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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

MS 2015: 
fandíMe našiM

Od  pátku 1. května se 
u  nás v  České republice 
hraje mistrovství světa 
v ledním hokeji.
 Nejeden z  našich štam-
gastů už vyrazil na některý 
ze zápasů tohoto šampio-
nátu a v příštím čísle tedy 
očekávejte zajímavé foto-
grafie přímo z místa činu.
 Ve  čtvrtfinálovém duelu 
si naše reprezentace pora-
dila s  nebezpečnými Finy 
– především díky legen-
dárnímu Jardovi Jágro-
vi. Dotáhnou to naši borci 
až do  finále? Semifinále 
s Kanadou je na programu 
v sobotu od 15:15h. Přijďte 
na něj k nám do hospody! další rok se s rokem sešel 

a  na  obrozené základně 
letos prožijeme už druhé 
Rybářské dny od  jejího 
znovuotevření.
 Počasí je nevyzpytatelné, 
ale doufejme, že ve  chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, ven-
ku svítí sluníčko a na uli-
cích je sucho. Navzdory 
předpovědím nejrůznějších 
rosniček. Projděte si tedy 
vodňanské náměstí, za-

skočte na  obchůzku stán-
ků s nejrůznějším zbožím, 
možná mrkněte na kostel-
ní věž, ale potom hlavně 
přijďte Pod Věž.
 Jedině u nás totiž zažijete 
tu nejlepší atmosféru hoke-
jového mistrovství světa! 
K  semifinálovým duelům 
(první od  15:15, druhý 
od  19:15) si totiž může-
te zahrát náš stolní hokej 
a poměřit tak síly s kama-

rády. To vám jinde nena-
bídnou.
 Následně pak vyzkoušej-
te třeba i pingpong anebo 
si počkejte až padne tma 
a na scéně se objeví provi-
zorní parket podporovaný 
reprodukovanou hudbou 
z  improvizovaného juke-
boxu.
 Zkrátka; prožijte nejlepší 
improvizovaný večer širo-
ko daleko!

RybářSké dny na  ObROzené 
základně: letOS POdRuhé

Minulý rok počasí nevyšlo, tak snad letos...
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V dnešním okénku se po-
díváme na remake šílené-
ho Maxe. Jeho nejnovější 
reinkarnace pod názvem 
Šílený Max: Zběsilá ces-
ta je prý neskutečně boží 
akční nářez.
 Možná je to tím, že 
za nejnovější verzí téhle lát-
ky stojí stejný režisér, který 
má na  svědomí všechny 
předchozí filmy o Šíleném 
Maxovi (George Miller).
 Každopádně první reak-
ce recenzentů jsou doslova 
nadšené a padají hodnoce-

ní jako nejlepší akční film 
posledních let apod.
 Kdo měl tu šanci a  viděl 
některý z  trailerů, tomu 
je asi jasné o jakou akci tu 
půjde. Zapomeňte na  tri-
kovou podívanou ala Aven-
gers, o  kterých jsme psali 
minule. Tady jde o  starou 
drsnou školu, která ale ši-
kovně využívá moderní 
postupy.
 Tom Hardy v hlavní roli 
potvrzuje pověst jednoho 
z nejnadanějších herců svo-
jí generace a  pamětihodní 

jsou údajně i záporáci. Což 
je poslední dobou největší 
slabina většiny filmů.
 Takže jestli máte chuť 
na  špinavou a  nekom-
promisní akční jízdu 
skrze temný postapokalyp-
tický svět, skočte si do kina 
na Šíleného Maxe.
 Recenze už brzy na www.
filmfanatic.cz

OkénkO filMOVéhO fanatika

StanOViSkO 
POdVěžácké 
kOMiSe

V minulém čísle jsme sli-
bovali objasnění mys-
téria tajemných světel 
a  dnes svůj slib plníme. 
k  jakému závěru tedy 
došla Podvěžácká komi-
se paranormálních jevů? 
 Situace kolem záhad-
ných světel se vyjasnila. 
S ranním úsvitem a opad-
nutím alkoholového odéru 
z  improvizovaného parke-
tu vyšlo najevo, že tajemná 
světla pocházejí z  řazízení 
k tomu přímo určenému.
 Pod Věží už tedy fun-
guje nejen improvizovaný 
jukebox a  improvizovaný 
parket, ale nově také im-
provizovaná disco světla.

