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Podvěžáckej kurýr

V sobotu 1. 8. 2020 vy-
razilo DG303 již potře-
tí v řadě v kombinované 
sestavě 35+ na fotbalový 
turnaj do Skal.
 Letos přijížděli žlutočer-
ní coby obhájce loňského 
prvenství, což bylo doslo-
va cítit ve  vzduchu. Sou-
peři se totiž na tým, který 
má svou základnu Pod 
Věží, nachystali s  o  po-
znání větším respektem, 
než před rokem, a  to se 
projevilo zejména u  do-
mácího celku.
 V  semifinále čekali 
DGčko už tradičně Číče-
nice, a i když letos z toho 
nebyla taková kanonáda 

jako loni (7:2), odcháze-
li naši borci ze hřiště spo-
kojeni nejen s  výsledkem 
(3:0), ale také s udrženou 
nulou, což bývá na turnaji 
vzácností.
 Ve finále pak DG čelilo 
domácím SK Skály, které 
však posílili o několik ple-
jerů z  protivínského áčka 
v čele s kmenovými hráči 
právě DG303 Káňaty Mí-
rou a Zbyňou. 
 Konečný výsledek 2:5 
v neprospěch DG303 úpl-
ně neodpovídá předvede-
né hře, protože i  přesto, 
že žlutočerní čelili věkově 
výrazně mladšímu soupe-
ři, nevedli si vůbec špatně. 

VÝSLEDKY:
DG303 - TJ Blata Číče-
nice  3:0 (semifinále)
Branky: D. Bečvář ml. 2, 
P. Hrachovec
SK Skály - DG303  5:2 
(FINÁLE)
Branky: D. Bečvář ml. 2

Sestava DG303: Hon-
za Vitáček - Martin Ko-
penec, Rosťa Bakula (c), 
Michal Polák, Jirka Hájek, 
Filip Bína, Přema Lácha - 
Honza Jakš, Honza Hor-
nát, David Bečvář, David 
Bečvář ml., Patrik Hra-
chovec, Láďa Klíma, Jar-
da Rauscher - Jirka Novák, 
Karel Kukla.

DG303 LEToS na TurnaJi 
VE SKaLách STříBrné

DG303 si ze Skal odvezlo také individuální cenu; nejlepším střelcem turnaje byl D. Bečvář ml.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

oLYmpiJSKé 
naDěJE 
pro ČESKo?

Čas od času rozšíří olym-
pijský výbor seznam spor-
tů, které zařadí na  letní, 
nebo zimní olympijské 
hry. pro Česko teď svitla 
naděje na  medaily. uva-
žuje se totiž o  zavedení 
tzv. e-sportů!
 Primárně jde samozřejmě 
o klání především ve virtu-
álních sportovních hrách 
jako je např FIFA, jejíž tur-
naj jsme hráli i  Pod Věží. 
Nicméně český olympijský 
výbor usiluje také o  zave-
dení tzv. „beden“, proto-
že cítí, jak jsou v nich Češi 
skvělí. Souhlasíte? :-D
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zapnouT TELEVizi poD Věží, 
nEBo LETěT na měSíc?

Tolik tlačítek před sebou neměli ani astronauti Apolla 11.

proČ ČESKo nEmá SVůJ VESmírnÝ proGram?
V Česku si často myslí-
me, že nemůžeme kon-
kurovat technologickým 
velmocem, ale ani někte-
rým největším globálním 
firmám, protože na to 
prostě nemáme peníze. 
následující informace 
pro vás tedy mohou být 
šokující!

 Znáte firmu Space X mi-
liardáře Elona Muska? Jde 
o první soukromou firmu, 
která dostala na oběžnou 
dráhu vesmírnou loď s lid-
skou posádkou a následně 
také zpátky na Zem. Stači-
ly na to peníze, které český 
stát utratí za svoje IT bě-
hem jediného roku!

