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Podvěžáckej kurýr

V  sobotu 13. září 2014 
se u nás v hospodě usku-
tečnil historicky první 
ročník ping pongového 
turnaje Pod Věží OPEN, 
na jehož základě se nyní 
sestavuje žebříček PVTP 
(čti podvěží týpí) - naše 
obdoba mužského teniso-
vého žebříčku ATP.
 Myšlenka uspořádat Pod 
Věží ping pongový turnaj 
se v  hlavách našich štam-
gastů střídavě vynořovala 
do periskopové hladiny piv-
ní pěny už minimálně od 
jara 2014. Ale až s  novým 
školním rokem se tato od-

vážná vize stala skutečností 
a u nás v hospodě se sešlo 
hned 22 (!) plejerů. 
 Samozřejmě jejich hráč-
ské kvality sahají od sna-
živých začátečníků až po 
skoroprofesionály, takže ne-
dávno odehraný první roč-
ník nám zároveň poslouží, 
jako vzorec, jak příště jed-
notlivé hráče nasazovat do 
výkonostních košů. Právě 
proto vzniká zmiňovaný 
žebříček PVTP. Ale teď už 
k  samotným výsledkům 
a turnaji Pod Věží OPEN.
 Dvaadvacet pingpongá-
řů mělo rozptyl nejen vý-

konostní, ale také věkový, 
o  čemž svědčí i  obsazení 
na medailovýh pozicích; 1. 
místo obsadil Tomáš Šmíd, 
2. místo Luboš Hrbek a 3. 
místo Marek Bakula.
 Vítěz si odnesl krom 
dobrého pocitu také po-
hár a finanční odměnu. 
Ta ale neminula ani hráče 
na druhém a třetím místě, 
takže o motivaci do příš-
tích ročníků by mělo být 
postaráno.
 Závěrem jen nezbývá 
dodat, že celodenní akce 
se vydařila a už se plánuje 
Vánoční termín turnaje.

hrál sE u Nás PrVNí rOčNík 
PiNg PONgOVéhO TurNAjE 
POd Věží OPEN

3 nejlepší plejeři premiérového ping pongového turnaje Pod Věží OPEN

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

POdVěžáci míří 
dO mNíšku POd 
AlPOu NA TAmNí 
OkTObErfEsT

Eskadra spojených vod-
ňanských hospod se 
v  dnešních (26. 9. 2014) 
brzkých ranních hodi-
nách vydala pod krycím 
názvem südbömischen 
Ausfahrt ( jihočeský vý-
jezd) směrem k  mníšku 
pod Alpou, kde svou pří-
tomností obohatí tamní 
pivní slavnost(i) - vyhlá-
šený Oktoberfest.
 Složení reprezentačního 
týmů je vpravdě různoro-
dé, takže naši/vaši vyslanci 
by měli být připraveni na 
všechny nástrahy západo-
německého kapitalistické-
ho zřízení a  rozhodně by 
neměli udělat ostudu.
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POdVěžáci 
NA cEsTách 
mAjí sVé lOgO

Podvěžák je tvor zcesto-
valý a vzhledem k množí-
cím se reportážím z cest 
našich štamgastů jsme se 
rozhodli, že tato svéráz-
ná skupina cestovatelů si 
zaslouží své vlastní logo.
 Pro skutečně zapálené 
světoběžce je možnost zho-
tovení triček s tímto moti-
vem. Bližší info u obsluhy.

konečně je to tady! 
časy, kdy stránky ne-
jen našeho plátku, ale 
i  daleko vyhlášeněj-
ších periodik plní zprá-
vy o  ničem a  o  nikom 
jsou pryč. končí vyhláše-
ná okurková sezóna! kde 
se ale vlastně tohle slov-
ní spojení vzalo a co zna-
mená?

