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Podvěžáckej kurýr
POUZE ČTENÁŘ PODVĚŽÁCKÝHO KURÝRA PIJE INFORMOVÁN

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

POD VĚŽÍ 
DOPORUČUJÍ 
I HRÁČI DG303

Některé restaurace si za-
kládají na Michelinské 
hvězdě, těm českým sta-
čí samolepka od Zdeňka 
Pohlreicha, ale legendár-
ní základna Pod Věží se 
jako první na světě může 
pochlubit prestižním 
oceněním od DG303!
 Plejeři legendárního klu-
bu u nás slaví tituly, takže 
není divu, že jsme přišli na 
řadu jako první. A  vzhle-
dem k dlouhodobé spoko-
jenosti nepřekvapí ani to, 
že jsme nasadili laťku na 
nejvyšší možnou úroveň 
a  dostali tři hvězdičky ze 
tří možných!

Legendární základna 
rozšířila svoje portfólio 
o fotbalovou reprezenta-
ci! Ta si svoji historickou 
premiéru odehrála v  so-
botu 29. června 2019 na 
turnaji DG303 OPEN. 
 A  to doslova v  mimo-
řádně náročných atmosfé-
rických podmínkách. Jen 
považte; teplota ten den 
vystoupala na kulatých 
30°  C! Přitom průměrná 
teplota v  tento den vyka-
zuje hodnotu příjemných 

23  °  C, takže naši repre-
zentanti se museli popa-
sovat s  takřka extrémními 
podmínkami. A  v  nároč-
né zkoušce proti renomo-
vaným soupeřům obstáli!
 Dokázali se probojo-
vat na bednu a  z  turnaje 
jsme si odnesli krásné tře-
tí místo a  na krku pomy-
slné bronzové medaile. Co 
se týče výkonnosti v  tzv. 
„druhé fázi“, tak tam jsme 
se suverénním náskokem 
brali dokonce vítězství. 

Žádný ze zúčastněných 
týmů totiž nepředvedl 
v doprovodných alkoholo-
vých a  pěveckých katego-
riích tak kvalitní výkon, 
jako právě naši borci.
 Pro účely turnaje jsme 
pořídili reprezentační dre-
sy a  na hřišti se tak naši 
plejeři mohli najít celkem 
bez problémů, i když občas 
měli někteří problém najít 
i samotné hřiště.
 Už teď se těšíme na příští 
ročník!

Legendární sestav historicky první podvěžácké fotbalové reprezentace

PODVĚŽÁCI ODEHRÁLI 
SVOJE HISTORICKY PRVNÍ 
FOTBALOVÉ ZÁPASY!!!
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Zdá se to až neuvěřitel-
né, ale i po těch letech se 
nám daří nacházet nové 
nápady, kterými dokáže-
me obohacovat hospodské 
prostředí. Naší nejnovější 
atrakcí se v průběhu pod-
zimu stanou kurzy tanče-
ní na stolech.
 Někdo by vám přitom 
mohl tvrdit, že na tancová-
ní na stolech nic není a bez 
předchozích zkušeností se 
do něj může pustit každý. 
A částečně by se s tím dalo 
i souhlasit. Pokud chcete 
na hospodském stole půso-
bit jako amatér, který tam 
očividně zabloudil a svými 
improvizovanými kreace-
mi vyvolává spíše posměch, 
můžete se do toho pustit. 
Ale chcete-li vypadat jako 
profesionál a na stole budit 
obdiv, neměli byste minout 
náš kurz tančení na stolech, 
který povedou ti nejlepší 
taneční lektoři z oboru! Po-
drobnosti již brzy.

