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Podvěžáckej kurýr

Leckdo se současné si-
tuace kolem koronavi-
ru zalekl, uzavřel se před 
vnějším světem a  v  úz-
kostech se krčí doma. 
Tohle ale není případ le-
gendární základny. My 
jsme se naopak rozhodli 
téhle krize využít a udě-
lat pro vás z  Pod Věže 
nejhezčí hospodu ve Vod-
ňanech a  snad i  v  širém 
okolí!
 Proto jsme se pustili do 
rozsáhlé rekonstrukce, kte-

rá totálně změní interiér 
celé hospody. Kdo nás sle-
duje na Facebooku, ten už 
jistě viděl fotogalerii, kde 
si mohl prohlédnout sé-
rii snímků z průběhů re-
konstrukce. Kdo nás ještě 
nesleduje, ten by měl tuh-
le chybu napravit pomocí 
QR kódu vpravo dole na 
této stránce a sám uvidí, na 
jaké změny se může těšit.
 Skutečně jsme se toho 
nebáli a pustili se do roz-
sáhlých prací, na jejichž 

konci legendární základnu 
nepoznáte.
 Věříme, že nová podoba 
hospody se vám bude líbit 
a společně to oslavíme na 
velkolepé otevírací párty, 
na kterou se můžete těšit, 
jakmile vláda povolí otěže 
a znovuotevře hospody.
 Všechny detaily bude-
me komunikovat na našem 
Facebookovém profilu, 
takže teď je skutečně dů-
ležité, abyste nás sledovali. 
Více, než kdy jindy. Díky!

Pod Věží se neLení 
ani za dob korony

Koronakrize jsme se nelekli!

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

PřiPraViLi jsMe 
Pro Vás PaMěTní 
MedaiLe

Mimořádná doba si žádá 
mimořádné činy. Legen-
dární základna nehodlá 
zapomenout, že jsme spo-
lu s vámi prožili dobu ko-
ronakrize, a  proto jsme 
pro vás připravili speci-
ální pamětní medaily.
 Ty budou k  dispozici 
v hospodě ihned po zno-
vuotevření a  bude jich 
dostatek pro všechny ve-
terány COVID-19. Jde 
o placky v průměru 
56 mm, což je stejná ve-
likost, jakou měly plac-
ky, které dostali účastníci 
historicky 1. podvěžácké 
pivní degustace.
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PosLední narozeniny 
Před karanTénou

Radek „Baraba“ Varyš oslavil na legendární základně své kulaté padesátiny.

zaPáTraLi jsMe Po sToPách corony
Věděli jste, že corona 
extra (španělsky koruna, 
také coronita cerveza) je 
značka mexického piva, 
které se vyrábí v  pivo-
varu Modelo v  hlavním 
městě Mexico city.
 Je to spodně kvašené 
světlé pivo původně oblí-

bené mezi spodní vrstvou 
obyvatel Mexika, nyní 
už to v  žádném případě 
neplatí. Corona se vyrá-
bí především pro export 
do  zahraničí díky tomu, 
že si získalo dobré jméno 
v cizině. Už jste tohle pivo 
někdy ochutnali?

ještě předtím, než byly 
nařízením vlády zavře-
né hospody, stihli jsme 
na  legendární základně 
oslavit další kulaté na-
rozeniny jednoho sym-
paťáka. 
 Padesátiny u  nás osla-
vil Radek „Baraba“ Va-

ryš, který je též známý 
pod přezdívkou „italský 
mladík“. Celá oslava se 
tedy celkem logicky nesla 
v  italském duchu, nechy-
běli propriety věhlasné 
squadry azzurry ani  sty-
lové sluneční brýle na tvá-
řích většiny účastníků.

 Oslavenec dostal nespo-
čet darů a mezi nimi ne-
chyběla ani jeho vydařená 
podobizna v  italském re-
prezentačním dresu včet-
ně nezbytné kapitánské 
pásky. Na závěr připomí-
náme, že mladý Ital v létě 
tančí a v zimě nepracuje.

snad nikdo nepochybu-
je, že právě žijeme his-
torii. na  tuhle dobu 
budeme bezesporu vzpo-
mínat a  vyprávět o  ní 
svým dětem nebo dokon-
ce vnoučatům. a  jedním 
ze symbolů doby je bez-
pochyby rouška.
 Postupně se z ní stal ne-
jen symbol koronakrize, 
ale také módní doplněk, 
kterým řada z nás vyslo-
vuje svůj názor, vkus nebo 
jen náladu.

 S prominutím na hubu 
si tak můžete nasadit tře-
ba roušku pivovaru Platan, 
nebo po vzoru legendární-
ho Tondy Blaníka českou 
vlajku, čehož se chytnul 
třeba už bývalý spolupra-
covník StB a náš nynější 
premiér Andrej Babiš.

rouška 
jako Módní 
doPLněk
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na začátku února se 
Českem prohnala mimo-
řádně silná bouře, která 
dostala jméno sabine. 
a svojí stopu zanechala 
také v protivínském pi-
vovaře Platan.

