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Podvěžáckej kurýr
o víkendech 
si pod věží 
můžete k pivu 
dát lahodnou 
topinku!

nebyla by to snad ani 
správná podvěžácká at-
mosféra, kdyby se naši 
milí štamgasti nesmlu-
vili na dalším zvelebení 
hospody. Jak jsme psali 
už v minulém čísle, saló-
nek se mění ve fanzónu.
 Respektive se v ní už pro-
měnil. Na stěnách salónku 
totiž visí exkluzivní dresy 
těch nejvyhlášenějších klu-
bů nejen fotbalových, ale 
i  hokejových. Na vprav-
dě speciálních a  na míru 
sestrojených ramínkách, 
které ze štamgasťáckého 
fondu svařil Rosťa Bakula 

(st.), tak můžete obdivovat 
dresy obou pražských „S“, 
Realu Madrid, Manches-
teru United, Celticu Glas-
gow, Juventusu Turín, FC 
Chelsea a dalších. 
 Krom klubových dresů 
tu ale najdete také repre-
zentační dres Chorvatska 
se jmenovkou Davor Šuker 
nebo jednu vyloženou ko-
rupční libůstku; dres Vik-
torky Žižkov s  jmenovkou 
Ivana Horníka. Hokejové 
dresy zastupují reprezen-
tační kusy České republi-
ky a Kanady a  skutečným 
skvostem je historický dres 

Budějovického Motoru. 
Na ten by se k nám mohli 
jezdit dívat z celého kraje, 
jako do muzea.
 Krom dresů tu však na-
jdete také šály, mezi kte-
rými znovu nechybí obě 
pražská „S“, šála české 
i  německé reprezentace 
a další.
 Všem dobrovolným dár-
cům ceněných kousků dě-
kujeme. A jakmile dáme 
dohromady seznam všech 
zasloužilých, můžou se tito 
mecenáši těšit také na jme-
novité díky na stránkách 
Podvěžáckýho kurýra.

stěny salónku už zdoBí 
exkluzivní dResy a šály

Proměna salónku v tu pravou fanzónu se vydařila náramně.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

pokud sledujete náš face-
bookový profil, jistě vám 
neuniklo, že od pátku  
4. října u  nás každý ví-
kend probíhá akce .
 Objednat si můžete buď-
to Šumavskou topinku 
nebo topinku s  masovou 
směsí. Ale klidně vyzkou-
šejte oba druhy, alespoň 
budete moci porovnat 
a  vybrat si svojí favoritku, 
která vám k  našemu va-
šemu pivu sedne nejlépe. 
Naše topinky by si totiž na 
cestu přes čáru bral i Král 
Šumavy!
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slávistické plakáty
znovu na svém místě

Připomínáme, že fotky na našich akčních nabídkách jsou 
pouze ilustrační ;-)

pokud patříte mezi pa-
mětníky předchozí pod-
věžácké éry, určitě si 
vybavíte dva slávistické 
plakáty, které viseli na 
stěnách základny.
 Byli na nich zachyceni 
místní slávisté s originál-
ním pohárem pro vítěze 
Gambrinus ligy. Ten nám 
dvakrát za sebou přive-
zl ukázat tehdejší tiskový 

mluvčí Slavie Praha Ondra 
Zlámal. S tím jsme na těch-
to setkáních probrali řadu 
témat a všechno samozřej-
mě také řádně zapili.
 A po několika letech exilu 
v baru U Sv. Anny se tyto 
plakáty znovu vyjímají na 
stěnách základny, kde jsou 
zkrátka doma. Myslíme, že 
tento příběh stojí za přípi-
tek. Co říkáte?

poslední říjnový víkend 
u  nás proběhla další 
slevová akce. tentokrá-
te byl v  hlavní roli jin-
dřichohradecký Rum 
a cola.
 Po famózním úspěchu 
s  naší premiérovou akcí 
na Morgana s kolou, která 
byla pro velký úspěch zo-
pakována a dost možná se 
stane podvěžáckým ever-
greenem, jsme pro vás při-
pravili na poslední říjnový 
víkend trochu tuzemštější 
akcičku. Kola s  RUMem 
u  nás byla k  dostání za 
dvacku.
 Řada z vás znovu potvr-
dila svůj pozitivní přístup 
k  alkoholu a  skrze tak-
zvanou daň z hříchu jsme 
do skomírajícího státní-
ho rozpočtu společnými 

silami nalili nějakou tu 
hotovost. Zdá se tedy, že 
podvěžácké akce jsou tím 
nejlepším prorůstovým 
opatřením, jaké mohlo 
českou ekonomiku po-
tkat!
 Nezůstalo ale pouze 
u  akcí na míchané nápo-
je. O  prvním říjnovém 
víkendu jsme tu měli akci 
na Cuerpo a  pokud vám 
ještě není známo, vypili 
se veškeré zásoby, které 
jsme měli na akci připra-
vené. Malinový aperitiv 
vám tedy evidentně také 
svědčí.
 Za hojnou účast na obou 
akcích všem zúčastněným 
samozřejmě děkujeme 
a  těšíme se, že u podob-
ných seancí se budeme 
scházet i v budoucnosti.

naše akční naBídky 
Jsou pRoRůstovým 
opatřením

v  minulém čísle jsme si 
představili zbrusu nový 
štamgasťácký stůl. aby 
nám co nejdéle vydržel, 
musíme mu ale věnovat 
náležitou pozornost.
 Exkluzivní štamgasťác-
ký stůl, který nám můžou 

v každé vodňanské hospo-
dě jenom závidět (stejně, 
jako štamgasty) si zkrátka 
žádá speciální péči, aby tu 
s  námi strávil dlouhá léta 
a dobře sloužil. Lásku mu 
na snímku nahoře věnuje 
Jirka Novák.

o stůl Je vzoRně pečováno
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že se pod věží občas 
dějí světoborné události 
nebo dokonce zázraky, o 
tom jste se mohli dočíst 
už v minulém čísle, kdy 
jsme vám objasnili tzv. 
fenomén podvěžáckého 
zázraku. dnes se díky po-
hotové ruce amatérského 
filmaře můžeme pustit do 
rozboru dalšího fenomé-
nu. tzv. podvěžácké vlny.

