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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Bedlivě
Sledujeme
euro 2016

Pod věží se tradičně na-
jde hezká řádka fotba-
lových expertů, kteří by 
svými glosami a  trefný-
mi poznámkami přinesli 
do zatuchlých televizních 
studií České televize dale-
ko svěžejší vítr, než zaběh-
lí fotbaloví „experti“ typu 
Pavla Karocha a spol.
 I  proto je sledování fot-
balového Eura v restauraci 
Pod Věží daleko výživněj-
ším zážitkem, než je tomu 
třeba doma. Což by si 
měli přečíst a  hlavně po-
chopit všechny manželky 
a přítelkyně.

Podvěžáci zběhlí v orien-
taci na  všech těch inter-
netech už podle nadpisu 
určitě dobře vědí, o čem je 
řeč. Těm offlinovým by-
chom - v souvislosti s prá-
vě probýhajícím eurem 
- rádi představili Fanklub 
defenzivního fotbalu.
 Na  facebooku má tahle 
skupina už přes 6  000 fa-
noušků, takže jde beze-
sporu o  sílu, kterou nejde 
přehlížet. Někdo o  nich 
tvrdí, že jsou to blbci, ně-

kdo, že odborníci a  někdo 
zase, že jsou to recesisté. 
Pravdu znají jen oni.
 Jejich pohled na fotbal je 
ale jasný; BRÁNIT! Jestliže 
dokážete eliminovat soupe-
řovy ataky, můžete se těšit 
z  krásné plichty 0:0 a  i  ta 
má pro milovníky a vyzna-
vače defenzivního fotbalu 
svou krásu.
 Na  právě probíhajícím 
Euru se s  touhle takti-
kou vytasilo hned několik 
družstev - včetně České 

fotbalové reprezentace 
v  duelu proti Španělsku - 
a  zastánci názoru, že nej-
lepší obrana je obrana, tak 
mají žně.
 Autobus zaparkova-
ný před vlastní bránou 
je jasným vzkazem všem 
ofenzivním typům. NE 
ÚTOČENÍ! K tomuhle 
názoru pak vzniklo i vtip-
né video, které paroduje 
kampaň Uefy proti rasis-
mu. Podívejte se na ní na 
https://goo.gl/qvWuMf

PředSTavujeme: FanKluB 
deFenzivního FoTBalu 
aneB NE útočENí

Symbolem Fanklubu defenzivního fotbalu jsou ti nejlepší psi obranáři trenérského řemesla.
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zpravidla několikrát 
do  roka ten den nasta-
ne. nastane konstelace 
okolností a přijde obáva-
ný pátek třináctého. Pod 
věží ale víme, ja se s ním 
vypořádat.
 Tradiční pověsti hovo-
ří o  tom, že coby preven-
ce smůly funguje čtyřlístek 
nebo koňská podkova - 
symboly štěstí. 
 My si myslíme, že obran-
ný repertoár proti tomuh-
le mrzutému dni, by se 
měl oficiálně rozšířit také 
o půllitr točeného.
 S ním si na vás žádná 
smůla nebo chmury urči-
tě nepřijdou. A jestliže si to 
točené dáte Pod Věží, vaše 
šance na přežití pátku tři-
náctého se úměrně zvyšují.

Přežili jSme 
PáTeK 13.

Letošní kalendářní rok je 
více než bohatý na  vrchol-
né sportovní události. MS 
v hokeji je každý rok a i pro-
to bychom měli lépe vydý-
chat to, že naší reprezentaci 
se tentokrát nepodařilo pro-
jít přes čtvrtfinále. Na  ten 
hokej se ale dalo koukat, 
nemyslíte? :-)

mS v hoKeji 
nám TenToKráT 
nevyšlo

už jsme o  tom psali 
v  jednom z  předchozích 
čísel Podvěžáckýho ku-
rýra; vybraní reprezen-
tanti naší hospody čas 
od času vyrrážejí na bow-
ling ke konkurenci a mi-
moděk tam šíří slávu naší 
legendární základny. 
Tentokráte u  toho navíc 
zaznamenali i  (ne)jeden 
mimořádný výsledek.
 Elitní eskadra tentokrá-
te ve  složení (na  fotografii 
zleva) Hurd, Vesy, Hr-
dla a  Paďák vyrazila opět 
ve  slušivých reprezentač-
ních dresech, ve  kterých 
oslňovali tamní osazenstvo.
 Jenže trénink je zřejmě 
trénink, protože tentokráte 
to nebyly naše podvěžácké 
dresy, co v  Družbě zářilo 
jenvíce. S  přibývající mí-
rou alkoholu se některým 

