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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Neustále se snažíme vylep-
šovat podmínky, ve  kte-
rých u  nás v  hospodě 
praktikujete svůj oblíbe-
ný koníček, a  proto jsme 
do  výčepu pořídili nové 
opravdu bytelné stoly.
 Předešlé verze stolů za-
žily památné okamžiky 
a nesly si v sobě stopu doby, 
měly i své nezpochybnitel-
né kouzlo. Ale jak stále tvr-
díme Pokrok nezastavíš“, 
a tak jsme i my otočili kor-
midlem dějin směrem ku-
předu.

 Nad designem nových 
stolů jsme s  renomovaný-
mi architekty a  designéry 
strávili nespočet beze-
sných nocí a pilovali jsme 
veškeré myslitelné detai-
ly, aby vám nové kousky 
nabídly co nejlepší pod-
mínky nejen pro obyčejné 
popíjení, ale také pro ex-
trémní okamžiky, kterým 
se Pod Věží jednoduše ne-
vyhnete.
 I  proto došlo k  zá-
těžovým testům, kdy 
na  stolech poskakovali 

těžkotonážní štamgasté, 
aby ověřili pevnost ma-
teriálu i  celé konstrukce. 
A stoly v testu spolehlivos-
ti uspěly!
 Díky našemu poctivému 
přístupu se tedy v opojení 
můžete beze strachu vy-
švihnout na stolní desku 
a být si jisti, že pod sebou 
máte materiál, který vás 
nezradí.
 Věříme tedy, že nové 
stoly vás potěšily a zažije-
te u nich nespočet nezapo-
menutelných okamžiků.

Ve Výčepu máme NoVé 
bytelNé stoly!

Výčep dostal s novými stoly nový rozměr...

máme za 
sebou další 
ms V hokeji

pod Věží jsme pozorně 
sledovali další mistrov-
ství světa v ledním hoke-
ji. tradičně se tak u  nás 
v hospodě scházeli ti nej-
větší hokejoví odborníci 
a analitici, z nichž mnozí 
by mohli převzít trenér-
skou štafetu po končícím 
josefu jandačovi.
 Naši borci sice nepře-
šli přes čtvrtfinálové brány 
a čekání na medaily se tedy 
prodloužilo, ale jinak šlo 
dle našeho mínění o pove-
dený turnaj.
 Švédi dokázali proti švý-
carům urvat svůj 11. titul 
v historii až na nájezdy.
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stalo se to už před drah-
nou dobou. Neznámý 
vandal ponočil jednu z 
cedulí, které jsme insta-
lovali na fasádu základ-
ny. Náhradní varianty 
dorazila na sklad prak-
ticky okamžitě po tomto 
nešťastném incidentu, ale 
své reinstalace se dočkala 
až nedávno. konečně!
 A jak už bývá dobrým 
zvykem, postarali se o ten-
to památný čin sami pod-
věžáci. Konkrétně pak pan 
Ondřej Koutský, který se 
neštítil práce a projevil do-
statečnou iniciativu.
 Díky němu tak na fasá-
dě hospody znovu visí ce-

dule s logem Pod Věže a nic 
nebrání dokonalému este-
tickému prožitku z kvalitně 
aplikované výzdoby.

 Všem, kdo se na znovuin-
stalaci desky jakýmkoli 
způsobem podíleli děkuje-
me za jejich apel.

Jako nová...

koNečNě Visí! NoVá 
cedule už je Na fasádě

Nejspíš už jste ten trend 
zaregistrovali. V  módě 
jsou teď takzvané úniko-
vé hry a  tak jsme si pro 
vás nachystali jednu spe-
ciální adaptaci. nazvali 
jsme jí dostaň se z hospo-
dy.
 Co to vlastně ty úniko-
vé hry jsou? podívejme se, 
co nám říká všeznalá Wi-
kipedia; Únikové hry jsou 
fyzické dobrodružné hry, 
kdy se lidé uzavřeni v míst-
nosti s ostatními účastníky 
hry musí dobře zoriento-
vat v daném prostoru, najít 
stopy a indicie, vyřešit série 
hádanek a uniknout z míst-
nosti ve stanoveném čase.
 No, řekněte, že vám to 
něco nepřipomíná. Tako-
vouhle únikovou hru prak-
tikují někteří minimálně 
jedenkrát za  týden u  nás 
v hospodě a ti nejlepší prak-
ticky každý den.
 A nutno poznamenat, že 
i když hrajete často, čas kte-
rý potřebujete k  úniku se 
nikterak nezkracuje, za což 
jsme rádi :-)

V módě jsou 
úNikoVé 
hry
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zelený čtvrtek (latin-
sky feria quinta hebdo-
modae sanctae je podle 
křesťanské tradice pátý 
den svatého týdne (po-
čítáno od  květné nedě-
le včetně) a  předvečer 
velikonočního tridua. 
přívlastek zelený vznikl 
podle některých teorií 
zkomolením původní-
ho německého názvu 
Greindonnerstag (lkavý 
čtvrtek) na  Gründonne-
rstag (zelený čtvrtek).
 Letos jsme tenhle svátek 
Pod Věží oslavili více, než 
kdy jindy. A  také hodně 
stylově! Ten večer se u nás 
vypilo asi 5 litrů zelené, 
což je bezesporu úctyhod-
ný výkon, který si zaslou-
ží zaznamenat do  kronik 
a  my tak tímto článkem 
s radostí a hrdsotí činíme.

