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Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Výročí 
přistání 
na Měsíci

20. července 1969 při-
stál modul Eagle (orel) 
z vesmírné lodi apollo 11 
na povrchu Měsíce.
 Neil Armstrong pak jako 
první člověk vstoupil na po-
vrch Měsíce. Společně s Buz-
zem Aldrinem během dvou 
a  půlhodinové vycházky 
nasbírali 22 kg měsíčních 
hornin a  po  21 hodinách 
a  31 minutách pobytu 
na  povrchu odstartovali 
zpět k Michaelu  Collinso-
vi, který zatím čekal ve veli-
telském modulu na oběžné 
dráze Měsíce. 

V  sobotu 4. červen-
ce 2020 se na  hřišti 
FK Vodňany v  Bavorov-
ské ulici uskutečnil už 
12. ročník fotbalového 
turnaje DG303 opEn. 
a  už podruhé se ho zú-
častnili také reprezentan-
ti legendární základny 
pod Věží. 
 Ve čtyřčlenné skupině 
nad 35 let je čekaly soubo-
je se všemi soupeři a díky 
2. místu v tabulce pak i fi-
nálový zápas proti pořáda-
jícímu DG303.
 Na žlutočerné jsme (za-
tím) nestačili, ale i tak jsme 
se oproti minulému roku 

citelně zlepšili, když naši 
sestavu posílilo i několik 
legend.
 V úvodním zápase jsme 
porazili pražský Felix Club 
4:2, když se hattrickem 
blýskl Honza Jakš a na-
stínil, že letos budeme mít 
podstatně vyšší ambice, 
než „jen“ vítězství ve dru-
hé fázi turnaje.
 Ve druhém duelu jsme 
sice vysoko podlehli pěta-
třicítce DG303, ale ve zlo-
movém utkání o 2. místo 
v tabulce, a tím pádem 
i postup do finále, jsme 
těsně porazili Reno 5:4. 
Hattrickem znovu zazá-

řil Honza Jakš a potvrdil, 
že vedle Romana Langera 
patřil k našim nejvýrazněj-
ším osobnostem na turnaji.

Sestava legendární základny Pod Věží pro fotbalový turnaj DG303 OPEN 2020.

poDVěžáci sKončili 
stříBrní na turnaji 
DG303 opEn 2020
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DočKáME sE 
rEVolucE 
VE zDanění 
alKoholu?
podvěžácký výbor pro 
inovace přišel nedávno se 
zajímavým návrhem, kte-
rý hodláme předložit par-
lamentu ke zvážení. 
 Navrhujeme zcela zru-
šit daň z  alkoholu, protože 
nám přijde, že kocovina už 
je dostatečnou daní.
 Co si o našem návru mys-
líte? Souhlasíte, nebo jste ji-
ného názoru?

Dle průzkůmů se důvě-
ra v prezidenta zeman 
propadla v červnu 2020 
na 44 %, což je dosud 
nejnižší hodnota.
 Někomu by tohle čís-
lo mohlo přojít relativně 
malé, ale je třeba si uvědo-
mit, že je to pořád o 6 pro-
centních bodů, než má 
Becherovka a to naám roz-
hodně nepřijde málo.

jaK silnou 
DůVěru Má 
prEziDEnt?

nEjzElEnější zahráDKu 
VE VoDňanEch MáME My

Nejlepší a nejzelenější zahrádka ve Vodňanech!

posezení na  zahrád-
ce patří v  letních měsí-
cích k  nejoblíbenějším 
zpestřením návštěvy re-
stauračního zařízení. 
nemohli jsme tedy zůstat 
stranou,  vyslyšeli jsme 
vaše neexistující volání 
a  zřídili před hospodou 
zahrádku!
 A  jelikož moderním 
trendem je dnes eokolo-
gie, rozhodli jsme se, že 

naše zahrádka bude ta nej-
zelenější ve  Vodňanech. 
Jak vidno na  snímku 
výše, naši snahu ocenilo 
hned několik tradičních 
návštěvníků legendární 
základny a  návštěvu za-
hrádky si dosyta užili.
 Možná se to na  prv-
ní pohled nezdá, ale naše 
zahrádka je uzpůsobena 
i  pro nepříznivé klima-
tické počasí a  především 

déšť. Pokud by se z  nebe 
spustily kapky, mohou 
návštěvníci naší zahrád-
ky využít vnitřních pro-
stor auta a schovat se pod 
střechu. Zkrátka, tohle je 
moderní zařízení se vším 
všudy, které pružně reagu-
je na vývoj situace a pod-
mínek k popíjení více než 
rychle.
 Pokud jste ještě nevy-
zkoušeli, zveme vás!

pohotovému návštěvníko-
vi naší hospody se možná 
podařilo zachytit „vteřiny 
před katastrofou“. 
 Proč? Covid veteráni si jis-
tě vzpomenou, že když naší 
knajpu naposledy navšívil 

pán na snímku vlevo, o ně-
kolik dní později přišel tzv. 
lockdown a hospody musely 
zavřit.
 Doufejme, že tentokráte 
to nebude tak zlé a brány zá-
kladny zůstanou otevřené.

