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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Jak bude mít
základna 
otevřeno 
o svátcích?

stejně jako minulý rok, 
tak i  letos budeme mít 
na základně přes vánoční 
svátky trochu pozměně-
nou otevírací dobu.
 Kdo jí nestačil zaregistro-
vat na našem facebookovém 
profilu, ten si ji teď může 
pěkně offline prohlédnout 
přímo tady na  stránkách 
Podvěžáckýho kurýra.
 A  pokud jsou to na  vás 
příliš malá písmenka, určitě 
se v  hospodě najde někdo 
s  ostřejším zrakem, kdo 
vám to rád přečte. Jsme tu 
totiž samí dobří lidé :-) na  obrozené základně 

letos oslavíme už druhé 
svátky vánoční a  druhý 
nový rok. k oběma těmto 
příležitostem bysme vám 
všech chtěli popřát jen to 
nejlepší a  vězte, že u  nás 
se v tento sváteční čas roz-
hodně nudit nebudete!
 V  sobotu 20. prosince 
u  nás proběhne slávistická 
beseda s  Ondrou Zláma-
lem, který zde představí 

svou novou knížku o  fot-
balové Slavii Praha Splněný 
slávistický sen.
 V úterý 23. prosince pro-
běhnou tradiční vánoční 
zpěvy neboli jednoduše Ko-
ledy 2014.
 V  sobotu 27. prosince se 
uskuteční už druhý pod-
věžácký ping pongový turnaj 
a  hned další den (tj. v  ne-
děli 28. prosince) proběhne 
unikátní soukromá párty 

s  promítáním vybraných 
her českého génia Járy Ci-
mrmana, tzv. Cimrmanfest.
 V zatím neupřesněný ter-
mín se u nás odehraje také 
první podvěžácká LAN 
párty, na které se bude pa-
řit Call of Duty 4: Modern 
Warfare.
 O  letošních svátcích si 
u  nás tedy na  své přijde 
opravdu každý. A otevřeno 
máme i na Silvestra!

veselé vánoce a šťastné 
prožití svátků vám přeJe 
vaše legendární základna

Letos od nás pod stromečkem najdete pěknou řádku dárečků a překvapení.
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kalendář letošní podzim-
ní ligové sezony dospěl 
ke  svému úplně posled-
nímu termínu, a to k šes-
tému kolu základních 
skupin evropské ligy. 
sparta má před sebou 
utkání v  bernu, situa-
ce je jasná, bern k postu-
pu musí vyhrát, všechny 
ostatní výsledky zname-
nají postup pro spartu.
 Ve Středu kolem páté ho-
diny se s  klukama schází-
me v Restauraci pod Věží, 
kde nabíráme síly na dlou-
ho cestu do země fialovejch 
kraviček. V půl desáté nás 
vyzvedávají Sparťani z Pra-
chatic a  vyrážíme do  Ho-
ražďovic pro další Sparťany. 
V Horažďovicích doplňuje-
me náš minibus do plného 
stavu 20 Sparťanů a  ko-
nečně vyrážíme směr Ber-

n.V autobusu panuje dobrá 
nálady občas si něco za-
zpíváme nesmí chybět tra-
diční vodňanský pokřik 
“kachničky kuřata ” popí-
jíme pivka, rum a metaxu 
a  samozřejmě nesmí chy-
bět tradiční Pepovo fernet. 
Cesta ubíhá poměrně sluš-
ně, ale proč si jí nezkrátit 
nějakým pěkným filmem, 
proti, ale byla technika 
a  film jsme mohli jenom 
poslouchat.
 Po  příjezdu na  Švýcar-
ské hranice probíhá kont-
rola dokladů a po cca 30ti 
minutách pokračujeme 
v  cestě. Příjezd do  našeho 
cílového města se neobe-
šel bez tradičního bloudění 
nakonec vše dobře dopad-
lo a  parkujeme náš mini-
bus přímo před vchodem 
do  našeho sektoru. Násle-

duje společné foto a společ-
ná cesta na místní MHD. 
Navštěvujeme zdejší Vá-
noční trhy, zahříváme se 
svařákem , čajem a  další-
mi místními pochutina-
mi. Místní lidé přátelští, 
milí, samý úsměv, policisty 
je občas vidět, ale jsou na-
prosto v  pohodě, chodíme 
po  městě normálně v  bar-
vách klubu. Pak se vydá-
váme na  prohlídku města, 
orloj, muzeum A. Einstei-
na, radnice, je toho váž-
ně hodně k vidění. Musím 
říci, že sem tento rok se 
Spartou toho objel hodně(-
Zwolle, Neapol,Bratislava) 
a  Bern z  těchto měst roz-
hodně nejhezčí.. Probíhá 
také výzdoba města něja-
kou tu samolepkou v tomto 
směru se vytáhl především 
Bolek.. (kdo byl tak ví)

