto-
černou dokopnou. Všichni 
přítomní mistři pak mi-
strovsky slavili a  také mi-
strovsky pózovali, čehož 
důkazem je snímek výše 
i video na našem faceboo-
kovém profilu.

Každá série jednou končí, ale ta žlutočerná zatím pokračuje. Už 6 let!

dG303 Pošesté 
v řadě mistrem 
vodňanské liGy
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Jak už bylo uvede-
no v  úvodním článku, 
dG303 ovládlo odvetný 
finálový zápas poměrem 
6:2 a  dle pozdějších in-
dicií to zřejmě nemoh-
lo dopadnout jinak. jen 
posuďte, jaké náhody se 
později toho večera udá-
ly na tradiční dokopné.
 Nejprve předložil klubo-
vý ministr financí bilanci 
rozpočtu letošní sezóny, 
aby se v  návaznosti na  to 
vytasil na  stůl s  komplet-
ním obsahem kasy. A  ta 
byla nepřekvapivě zno-
vu v  přebytku! Že v  ní 
ale bylo přesně „šest dva“ 
(6 200 Kč), zarazilo i zku-
šeného správce financí. 
Ale to přece jen mohla být 
náhoda.
 Jenže to, co už náhoda 
nemohla být bylo to, že 
brankářská legenda Jirka 
Novák ten večer dora-
zil s  mikinou, která měla 
na prsou znovu čísla 6 a 2. 
Náhoda? Nemyslím si!

maGická moc 
výsledku 6:2

BáJný Jihočeský Pikador 
Byl sPatřen v Praze!

Dílo slavného španělského surrealisty má přesah i do jihočeské gastronomie

Pivovar Platan dodal nové uBrusy
Patří k  dobrým zvy-
kům, že pivovary zá-
sobují svoje hospody 
spotřebním i  užitým 
materiálem a  nejinak je 
tomu samozřejmě také 
u nás Pod věží, kde roli 
vlajkové lodě mezi pivy 
plní protivínské pivo 
Platan. 

 A  právě odtud nám 
před časem dorazily sluši-
vé ubrusy s pivními moti-
vy, které už nějaký pátek 
můžete vídat na  stolech 
ve výčepu, i v zadním sa-
lónku. Člověk si u  jejich 
zkoumání může třeba 
i  zkrátit čekání na  pivní 
kumpány.

Párek v rohlíku je ty-
picky česká varianta hot 
dogu, pokrmu rychlého 
občerstvení.
 Skládá se z ohřátého 
(někdy grilovaného) pár-
ku, případně jiné po-
dobné uzeniny, který je 
vložen do rohlíku či ba-
gety. Na rozdíl od jiných 

variant hot dogu se peči-
vo nenařezává, ale odstra-
ňuje se z něj jedna špička 
a do jeho zbytku se vyráží 
protáhlá prohlubenina.
 Jen v jižních Čechách se 
však tomuto pokrmu říká 
pikador! Ale pozor,  tohle 
slovo má ještě jeden vý-
znam. Je to španělský zá-

pasník s býky vyzbrojený 
kopím. Podvěžácká kul-
turní komise nedávno na-
razila na výstavě obrazů 
Salvadora Dalího právě 
na dílo s názvem Pikador 
a necháváme na vás, jestli 
dílo mistra zobrazuje náš 
jihočeský pikador, nebo 
ten španělský...
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o svátcích ProBěhl také 
tradiční filmový maraton

Účastníci filmového maratonu s Četníky...

okénko filmového fanatika

nové 
kluBové vozy 
Pro dG303

filmfanatic dnes přináší 
filmový tip na hodně ne-
tradiční podívanou. 
 Záhada Silver Lake už 
posbírala nadšené ohla-
sy, které film přirovnávají 
k  nejlepším kouskům Da-
vida Lynche, jenže podle 
Filmfanatica má tenhle 
film místo spíše po  boku 
klenotů jako Strach a hnus 
v Las Vegas. Sam (Andrew 
Garfield) je nečitelný flá-

kač, kterému hrozí exeku-
ce, ale on to příliš neřeší. 
Raději zevluje na  balkoně 
a  okukuje kočičky u  ba-
zénu, popřípadě stárnoucí 
hippiesačku na  sousedním 
balkonu, která chodí per-
manentně nahoře bez. 
Nemá na nájem, ale zadnici 
si vozí v nadupaném Fordu 
Mustang GT – což je mož-
ná v L. A. kára vandráků, 
kdo ví?! K filmu tenhle pa-

radox perfektně sedí. Když 
ale zmizí jeho půvabná 
blond sousedka, do které se 
zadíval, najde v sobě touhu 
zjistit, co se s ní stalo a pou-
ští se do pátrání. 
 A vy byste se měli na ces-
tu za odhalením záhady vy-
dat s ním ;-)