 Strhla tam jednu ze 
střech pivovarských bu-
dov. Naštěstí se během 
toho nikomu nic nesta-
lo a škoda tak byla pouze 
na majetku. Pokud byste 
chtěli protivínský pivovar 

podpořit, není nic snaz-
šího, než se nachystat na 
znovuotevření legendár-
ní základny a dát si u nás 
větší, než velké množství 
piva Platan. Budeme vás 
očekávat :-)

s  fotbalovými doku-
menty se poslední dobou 
roztrhl pytel a  Filmfa-
natic vám dnes přiblíží 
možná ten nejpůsobivěj-
ší. Dycky Sunderland 
najdete na  streamovací 
službě netflix.  
 Sunderland je město le-
žící na  anglickém severo-
východě, což je tak trochu 
vyčleněný a  především 
chudý kraj. Tvrdě na  něj 
dopadly časy, kdy vlád-
la Železná lady Margaret 
Thatcherová, během kte-
rých se zavíraly tamnější 

ocelárny, loděnice i  další 
velké podniky. Fotbal tak 
zůstal pro obyvatele toho-
to zapomenutého kousku 
Anglie jedním z mála úto-
čišť.
 Dycky Sunderland je 
možná nejsilnější fotba-
lový dokument a  nejspíš 
je to právě proto, že ne-
rozebírá zářivé osudy nej-
blištivějších hvězd a jejich 
zmlsaných fanoušků, ale 
odvrácenou stranu téže 
mince. Svět poražených, 
zklamaných a  frustrova-
ných. A  kdykoli se občas 

objeví náznak úspěchu, 
můžete si vsadit, že happy 
endem to stejně neskončí. 
Přesto “skalní” svůj tým 
neopouští a  stále věří. 
I  když se sami sebe pta-
jí “Proč to nikdy nejsme 
my?”.
 Možná nejpůsobivější 
fotbalový dokument vů-
bec. Poznejte zklamání, 
frustraci a nenaplněné na-
děje z první řady!

okénko FiLMoVého FanaTika

V ProTiVínskéM 
PiVoVaře řádiLa sabine

Střecha pivovaru bouřící Sabine neodolala.

V časech, kdy se z  rouš-
ky nebo jakékoli mas-
ky chránící obličej 
stává módní doplněk 
jsme ve  Vodňanech ob-
jevili skutečný skvost. 
Místního jasona Vo-
orheese!
 Kdo by nevěděl, tak 
Jason Voorhees je fiktiv-
ní postava hororové série 
Pátek třináctého. Jason se 
poprvé objevil ve  filmu 
Pátek třináctého z  roku 
1980, ale ne jako vrah, ný-
brž ve vzpomínce své mat-
ky Pamely Voorheesové. 
Vraždit začal až ve  dru-
hém díle, když mu matku 
zabili a  on se za  její smrt 
mstil.
 Jason má znetvořenou 
tvář, kterou skrývá pod 
hokejovou masku a právě 
takovou si v dobách koro-
ny pořídil jeden z našich 
občasných návštěvníků. 
Poznáte ho? Jako malou 
nápovědu vám prozra-
díme, že ho můžete znát 
také pod přezdívkou jed-
nostopého motorového 
vozidla ;-)

kdo je 
Vodňanský 
jason 
Voorhees?
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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
„ Pojď ven a sundej si 

roušku.“
Jedna z hlášek, na kterou (dle nás) 
po znovuotevření hospod dojde.

cítíte se občas unaveni? 
i na nás to někdy doleh-
ne, a  tak jsme zapátrali, 
jestli na to neexistuje ně-
jaký prostředek.
 A vypadá to, že řešením 
by mohlo být 30 ml bale-
ní vysokovibračního ener-
gizátoru. Výrobek, který 

je dle samotného výrobce 
99,94% voda je k  mání 
za pouhých 2 391 kč prá-
vě za 30 ml lahvičku.
 Nevěříte? Pokud chcete 
takovouhle vodu ochut-
nat, objednávejte na webu 
www.energiezivota.com 
My si poradíme jinak :-D

řešení únaVy objeVeno?

brány hospod jsou mo-
mentálně zavřené, ale 
ani to nezabrání lidem 
v  tom, aby si zážitek 
z  knajpy a  společného 
popíjení zprostředkovali 
alespoň online.

 Hráči DG303 si před ča-
sem udělali setkání v on-
line hospodě, kde se sešlo 
9 borců, kteří si zpříjemni-
li jeden z pátečních večerů 
společným povídáním nad 
alkoholickými nápoji.

 Využili k tomu jedno-
duchou webovou aplikaci, 
kterou najdete na adre-
se https://meet.vpsfree.cz/. 
není třeba nic instalovat, 
zkrátka jen založíte míst-
nost a rozešlete pozvánky.

Ve VirTuáLní hosPodě 
se sešLi hráČi dG303

náš hisToricky 
PrVní TiP 
na Procházku

už několikrát jsme vám 
na  stránkách Podvěžác-
kýho kurýra doporučo-
vali něco dobrého k pití. 
Pravidelně přinášíme 
filmové tipy a  dokonce 
jsme vám přinesli i kniž-
ni doporučení. ale vůbec 
poprvé vám nabízíme tip 
na procházku!
 Víte, kde v  okolí Vod-
ňan sse nachází tenhle 
ukazatel? Podle něj bys-
te se snadno dostali tře-
ba až na severní pól nebo 
do egyptské Káhiry.
 My jsme na  něj narazi-
li během procházky u ryb-
níku Velká Okrouhlice 
a  rozhodli se, že se o  něj 
podělíme právě se čtenáři 
Podvěžáckýho kurýra.

Nová doba přináší nová řešení...


