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Podvěžáckej kurýr

Vodňanská liga uzavřela 
v  sobotu 15  února  2020 
už svou 26.  sezónu. 
Již sedmým vítězstvím 
v  řadě ji ovládli hráči 
DG303, kteří měli tra-
dičně dokopnou u  nás 
v hospodě.
 Uplynulý ročník Vod-
ňanské ligy potvrdil výsad-
ní postavení FC Mexico 
a  DG303 jako dvou nej-
vážnějších soupeřů Vod-
ňanské ligy. Oba týmy 
se podruhé v  řadě utka-
ly o  velký putovní pohár, 
a  i  když znovu zvítězi-
lo DGčko, bylo to těsněj-
ší než loni.

 FC Mexico totiž vhodně 
omladilo kádr a  svou vý-
konnost posunulo o  dal-
ší stupínek výše. I  přesto 
uhání žlutočerný rychlík 
bez zastávky dál a na svém 
kontě má už sedm mistrov-
ských titulů v řadě.  
 Za poslední 4 sezóny na-
víc poznalo DG303 poráž-
ku jen ve 2 zápasech a těží 
především z  dlouholeté 
práce. Klub se může totiž 
chlubit šestadvacetiletou 
historií. 11 vítězství za po-
sledních 13 let je bezprece-
dentní bilance.
 Ve STATOM základní 
části se na špičce tabulky 

objevil pouze jediný tým. 
DG303 tedy letošní se-
zónu ovládlo stylem start 
- cíl. Na opačném pólu ta-
bulky se v průběhu sezó-
ny shodou okolností také 
objevil pouze jediný tým. 
OC Delfín šel letos od po-
rážky k porážce a nejmlad-
šímu týmu Voďnanské ligy 
se nepodařilo zúročit loň-
ské zkušenosti z premiéro-
vé sezóny.
 Zkušenosti naopak pro-
jevili žlutočerní během 
zmiňované dokopné, když 
oproti loňsku znovu navý-
šili částku, kterou u nás na 
dokopné propili :-D

DG303 Vylepšilo Vlastní 
rekorD: poseDmé V řaDě se 
stalo mistrem VoDňanské liGy

DG303; vítěz Vodňanské ligy 2019/2020 a také vítěz STATOM základní části.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

putoVní pohár 
se nestěhuJe už 
7 let

tenhle pohár už poma-
lu získává status relikvie 
a  nám je ctí, že svůj do-
mov má už 7 let v  řadě 
za  naším výčepem. ani 
letos tedy nedošlo k jeho 
stěhování!
 Právě u nás nad výče-
pem mu to totiž podle nás 
sluší nejvíc a  právě tam 
zpříjemňuje popíjení těm 
nejskvělejším štamgastům, 
na které kouká z hůry, od-
kud má o  dění v  hospodě 
ideální přehled. 
 Velký putovní pohár pro 
vítěze Vodňanské ligy le-
tos dostal slušivé žlutočerné 
stuhy v barvách DG303.
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spřátelená prVní piVní 
tramway V reflexu

Jirka „Bejček“ Stehlíček na stránkách časopisu Rexlex

neJlepší tip, Jak rozJect Dokopnou
občas sje třeba zábavě 
pomoci a popostrčit ně-
které stydlivější jedince. 
pro tyto účely máme pod 
Věží skvělou věc, která se 
již několikrát osvědčila!
 Chcete-li tedy oživit až 
příliš pozvolna se rozjíž-
dějící zábavu, není nic 

jednoduššího, než si u naší 
vždy usměvavé obsluhy 
objednat kolečko slovutné 
medoviny, jako to udělala 
partička na snímku. A my 
pro vás máme malou sou-
těž :-) Tipnete se, na kolik 
tohle veselé kolečko vyšlo? 
Odpověď u obsluhy.

samotný podvěžácký 
kurýr je dosti slovutné 
médium, ale i tak uzná-
váme, že naší spřátelené 
pražské hospodě pivní 
pivní tramway se poda-
řil husarský kousek. 

 Její majitel Jirka „Bej-
ček“ Stehlíček se totiž 
dostal až na stránky zná-
mého lifestylového časo-
pisu Reflex.
 Pokud jste tedy náho-
dou minuli toto vydání, 

vězte, že v rozhovoru re-
f lektuje především ne-
smyslnou sazbu DPH 
u  piva, čemuž se blíže 
zavěnujeme v některém 
z  příštích vydání našeho 
plátku.

naše fashion redakce 
dnes nikoho pranýřovat 
pověstným „ramínkem 
hanby“, ale naopak vás 
upozornit na blížící se 
trend.
Jak můžete vidět, bude se 
týkat především (doufej-
me, že také výhradně) žen 
a bude dosti spořivý. Co na 
to říkáte? Těšíte se? :-)

V létě 
nás čeká 
spořiVá 
móDní Vlna

Nechtěli jsme tomu vě-
řit, dokud jsme to nevidě-
li na vlastní oči. Prémiová 
kořalka z těch nejlepších 
polských brambor však 
skutečně existuje!

to neJlepší 
z polských 
brambor
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legendární základna je 
obestřená nejednou vtip-
nou nebo peprnou his-
torkou na téma „kafe“. 
poslední vývoj však boří 
zaběhlé mýty a staví naší 
hospodu do nové role.

