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Podvěžáckej kurýr

Minulý rok to nevyšlo 
jen o pár týdnů, ale letos 
už si Vodňanské rybářské 
dny můžete zpříjemnit 
návštěvou znovuotevřené 
restaurace Pod Věží. 
 Před rokem bylo poča-
sí o  poznání přívětivější 
a  díky vyšším teplotám 
jste měli určitě větší žízeň. 
Letos se rtuť teploměru ne-
vyšplhá zdaleka tak vyso-
ko, takže namísto žízně to 
letos musíme postavit na 
chuti.
 K jejímu uspokojení vám 
u nás stále nabízíme boha-
tou nabídku piv i aperitivů 

a věříme, že v našem boha-
tém nápojovém lístknu si 
vybere každý. 
 Pokud tedy nepatříte 
mezi vyložené otužilce, 
přijďte se k  nám schovat 
před venkovním nečasem 
(s  malým „n“). Zábava tu 
bude už od dopoledních 
hodin, s čímž máme bo-
haté zkušenosti a našemu 
ostřílenému personálu tedy 
můžete věřit. Ve večerních 
hodinách se dozajista rozje-
de také několikrát vzývaný 
i proklínaný improvizova-
ný jukebox, takže uspoko-
jení tu najdou i tanečníci, 

kteří tak mohou dodatečně 
oslavit nedávný Meziná-
rodní den tance (29. 4.).
 Pokud si ale myslíte, že 
to u nás znáte, jako své 
boty, doporučujeme ná-
vštěvu místní kostelní 
věže, odkud se vám na-
skytne netradiční pohled 
na legendární základnu 
Pod Věží. Možná na nás 
v tu chvíli budete koukat 
trochu z patra, ale my vě-
říme, že po vašem sestupu 
zpátky na zem (ala DEUS 
EX MACHINA) Pod Věž 
nám zachováte svojí přízeň 
i žízeň.

užijte si PrVní rybářské 
dny na obrozené základně

Pohled z vodňanské věže pod věž na restauraci Pod Věží

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

základna bude 
slaVit PrVní 
narozeniny

už to bude rok od chvíle, 
kdy jste v  pátek 12. čer-
vence 2013 znovu mohli 
usednout do pivních la-
vic legendární základny 
Pod Věží. 
 Skončilo to tak bezmála 
2 roky trvající martyrium. 
A  na oslavu našich 1. na-
rozenin pro vás chystáme 
narozeninovou oslavu! Ta 
se uskuteční v  průběhu 
července a její datum bude 
upřesněno, takže se těšte 
a sledujte náš facebookový 
profil i  jednotlivá vydání 
Podvěžáckýho kurýra, kde 
se dozvíte více.
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kdo alespoň trochu sle-
duje dění v českém fotba-
le, tomu jistě neuniklo, 
že předseda FaČr Míra 
„Cinklý jaro“ Pelta je 
v nemilosti fanoušků.

 

 A  jak se ukázalo, tak 
pšenka mu nekvete ani 
u nás na jihu. Při zápase 
okresního přeboru Strako-
nicka vyvěsili naši fanouš-
ci transparent s nápisem 

„PELTA VEN“, čímž dali 
jasně najevo svůj názor na 
vedení českého fotbalu.
 Následně se společně se 
samotnými hráči vodňan-
ského „B“ týmu (toho ve-
čera vítězného) přesunuli 
k nám do hospody a tady 
pak rozjeli PELTAVEN 
párty, k jejíž sváteční at-
mosféře (druhý den bylo 
Velikonoční pondělí) ne-
malou měrou přispěl skoro 
už legendární podvěžácký 
improvizovaný jukebox.

