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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

78. Výročí 
hrdinstVí

27. května to bylo 78 let, 
co zaútočili rotmistři Jo-
zef Gabčík a  Jan Kubiš 
na  zastupujícího říšské-
ho protektora reinharda 
heydricha, čímž splnili 
úkol operace Anthropoid.
 Podle původního plá-
nu měl být Heydrich zabit 
Gabčíkem střelbou ze samo-
palu, zbraň se však zasekla 
a proto Kubiš použil granát. 
 Heydrich byl zraněn 
a  4. června 1942 na  ná-
sledky zranění zemřel. Oba 
hrdinové protinacistické-
ho odboje zemřeli, spo-
lečně s  dalšími, v  kryptě 
kostela Cyrila a  Metoděje 
dne 18. června 1942.

nejslavnější reportáž tV 
nova (a možná všech čes-
kých televizí vůbec) nám 
všem nezvratně vtiskla 
do  paměti neohroženou 
paní Zdenu, která byla 
dlouhých 11 hodin uvěz-
něna pod nelítostným 
kořenem. Lesní správa 
nyní po  dlouhých letech 
potvrdila, že kořen byl 
z lesa konečně odstraněn. 
 Příběh, který ovlivnil ži-
vot nejen paní Zdeně a je-
jím blízkým, ale i  nám 

všem, má pokračování. 
Záludný kořen, pod kte-
rým se důchodkyně mu-
sela v  zájmu záchrany 
vlastního života pomočo-
vat, byl po téměř deseti le-
tech odstraněn tamní lesní 
správou. V  rozhovoru pro 
paralelnilisty.cz to potvr-
dil lesník Jaroslav Hejkal. 
Podle Hejkala se kořen tě-
šil tak veliké popularitě, 
že většinu turistů do  lesa 
i  jeho okolí lákala právě 
historka o paní Zdeně.

 Proto se do budoucna 
uvažuje, že na místě, kde 
kořen býval, by se zbu-
dovalo poutní místo, aby 
bájnou lokalitu mohli na-
vštěvovat všichni zájemci 
i nadále. Pokud vůbec ne-
víte, o co jde, zkuste zadat 
do vašeho internetového 
prohlížeče heslo „bába pod 
kořenem“ a klikněte na vi-
deo, které vám to najde. 
Upozorňujeme, že záběry 
mohou být pro slabší po-
vahy drastické.

Paní Zdena pod kořenem.

V nAšich Lesích Je 
o Jeden nebeZbečný 
Kořen méně
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Fanoušci pražské sparty 
neprožívají poslední roky 
nejlepší období, a tak není 
divu, že mají radost z kaž-
dého dílčího úspěchu své-
ho klubu.
 Tím zatím nejnovějším 
okamžikem radosti bylo ví-
tězství ve  virtuálním der-
by nad konkurenční Slavií. 
Pod heslem Derby pomá-
há se sešli hráči a  vybrané 
osobnosti z obou rivalských 
táborů a  změřili své síly 
v počítačové hře FIFA.

 Výsledkem bylo jedno-
značné vítězství Sparty a její 
PR oddělení začalo okamži-
tě slavit, neboť titulem vir-
tuálních vládců Prahy se 
skutečně ještě nikdo nikdy 
nechlubil. Gratulujeme!
 Idylku tak nejspíš naru-
šila až televize O2, která 
na víkend zařadila hned ně-
kolik záznamů skutečných 
fotbalových derby.

GrAtuLAce 
VirtuáLním 
VLádcům 
PrAhy

chytrá KArAnténA není 
Pro mnohé Z nás noVinKou

Někteří jedinci žijí v chytré karanténě nevědomky již několik let.

stát se nám, pod vedením 
bývalého spolupracovní-
ka stb, snaží namluvit, 
že Chytrá karanténa je 
nějakou převratnou no-
vinkou. my však víme, 
že podobnou realitu už si 
řada z vás žije několik let.
 Veškerá „chytrost“ apli-
kace má spočívat v  tom, 
že bude mapovat pohyb 
a  styky vašeho mobilní-
ho zařízení, tedy potažmo 

přímo vás osobně. Jenže 
to zkrátka není nic nové-
ho. Že někoho informu-
jete kde jste byl a  s  kým, 
je přeci nedílnou součás-
tí českých domácností již 
od nepaměti.
 S  šokujícím prozřením 
tedy až nyní zjišťujeme, 
že v  chytré karanténě žije 
řada z  nás již několik let. 
Vždyť kdo by neznal přís-
ný pohled manželky nebo 

jen družky, která z  vás 
páčí, kde jste byl, proč jste 
tam byl tak dlouho a kdo 
další se na místě zdržoval.
 Stát tak mohl ušetřit vy-
naložené miliony. Podle 
aktuálních informací totiž 
tzv. Chytrá karanténa vyjde 
na zhruba 200 milionů Kč 
a  na  ministerstvu zdra-
votnictví kvůli ní vznik-
ne celý jeden nový odbor. 
A to se zkrátka vyplatí!

nejspíš to nikdo z nás ne-
pamatuje, ale na internetu 
jsme nerazili na krásnou 
fotku z dávných časů le-
tecké dopravy.
 Podívejte se, s jakou no-
blesou dokázala německá 

Lufthansa servírovat svým 
klientům pivo. Přímo ze 
soudku na palubě letadla. 
No není to krásný kus letec-
ké historie? A kdo z vás by 
si takové cestování nechal 
líbit? :-)

PiVo Kdysi nAd nebesy
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ZAčátKem KVětnA Jsme si
PřiPomenuLi Jeden sVáteK

Už jste někdy slavili Mezinárodní den nahého zahradničení?

oKénKo FiLmoVého FAnAtiKA
Jackieho chana si nej-
spíše spojíte především 
s  komediálním žánrem. 
Pierce brosnana zase 
s  rolí agenta jejího veli-
čenstva Jamese bonda. 
co tedy čekat od  filmu, 
kde se sejdou právě tihle 
dva? může vás to pře-
kvapit, stejně jako Film-
fanatica, ale ve  výsledku 
je z toho hodně příjemná 
oldschoolová podívaná.