V  minulém čísle pod-
věžáckýho kurýra jsme si 
připomněli výročí ame-
rického přistání na měsí-
ci. a shodou okolností tu 
máme další článek z po-
dobného ranku také 
dnes. 
 Při pohledu na množství 
tlačítek, které musí ovládat 

běžný návštěvník ve  chví-
li, kdy si chce v  salónku 
zapnout televizi je totiž fas-
cinující.
 Posuďte sami na  sním-
ku výše! Tolik tlačítek před 
sebou neměli ani atsronau-
ti, kteří ovládali vesmírnou 
loď Apollo. I  to vypovídá 
o vysoké vzdělanosti a zdat-

nosti co se týče moderních 
technologií u  našich štam-
gastů.
 Pro zajímavost uvádíme, 
že výkon palubních počíta-
čů na palubě Apolla byl asi 
podobný, jako mají dnešní 
kalkulačky. O výkonech na-
šcih mobilů a TV ovladačů 
si mohli nechat jenom zdát.

zvažujete, že si na svoji 
sociální síť nebo zkrát-
ka jenom někam do te-
lefonu, uděláte novou 
profilovou fotku? máme 
pro vás podařený tip!
Co k němu potřebujete? 
Stačí přijít k nám do hos-
pody, vzít si s ebou sluneč-
ní brýle a objednat si jedno 
orosené pivo. Pak už jenom 
stačí vše naaranžovat podle 
návodu výše a máte hoto-
vo! Není za co ;-)

uDěLEJTE 
Si noVou 
profiLoVKu

V  sobotu 25. 7. 2020 si 
během naší hudební akce 
na  chelčické lázni od-
byl podařenou premiéru 
DJ upír.
 Mnozí z  vás se ho lekli, 
nebo dokonce báli, ale vět-
šina si z povedeného večera 
odnesla podařenou fotku 
a super zážitky.

DJ upír Si oDBYL 
SVoJi prEmiéru
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Dunningův–Krugerův 
efekt je typ kognitivní-
ho zkreslení. říká, že 
míra odbornosti v  da-
ném oboru má vliv 
na schopnost hodnocení 
sebe i druhých.

 Lidé s nízkými schopnost-
mi či kompetencemi v dané 
oblasti dosahují nízkého 
výkonu, avšak mají naopak 
tendenci výrazně přeceňo-
vat dosažený výsledek při 
srovnávání s ostatními. Na-

opak lidé s vysokou odbor-
ností své dosažené výsledky 
mírně podceňují.
 Zjednodušeně; čím vět-
ší hovno někdo o problému 
ví, tím větším odborníkem 
se cítí a naopak :-)

pokud patříte mezi mi-
lovníky temných kri-
minálních detektivek 
s  mysteriózním náde-
chem, neměli byste mi-
nout seriál outsider 
z produkce hBo.  
  Vše začne poměrně zos-
tra, až se divák nestačí di-
vit, že vrah je dopaden ještě 
v  prvním díle a  důkazy se 
zdají neprůstřelné. Film-
fanatic si naštěstí nezjišťo-
val žádné bližší informace, 
a  tak se mohl těšit na pří-
jemné překvapení, které 
mu další děj nabídl. A  to 

stejné doporučuji také vám. 
Nic bližšího si o seriálu ne-
zjišťujte a pokud máte rádi 
temné kriminální thrillery 
s  mysteriózním nádechem, 
bez rozmyslu dejte Outside-
rovi šanci.
 Před kamerou se objevují 
celkem známé tváře, i když 
nejde vyloženě o první ligu. 
Nicméně typologicky sedí 
všichni zúčastnění do svých 
rolí takřka dokonale a  tím 
přispívají k  silné atmosfé-
ře, která patří k  největším 
přednostem Outsidera. 
Dalším trumfem je poměr-

ně originální záporák. Proč 
pouze “poměrně”? Protože 
pokud máte nakoukáno, 
jistě si vzpomenete na jeden 
nejmenovaný mysteriózní 
film s Denzelem Washing-
tonem, kde už se tenhle za-
biják objevil ;-)
 Díky konkurenci, která 
na poli seriálů mezi televiz-
ními stanicemi vládne, je 
hladový divák znovu vítě-
zem.

oKénKo fiLmoVého fanaTiKa

poDVěžácKá VěDa: 
DunninG-KruGErůV EfEKT

Dunning-Krugerův efekt v přehledné křivce...

