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Podvěžáckej kurýr

za ten rok jsme toho Pod 
věží společně stihli dost. 
nebude tedy od věci, když 
se poohlédneme, čeho 
všeho jsme byli za  uply-
nulých 12 měsíců na  zá-
kladně svědky. 
 předně se nám podařilo 
pro naše věrné štamgasty 
obstarat exkluzivní štam-
gasťácký stůl, který samo-
zřejmě prošel zatěžkávací 
zkouškou i  svým křestem 
a  i  nadále rozdává radost 
v salónku.
 založili jsme fotbalo-
vou reprezentaci Lz pod 
věží, která se na minulém 
mistrovství vodňanských 

hospod v  roce 2013 umís-
tila na  pěkném 4. místě. 
a  vlastní hospodský výběr 
jsme založili také ve  flo-
orbale. rozhodně se tedy 
nedá řící, že bysme nepod-
porovali umělé vyvolávání 
žízně.
 s  tím přímo souvisí i  to, 
že jsme u nás oslavili mist-
rovský titul vodňanské ligy 
pro dG303, stejně jako 
jeho vavřín na  nedávném 
letním turnaji.
 vzkřísili jsme legendární 
aQárko, prožili si více než 
šestihodinovou star Wars 
ságu, oslavili mikuláše, 
vánoce i  silvestra, kterého 

jsme loni překřtili na Gri:-
nvestra, natočili jsme 
podvěžáckou grotesku.
 konala se u  nás velká 
filmová párty, na  kterou 
dorazila řada známých 
osobností.
 salónek jsme proměnili 
v  dokonalou fanzónu, jejíž 
stěny zdobí dresy slovut-
ných světových týmů i  je-
jich šály.
 konala se u nás také řada 
slevových akcí na  oblíbe-
né drinky, takže jak vidíte, 
rozhodně toho nebylo málo 
a pod věží to zkrátka žije. 
tak si společně připijme 
na další roky!

oBrozená základna 
má za seBou První rok 
od znovuotevření

Legendární základna vstupuje do druhého roku svého obrození...

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

PodvěžáckeJ
kurýr nemá 
ze třináctky 
strach

leckdo by se mohl po-
věstné nešťastné třináct-
ky zaleknout. ne tak ale 
Podvěžáckej kurýr, jehož 
13. vydání právě držíte 
v rukou.
 kdo se bojí nesmí 
do  lesa, říká se. a  tak se 
v tomto čísle poprvé setká-
te s novou rubrikou „pod-
věžáci na  cestách“, která 
vás seznámí s  nejrůznější-
mi výlety našich štamgastů 
i zasloužilých hostů.
 podvěžácká noha už  to-
tiž spočinula na nejednom 
legendárním místě a další 
budou dozajista přibývat.
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Přinášíme vám první člá-
nek ze zmiňované rubriky 
„Podvěžáci na  cestách“. 
Jde o  necenzurovaný re-
port přímo od účastníků 
zájezdu.
 Bylo, nebylo mezi ryb-
níky, kde pod vysokou 
věží stojí malebná hospůd-
ka, ve které panuje přísnou 
pusou hostinský kuňák. 
v tomto restauračním zaří-
zení se léta páně 2013 zro-
dila vznešená myšlenka, 
že bychom jako každý rok 
mohli opět vyrazit na  ex-
pedici na  hudební festival 
masters of rock do  vizo-
vic, jenž je proslulý v celém 
království. ježíšek vyslyšel 
naše přání a  několik z  nás 
našlo pod stromkem lís-
tek na tento festival. po pár 
schůzích u  obdélníkové-
ho stolu se po vícero pivech 
začaly rodit první myšlen-
ky společných triček, do-
pravy na  festival, způsobu 

