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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

MáMe 
za sebou další 
správnou 
volbu!

v  Česku jsou prakticky 
každý rok nějaké volby 
a nejinak tomu bylo také 
letos. v  říjnu jsme volili 
naše obecní zastupitele.
 Tradičně jsme tedy všem 
voličům připomněli, jaké 
číslo je pro jejich volbu 
a  světlou budoucnost to 
nejlepší.
 Pokud jste náhodou ne-
zachytili naši předvolební 
kampaň, připomínáme ješ-
tě na  stránkách Podvěžác-
kýho kurýra, že tou nejlepší 
volbou a jediným správným 
číslem je Husova 61! Adresa 
legendární základny.

28. října slavíme 100 let 
naší státnosti. proto nebu-
de od věci, připomenout si 
některá důležitá fakta. 
 Vznik Českosloven-
ska byl proces, který vedl 
k  ustavení samostatného 
Československého státu. 
Československo bylo vy-
hlášeno 28. října 1918. Jeho 
hranice byly vymezeny mí-
rovými smlouvami a z nich 
vycházejícími rozhodnutí-
mi v  rámci versailleského 
mírového systému.
 Dne 28. 10. 1918 došlo 
v  Praze k  vyhlášení česko-
slovenské samostatnosti. Ří-
zení veřejných záležitostí se 
ujal Národní výbor, jehož 
členy byli František Sou-

kup, Vavro Škrobár, Anto-
nín Švehla a  Alois Rašín. 
Na Moravě proběhlo vyhlá-
šení Československé repub-
liky o den později.
 Již 30. 10. se v  Turčian-
ském Sv. Martině sešla Slo-
venská národní rada a v tzv. 
Martinské deklaraci přijala 
prohlášení o  připojení Slo-
venska do nově vznikajícího 
státu.
 Československo vznik-
lo jako demokratický stát 
a  tudíž muselo řešit ná-
rodní otázku. Kromě Če-
chů a Slováků zde žilo velké 
množství Němců, Maďarů, 
Poláků a  Ukrajinců. Před-
pokládalo se, že součástí 
státu se stanou i  německé 

oblasti z  Českých zemí. 
Dalšími kroky českosloven-
ské vlády bylo vydání pro-
zatímní ústavy dne 13. 11., 
která rozšiřovala Národ-
ní výbor na Národní shro-
máždění, jehož členové byli 
jmenováni, nikoli voleni. 
Hned 14. 11. se konala prv-
ní schůze, na níž byl T. G. 
Masaryk zvolen preziden-
tem a na níž byla také jme-
nována vláda s  předsedou 
Karlem Kramářem.
 Držme si palce, abychom 
tu byli i za dalších 100 let 
a abychom naši vlast pře-
dali příštím generacím v co 
nejlepší formě. Každý z nás 
k tomu může přispět svým 
malým dílem.

100 let republiky!

Všichni gratulanti i s oslavencem...
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podvěžáckej kurýr dnes 
zcela neobvykle přináší 
jednu radu fotbalového 
agenta, která vám na-
konec (bez nadsázky) 
může zachránit život!
 Jeden by řekl, že při vy-
jednávání o  svém angaž-
má se musíte soustředit 
především na gáži, kterou 
budete pobírat za  jeden 
odehraný zápas. Zapomí-
nat byste ale neměli třeba 
ani na příspěvek na zimní 
pneumatiky. Obzvláště, 
pokud si vyjednáte an-
gažmá třeba v  Milevsku 
a hrozí vám, že přes obá-
vané serpentíny za  Pís-
kem budete v  zimních 
měsících jezdit na letních 
pneumatikách.