 Okurková sezóna je vži-
té označení pro letní obdo-
bí, kdy se děje minimum 
událostí, které by byly me-
diálně významné (jsou mj. 
také parlamentní a diva-
delní prázdniny). V  novi-
nách se místo seriózních 
a významných zpráv obje-
vují senzační zprávy (o  li-
dožravých žralocích na 

Jadranu, pumě v Jesení-
kách, výjezdu nevýznamné 
skupinky českých beertu-
ristů na mnichovský Ok-
toberfest apod.), některá 
média dávají větší prostor 
zprávám ze života celebrit. 
Toto období je zároveň ob-
dobím sběru okurek. Ter-
mín se objevil v Německu 
na konci 18. století.

Okurky. Znojemské? Kdo ví...

OkurkOVá sEzóNA jE u kONcE

Nevíme proč, ale jistá sku-
pina našich štamgastů si 
oblíbila mikiny se švédský-
mi symboly, Na snímku 
právě předvádí jeden z mo-
delů pan Lukáš V.

POd Věží 
frčí šVédský 
mikiNy, NE 
kOšilE

Okolo naší hospody se jel 
cyklistický závod. A jako 
správní sportovní nad-
šenci se naši štamgasti 
rozhodli, že účastníky 
tohoto podniku náležitě 
podpoří.

 Před hospodou tak vznik-
la improvizovaná tribuna, 
ze které měli všichni zú-
častnění dokonalý výhled 
na  závodní dráhu a  v  pří-
padě potřeby mohli zafun-
govat i  jako občerstvovací 

stanice. Projíždějící závod-
níci si tak na Vodňany do-
zajista udělali jen ty nejlepší 
vzpomínky, protože podob-
ného supportu, jako Pod 
Věží, se jim na jejich trase 
dostalo asi jen stěží.

Uvítací delegace zaujala své pozice

PřEd hOsPOdOu jsmE čEkAli NA cyklisTický záVOd
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PiVNí mOk 
sbližujE 
NárOdy

Před ostrým startem 
kvalifikace o  Euro 2016 
ve  francii sehrála naše 
fotbalová reprezentace 
nepříliš vydařené utkání 
proti týmu usA. Ale jak 
se našim reprezentantům 
zápas nevydařil na hřišti, 
tak se naopak zadařilo 
nám, přímo v hospodě.
 Že pivní mok sbližuje je-
dince, to ví asi každý, ale 
že sbližuje i  celé národy, 
o  tom už by leckdo zapo-
chyboval. Nicméně nám se 
podařilo na základě chme-
lového kouzla zapůsobit 
na  Stana Turka - ameri-
čana, který tou dobou po-
býval u  příbuzných v  ČR 
- takovým způsobem, že 
s  půllitrem v  ruce fandil 
naší reprezentaci, jako by 
se tady narodil a  na  pivo 
k nám chodil každý den.
 A i když jsme přípravný 
zápas prohráli, možná byl  
tenhle družební večírek 
předzvěstí příštího důleži-
tého vítězství nad týmem 
Nizozemska.

dnes vám přinášíme dal-
ší díl z rubriky Podvěžáci 
na cestách. Tentokráte se 
podíváme do Nizozem-
ska, kam se spartou Pra-
ha vyrazili naši štamgasti 
na zápas předkola Evrop-
ské ligy.
 Jako bratři v  triku 
(samozřejmě reprezen-
tativní triko Pod Věže) vy-
razili Ozzák, Brůži a Hazi 
na svojí vůbec první cestu 
do  zahraničí za  svým mi-
lovaným klubem, kterého 
čekal první zápas v  boji 
o základní skupinu Evrop-
ské ligy ve  Zwolle v  Ho-
landsku. Každý z  nás měl 
další plány, které by chtěl 
na  výletě zažít, ať už se 
jednalo o  památky, míst-
ní pivo nebo o  jistou le-