Proběhla 
doFloorbalná

V  záplavě všech aktua-
lit jsme skoro zapomněli 
zmínit, že v březnu u nás 
proběhla také tradiční 
dofloorbalná reprezenta-
ce lz Pod Věží.
 Na slavnostní zakončení 
sezóny se však u nás sešla 
nejen reprezentace naší 
hospody, ale také píďovci 
z Družby. Nicméně rivalita 
zůstala na palubovce nebo 
šla po několika pivech stra-
nou a netradiční hosté si 
mohli užívat pohostinnos-
ti naší i našich štamgastů, 
kteří je přivítali v salónku.
 Všichni se pak společně 
bavil a zdrželi se do pozd-
ních hodin, což u někte-
rých nebývá zvykem, ale 
my věříme, že „prodlouže-
ná“ se jim zalíbila a občas 
si ji zopáknou při méně 
slavnostní příležitosti.

Po nedávném derby 
pražských „s“ (o  jehož 
průběhu u  nás v  hospo-
dě jsme vás informova-
li v minulém čísle) se ze 
dvou našich štamgastů 
stali takzvaně mediálně 
profláklé xichty.

 Objevili se ve sportovní 
rubrice bulvárního deníku 
Blesk a  alespoň na něko-
lik okamžiků se tak z nich 
stali opravdoví dělníci bul-
váru. Jak k tomu došlo?
 Inu, měli to „štěstí“, že 
se v  průběhu zmiňované-

ho derby nacházeli v  hle-
dišti slávistického kotle 
nedaleko pyromana se 
světlicí. Pak už stačil jen 
letmý úsměv do fotoapa-
rátu pohotového reportéra 
a místní celebrity byly na 
světě.

blesk odhaluje naše štaMgasty!

Dělníci bulváru zachyceni pohotovým fotografem

konala se PeltaVen Párty

sParťani 
slaVili titul
V neděli 4. května u nás 
vypukla sparťanská radost. 
Příznivci tohoto klubu se 
totiž po 4 letech mohli ra-
dovat z mistrovského titu-
lu. Někteří si tak spravili 
chuť z předešlého dne, kdy 
navštívili nevydařený zápas 
v Teplicích. Gratulujeme!
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Pod Věží se pořád něco 
děje. a od Velké filmové 
párty, která se u nás usku-

tečnila na začátku dubna, 
se výčep natrvalo změnil 
v bájný kolaloka saloon.

 V něm pak logicky na-
jdou svůj oblíbený nápoj 
nejen vyznavači alkoho-
lických nápojů, ale i těch 
lihuprostých, které nemají 
vliv na přesnou mušku pis-
tolníka.
 Kolik pistolníku ale pra-
videlně navštěvuje naší 
hospodu? O tom nemáme 
tušení, i když pár podezře-
lých by se našlo... :-)

ani během nejvýznam-
nějších křesťanských 
svátků si většina našich 
štamgastů nenaordino-
vala půst, ale naopak 
upřednostnila hodování 
u nás v hospodě.
 Díky prodlouženému 
víkendu jsme si u  nás 
užili návštěvy hostů už 

od  sobotních dopoledních 
hodin, kdy dorazili ti nej-
otrlejší z páteční party, aby 
si prodloužili příjemné 
chvíle ve výčepu - pardon, 
v Kolaloka Saloonu.
 Osud tomu chtěl, že 
na  prodloužený veliko-
noční víkend hrály doma 
obě mužstva místního FK, 

a tak mezi naše hosty pat-
řila také řada hráčů z kád-
rů obou mužstev.
 Doplněni o  další stálé 
hosty pak nemalou měrou 
přispěly ke  vskutku svá-
teční atmosféře, která naší 
hospodu opustila až v brz-
kých ranních hodinách 
pondělního jitra.

