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Podvěžáckej kurýr
OBROZENÁ 
ZÁKLADNA 
MÁ ZA SEBOU 
PRVNÍ PÁTEK 
TŘINÁCTÉHO

V září jsme na základně 
přečkali náš první pátek 
třináctého.
 A kdo pozorně sleduje náš 
facebookový profil, určitě 
si všimnul, že na  pověst-
ný smolný den jsme našim 
fanouškům nabídli návod 
k přežití. Tradiční talisma-
ny štěstí, jakými bezesporu 
jsou čtyřlístek a  podkova, 
jsme pohotově doplnili půl-
litrem našeho lahodného 
zlatavého moku.

Ve  středu 28. srpna pro-
běhl slavnostní večírek 
u  příležitosti slavnostní-
ho křtu nového stolu šta-
mgastů.
 Mít takové štamgasty, 
jako máme u nás Pod Věží, 
to by dozajista chtěla každá 
vodňanská hospoda. Stálí 
hosté, kteří se k nám chodí 
pravidelně osvěžovat, totiž 
dali dohromady finanční 
sbírku, ze které zafinanco-
vali výrobu exkluzivního 
štamgasťáckého stolu. Ten 
je dokonale uzpůsoben ne-
jen pro co největší počet 
přísedících, takže u  stolu 
se může sejít celá místní 
galerka, ale také pro co 
možná nejpohodlnější sle-

dování televize z jakéhoko-
liv místa u stolu. Což se při 
častém sledování fotbalo-
vých přenosů určitě hodí. 
Jeho nespecifikovatelný 
a takřka nepopsatelný tvar 
by se možná dal i  paten-
tovat. Nejvýstižnější je asi 
popis tvaru coby zmáčknu-
tého oválu. Při sezení vedle 
sebe nebo za  sebou se tak 
jednotliví diváci nedívají 
na záda sousedního pijáka, 
ale mají čistý výhled na te-
levizní obrazovku. Doko-
nalému zážitek s  pivkem 
vždy poruce tak nic nebrá-
ní!
 Svým křtem pak stůl 
prošel ve středu 28. srpna. 
To se všichni zainteresova-

ní ve  večerních hodinách 
sešli na  večírku, kde ne-
chybělo pivo ani nejrůz-
nější pochutiny. Vše bylo 
financováno ze zmíněné 
sbírky, takže rozpočet byl 
naplněn dokonale a  stát 
by si z  našich štamgastů 
mohl brát příklad, jak se 
vyhnout deficitnímu roz-
počtu veřejných financí. 
Fotky najdete na  našem 
facebookovém profilu.
 A  kdože tento unikátní 
štamgasťácký stůl vyrobil? 
Svou šikovnost a  zručnost 
při jeho výrobě zužitkoval 
místní truhlář (a  náš šta-
mgast) Josef Chalupský, 
kterému tímto za jeho pří-
nos hospodě děkujeme.

šTAMgASTI MAJÍ POD VěžÍ 
SVůJ ExKLUZIVNÍ STůL

Nový štamgasťácký stůl čeká na své hosty...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU
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STARÁ gARDA PRAžÁKU 
ZNOVU V AKCI

Krátká videa z úvodního zápasu brzo najdete na našem 
facebookovém profilu.

Dne 6. září se na fotba-
lovém hřišti na Pražáku 
uskutečnil zápas mezi 
Pražákem 35+ a stejně 
starou gardou FK Proti-
vín.
 Zápas měl jednoznačný 
průběh a jeho režii měli 
pražáčtí celou dobu pod 
kontrolou. Prim v jejich 
sestavě pak hráli zejmé-
na naši štamgasti, takže 
ani nepřekvapí, že večerní 
„dožírací“ akce se kona-
la právě u nás v hospodě. 
Sešla se tu obě mužstva a 
všechno proběhlo ve vyni-
kající přátelské atmosféře, 
kterou se nikomu nechtě-
lo rušit. Akce tak skon-
čila až v brzkých ranních 

hodinách, kdy se všichni 
v poklidu rozešli ke svým 
domovům. Odveta, která 
se uskutečnila v pátek 20. 
září v Protivíně měla ob-
dobný průběh, jako první 
zápas a „naši“ chlapci si se 
soupeřem znovu s přehle-
dem poradili.
 Na závěr všem zúčast-
něným gratulujeme a dě-
kujeme za přízeň, kterou 
nám po zápasech projevili 
tím, že svou těžce nabytou 
žízeň hasili u nás. Hodně 
zdaru do příštích let karié-
ry a sportu zdar!