 O co tedy jde ve snímku 
Stopy spravedlnosti? Dce-
ra čínského přistěhovalce 
(Jackie Chan) v  Londýně 
zahyne během bombové-
ho útoku IRA. Její zdrcený 
otec prahne po  tom, aby 
příslušné orgány konaly 
a  během své snahy získat 
jména atentátníků se do-
stane i do kanceláře Pierce 
Brosnana. Ten hraje vlád-
ního zmocněnce pro Se-

verní Irsko, jenže ani on 
nedokáže dát truchlícímu 
Chanovi jména vrahů. Ře-
šení je tedy nasnadě. Vzít 
spravedlnost do  vlastních 
rukou.
 Filmfanatic vám Stopy 
spravedlnosti doporučuje 
takřka všemi deseti.

Lidé po  celém světě osla-
vovali tzv. světový den 
nahého zahradničení, 
který se každoročně koná 
první květnovou sobotu. 
Pravidelně se tak děje již 
od roku 2005.
 „Zahradničení je nadča-
sové a může ho dělat kdoko-

liv, mladí, staří, jednotlivci 
i skupiny, lidé z měst i z ven-
kova,“ stojí na stránkách vě-
novaných právě tomuto 
neobvyklému dnu. „Nahé 
zahradničení není jen zá-
bava, také nám připomíná, 
i  když pouze na  pár slun-
ných minut, že jsme lidi, 

kteří jsou součástí této pla-
nety,“ vysvětluje text, proč 
právě nahé zahradničení.
 Lidé většinou tento den 
slaví spíše sami na  svých 
zahradách nebo v  párech. 
Existují však určité skupi-
ny, které organizují společné 
oslavy tohoto dne.

historicKá 
smLouVA

Pamětníci jistě vědí, že 
ve  Vodňanské lize kdysi 
působil tým nat/soudek 
a jeho spolumajitelem byl 
také štefan, který v  sou-
časnosti roztáčí štěstí 
Pod Věží. svého času la-
nařil hned několik pleje-
rů z dG303, nicméně vše 
dopadlo trochu jinak.
 Unikátní smlouva výše 
totiž dokládá, že všechno 
nakonec bylo úplně obrá-
ceně. Namísto, aby Štefan 
přetáhl Rosťu Bakulu 
a Vaška Hrachovce do své-
ho týmu, tito dva docíli-
li toho, že Štefan podepsal 
přestup do DG303.
 Smlouva byla podepsána 
někdy po  roce 2000 a  její 
originál je k  nahlédnutí 
u samotného Štefana.
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Asi byste nechtěl vidět třeba 
doktora, co vám má opero-
vat slepák, jak si listuje v jed-
né z prvních kapitol obecné 
medicíny. Bylo by to totiž 
něco podobného, jako kdy-
by ministryně financí začala 
číst Základy ekonomie. Ale 
v argentinském dresu Messi-
ho jí odpouštíme vše.

ZAhrAJte to JAKo messi A stAňte 
se ministrem FinAncí

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
„ 14 Fernetů 
a nápad je tu!“

Vysoký marketing v době 
koronaviru při ilegálním popíjení.

máňa říkala, že to psa-
li v novinách, takže je to 
směroplatný.
 Podle serveru blesk.cz 
má zvíře lama protilátky 
proti viru Covid-19, tak-
že znalcům podvěžáckého 
prostředí je jasné, na co na-
rážíme.
 Mezi naše pravidelné ná-
vštěvníky totiž platí Luboš 
Lama Hrbek, takže je jas-
né, že právě díky němu se 
Pod Věží vyskytují proti-
látky vůči aktuální hroz-
bě. Návštěvou legendární 
základny tudíž podpoříte 
svoje zdraví a imunitu!

Pod Věží 
můžete 
ZísKAt 
ProtiLátKy 
nA coVid-19 

Po  čase pro vás máme 
tip na výlet, což se může 
hodit. A  to obzvláště 
s  výhledem na  to, jaké 
komplikace nás v  létě 
ohledně cestování do za-
hraničí nejspíše čekají.
 V  Osvětimanech, kde 
bydlí hradní kancléř bez 
bezpečnostní prověrky 
Vratislav Mynář, doporu-
čujeme navštívit jeho ne-

legálně postavený rybník. 
Pokud tedy hledáte vhod-
né místo pro letní koupá-
ní bez prověrky, je to právě 
zde. Ale pozor, ryby jsou 
zde Nejedlý!
 Jeden znašich nejslavně-
ších rybníků najdete bez 
problémů jak v  aplika-
ci Google maps, tak v čes-
kém ekvivalentu mapy.cz. 
Když už budete na  místě, 

tak za  obhlídku bude jis-
tě stát také nedaleká sjez-
dovka a penzion, na který 
hradní kancléř neprávem 
čerpal dotaci a dle rozhod-
nutí soudu ji měl vrátit již 
více než před měsícem. 
Ale nestalo se tak. Možná 
byla na vině nelegální zabi-
jačka, která se v  penzionu 
konala, nebo to má Vráťa 
prostě u p*dele.

PodVěžácKý tiP nA VýLet

V aplikaci mapy.cz najdete Mynářův nelegálně postavený rybník zcela bez problémů.


