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Podvěžáckej kurýr

Jelikož se hospodě daří 
a svým věrným návštěvní-
kům chceme přinášet stá-
le nové možnosti vyžití, 
rozhodli jsme se vybudo-
vat pod Věží bowlingo-
vou dráhu.

 S  jejím budováním se 
začne v únoru 2014 a  ten-
to měsíc tak v  podvěžácké 
hantýrce snese přízvisko ví-
tězný. vybudovány budou 
celkem 4 dráhy, které sne-
sou ta nejpřísnější měřítka. 
dodavatelem bude firma 
comax Group (www.co-
max.cz), která má se stav-
bou bowlingových drah 
více než 20leté zkušenosti. 
kužely se na drahách bu-

dou stavět bezdrátkově, 
takže se nemusíte bát, že 
by vás při hraní zdržovalo 
zdlouhavé rozplétání lanek.

 vzhledem k exkluzivním 
podmínkám, které nám 
zbrusu nové dráhy dokáží 
nabídnout, jsme se záro-
veň rozhodli, že založíme 
mužstvo, které by se při-
hlásilo do soutěží pořáda-
ných českou bowlingovou 
asociací a v horizontu 2 let 
by se kvalifikovalo až do 
české extraligy. pro tento 
účel už jsme kontaktova-
li řadu předních českých 
hráčů bowlingu a  nabídli 
jim profesionální smlou-
vy. všichni oslovení byli 

pro a  tak vám v  některém 
z příštích čísel představíme 
Bk (bowlingový klub) pod 
věží. jednotliví hráči pak 
budou ubytovaní v  nově 
zrekonstruovaných bytech 
nad hospodou, jejichž ko-
laudace proběhne na jaře 
příštího roku.

 u  bowlingových drah 
vybudujeme také dostatek 
místa pro fanoušky, kteří 
by chtěli při popíjení svého 
piva fandit Bk pod věží 
během bojů o  extraligové 
body. věříme tedy, že vy-
budováním bowlingových 
drah potěšíme všechny stá-
vající hosty a  přitáhneme 
i nějaké nové.

pod Věží se po noVém roCe zaČne 
BUdoVaT BoWlinGoVá dráHa

Od příštího roku si u nás budete moct zahrát také bowling!

UžiJTe si 
Gri:nVesTr i prVní 
speCiální Číslo 
podVěžáCKýHo 
KUrýra

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

V rukou právě držíte prv-
ní speciální číslo pod-
věžáckýho kurýra. Jde 
o  zvláštní vydání k  sil-
vestru 2013, respektive 
Gri:nVesTru.
 už je to skoro půl roku, 
co si znovu můžete zajít 
na vaší oblíbenou základ-
nu a dát si tu pivko. dnes 
tedy oslavíme náš první 
společný konec roku od 
znovuotevření legendár-
ní základny a  my věříme, 
že krom dobrého pití vám 
k tomu všemu zlepší nála-
du i  tento plátek, na nějž 
už jste si dozajista zvykli.
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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

Během zkoumání kro-
niky města Vodňany 
jsme narazili na zajíma-
vý záznam z počátku 20. 
století. Ten naznačuje 
možnost, že ve Vodňa-
nech se v té době zastavil 
jeden z  největších Čechů 
všech dob  – Jára Cimr-
man. 

 Štvavá kampaň součas-
ného zatuchlého režimu se 
nám sice snaží namluvit, 
že tato postava je smyšle-
ná, ale informovaní čtená-
ři podvěžáckýho kurýra se 
určitě nenechají obalamutit 
a udělají si vlastní názor.

 v  záznamu stojí, že pod 
věží se tenkrát zastavil 
jakýsi pocestný, který šel 
z  českých Budějovic do 

prahy. udiveným štamgas-
tům tenkrát vyprávěl, že si 
chce projít celou cestu po 
svých, aby našel nejvhod-
nější trasu pro budoucí sil-
nici (dle jeho vlastních slov 
tzv. vochmat), po které by 
ve vzdálené budoucnosti 
jezdil jeden z  nejčerstvěj-
ších vynálezů té doby; au-
tomobil. většina štamgastů 
tenkrát vůbec nevěděla, co 
to automobil je, a  jak by 
to taky pravidelní návštěv-
níci základny mohli vědět; 
vždyť z  pod věže takřka 
nevytáhli paty, díky čemuž 
se ale mohli pyšnit titulem 
místního štamgasta.

 neznámému cizinci tedy 
nevěnovali příliš pozornosti 
a hleděli si svého piva. ten 
byl ale neodbytný a  tak si 

jeho poučné, ale na mozky 
tehdejších obyčejných lidí 
přetechnizované prupo-
vídky, musel vyslechnout 
hostinský. na tomto údělu 
výčepáků se nic nezměni-
lo takřka 100 let, což jen 
potvrzuje, jakým byl jára 
cimrman pionýrem a  po-
krokovým člověkem. tedy 
pokud to byl skutečně jára 
cimrman, kdo se tenkrát 
zastavil na jedno malé pivo 
pod věží.

 tuto informaci totiž kro-
nika nepotvrzuje, ale co je 
podstatné, ani nevyvrací! 
dokud tedy někdo nepřed-
loží jasný důkaz o tom, že 
jára cimrman legendární 
základnu nenavštívil, musí-
me to brát tak, že ji navští-
vil a dal si tu malé pivo.

Jára Cimrman si prý dal 
pod Věží malé piVo. možná.

jak už jsme psali hned 
v  úvodním článku tohoto 
Gr i:nveStrovského 
speciálu; hospodě se daří 
skvěle. a díky tomu si i my 
můžeme vybrat zaslouže-
nou dovolenou.

 po novém roce tedy odlé-
táme vládním speciálem na 
Belize (platí to picek, prej 
osobně), kde znovunabe-
reme síly a  zregenerujeme 
své znavené tělesné schrán-
ky. pokud by se chtěl ně-
kdo přidat, tak místo ještě 
je. ubytování je zařízeno 
skrze našeho velvyslance 
v mexiku - samostatné vel-
vyslanectví v Belize proza-
tím česká republika nemá, 
ale jeho personální obsa-
zení budeme projednávat 
s příslušnými vládními či-
niteli, takže snad se najde 
nějaká ta trafika i pro pár 
našich štamgastů... ;-)
 pokud by se vás doma 
ptali, kde že to Belize vů-
bec je, tak jim můžete 
prozradit, že je to malý 
státeček na východním po-
břeží Střední ameriky.

po noVém roCe 
zaVíráme 
a odléTáme 
na Belize

Husova třída ve Vodňanech na počátku století. Pod Věží tu byla už tenkrát (vlevo).


