
Nebudem vám tady sá-
hodlouze komentovat to, 
co už dávno všichni víte; 
pod věží je od  pátku 
26. července 2013 zno-
vu otevřeno! to je hlavní 
zpráva letošního léta. 
co už ale možná nevíte je 
to, že hospoda má i  svo-
je vlastní webový strán-
ky, který najdete na adrese 
restauracepodvezi.cz a  zá-
roveň i  fejsbůkovej profil, 
na kterej odkazuje Qr kód 
tady na  stránce (to je ta 
kupa čtverečků vlevo dole) 
a samozřejmě se na něj do-
stanete taky z webu. Právě 
na  tom  fejsbůkovým pro-
filu budou zveřejňovaný 
novinky i  fotky z  hospo-
dy, upozornění na  slevový 
akce apod. Proto neváhejte 

a  „lajkněte“ nás, aby vám 
nic neuniklo. 
Ale pokud zrovna nehoví-
te internetu, tak truchlit 
nemusíte. Podvěžáckej ku-
rýr, jehož první číslo prá-
vě držíte v  ruce, by měl 

v  nepravidelných interva-
lech přinášet výběr nej-
zábavnějších momentů, 
který na fejsbůkovým pro-
filu hospody proběhnou. 
Vedle toho by měl ale při-
nášet taky exluzivní ob-
sah, takže nepůjde jenom 
o  tištěnou podobu webu. 
Některý články zkrátka 
najdete jenom tady. Ale 
každý samostatný vydání 
pak v  elektronický podo-
bě (se zpožděním jednoho 
čísla) stejně i na tom webu. 
Aby byl všem zájemcům 
umožněnej přístup k to-
muhle plátku.
jestli budete mít jakýkoli 
nápady, jak Podvěžáka vy-
lepšit, klidně je sdělte buď-
to obsluze nebo pošlete 
ve  zprávě na  vzývanej fej-
sbůkovej profil, popř. na 
info@restauracepodvezi.cz
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základNa je zpátky!

Podvěžáckej kurýr

Nový logo obrozený základny

chcete tohle 
tričko s logem 
pod věží?
jestli jo, tak to řekněte ob-
sluze, nebo pište přímo na 
bakeero@seznam.cz. trič-
ka se budou dělat zhruba 
na konci září a  vyrobit se 
daj i  dámský verze. cena 
je 240 kč. Pro bližší infor-
mace sledujte web.

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

motto čísla: 
Když se stane něco 
špatnýho, pijem, abysme 
to zapomněli. Když se 
stane něco dobrýho, pijem, 
abysme to oslavili. 
A když se nestane nic, 
pijem zkrátka proto, 
aby se něco stalo.
charles 
BukoWski

mártyho Frky
hledejte na facebooku...



V srpnu se u  nás zastavil 
krom všem starejch zná-
mejch firem (za který jsme 
rádi) taky jeden netradiční 
host. Atmosféra Pod Věže 
zlákala i  koně, kterej si 
k nám skočil na jedničku. 
Při týhle příležitosti jsme 
popustili uzdu básnický-
mu střevu a  vymysleli ná-
sledující oslavný verš:
Vůně piva Pod Věží
trhá koně z otěží.
Kdo něvěří, ať tam běží
a s námi se osvěží.

Návštěva NetradičNího hosta

sparta v  plzNi

V sobotu 17. srpna se hrál 
šlágr Gambrinus ligy mezi 
Plzní a  Spartou. Návštěv-
níci, kteří se u nás na fot-
bal dívali byli z  popíjení 
našeho piva náhle pře-
padeni prudce kreativní 
náladou a  díky vnuknu-
tí geniality se jim podaři-
lo naaranžovat a  následně 
taky zachytit tuhle skvělou 
kompozici. Doslova a  do 
písmene Sparta v Plzni.

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!
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reprezeNtace lz pod věží 
skoNčila Na letošNím turNaji 
vodňaNských hospod čtvrtá

Letošní sestava LZ Pod věží. Zleva nahoře: „Láďa“ Filip, 
Fialka, Divoch, Bakero, Gary. Zleva dole: Kužel, Many, 
Brůži, Kouťák, Kubele.

v sobotu 17. srpna se hrál 
na sokolský louce fotba-
lovej turnaj vodňanskej-
ch hospod a naši zástupci 
u  toho samozřejmě ne-
směli chybět! 
Pečlivá debata proběhla už 
nad volbou samotnýho ná-

zvu týmu a nakonec vyhrál 
Lz Pod věží. Lz, jak urči-
tě všichni tušíte, znamená 
legendární základna, takže 
s  takto hrdým názvem šli 
naši chlapci do boje.
Po dvou úvodních zápa-
sech to pravda nevypad-

lo vůbec dobře; 0 bodů 
a  skóre 1:6, to byla vylo-
ženě tryzna. Pak už se ale 
nesourodej tým začal tro-
chu sehrávat a v posledním 
zápase potvrdil svou stou-
pající formu, když vyhrál 
hladce 6:0. tím nejenže 
zachránil čest hospody, ale 
taky dobrou náladu na ve-
černí technicko-taktickej 
rozbor, kterej se samozřej-
mě konal Pod Věží.
Na něm se celej tým zařek-
nul, že příští rok to bude 
lepší a  do hospody dora-
zí pohár za umístění na 
bedně. Letos tedy bere-
me bramborový medaile 
za čtvrtej flek. zajímavostí 
určitě bylo, že náš tým pro-
točil v 5 odehraných zápa-
sech 4 brankáře! iNterNí opeNiNg 

party
Ve čtvrtek 22. července 
u nás proběhla interní ope-
ning párty, které se zúčast-
nili vybraní jedinci, jenž se 
podíleli na znovuotevření 
naší hospody. Akce se po-
vedla a jména zasloužilých 
pracantů se pak objevila 
taky na desce, kterou mů-
žete vidět na fasádě domu. 
tímto bysme chtěli všem 
brigádníkům ještě jed-
nou poděkovat a ujistit je, 
že u nás budou mít (přes-
ně podle hesla na desce 
domu) vždycky svoje čest-
ný místo.
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