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Podvěžáckej kurýr

Už to vypadalo, že toho-
hle článku se nikdy nedo-
čkáme. Ale nejmenovaný 
nemohoucí fotbalový fa-
noušek se nakonec hec-
nul a  do  redakce zaslal 
report ze své švýcarské 
mise. Bohužel vzhledem 
k  řadě nepřesností jsme 
museli jeho text kosme-
ticky upravit a nyní vám 
ho předkládáme. Už na 
první pohled je evident-
ní, že tento fanoušek ne-
zná míru, protože délka 
jeho textu absolutně ne-
odpovídá důležitosti jeho 
sdělení.
 Jelikož se v  jednom 
z  mnoha legendárních 
sparťanských chorálů slav-
ně zpívá o  tom, že: „Se 
Spartou projezdíme celý 
svět…“, bylo naši zcela 
samozřejmou povinnos-

tí do  toho velkého svě-
ta vyrazit a  to konkrétně 
do  švýcarského Thunu. 
Protože právě přesně tam 
se borci údajně nejslavněj-
šího českého klubu utkali 
s místním týmem o postup 
do základní části prestižní 
Evropské ligy.
 Z  Vodňan jsme vyrá-
želi vlakem do  Prachatic, 
kde na  nás čekalo auto, 
s  kterým jsme měli jet 
až do  Švýcarska. Ve  Vo-
larech jsme ještě nabrali 
jednoho sparťana, který 
si tímto výjezdem zpes-
třil dovolenou na  Lipně. 
Čekal na  nás kde jinde 
než v baru. Po vyzvednutí 
posledního člena výpravy 
jsme vyrazili směr Thun. 
Nechyběla krátká zastávka 
na čerpací stanici ve Stráž-
ným, kde jsme nakoupili 

potřebné nápoje ke  zpří-
jemnění cesty. A aby se ne-
řeklo, že chlastáme jen tak, 
naší záminkou byla oslava 
získání magisterského ti-
tulu Lukáš „Láďi“ Filipa. 
Při probíhající oslavě cesta 
rychle utíkala a  než jsme 
se nadáli, probrali jsme se 
na  německo-švýcarském 
hraničním přechodu, kde 
jsme si dali menší přestáv-
ku, pokecali s celníky, kte-
ří byli i ochotni nás zvěčnit 
na fotografii. A protože už 
bylo po  6 hodině ranní, 
rozhodli jsme se, že v osla-
vách budeme pokračovat 
a  to se nám dařilo velice 
dobře. 
 Když jsme dorazili 
do  Thunu, zastavili jsme 
přímo před stadionem 
Stockhorn Arena, kde pří-
znivci Sparty měli  >>

Zpátky do minUlosti: konečně je 
tU report Z výjeZdU do thUnU!

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Archiv kUrýrA 
doplněn

v předsvátečním a svá-
tečním shonu se nám 
stala ta nešťastná věc, že 
jsme opomněli doplňo-
vat aktuální čísla pod-
věžáckýho kurýra do 
archivu na našem webu 
restauracepodvezi.cz . 
všechno už jsme ale na-
pravili!
 Znovu si tedy můžete 
listovat všemi doposud vy-
danými čísly vašeho oblí-
beného plátku a to včetně 
Silvestrovského speciálu 
2015.
 V něm jste se mimo jiné 
dozvěděli, jak často k nám 
chodí Sean Connery nebo 
jaké kancelářské řešení je 
momentálně v módě.