CHYSTÁME 
PRO VÁS: 
KURZ 
TANČENÍ 
NA STOLECH

PODVĚŽÁCI SE NA VLTAVĚ 
ZNOVU ZASTAVILI U TYGRA

Elitní sestava zkušených vodáků

DEN NEZÁVISLOTI TAKÉ V ČR
Jistě si pamatujete slavný 
americký sci-fi film Den 
nezávislosti, ve kterém na 
planetu Zemi zaútočili 
mimozemšťané. 
 Ti ve filmu svoje invazní 
lodě maskovali za neobvyklé 
mraky a podvěžákům se po-
dobný úkaz podařilo zachy-
tit také v jižních Čechách.

Podvěžáci v  červnu už 
tradičně vyrážějí na Vl-
tavu a nejinak tomu bylo 
také letos. 
 Elitní vodácká sestava se 
plavila z  Vyššího Brodu, 
kde ve čtvrtek 20.  června 
proběhl tradiční seznamo-

vací večírek a následně se 
plavili až za Č. Krumlov.
 Bohužel počasí letos ne-
přálo a  kvůli extrémní-
mu dešti skončila plavba 
již v  sobotu večer právě 
kousek za Českým Krum-
lovem. I  tak ale naši vy-

slanci stačili na Vltavě 
předvést kvalitní výkon - 
a to jak na vodě, tak v při-
lehlých osvěžovnách nebo 
přímo na hladině řeky 
u  plovoucích barů. Ne-
chyběla ani rituální za-
stávka „U Tygra“.
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ZPRÁVA Z TISKU: V EDINBURGHU ŠLI 
„NA JEDNO“, PROBRALI SE V BERLÍNĚ

Jedno pivo. Základní kámen k cestě do Berlína...

OKÉNKO FILMOVÉHO FANATIKA
Filmfanatic přináší po 
delším  čase jeden seriálo-
vý tip - vydařenou pecku 
z  produkce britské BBC 
Roky a roky.
 Seriál mapuje osudy jed-
né manchesterské rodiny 
od roku 2019 až za hori-
zont roku 2030. Jsme tedy 
svědky finišujícího brexitu, 
americko-čínského (ne-
jen obchodního) konflik-
tu, tříštění Evropské unie 

i nástupu populistů k moci 
v samotném Spojeném krá-
lovství. Do toho všeho se 
promítá také další techno-
logický rozvoj, deepfakes 
a svět se zkrátka stává ještě 
méně přehledným a  více 
rychlejším, než je tomu do-
sud. Samotný závěr seriálu 
řádně šlápne na plyn a roz-
uzlení může být pro někoho 
až příliš přitažené za vlasy, 
nicméně jako celek funguje 

tahle karikovaná vize nej-
bližších let Velké Británie 
(a potažmo celé Evropy) na 
jedničku.
 Pokud patříte mezi ty, 
kdo se o společenský vývoj 
a politiku zajímá trochu po-
drobněji, počítejte, že vaše 
hodnocení bude 100 %.

Rčení zajdeme „na jedno“ 
je opravdu jenom fráze, 
což vědí v Česku i v cizině. 
Minulý týden to doloži-
la skupinka tří starých ka-
marádů z Edinburghu. Po 
klidném přátelském pose-
zení se totiž probudili o víc 
než tisíc kilometrů dál. 

 Jak už tomu tak bývá, pří-
běh tří kamarádů začal úplně 
obyčejně. Neviděli se asi pět 
let, a  tak se domluvili, že si 
zase jednou společně zajdou 
na pivo.
 Po pár pintách se ovšem 
nikomu z nich ještě nechtě-
lo spát, vydali se do kasina, 

kde vyhráli 200 liber (zhru-
ba 5 500 korun) a  za ty se 
chtěli podívat do světa. Zjis-
tili, že jim vyhrané peníze 
stačí na tři letenky do Barce-
lony nebo do Berlína. Nikdo 
z nich ještě v Německu ne-
byl, volba proto padla na ně-
meckou metropoli...