Výsledky 35+
Pražák vs. Protivín  8:3
Protivín vs. Pražák ?:?

Určitě jste si při vstupu 
do hospody všimli, že na 
fasádě baráku visí cedule 
s logem a státním symbo-
lem. 
 Aby bylo jasné, co že se 
to v baráku dělá a kdo tu 

sídlí, udělali jsme si radost 
a nechali vyrobit speciální 
desky, na kterých je naše 
logo i specifická děkovač-
ka ve stylu národního di-
vadla. Podvěžácký národ 
sobě!

DESKY NA FASÁDě HOSPODY

Pokud k  nám chodí-
te na  pivo a  sedáváte 
ve  výčepu, možná jste 
ani nezaregistrovali, že 
v  salónku se čile pracuje 
na jeho výzdobě.
 Pod Věží má letitou tra-
dici ve  sledování sportov-
ních přenosů. U  nás se 
fandí nejen fotbalu a  ho-
keji, ale památné okamži-
ky se tu zažily třeba i  při 
sledování lyžařských zá-
vodů. Ujčíkovo památné 
„Běž, Káťo!“ při sledování 
záznamu je už legendární. 
Ostatně, jako naše hos-
poda. Ale aby byl zážitek 
z fandění co možná nejin-

tenzivnější, rozhodli jsme 
se salónek vyzdobit šála-
mi a  dresy nejrůznějších 
týmů. Nechybí tu české 
reprezentační dresy, fotba-
lové dresy obou pražských 
„S“, Juventusu Turín, Cel-
ticu Glasgow, Realu Mad-
rid a dalších. 
 Pokud se vám doma válí 
nějaký ten dres, se kterým 
byste se chtěli pochlubit 
a  sdílet ho s  námi v  hos-
podě, nestyďte se a  vemte 
ho k  nám. Určitě se pro 
něj najde odpovídající mís-
to a hospoda se tak změní 
v  dokonalou fanouškov-
skou zónu.

SALÓNEK SE MěNÍ 
VE FANZÓNU

V pátek 16. srpna u nás 
v hospodě proběhla pre-
miérová slevová akce. 
V  hlavní roli byl „kapi-
tán“ Morgan.
 K našemu velkému pře-
kvapení se akce zúčastnili 
všichni. Nicméně premi-
antem a  nezpochybnitel-

ným rekordmanem se stal 
nejmenovaný syn jmeno-
vaného otce Václava Hau-
sera, který si u nás dopřál 
neuvěřitelných 30 drinků 
Morgana s kolou. K vítěz-
ství blahopřejeme a  těší-
me se na pokoření dalších 
met!

AKCE MORgAN 
SLAVILA ÚSPěCH
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 Jestli jste našimi fanouš-
ky na  facebooku, určitě 
jste si všimli videií, které 
propagují naší hospodu. 
Celý koncept vychází ze 

známých reklam na  Old 
Spice, kde Isaiah Mustafa 
představuje dokonalého 
muže. Ten byl pro naše 
účely nahrazen mužem pi-

jícím. Všechna vide najde-
te na našem facebookovém 
profilu i na youtube. Jaké 
video je podle vás nejpove-
denější?

REKLAMNÍ VIDEA PIJÍCÍHO MUžE

V sobotu 14. září se u nás 
v  salónku konala tradič-
ní předsezónní schůze 
Vodňanské ligy.
 Na  přelomu října a  lis-
topadu se znovu rozjede 
kolotoč vod-
ňanské sálov-
ky, která letos 
oslaví 20 let 
od doby, kdy 
se v místní ví-
ceúčelové hale 
poprvé koplo 
do míče. Tradiční předse-
zónní schůze zástupců klu-
bů se letos uskutečnila Pod 
Věží. Po obědě se tu sešla 
většina představitelů a pro-
brali změny k  letošnímu 
ročníku. Losovala se také 

startovní čísla jednotlivých 
týmů a diskutovalo se řada 
témat.
 Největší změnou pro le-
tošní sezónu bude to, že 
Vodňanská liga bude mít 

pouze 10 účastníků. Skon-
čili týmy Kůrožroutů a Los 
Bombardos. S  tím souvisí 
i  změna hracího systému; 
tradiční Playoff, kterým 
se Vodňanská liga hraje 
už od  r. 2001, bude letos 

nahrazeno tzv. FINAL4. 
V něm se vyřazovacím sys-
témem střetnou pouze nej-
lepší 4 týmy ligy a  zbytek 
se popere o  konečné 5. 
místo. Pořadatelé věří, že 

tímto získá 
na  atraktivitě 
nejen závěreč-
ná fáze sou-
těže, ale také 
její základní 
část. V  nastá-
vajícím systé-

mu se totiž budou některé 
její výsledky počítat právě 
do té závěrečné fáze.
 Bližší informace a termí-
ny Vodňanské ligy najdete 
na oficiálním webu soutě-
že www.vodnanskaliga.cz