Mezitím na německo-švýcarské hranici...
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>> vyhrazená místa na par-
kování. Odtud jsme měst-
skou dopravou vyrazili 
do centra města. Vystoupi-
li jsme na místním nádraží. 
Z orientovali jsme se a roz-
hodli, že se půjdeme podí-
vat k  Thunskému  jezeru. 
Při cestě k jezeru jsme pro-
cházeli kolem zakotvených 
lodí, které někteří členové 
naší výpravy navštívili, což 
se ale posádce zjevně ne-
líbilo. Měli jsme v  plánu 
se v  jezeře i  vykoupat, ale 
koupaliště bylo pěšky dost 
vzdálené. Všichni jsme šli 
i  tak pěšky, kromě jedno-
ho, který nám dal své ob-
lečení a  na  koupaliště se 
rozhodl doplavat. To se mu 
i  povedlo, ale jak jste čet-
li, koupaliště bylo opravdu 
daleko a  dotyčný na  nás 
musel čekat ve vodě o tep-
lotě 18°C a  když jsme se 
konečně shledali, byl fakt 
prochladnutý, asi na  tři 
centimetry. Po krátké kou-
pačce nás opět dostihla ží-
zeň a  tak jsme se odebrali 
do nejbližšího restaurační-
ho zařízení. Nechtěli jsme 
celý den strávit jen v hos-
podě, tak jsme se šli pro-

jít do  města. Když jsme 
míjeli zdejší krám s potra-
vinami, nakoupili jsme si 
nějaké to pivko s  sebou. 
Co se týče města, shod-
li jsme se, že je to jedno 
z  nejkrásnějších měst, co 
jsme se Spartičkou kdy na-
vštívili. Byla zde k  vidění 
nádherná švýcarský archi-
tektura, městem protékala 
říčka z jezera s průzračnou 
modrou vodou a  v pozadí 
byly vidět hory – prostě 
idylka. Po prohlídce města 
jsme ještě navštívili místní 
hospůdku, abychom něco 
pojedli a  pak už jsme šli 
na  autobus a  jeli na  sta-
dion. Před stadionem jsme 
zhodnotil celý den a  po-
malu jsme se začali chystat 
na stadion. 
 Po  klasické bezpečnost-
ní prohlídce jsme již byli 
v útrobách Stockhorn Are-
ny, která sice nebyla nějak 
velká, ale je to v celku pěk-
ný stadion. Po  příchodu 
do  našeho sektoru jsme 
samozřejmě vyvěsili vlajku 
a  šli jsme si najít svá mís-
ta. Po  několika minutách 
začal zápas. V  průběhu 
zápasu se chvilkama fan-

dilo, chvilkama ne – co 
se fandění týče, už jsme 
zažili lepší atmosféru. Zá-
pas byl velice napínavý, 
plný zvratů. Na  jeho kon-
ci se ale radovali fotbalis-
té a  příznivci asi druhého 
nejstaršího českého praž-
ského fotbalového klubu, 
kterým stačila postupová 
remíza 3:3. Nechyběla ani 
děkovačka, po  které jsme 
pomalu začali opouštěn 
stadion.
 Na oslavu postupu do zá-
kladní skupiny Evropské 
ligy, jeden z  členů hodil 
nějakou tu petardičku. 
Toto počínání ale neunik-
lo zdejším velice pozorným 
policistům, kteří naše vo-
zidlo zastavili hned na vý-
jezdu z parkoviště. Protože 
nikdo dotyčného „výtrž-
níka“ nechtěl prásknout, 
přišla na  řadu prohlídka, 
opravdu důkladná pro-
hlídka nás (včetně PTD), 
našich věcí a i vozidla. Pro-
hlídka policistům viníka 
sice neurčila, ale protože 
tamní četníci nejsou žádní 
blbci, celé protiprávní jed-
nání dotyčného měli zado-
kumentované na  kameře. 

Po  shlédnutí záznamu ne-
byla identifikace pachate-
le vůbec složitá. Bohužel 
pro nás a  hlavně pro něj 
byl hned na místě zadržen 
a eskortován na tamní sou-
část policie, kde s ním byly 
provedeny potřebné slu-
žební úkony. Po propuště-
ní na  svobodu, kterého se 
dočkal po cca 4 hodinách, 
nám sdělil svůj trest. Do-
stal tří letý zákaz návštěvy 
Švýcarska a  na  české po-
měry dost vysokou peně-
žitou pokutu. Jediné, co 
jej uklidňovalo, bylo to, 
že mu za nedlouho vyprší 
3 letý zákaz návštěvy Ra-
kouska.
 Po  této eskapádě jsme 
nasedli do auta a konečně 
jeli směr Česká republika. 
Domů jsme chvátali, pro-
tože někteří z nás se museli 
vrátit zpět na  dovolenou 
a některým z nás jel za pár 
hodin co? Některým z nás 
jel za  pár hodin autobus 
směr Chorvatsko. Cestou 
se již nic zajímavého ne-
stalo, takřka celou jsme ji 
prospali, kdy jsme ve snech 
vyhlíželi soupeře do skupi-
ny Evropské ligy. -LV13-

