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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Také leTos vyšel 
silvesTrovský 
speciál

Minulý rok jste se na sil-
vestra mohli pobavit nad 
články ze silvestrovské-
ho speciálu podvěžác-
kýho kurýra. a  o  tuhle 
srandu jsme vás neochu-
dili ani letos!
 Mohli jste se v něm do-
číst, kdo skutečně tahá za 
nitky ve vedení naší hos-
pody. Že i když jsme se 
tentokrát chtěli na Silvestra 
vyhnout tomu, že zase bu-
dem v něčem jedineční, tak 
jsme stejně zase byli a také 
o tom, že v únoru se chystá-
me na předávání Oscarů.
 Pokud vás silvestrovský 
speciál minul, přečtěte si ho 
v archivu na našem webu. v  sobotu 20. prosince 

2014 jsme u  nás v  hos-
podě přivítali vzácnou 
návštěvu. Zavítali k nám 
autoři knihy Splněný slá-
vistický sen ondřej Zlá-
mal a václav Hanzlík.
 Bývalý tiskový mluv-
čí fotbalové Slavie Praha 
Ondřej Zlámal u  nás ale 
nebyl poprvé. Už v  letech 
2008 a 2009 k nám dora-
zil s  pohárem pro mistra 

naší nejvyšší fotbalové sou-
těže a  následně se podělil 
o  svoje zážitky s místními 
vyznavači červenobílých 
barev. 
 Pamětní plakáty, které 
visí na stěnách hospody 
dodnes, jsme mu samozřej-
mě připomněli a  nezapo-
mněli si u nich oba autory 
vyfotit. Václav Hanzlík 
- bývalý redaktor deníku 
Sport, byl u  nás poprvé, 

ale také jemu se líbilo. Spo-
lečně s Ondrou pak pode-
psal a rozdal poslední kusy 
úspěšné knihy o zlatých 
časech fotbalové Slavie Spl-
něný slávistický sen.
 Spokojeným čtenářům 
můžeme s předstihem pro-
zradit, že už se pracuje na 
pokračování této knihy, 
které ponese název Vzpo-
mínky mistrů. Vyjít by 
měla na podzim 2015.

pod věží proběHla 
slávisTická beseda

Společné foto sešívaných fans s autory knihy
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pod věží už je to dlou-
holetá tradice. vždy před 
štědrým večerem naši šta-
mgasti zasednou ke  své-
mu unikátnímu stolu 
a  rozehrají dechberoucí 
koncert vánočních koled.
 A nejinak tomu bylo také 
nedávno proběhlé vánoč-
ní svátky. Sešel se u nás jen 
ten nejlepší výběr vodňan-
ských zlatých slavíků a  za-
sloužilých pěvců, kteří měli 

tu chuť, aby obohatili ná-
vštěvníky hospody o  uni-
kátní kulturní zážitek.
 Letos se jim navíc do-
stalo významné podpory, 
protože vůbec poprvé v his-
torii vyšel Podvěžácký vá-
noční zpěvník. Ten obsahuje 
všechny koledy z repertoá-
ru našeho mužského sboru 
a na jeho stránkách samo-
zřejmě nechybí ani noty. 
I když se v průběhu letoš-

ního koncertu ukázalo, že 
podvěžáčtí pěvci jsou nato-
lik zdatní, že not není zapo-
třebí. Na příští rok se tedy 
plánuje revidované vydání, 
kde už noty nebudou zabí-
rat zbytečné místo a nebu-
dou tak mást některé naše 
štamgasty.
 Zpívalo se dlouho a dob-
ře, takže laťka pro příští 
koledy je nasazená hodně 
vysoko.

před šTědrýM dneM jsMe 
Zpívali Tradiční koledy

Nejlepší pěvci z celých Vodňan si dali dostaveníčko u nás v hospodě

na silvesTra 
To u nás 
byl úplně 
obyčejnej 
večer

před letošním silvestrem 
jsme si říkali, že co bysme 
furt vymýšleli. udělejme 
taky nějaký úplně obyčej-
ný večer.
 Na  Silvestra vás tak 
všude lákali na  nezapo-
menutelné večírky a slibo-
vali hory doly, jen aby vás 
k sobě do hospody nalákali 
a svým slibům pak beztak 
nedostáli.
 My jsme vám na Silvest-
ra neslíbili nic a svoje slovo 
jsme dodrželi! Restaurace 
Pod věží tedy bezezbytku 
naplnila to, co avizovala.
 Na  Silvestra to u  nás 
zkrátka byl úplně obyčej-
nej večer. Ale jelikož se 
můžeme chlubit těmi nej-
skvělejšími vodňanskými 
štamgasty, úplně obyčej-
nej večer v naší hospodě by 
všude jinde znamenal le-
gendární párty, o které by 
se ještě dlouho povídalo 
a dlouho se na ní vzpomí-
nalo.
 Takže ač jsme tentokrát 
nechtěli být ničím výjimeč-
ní, znovu jsme byli. Zřejmě 
je nám to předurčeno.

