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Podvěžáckej kurýr

V  pátek 3. 10. 2014 se 
u  nás v  hospodě přes-
ně týden po  legendární 
expedici Südbömische 
Ausfahrt (aka Jihočeský 
výjezd) konala světová 
předpremiéra dokumen-
tárního filmu OKTO-
BERFEST 2014. 
 Salónek se tak alespoň 
na  tento večer proměnil 
v  kinosál, ve  kterém se 
postupně scházeli všich-
ni účastníci zájezdu, toho 
času nejzářivější filmové 
hvězdy českého filmového 
nebe.
 Zklamáním pak ale byla 
neúčast největší hvězdy fil-

mu i zájezdu pana Václava 
Hausera, jehož starpower 
by celému ceremoniálu 
dodala ještě větší lesk a no-
blesu. I  tak ale kinosál 
praskal ve  švech a  krom 
samotných protagonistů se 
dostavilo i  nemalé množ-
ství natěšených diváků.
 Ti všichni pak společně 
sledovali zhruba 25 minut 
trvající sestřih, ve  kterém 
nechyběl uvědomělý fil-
mový týdeník ani reklam-
ní vsuvky.
 Po  slavnostní předpre-
miéře už film obratem pu-
toval do  světa, kde se, jak 
věříme, setká s  patřičným 

ohlasem a  posbírá na  nej-
různějších festivalech i ně-
jaké ty ceny. Ty by dozajista 
byly tím nejlepším oceně-
ním nejen pro zúčastněné 
aktéry celé expedice, ale 
bezesporu také pro tvůrce 
dokumentu. A  pokud se 
toto nepodaří, Pod Věží je 
připravena uspořádat vlast-
ní filmový festival!
 Vzhledem k obrovskému 
nadšení všech zúčastně-
ných i  megazájmu všech 
nezúčastněných se tato 
expedice nejspíš zopakuje  
také příští rok, takže tzv. 
sequel nejspíš čeká i doku-
ment OKTOBERFEST.

OKTOBERFEST 2014 - SVěTOVá 
přEdpREmiéRA pROBěhlA 
nA lEgEndáRní záKlAdně

Salónek se během světové předpremiéry solidně zaplnil většinou hlavníh hvězd filmu

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

pOdVěžácKEJ 
KuRýR #14 VyšEl 
i S pREmiéROVOu 
přílOhOu

Součástí minulého vydání 
našeho plátku byla premi-
érově také příloha.
 V ní jste se vy (návštěvníci 
hospody) i vy (účastníci zá-
jezdu na Oktoberfest) moh-
li dočíst ty nejpodstatnější 
informace o  tomto bavor-
ském svátku piva. 14. vydá-
ní bylo exkluzivně k  mání 
už v  ranních hodinách 
na palubě autobusu směrem 
do  Mnichova. Odpoledne 
pak u nás v hospodě a  teď 
už je i na našem webu.
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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  pátek 19. září se sku-
pina místních pivařů 
vydala pod hlavičkou 
spojených vodňanských 
hospod na exkurzi do ba-
vorského mnichova. 
na tamnější OKTOBER-
FEST. V  reportáži níže 
se můžete dočíst, co je 
na tomto (již dnes) legen-
dárním zájezdu potkalo.
 Palubní deník expedi-
ce Südbömische Ausfahrt, 
hvězdné datum 19092014
Do Mnichova jsme se roz-
hodli cestovat po  vlastní 
ose, což mělo své výhody. 
Nerozdělili jsme se totiž 
do dvou (a více) skupin, ale 
naopak jsme zůstali forma-
cí jednotnou a  celistvou. 
Díky tomu tak mohla naše 
expedice vystupovat kom-
paktně, což s  hlavičkou 
spojených vodňanských 
hospod, pod kterou se zá-
jezd konal, pěkně korelo-
valo.

 Z  Vodňan jsme vyjeli 
v pátek 19. září 2014 ve 4 
hodiny a  15 minut ráno. 
Se zpožděním pověstné 
akademické čtvrthodin-
ky, které bylo způsobeno 
pozdním příchodem ne-
jmenovaného velitele 
zájezdu. Povětrnostní pod-
mínky byly velice přízni-
vé, ostatně posuďte sami. 
Okluzní fronta: 356  42, 
359 44, 360 30. Teplá fron-
ta: 350 38, 345 34, 341 33. 
Výška, tlak, teplota, rosný 
bod: 570, 954, -7,6, -3,6, 
2  760, 725 -9,9 -14. Lep-
ší počasí jsme si nemoh-
li přát. Nálada na  palubě 
byla od  začátku výborná, 
atmosféru výřily jen mno-
žící se dotazy nedočkavých 
jedinců, kteří se už od Ba-
vorova ptali kdy tam bu-
dem.
 První zastávka proběh-
la ještě na  území České 
republiky a  většina účast-