dnešní číslo podvěžác-
kýho kurýra bude tak 
trochu tématické a  to 
sice se zaměřením na  je-
den pražský fotbalový 
klub, který to měl u nás 
na baru na hraně.
 V jednom z prvních čísel 
našeho plátku jste mohli 
vidět doslova uměleckou 

footgrafii nazvanou Spar-
tav Plzni a  dnes vám při-
nášíme další kousek z této 
tématické řady.
 Sparta možná přes Thun 
přešla do  základní skupi-
ny Evropské ligy, ale u nás 
na  baru to měla doslova 
na hraně. Nechybělo mno-
ho a  její fanoušci se sice 

mohli radovat z  postupu 
do  skupinové fáze a  poz-
ději i  do  jarních bojů, ale 
stejně blízko byli k  tomu, 
aby za rozbitý půllitr uspo-
řádali smuteční mši.
 Což by naštěstí nemě-
li daleko, protože kostel 
Narození Panny Marie je 
hned přes ulici.

spArtA to mělA nA hrAně



restauracepodvezi.cz 032 | Leden 2016pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

jedna z  nejzavedeněj-
ších tradic naší hospody 
- zpívání vánočních ko-
led - se letos uskutečni-
la i  za  účasti posil z  řad 
sadystů a  dalších pravi-
delných návštěvníků re-
staurace pod věží.
 Pokrok nezastavíš, a  tak 
jsme letos měli, coby supp-
ort našich hlasivek a lehkou 
výpomoc na  chycení tónu, 

k dispozici přenosný repro-
duktor GoGen. Ten be-
zezbytku splnil očekávání 
a  jeho využití se osvědčilo 
především při nasazování 
melodie k  reklamní a  ob-
čerstvovací pauze.
 I  přes původní plány 
na  vydání upgradovaného 
Podvěžáckého zpěvníku 
jsme nakonec využili zpěv-
níky loňské, ale zdá se, že 

už jsme se s nimi sžili a letos 
vše klapalo bez problémů.
 V  pozdějších hodinách 
přicházely na scénu tradiční 
remixy a  cover verze všech 
zpívaných koled.
 Čistou novinkou pak byly 
battly mezi jednotlivými 
stoly, což se nám podařilo 
zachytit i  na  kameru, tak-
že se můžete těšit na video, 
které brzy zveřejníme.

koledy se Už trAdičně povedly

Filmfanatic.cz ještě stále 
neběží, takže s  jeho tipy 
se můžete setkávat prak-
ticky jen na těchtot strán-
kách. výhledově se však 
chystají novinky, které 
dočasnou absenci vyna-
hradí. do  té doby berte 
za vděk těmito řádky.
 Oscarová sezóna je v  pl-
ném proudu (zlatí plešou-
ni se budou předávat už 
v únoru), takže celkem lo-

gicky se teď kina plní právě 
kvalitní filmařinou, která 
má ambice na některou ze 
zlatých sošek.
 Vypadá to, že Leonardo 
DiCaprio si letos pro toho 
Oscara konečně dojde, 
i když jeho role v Revenant 
- Zmrtvýchvstání určitě není 
zrovna tou, za kterou by si 
ho zasloužil nejvíc.
 Pokud by Filmfanatic 
měl vybrat jeden film, kte-

