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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

S  ohledem na  okolnosti 
bude toto číslo Podvěžác-
kýho kurýra z  největší 
části zaměřeno na  spor-
tovní úsek. Mimo ale ne-
zústane ani politické dění 
nebo  kultura, nicméně 
začneme tím sportem.
 DG303 pořádalo v  so-
botu 23. června jubilejní 
10. ročník svého fotbalové-
ho turnaje DG303 OPEN. 
A  znovu zvítězilo! V  sou-
čtu posledních triumfů tak 
žlutočerný klub završil ví-
těznou pětiletku, proto-

že za posledních pět let 5x 
ovládl nejen zmíněný letní 
turnaj, ale také zimní Vod-
ňanskou ligu.
 Letos navíc netriumfo-
valo poze „áčko“, ale také 
„pětatřicítka“, která ovlád-
la svou věkovou kategorii 
a  získala vůbec první tro-
fej v podobě stříbrného pu-
tovního poháru i  poháru 
do trvalého vlastnictví.
 Po  turnaji samozřejmě 
následovalo tradiční studio 
Dohráno, které se uskuteč-
nilo v  salónku a  jako vždy 

se protáhlo až do  brzkých 
ranních hodin.
 Během plodné fotbalové 
diskuze a „hlaholení“ pad-
la řada taktických i tech-
nických mouder, která by 
se dozajista zapsala zpatým 
písmem do historie kopa-
né, kdyby je však někdo ten 
večer zapsal, nebo si je ale-
spoň zapamatoval. Snad se 
tak stane alespoň napře-
srok, kdy bude DG303 sla-
vit 25 let své existence a už 
teď začíná chystat velkolepé 
oslavy!

DG303 Má za Sebou
vítěznou Pětiletku

Nechyběli tradiční řízečky ala dokopná nebi tatarák...

archiv 
kurýra znovu 
DoPlněn!

v  návalu té nejkvalit-
nější redakční práce 
a  především letních al-
koholových hodů, kte-
ré trvaly už od loňského 
srpna (!) jsme zapomně-
li doplňovat jednotlivá 
vydání Podvěžáckýho 
kurýra do webového ar-
chivu. ale s tímto naším 
restem je konec!
 Ode dneška může-
te v  archivu listovat vše-
mi dosavadními čísly 
Podvěžáckýho kurýra 
a zavzpomínat tak na jed-
notlivé měsíce, které jsme 
společně propili prožili 
na legendární základně.
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Podvěžáci dlouhodobě 
patří k  nejkulturnějším 
hospodským druhům 
a  poslední hromadný 
výjezd na  legendární 
iron Maiden to jenom 
potvrdil. 
 Sraz byl samozřejmě 
Pod věží, kde nás na ces-
tu do Prahy vyzvedl au-
tobus, který pak pod 
odborným dohledem ve-
doucího zájezdu, pana 
Romana Langera, bez po-
tíží dojel až do matičky 
stověžaté.
 Tam se celá šou odehrá-
la na letišti v Letňanech 
a abychom se v několika-
tisícovém davu neztratili, 
byli jsme dokonce vyba-
veni vlastními originál-
ními tričky, které už jsme 
vám představili k minu-
lém čísle kurýra :-)

Před časem jsme zaslechli 
jednu tzv. „urban legend“ 
(městskou legendu, pozn. 
redakce). Prý sexistuje 
fernetové prokletí, které 
štamgasty nutí k neustálé 
konzumaci Ferneta. Mys-
líte, že je to pravda?

exiStuje 
fernetové 
Prokletí?

Hromadné foto před odjezdem.

PoDvěžáci Poctili Svou 
návštěvou koncert 
leGenDárních iron MaiDen

už si ani nepamatuje-
me, kdo měl v poslední 
době narozeniny a po-
kud by někomu chyběla 
naše greatulace, nechť se 
o ni bez ostychu přihlá-
sí na baru.
 V červenci ale kula-
té jubileum oslavil jeden 
z našich největších štam-
gasťáckých formátů. Hon-
za „Vesy“ Veselý, kterému 
tímto gratulujeme a přeje-
me vše nej!