tip 
hráČského 
agenta

profesionální alkoholik: 
obor, který Má budoucnost

Profesionální pijáci mají dokonce vlastní logo

o nároČnosti pohárového 
rytMu středa-neděle-středaceny 

genithálie
roky slýcháme o  tom, 
že české fotbalové kluby 
mají problém adaptovat 
se na  pohárový rytmus 
středa-neděle-středa. 
 Leckdo to bere jen jako 
slabošskou výmluvu, ale 
zkusili jste si někdy tako-

vý rytmus aplikovat také 
coby zarytý fanoušek?
 Jen si představte, s  ja-
kým nadšením se asi 
doma setkáte, když 
s  kumpány vyrazíte po-
ladit formu už před zápa-
sem ve  středu večer, pak 

v  neděli a  znovu ve  stře-
du. Namísto pochope-
ní a  obdivu, že zvládáte 
takto náročný program, 
se kterým se těžko perou 
i  profesionální sportovci, 
budete bez pochyby ter-
čem vyčítavých pohledů.

divadelníci mají své ceny 
thálie, my pod věží letos 
zavádíme ceny genithálie. 
 Předávat ji budeme jeden-
krát ročně a  vyslouží si ji 
jedinec, který pronese v hos-
podě největší pí*ovinu.

dle renomovaných od-
hadů zanikne v  násle-
dujících 14 letech 30 až 
40 % pravocních míst. 
Jeden by se začal obá-
vat, ale ne tak dob-
ře informovaný čtenář 
podvěžáckýho kurýra.
 Ten ví, že v  návaznos-
ti na nezastavitelný vývoj 

totiž řada úplně nových 
pracovních pozic vznik-
ne.
 Vždyť kdo by si tře-
ba před 15 lety dokázal 
představit, že se někdo 
bude živit správou sociál-
ních sítí nebo jako You-
tuber (čti jůtuber, pozn. 
redakce)? A  přece! Dle 

odborného odhadu naší 
redakce se profesionaliza-
ce dočká také alkoholis-
mus a v hospodách se tak 
začnou objevovat profe-
sionální alkoholici, kteří 
budou mít své sponzory. 
 Podobně, jako to dnes 
mají třeba profesionální 
hráči počítačových her.
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ronaldové chlastu

Být největší světovou hvězdou si žádá nemalé oběti

okénko filMového fanatika

kopání 
penalt 
panáků

filmfanatic už dlouho 
žehrá, že českým filma-
řům nechybí jen pro-
středky, ale především 
nápady. teď to ale vypa-
dá, že i v Čechách máme 
nadějného tvůrce, které-
ho se vyplatá sledovat.
 Jmenuje se Adam Sedlák 
a ke své celovečerní prvoti-
ně si napsal i scénář, za kte-
rý v roce 2015 získal první 
místo Filmové nadace za 

nejlepší nerealizovaný scé-
nář roku.
 Domestik je příběhem 
Romana a Šarloty. On je 
profesionální cyklista, jenž 
se snaží po zranění o návrat 
k závodění a ona učitelkou, 
která se mu snaží být opo-
rou a vprostřed všeho toho 
sportovního drilu se navíc 
pokouší pečovat i o jejich 
vztah. A nejen ten teď čeká 
ta nejtěžší zkouška.

 Domestik není filmem 
pro většinového diváka, 
ale jestliže na něj půjdete 
s očekáváním toho, že do-
stanete psychologicko-ho-
rorovou analýzu rozkladu 
jednoho vztahu a osobnos-
ti, budete si chrochtat bla-
hem.

cristiano ronaldo je asi 
největší fotbalovou hvěz-
dou současnosti. svůj sta-
tus si ale vydobyl tvrdou 
prací.
 V  Juventusu kolují zvěs-
ti, že v době, kdy tým tepr-
ve přijíždí do  tréninkového 
centra, Ronaldo už za  se-
bou několik tréninkových 
jednotek má a  v době, kdy 

všichni odjíždějí domů, Ro-
naldo si přidává další dávky.
 Tenhle obdivuhodný pří-
stup z něj skutečně dělá jed-
noho z největších fotbalistů 
historie, ale redakce dob-
ře zná vybrané štamgasty, 
kteří mají podobný píštup 
k alkoholu.
 Dávno předtím, než oby-
čejní a  řadoví návštěvní-

ci hospody usedají k pivu, 
elitní pijáci už dávno popí-
její a v pozdních hodinách, 
kdy většina odchází domů, 
oni stále vytrvale sedí 
u svých piv a dále na sobě 
pracují s  nezdolnou vůlí 
a pílí.
 Jsou to tedy takoví Ro-
naldové chlastu a  zaslouží 
si stejný statut legend!