gální bylinku. Již cestou 
se naše tříčlenná skupinka 
zaryla do  paměti spolu-
cestujících díky Hazimu, 
který své okolí nepřestával 
překvapovat. Nakonec si 
vysloužil novou přezdív-
ku Bahňák po té, co běhal 
za  krávami po  pastvách 
v  Německu. Po  příjezdu 
do  Zwolle nastala chví-
le, kterou jsme tak nějak 
dopředu předpokládali. 
Bahňák se ztratil během 
prvních 15 minut. Větši-
na sázkových kanceláří by 
v  tuto chvíli zkrachovala, 
kdyby na tuto událost měla 
vyplatit všechny výhry při 
kurzu 1,01. Den nám to 
nezkazilo, prošli jsme si 
historické centrum a  ně-
kolik památek, mj. Sassen-

poort, válečný monument. 
Bohužel místní speciální 
pivo Het Cannon (11,6 %) 
je v  prodeji pouze na  Vá-
noce. Bahňák se nakonec 
našel v  autobuse a  poté 
už následoval hlavní bod, 
fotbal. Sparta ze Zwolle 
odvezla nadějný výsledek 
1:1 a naše trojice hromadu 
zážitků a nových přátel.

Autor: Ozzák

Sparťansští gunners

POdVěžáci NA cEsTách: sE sPArTOu 
dO NizOzEmskéhO zwOllE
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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

V sobotu 23. srpna 2014 
se u nás v salónku kona-
la tradiční předsezónní 
schůze Vodňanské ligy.
 Ta letos vstupuje už 
do  třetí dekády své exis-
tence a  k  tomuto milníku 
si její organizátoři připravi-
li hned několik novinek.
 Tou nejpodstatnější je 
nové logo, které nahradí 
to stávající, na  které jsme 
byli víceméně zvyklí už od  
r. 2009. Redesignovaná 
značka by měla lépe odrá-
žet propojení soutěže s měs-
tem a  celkově pozvednout 
kvalitu vizuálního stylu 
ligy na další level.
 S tím přímo souvisí také 
druhá nejpodstatnější no-
vinka nadcházejícího roč-
níku - nový web. Současné 
webové stránky fungu-
jí ve  své podobě víceméně 

beze změny už od  r. 2011 
a také zde je tedy bezespo-
ru na  místě, aby se jejich 
vizuál posunul na  další 
metu.
 U  obou nejpodstatněj-
ších novinek ale rozhod-
ně nejde o pouhé vizuální 
změny. Web bude nabízet 
přehlednější obsah i něko-
lik nových rubrik, se který-
mi budete včas seznámeni 
na webové adrese ligy, kte-
rá bude stejná i  pro nový 
web. I nadále tedy hledej-
te aktuality z vaší oblíbené 
vodňanské sálovky na  ad-
rese www.vodnanskaliga.cz 
 Teď už ale k  tomu, co 
se dělo na  samotné schů-
zi. Počet startujících týmů 
v ročníku 2014/2015 bude 
stejný, jako loňskou sezó-
nu, tj. 10. Zachován zů-
stane také hrací systém 

FINAL4, takže i  letos se 
můžeme těšit na  vypjaté 
zápasy už v základní části. 
V bojích o celkové vítězství 
je totiž místo pouze pro 4 
nejlepší týmy ligy a že není 
snadné se do  elitní čtyřky 
prokousat, o  tom se loni 
přesvědčilo hned několik 
favoritů.
 Další potěšující zprá-
vou potom je, že v soutěži 
budou pokračovat Otro-
ci ohnivé vody, jimž hrozil 
konec. Značně obměněný 
hráčský kádr se ale nako-
nec domluvil, že bude star-
tovat právě pod hlavičkou 
tradičního účastníka ligy.
 Sledujte tedy web Vod-
ňanské ligy, kde se dozvíte 
další podrobnosti k no-
vému ročníku. Jeho nová 
podoba pak startuje už  
15. října 2014!