Pod Věží se žilo naPlno i V době Půstu

Pod Věží se Velikonoce vydařily

VýČeP už není ProstýM VýČePeM, 
ale noVě kolaloka salooneM

V měsící květnu oslavil 
své narozeniny jediný 
ze štamgastů restaurace 
Pod Věží:
Kuba Brůžek
dodatečně gratulujeme!

gratulaCe 
kVětnoVýM
oslaVenCůM

štaMgasťáCká 
triČka se nosí 
a sluší

o Vánocích 2013 jsme 
naše věrné a milé šta-
mgasty obdarovali ori-
ginálními tričky naší 
hospody. a jsme rádi, že 
trička se nosí.
Čas od času se tak v hospo-
dě sejde pěkná sestavička, 
která je oděná ve stylových 
outfitech s originálním lo-
gem naší hospody. V roli 
modela můžete obdivovat 
Ondru Víška.
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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

Před časem se jeden z na-
šich občasných hostů vy-
dal do londýna, aby tam 
navštívil zápas svého oblí-
beného klubu West ham 
united. Petr „Piotr Peters 
Pedro Motorka“ Veselý 
se tedy vydal do bájného 
upton Parku na východě 
londýna.
 West Ham United je an-
glický fotbalový klub z vý-
chodního Londýna. Klub 
byl založen roku 1895, 
o  rok později se připojil 
k London League a v sezó-
ně 1897/98 ji vyhrál ještě 
pod názvem Thames Iron 
Works. Na  West Ham 
United se klub přejme-
noval v  roce 1900. Svoje 

první představení v  ligové 
soutěži pak odehrál v roce 
1919. O  4 roky později 
(1923), kdy klub postou-
pil do  nejvyšší soutěže, se 
dostal také do  finále FA 
Cupu ve Wembley. Toliko 
k historii klubu.
 Do  svého současného 
domova se klub přestěho-
val v roce 1904, kdy si ho 
pronajal od  londýnského 
okresu. Stadion byl v roce 
1990 zrekonstruován a cel-
ková kapacita stadionu je v 
současnosti 35 647 míst.
 West Ham silně soupe-
ří s několika dalšími kluby. 
Většina jsou to jiné londýn-
ské kluby, především ze sou-
sedících čtvrtí. Patří mezi 

ně Millwall, Tottenham, 
Arsenal a také Chelsea, kde 
je napětí stupňováno riva-
litou mezi východem a  zá-
padem Londýna. Nejhlubší 
a nejstarší rivalita ale panuje 
mezi West Hamem a Mill-
wallem, jejichž utkání jsou 
též známá jako East Lon-
don Derby. Obě strany byly 
v historii týmy továren sou-
peřících o  zakázky, hráči 
žili a pracovali ve stejné lo-
kalitě. Proto je raná histo-
rie těchto dvou klubů velmi 
propojena.
 Toliko tedy naučný člá-
nek z Motorkovo fotbalo-
vého výletu. A co dodat na 
závěr? Snad jen okřídlené 
jůnááájtýýýýt!

noha, která obČas sPoČine Pod 
Věží, sPoČinula V uPton Parku

dg303 oslaVí sVé 
20. narozeniny 
už za 14 dní

Motorka na West Hamu

jak už jsme vás informova-
li v minulém vydání Pod-
věžáckýho kurýra, místní 
fotbalový klub dg303 
oslaví na konci května své 
kulaté 20. narozeniny.
 A  při této příležitosti se 
na vodňanském hřišti utká 
s  výběrem vodňanské di-
vize z  let 1995–2000. Tě-
šit se tedy můžete nejen 
na známe firmy z diagnó-
zy, ale táké na své oblíbené 
hráče z doposud nejúspěš-
nějšího období vodňanské-
ho fotbalu.
 Atraktivní exhibiční 
utkání se uskuteční v pátek 
30. května 2014 od  18h. 
Hrát se bude 2x30 mi-
nut a  v  průběhu zápasu 
bude otevřený také zná-
mý bufet U Hrošíka, takže 
k dobrému fotbalu si bude-
te moci dopřát i  legendár-
ní duo pivo a párek. Vstup 
na  utkání je ZDARMA, 
takže vzývané rodiny s dět-
mi jsou výtány, ale na utká-
ní budou vpuštěny i osoby, 
které budou očividně pod 
vlivem alkoholu. Bližší info 
najdete na www.dg303.cz


