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Podvěžáckej kurýr

V sobotu 24. června 2017 
se na  hřišti FK Chelčice 
uskutečnil 9. ročník let-
ního fotbalového turna-
je DG303 OPEN. Večerní 
vyhodnocování a  rekapi-
tulace proběhlo už tradič-
ně u  nás v  hospodě, pod 
hlavičkou studia Dohrá-
no.
 Letos poprvé se utka-
ly také týmy v  katego-
rii nad 35 let a  turnaj měl 
tedy hned dva vítězné týmy. 
V kategorii do 35 let zvítě-

zilo už počtvrté v řadě hráči 
pořádajícího DG303 a pro-
dloužili tak svoji mistrov-
skou sérii o  další triumf. 
Za  poslední 4 roky sbíra-
jí žlutočerní jen samá první 
místa; na svém kontě aktu-
álně mají už 4 tituly ve Vod-
ňanské lize v řadě a 4 tituly 
právě ze svého letního tur-
naje DG303 OPEN.
 Také v  kategorii nad 35 
let patřila „stará garda“ 
DGčka mezi favority, ale 
všechny dokonale zaskoči-

la Pohoda. Tým, který se 
pravidelně schází prakticky 
celý rok bezezbytku vyu-
žil své sehranosti a dokráčel 
si pro velký putovní pohár. 
Zaslouženě.
 V  dobré náladě se pak 
většina mančaftů přesunu-
la do  našeho salónku, kde 
probíhalo veselí až do brz-
kých ranních hodin. A  to 
i  za  tradiční účasti praž-
ských Študáků, kteří znovu 
potvrdili roli favorita pro 
druhou fázi.

POD Věží PrOběhlO 
Další stuDiO DOhráNO

Kategorii nad 35 let ovládla Pohoda a v salónku si její hráči svůj triumf náležitě vychutnali :-)

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Kurýr jEDE 
už NějaKý 
čas V NOVém 
FOrmátu

minulé číslo bylo už ju-
bilejním padesátým a vy 
jste si určitě všimli, že  
od  dubnového čísla vy-
chází Podvěžáckej kurýr 
v  trochu jiném - lepším 
formátu.
 Noviny už nedostáváte 
v  podobě sešitých papírů, 
ale rovnou ve formě, na ja-
kou jste zvyklí u  běžných 
periodik. Jak vidno, tak 
Podvěžáckému kurýrovi se 
daří stejně dobře jako naší 
hospodě a  jeho popularita  
dávno překračuje práh naší 
hospody.
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možná už jste o  tom se 
svými spolustolníky ved-
li diskuzi, možná jste to 
zatím zaregistrovali pou-
ze sami a s tímhle poznat-
kem jste se ještě nikomu 
nepochlubili, ale zdá se, 
že pivo v posledních týd-
nech chutná trochu jinak. 
 Všimli si toho pivaři 
v  jedné nejmenované hos-
podě v  jednom nejmeno-
vaném městě a začali si nad 
touhle záhadou lámat hla-
vu. Pravidelně se scházeli 
a  dumali do  pozdních ve-
černích hodin a když už se 
zdálo, že tomuhle mysté-
riu na kloub nepřijdou, ro-
zevřela se nebesa a paprsek 
poznání osvítil ony nejme-
nované pivaře.
 Pivo chutná trochu jinak 
proto, že už k němu nějaký 
čas nesmíme kouřit! Právě 
absence alespoň stopových 
prvků dehtu a dalších údaj-
ně škodlivých látek, které 
teď v  hospodské atmosféře 
chybí, má za následek drob-
né nuance v chuti zlatavého 
moku. A i když se naštěstí 
nejedná o nic podstatného, 
ty mlsnější jazýčky zkrátka 
rozdíl poznají.

 Co už ale uvidí každý je 
to, že pivo mění také svo-
je gravitační vlastnosti! Jak 
jinak si totiž vysvětlit foto-
grafii, kterou pořídil hbitý 
spolupracovník našeho plát-
ku?! Takovéto záhadné vlast-

nosti jen dokazují, že o pivu 
ještě zdaleka nevíme vše 
a dodnes pro nás tenhle zla-
tavý mok zůstává tekutinou 
opředenou mystérii. Snad se 
nám někdy podaří rozluštit 
všechny jeho záhady.

taKé jstE zarEGistrOVali, žE 
PiVO ChutNá trOChu jiNaK?