rý vám za uplynulé období 
doporučí, pak jednoznačně 
volí western horror Bone 
Tomahawk. Netradiční 
mix žánrů skutečně stojí 
za  to a  i  když je to poma-
lejší film, měli byste mu dát 
šanci. V  hlavní roli skvělý 
Kurt Russel ;-)

okénko Filmového FAnAtikA

pod věží není pouho-
pouhou restaurací ani 
hospodou. je to v prav-
dě multifunkční centrum 
zábavy a trávení volné-
ho času. důkazem budiž 
i to, že nejnověji si může-
me přivlastnit i přídomek 
holičstvÍ.
 Kde jinde by vám to-
tiž dokázali zkrátit kštici 
za běžného provozu a ješ-
tě vás u toho zásobovat la-
hodným zrzavým mokem?!

holičstvÍ 
pod věžÍ

Letošní sestava podvěžáckých tenorů

po vánocích se vám mož-
ná leckdo chlubil, co že 
to dostal pod stromeček. 
Ale jaký je nejlepší dá-
rek pro náruživého hráče 
pingpongu?
 Odpověd je triviálně 
jednoduchá. Zeď. Svoje 
schopnosti na ní dokázal 
zlepšovat i Forrest Gump, 
takže proč by neposlouži-
la, jako dokonalý trénin-
kový nástroj i vám?!
 Našel tedy někdo pod vá-
nočním stromečkem zeď?

nejlepšÍ dárek 
k ježÍškU? Zeď
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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

ping pongový sport má 
v  naší hospodě silné po-
stavení a není tedy divu, 
že ještě předtím, než lec-
kdo stačil vystřízlivět ze 
silvestrovských oslav, tak 
už se u nás v hospodě ko-
nal celkově 3. ping pon-
gový turnaj. 

 Účast byla dle očekávání 
nižší, ale o  to víc dorazilo 
„přespolních“ hráčů, kte-
ří byli zdatnou konkurencí 
našim „domácím“ borcům.
 Konečné pořadí bylo ná-
sledující; 10. Víšek, 9. he-
soun, 8. Šesták, 7. Žigo, 
5.–6. Říha & Bečka, 4. Va-

vruška, 3. Rédl, 2. Bína, 
1. Fürst.
 O finále se hrálo vyřa-
zovacím systémem, takže 
konečný vítěz se na vrchol 
musel prokousat už přes 
čtvrtfinále. Všem zúčast-
něným děkujeme a vítě-
zům gratulujeme.

Účastníci celkově už 3. Podvěžáckého turnaje v ping pongu

kArel mArx 
pod věžÍ

sotva jsme v  jednom 
z  minulých čísel založi-
li rubriku Osobností, co 
nikdy nebyly Pod Věží, 
už se to k nám do hospo-
dy hrne. nikdo totiž ne-
chce v  téhle galerii být, 
jelikož to všechny cele-
brity světa berou, jako 
velkou potupu.
 Proto neváhají a vstáva-
jí doslova z mrtvých, aby 
se u nás v hospodě stavili 
alespoň na jedno a ušetřili 
si tak ostudu, která by je 
dozajista neminula, kdyby 
se v některém z pozděj-
ších čísel objevili ve vý-
čtu osobností, které nikdy 
Pod Věží nebyly.
 Naposledy k nám bě-
hem vánočních svátků za-
vítal Karel Marx a během 
své návštěvy předvedl pří-
sedícím hostům jeden ze 
svých plamených projevů.

citát čísla
„On se na to i oblíknul, 
jako ten Ledecký.“

Jarda Schwarz a  jeho komentář 
k  vystoupení Janka Ledeckého 
v rámci pořadu Superstar.

nA nový rok jsme U nás hráli 
Už 3. ping pongový tUrnAj

Tradiční favorité Vod-
ňanské ligy šli od začátku 
večera cílevědomě za co 
největším počtem čárek na 
společném klubovém účtu 
a svého cíle také bez pro-
blémů dosáhli. S podporou 
našich vyhlášených řízeč-
ků to ani nemohlo dopad-
nout jinak :-)

dg303 U nás mělo půldokopnoU


