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Podvěžáckej kurýr

V  sobotu 15. listopadu 
2014 u nás měla dokop-
nou obě mužstva vod-
ňanského FK. A večírek 
se vyvinul natolik zají-
mavě, že na jeho kon-
ci jsme založili místní 
pobočku světoznámého 
Klubu rváčů!
 Jak je známo; dobré zprá-
vy se nesou rychle, ale ty 
špatné ještě rychleji, takže 
nebudeme chodit kolem 

horké kaše a zasvětíme vás 
do vybrané společnosti bit-
kařů, jenž se řídí jen dvě-
ma jednoduchými pravidly 
(které tímto článkem po-
rušujeme).
 První pravidlo Klubu 
rváčů: O Klubu rváčů je 
zakázáno mluvit! Druhé 
pravidlo: O Klubu rváčů 
je zakázáno mluvit!
 Co z toho plyne? Že už 
vám toho o moc víc ne-

prozradíme. Snad jen od-
kážeme na brilantní film 
Davida Finchera, popř. 
ještě lepší knihu Chucka 
Palahniuka.
 Na slavnostní uvedení 
naší pobočky do oficiální-
ho seznamu Klubu rváčů 
pak v prosinci dorazí mož-
ná i sám Brad Pitt, který 
kdysi na základně pronesl 
legendární větu „Jsem spit, 
Brad Pitt“.

FC PoD Věží znAmená Fight Club 
PoD Věží neboli Klub rVáčů

Na oficiální křest našeho Klubu rváčů možná přijede i Brad Pitt a Edvard Norton

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

PoDVěžáCKej 
moVember jeDe 
nA Plný Koule!

listopad už několik let 
patří světovému boji 
proti rakovině mužské 
prostaty. Každoroční 
celosvětová akce je vidi-
telná už na začátku listo-
padu, kdy se muži oholí 
a do konce měsíce si ne-
chají růst knírek.
 Movember jsme letos vy-
hlásili také my, takže po-
kud se můžete pochlubit 
nějakým stylovým knírem, 
neváhejte nám ho zaslat 
e-mailem, popř. přes face-
book. Už v příštím čísle 
bysme tak mohli publiko-
vat unikátní galerii pod-
věžáckejch kníráčů!
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zVAžujeme 
AngAžoVání 
učitele tAnCe

V  hospodě to minimál-
ně každý víkend pěkně 
rozjíždíte a  úspěch slaví 
nejen improvizovaný ju-
kebox, ale také provizorní 
taneční parket.
 Na  něm jsou v  pozdních 
nočních hodinách často 
k  vidění doslova unikátní 
taneční kreace, za které by se 
nemusel stydět ani Patrick 
Swayze v Hříšném tanci.
 Bohužel nedávno se sta-
lo to, že u nejmenovaného 
tanečníka (štamgasta s  ini-
ciály L. V.) zřejmě došlo 
k  přecenění vlastních sil 
a  motorické nezvládnutí 
složitého obratu vedlo k bo-
lestivému poranění.
 Naštěstí nedošlo ke  zlo-
menině, takže nemusela za-
sahovat rychlá zdravotnická 
pomoc, ale tento indicent 
nás vedl k zamyšlení, jestli 
by se Pod Věží nevyplatilo 
angažovat učitele tance.
 Několik instruktážních 
hodin by dozajista ved-
lo ke  zvýšení tanečních 
schopností našich štamgas-
tů a přispělo tak ke zkvalit-
nění kulturního zážitku.

