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Podvěžáckej kurýr

Minulý rok se pod hla-
vičkou spojených vod-
ňanských hospod vydala 
do bavorského Mnichova 
expedice pivních turistů, 
aby navštívila tamní pivní 
slavnosti známé pod jmé-
nem OKTOBERFEST.  
A výjezd na tuhle událost 
se chystá také letos!
 Kdo tenkrát zaváhal 
a  nevyrazil, hodně potom 
litoval. Slušívá trika a  be-
zedná studnice nevšedních 
zážitků, které si účastníci 
zájezdu úřivezli přes hra-
nice zpátky do vlasti, jsou 
dnes bezesporu tou nej-
lepší pozvánkou k  účasti 

na druhém jihočeském vý-
jezdu alias Südbömischen 
Ausfahrtu.
 Termín zájezdu je pá-
tek 25. září 2015 - odjezd 
ve  4:00 od  restaurace 
Na  Sadech. Cena je rov-
ných 500 Kč a  rezervace 
jsou možné na  telefon-
ním čísle 777 178 293.
 Pokud má některý z no-
viců zájezdu navíc zájem 
o  vyrobení trička s  logem 
zájezdu, nechť vytočí tele-
fonní číslo 728  194  898, 
kde si může domluvit po-
drobnosti (velikost i  způ-
sob předání trička). Cena 
za triko je 250 Kč.

 Autobusovou dopravu 
bude mít také letos na sta-
rosti řidič par excellence 
pan Martin Kofl a  díky 
jeho bystrým smyslům 
i  komfortnímu autoparku 
se do Mnichova dostaneme 
v  maximálním možném 
pohodlí.
 Takže neváhejte a podá-
vejte své přihlášky! Kdo 
zaváhá i letos, ten si bude jis-
tojistě rvát vlasy, okusovat 
nehty a rozhodně nedosta-
ne pozvánku na  slavnost-
ní premiéru filmového 
pokračování dokumentu 
o OKTOBERFESTU.

TAKé lETOS SE ChySTá ExKuRzE 
NA MNiChOvSKý OKTOBERFEST

Expedice Oktoberfest má své vlastní logo

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

FiNišují BOjE
O EuRO 2016

Ve  čtvrtek 3. 9. a  potom 
v  neděli 6. 9. nastoupí 
naše fotbalová reprezentace 
k dalším zápasů kvalifikace 
na Euro 2016 ve Francii.
 Nejprve se výběr Pav-
la Vrby postaví doma Ka-
zachstánu a  poté zavítá 
do  Lotyšska. Oba zápasy 
bude vysílat televize a  vy 
se na  ně samozřejmě mů-
žete přijít podívat k  nám 
Pod Věž. Jedině tady totiž 
najdete ty největší fotbalo-
vé odborníky, se kterými si 
nad výkony našich repre-
zentantů můžete fundova-
ně podebatit.
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jak je již několik let zvy-
kem, tak i  tento rok na-
vštívilo několik našich 
štamgastů jednu z  nej-
větších hudebních akcí 
v  České republice a  to 
Masters of Rock ve vizo-
vicích. Ostudná byla po-
někud účast. 
 Několik ročníků zpět 
vyjížděla na  festival vždy 
alespoň dvě auta, loňský 
ročník dokonce zcela na-
plněný Transit, letos se 
odhodlalo nakonec pouze 
trio statečných a  stálých 
účastníků: Ozzák, Jaký-
šek a Kužel. K překvapení 
však došlo na  předodjez-
dovém soustředění (kde 
jinde než na základně Pod 
Věží), kdy Petr Koutský 
neodolal poslední poku-
šení, volá do práce a bere 
si na  poslední chvíli do-
volenou, aby se nakonec 
s  námi také vydal vstříc 

