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Podvěžáckej kurýr

V  říjnu u  nás proběh-
la tradiční předsezónní 
schůze zástupců klubů 
Vodňanské ligy. Loso-
vala se startovní čísla, 
probírala pravidla atd. 
A  v  neděli 15. listopadu 
pak liga odstartovala. 
Letos už se hraje 22. roč-
ník!
 Naše hospoda patří 
k dlouholetým partnerům 
ligy - každoročně věnuje-
me soudek piva pro vítěze 
Tipligy Vodňanské ligy. 
Letos jsme se s touhle sou-
těží spojili ještě víc.
 Do  branky mistrovské-
ho DG303 se totiž po  le-

tech vrátila brankářská 
legenda Jirka Kuňák No-
vák.
 Pokud tedy budete chtít 
našeho hlavního výčepní-
ho vidět při skvělých zá-
krocích nejen v prostorách 
hospody, ale i na vodňan-
ské palubovce, přijďte se 
podívat na  některý ze zá-
pasů DGčka do víceúčelo-
vé haly.
 Kompletní rozpis zápa-
sů i další informace k celé 
soutěži najdete na  www.
vodnanskaliga.cz.
 V současné chvíli (pátek 
27. listopadu) jsou ode-
hraná 2 kola a  na  něja-

ké prognózy je tedy ještě 
brzo. Nicméně znovu to 
vypadá, že o titul se znovu 
budou ucházet především 
tradiční favorité posled-
ních let; DG303 a Otroci 
ohnivé vody.
 Věříme, že DGčku se le-
tos konečně podaří zkom-
pletovat zlatý hattrick 
a velký putovní pohár pro 
vítěze Vodňanské ligy zů-
stane i pro příští rok u nás 
v hospodě.
 Už teď je ale jisté, že do-
kopná tohohle legendár-
ního mančaftu proběhne 
právě u nás - na legendár-
ní základně!

ZAčALA VodňAnská LigA - Letos 
odstArtoVALA už 22. ročník

Kompletní rozpis zápasů Vodňanské ligy najdete na www.vodnanskaliga.cz

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

osLAViLi jsme 
28. říjen

Letošní oslavy 28. října 
vyvolaly řadu emocí. ně-
kteří státníci si najímali 
autobusy plné lidí a  ne-
chali je svážet do Prahy, 
aby si vytvořili publi-
kum pro své vystoupení.
 Podobné habaďůry ale 
na  základně neuznáváme. 
Proto jsme nikoho nepo-
volávali, ale o  to víc jsme 
byli rádi za  to, že řada 
z  vás si k  nám ve sváteč-
ní den našla cestu sama 
od sebe.
 Na  zdraví jsme připili 
všem otcům zakladatelům 
i  hrdinným legionářům, 
kteří se zasloužili o  naší 
svobodu.
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i  při letošním meziná-
rodním putování našeho 
nejúspěšnějšího české-
ho klubu AC sparta Pra-
ha jsou naši štamgasti 
u  toho. Po  letním výjez-
du do švýcarského thunu 
(report připravuje již pár 
měsíců četník Lukáš Ví-
šek, zatím prosral pouze 3 
uzávěrky, pro toto vydání 
to bude již 4. pokud zde 
tento report nenalezne-
te) přišel čas na poněkud 
atraktivnějšího soupeře 
- schalke 04. Zájem byl 
veliký a  spolu s  dalšími 
fankluby v  regionu jsou 
vypraveny hned 2 auto-
busy.
 Před několikahodinovou 
cestou bylo potřeba nabrat 
síly, kde jinde než Pod Věží. 
Pěkný pohled na  hospo-
du oděnou do  barev Spar-
ty. S  posílenými žaludky, 
batohy a  přetíženými pře-
nosnými ledničkami jsme 
vyrazili vstříc Gelsenkir-
chenu s  malou zastávkou 
v nedalekém Dortmundu.
Cesta utekla rychle (jelo 
se přes noc a  většina zú-
častněných jí prospala) 

a  nad ránem jsme dorazi-
li k  Vestfálskýmu stadio-
nu, kde hraje své domácí 
zápasy Dortmund. Zde 
byla dopředu naplánovaná 
prohlídka celého stadionu 
včetně veškerého zázemí. 
Procházka po  všech tribu-
nách kolem i  s prohlídkou 
slavné Südtribune, kte-
rá pojme 25 tisíc lidí, byla 
jedna z  mála věcí, které 
byli k vidění. Vůně čerstvě 
položeného trávníku, zá-
zemí hostujícího i domácí-
ho týmu, včetně zkoušky 
sprch a  záchodů. V  kabi-
ně domácích byla k  vidění 
nová posila, o které se mů-
žete dočíst v  článku vedle. 
Po prohlídce byly ještě na-
koupeny suvenýry a  dárky 
ve  Fanshopu a  vyrazilo se 
do  nedalekého Gelsenkir-
chenu.
 Město samo o sobě žádné 
památky nemá, proto jsme 
se rozhodli nalézt hospo-
du a ochutnat místní pivo. 
Což se v říjnu, když všude 
probíhají Oktoberfesty, jeví 
jako zcela nadlidský úkol. 
Nakonec jsme po pár hodi-
nách přeci jenom něco na-