V  neděli 5. 4. 2015 se 
Pod Věží (znovu) sešla 
První podvěžácká jed-
notka rychlého zasednu-
tí a  napití, aby zapařila 
historicky druhou pod-
věžáckou lanku.
 Znovu se hrála PC hra 
Call Of Duty: Modern 

Warfare a  také tentokrát 
měl někdo mušku lepší 
a někdo horší.
 Notebooky zahřívali 
vzduch v  zadním salónku 
takřka celé odpoledne a at-
mosféra byla náležitě hut-
ná. Podvěžáčtí válečníci se  
prostě nešetřili a na množ-

ství (vypitého) nehleděli. 
V pití alko ani nealko ná-
pojů sice zaostávali za zbyt-
kem hospody, protože se 
museli věnovat virtuální-
mu bojišti, ale i tak se celá 
akce znovu vydařila a urči-
tě to nebyla poslední pod-
věžácká LANka.

hRáli JSMe dRuhOu 
POdVěžáckOu lanku

kuňákOVO kulaté 
naROzeniny

V dubnu oslavil kulaté 40. 
narozeniny náš hlavní vý-
čepní Jirka „Kuňák“ No-
vák. Akce to byla náramná 
a my ještě jednou gratulu-
jeme!

Chceš-li přesnou mušku míti...
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krom hudebního zá-
žitku té nejvyšší kvali-
ty jsme si z  bavorského 
norimberku odvezli ješ-
tě (minimálně) jeden pa-
mětihodný zážitek.
 Pan inženýr Koutský, 
který měl spolu s jeho pří-
sedícím (panem Víškem) 
jako jediný rezervované 
místo v jinak naprosto na-
třískaném autobusu, ztro-
pil před odjezdem planý 
poplach.
 Jeho urgentní telefon, 
ve  kterém sděloval pá-
nům R.B. a  P.V., že celý 
autobus čeká pouze a  jen 
na  ně, měl ke  skutečné-
mu stavu věcí asi tak blíz-
ko, jako účastník zájezdu 
z Ostravy ke spisovné češ-
tině. Situační odhad výše 
jmenované diplomované 
osoby byl zkrátka napros-
to mimo realitu zájezdu.
 V Norimberku jsme to-
tiž strávili ještě bezmála 
2h, z  nichž většinu času 
zabrala bezvýsledná ko-
munikace se ztraceným 
synem ostravske časti za-
jezdu.
 Tímto planým po-
plachem bylo naneštěs-
tí přerušeno mezinárodní 
jednání mezi dvojicí R.B. 
a P.V., kteří plynule komu-
nikovali s  italským účast-
níkem koncertu a to hned 
ve  3 jazycích; angličtině, 
němčině a  italštině (ano, 
hymna).

Planý 
POPlach 
inženýRa 
kOutSkéhO

StaVěli JSMe MáJku a  Pálili ČaROdeJnice
k 1. květnu se váže hned 
několik tradic. napří-
klad stavění májky a pá-
lení čadorejnic. u  nás 
v  hospodě jsme dodrže-
li obě! 

Tady máte důkaz. Naši 
štamgasti si zkrátka doká-
ží poradit v  každé situaci 
a  schopnost jejich impro-
vizace je vskutku obdivu-
hodná.

Jak už jsme avizo-
vali v  dvaadvacátém 
čísle Podvěžáckýho ku-
rýra, v  pátek 8. května 
2015 vyrazili podvěžá-
ci na  koncert legendár-
ní australské kapely ac/
dc do norimberku.
 Tříčlenná výprava ve slo-
žení Ing. Koutský, pan Ví-
šek Ondřej a  pan Veselý 
Petr vyrazila z vodňanské-
ho vlakového nádraží již 
v  časných ranních hodi-
nách.
 Překvapením byla ne-
dočkavost nejmenovaného 
nejzkušenějšího účastní-
ka zájezdu, který prostě 
a  jednoduše nemohl do-

spat a na nádraží dorazil už 
s hodinovým předstihem.
 Ale radši dříve, než-li vů-
bec, takže nakonec dora-
zili i  zbylí členové eskorty 
a trip mohl začít.
 Po  příjezdu do  Plzně 
(kde naše výletníky čekal 
nástup do autobusu, který 
mířil na Norimberk z Pra-
hy) okusili členové pod-
věžácké mise pohostinnost 
zdejších výčepů a  náležitě 
osvěženi usedli na  svá re-
zervovaná místa v  natřís-
kaném autobuse.
 Cesta utíkala, i díky ne-
podcenění alkoholických 
zásob, příjemně a  kolem 
17h dorazil zájezd na mís-

to určení - do  bavorského 
Norimberku.
 Po krátké procházce par-
číkem dorazila sestavička 
ke  stadionu Zeppelinfeld, 
kde kdysi německému ná-
rodu kázal Vůdce, ale 
tentokrát čekala na  ná-
vštěvníky skutečná kvalita; 
australské rockové legendy 
AC/DC.
 Ti na  pódiu předved-
li dokonalou show a svým 
nasazením i  výkonem by 
dozajista strčili do  kapsy 
nejednoho profesionálního 
fotbalistu naší Synot ligy. 
Byla to prostě jízda a  kdo 
u toho nebyl, může jenom 
litovat.