V  sobotu 20. prosince 
2014 se od 19h Pod Věží 
uskuteční autogramiáda 
ondry zlámala k  jeho 
nově vydané knížce Spl-
něný slávistický sen.
 Bývalého tiskového 
mluvčího fotbalové Sla-
vie Praha si určitě neje-
den z  vás pamatuje ještě 
z doby, kdy nám Pod Věž 
přivezl ukázat mistrovský 
pohár pro vítěze naší nej-
vyšší fotbalové soutěže - 
Gambrinus ligy.
 Bylo to v  letech 2008 
a  2009, kdy sešívaní do-
kázali obhájit svoje ligové 
primáty a my se tak moh-
li exkluzivně pomazlit 
s  mistrovským pohárem. 
Z  těchto dnes už legen-

dárních akcí máme v hos-
podě dodnes 2 památeční 
plakáty.
 Ve  své knížce Splněný 
slávistický sen pak Ondra 
vzpomíná nejrůznější his-
torky, které zažil během 
svého působení ve  Slavii 
a  rozhodně je to zajímavé 
čtení. Nejde totiž o nějaké 
nudné statistiky a  souhrn 
výsledků, ale o exkluzivní 
pohled jednoho z přímých 
účastníků historických 
událostí.
 Zájemci si budou moci 
knížku zakoupit a  samo-
zřejmě také nechat po-
depsat přímo od  autora. 
Kniha se určitě se hodí 
i  jako vánoční dárek pro 
vaše blízké, takže bude-

te mít ideální příležitost, 
abyste někomu udělali ra-
dost. Cena je 250 Kč.
 Po  autogramiádě a  dis-
tribuci knížek bude násle-
dovat neformální beseda, 
kdy budete moci Ondrovi 
položit otázky k tématům, 
které vám nedají spát nebo 
si prostě jen tak nezávazně 
pokecat u pivka.
 Případní zájemci o kníž-
ku ať s předstihem píší na 
mail bakeero@seznam.cz, 
nebo objednávají přímo na  
www.slavistickysen.cz. 
(aby bylo zajištěno dostateč-
né množství pro všechny).
 Sledujte náš faceboo-
kový profil, kde budou 
upřesněny další případné 
detaily k této akci.

Zakoupit a podepsat si budete moci nechat novou knížku Splněný slávistický sen

20. ProSinCe Proběhne AutogrAmiáDA 
A beSeDA S onDrou zlámAlem
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oSlAVili jSme 
96 let nAší 
SAmoStAtnoSti!

Na základně si většinou 
potrpíme na národní uvě-
domělost, což dokazují 
také desky na fasádě hos-
pody, takže je celkem lo-
gické, že jsme s patřičnou 
grácií oslavili také 96 let 
od založení našeho samo-
statného státu.
 Na zdraví jsme připili 
všem otcům zakladatelům 
i hrdinným legionářům, 
kteří se zasloužili o naší 
svobodu.Pod Věží jsme byli zase 

v něčem 1. na světě! ten-
tokrát jde o  převratný 
objev, jak by mohli vy-
padat harmonikáři 21. 
století.
 Tatam jsou doby, kdy 
se z  hospod ozývaly libé 

tóny heligonek. Dnes jsou 
to spíš jukeboxy, ale nám 
se povedlo skloubit tradi-
ci i  nezastavitelný pokrok 
v jeden fungující celek. Vý-
sledkem je harmonikář pro 
21. století, který místo he-
ligonky využívá výkonou 

reprosoustavu a  díky ní 
může posluchačům nabíd-
nout prakticky neomezený 
repertoár.
 Zkušební koncerty už 
úspěšně proběhly, takže 
uvidíme, jestli se tento vy-
nález  uchytí.

Harmonikář 21. století v akci

hArmoniKáři 21. Století

Vánoce se rychle blíží 
a  proto nebude na  ško-
du, když si už nyní pro-
zradíme, že Pod Věží se 
také letos budou zpívat 
tradiční koledy. Poprvé 
to ale bude podle našich 
vlastních Podvěžáckých 
vánočních zpěvníků!
 Stalo se už dobrým zvy-
kem, že se u nás v hospodě 

den před Štědrým večerem 
sejdou štamgasti i  další 
zpěvuchtiví hosté a po spo-
lečném zahřátí hlasivek za-
pějí ty nejznámější (nejen) 
české koledy.
 Nejinak tomu tedy bude 
i  letos a  vy se už teď mů-
žete těšit na úterý 23. pro-
since, kdy se u nás tradiční 
vánoční zpěvy uskuteční.

nA VánoCe u náS Proběhnou trADiční KoleDy 
A PoPrVé VyjDe PoDVěžáCKý Vánoční zPěVníK

PoD Věží má 
nA FACebooKu už 
PřeS 200 FAnoušKů!

náš facebookový pro-
fil žije a jsme rádi, že to 
ocěňujete také vy. naši 
štamgasti, občasní hosté 
a fanoušci. 
 Nedávno jsme překročili 
magickou hranici 200 liků 
a věříme, že naše fanouš-
kovská základna poroste 
dál. Děkujeme za vaši pří-
zeň a zájem!