Vizovicím. K  jeho smůle 
však nemá na  sobě triko 
Masters of Lok, která nám 
nechává pro tento festival 
s  předstihem vyrábět již 
třetím rokem Bakeero, le-
tos v červené variantě.
 Nebudu se rozepisovat, 
jaký byl letošní ročník nej-
lepší apod., protože slovy 
takovou akci prostě popsat 
nejde, to se musí zažít. Ale 
i tak došlo letos na někte-
ré věci, které jsme zde ještě 
nezažili. První z nich byla 
4 roky stará výzva, která 
se konečně povedla napl-
nit. Tou bylo opití našeho 
starého známého, Hova-
do Papá. Co se před 4 lety 
nepovedlo a účastníci byli 
poté odtáhnuti bez zná-
mek života do  stanů, se 
letos stalo skutečností 
a Papá byl hned ve čtvrtek 
pokořen (a  bylo mu špat-
ně následující 2 dny). Jako 

další z  novinek bylo vy-
stoupení kapely Blamage 
na  vedlejší stagi, ve  které 
hraje na bubny Jarda Rod. 
Koncert se povedl a  ne-
byla nouze ani o  trochu 
té pyrotechniky, protože 
pyro není zločin.
 Více se rozepisovat ne-
budu, protože co se sta-
ne na  Masters, zůstane 
na  Masters. Proto na  pří-
ští ročník neváhejte a po-
jeďte opět s námi.

Autor: Ozzák

Stan ve stanu; hit letošních MASTERS OF RLOK

KONEC 
OKuRKOvé 
SEzóNy

Tradiční okurková sezó-
na se letos zdá poněkud 
slabší, než tomu bylo 
například minulý rok - 
tehdy nám dalo daleko 
větší práci sehnat vhodný 
materiál do Podvěžácký-
ho kurýra. v tomto čísle 
máme materiálu naopak 
až moc - něco si tak pře-
čtete až v  zářijovém vy-
dání
 Jinak si připomeňme, že 
okurková sezóna je vžité 
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 novinách se místo se-
riózních a  významných 
zpráv objevují senzační 
zprávy (o  výletu alkoholi-
ků na rokové festivaly, bez-
ohlednosti anonymních 
policistů vůči hospodským 
štamgastům apod.), ně-
která média dávají větší 
prostor zprávám ze života 
celebrit. Toto období je 
zároveň obdobím sběru 
okurek. Termín se objevil 
v  Německu na  konci 18. 
století.

MASTERS OF RlOK 2015
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Návštěvníci naší hospody 
by v těchto dnech měli být 
opatrnější, protože (jak 
už hlásá samotný titu-
lek článku) bezohlednost 
některých řidičů nebe-
re konce. A  to dokonce 
ani těch, u kterých byste 
čekali, že půjdou příkla-
dem. 
 Přinášíme proto důleži-
tou zprávu pro účastníky 

hospodského provozu. Pi-
jan alkoholického nápoje 
se nemůže cítit bezpečně 
ani za  bytelným restaurač-
ním stolem, neboť někteří 
příslušníci policejního sbo-
ru České republiky vjíž-
dí na  svých služebních 
vozidlech (resp. kolech) až 
do prostor restaurace!
 Tam samozřejmě ohro-
žují spořádané návštěvníky 

a štamgasty, kteří se v par-
ných dnech snaží užít si ně-
jakou tu klidnou chvilku.
 Pokud tedy uvidíte napří-
klad toto kolo, zvyšte svojí 
ostražitost!
 Vzhledem k ochraně 
osobních údajů nemůžeme 
uvést podrobnosti o jeho 
majiteli, ale vězte, že je to 
osoba nám všem důvěrně 
známá!

BEzOhlEdNOST řidiČů v lETNíCh 
vEdRECh NEBERE KONCE

výhled na  září je - co se 
týče zajímavých premiér - 
dosti nevalný, takže Film-
fanatic vám dnes přinese 
jeden tip na snímek, který 
měl premiéru už v srpnu.
 Nízkorozpočtová podí-
vaná Dárek je příběhem 
mladého manželského 
páru (Simona a  Robin), 
jejichž život plyne přesně 
podle představ a  plánů. 
Dokud náhodně(?) ne-

potkají Gorda, Simono-
va dávného známého ze 
střední školy.
 Od té chvíle se jejich bu-
doucnost začíná pomalu ale 
jistě rozjíždět po  děsivém 
a šíleném tobogánu. Po ně-
kolika dalších náhodných 
setkáních a  nečekaných 
návštěvách Simon a  Ro-
bin začínají být z Gordova 
chování a slov znepokojení. 
A navíc se začnou objevovat 

záhadné dary, díky nimž se 
odkrývají podivná tajem-
ství z minulosti.
 Film se zprvu tváří jako 
standardní thriller, ale 
nakonec se z  něj vyklube 
o  dost chytřejší a  bohatší 
podívaná.