níků zájezdu jí využila 
k  vyprázdnění močových 
měchýřů a  doplnění zá-
sob. Proběhla i  lehká sní-
daně šampionů načež se 
pak zvesela pokračovalo 
směrem na západ. Po pře-
kročení 13. poledníku (už 
na území Německé spolko-
vé republiky) začala být at-
mosféra na palubě ještě více 
brizantní. K  tomu nema-
lou měrou přispěl i zvolený 
kinematografický zážitek; 
Černí baroni urychlili ná-
stup dobré nálady. Cesta 
v  jejich společnosti krásně 
a absurdně utekla až k hra-
nicím bavorské metropole. 
Tam ti pozornější členové 
posádky stačili zahlédnout 
Alianz Arenu, kde hraje 
své domácí zápasy Bayern 
Mnichov a přímo ve měs-
tě pak následoval odborný 
výklad kulturního referen-
ta, jenž nám za jízdy stačil 
představit architektonic-

SÜdBÖmiSchE AuSFAhRT - OKTOBERFEST 
2014: REpORTáž z pOznáVAcíhO záJEzdu

Südbömische Ausfahrt OKTOBERFEST 2014: účastníci zájezdu

FAndili JSmE nAší
FOTBAlOVé
REpREzEnTAci

V  říjnu 2014 se roz-
běhla také kvalifika-
ce na EuRO 2016, které 
se za  dva roky uskuteč-
ní ve Francii. A nad oče-
kávání dobře do  nového 
kvalifikačního cyklu 
vstoupila naše fotbalová 
reprezentace.
 Na  její zápasy se u  nás 
v hospodě vždy sejde nema-
lá řada odborníků, fotbalo-
vých expertů, fajnšmekrů 
i  řadových fanoušků. Ti 
všichni pak společně vysí-
lají pozitivní energii smě-
rem k  našim chlapcům, 
kterým tak citelnou měrou 
pomáhají ke kvalitním vý-
konům.
 Začali už dokonce kolo-
vat zvěsti, že tato pozitiv-
ní energie, respektive její 
přenos na dálku, je možný. 
Ba co víc, že tento dálkový 
transfer je přímo podpo-
rován vitamínem B a jeho 
koncentrovanou aplikací 
do organismu. Tuto teorii 
rozvíjel už známý vyná-
lezce Nikola Tesla a my se 
tedy pokusíme jeho predi-
kované závěry potvrdit.
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V pátek 10. října 2014 se 
pod Věží v  hospodě po-
dávala pečená kolena. 
A k této slavnostní příle-
žitosti se u nás sešli nejen 

naši stálí hosté a  zaslou-
žilí štamgasti, ale také 
přespolní návštěvníci 
z  dalších restauračních 
zařízení. 

 Všichni se v dobré nála-
dě posadili k  našemu šta-
mgasťáckému stolu, který 
je pro podobné slavnostní 
příležitosti skutečně jako 
dělaný.
 Všechny pochutiny se 
na  něj bez problémů ve-
jdou a nikdo tak nemá pro 
sousto daleko, což dokazo-
valy pověstné mastné huby 
spokojeně si mlaskajících 
gurmánů, kteří mastno-
tu samozřejmě splachovali 
naším lahodným pivem.

V měsíci září a říjnu sla-
vili narozeniny násle-
dující jedinci, kterým 
tímto ještě jednou bla-
hopřejeme:
Martina Vlková
Petr Novák
Ondra Víšek
Lukáš Víšek
Vašek Hauser
Petr Koutský
Michal Koutský

gRATulAcE 
OSlAVEncŮm

telštějším pivních duchu. 
Po výkonu hodném mistrů 
36. komnaty Šaolinu jsme 
se pak v odpoledních hodi-
nách - s  několikahodino-
vým zpožděním, tentokráte 
rozloženém spravedlivou 
měrou / mírou mezi všech-
ny zúčastněné - odebra-
li zpět k našemu autobusu. 
Na zpáteční pěší tůře pro-
běhlo i  labutí jezero, které 
si díky své improvizaci za-
slouží spíše přízvisko kach-
ní jezero a vzápětí už jsme 
byli na cestě zpět do rodné 
vlasti.
 Zpáteční cesta pak pro-
bíhala v podobném duchu, 
jako cesta na  místo činu; 

dobrá nálada nás neopou-
štěla, možná se jen trochu 
mlžila v  pivním oparu, 
který jako magická aura 
doprovázel náš zájezd a dá-
val mu tím punc nadpo-
zemského zážitku.
 Nejsilnější a  nejnezdol-
nější jedinci ještě toho ve-
čera dokázali předat své 
astrální zážitky z  pivního 
festivalu v místních restau-
račních zařízeních. Čímž 
jen podtrhli legendární sta-
tus zájezdu.
 Co říci závěrem? Snad 
jen citát, který se objevil 
i  v  dokumentárním filmu 
o této expedici; kdo tu ne-
byl, jako by nežil.