TAKÉ 
HYGIENA MÁ 
V HOSPODSKÉ 
KULTUŘE SVÉ 
ČESTNÉ MÍSTO

Hospoda není holubník. 
Má se do ní docházet 
pravidelně a  včas. Jen-
že pro poctivého štam-
gasta to touto poučkou 
nekončí. Svědomitý ná-
vštěvník hospody myslí 
také na hygienu!
 Máme rok 2019, jedna-
dvacáté století a  přístup 
i představy o hospodském 
štamgastovi procházejí lo-
gickými změnami.
 Třeba u nás Pod Věží se 
poslední dobou rozmohl 
zájem o  ústní hygienu 
i v průběhu pití. V televizi 
často vídáme reklamy, kde 
nám vnucují, že po kaž-
dém jídle je nejlepší vyčis-
tit si zuby (nebo alespoň 
žvýkat žvýkačku). A  proč 
by to mělo být jinak po 
požití pivního moku?
 Vždyť i ten je nositelem 
řady živých kultur, které 
v ústech takříkajíc pracují 
a jsou příčinou onoho vy-
hlášeného pivního dechu.
 Se zubní pastou a kar-
táčkem se ho však může-
te snadno zbavit.
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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

Slavia sice v létě přišla o své 
dva defenzivní klenoty, ale 
ještě předtím si sešívaní užili 
oslavy, když získali ceněný 
DOUBLE, neboli mistrov-
ský titul i prvenství v domá-
cím poháru. Na místě činu 
ve vršovicém Edenu u toho 
nechyběli ani podvěžáci...

SEŠÍVANÍ SLAVILI DOUBLE

Na zmiňovaném fotba-
lovém turnaji DG303 
OPEN bralo vítězství 
právě pořádající DG303 
- a to v obou kategori-

ích; do 35 i nad 35 let. 
A kapitánem „pětatřicít-
ky“ žlutočerných byl náš 
věrný štamgast, legen-
dární Petr Hurd Fürst.

 Tohohle plejera jsme se 
snažili ulovit do naší sesta-
vy, ale vzhledem k letitým 
vazbám i brilantně sepsané 
poloprofesionální smlouvě 
nakonec legenda nastou-
pila ve žlutočerném dresu 
DG303 a svým dílem při-
spěla ke dvěma porážkám 
naší reprezentace ve vzá-
jemných duelech.
 Krom toho ale Hurd po-
tvrdil také další zajímavou 
bilanci; jestliže si tenhle 
hráč navlékne kapitánskou 
pásku DG303, žlutočer-
ní si vždy odvezou nějaký 
ten pohár. není proto divu, 
že má nezměrnou důvě-
ru klubového vedení, které 
už pro něj chystá novou vy-
lepšenou smlouvu, ve které 
mimo jiné nebude výstupní 
klauzule, aby nedošlo tře-
ba k tomu, co se letos v létě 
přihodilo fotbalové Slavii 
Praha. Totiž, že jí za směš-
né částky opustili hned dvě 
opory zadních řad.

POHÁROVÝ KAPITÁN OPĚT
POTVRDIL VÍTĚZNOU ROLI

Legendární kapitán Hurd s poháry z turnaje DG303 OPEN

Citát čísla
„ Je to ču*ák. Ale pivo 
točit umí.“

Odposlechnuto v jedné hospodě...

V návaznosti na úvodní 
článek tohoto čísla Pod-
věžáckýho kurýra musí-
me uvést také doplňující 
informace, které mohou 
v letních teplotách do-
slova zachránit život. Bě-
hem sportu byste totiž 
neměli zapomínat na do-
držování pitného reži-
mu!
 Jedině dosdatečný pří-
sun tekutin zajistí přežití 
vašeho organismu v nároč-
ných klimatických pod-
mínkách. Bez věci není ani 
to, mít pro případ náhlého 
zkolabování po ruce nosít-
ka, kterými můžete osla-
beného jedince promptně 
dopravit do občerstvova-
cí stanice, kde o něj bude 
řádně postaráno.

U SPORTOVÁNÍ 
NEZAPOMÍNEJTE 
NA BEZPEČNOST!