ChlazENé 
Půllitry 
POD Věží
V  některých hospodách 
na to mají zvláštní chladí-
cí boxy. Pod Věží bohužel 
nedisponujeme tak roz-
sáhlými prostory, ale co 
nemáme v  metrech čtve-
rečních, to máme v hlavě!
 Nechceme se chvástat, 
ale zase jednou jsme do-
kázali přijít s  geniálně jed-
noduchým a  jednoduše 
geniálním řešením. Ostat-
ně posuďtě sami a  řekněte 
svůj názor na naše zařízení 
na chlazení půllitrů :-)

Všimli jste si? Okurková 
sezóna je v plném proudu, 
ale v Podvěžáckým kurý-
rovi je furt dost zajímavý-
ho čtení? A proto se ptáme; 
dojde vůbec letos na tra-
diční článek o okurkách?

DOčKámE sE 
VůbEC lEtOs 
OKurKOVé 
sEzóNy?

Jak vidno, tak vlastnosti piva jsou nevyzpytatelné

Fanoušci anglického fot-
balového týmu West ham 
united patří dlouhodobě 
k ohroženým druhům. 
teď se ale tomuhle pleme-
nu blýská na lepší časy. 

 Ve volné přírodě byl totiž 
spatřen a vyfotografován 
další kus tohoto ohrože-
ného druhu. Snad se tedy 
dočkáme dalších fanoušků 
tohoto tradičního klubu.

KlaDiVáři sE začíNají mNOžit
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Christopher Nolan patří 
mezi nejhvězdnější reži-
séry současnosti. V  sou-
časnosti můžete v kinech 
narazit na  jeho adap-
taci válečných událostí 
u Dunkerku. 
 V  roce 1940 zůstalo 
u  tohohle francouzského 
přístavu uvězněno v  ob-
klíčení německých vojsk 
přes 400 000 spojeneckých 
vojáků. Ztráta takového 
množství bojeschopných 
mužů mohla mít na  další 
vývoj druhé světové války 
fatální důsledky. Proto Bri-

tové spustili operaci Dyna-
mo, během které chtěli přes 
lamanšský průliv dostat 
co nejvíce vojáků zpátky 
do  Anglie. Jenže německé 
tanky, dělostřelectvo i leta-
dla se kvapem blížila a šan-
ce na  úspěch se rovnala 
zázraku.
 Christopher Nolan nás 
vrhá přímo do zběsilého zá-
vodu s časem hned od prv-
ního záběru a  pod tlakem 
se budete cítit prakticky 
celou stopáž. Postavy pro-
nášejí jen skutečné mini-
mum dialogů a  některé si 

za celý film vystačí fakticky 
jen s několika větami. O to 
víc za  ně ale hovoří činy. 
Děj je rozdělen na  tři čás-
ti odehrávající se na  zemi, 
ve vzduchu a na vodě.
 Moc lepších válečných 
snímků opravdu není, tak-
že vyražte do  kina. Dun-
kerk je strhující a působivé 
drama, které vás vtáhne 
a nepustí.

OKéNKO FilmOVéhO FaNatiKa

Pod Věží si vždy zakláda-
la na tom, aby se tu i ná-
hodný turista cítil jako 
doma a hlavně, aby se tu 
neztratil. Proto má sko-
ro každý metr čtvereč-

ní v naší hospodě nějaký 
název. abychom náhod-
ným hostům i unaveným 
štamgastům usnadňovali 
orientaci. Nedávno ubylo 
další bílé místo.