V sAlóNku sE kONAlA PřEdsEzóNNí 
schůzE VOdňANské ligy

POdVěžácký 
Věšák zNOVu 
NA scéNě

Zástupci jednotlivých klubů se sešli takřka v kompletní sestavě

V  9. čísle našeho plát-
ku jsme vás informova-
li o  vynálezu zvaném 
podvěžácký pivní věšák. 
A  tato pokroková tech-
nologie se nyní znovu ob-
jevuje na scéně.
 Ti z  vás, kteří mají lep-
ší paměť, si jistě pama-
tují, že podvěžácký pivní 
věšák slouží k  tomu, aby 
se po  dobu zavěšení piva 
mohl jeho majitel nerušeně 
zavěnovat tanečním kre-
acím na  improvizovaném 
parketu nebo konzumaci 
aperitivů na  našem baru. 
Zkrátka, lidstvo je zase 
po  čase obohaceno o  vy-
nález, který okamžitě na-
šel své praktické uplatnění 
a  hospodské populaci zje-
dudušil život.
 A nejspíš právě proto za-
znamenal podvěžácký piv-
ní věšák nebývalý exportní 
úspěch. Obrovský zájem 
je o  něj zatím především 
na  východoevropských 
trzích, konkrétně pak 
v Rusku. Jenže kvůli pro-
tiruským sankcím musí-
me hledat nové trhy, takže 
v  plánu je expanze do  zá-
padní Evropy.
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Na  tomto listu vás nyní 
seznámíme se základní-
mi informacemi o Ok-
toberfestu i  několika 
dalšími nepodstatnými 
fakty.
Původ | V  roce 1810 se 
konala svatba korunního 
prince ludvíka bavorské-
ho s  terezou sasko-hil-
deburgskou. Z  radosti 
princ a  celý dvůr pozvali 
celé město na  oslavu, kte-
rá se konala 12. až 17. října 
a byla zakončena koňským 
dostihem. V dalších letech 
se slavnosti opakovaly. 
byly postupně prodlou-

ženy a  posunuty na  září. 
přesunutí termínu koná-
ní do  září, bylo provede-
no zejména kvůli lepšímu 
počasí. historicky je však 
dáno, že oktoberfest končí 
o  prvním říjnovém víken-
du.
Velikost | oktoberfest je 
známý jako největší pivní 
festival světa. rok za  ro-
kem přijíždí kolem šes-
ti milionů lidí navštívit 
64akrový areál oktober-
festu na tereziánské louce. 
asi 70 % lidí je z bavorska, 
ostatní lidé jsou z  jiných 
zemí, jako je itálie a  dal-

ší evropské země. V  po-
sledních letech se začíná 
objevovat i mnoho mimo-
evropských návštěvníků. 
tradiční návštěvníci nosí 
bavorské klobouky s  cho-
máčkem kozí srsti a tradič-
ní bavorský kroj.
Období | oktoberfest 
začíná už od  roku 1872 
v září. Začíná vždy v sobo-
tu a  trvá většinou 16 dní. 
končí vždy první říjnovou 
neděli. pokud je ovšem 
tato neděle 1. nebo 2. října, 
tak festival pokračuje až 
do  dne německé státnosti 
(3. října).

Mnichovský primátor Dieter Reiter naráží první sud. Oktoberfest 2014 může začít...

Čísla 
OktOber
festu

SLOVO ÚVODEM: Vítejte na palubě našeho pivního speciálu, který míří do bavor-
ského Mnichova, potažmo na stránkách premiérové přílohy Podvěžáckýho kurýra, 
kterou právě držíte v rukou. Pod krycím názvem Südbömischen Ausfahrt a hlavič-
kou Spojených vodňanských hospod společně vyrážíme na 181. Oktoberfest!

