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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Ve Vodňanských hospodách 
řádí dVojník Buda spencera!

Bud Spencer. Originál, nebo vodňanský dvojník?

Mezinárodní den 
graMotnosti

ta zpráva už se nese ne-
jen vodňanskem a  širým 
okolím, ale překročila 
dokonce už i několik hor 
a několik lesů lesů. Mož-
ná, že ne ono pohádkové 
devatero, ale sdělení, kte-
ré nese je jasné; po vod-
ňanských hospodách se 
pohybuje dvojník legen-
dárního Buda spencera!
 Oblíbený italský herec je 
už sice po smrti, když sko-

nal v  roce 2016 ve věku 
krásných 86 let, nicméně 
jeho odkaz kráčí dál.
 Je třeba popisovat to-
hohle hromotluka, abyste 
si představili, jak vypa-
dá jeho dvojník? Nu tedy; 
urostlá postava, mohut-
né paže, hlas jako zvon 
a  enormní žízeň. To jsou 
prý hlavní rysy, který-
mi vyniká česká obdoba 
Buda Spencera.

 K  vidění prý bývá větši-
nou nahoře (zde se vyplatí 
znalost zeměpisného určení 
vodňanských hospod z mi-
nulého čísla, pozn. redak-
ce), ale zcela výjimečně také 
dole - na legendární základ-
ně Pod Věží. Jak ostatně 
nedokazuje s  ničím nesou-
visející článek na poslední 
straně tohoto vydání.
 Zkrátka jak vidno, legen-
dy nikdy neumírají.

osmého září byl Me-
zinárodní den gramot-
nosti.
Poslední dobou se hodně 
propírá především medi-
ální gramotnost, protože 
někteří jedinci jsou bez 
rozmyslu ochotni věřit po-
plašným zprávám typu 
„migranti se rozutek-
li z  autobusu do českých 
lesů, rychle to sdílejte, než 
to smažou“.
 Klasik by odvětil, že to 
sice není pravda, ale moh-
la by být, nicméně my 
jsme přišli na to, že v Čes-
ku je třeba zaměřit se také 
na gramotnost kulinář-
skou, jak dokazuje citát 
tohoto čísla :-D
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rozBor 
odchodu 
z hospody

i nejVýkonnější štaMgasti 
si oBčas potřeBují dopřát 
nealko odpočinek

Článku byste možná nevěřili, kdyby nebyl opatřen fotografickým důkazem. Tak tady je!

jak také Může Vypadat piVo

cukrářské 
okénko

pomocí elektronické tuž-
ky už se dnes rozebírá 
fakticky cokoli, takže je 
celkem logické, když ta-
hle vymoženost dorazila 
také pod Věž.
 Jako první byl detailní-
mu rozboru elektronické 
tužky podroben náš výčep-
ní Jirka „Kuňák“ Novák.

Pivo je věčným a vděčným 
tématem každého vydá-
ní podvěžáckýho kurýra 

a  v  tomto čísle konečně 
došlo na šokující evoluci 
jednoho kousku, který byl 

natočen kdesi na Šumavě 
a velice rychle podlehl ne-
chutné evoluci.V podvěžáckým kurýru už 

jsme měli hodně okének 
i  oken a  tentokráte si svou 
premiéru odbyde to cukrář-
ské. Na nedávné oslavě na-
rozenin Honzy Veselého si 
totiž hodně osladila život 
jedna nejmenovaná legenda.

pod Věží navštěvuje řada 
nejkvalitnějších štamgas-
tů, jaké naše město má, 
ale každý někdy potře-
buje regeneraci a oddych 
od plného nasazení.

 Důkazem budiž ten-
to článek, který může být 
pro mnohé doslova šokují-
cí! I  slovutný pan Roman 
Langer totiž občas upustí 
od svého oblíbeného moku 

a  na svůj nápojový lístek 
umístí oranžovou limoná-
du. Co k tomuto skandál-
nímu kroku vedlo redakce 
netuší, ale pokusíme se na-
jít pro vás důvody...
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VzpoMínkoVé okénko: konec 
poleháVání na stráních

Brouzdání archivem někdy odkryje skryté poklady :-)

okénko filMoVého fanatika

fernet stále 
V Módě

Vodňanská 
losoVačka

oživování slavných zna-
ček je tu s námi už hodně 
dlouho a většinou je z toho 
zbytečně nastavovaná 
kaše, která původní brand 
spíše pošlapává. když ale 
dostal nového Predátora 
na starosti shane Black, 
který si zahrál v  prv-
ním dílu téhle legendár-
ní franšízy, nemalá část 
skalních fans to vnímala 
jako známku naděje. jak 

se mu ale povedlo oživení 
vesmírného lovce numero 
uno?
 Predátor: Evoluce není 
úplně špatným sci-fi béč-
kem, ale rozhodně to není 
film hodný toho, aby v něm 
vystupoval samotný Pre-
dátor. Z  toho tu zůstala 
fakticky jen hudba, která je 
hodně silnou ingrediencí to-
hohle prapodivného guláše 
a legendární hláška “Get to 

the Chopper!”. Takže sečte-
no podtrženo; nasmějete se 
u toho, ale po titulcích vám 
z  toho všeho bude stydno, 
protože od Predátora jste 
čekali něco víc, než jen bez-
duchou béčkovou zábavu, 
ze které stříká nechutně di-
gitální krev.