ubytování a konečného po-
čtu statečných účastníků 
expedice. tyto schůze čas-
to končívaly v brzkých ran-
ních hodinách, proto bylo 
nutné některé několikrát 
zopakovat. závěrem těchto 
unavujících velmi prodra-
žených jednání vznikly tyto 
výsledky: 1) do vizovic se 
přepravíme vozidlem továr-
ní značky vW transporter, 
který byl pro naše potřeby 
zapůjčen jirkou malkusem, 
prostě malcajtem. 2) Úbor 
stejné barvy, které designo-
vě upravil Grafik44, v  na-
šem kraji známý též jako 
Bakeero. 3) každý člen naší 
osmičlenné výpravy obdr-
žel na  svá bedra úkol, od-
povídající schopnostem 
daného hrdiny. 4) vlivem 
neznámých okolností, které 
provázely naše schůze, ne-
bylo možno zajistit lepší or-
ganizaci. dále následovalo 
dlouhé čekání…

 je to tady! čekání pro-
vázené mnoha kocovinami 
bylo u  konce. nastal den 
d, hodina h, čas č. po na-
ložení potřebných věcí 
a  všech kuželovo píčovin 
(které na konec přišly vhod) 
jsme se sešli, kde jinde než 
na  Legendární základně 
pod věží v  tomto složení: 
michal „ozzák“ koutský, 
petr „koudys“ koutský, 
jan „jakýšek“ jakeš, Lukáš 
„vejši“ víšek, patrik „ku-
žel“ kříž, Baruška, fanda 
hucek a  petr „důša“ du-
šek. po  osvěžení několi-
ka lahodnými moky nám 
náš kočí vejši přistavil ko-
čár před vchod. po usazení 
všech pasažerů práskl kočí 
vejši bičem, koně zařehtali 
a za zvuků libé hudby sku-
piny Blamage povoz cuknul 
vpřed a vyrazili jsme vstříc 
všem nástrahám na  cestě 
do  východních krajů naší 
krásné země. díky několi-

Podvěžáci na cestách: Původní
rePortáž z masters of rock 2014

Účastníci zájezdu

Pít u nás 
můžete také
s rozumem

nejen alkoholem živ je 
člověk, takže v  naší na-
bídce najdete krom 
širokého výběru alkoho-
lických piv také nealko-
holického Birella.
 pít se u nás tedy dá i s ro-
zumem, což se ostatně mů-
žete dočíst na  každém 
pivním tácku nebo etiketě, 
která odkazuje na webový 
portál napivosrozumem.
cz své o tom ví i pravidel-
ní návštěvníci naší hospo-
dy a jednoho z nich se nám 
podařilo přistihnout pří-
mo během konzumace ne-
alkoholického Birella.

v sobotu 2. srpna jsme 
oslavili zmiňované 1. 
narozeniny obrozené zá-
kladny.
 pravda, účast nebyla re-
kordní, ale i tak jsme tohle 
jubileum oslavili jak se pa-
tří. děkujeme tímto všem 
zúčastněným.

ProBěhla 
narozeninová 
Párty
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v  srpnu slavili naroze-
niny následující jedinci, 
kterým tímto ještě jed-
nou blahopřejeme:
Lenka Benediktová
Honza Veselý

Gratulace 
srPnovým
oslavencům

fektní designové práci Gra-
fika44 jsme zaujali mnoho 
z cca 22 tisíc účastníků fes-
tivalu, kteří se s námi zvěč-
nili na  svých fotografiích. 
sami usoudíte, že v  tako-
vém davu bylo jednodu-
ché se ztratit a  jako maják 
nám sloužila růžová paru-
ka účastníka jakýška, která 
v moři černých triček byla 
jako pěst na  oko. občers-
tvovací režim pokračoval 
po celé 4 dny festivalu, kdy 
za  nepředstavitelné atmo-
sféry jsme si užili následu-
jící kapely: dream theater, 
anthrax, airbourne, axxis, 
sabaton, Behemoth, epi-
ca, arch enemy, citron, 
eluveitie, freedom call 
a  mnoho dalších výbor-
ných kapel. mimoto bylo 
využito i  mnoho doplňují-
cích atrakcí, jako třeba ban-
dží džampink, který jako 
první na  vlastní kůži oku-
sil hrdina Lukáš víšek, jež 
měl lehce pod kůží (asi 2 
promile), i  přestože se bojí 
výšek. proběhl i  střelec-
ký duel vejši vs. kužel, jež 
v  prvním kole vyzněl vel-
mi přesvědčivě pro „nepo-
licajta“, protože pan cajt 
nepochopil princip zbraně. 
další peprné a  fantastic-
ké zážitky nemůžeme zve-
řejnit jak z  pravidla „co 
se stalo na  moru, zůsta-