OKéNKO FilMOvéhO FANATiKA

Ondra zlámal - bývalý 
tiskový mluvčí fotbalo-
vé Slavie Praha - připra-
vuje k vydání další knihu 
o červenobílém klubu.
 Minulý rok k  nám 
do hospody dorazil na slá-
vistickou besedu a  přive-
zl s  sebou knížku Splněný 
slávistický sen (stále lze za-
koupit několik posledních 
výtisků), kde vzpomínal 
na nejúspěšnější éru v no-
vodobé historii klubu.
 Teď finišuje práce na ob-
dobné knize, kde by ale 
na tohle zlaté období vzpo-
mínali samotní hráči.
 Těšit se tak můžete třeba 
na vzpomínky od Martina 
Vaniaka, Dušana Šventa, 
Davida Hubáčka, Davida 
Kalivody, Pavla Fořta, Pet-
ra Jandy, Mickaela Tavare-
se a mnohých dalších.
 Vydání knihy je pláno-
vané zhruba na říjen 2015, 
ale tentokrát budete mít 
možnost podpořit její rea-
lizaci také vy!
 V  pondělí 14. září to-
tiž autoři spustí kampaň 
na  serveru startovač.cz, 
kde si tuhle knížku bude-
te moct předplatit!
 Detailní informace na-
jdete na  webu knížky 
www.vzpominkymistru.cz

PřiPRAvujE SE 
KNihA O SlAvii 
PRAhA
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POdvěžáCi NEChyBěli ANi NA 
FiNálOvéM TuRNAji EuRO u21

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 červnu 2015 u nás v re-
publice proběhl finálový 
turnaj uEFA Euro u21. 
A  na  jednotlivých zápa-
sech samozřejmě nechy-
běli ani zástupco naší 
hospody. 
 Všichni by nejraději vy-
razili na  zápasy našich 
mladíků, ale ne každému 
se poštěstilo získat lístky.

 I  přesto byli podvěžá-
ci přítomní jak na  za-
hajovacím zápase naší 
reprezentace proti Dánům, 
tak na  finálovém zápase, 
který už byl bohužel bez 
naší účasti.
 Krom tohoto vlastne-
neckého měřítka však vý-
běr zápasů ovlivňovala 
ještě jedna podstatná věc. 

A to sice místo konání. Sa-
mozřejmě, že slávisté pre-
ferovali Eden a  sparťané 
Letnou, takže teritoriál-
ní rozdělení Prahy zůstalo 
zachováno i při této příle-
žitosti.
 Jestli někdo vyrazil 
na  Moravu (do  Olomou-
ce, nebo Starého Města), 
o tom zprávy nemáme :-)

Lama a Vesy na pražské Letné...

Možná, že se pán, o kte-
rém jsou řádky níže, tro-
chu podiví, že se o  něm 
píše až na poslední straně 
našeho plátku. Ale v kaž-
dých seriózních novinách 
je zpráva o nějakém tom 
zázraku právě až na  po-
slední straně - vedle dív-
ky Blesku.
 Gary by určitě s  přehle-
dem zvládnul zastát roli 
obojího; zázraku i  dívky 
Blesku. My mu přesto (ale-
spoň pro toto číslo) přisu-
zujeme roli toho zázraku.
 Jak jinak totiž označit 
fakt, že tenhle exštamgast 
se u nás v průběhu červen-
ce objevil a dal si tady ne-
jedno?!
 Kdyby se bystrému fo-
tografovi nepodařilo poří-
dit z téhle vzácné návštěvy 
fotografii, kdo ví, jestli by 
nám to vůbec někdo věřil.
 Takhle vám můžeme 
předložit důkaz, že i  zá-
zraky se dějí a  slovutný 
Gary občas najde cestičku 
i k nám Pod Věž.

NávRAT 
šTAMgASTA: 
gARy zPáTKy 
NA MíSTě ČiNu

BEZ KOMENTÁŘE; mezitím, kdesi v jižních Čechách