proběHl ciMrManfesT
už se z toho nejspíš taky 
stala tradice. Mezi svát-
ky se u nás sejde partička 
nadšenců a  společně ab-
solvují několikahodino-
vý filmový festival.
 Minulý rok nás prováze-
la Síla a promítala se u nás 

největší filmová sága všech 
dob – legendární Star 
Wars. Letos byl na  řadě 
český génius rakouského 
původu Jára Cimrman.
 A jeho hry i semináře 
žižkovského divadla Járy 
Cimrmana bavily skvěle.
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pod věží bysme snad měli 
založit vlastní knihu re-
kordů. naši štamgasti se 
totiž doslova překonáva-
jí a posouvají hranice lid-
ských možností!
 Jak lépe totiž vystihnout 
tenisové klání mezi Paďá-
kem a Bramborem, které se 
stalo nejdelším pingpon-
govým zápasem v  historii 
hospody?!
 Přesné údaje bohu-
žel nemáme k  dispozici, 
ale podle hráčů samot-
ných, a také podle očitých 
svědků, šlo minimálně  
o 22 dlouhých setů (maxi-
málně pak 33) a tyto byly 
ještě navíc proloženy ex-
hibičními sety s  Jirkou 
„Kuňákem“ Novákem.
 Tenhle mač si zkrátka za-
slouží vstoupit do historie!

nejdelší 
pingpongový 
Zápas 
v HisTorii 
Hospody

Neustále se pro vás sna-
žíme vymýšlet nové akce 
a  rozšiřovat naší nabídku. 
ještě do  konce ledna se 
tedy můžete těšit na nový 
drink, který nikde jinde, 
než u  nás, nedostanete! 
Sledujte náš facebookový 
profil a dozvíte se víc.

o svátcích bylo v hospo-
dě pořádně živo. konala 
se jedna akce za  druhou 
a  poprvé jsme pod věží 
zapařili lanku!
 Pro někoho to může být 
pověstná španělská vesni-
ce, ale jelikož jsme hospo-
da, kde si na  své přijdou 
všechny věkové generace, 
najdou se mezi našimi šta-
mgasty i  moderní techni-
kou políbené hlavy.
 Ty si daly dostaveníčko 
v zadním salónku naší hos-
pody a  v pondělí 29. pro-
since 2015 ho proměnili 
ve virtuální bojiště.
 Na  svých noteboocíh 
spustili počítačovou hru 
Caal of Duty: Modern 
Warfare a vrhli se do boje.
 Ten trval několik hodin 

a i když tekla pouze virtu-
ální krev, rozhodně dala 
celá akce zabrat. Někomu 
se střelecky dařilo lépe, ji-
nému méně, ale důležité je, 
že touto herní seancí jsme 
znovu posunuli možnos-
ti zábavy v  naší hospodě 
o další kus vpřed.

 Vzhledem ke spokoje-
nosti všech zúčastněných 
je jasné, že podobná párty 
se u nás uskuteční i v bu-
doucnosti. Předběžný ter-
mín si pařani domluvili na 
březen, takže sledujte náš 
facebookový profil a příště 
se můžete přidat třeba i vy.

pařili jsMe HisToricky první 
podvěžáckou lan párTy

Zadní salónek se proměnil ve virtuální bojiště
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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  sobotu 27. prosince 
2014 se u nás v hospodě 
uskutečnil druhý ping-
pongový turnaj s názvem 
pod věží open.
 Tentokrát se ho zúčast-
nilo rovných 20 sportov-
ců, kteří změřili své síly 
v této populární hře.
 Stejně jako v  prvním 
turnaji, také tentokrát 

byla výkonost všech zú-
častněných hodně rozdíl-
ná. Všechny ale spojovala 
chuť si zahrát, takže po-
ražených u nás v hospodě 
nebylo.
 Sympatické bylo i  gesto 
posledních finalistů, kte-
ří se z nejrúznějších důvo-
dů nezúčastnili a dali tak 
ostatním šanci.

 Té nejlépe využil To-
máš Dvořák ml., který 
se stal celkovým vítězem 
historicky druhého pod-
věžáckého pingpongového 
turnaje.
 A  také on si „neodpus-
til“ sympatické gesto a z fi-
nanční odměny pro vítěze 
pohostil vybrané návštěv-
níky naší hospody.

uskuTečnil se druHý podvěžácký 
pingpongový Turnaj

vodňanská 
liga Má 
před sebou 
finále

Pingpongový turnaj Pod Věží OPEN už se stal koloritem naší hospody

už zítra (v neděli 1. úno-
ra 2015) od 17h se na 
vodňanské palubovce 
uskuteční první finálový 
zápas vodňanské ligy.
 Do zápasu o mistrovský 
titul se znovu probojova-
lo DG303, kterému se le-
tos postaví posílení Otroci 
ohnivé vody. V jejich kád-
ru nechybí ani ligoví fotba-
listé, takže diváci by si měli 
přijít na své. Přijďte se po-
dívat do víceúčelové haly.

na silvesTra se u nás sešli 
foTbalisTé i florbalisTé
jak už jsme psali v 17. čís-
le podvěžáckýho kurýra, 
na  silvestra si u  nás dali 
dostaveníčko fotbalisté 
i florbalisté.
 Obě skupiny nadšených 
sportovců, které si od těles-

ného pohybu nechtěly dát 
pauzu ani ve  sváteční dny, 
k  nám dorazily ještě před 
obědem a  zakončili u  nás 
svůj sportovní rok.
 Fotbalisté za  sebou měli 
fanouškovské derby praž-

ských S (Sparta vyhrála 4:3) 
a  florbalisté poslední mač 
kalendářního roku 2014.
 Všichni si společně po-
chutnali na  tataráčku 
a  i když jedli syrové maso, 
atmosféra byla přátelská.

Na  začátku roku nás 
bohužel zastihla také 
jedna smutná zprá-
va. Navždy nás opus-
til pan petr koutský. 
Pravidelný návštěv-
ník naší hospody už 
s námi nikdy nezased-
ne k  jednomu stolu, 
ani nás nezaveze zbo-
žím, jak to s úsměvem 
dělával. My ale vzpo-
mínáme a nikdy neza-
pomeneme!