 Jak dokazuje snímek 
výše, v salónku se alespoň 
občas můžete cítit jako 
v  proslulé kavárně! Stačí 
si jen poručit a náš perso-
nál vám promptně done-
se tu nejlahodnější kávu, 

jakou můžete ve Vodňa-
nech dostat. Že jde o smě-
lé tvrzení? Nebojíme se 
ho kdykoli dokázat, takže 
případné rýpaly tímto vy-
zýváme k akci a čestnému 
souboji!

zábavných a  kvalitních 
slasherů je doslova jako 
šafránu, takže filmfana-
tic s velkou radostí sáhl po 
chváleném snímku Haunt 
(na rotten tomatoes ak-
tuálně 68 %). parta přátel 
v  něm o  halloweeneské 
noci navštíví strašidelný 
dům, ke kterému se sho-
dou okolností dokodrcají 
a  zábava může začít. ná-
mět naprosto triviální, 
ale zpracování je naštěstí 
hodně solidní a  pro mě 
zatím jde o  jednoznačný 
slasher roku 2019!  

 Za scénářem i  režií stojí 
dvojice Scott Beck a Bryan 
Woods, kteří se společně po-
depsali pod loňský hororový 
hit Tiché místo, k němuž na-
psali scénář. Tentokrát už 
měli svoje dílko plně v  ru-
kou a podle mě to dopadlo 
ještě daleko lépe, než v horo-
ru o příšerách, co vás najdou 
podle hluku. Alespoň tedy 
z  pohledu zábavnosti, pro-
tože Tiché místo má možná 
o něco vypjatější atmosféru, 
ale svým způsobem je to tro-
chu nuda. Toužíte-li po nad-
průměrné slasherové zábavě, 

můžu vám Haunt s  čistým 
svědomím doporučit. Ne-
jedná se sice o milník žánru, 
ale v téhle škatulce se přelo-
mová díla točí asi tak jednou 
za dekádu. Proto potěší i ta-
kovéhle sympatické kousky, 
kterým Haunt bezesporu je. 
Osobně bych sice vystříhal 
flashbacky z  dětství hlav-
ní hrdinky, protože prostě 
WTF (?), ale jinak prakticky 
nemám co vytknout.

okénko filmoVého fanatika

neJlepší kafíčko Ve VoDňanech? 
samozřeJmě, že poD Věží!

Nejen überkvalitní hospoda, ale také prvotřídní kavárna! „nemít prachy, neva-
dí...“ zpívá se v jedné 
známé písničce. ale není 
to to hlavní. bezesporu 
se shodneme na tom, že 
daleko důležitější je mít 
kliku.
 Zní to banálně, ale zku-
sili jste si někdy představit 
svůj život bez tohoto ele-
mentárního vynálezu? Jen 
se zamyslete a přiznejte si, 
jak by vám tahle přehlíže-
ná věc chyběla.
 Bez ní byste už nikdy ne-
vstoupili do vaší oblíbené 
hospůdky, protože dveře 
bez kliky, to je něco, jako 
páteční večer u stolu sa-
dystů bez kolečka kořalek. 
Taková věc zkrátka patři 
do žánru sci-fi a v reálném 
světě nemá své místo.
 A jelikož my jsme si uvě-
domili, jak nedocěněným 
vynálezem klika je, můžete 
už nějaký čas u nás v hos-
podě brát za kliky zbrusu 
nové, které vám lépe sedí 
do ruky.

Jak Je 
Důležité míti 
kliku...
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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
„ Jak se máš?“
„ Špatně. Ale dobře 
to snáším“

Hlavní je, mít pozitivní přístup...

čas od času se podvěžác-
kej kurýr promění v prů-
vodce světem alkoholu 
a  méně časěji pak i  svě-
tem kulinářského umění. 
a právě dnes je ten čas!
 Rádi bychom věděli, kdo 
z vás také holduje pečeným 
holoubatům. Doplněná 
bramborem a  domácí ná-
divkou nemají chybu, co 
říkáte?

kulinářská Delikatesa: pečená holoubata

pomalu, ale jistě se blíží 
letní olympijské hry, které 
se letos uskuteční v japon-
ském tokyju a jak vidno, 
už se na ně zodpovědně 

připravují také naše ilym-
pijská želízka v ohni.
 Že příprava se nesmí pod-
cenit, o  tom už jste si na 
stránkách našeho plátku 

přečetli nejeden článek. Ka-
ždopádně opakování je mat-
ka moudrosti, takže se pár 
řádků na tohle téma dočká-
te také před nadcházejícími 
olympijskými hrami.
 Doporučujeme plné sou-
sředění a  nasávat olym-
pijského ducha kde to jen 
půjde. Třeba i nad kolečkem 
panáků, jako to udělala par-
tička na snímku vlevo.
 Zelená barva Peprmintky 
a tmavá barva Ferneta (drso-
ně) jsou nám jasné. Ale nad 
dalšími olympijskými kruhy 
bychom se nebránili odbor-
né debatě.
 Tipnete si tedy, z  jakých 
kořalek je tahle olympijská 
pochodeň sestavená? O vaše 
odhady se podělte nejen se 
spolustolníky, ale také s ob-
sluhou, která předá tipy do 
redakce...

panáky V barVách 
olympiJských kruhů

Olympijská myšlenka na tácu...

stahuJte 
ročenku 
VoDňanské 
liGy 2019/2020

už od  sezóny 2011/2012 
vychází po  posledním 
kole Vodňanské ligy ro-
čenka. ta samozřejmě 
vyšla také letos k 26. se-
zóně a  vy si ji můžete 
stáhnout na  webu www.
vodnanskaliga.cz
 Je to už historicky po-
deváté, co dostáváte tako-
véto shrnutí uplynulého 
ročníku a tentokráte padla 
volba na žlutočernou kom-
binaci vítězného DG303. 
Každému kolu jsou vě-
novány 4 stránky, těšit se 
můžete na  tabulky, sta-
tistiky, komentáře, od-
kazy na  záznamy utkání 
i  další zajímavosti. Zkrát-
ka pořádná porce čtení 
o Vodňanské lize!
 Stahujte na webu soutěže 
www.vodnanskaliga.cz