 Nedaleko Mysu dobré 
naděje (vizte č.48) se to-
tiž nedávno objevilo místo, 
kde se ledacos zapomene, 
a  proto dostalo pojmeno-
vání Alzheimer Platz.

alzhEimEr Platz: POjmENOVali jsmE 
Další místO u stOlu štamGastů

horké léto, které v  sou-
časnosti kulminuje, je 
ideální pro jednu neob-
líbenou hospodskou čin-
nost. a sice drezuru much 
v pivní sklenici.
 Určitě už se vám to ně-
kdy stalo. Vychutnáváte si 
orosené pivečko a  chystáte 
se na další lok. Když v tom 
si všimnete drzého vetřelce, 
který parazituje na  vašem 
zlatavém moku. Ano! Vtí-
ravá moucha se střemhlavě 
vrhla do vaší pivní sklenice 
a plnými doušky vám upíjí.
 Samozřejmě, že jde o bez-
precedentní útok na  klid-
né mezidruhové soužití 
a po takovéto agresi nemů-
že moucha očekávat nic ji-
ného, než tvrdou odvetu. 
Ta se většinou odehrává 
pod režií plácačky a  končí 
doslova drtivým vítězstvím 
lidskosti tamtéž. Čímž 
zpravidla bývá obnovena 
harmonie v mezidruhovém 
soužití a na ztvrzení tohoto 
aktu přináší obsluha další 
sklenici oroseného piva.
 Přejeme co nejméně 
much ve vašich pivech! :-)

hOrKé létNí 
DNy jsOu 
iDEálNí 
PrO DrEzuru 
muCh V PiVu

S postupným pojmenováváním jednotlivých míst v hospodě zvažujeme zavedení značení
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ruku v ruce s některými 
historickými událostmi 
přicházejí také nečeka-
né otázky. V  salónku se 
tak nedávno řešilo, co je 
potřeba k tomu, aby člo-
věk mohl trénovat fotba-
lový tým.

 Podle některých ná-
zorů je to jednoznačně 
licence, co dělá trenéra tre-
nérem. Jenže dokáže něja-
ký kus papíru (byť oficiální 
a  s  kulatým razítkem) na-
hradit odborné fotbalové 
znalosti nebo taktické kva-

lity nasbírané během bo-
haté fotbalové kariéry? 
 Oponenti tvrdí, že niko-
li a  kontrují názorem, že 
skutečný fotbalový trenér 
nepotřebuje k  trénování 
nějakou licenci, ale hlavně 
nervy.
 V  konfrontaci s  realitou 
a těžkými situacemi, které 
mají často vliv především 
a  právě na  nervovou sou-
stavu, jsou to totiž právě 
nervy, co trenér potřebuje.
 Redakce se jednoznačně 
nestaví ani za jeden z výše 
uvedených názorů, ale 
musí uznat, že třeba v ko-
munikaci s  hráčem, kte-
rý není schopen plnit dané 
úkoly budou určitě plat-
nější nervy, než zmiňova-
ná licence. jaký názor máte 
na tuhle problematiku vy?

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
„Díval ses na Le Mans?“
„Jenom 20 hodin.“

Fanoušci automobilového sportu

CO jE POtřEba K tréNOVáNí 
FOtbalOVéhO týmu?

mnozí si myslí, že tomáš 
berdych prožívá během 
svých zápasů velké ner-
vové vypětí. jenže daleko 
větší nervy jsou to velice 
často pro diváky.
 Což se potvrdilo během 
jeho semifinálového duelu 
proti Rodgeru Federerovi. 
Dramatický zápas tam ab-
solvovali někteří štamgas-
té úspěšně a někteří méně 
úsúěšně. Ale přežili všichni.

Naši štamGasti (NE)úsPěšNě absOlVOVali 
NErVyDrásajíCí záPas VE WimblEDONu

Pozornému čtenáři to jis-
tě došlo už během čtení 
článku na titulní strán-
ce tohoto vydání. ale 
pro ty, kterým to unik-
lo, nebo čtou naše novi-
ny odzadu, slavnostně 
oznamujeme, že fotbalo-
vý klub DG303 založil 
pětatřicítku!
 Historicky první zápas 
odehrála stará garda žluto-
černých na turnaji DG303 
OPEN proti pozdějším ví-
tězům z Pohody. Remizo-
vala 1:1 a v tuto chvíli by 
už mělo mít DGčko za se-
bou také první zápas na 
velkém hřišti.
 V sobotu 5. srpna 2017 
totiž celý tým včetně roz-
sáhlého realizačního týmu 
odcestoval k přátelskému 
zápasu do Strunkovic nad 
Blanicí. O celém podniku 
vás budeme i nadále infor-
movat, takže nám zacho-
vejte přízeň.

DG303 
zalOžilO 
PětatřiCítKu

Trenérskou licenci řešil i Jirka Luňák