Podvěžáckej
vánoční zpěvník
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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

V  neděli 16. listopadu 
odstartoval další ročník 
tradiční Vodňanské ligy 
sálové kopané.
 Také letos čítá startov-
ní pole 10 týmů, které se 
ve STATOM základní části 
utkají každý s každým a ná-
sledně rozhodnou o  celko-
vém vítězi ligy vyřazovací 
souboje ve FINAL4.
 Celkově se ve  Vodňan-
ské lize odehraje 13 kol, než 
budeme znát vítěze 21. roč-
níku tradiční sálovkářské 
soutěže.
 Krom samotné Vodňan-
ské ligy ale odstartova-
la také TIPLIGA, ve které 
můžou fanoušci ligy tipo-
vat přesné výsledky jednot-
livých zápasů a  pokud 
budou dostatečně úspěšní, 
mohou se na  konci sezóny 

těšit na atraktivní cenu pro 
vítěze. Tou bude i letos sou-
dek piva, který do  TIPLI-
GY věnuje naše hospoda 
ve  spolupráci s  pivovarem 
Plzeňský Prazdroj.
 A jak dopadly úvodní zá-
pasy nové sezóny?
 V prvním zápase od 13h 
si loni stříbrná Sokolská 
louka poradila s  Kapry 
a ukázala, že i  letos se s ní 
bude muset počítat do bojů 
o  nejvyšší příčky. Zvítězila 
3:2.
 V dalším zápase si 5 Sa-
myc připsalo vítězství nad 
FC KIK v  poměru 4:1. 
Od  15h nastoupili posíle-
ní Otroci ohnivé vody proti  
mladíkům z  Oranjes (loni 
ještě pod názvem B&D 
Boys) a  o  svém vítězství 
rozhodli až ve  druhé půli, 

kdy se prostříleli k vítězství 
4:1.
 V utkání kola pak od 16h 
natočil obhájce titulu 
DG303 mladíkům z  Chi-
llu čistou dvanáctku a při-
psal si jednoznačné vítězství 
12:0.
 Na závěr hracího dne si 
Mexico poradilo s Vod-
ňanskou drůbeží, když 
otočilo nepříznivý poloča-
sový stav a radovalo se z ví-
tězství 4:2.
 Už úvodní duely ukáza-
ly, že také letos svedou jed-
notlivé týmy o účast ve 
FINAL4 tuhý boj a každá 
ztráta může být tou osud-
nou.
 Kompletní rozpis  zápa-
sů ligy najdete na webo-
vých stránkách soutěže  
www.vodnanskaliga.cz

oDStArtoVAl DAlší ročníK 
VoDňAnSKé ligy

V ProSinCi Se 
uSKuteční 
2. turnAj 
V Ping Pongu

Od neděle 16. listopadu můžete každý víkend vyrazit na zápasy Vodňanské ligy

o  Vánočních svátcích se 
u nás v hospodě uskuteč-
ní 2. ping pongový tur-
naj Pod věží oPen.
 Vzhledem k  obrovské 
odezvě, který zaznamenal 
premiérový turnaj, jsme se 
rozhodli, že nadšené spor-
tovce a  ping pongáře ne-
necháme čekat celý rok 
a  uspořádáme další měře-
ní ping pongových sil ješ-
tě tento rok!
 Sledujte tedy náš face-
bookový profil, kde se 
včas dozvíte přesný termín 
i další nezbytné informace.

z (u)bruSu 
noVé PiVo

Bez komentáře.


