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Podvěžáckej kurýr

Během koronakrize jsme 
se pustili do největší re-
konstrukce legendární 
základny za  posledních 
několim desítek let. 
A  s  uvolněním opatření 
jsme vám hospodu před-
stavili v novém kabátě!
 První myšlenka byla, že 
pouze zrenovujeme ven-
kovní dveře, jenže když 
byly hotové, dostali jsme 
chuť na další práci a ve vý-
sledku právě teď sedíte. 
Snad se vám tedy na  le-

gendární základně v  no-
vím kabátu bude líbit 
a  budete k  nám docházet 
stejně rádi a  snad i  raději 
jako doposud.
 My už jsme u  nás krát-
ce po otevření stačili přiví-
tat narozeninovou oslavu, 
která se samozřejmě vyda-
řila a věříme, že další akce 
budou následovat.
 V  sobotu 4. červen-
ce to bude třeba tradiční 
studio Dohráno, které se 
u nás točí po každém fot-

balovém turnaji DG303 
OPEN. Na  tomhle tur-
naji budeme mít letos už 
podruhé svůj vlastní tým 
a  letos se můžete těšit 
na  hodně zajímavá jména 
na naší soupisce.
 Neváhejte tedy a  kou-
kejte dorazit na  hlavní 
hřiště FK Vodňany v  Ba-
vorovské ulici, kde nás 
můžete podpořit a přitom 
si zchladit žízeň, protože 
bude samozřejmě otevřené 
také občerstvení.

po koronAkrizi je 
hospodA v novém

Hospoda se z koronakrize vyloupla do zbrusu nové podoby.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

připomenutí 
jednoho 
výročí 
z jAponskA

26. června 2020 uplynu-
lo 151 let od zániku re-
publiky ezo, která byla 
posledním pozůstatkem 
tokugawského šógunátu.
 Republika Ezo byl krát-
ce trvající separatistický 
stát, který vyhlásili posled-
ní stoupenci šógunátu To-
kugawa v roce 1869 (podle 
gregoriánského kalendá-
ře) na dnešním japonském 
ostrově Hokkaidó, nejse-
vernějším a nejřidčeji osíd-
leném ostrově Japonska.
 Další důkaz, že čtenář 
kurýra pije informován.
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dAlší pod věž oBjevenA 
ve volyni

Ve Volyni plní Pod Věží také roli klubovny.

v ikeA lze koupit proruské koště
Grafik, fotograf a  hu-
debník tomáš Břínek, 
známější pod zkratkou 
tmBk, pod kterou vy-
tváří fotokoláže, znovu 
ukázal, že právě koláží si 
umí vystřelit i z politiků.
 Tentokrát si vzal 
na paškál poslance hájícího 

barvy poslaneckého klubu 
SPD, Jaroslava Foldynu. 
 Připomněl jeho souboj 
v  Aréně Jaromíra Souku-
pa na TV Barrandov se 
starostou Řeporyjí Pav-
lem Novotným. Novotný 
v  pořadu označil Foldynu 
za „koště“.

podvěžáčtí vyslanci na-
dále brouzdají českými 
kraji a  pátrají po  dal-
ších pod věží. na Face-
booku nám od ludmily 
kocumové přistál další 
objev, tentokráte z voly-
ně, kde je klubovna-bar 
pod věží. 

 Znovu tedy připo-
mínáme, že pokud bě-
hem vašich cest narazíte 
na  další Pod Věží, mů-
žete nám váš objev po-
slat na  Facebook. My ho 
rádi zpracujeme a zařadí-
me na  stránky Podvěžác-
kýho kurýra, kde s vaším 

objevem seznámíme naše 
informacíchtivé čtenáře.
 Do budoucna zvažuje-
me, že bychom uspořáda-
li z vašich podvěžáckých 
objevů výstavu, kde by-
chom hezky na jednom 
místě vystavili všechny 
objevené Pod Věže.

Během rekonstrukce le-
gendární základny jsme 
si pracovní přestáv-
ky krátili různorodými 
způsoby. mezi nejfan-
tastičtější pak patřily ak-
robatické výstupy!
 No, uznejte sami. Do-
kázali byste si takhle vy-
skládat na hlavu Tuzemák 
z Jindřichova Hradce?

AkroBAcie 
Během 
rekonstrukce

Věštění z kafe nebo z karet 
je celkem běžnou záležitos-
tí. My jsme však objevili 
zcela novou a spolehlivou 
metodu; věštění z rozlitého 
Tuzemáku!
 Pokud by tedy někdo stál 
o vyjevení vlastní budouc-
nosti, stavte se na baru.

věštění 
z rozlitého 
rumu
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ve středu 24. června se 
v pražském edenu roz-
hodovalo o mistrovi naší 
nejvyšší fotbalové soutě-
že. slavia hostila plzeň-
skou viktorii a utkání 
jsme bedlivě sledovali.

 V hospodě se samozřej-
mě sešla pěkná řádka pří-
znivců sešívaných - Plzni 
nefandil nikdo, té se to-
tiž nefandí, ta se pije - a 
fandili, co to šlo. Občas si 
museli od intenzivní pod-

pory odpočinout a jako 
rekreační činnost zvolili 
karetní hry.
 Ani přesto jim neunikl 
vítězný gól Petra Ševčíka, 
který zajistil Slavii Praha 
jubilejní 20. titul.