podvěžáci na cestách: sparťanská 
cesta pro postup

Sparťani před cestou do Bernu

druhý 
podvěžácký 
ping pongový 
turnaJ

Jak jsme psali v  úvodu; 
v  sobotu 27. prosince 
2014 se u nás v hospodě 
uskuteční už druhý ping 
pongový turnaj pod věží 
open.
 A jak už napovídá sa-
motný název turna-
je, zúčastnit se ho může 
kdokoli. Nemusíte tedy 
zrovna patřit mezi naše 
štamgasty nebo stálé či 
nestálé hosty, stejně vás 
tu rádi uvidíme. Přijďte si 
tedy zahrát a vysportovat 
vánoční řízky. Prezentace 
hráčů a přihlášky přijímá-
me od 12:30, zápasy pak 
začínají od 13:00.

v úterý 23. 12. 
tradiční 
koledy
Přijďte si s nejzlatějšími 
vodňanskými slavíky za-
pět vánoční melodie :-)
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na  stadionu. Dostáváme 
se všichni napoprvé na sta-
dion a  zakupujem něja-
ký to občerstvení a  jdeme 
vyvěsit vlajku. Místo ide-
ální, vlajka byla nádher-
ně vidět i  v TV. Konečně 
si můžeme prohlídnout 
stadion .Je krásný, nový, 
moderní, jaký to rozdíl 
oproti slovenskému kráte-
ru z konce října. V sektoru 
se nás sejde zhruba podle 
mého odhadu něco kolem 
500. Zápas začíná obrov-
skou šancí domácích, ale 
všechno jsme ustáli.. Fan-
dění se pomalu rozjíždí, 
ikdyž sem čekal větší fa-
natismus…šance se střída-
jí na obou stranách, ikdyž 
ty naše by se dali spočí-
tat na prstech jedné ruky, 
skvělými zákroky nás drží 
Marek Štěch. Potom se 
Sparta trochu otřepala, 
a  docela dobře fandící fa-
noušci hostí (ano, spar-
ťané prý byli slyšet v  TV 
slušně) předvedli fanatic-
kou desetiminutovku, kdy 
“Dej Sparta góóóól!” rezo-
novalo velmi slušně. K do-
mácím fandům se sluší 
poznamenat, spodek “ko-
telní” tribuny zaplnili 
do  posledního místa, ale 
fandilo jich pouze několik 
stovek, ostatní se přidali 

až na  konci za  rozhodnu-
tého  stavu. V  60 minu-
tě konečně střídá tragický 
Přikryl nahrazuje ho Timi 
Konaté takže pokračujem 
zase bez útočníka.. Do-
mácí začínají mít místy 
až moc viditelnou převa-
hu což vyústilo podle mě 
v nesmyslný faul jinak ce-
lou sezonu výborného Ka-
deřábka penalta a  k  naší 
smůle Štěch si na  balón 
jen šáhnul a  domácí ve-
dou 1:0. Po chvilce Domá-
cí brankář chytil tutovku 
Hušbauerovi a  s  námi to 
vypadlalo čím dám ble-
dějc. Pak ještě z neuvěřitel-
ně z malého vápna Holek 
přestělil a to byl s námi ko-
nec pač domácí z rychlého 
protiútoku zvyšují na 2:0.. 
Je vidět, že bez Davida La-
faty neumíme dávat góly.. 
Také nemůžu pochopit, že 
klub jako je Sparta má jen 
jednoho útočníka… snad 
se to do  budoucna změ-
ní a  přivedeme nějaké-
ho kvalitního útočníka… 
Teď už se zbývá soustředit 
na  ligu a  pohár..Všem co 
se zúčastnili cesty do Ber-
nu i  jichých výjezdů bych 
chtěl podělovat a  popřát 
Krásné Vánoce a  šťastný 
Nový sparťanský rok. 