Vlajky vztyčené na měsí-
ci se staly záhadou. mís-
to známých amerických 
hvězd a pruhů jsou totiž 
bílé! prázdné, jakoby od-
sud někdo všechny bar-
vy vygumoval. Kdo tedy 
ve  skutečnosti přistál 
na měsíci?
 Jestliže jsou vlajky bílé, 
nejednoho z nás jistě na-
padne, že to tedy museli bý 
Francouzi, kdo jako první 
stanul na povrchu Měsíce. 
Jenže není tomu tak. Prav-
da je ve skutečnosti daleko 
jednodušší. Každá z vlajek 
totiž stála v přepočtu jenom 
necelých 650 korun a ne-
byly přizpůsobené k tomu, 
aby odolávaly podmínkám 
na Měsíci delší dobu.
 Dokonce i na Zemi bu-
dou blednout barvy vla-
jek, které jsou vystavené 
jasnému slunečnímu zá-
ření mnoho let. S největ-
ší pravděpodobností jsou 
tedy původní americké 
vlajky prázdné, vybělené 
působením ultrafialového 
záření a  nefiltrovaného 
slunečního záření na po-
vrchu Měsíce.

KDo BYL VE 
SKuTEČnoSTi 
prVní 
na měSíci?
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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
„Předkožka? To je jako 
předkapela.“

Muzikantské moudro.

nevíme, jestli tomu věřit, 
nebo ne, ale prý se ko-
nečně našel bájný článek 
„hitler je gentleman“.
 A světe div se, všichni 
jsme ho měli celou dobu 
před očima! Někdo si totiž 
konečně všimnul, z čeho 
má Večerníček čepici.

KonSpiracE: hiTLEr a VEČErníČEK?

američané mají svoji flo-
tilu letadlových lodí, 
které tvoří páteř jejich vo-
jenské moci. Vedle uSa je 
na  světě jen pár mocnos-
tí, které také mají svoji le-
tadlovou loď, ale pozadu 
není ani pivovar platan.

 Na  přehradě Orlík to-
tiž brázdí vody vlajková loď 
pivovaru, která nese jed-
noduché označení Platan. 
V  přímé konfrontaci s  ně-
kterou z  letadlových lodí 
na orlické přehradě by nej-
spíš byla v nesporné výho-

dě, protože manévrovat 
na  tak malém prostoru by 
zvládla určitě lépe, než ně-
který z  kolosů nesoucích 
na palubě letadla.
 Hůře by z případné kon-
frontace vyšla na otevře-
ném moři, nebo ne?

KDE KoTVí VěhLaSná
fLoTiLa piVoVaru pLaTan?

Vlajková loď platanské flotily.

nejprve jsme mysleli, že 
vám po delší době roz-
šíříme galerii osobnos-
tí, co nikdy nebyly pod 
Věží. Jenže pak nám do-
šlo, že shaKira k nám na 
základnu vlastně chodí!
 Slavná kolumbijská zpě-
vačka se narodila v roce 
1977 a je držitelkou řady 
prestižních hudebních 
cen.
 Dnes už většinou nosí 
dlouhé rovné vlasy, ale 
všichni si ji beztak pama-
tujeme jako majitelku buj-
né kudrnaté kštice.
 A přesně takovou se 
může pyšnit také ShaKira!

ShaKira 
poD Věží!!!

Najdi 5 rozdílů.