šli a  pár místních škopků 
vypili. Přišel čas a  přesu-
nuli jsme se k Veltins Are-
ně. Střecha uzavřena, na to 
jsem se osobně těšil. Každý 
Sparťan dostal klobouček 
pro sjednocení celého sek-
toru. Povedlo se a výsledný 
efekt stál opravu za to. At-
mosféra od začátku do kon-
ce, hlavně po  vyrovnání 
domácího celku na  koneč-
ných 2:2 dodalo neskuteč-
ný impuls, který vydržel až 
do konce utkání.
 Po  utkání rychle přesun 
k  autobusům a  na  cestu 
zpět vybalit veškeré zbytky 
alkoholických zásob. Mezi 
nimi se nacházely i  lahve 
speciálně míchaného rumu 
s colou dle kuchařky z Pro-
tivína (recept v  samostat-
ném článku). Postupem 
všichni odpadli a  po  pro-
buzení jsme se již skoro 
blížili k  domovům a  Pod 
Věží, kde jsme se poté ve-
čer sešli a  vyprávěli nezú-
častněným všechny veselé 
příhody z  cesty a  zápasu. 
A že jich bylo, ale na ty se 
musíte zeptat již samot-
ných účástníků. Ozzák

noVá PosiLA 
Borussie 
dortmund

Dlouho utajovaná posila, 
která byla odhalena. Slavný 
německý velkoklub Boru-
ssia Dortmund nešetřil pe-
nězi a přivedl novou hvězdu 
a legendu Bahňáka. Pod svá 
křídla si ho v kabině hned 
přisvojil Matthias Ginter, 
který tak chtěl sdílet své 
místo vedle naší legendy. 
Že to je vítaná posila i mezi 
fanoušky svědčí také fakt, 
že jeho podobizna zdobí 
takřka každý kousek sta-
dionu. Ozzák

Sparťanský sektor v AufSchalke Areně...

PodVěžáCi nA CestáCh: sPArťAnská 
němeCká mise – sCheisse 04

Každý zná 6x destilovanou 
vodku, ale již ne všichni 
znají recept na drink co-
la+rum, který vymysleli 
chytré hlavy v  Protivíně. 
2x míchaný drink dodá-
vá ve výsledku úplně jiný 
rozměr chuti a účinku. 
Nicméně recept je stále taj-
ný, a protivínští ho jen tak 
nechtějí prozradit. Naši 
štamgasti však díky chu-
ťovým buňkám a geniální 
dedukci zjistili po genera-
ce utajovaný recept. Stejně 
jako oni si stačí splést již 
namíchaný drink a namí-
chat ho znova. Ozzák

ProtiVínská, 
dVAkrát 
míChAná
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Zřejmě na  základě dob-
rých zkušeností a  vstříc-
ného přijetí, kterého se 
v  naší hospodě dostalo 
pivním migrantům z  re-
staurace na  sadech, se 
do  naší hospody začínají 
nárazově přesouvat také 
návštěvníci restaurace 
na Škorně. 
 Snad je to jen dílem ná-
hody, že obě uprchlické 

skupiny míří Pod Věž prá-
vě z  restaurací, které mají 
ve  svém názvu předložku 
NA, ale spíše se jedná o kla-
sický případ toho, že méně 
je někdy více. Nebo, že 
POD je zkrátka někdy víc, 
než NA.
 Nicméně podobně, jako 
Německo nebo Švédsko, 
ani restaurace Pod Věží 
není nafukovací a  nabízí 

pouze omezený prostor pro 
své potenciální návštěvníky. 
Zatím nedošlo k  žádnému 
incidentu, ale někteřá staro-
usedlíci už se museli smířit 
s  tím, že přijdou-li do hos-
pody pozděj, musí si hle-
dat jiné místo ks ezení, než 
na které jsou obvykle zvyk-
lí.
 Z  toho plyne, že do hos-
pody by se mělo chodit včas.