ne na moru“, tak i z důvo-
du zamlžených vzpomínek. 
tímto stylem jsme strávili 
celý festival a každý z členů 
si ho do posledního doušku 
užíval. než jsme se nadáli, 
byla zde neděle a čas našeho 
odjezdu. některým z nás se 
velice ulevilo, protože festi-
valu jsme měli již nad hlavu 
(pozn. red.: ne tak festivalu 
jako alkoholu). po  likvida-
ci tábora jsme se pokoušeli 
neúspěšně nastartovat vo-
zidlo. tomu nakonec po-
mohla až asistenční služba, 
která si za otočení klíčkem 
vyinkasovala nemalou část-
ku. po úspěšném nastarto-
vání vozidla nás druhý kočí 
fanda hucek dovezl v po-
řádku domů. po  bezpro-
blémové cestě zpět jsme se 
ve  zdraví sešli opět u  nás 
doma na  základně. zkrát-
ka řečeno, tam kde pří-
běh začal, tam také skončil. 
všichni se na  další ročník 
opět těšíme, kromě vejši-
ho, který se na nějaký dal-
ší masters of rock může 
leda vysrat a už nás nechce 
nikdy vidět, čůráky!!! zá-
věrem bychom chtěli po-
děkovat malcajtovi za auto, 
Bakymu za trička a kuňá-
kovi za pronájem jednacího 
sálu. 

Autoři textu:
Ozzák, Vejši, Koudys

naše nejvyšší fotbalová 
soutěž nese od  tohoto 
ročníku nové jméno sy-
not liga.
 to ale nic nemění 
na  tom, že se v  ní znovu 
budou odehrávat zajímavé 
i vyhecované duely, jako je 
např. derby pražských „s“, 
které u  nás samozřejmě 
bedlivě sledujeme.
 a  televizních přenosů 
z  každého kola bude dost 
na to, abyste si našli chvil-
ku a zašli jste si k nám, kde 
vás rádi přivítáme.

začala nám 
synot liGa

ka litrům šnapsu nám cesta 
náramně utíkala, což kočí 
vejši vyvracel, vyvrací a vy-
vracet bude. po  několika-
hodinové cestě jsme dorazili 
do cíle naší cesty. počasí zde 
panovalo vynikající, posuď-
te sami: zataženo, trvalý 
déšť a  příjemných červen-
cových 18 °c, lepší počasí 
jsme si nemohli přát.  Leže-
ní jsme rozložili o  několik 
desítek metrů dál, než jsme 
původně plánovali. důvo-
dem byl podmáčený přík-
rý svah, na  kterém se náš 
povoz smýkal a  neposlou-
chal kočího, jednoduše ře-
čeno, kam jsme dojeli, tam 
jsme rozbili tábor. po  roz-
ložení našeho ležení, kte-
ré zabíralo několik desítek 
metrů čtverečních, jsme 
vyrazili na  obhlídku teré-
nu. co se nestalo, skonči-
li jsme v  jedné z  prvních 
putyk… druhý den ráno 
nám vyštudovaný kuchař 
kužel připravil svojí speci-
alitu, sůl s vajíčkem a cibu-
lí. co vám budeme povídat, 
byly to hody a všichni jsme 
si pochutnali. poté jsme se 
již odebrali do  samotného 
areálu festivalu, který je si-
tuován v místní likérce ru-
dolfa jelínka. nechybí ani 
tradiční společné foto před 
znakem zmiňované likérky. 
po krátké prohlídce celého 
areálu jsme zaujali pozice 
u svého oblíbeného stánku 
red Bull, který se stal zá-
kladnou naší skupiny jako 
každý rok. po najetí na ob-
čerstvovací režim jsme již 
netrpělivě čekali na  prv-
ní tóny linoucí se z  podia. 
díky jednotné róbě a  per-
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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