Brůži, acsjihozapad.cz

Na začátku listopadu jsme 
vás vyzvali, abyste nám 
poslali svoje kníraté fotky. 
Tedy za předpokladu, že se 
zúčastníte akce MOVEM-
BER. Odvážlivců se moc 
nenašlo, ale někdo přece. 
V galerii níže si tedy může-
te prhlídnout podvěžácké 
MOVEMBERáky.

galerie 
podvěžáckých 
movemberáků

 Po  příjemně stráveném 
dopoledne dokončujeme 
zevrubnou prohlídku měs-
ta, kupujeme nějaké ty 
čokolády. Chceme jít ješ-
tě na  pivo, cestou ke  sta-
dionu ještě probíhá focení 
u  Sparťanského autobusu 
před hotelem, kde byli naši 
klucí ubytováni. Doráží-
me ke  stadionu a  navště-
vujeme místní Fanshop, 
kde je nabídka troufám si 
říci tragická, takže s nepo-
řízenou odcházíme do ne-
daleké hospůdky umístěné 
přímo v  útrobách stadio-
nu. Po chvilce zbytek naší 
sestavy odchází k  autobu-
su a a já s bratry Víšky zů-
stávám usedáme za  bar. 
Vejši objednal dvě pivka 
a k mému i místní obslu-
hy překvapení si Ondra 
dal colu… Po půl hodince 
Ondra odchází nabrat sílu 
na  večerní zápas do  busu 
a  my pokračujeme v  de-
gustování místního piva.. 
cca po  4 hodinkách strá-
vených odcházíme i  my. 
Hodinu a  půl do  zápasu 
trávíme v  přilehlém ob-
chodním centru s plechov-
kovým a  lahvovým pivem 
místní provenience. 
 Zdržení u  vstupu se dá 
pochopit vzhledem k bez-
pečnostní opatřením 

také letos vyJde silvestrovský 
speciál podvěžáckýho kurýra
minulý rok jsme na sil-
vestra přišli s prvním spe-
ciálním vydáním našeho 
plátku. a ten měl u vás až 
překvapivý ohlas, takže 

na tenhle šprýmařský díl 
se můžete těšit také letos.
 Dozvíte se v něm napří-
kal, jak je to s majetkovým 
podílem v hospodě, kdo 

tahá za nitky nebo jak se to 
má s udílením filmových 
cen pro naše podvěžácké 
grotesky. Zkrátka, samé za-
jímavé čtení, takže se těšte.
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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

ve  středu 31. prosin-
ce 2014 se ve vodňanské 
víceúčelové hale usku-
teční tradiční silvest-
rovské derby fanoušků 
pražských s. výkop je 
od 10:00.
 Tradice silvestrovských 
fotbalových zápasů má 
svou bohatou historii. Pa-
mětníci jistě vzpomínají 

na  měření sil mezi Žena-
tými s Svobodnými, jehož 
přímým pokračovatelem je 
právě derby pražských S.
 A stejně jako tenkrát, tak 
i letos se hraje o zatím neu-
přesněné množství pivního 
moku, který pak půjdou 
žízniví aktéři silvestrov-
ského derby vypít k  nám 
do hospody.

 Pokud tedy patříte do tá-
bora příznivců některé-
ho z  pražských S, nebo 
jste zkrátka jen fanouškem 
dobrého fotbalu, přijď-
te se na  Silvestra podívat 
do  vodňanské víceúčelové 
haly. Snad vás aktéři slav-
ného derby nezklamou 
a ten kvalitní fotbal nabíd-
nou.

na silvestra se bude hrát 
tradiční derby pražských s

pod věží 
Jsme tahali 
kačera

Aktéři loňského silvestrovského derby pražských S

každý z nás tu hlášku 
určitě zná; to bylo ješ-
tě v době, kdy jsi ty ta-
hal kačera. kdekdo by se 
možná urazil, ale ne tak 
pravidelní návštěvníci 
naší hospody!
 U nás totiž servírujeme 
nejen dobrou náladu, ale 
také věčné mládí, kdy člo-
věk ještě toho pověstného 
kačera tahal. Proto je kaž-
dý podvěžák mladý (mini-
málně) duchem.

vánoční 
hvězda v pivu

Bez komentáře.

silvestrovský mač odehraJí také florbalisté
krom klasického fotbalo-
vého zápasu už si pěknou 
tradici silvestrovských zá-
pasů stačili vybudovat 
také naši florbalisté. ti 
nastoupí na vodňanskou 
palubovku hned po derby 
pražských s, tj. od 11:00.
 Už to bude pomalu rok, 
co florbalová reprezentace 

LZ Pod Věží získala vlastní 
logo a sepsala své zakládají-
cí listiny.
 Letos tak nastoupí už ke 
svému druhému silvestrov-
skému mači, ve kterém se 
podvěžáci postaví družbá-
kům. Ale možná taky ne, 
protože se budou rozhazo-
vat hokejky :-)