migrAční VLnA síLí. noVě k nám 
směřují tAké uPrChLíCi Ze Škorny

Filmfanatic.cz teď sice 
chvíli nefungoval, pro-
tože čelil zrádnému 
a  zrůdnému hackerské-
mu útoku, ale o jeho tipy 
na stránkách našeho plát-
ku nepřijdete.
 Poslední dobou se schy-
lovalo hned ke dvěma 
vetřelčím filmům. Regu-
lérní pátý díl měl dostat 
na Starosti jihoafričan Neil 
Blomkamp a prequel chys-

tá sám Ridley Scott (režisér 
prvního Vetřelce).
 Nakonec se ale přímého 
pokračování od Blomkam-
pa nedočkáme, za to se ale 
můžeme těšit (?) minimál-
ně na 2 filmy předcházející 
právě prvnímu dílu série.
 Scott se totiž rozpovídal 
o tom, že než se dostane 
k událostem, které se staly 
na vesmírné nákladní lodi 
Nostromo, bude k tomu 

potřebovat daleko větší 
prostor, než by mu po-
skytnul právě jenom jeden 
film.
 Oba filmy budou záro-
veň přímým pokračová-
ním filmu Prométheus. 
Máte v tom jasno? :-)

okénko FiLmoVého FAnAtikA
Někteří naši čtenáři stále 
čekají na slibovaný report 
z výjezdu fanoušků Sparty 
do Thunu, ale ten stále ne-
přichází. Lukáš Víšek, kte-
rý se aktivně nabídl report 
připravit, už několikrát avi-
zoval, že nemá kvůli práci 
dostatek času. Je to sku-
tečně pravda? Blízký ka-
marád, který si nepřeje být 
jmenován, nám sdělil, že 
práce není ten hlavní dů-
vod, nýbrž nový objev to-
hoto sexuálního predátora. 
Tímto mu přejeme do no-
vého vztahu mnoho štěstí.

stáLe 
ChyBějíCí 
rePort

Nedávno konečně vyš-
ka kniha VZPomínky 
mistrŮ. Zakoupit si jí 
můžete také Pod Věží. 
Cena je 299 Kč. Ptejte se 
u obsluhy.
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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  souvislosti s  články, 
které se týkaly uprch-
lické krize a  pivních 
migrantů z  restaurace 
na sadech, vyvstal jeden 
problém. jak správně 
označovat tyto nebohé 
a žíznivé běžence? 
 V  našich článcích jsme 
použili označení sadisté, 
neboť nám to přišlo jed-
nak vtipné a  druhak by 
toto označení mělo být ko-
rektní. Původní tvrdé Y by 
se v tomto označení změk-
čilo na I a proběhl by tak 
jazykový proces zvaný pa-
latalizace, neboli měkčení, 
který je v  českém jazyce 
běžnou záležitostí
 Druhým pohledem 
na věc ale může být názor, 
že k palatalizaci by v tom-

to případě nemělo dojít 
a tvrdé Y by zůstalo zacho-
váno. V  tom případě by 
se ze sadistů stali sadysté. 
Nicméně slovník spisov-
né češtiny slovíčko sadysta 
(singulár právě od plurálu 
sadysté) neobsahuje.
 Proto se nabízí ještě třetí 
možnost a tou je označení 
sadaři. Jenže kdo z  piv-
ních migrantů kdy vůbec 
na nějakém sadě byl?!
 Jak je vidět, tento zdán-
livě jednoduchý a triviální 
problém nemá snadné ře-
šení. Ale nám se i tak po-
vedlo najít východisko!
 oficiálně tímto ozna-
mujeme, že v  sobotu  
5. prosince (chodí čert 
s  mikulášem) od 20h 
proběhne u nás hospodě 

referendum, ve kterém si 
sadisté, sadysté, nebo sa-
daři rozhodnou o  tom, 
jak chtějí být označová-
ni.
 Na  průběh referenda 
bude dohlížet volební ko-
mise složená ze štamgastů 
restaurace Pod věží a  ga-
rantem této manifestace 
demokracie bude největ-
ší gentelman naší hospody 
- vrchní Jirka Kuňák No-
vák.
 Pokud patříte mezi výše 
zmíněné běžence nahlas-
te právě jemu to, že máte 
zájem se referenda zúčast-
nit a v sobotu pak obdržíte 
svůj volební průkaz. Jedi-
ně hlasy odevzdané pomo-
cí tohoto průkazu budou 
uznány za platné!

Pod Věží znovu píše hospodskou historii. Bude se u nás konat referendum!

PodVěžáCkej 
moVemBer je 
tu ZnoVu!

V  listopadu už několik 
let přichází bizarní situ-
ace, když nejeden muž 
nahodí knír. Většina 
tím rázem získá vizáž 
německého pornoherce 
z osmdesátých let, ale vše 
se děje pro dobrou věc. 
Akce je spojená s celosvě-
tovou kampaní proti ra-
kovině mužské prostaty.
 Takzvaný Movember 
jsme tradičně vyhlási-
li také u  nás v  hospodě. 
Takže jestli jste se do téhle 
akce také zapojili, neváhej-
te nám poslat svojí fotku 
a my ji zveřejníme v někte-
rém z  přístíšch čísel pod-
věžáckýho kurýra, nebo 
přímo na  našem faceboo-
kovém profilu.

Citát roku?
„Co ty tady, 
Vesy?“
Jirka Hájek (bývalý hráč FK 
Vodňany, u nás v hospodě asi 
po 15 letech) na štamgasta 
Honzu Veselého.

sAdisti, sAdysti, neBo sAdAři?
roZhodne reFerendum!