ac/dc: nORiMbeRSká MiSe

Tříčlenná podvěžácká mise doplněná o stejný počet účastníků zájezdu z Prahy
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už sedmý ročník tradič-
ního fotbalového turna-
je letos pořádá dG303 
- šestinásobný mistr Vod-
ňanské ligy.
 Za účasti 8 mužstev roz-
dělených do dvou čtyřčlen-
ných skupin se odehraje 
celkem 18 zápasů, které 
určí celkového vítěze.
 Prvenství letos obhaju-
je právě pořádající DG303 
a  už potřetí tak stojí před 
výzvou obhajoby titu-
lu v  tomto letním turna-
ji. To se doposud nikomu 
nepodařilo, takže se přijďte 
na vlastní oči podívat, jest-
li to tentokrát vyjde.
 Během turnaje bude ote-
vřený bufet U  Hrošíka, 
takže o  dobré jídlo i  pití 
bude postaráno. Vstup je 
ZDARMA a  následné ve-
černí studio DOHRÁNO 
pak proběhne samozřejmě 
u nás v hospodě.
 Takže nezapomeňte; 
v  sobotu 27. června 2015 
od 9h na hřišti s  umělým 
povrchem v areálu ZŠ Ba-
vorovská. Detaily na webu 
DG303 www.dg303.cz

V  10. čísle našeho plát-
ku jste si mohli přečíst 
článek Noha, která ob-
čas spočine Pod Věží. 
Petr „Piotr Peters Motor-
ka Sitting bull“ Veselý 
v  něm reportoval zájezd 
do  londýna na  zápas 
jeho oblíbeného klubu 
West ham united. dnes, 
takřka na  den přesně 
po  roce, vám přinášíme 
jeho volné pokračování.

 Zájezd tentokrát čítal 
hned dvojnásobek účast-
níků; krom Motorky to-
tiž vyrazil také Haryk. 
Na řádcích níže přinášíme 
původní reportáž.
 Cílem výletu za  ka-
nál byl zápas Premier Le-
ague West Ham United 
vs. Stoke City, takže čas 
i  místo určení zněly jas-
ně: 11. 4. 2015 15h, Boleyn 
Ground nebo-li Upton 

Park ve čtvrti West Ham. 
 Jelikož se jednalo o utká-
ní sousedů v klidném stře-
du tabulky, dal se očekávat 
uvolněný zápas. Opak byl 
však pravdou. Jednalo se 
o  typicky anglický koktejl 
před 35tis. diváky, který 
orámovaly 2 góly, na kaž-
dé straně po 1. Utkání tedy 
skončilo spravedlivou re-
mízou.
 Domácí se ujali vede-
ní  famózním trestným 
kopem Creswella v  7. mi-
nutě, za  hosty vyrovnával 
až v  95 min. po  precizní 
akci rakušan Arnautovič, 
mj. nejlepší hráč na  hřiš-
ti. Kapacita 35tis. diváků 
byla téměř zaplněna, došlo 
i  na  chorály(hymna), poté 
následoval pozápasový roz-
bor a  poznávání okolních 
fanouškovských pubů. 
 Nevynechali jsme ani 
vybrané pamětihodnos-
ti a v neděli předpolednem 
typickou anglickou snída-
ni-Full English.

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

nOha, kteRá ObČaS SPOČine POd 
Věží SPOČinula POd Věží biG ben

Motorka pod věží BIG BEN

tRadiČní 
tuRnaJ dG303 
OPen Se letOS 
uSkuteČní 
V SObOtu 
27. ČeRVna

Jak jste se mohli dočíst 
na  str. 2, náš hlavní vý-
čepní Jirka „brankářská 
legenda“ novák oslavil 
v  dubnu kulaté 40. na-
rozeniny. a (nejen) u pří-
ležitosti tohoto jubilea 
poskytl rozhovor zpravo-
daji fk Vodňany.

 Rozhovor probíhal přímo 
u  nás v  hospodě, protože 
narozdíl od  většiny jiných 
splňujeme přísné normy 
pro pořádání tiskových 
konferencí a nabízíme také 
dostatečné zázemí lidem 
od  péra. Otázky pokládal 
jeden z  trenéru FK Vod-

ňany Honza Trnka a došlo 
samozřejmě i  na  zajímavé 
vzpomínání.
 Pokud jste si tedy roz-
hovor nepřečetli v  tištěné 
podobě, můžete tak učinit 
na stránkách FK Vodňany 
na  adrese http://fk-vodna-
ny.webnode.cz/zpravodaj/

bRankářSká leGenda POSkytla ROzhOVOR 
PRO záPaSOVý zPRaVOdaJ fk VOdňany #7