jednotlivcům neúměr-
ně zpřesňovala muška a  ti 
zaznamenali famózní vý-
sledek. Paďák hodil v  po-
slední hře neuvěřitelných 
230 bnodů!
 Jak by řekl bývalý před-
seda vlády a  ČSSD, toho 
času muž se sexy mozkem 
v politickém důchodu, Jiří 
Paroubek; nechci se vás ni-
koho dotknout, ale kdo z vás 
to má?!

 Uvidíme, na  jaký le-
vel se ještě naši štamgasté 
dostanou v budoucnosti. 
Zdá se, že jejich možnosti 
takřka neznají hranic (ani 
míry). 
 Podobnými kousky 
ale dozajista přispívají 
k  tomu, že naše hospoda 
je známá tím, že jí navště-
vují lidé mnoha talentů 
a  schopností. Odborníci 
na cokoliv.

Zástupci LZ Pod Věží v reprezentačních dresech...

Podvěžáci znovu na Bowlingu. 
TenToKráTe lámali i reKordy
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do  redakce nám cho-
dí nejrůznější podněty 
na  články a  reportáže. 
jeden z těch bizarnějších 
jsme relativně nedáv-
no zaznamenali a  teď se 
o něj s vámi podělíme.
 Podklady sbíráme způso-
bem, že jakmile narazíme 
na  něco zajímavého, nebo 
nás něco neobvyklého na-
padne, uděláme si krátkou 
poznámku a  z  ní pak od-
vodíme celý příběh.
 Poznámka k  tomu-
to článku ale zněla přesně 
tak, jak stojí v nadpisu.
 Pod Věží se zkrátka vy-
skytl neznámý návštěvník, 
který dal dvě piva, pomočil 
se, zaplatil a odešel. Kdo to 
byl? Nikdo neví.
 Možná cestovatel v čase, 
možná mimozemský ná-
vštěvník na průzkum-
né misi nebo ještě někdo 
mnohem bizarnější. fak-
tem zůstává, že po téhle 
návštěvě už hospoda nikdy 
nebude to, co dřív.
 A i když tenhle zážitek 
bychom si klidně odpus-
tili, nehodláme ho před 
vámi tajit. Jsme totiž pro 
otevřenost médií a svobo-
du slova i projevu.
 Snad bychom vás jenom 
poprosili, že kdyby vám u 
nás třeba někdy nechut-
nalo, dejte nám to vědět 
nějak jinak, než onen zá-
hadný návštěvník :-)

zdá se to takřka ne-
uvěřitelné, ale web  
filmfanatic.cz už je zno-
vu v  plném provozu! 
opět se tedy můžet etě-
šit na  pravidelný přísun 
filmových novinek i  re-
cenzí.
 Nejnověji najdete 
na  webu recenzi třětího 
Kapitána Americy s podti-
tulem Občanská válka, ale 
to není film, který by vám 
Filmfanatic doporučil nej-
raději.

 Nejlepší tipy jsou tento-
kráte hned 2. A oba horo-
rové.
 Jestliže jste měli rádi 
Příběhy ze záhrobí a jejich 
černohumornou atmosfé-
ru, určitě byste neměli mi-
nout hororovou antalogii 
Southbound.
 Povídkový film sice tvo-
ří hned několik příběhů, 
ale ty na sebe plynule na-
vazují, takže film drží až 
překvapivě dobře pohro-
madě.