kopnout penaltu, to je 
ustálený výraz - faktic-
ky totiž přesně odpoví-
dá tomu, co člověk dělá. 
určitě už jste ale slyšeli 
i spojení „kopnout tam 
panáka“.
 My samozřejmě také, 
proto nás napadlo, po-
dívat se na tohle spojení 
trochu blíže a odhali-
li jsme až šokující spoji-
tosti, se kterými vás dnes 
hodláme seznámit.
 Kopnout tam panáka 
totiž jde hned několika 
způsoby! Podobně jako 
pokutový kop neboli pe-
naltu.
 Tak schválně; proslulý 
vršovický dloubáček An-
toníka Panenky snad ani 
nemusíme představovat. 
Prostě tam panáka leh-
ce kopnete pěkně obliuč-
kem. Podobně ale můžete 
zvolit také nekompro-
misní bombu přímo do-
prostřed, nebo naopak 
technicky umístit kop/
panáka k tyči. Volba je 
jen na vás!
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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
„Teď už se dá pít 
i řízek.““

Některá slovní spojení zkrátka mají 
své kouzlo

kuňák Jako 
buffon

legendární gigi buffon 
má ve  vodňanech svojí 
obdobu. ano, je to náš vý-
čepní Jirka Kuňák novák, 
jehož hvězdná kariéra za-
žívá další renesanci a není 
nepodobná právě kariéře 
legendárního itala.
 Země se točí kolem Slun-
ce, musíme platit daně 
a  Jirka Novák nakonec 
vždycky skončí v bráně FK 
Vodňany. Asi tak by se dalo 
shrnout několik málo jistot, 
na které si můžete vsadit ce-
loživotní úspory.Jubilejní 25. ročník 

vodňanské ligy odstar-
tuje v neděli 18. listopa-
du 2018.
 Ještě předtím proběhne 
u  nás v  hospodě tradiční 
předsezónní schůze, kde 
se budou losovat startov-
ní čísla a probírat eventu-

ální změny v  pravidlech. 
Na  rekordní šestý mist-
rovský titul v  řadě bude 
útočit DG303.
 Aktuální výsledky, 
kompletní hrací lán i  za-
jímavé články najdete 
na oficiálním webu soutěže  
www.vodnanskaliga.cz

JubileJní 25. roČník vodňanské
ligy startuJe v neděli 18. listopadu

nadšení pro sport mezi 
lidmi poněkud opadá, 
ale reprezentanti naše-
ho floorballového týmu 
se nevzdávají a také letos 
hodlají zahájit sezónu.
 V pravidelných sobotních 
a pondělích termínech tak 

budou podstupovat vyhe-
cované zápasy např. proti 
hráčům shora (vizte článek 
o názvosloví vodňanských 
hospod z Podvěžáckýho 
kurýra #63, pozn. redak-
ce) a zcela dobrovolně tak 
umocňovat nutkavý po-

cit žízně, který bezpochyby 
povede ke zvýšení výtoče, 
což samozřejmě kvitujeme 
a dodáváme našemu týmu 
morální podporu, kterou si 
bezesporu zaslouží. Repre-
zentace legendární základ-
ny funguje už od r. 2013.

floorballová sezóna 
se rychle blíží

Floorbalová reprezentace LZ Pod Věží má dokonce své vlastní logo