Blíží sE Další „locKDown“?
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našE štaMGasty nEsKolí ani 
nEalKoholicKé nápojE

Okurkovou sezónu zdá se nahrazuje sezóna Romana Langera...

oKénKo FilMoVého FanatiKa
Filmfanatic patří k  mi-
lovníkům inteligentních 
sci-fi. proto zabrouzdal 
do nejistých vod nezávis-
lých nízkorozpočtových 
sci-fi, abych se tam po-
díval, zda nenajde něja-
ký klenot, o  který by se 
s vámi rád podělil. a po-
dařilo se!
 Snímek pojmenovaný 
jednoduše UFO je typic-
kým příkladem filmu, kte-

rý sází na  to jediné, na  co 
tvůrci nemusí mít napě-
chovanou peněženku; totiž 
na myšlenku. 
 Derek je nadaný stu-
dent matematiky, který je 
od  mala posedlý touhou 
zjistit, zda jsme ve vesmíru 
sami, či nikoli. Když se tedy 
na nedalekém letišti objeví 
záhadný objekt, ihned se 
vydává na místo, aby zjistil 
co nejvíce informací a  po-

nořil se do  záhady, kterou 
chtějí oficiální místa zamést 
pod koberec.
 Film bez triků, bez výpra-
vy, ale za  to s  myšlenkou, 
která jako gravitace pevně 
váže všechny potřebné prv-
ky k  sobě. V  rámci žánru 
asi nejde být lepší.

nealkoholické nápoje jsou 
součástí pitného režimu. 
pro udržení našeho zdra-
ví a krásy je důležité ten-
to pitný režim dodržovat.
 Proto je důležité pít čas-
to a  pravidelně v  menších 
dávkách.  Nejlepší pro naše 
zdraví je pramenitá čis-

tá voda. Ostatní nápoje by 
měly být pouze doplňkem 
pitného režimu. Platí to 
i pro různé minerální vody 
či ovocné nápoje.
 Častá konzumace slaze-
ných nealkoholických nápo-
jů totiž může vést ke vzniku 
obezity a v pozdějším věku 

ke  vzniku cukrovky a  me-
tabolickému syndromu. Ri-
zikový není jen cukr, ale 
i  zvýšená konzumace umě-
lých sladidel.
 Proto naši štamgasti 
krom pramenité vody pijí 
hlavně pivo a nealkoholic-
ké nápoje je neohrožují.

žElEzniční 
sériE sE Možná 
DočKá sVého 
jMéna

na železnici dějou se věci. 
určitě jste zaznamena-
li, že v průběhu července 
došlo na  našich kolejích 
k řadě havárií.
 Jistě by se tedy slušelo, 
abychom pro tuhle histo-
rickou sérii našli nějaké 
vhodné pojmenování, kte-
ré by nám připomínalo, 
o co šlo.
 Z  podvěžáckých kuloá-
rů zazněl návrh, že by toto 
období mohlo nést označe-
ní „Baldův týden“.
 Pokud nevíte, o  kom je 
řeč, pak doplňujeme, že Ja-
roslav Balda je historicky 
první český terorista. Dů-
chodce ve strachu před mi-
granty pokácel v roce 2018 
stromy na  železniční trať 
a  chtěl vyvolat dojem, že 
za akcí stojí islamističtí te-
roristé. Doufal, že tento 
čin vyvolá ve  společnosti 
odpor vůči imigrantům.
 Bohužel pro něj poli-
cie celou šarádu rozkryla, 
Baldu dopadla a  soud ho 
následně pravomocně od-
soudil ke  4 letům vězení 
za terorismus.
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Bezprostředně po turnaji 
DG303 opEn proběhlo 
pod Věží tradiční studio 
Dohráno.
 A jak je vidět na snímku 
vpravo, mezi hosty byla 
řada zkušených plejerů, 
kteří vědí, že během popí-
jení akloholických nápojů 
je třeba prolévat!

poD Věží DoDržujEME DoporučEní 
ohlEDně proMořoVání proléVání

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
„ Hele, ta Rulanda je 

docela dobrý pivo.“
Pod Věží se scházejí hybridi, 
neboli vyznavači piva i vína.

pojem relikvie (z latinské-
ho reliquiae „ostatky“) 
označuje jednak tělesné 
pozůstatky světců (tzv. 
primární relikvie), ale 
také předměty s  životem 
svatých spojené. a  na  je-
den takový předmět jsme 
nedávno narazili.
 Svatořečení Václava Ga-
ryho Hausera sice ještě ve 
Vatikánu čeká na oficiál-
ní potvrzení, nicméně i tak 
si dovolíme tvrdit, že jeho 
plakát z dob před znovuote-
vřením legendární základ-
ny, splňuje atributy relikvie.
 A kde jsme na tuhle vzác-
nost narazili? Našli jsme ji 
ve sklepě sv. Václava, takže 
jak vidno, světci si svých re-
likvií cení.

po stopách 
rEliKViE

Ve středu 8. 7. 2020 došlo 
v pražském Edenu ke ko-
runovaci staronového 
mistra fotbalové For-
tuna:liGy - slavia 
praha totiž obhájila mis-
trovský titul a  na  mís-
tě samozřejmě nechyběla 
naše sportovní redakce.

 S  gratulacemi v  posled-
ním kole ligové nadstavby 
přijela do  vršovic pražská 
Sparta a  hrálo se tedy vě-
hlasné derby pražských 
„S“. Na  hřišti to byla cel-
kem zajímavá podívaná, 
o  kterou se nerovnoměr-
ným dílem podělila obě 

mužstva. Výsledek 0:0 na-
konec vůbec nic neřešil 
a  mohlo se tedy přistou-
pit k zaslouženým oslavám 
červenobílých.
 Ty se dle zvyklostí ode-
hrály také na hrací ploše, 
kde slávisté zvedli nad hla-
vu mistrovský pohár.

sEšíVaní slaVili oBhajoBu titulu, 
Blahopřát přijEl riVal z lEtné

Sportovní redakce Podvěžáckýho kurýra nechyběla přímo na ploše vršovického Edenu.