filmfanatic dnes hod-
ně netradičně zabrousí 
do  ruských vod. respek-
tive na ruskou vesmírnou 
stanici.
 V  roce 1985 se sovět-
ská orbitální stanice Saljut 
7 stala neovladatelnou 
a  hrozil její neřízený pád 
do  atmosféry. Sověti pro-
to narychlo vypravili dva 
astronauty, kteří v  doslova 
partizánských podmínkách 

usilovali o  tom, aby objekt 
dostali znovu pod kontro-
lu a  Sovětskému svazu tak 
ušetřili mezinárodní ostu-
du. Dodnes jde o technicky 
nejsložitější misi v  historii 
vesmírné navigace.
 Saljut-7 je takovým mi-
xem Gravitace a Apolla 13. 
Takže ač je to film podle 
skutečných událostí, nevy-
hnul se jisté míře heroizace 
a  zatraktivnění některých 

momentů. Nicméně to 
k  filmu jako médiu pat-
ří a  ze strany Filmfanatica 
rozhodně nejde o  výtku. 
Takže pokud nevěříte, že 
Rusové dokáží natočit kva-
litní vesmírný biják, pusťte 
si Saljut-7. Změníte názor.

slibovali jsme vám, že 
pro vás chystáme hudeb-
ní koncerty a  dnes vám 
můžeme představit prv-
ní vlaštovku. legendární 
the plastic people of the 
universe!
 Koncert se uskuteční 
v rámci oslav 50. výročí le-
gendární kapely a  těšit se 
na něj můžete v sobotu 30. 
června 2018 v  hospůdce 
Na Lázni.
 Chybět samozřejmě nebu-
de občerstvení a dobré pití, 
což bezesporu doplní i vaše 
skvělá nálada. Rozhodně si 
tedy v  kalendáři zakrouž-
kujte tohle datuma  doražte 
na skvělou akci!
 Krom Plastiků zahraje 
také kapela Přes Rock, která 
už koncertovala i přímo Pod 
Věží a jde o záruku kvalitní 
produkce, což jsme si něko-
likrát ověřili na vlastní uši.

připraVili jsme pro Vás koNcert 
leGeNdárNích the plastic 
people of the uNiVerse

oslaVili 
jsme zeleNý 
čtVrtek

okéNko filmoVého faNatika
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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

Ve středu 30. června 
2018 se v pražských let-
naněch uskuteční kon-
cert legendárních iron 
maiden a podvěžáci sa-
mozřejmě nebudou chy-
bět. Na akci pořádáme 
vlastní autobusový zá-
jezd!

 V průběhu cesty se bude 
na palubě podvěžáckého 
speciálu podávat občerst-
vení i nápoje podporující 
dobrou náladu a zvyšující 
výkon hlasivek i výdrž ce-
lého organismu. Všechno 
to totiž budeme bezespo-
ru potřebovat.

 Účastníci zájezdu na-
víc získají unikátní tričko 
s vlastním podvěžáckým 
motivem!
 Vedoucím zájezdu je slo-
vutný pan Roman Langer, 
kterýžto je zárukou, že zá-
jezd proběhne nezapome-
nutelným způsobem.

Podvěžáci mají na koncert vlastní motiv

podVěžáci pořádají zájezd 
Na koNcert iroN maideN!

Pivaři, pozor! Cca na září 
2018 chystáme historicky 
II. podvěžáckou pivní de-
gustaci! Podrobnosti bu-
dou upřesněni, ale vězte, 
že součástí degustace bude 
také představení nového 
piva, které se začalo ve 
Vodňanech vařit!

chystá se ii. podVěžácká piVNí deGustace

V  červnu je na  progra-
mu už tradičně letní fot-
balový turnaj dG303 
opeN. letos se uskuteč-
ní na  hřišti fk Vodňany 
(bavorovská ul.) v sobotu 
23. června 2018.
 Od minulého roku se pre-
miérově hraje také v  kate-
gorii 35+, takže se můžete 
těšit na  klání nejen mla-
dých plejerů, ale také zku-
šených borců.
 Počet účastníků a  star-
tovní listina bude upřesně-
na na webu www.dg303.cz
 Letos se hraje už 10. roč-
ník  a  těšit se tedy může-
te na  nejedno překvapení, 
kterým však rozhodně ne-
bude to, že večerní studio 
Dohráno proběhne prá-
vě na  legendární základ-
ně, takže ten sobotní večer 
čekejte narvanou hospodu 
a moře zábavy!

V sobotu 23. 6. 2018 
další turNaj 
dG303 opeN

„On nechlastá, tak 
vůbec neví, o co jde.“
Zase se jednou potvrdilo, 
že s abstinentem nelze vyjít