 Kdo to nikdy nezažil, 
měl by se co nejdříve po-
dívat na náš facebookový 
profil, kde je celá událost 
zachycená na video. Ale 
zachytit tento mimořád-
ný hospodský úkaz není 
zdaleka tak snadné, jak by 
se mohlo zdát. Při dalších 
pokusech o zachycení to-
tiž bez vysvětlení selhávala 
technika.

možná, že ne všichni 
to stačili zaregistrovat  
(i když schovat se v září  
před voleními debatami 
a prognózami bylo tak-
řka nemožné), ale byly 
volby.

 Nebojte se. Nebudeme 
tady agitovat za tu, či onu 
stranu, ani za toho, či ono-
ho kandidáta. Sáhněte si 
ale do svědomí a přiznejte 
si, kolik z vás volilo během 
volebního víkendu č. 61. 
Myslíme tím číslo popisné 
61 v Husově ulici ve Vod-
ňanech. Myslíme tím naší 
legendární základnu, re-
stauraci Pod Věží. Kdo tak 
učinil, dozajista nelitoval!

pod věží jsme si na kon-
ci září připsali naší další 
premiéru; na obrozené 
základně jsme poprvé sle-
dovali derby pražský „s“.
 Oba tábory měly u piv-
ních stolů své poměrné 

zastoupení a společně se 
sledovalo i hecovalo - ostat-
ně, jak už tomu u tohoto 
zápasu bývá zvykem. V 
salónku vše probíhalo pod 
vyvěšenými dresy obou 
odvěkých rivalů, což do-

zajista přispělo k vynika-
jící atmosféře, kterou naši 
návštěvníci i štamgasti vy-
tvořili. Věříme, že při dal-
ších derby bude atmosféra 
ještě brizantnější a výtoč 
ještě vyšší.

na oBRozené základně Jsme 
sledovali naše pRemiéRové 
deRBy pRažských „s“

v měsící říjnu slavili své 
narozeniny následující 
štamgasti a vážení ná-
vštěvníci restaurace pod 
věží:
Lukáš Víši Víšek
Václav Gary hauser
Petr Koudy Koutský
Michal Justin Koutský
Petr Brambor Novák
Luboš Lama Hrbek
všem výše jmenovaným 
gratulujeme!

GRatulace 
říJnovým
oslavencům

volBy 2013

amatéRskému filmaři 
se podařilo natočit 
podvěžáckou vlnu!
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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 sobotu 5. října jsme 
u nás ve výčepu zahájili 
plesovou sezónu. Účast 
byla více než hojná.
 V místní víceúčelové 
hale ten den sice probí-
hal tradiční vinařský ples, 
ale řada našich štamgastů 
zvolila správně a patřičně 

společensky oděni dorazili 
k nám na základnu.
 V pozdějších hodinách 
se připojili také ti, kteří 
z kraje večera neměli to-
lik rozumu a přece jen se 
vypravili podívat do více-
účelové haly. Následně ale 
museli dát za pravdu svým 

prozřetelnějším kamará-
dům, a tak se u nás tu noc 
pilo zvesela a hodně až do 
ranních hodin.
 Netradiční zahájení 
plesové sezóny by se tak 
mohlo stát novou tradi-
cí, kterou můžeme na zá-
kladně realizovat.

zaháJili Jsme také 
plesovou sezónu

Kdo si o  víkendech do-
přává nejen naše akční 
topinky za 30,-, ale tře-
ba i  oblíbené toasty nebo 
pizzu, tomu dozajista ne-
uniklo, kdo že to s láskou 
a erudovaným přístupem 
připravuje tyto pochuti-
ny. Gábina s Lenkou vám 
v kuchyni vždycky připra-
ví to pravé, aby vám naše 
pivo lépe a déle chutnalo.

toasty a pizzy z naší kuchyně

Jak jsme informovali v mi-
nulém čísle, Pod Věží se 
uskutečnila předsezónní 
schůze zástupců klubů 
hrajících Vodňanskou ligu 
(www.vodnanskaliga.cz). 
A  díky výstupům z  této 
schůze je jasné, že úvod-
ní zápas jubilejního 20. 
ročníku ligy obstarají její 
jediní dva doposud hra-
jící zakládající členové; 
DG303 a FC Kapr. 
 Že je základna s  DGč-
kem úzce spjatá, to je všeo-
becně známou skutečností, 
protože řada současných, 
ale i bývalých hráčů tohoto 
klubu si k nám svojí cestič-
ku vždycky najde.
 Potěšující je pro nás ale 
to, že podobně se k  tomu 
staví také druhý z  histo-
ricky nejstarších účastníků 
Vodňanské ligy - FC Kapr. 
Kapři měli Pod Věží svojí 
předsezónní schůzi a  my 
věříme, že se k nám budou 
vracet zapíjet své úspěchy, 
popř. neúspěchy. U  baru 
si s nimi o jejich výkonech 
vždy rád promluví někdo 
odborně zdatný.

pod věží má 
základnu 
neJen dG303, 
ale také
fc kapR
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