Pod věží 
se uskuteční 
PinG PonGový 
turnaJ

Pozor všem sportovcům, 
kteří to mají takříka-
jíc v ruce. ke konci září, 
nebo na začátku října se 
u nás v hospodě uskuteč-
ní ping pongový turnaj!
 přesný termín bude včas 
upřesněn a zatím ještě není 
rozhodnuto ani o tom, jak 
přesně se bude turnaj jme-
novat. se svou troškou 
do mlýna tedy můžete při-
spět i vy a osvé nápady, jak 
by se ojedinělé ping pon-
gové klání mohlo jmeno-
vat, se neváhejte podělit 
na  našem facebookovém 
profilu.
 tam najdete v  průběhu 
následujících týdnů také 
veškeré detaily a  podrob-
nosti, které by vás mohli 
k plánovanému turnaji za-
jímat.
 hrát se bude o  poháry 
i věcné ceny, takže motiva-
ce by vám chybět neměla.

ve  výčepu se stala straš-
ná věc! ztratil se ovladač 
od  televize. nevíme, jest-
li v  okamžiku, kdy čtete 
tyto řádky, už není zpát-
ky na svém místě, ale po-
kud ano, pak tomu tak 
dozajista je jen proto, že 
jeho uzurpátor dostal 
strach, že bude odhalen. 
k  objasnění této záhady 
jsme totiž přizvali slovut-
ného inspektora colom-
ba. 
 poručík losangeleského 
policejního distriktu ve vý-
službě kývnul na  naší po-
zvánku a  měl by dorazit 
zítřejším odpoledním letem 
přímo z usa.
 na  letišti václava havla 
v  praze ho vyzvedne naše 

dobře instruovaná tajná 
spojka, která ho urgentně 
převeze do  vodňan, uby-
tuje na tajném místě a jak-
mile se poručík zabydlí 
a  rozkouká, bez okolků se 
pustí do vyšetřování.
 v  hospodě by se tedy 
mohl objevit už ve  večer-
ních hodinách v  neděli 
24. srpna. v  rámci vyso-
kého stupně utajení, které-
mu podléhá tento delikátní 
případ, sami nevíme, jest-
li poručík dorazí v  pře-
strojení, nebo jestli dorazí 
ve svém typickém baloňáku 
a s doutníkem u úst. klid-
ně se tedy může stát, že zí-
tra budete sedět vedle této 
legendy a ničeho si nevšim-
nete. ale vězte, že inspek-

tor si bude dobře všímat vás 
i celého prostředí hodpody, 
protože jeho prioritou bude 
odhalení záhady, kam že se 
převratný vynález dálkové-
ho ovladače ztratil.
 jakmile bude pachatel 
odhalen, bude předán pří-
slušným orgánům a bude 
s ním zahájen spravedlivý 
soudní proces. vždyť zci-
zení takové podstatné věci, 
jakým dálkový ovladač be-
zesporu je, to je zcela neod-
pustitelný útok na komfort 
návštěvníků naší hospody!
 dodejme, že hlavním po-
dezřelým je v tuto chvíli jis-
tý pan ondřej v., u kterého 
už se v minulosti prokázalo, 
že dálkový ovladač dočasně 
zcizil.

záhadu zmizelého tv ovladače PřiJede 
rozluštit slovutný insPektor colomBo

Uzurpátore třes se! Poručík Colombo už je na cestě!