zdá se, že teplé dny jsou 
definitivně pryč a o slovo 
se pomalu hlásí královna 
zima. i  proto jsme z  ar-
chivu rádi vytáhli jednu 
vzpomínkovou fotogra-
fii na dny, kdy ještě bylo 
možné polehávat po strá-
ních a u fotbalových hřišť.

 Nevíme přesně o jaký zá-
pas šlo, ale zcela zřetelně 
poznáváme některé známé 
figury, které se na šachovnici 
místních fotbalových utkání 
pravidelně vyskytují už ně-
kolik let - možná i desetile-
tí. A rozhodně nejde o žádné 
řadové pěšáky!

 Na snímklu výše identifi-
kujeme hned několim střel-
ců a  snad i  jednoho krále. 
Byť ten leží, což by naznač-
valo vzdanou partii, ale to-
hle přece jen nejsou šachy, 
takže nejspíše došlo i  na 
slavné zmrtvýchvstání a po-
kračování zápasu...

zdá se to až neuvěřitel-
né, jak některé pokles-
losti dokáží odolávat 
všem módním vlnám. 
třeba fernet. je stále 
v módě!
 Tomuhle drijáku se 
přezdívá „lak na rakve“ 
nebo „dech mrtvé milen-
ky“, ale i  přesto se stále 
najdou jedinci, kteří na 
tenhle nápoj nedají do-
pustit.
 Jaký vztah máte v Fer-
netu vy? 

Legendární karlovarská 
losovačka, kdy uřédní-
ci losovali tak dlouho, 
dokud nevylosovali ký-
ženou firmu má konku-
renta Pod Věží ;-)
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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

Kompletní hvězdný tým DG303 35+ doplněný i o nadejné mladíky a budoucí hvězdy :-)

pětatřicítka dg303 uzaVřela 
sezónu turnajeM Ve skalách

Vítězný kapitán znoVu přiVezl pohár

„Dej si utopence.“
„Když já tu rybu moc 
nemusim.“

V Česku je evidentně špátná nejen 
mediální, ale také gastronomická 
gramotnost :-D

s ničíM 
nesouVisející 
článek

pětatřicítka dg303 ode-
hrála na začátku srpna 
fotbalový turnaj ve ska-
lách. kádr nabitý hvěz-
dami patřil k adeptům na 
příčky nejvyšší, ale někdy 
to nevyjde ani mistrům 
světa (vzpomeňte letos na 
němce) a  přesně to po-
tkalo tenhle tým.

 Pod vedením velezkuše-
né trenérské dvojice Hrbek 
/ Veselý si žlutočerní připsa-
li dvě těsné porážky, ale i to 
stačilo na zisk poháru, in-
dividuálního ocenění (nej-
lepší hráč turnaje Honza 
Hornát) a  druhé místo ve 
střelecké tabulce pro Da-
vida „Haryka“ Jarolímka. 

Spoustu hráčů navíc obsa-
dilo v  tabulce střelců tře-
tí místo, ale o tom snad ani 
nemá cenu psát.
 I  přes výsledkový neú-
spěch předvedlo mužstvo 
kvalitní hru a  vedení klu-
bu bude rozhodně usilo-
vat o prodloužení smlouvy 
s trenérským týmem.

V létě už jsme psali o tom, 
že DG303 konečně našlo 
vítězného kapitána a těší 
nás, že Petr „Hurd“ Fürst 
tuhle auru potvrdil také 
na turnaji ve Skalách. Ně-
kdo se zkrátka jako vítěz 
narodí.

podvěžáckej kurýr už má 
na svém kontě 64 čísel 
a dokonce i  jedno sváza-
né vydání, které přináší 
prvních 50 vydání pěkně 
pohromadě. za tu dobu 
v něm však nebyl ani je-
den s ničím nesouvisející 
článek. až teď!
 Ano, napsali jsme i člán-
ky, které byly o  ničem 
a  jeden to měl dokonce 
i  v  samotném titulku, ale 
vždy souvisel s  nějakým 
dalším článkem.
 Tohle je tedy premiéra 
s  ničím nesouvisejícího 
článku, který rozhodně ne-
odkazuje na vodňanského 
dvojníka Buda Spencera ;-)