 Druhým tipem je malý 
nenápadný horůrek The 
Boy. Alternace na duchař-
ské horory o posedlých vě-
cech, kde hlavní roli  hraje 
panenka malého chlapce, 
dokáže potěšit klasickými 
žánrovými proprietami 
i  poměrně originálním 
rozuzlením.

oKénKo Filmového FanaTiKa

Podvěžáci už projeli svět 
křížem krážem, ale po-
řád nemají dost. naposle-
dy se jeden z nich mohl 
těšit třeba z toho, že byl 
osobně přítomný na finá-
le ligy mistrů v italském 
miláně..
 Bakerovi spadla tahle 
příležitost do klína na po-

slední chvíli, ale neváhal 
a vyrazil. Proč by taky ne, 
když ve finále hrál jeho ob-
líbený Real Madrid.
 Místa byla nad očeká-
vání dobrá - žádné místo 
upíchlé někde těsně pod 
střechou, takže nic nebrá-
nilo tomu, aby si atmo-
sféru jednoho z největších 

zápasů sezóny vychutnal až 
do konce nastavení a poslé-
ze i penaltových kopů.
 Na stadionu bylo něco 
málo přes 80 000 lidí, tak-
že zážitek to byl neskuteč-
ný a znovu se potvrdilo, že 
fotbal na téhle úrpvni je 
něco úplně jiného, než na 
co jsme zvyklí u nás.

Podvěžáci na ceSTách: 
Finále ligy miSTrů 2016

Radost z vítězství Realu Madrid...

STalo Se: 
Přišel Pod 
věž, dal dvě, 
Poch*al Se 
a šel
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v neděli 22. května kon-
certovali v Praze legen-
dární ac/dc. a i když 
za mikrofonem alterno-
val axl rose (jak jsme in-
formovali v minulém čísle 
prostřednictvím jirky Ba-
bici), byla to jízda!
 Podvěžáci samozřejmě ne-
chyběli ani tady. Někteří je-

dinci si sice koncert z turné 
Rock or Bust užili už minu-
lý rok v německé Norim-
berku nebo Drážďanech, 
ale vystoupení australských 
rockerů na domácí půdě si 
zkrátka nemohli enchat ujít.
 A rozhodně nemohli lito-
vat. Axl fungoval za mikro-
fonem až překvapivě dobře 

a tradiční punc té nejvyš-
ší kvality měla i celá mon-
strshow, které eskalovala 
střelbou z historických děl 
a finišovala mohutným oh-
ňostrojem.
 Člověk se přitom neu-
bránil otázce; na co, sakra, 
budem chodit, až tohle ne-
bude?!

Tradiční letní fotbalový 
turnaj se letos uskuteční 
znovu na  přírodní trá-
vě. Tentokráte na  hřiš-
ti v  chelčicích. večerní 
studio dohráno se 
pak už tradičně usku-
teční u nás v hospodě.
 Pořadatelé letos kalku-
lují s možností, že turnaje 
se oproti předchozím roč-
níkům zúčastní „pouze“ 6 
týmů, ale časové rozpětí 
se tím nezmění.
 Začátek turnaje bude 
v  9h a  finále se odehraje 
kolem 15h odpoledne. Pak 
bude následovat přesun 
k nám na základnu a tady 
už odborný rozbor jednot-
livých herních situací.
 Hrát se bude v „sálov-
kářském“ stylu, tj. 4+1 na 
hřišti zhruba odpovída-
jícímu rozměrům sálové 
kopané. Přijďte se podí-
vat!

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

ac/dc KoncerTovali v PražSKých 
leTňaench. Podvěžáci Byli u Toho

Turnaj dg303 
oPen leToS 
25. Června 
v chelČicích

Pokud si myslíte, že itá-
lie, potažmo milán, nemá 
svá temnější zákoutí, tak 
vězte, že ani tady to všude 
není samý giorgio arma-
ni nebo gucci. 
 V touze po jednom toče-
ném můžete zabloudit i na 
klasickou nádražku a tam 
zjistíte, že od těch našich se 
zas tolik neliší. Místní borci 
mačkají gombíky a propíjejí 
výplatu stejně, jako u nás...

iTálie z druhé STrany: nádražKa v miláně

2016

V pražských Letňanech se sešlo přes 60 000 příznivců kapely AC/DC

citát čísla
„Dřív to byla lepší 
parta. Chlastali jsme 
už od 11h.“

Mezitím v Praze - úvahy nad 
soudržností party