OktOberfest: základNí iNfOrmace

30 % roční produkce 
bavorských pivovarů 

je spotřebováno během 
dvou týdnů festivalu

30 %

12 000 lidí je zaměstnáno 
na festivalu (z nich 1600 
jako číšníci)

Na festivalu je 100 000 
míst na sezení

Pečených volů*: 
880

Párků: 
219 443

Pečených kuřat: 
459 279

*  Myšleno zvířat. Sčítání populace 
lidských volů na Oktoberfestu 
doposud nebylo uskutečněno.
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V  tradičním bavor-
ském oblečení, kterými 
jsou u  mužů lederhose 
a u žen dirndl, navštěvu-
je Oktoberfest velká vět-
šina místních obyvatel 
všech věkových skupin. 
 Dirndl je tradiční lidový 
oděv nošený zejména v již-
ním německu či rakous-
ku. tradiční kroj sestává 
ze široké a  dlouhé sukně 
s  živůtkem, bílé halenky 
a barevné zástěry. na ok-
toberfestu se můžeme 
setkat s Dirndlem v mno-
ha podobách, stylech či 
délce. Dirndl na  okto-
berfestu neodmyslitelně 
patří i k servírkám v téměř 
všech stanech; je nošen do-
konce servírkami v tradič-

ních restauracích i  mimo 
oktoberfest.
 Dámy, které hodlají ob-
léci Dirndl, by měly mít 
na paměti i další funkci, 
kterou tento úbor má. po-
kud se uzel tkanice zástěry 
uváže na levé straně, značí 
to, že nositelka je nezadá-
na a otevřena k flirtování. 
Je-li uzel na pravé straně, 
pak je nositelka zadána a 
pánové mají smůlu, uzel 
uvázaný vzadu je vyhra-
zen pouze pro vdovy (na 
oktoberfestu též pro ser-
vírky...) a uzel uvázáný 
vepředu uprostřed nosí 
pouze panny. takže dámy, 
i takováto maličkost může 
značně ovlivnit váš zážitek 
z oktoberfestu...

 lederhose je tradiční 
oděv bavorských chlapců 
a mužů, v minulosti běžně 
používaný jako pracovní 
oděv, dnes spíše oděv pro 
volný čas a  speciální pří-
ležitosti. Jedná se o  kože-
né krátké kalhoty nad či 
pod kolena (zřídkakdy až 
ke  kotníkům) s  typickým 
zapínáním předního dílu 
(tzv. padací most). Do-
spělý bavořan si zpravidla 
pořizuje jedny lederhose 
na  celý život (díky kva-
litě kůže a  kvůli vysoké 
ceně...). outfit je doplněn 
košilí, buď bílou či s kost-
kovaným vzorem různých 
barev (tradičně červené či 
modré) a  dlouhými pod-
kolenkami.

Bavoráci...

tradičNí OblečeNí Na OktOberfest PiVNí staNy

Hlavní zábava se na Ok-
toberfestu odehrá-
vá ve  velkých stanech. 
V  dnešní době se již ne-
jedná o stany jako tako-
vé, ale spíše velké haly. 
konstrukce to nejsou 
permanentní, takže se 
před Oktobefestem vždy 
na theresienwiese posta-
ví, aby se po Oktoberfes-
tu zase sklidily..
 Velkých stanů je na ok-
toberfestu v současné době 
čtrnáct; každý z nich poj-
me několik tisíc návštěv-
níků, ať již vevnitř či 
na  přilehlých zahrádkách. 
ty největší stany, jako jsou 
Winzerer fähndl, hofbräu 
festzelt či schottenhamel 
festhalle.
 Velké stany jsou pak 
doplněny dalšími stany 
s  menší kapacitou od  ně-
kolika desítek do několika 
stovek hostů; zde je zpra-
vidla zábava komornější, 
ale každý z těchto stanů se 
snaží být něčím speciální.
 stany jsou ve  vlastnictví 
přímo pivovarů či jiných 
osob, zpravidla rodin, které 
se historicky věnují provo-
zu gastronomických zaří-
zení v Mnichově.

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

malý českO-Německý slOVNíček užitečNýcH frází*

Ještě jedno pivo prosím 
Mám stále velkou žízeň 
Ztratil jsem se
kde je prosím česká ambasáda?
nashledanou za rok

> noch ein bier bitte
> ich bin immer noch durstig
> ich bin verloren
> Wo ist der tschechischen botschaft bitte?
> bis zum nächsten Jahr * bez záruky