níže tradičně přejeme 
všem nedávným oslaven-
cům, mezi kterými je ale 
jeden s  černým svědo-
mím.
 Co se stalo? Nejme-
novaný a  nespecifikovaný 
oslavenec slavil své naroze-
niny vehementně a  takřka 
po celých Vodňanech. Za-
pomněl ale přitom na  své 
kořeny a  na  legendární 
základnu. Ta se tak stala 
prakticky jediným místem, 
kde obžalovaný nepozvedl 
číši s místní obsluhou, aby 
společně oslavili narozeni-
ny nejmenovaného.

SKAndál: SlAVil 
nAROzEniny 
VšudE, JEn nE 
nA záKlAdně

kou raritu; berlínskou věž 
uprostřed Mnichova.
 Přistání proběhlo s men-
šími komplikacemi, proto-
že ranveje byly přetížené 
a  pro nás se hledalo mís-
to v hangáru jen těžko. Ale 
nakonec se dílo podařilo, 
náš koráb přistál a  natě-
šení pivaři se mohli spo-
lu se svým nadšením začít 
soukat z  autobusu. Pří-
jemná několikaminutová 
procházka do  samotného 
centra dění byla oným po-
věstným klidem před bou-
ří, jenž na  sebe nenechala 
dlouho čekat a  naplno se 
spustila prakticky ihned 
po zasednutí k pivním sto-
lům v  největším stanu pi-
vovaru Paulaner.
 Celé dopoledne i  odpo-
ledne tedy opakovaně pro-
pukalo nadšení z  popíjení 
bavorských tupláků zva-
ných mázy. Vzájemné se 
hecování stolů přinášelo 
zajímavé souboje, které se 
však nesly v  tom nejpřá-

pOd Věží SE hOdOVAlO
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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

ABEcEdA 
hOSpOdSKých 
SpAcích pOlOh
nedávno jsme ve  spolu-
práci s  jedním z  našich 
hostů založili unikát-
ní abecedu hospodských 
spacích poloh. níže se 
podívejte na  jednotli-
vé modely. Krom několi-
ka klasických poloh stojí 
za povšimnutí především 
#03 KAzATEl. Alespoň 
pro nás to byla novinka.

Ve  středu 15. října bylo 
představeno nové logo 
Vodňanské ligy a  spolu 
s  ním také redesignova-
né webové stránky této 
soutěže, která se v našem 
městě hraje už od  roku 
1994. 
 Vodňanská liga minulý 
rok oslavila svůj jubilejní 
20. ročník a její pořadatelé 
jí do  třetí dekády nadělili 
zbrusu nový vizuální styl. 
Ten začíná u zmiňovaného 
nového loga.
 Jeho záměrem bylo pro-
mítnout v  něm větší spo-
jení se samotným městem 
Vodňany. K  tomuto úče-
lu posloužil tvar erbu 
na městském znaku a hrad-
by, které jsou na něm rov-

něž vyobrazeny. V  rámci 
zachování určité kontinu-
ity byl pak z  původního 
loga převzat symbol míče, 
který byl umístěn právě 
na  modifikovaný erb. Jen 
drobnými korekcemi pro-
šla také barevnost loga; 
zůstala dominantní tma-
vě modrá barva, která má 
evokovat tradici a klid, do-
plněná v  symbolu míče 
o  červenou, jenž má na-
opak symbolizovat vášeň 
a  zapálení pro hru. Díky 
této kombinaci má logo 
dostatečnou dynamiku, ale 
přesto působí váženějším 
dojmem, než logo původ-
ní.
 Z  loga pak vychází celá 
podoba redesignované-

ho webu, který nabídne 
všechny tradiční rubriky 
a  samozřejmě také něco 
navíc.
 Na  první pohled nej-
zřetelnější změnou je to, 
že nový web má větší fot-
ky i samotný text, takže se 
bude určitě o poznání lépe 
číst nejen starším genera-
cím, ale zkrátka všem, kdo 
se o Vodňanskou ligu zají-
mají.
 Další osvěžující no-
vinkou je zavedení sek-
ce MULTIMEDIA, kde 
se nově setkáte také s videi 
z Vodňanské ligy.
 Všechny novinky najdete 
detailně popsané na webo-
vých stránkách ligy www.
vodnanskaliga.cz

VOdňAnSKá ligA má nOVé lOgO i wEB

Nové logo Vodňanské ligy

#01 SUPERMAN

#02 HVĚZDÁŘ

#03 KAZATEL