Filmfanatic přináší snad 
poprvé tip na dokumen-
tární sérii a znovu v tom 
má prsty streamovací 
služba netflix. právě 
tady totiž najdete posled-
ní představení, což je de-
setidílné vyprávění o éře 
michaela jordana a jeho 
týmu chicago Bulls.  
 Basketbal u nás nepa-
tří mezi nejoblíbenější, 
ale vsadím svoje jediné 
tenisky Nike, že to, co o 
basketbalu Češi vědí, se z 
největší části zrodilo právě 
v 90. letech a zlaté éře Mi-

chaela Jordana a Chicago 
Bulls. Pravděpodobně nej-
lepší basketbalista všech 
dob se před kamerou tr-
pělivě zpovídá z celé své 
kariéry. Pojícím prvkem 
všech dílů je pak Jordano-
va poslední sezóna 97-98, 
která je skvělým způsobem 
orámována flashbacky, jež 
dodávají dokumentu po-
třebný kontext i emocio-
nální sílu.
 V některých pasážích 
dojde i na zajímavé kon-
frontace, protože tvůrci se 
nestydí předložit Jordanovi 

štiplavý komentář některé-
ho jeho soupeře nebo i spo-
luhráče. Nebylo lehké hrát 
proti němu, ale zároveň 
nebylo snadné nastupovat 
s ním ve stejném dresu.
 Poslední představe-
ní je bezesporu jedním 
z nejlepších sportovních 
dokumentů všech dob. 
Dokonalý portrét výjimeč-
né osobnosti a jejího dopa-
du na celý svět.

okénko Filmového FAnAtikA

Bedlivě jsme sledovAli 
rozuzlení Bitvy o titul

Rozhodující zápas o titul ve fotbalové lize jsme bedlivě sledovali také v salónku.

Během koronakrize se 
zastavily také všechny 
fotbalové soutěže na sta-
rém kontinentu. samo-
zřejmě až na běloruskou 
nejvyšší soutěž, která 
dál uháněla vpřed a  la-
hodila okům fotbaluch-
tivých fanoušků.
 Jakmile jsme pak pře-
čkali to nejhorší, co nám 
COVID-19 připravil, roz-
hodlo se o  tom, že česká 
FORTUNA:LIGA bude 
mezi prvními soutěžemi, 
které se vrátí k  běžnému 
rytmu.
 A právě díky této shodě 
okolností došlo k  nemys-
litelné situaci. Sparťanský 
snajpr Libor Kozák totiž 
doslova zostudil největší 
hvězdy světového fotbalu, 
protože měl na svém kon-
tě hned 2 branky, zatímco 
kulatá nula svítila na účtu 
takových es, jakými jsou 
barcelonský Lionel Messi, 
turínský Cristiano Ronal-
do nebo Sergio Aguero 
z Manchesteru City. Zno-
vu se tak potvrdilo, že fot-
bal nemá logiku.

kdo je 
největší 
evropský 
šutér?
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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
„Nevim, dál.“

Zaznělo mnohokrát v televizním 
pořadu Kufr.

původně jsme tenhle ci-
tát chtěli zveřejnit v rub-
rice Citát čísla, ale pak 
jsme si řekli, že byste 
nám nevěřili, že taková 
deska skutečně existuje.
 Proto jsme ji dali formou 
fotografie sem. Budiž tedy 
důkazem, že tenhle nepo-

chopitelný citát je někde 
skutečně fyzicky přítomen 
a může dávat zabrat moz-
govým závitům čtenářů. 
My asi tušíme, co tím chtěl 
básník říci, nicméně věz-
te tedy, že kdo umře, než 
umře, neumře, když umře. 
Jasné?

nepochopitelný citát?

Ano, čtete správně. 
na  fotbale v  příbrami 
bylo nedávno více lidí, 
než-li v dortmundu.
 A znovu za to může CO-
VID-19. V Německu to-
tiž platí, nebo alespoň před 
časem platil, absolutní zá-

kaz vstupu fanoušků na 
fotbalové stadiony. Napro-
ti tomu u nás se opatření 
postupně rozvolňují a díky 
tomu mohli na duel Pří-
brami s Ostravou dorazit 
permanentkáři středočes-
kého klubu.

 A i když jich je nejspíš 
jen několik desítek, i tahle 
malá hrstka stačila k tomu, 
aby pomyslný duel fotba-
lových svatostánků vyzněl 
zcela jednoznačně pro Pří-
bram Jardy Starky.

v příBrAmi více diváků 
než v dortmundu

Během koronakrize se hodně nemyslitelných věcí stalo skutečností.

v sobotu 4. července 
2020 od 9h se na hřišti 
Fk vodňany v Bavorov-
ské ulici uskuteční už 
12. ročník fotbalového 
turnaje dG303 open!
 Turnaj bude znovu roz-
dělen do dvou skupin; do 
35 a nad 35 let, takže se 
můžete těšit nejen na fot-
balové zápasy mladých 
nadějí, ale také ostřílených 
a zkušených borců!
 svůj tým letos znovu 
postaví také legendární 
základna pod věží! Zno-
vu budeme mít na turna-
ji zastoupení, takže nás 
přijďte podpořit a mezi zá-
pasy klidně pochválit naši 
okulahodící hru. Není 
totiž jisté, jestli se tako-
vá šance vidět podvěžác-
ké vězdy na trávníku bude 
ještě někdy opakovat!
 Bližší informace a kom-
pletní rozpis zápasů najde-
te na webu www.dg303.cz

dvAnáctý 
ročník 
turnAje 
dG303 open!

2020


