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Podvěžáckej kurýr

Legendární základna už 
od  svého znovuotvření 
v roce 2013 hostila řadu 
narozeninových oslav 
a  za  tu dobu bezesporu 
potvrdila, že je ideálním 
místem pro konání ne-

zapomenutelných naro-
zeninových večírků.
 Naposledy tohle tvrzení 
v plné parádě potvrdily hned 
dvě skvělé párty! Svoje kulaté 
50. narozeniny u nás v salón-
ku oslavil sportovní všeuměl 

Hurd, který bývá často ozna-
čován také za  jeden z  no-
vodobých divů českého 
fotbalového světa. Věřte, 
nebo ne, Hurd totiž fandí 
fotbalové Dukle a  je zřejmě 
jedním z posledních fanouš-
ků svého druhu. Pokud ho 
tedy chcete vidět na  vlastní 
oči, přijďte k nám do salón-
ku v některý podvečer.
 Ve  výčepu pak proběh-
la také retro osmdesátková 
párty, kd epro změnu svo-
je 40. narozeniny oslavil Lu-
boš Hrdla Hrdlička a  také 
tady se zadařilo, takže po-
kud uvažujete, kde oslavit 
narozeniny, Pod Věží je vám 
plně k dispozici.

LEGENDÁRNÍ ZÁKLADNA 
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM 
NAROZENINOVÝCH OSLAV

Sportovní všeuměl Hurd slavil 50!

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

MEZINÁRODNÍ 
DEN MÉLKA

Nevíme proč, ale na čtvr-
té pondělí měsíce května 
každý rok připadá Mezi-
národní den mléka. Tak 
jsme ho Pod Věží oslavili.
 Mlíko je totiž také speci-
fický a poměrně méně zná-
mý druh čepování piva. 
Kouzlo mlíka se nejví-
ce projeví, když se vypije 
na jeden zátah. Velká řada 
štamgastů si ho dává po 
čtvrtém, pátém pivu místo 
panáka.
 Chuť mlíka ovlivňuje 
hned několik faktorů, je 
tedy nutné aby výčepní byl 
kvalitně proškolen a uměl 
tímto speciálním způso-
bem pivo natočit. 
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V  minulém čísle jsme 
vám nejasně naznačo-
vali, že by se na  letoš-
ních Rybářských dnech 
mohlo znovu obje-
vit tzv. „žíznivé okno“ 
a skutečně se tak stalo! 
 Znovu jsme s  tímhle 
konceptem sklidili za-
sloužený úspěch a u naše-
ho okénka se sbíhaly trasy 
snad všech žíznivců, kte-
ří se chtěli ve  slunečných 
dnech osvěžit kvalitním 
nápojem tj. pivem značky 
Platan.
 Uvnitř hospody nám od 
stolu spolehlivě a hlav-
ně snaživě pomáhala také 
řada štamgastů, takže vý-
dej nevázl a žíznivá hrdla 
čekajících neprahla del-

ší dobu, než tu nezbytně 
nutnou. Za tuhle skvě-
lou spolupráci jsme obdr-
želi nominaci do ankety 
českých inovativních pří-
stupů v restauratérském 
prostředí a její výsledky 

budeme bedlivě sledovat. 
Pokud bychom totiž zís-
kali nějakou tu cenu (byť 
třeba „pouze“ diváckou), 
bylo by to ocenění nejen 
naší, ale také především 
vaší práce.

ŽIZNIVÉ OKNO ZNOVU SLAVILO 
NA RYBÁŘSKÝCH DNECH ÚSPĚCH

BEZ KOMENTÁŘE: 
ULOVENO 
NA TWITTERU

Žíznivé okno opět fungovalo jako magnet na žíznivce...

POD VĚŽÍ 
HOSTÍME 
JIHOČESKÉHO 
ATLETA ROKU!

Žek nám do hospody cho-
dí řada skutečných kapa-
cit ve svém oboru víme již 
dávno. Ale po čase k tomu 
máme zase jeden úřed-
ní štempl. Roman Budil 
se totiž stal vítězem 17. 
ročníku ankety Atlet Ji-
hočeského krajského at-
letického svazu v  mužské 
kategorii. Gratulujeme!
 Jeho běžecké schopnos-
ti jsou vyhlášené, ale po-
pravdě se příliš nevyznáme 
v  tréninkových metodách, 
které tenhle borec podstu-
puje. Z našeho pohledu by-
chom zapracovali na pitném 
režimu, jenže v  návaznosti 
na to by nejspíš Roman ne-
měl takové sportovní úspě-
chy, takže tuhle přípravu 
necháme raději na něm ;-)
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V  roce 1992 se dánský 
fotbalový tým nekvalifi-
koval na  Mistrovství Ev-
ropy ve Švédsku. Hráči už 
byli po  sezóně na  svých 
dovolených, když přišla 
šokující zpráva; kvůli za-
čínající občanské válce 
byla Jugoslávie diskvali-
fikovaná a její místo mají 
zaujmout právě Dánové. 
 Slavná pivní parta pak 
na  turnaji došla šokujícím 
způsobem až k vítězství a film 
Léto ´92 popisuje právě cestu 
k historicky největšímu vítěz-
ství dánského fotbalu. 