Gratulace 
oSlavenci
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kvalitních heist filmů 
(označení pro vyloupení 
banky, pozn. redakce) je 
doslova jako deštivých 
dnů v suchém květnu 
2018. Pod klišoidním ná-
zvem Dokonalá loupež 
byste proto těžkou váhu 
tohohle žánru čekali jen 
těžko. a přece!
 Gerard Butler v roli detek-
tiva, co neuznává pravidla, 
exceluje a také jeho pro-

tivník Pablo Schreiber má 
coby lídr gangu záporáků 
dostatečné charisma. Byť 
tu poměrně dost připomíná 
řízného beka Realu Madrid 
Sergio Ramose :-D
 Dokonalá loupež je v jistém 
směru podobně oldschoolo-
vá jako legendární Nelítostný 
souboj a leckteré přestřelky v 
ulicích Los Angeles na něj 
dají skutečně vzpomenout. 
Filmfanatic nečekal příliš 

a dostal jeden z nejlepších 
heist filmů posledních let. 
Proto ho logicky doporuču-
ji také vám všem, kdo máte 
tenhle žánr rádi a mrzí vás, 
že se v něm netočí více kva-
litních snímků. Prostor pro 
zdařilé kousky tu totiž evi-
dentně stále je.

karlovarský filmový festi-
val patří k nejsledovaněj-
ším kulturním událostem 
u nás. Proto jsme se tam 
vydali, abychom vám při-
nesli reportáž o tom, co se 
dělo za oponou.
 Že se tam fotbalista plzeň-
ské Viktorky Daniel Kolář 

vož*al a zaskluzoval si pří-
mo na molu během mód-
ní přehlídky, to naší redakci 
nestojí ani za zmínku.
 My jsme ulovili daleko 
větší sólokapry! Jen posuď-
te jací velikáni hereckého 
řemesla se ve Varech před-
vedli na červeném koberci. 

Krom Jiřího Ovčáčka, kte-
rý ustavičně hraje debila to 
byl samozřejmě i Miloš Ze-
man, který už druhé funkč-
ní období hraje našeho pana 
prezidenta, ale hlavně jeden 
z nejlepších současných her-
ců Neymar Junior z Brazílie, 
který zaujal na MS.

letošní feStival v karlových 
varech ze zákuliSí

Nižší státní úředník, pan prezident a jeden z nejlepších světových herců...

okénko filMového fanatika

Pokud patříte mezi 
bedlivé pozorovatele 
a  znalce podvěžáckých 
reálií, pak vám doza-
jista neuniklo, že ze zdi 
hospody na  čas zmizel 
Davor šuker!
 Respektive jeho chor-
vatský reprezentační 
dres, který visel v  salón-
ku. Samozřejmě, že 
s  ohledem na  historic-
ký úspěch červenobílé 
šachovnice musel od-
jet řádně fandit mezi své 
krajany. Finále sice pro 
Chorvaty nakonec nedo-
padlo, ale mezi balkán-
skými bratry se Davor 
cítil jako doma a na stě-
nu se vrátil v plné formě.

Davor šuker 
na finále 
MS PoD věží 
chyběl
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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

během nedávno skonče-
ného Mistrovství světa ve 
fotbale odvysílala Česká 
televize šedesát zápasů, 
celkem 223 hodin vysílá-
ní. to je dost velká porce 
fotbalu na to, aby vám ně-
kdo začal lézt na nervy...
 V reakci na komentá-
torské výkony se na in-

ternetu strhla už tradičně 
celkem živá diskuze. Z té 
vyšel nejlépe už tradičně 
Míra Bosák, který si drží 
svůj (slovy klasika) vyso-
ký standard. Naopak níz-
ký standard si drží muž 
clooneyovského typu Pavel 
„Čapoun“ Čapek a poměr-
ně dost kritiky schytali také 

„experti“ ve studiu. Zejmé-
na pak Pavel Karoch, který 
třeba z Íránců udělal Írán-
čany apod.
 I proto máme radost, že 
do studia zřejmě míří Hon-
za „Vesy“ Veselý! Konečně 
bychom se tak mohli do-
zvědět názory skutečného 
fotbalového odborníka.

Honza „Vesy“ Veselý během kamerových zkoušek ve studiu ČT Sport.

na Čt SPort koneČně Míří 
kvalitní fotbalový exPert

Mistrovství světa bylo 
k  největším fotbalovým 
hvězdám nemilosrdné. 
Argentinský Lionel Messi 
i  portugalský Cristiano 
Ronaldo balili kufry hod-
ně brzy a tak se z nich stali 
kamarádi do deště :-)

MeSSi a ronalDo: kaMaráDi Do Deště

„Když v Boleslavi 
jezdí v Superbech, 
tak na Spartě by měli 
jezdit v rumunskejch 
Daciích, ne?“
Fotbalová úvaha

v  DG303 platí za  jed-
nu z  největších klubo-
vých legend (a  že je tam 
v  tomto směru řádná 
konkurence). teď svůj 
kredit posílil i  kapitán-
skou páskou, se kterou 
devedl pětatřicítku DGč-
ka k historicky prvnímu 
turnajovému triumfu!
 Petr „Hurd“ Fürst na-
vlékl na  turnaji DG303 
OPEN originální kapitán-
skou pásku a  dokázal to, 
co se nepovedlo loni; do-
vedl svůj tým k celkovému 
vítězství a navíc beze ztráty 
bodu!

hurD: 
kaPitán 
vítězů