Pod věží je mezi svátky 
ke  konci roku tradičně 
živo a  není divu, že te-
prve v  únorovém vydá-
ní plníme poslední resty 
z uplynulých akcí.
 Vězte tedy, že už tradič-
ně u nás proběhl věhlasný 
filmový maraton, během 

kterého se skupinka ne-
zdolných cinefilů pustila 
do  konzumace francouz-
ských komedií s  četnic-
kým tématem.
 Vladimír Filipovský tedy 
ten den zněl několik hodin 
v kuse a účastníci marato-
nu si poctivě zopakovali 

nejlepší kousky z téhle roz-
dáhlé série.
 Kdejaký teoretik by mož-
ná dokázal najít podobnost 
třeba se současným univer-
sem, jež nám na plátně ser-
víruje společnost Marvel 
(resp. Disney), ale to už by 
bylo na delší úvahu.

vzhledem k  vysokému 
přebytku v klubovém roz-
počtu, o  kterém píšeme 
na  protější straně dneš-
ního vydání, se v dG303 
rozhodli pořídit hráčům 
nové klubové vozy.
 Po zralé úvaze padla vol-
ba na značku Lamborghini 
a samozřejmě barevné pro-
vedení ve žluto-černé kom-
binaci, jak můžete ocenit 
na snímku výše.
 Vozidla se začnou členům 
hráčského kádru i manage-
mentu vydávat v  průběhu 
jara 2019. Během disku-
ze sice zaznělo, že během 
zimní sezóny se zrovna ten-
to typ vozidla příliš neo-
svědčí, ale pro tento případ 
už je zadaná studie, kte-
rá ověří, jestli by na zimní 
měsíce nebyly vhodnou al-
ternativou vozidla Hum-
mer. Samozřejmě taktéž ve 
žlutočerné barevné kombi-
naci.
 O jejich případném zařa-
zení do klubového vozové-
ho parku vás budeme včas 
informovat.
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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
„ Jsem příliš chudej 

na to, abych chlastal 
nealko.“

Anonym

stahuJte 
ročenku 
vodňanské 
liGy 2018/2019

už od  sezóny 2011/2012 
vychází po  posledním 
kole vodňanské ligy ro-
čenka. ta samozřejmě 
vyšla také letos k jubilej-
ní 25. sezóně a vy si ji mů-
žete stáhnout na  webu 
www.vodnanskaliga.cz
 Je to už historicky poos-
mé, co dostáváte takovéto 
shrnutí uplynulého roční-
ku a tentokráte padla volba 
na  sváteční bílou kombi-
nacii. Každému kolu jsou 
věnovány 4 stránky, tě-
šit se můžete na  tabulky, 
statistiky, komentáře, od-
kazy na  záznamy utkání 
i  další zajímavosti. Zkrát-
ka pořádná porce čtení 
o Vodňanské lize!
 Stahujte na webu soutěže 
www.vodnanskaliga.cz

v dnešní době už není 
výjimkou, když jde na 
mateřskou dovolenou 
muž. Podle stavu zna-
ček se pak stav společ-
nosti dále vyrovnává.

 My jsme jeden důkaz 
viděli doslova na vlastní 
oči! Už jste také někdy 
narazili na značku, kde 
práce na silnici zajišťuje 
žena?

už Jste viděli? Genderově vyvážená značka

Podvěžáci navštívili v cí-
sařské konírně Pražské-
ho hradu výstavu 100 let 
česko-slovenské koruny, 
která potrvá až do 28. 4. 
 Na  výstavě je možné si 
prohlédnout např.: zla-
té slitky, mince a medaile, 
originální návrhy česko-
slovenských bankovek 
od  Alfonse Muchy, Maxe 
Švabinského, Karla Svo-
linského aj. Hlavním ex-
ponátem i symbolem oslav 
100 let koruny je zlatá vy-

sokohmotnostní min-
ce nominální hodnoty 
100 000 000 Kč.
 Mince z  ryzího zlata 
o  hmotnosti 130 kg, ne-
chala ČNB vyrobit ze 
svých zlatých zásob. Její 
průměr 535 mm a tloušťka 
přes hranu 48 mm ji podle 
velikosti řadí na první mís-
to mezi zlatými mincemi 
v Evropě a na druhé mís-
to na  světě. Autorem ná-
vrhu mince je akademický 
sochař Vladimír Oppl. Re-

liéf na  lícní straně připo-
míná zrod československé 
měny kolkem z roku 1919, 
zatímco současnost je zpo-
dobněna logem ČNB. Do-
minantou rubové strany 
návrhu je monumentální 
český lev se srdečním ští-
tem se znakem Slovenska 
a  motiv nejznámější čes-
koslovenské mince 1 Kč 
z  roku 1922. Výrobu zla-
té mince pro ČNB zajistila 
Česká mincovna se svými 
subdodavateli.

česká koruna slaví 100 let

Jedinečná mince s nominální hodnotou 100 milionů Kč