 Rovnou přiznávám, že 
tentokráte sice nejde o úpl-
nou pecku, ale pokud by-
chom podobně kvalitní 
film natočili u  nás třeba 
o  slavném Naganu nebo 
vítězství našeho národ-
ního týmu na  Mistrov-
ství Evropy v  Bělehradě 
1976, skákal bych radostí. 
Léto ´92 rozhodně není 
špatným filmem, dokonce 
je ve  svém ranku o  solid-
ní nadprůměr, ale nejspíš 
jsem čekal více inovativní 
přístup a snad i trochu více 
nadsázky a humoru. Ten je 

tu zastoupen spíše jen sto-
povým prvkem a  pomáhá 
vykreslit celkovou atmo-
sféru.
 Pro pamětníky bude ur-
čitě sladkým bonbónkem 
ztvárnění jednotlivých ple-
jerů jako Petera Schmeiche-
la nebo bratří Laudrupů. 
Tohle baví opravdu skvěle 
a je škoda, že z toho tvůrci 
nevymlátili trochu víc také 
pro chemii celého týmu.

OKÉNKO FILMOVÉHO FANATIKA

Hokejisté to sice na  uply-
nulém mistrovství světa 
nedotáhli k vytoužené me-
daily, ale díky sympatic-
kým výkonům dokázali 
naplnit celou hospodu!

 V  rozhodujících zápasech 
tak naší hokejové reprezen-
taci fandil nejen plný saló-
nek, ale také výčep! Zkrátka 
základna praskala ve  švech 
a  fandilo se tak, že výčepní 

pomalu nestíhal čepovat, jak 
se ze zběsilého fandění vysu-
šovala hrdla našich návštěv-
níků. Díky zkušenostem 
jsme ale vše uhráli a vyhnu-
li se i zakázaným uvolněním.

HOKEJISTÉ BRAMBOROVÍ

Možná jste to nevědě-
li, ale do restaurace Pod 
Věží každý měsíc za-
vítá jeden měsíčník. 
Ano, tušíte správně, že 
je to váš oblíbený plá-
tek Podvěžáckej kurýr, 
který vychází (zpravi-
dla) jedenkrát za  měsíc. 
Nedávno ale základnu 
navštívil další Měsíčník!
 Že se u  nás v  hospodě 
objeví známá pohádková 
postava by nám asi nikdo 
nevěřil, a tak jsme využili 
přítomnosti jednoho z na-
šich předních paparazzi 
a pořídili důkazní materi-
ál, totiž fotografii výše.
 Kde se vzal, tu se vzal, 
Pod Věž odkudsi přivan-
droval, pivo si dal a zase 
zmizel. Jak nečekaně se 
objevil, tak nečekaně zmi-
zel a nám zbyla jen vzpo-
mínka, o kterou jsme se 
chtěli podělit s vámi - na-
šimi věrnými čtenáři.
 Takže pozor! Pozor, 
abyste nenarazili třeba na 
Slunečníka, nebo Větrní-
ka, protože s těma už by 
nemusela být tak krásně 
nenucená zábava ;-)

DALŠÍ 
MĚSÍČNÍK 
POD VĚŽÍ

Pod Věží fandila plná hospoda!
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DG303 minulý rok za-
ložilo „pětatřicítku“ a do 
trenérského postu se ma-
nagementu klubu poda-
řilo zlanařit věhlasné duo 
Lama + Vesy. Jenže tihle 
borci mají takové renomé, 

že v silách klubu nebylo, 
aby podepsalo dlouhodo-
bou smlouvu - ta platila 
pouze na rok, ale dnes mů-
žeme s radostí oznámit, že 
smlouva byla prodloužena 
také na letošní sezónu!

 Mančaft se tedy znovu 
může spoléhat na rady tre-
nérských mágů, před který-
mi by smekl třeba i věhlasný 
Pepe Guardiola nebo kdy-
si věhlasný „Spešl One“ José 
Mourinho.
 V programu má pětatři-
cítka DG303 prozatím dvě 
akce; turnaj DG303 OPEN 
(blíže k němu článek vpra-
vo) a turnaj ve Skalách, 
který se odehraje v sobotu 
3. srpna 2019.
 Krom trenérského dua se 
však maganerům podařilo 
vyjednat možná tu nejdůle-
žitější osobu, která rozhodne 
o úspěchu, nebo neúspěchu 
na turnaji ve Skalách; roz-
hodcovského praporku se 
totiž chopí věhlasný Václav 
Gary Hauser!

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
„ Pičo, já tě miluju, jako 
cyp!“

Mladík ke slečně, Ostrava!!!

DG303 35+ PŘIPRAVENO 
NA DALŠÍ SEZÓNU

V sobotu 29. června 
2019 od 9h se na hřišti 
FK Vodňany v Bavorov-
ské ulici uskuteční už 
11. ročník fotbalového 
turnaje DG303 OPEN!
 Turnaj bude znovu roz-
dělen do dvou skupin; do 
35 a nad 35 let, takže se 
můžete těšit nejen na fot-
balové zápasy mladých 
nadějí, ale také ostřílených 
a zkušených borců!
 A co víc! Svůj tým letos 
postaví také legendár-
ní základna Pod Věží! 
Ano, čtěte správně. I my 
budeme mít na turnaji 
svůj tým, takže nás přijď-
te podpořit a mezi zápasy 
klidně pochválit naši oku-
lahodící hru. Není totiž 
jisté, jestli se taková šance 
vidět podvěžácké vězdy na 
trávníku bude ještě někdy 
opakovat!
 Bližší informace a kom-
pletní rozpis zápasů najde-
te na webu www.dg303.cz

JIŽ JEDENÁCTÝ 
ROČNÍK 
TURNAJE 
DG303 OPEN!

Managementu klubu se znovu podařilo prodloužit smlouvu se sehraným trenérským duem

2019