POD VěžÍ PROBěHLO ZASEDÁNÍ 
VODŇANSKÉ LIgY 

Rozhodli jsme se zveřej-
ňovat gratulace našim 
štamgastům. Kdo tedy 
v září slavil?
 Fanda Hucek a  Ondra 
Víšek. Oběma hošíkům 
gratulujeme!

gRATULACE 
OSLAVENCůM

POD VěžÍ MÁ NA 
FACEBOOKU Už 
100 FANOUšKů!

Pod Věží má svůj face-
bookový profil cirka od 
začátku července 2013. 
A už 9. září jsme dostali 
100. LIKE.
 Na našem facebooko-
vém profilu vám přináší-
me nejnovější informace 
z naší hospody. Najdete tu 
fotky, pozvánky k akcím 
i upozornění na slevové 
akce. Ta s Morganem sla-
vila velký úspěch, jak se 
ostatně můžete dočíst na 
jiném místě tohoto vydá-
ní, a proto jí dnes zopaku-
jeme!
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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!

V září jsme u  naší te-
levize fandili fotbalo-
vé reprezentaci. Na MS 
v  Brazílii se ale budem 
koukat zase jenom v  te-
levizi.
 Pokud sledujete náš 
facebookový profil, určitě 
si všímáte, že nejčastěj-
šími událostmi, které na 
něm publikujeme, je sle-
dování fotbalových pře-
nosů. Nejinak tomu bylo 
i v průběhu posledního re-

prezentačního srazu, kdy 
naši hráči nastoupili proti 
Arménii, respektive Itálii.
 Radost nám sice chlapci 
neudělali, do roviny teorie 
totiž poslali naše postu-
pové šance už po domácí 
prohře s Arménií a storno 
letenek do Brazílie pak 
stvrdili prohrou v  Itálii, 
ale přesto věříme v  lepší 
zítřky. A také v to, že Pod 
Věží budeme zase jednou 
fandit našemu reprezen-

tačnímu týmu na fotba-
lovém mistrovství světa. 
Podobně, jako tomu bylo 
v  roce 2006, kdy nálada 
byla skvělá a nejeden host 
chodil Pod Věž v  repre 
dresu.
 Věříme, že podobné 
světlé zítřky čekají i náš 
nový štamgasťácký stůl, 
u kterého se tím pádem 
bude hodovat podobně, 
jako při křestním večírku, 
ze kterého je snímek výše.

Krom radostných udá-
lostí nás v  září zastih-
la i smutná zpráva. Na-
vždy nás opustil pan 
František Víšek. Dlou-
holetý podvěžácký šta-
mgast už nikdy neza-
sedne k  našemu stolu, 
ale jeho osobní půlli-
tr tu má své místo i na-
dále. Alespoň v  duchu 
s námi zůstává také on. 
Vzpomínáme a  nikdy 
nezapomeneme.

FANDÍME FOTBALOVÉ 
REPREZENTACI ČR

V minulém čísle Pod-
věžácka jsme vám do-
kázali, že vůně piva Pod 
Věží, trhá koně z otěží. 
V září jsme měli dalšího 
netradičního hosta ze 
zvířecí říše.
 Tentokrát to byl pes, 
kdo neodolal podvěžácký-

mu pivu a zašel k nám na 
jedničku. Což nás inspiro-
valo k dalšímu básnické-
mu výtvoru; 

Měl jsem žízeň jako pes
a krok mě Pod Věž nes‘. 
Tam mi Gábi natočila
a mou žízeň uhasila.

POD Věž CHODÍ ZVěŘ

V  sobotu 14. září se Pod 
Věží vyskytovalo magic-
ké oko v  množství větším 
nežli malém. A při popíje-
ní tohoto drinku se poda-
řil také jeden kaskadérský 
kousek. Po  vypití se totiž 
v  prázdném půllitru uká-
zal prázdný panák vzhůru 
nohama! Tento okamžik 
zanesme do kronik a vzpo-
mínejme ho, jako tzv. pod-
věžácký zázrak.
* Pro neinformované pijáky se 
sluší poznamenat, že magické 
oko je alkoholický nápoj sestá-
vající z piva a v něm ponořeném 
panáku zelené. 

PODVěžÁCKÝ 
ZÁZRAK 


