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Podvěžáckej kurýr
poD věží se 
buDe Hrát
Mariáš!

od  konce ledna 2014 si 
pod věží budete moci 
objednat další druh piva. 
tentokráte půjde o Gam-
brinus nefiltorvaný ležák 
12° a pod věží bude vů-
bec první vodňanskou 
hospodou, která bude 
mít tohle pivo ve  stálé 
nabídce!
 co o  tomhle pivu říkají 
oficiální stránky pivovaru 
Gambrinus? „Nefiltrované 
pivo narozdíl od  toho kla-
sického obsahuje až jeden 
milion živých kvasničných 
buněk na  jeden mililitr. Je 

tedy výrazným zdrojem vi-
taminů skupiny B a  obsa-
huje hořké chmelové látky, 
které dělají jeho chuť jadr-
nější a plnější. Nefiltrované 
pivo poznáte podle typického 
kvasničného zákalu a  syté, 
světle žluté barvy. Jeho vůně 
odráží sladové aroma a při 
pomalejším doušku ucítíte 
také znatelnou vůni čers-
tvých pivovarských kvasi-
nek.“
 co to všechno zname-
ná? ví Bůh, ale hlavní je, 
aby vám naše nová pivní 
hvězda chutnala, o  což 

bude postaráno také tím, 
že nefiltrovaná dvanáct-
ka dostane svou vlastní 
zbrusu novou pípu. a  ne 
ledajakou! vrací se totiž 
v  současnosti již trochu 
nostalgický otočný výčep-
ní kohout, pomocí kterého 
nejlépe natočíte pivo tzv. 
na hladinku, ale i další spe-
ciality jako „mlíko“ nebo 
„čochtana“. čepovaní po-
mocí otočných kohoutů 
pak vyžaduje jistý cvik 
a  dávku zručnosti, jelikož 
natočit pivo s přesnou mí-
rou na jeden zátah není tak 
snadné jako čepování po-
mocí pákového kohoutu.
 pro naše hosty pak určitě 
bude podstatná také cena. 
vězte tedy, že nefiltrova-
ný Gambrinus 12° u  nás 
od  konce ledna 2014 do-
stanete za bezkonkurenční 
cenu 26 kč!
 a  ještě jednou připomí-
náme, že tohle pivo u nás 
najdete na  stálém pivním 
lístku. nikoli pouze v akč-
ní nabídce, takže věříme, 
že si k  nové hvězdě naší 
pivní sestavy najdete cestu.

oD konce leDna u nás nově Dostanete  
taky GaMbrinus nefiltrovaný ležák!

Naše pivní sestava dostane hned zkraje roku silnou posilu.

Lajkněte si Pod Věží na

FACEBOOKU

v sobotu 18. ledna 2014 
se u nás v hospodě usku-
teční turnaj v mariáši. 
 prezentace zájemců 
o  účast bude probíhat do 
12:45, hrát se začne ve 
13h a startovné je 100 kč.
každý účastník dostane 
večeři zDarMa a krom 
toho si ještě bude moci 
odnést některou z  věc-
ných cen, o které se bude 
hrát. přijďte si tedy buď-
to zahrát nebo se alespoň 
podívat, jak půjde kar-
baníkům list. turnaj se 
koná v  rámci vltavotýn-
ského mariáše.

vyšlo první speciální číslo poDvěžáckýHo kurýravyšlo první speciální číslo poDvěžáckýHo kurýra
na Silvestra 2013 jste si 
v  hospodě mohli přečíst 
Silvestrovské vydání naše-
ho plátku. Šlo o první spe-
ciální číslo, kde se objevily 

satirické a  humorné člán-
ky. pokud jste si ho nestihli 
přečíst na Silvestra, podí-
vejte se na něj na našem 
webu v archivu vydání.
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DG303 Doplnilo 
svou síň slávy

v pátek 27. prosince 
u nás proběhl historicky 
první a naprosto ojedině-
lý filmový maraton. ně-
kolik odvážných jedinců 
se sešlo, aby si společně 
prošli celou ságu legen-
dárních Hvězdných vá-
lek aka star Wars.

 začátek byl cca v  11h, 
kdy se podařilo nahodit 
projektor a  poprvé zazně-
ly famfáry světoznámé 
hymny od johna Willi-
amse. Síla pak oscilovala 
od světlé strany k  temné 
a  zase zpátky a  všichni si 
to náramně užívali. ko-

nec ságy nastal něco málo 
před půlnocí a  všichni 
maratónci si neodpustili 
závěrečnou skupinovou 
momentku, kterou mů-
žete vidět výše. takže jak 
by řekl obi Wan keno-
bi; nechť vás provází Síla. 
i pod věží!

poD věží nás provázela síla

 dG303 doplnilo svou 
síň slávy, kterou má u nás 
v  salónku. před koncem 
roku přinesli jeho hráči 
pohár za 2. místo z  letní-
ho turnaje dG303 open 
a  umístili ho na čestné 
místo mezi ostatní trofeje 
klubu. v létě se bude hrát 
už 6. ročník tohoto tra-
dičního fotbalového klání 
a  věříme, že tentokráte se 
pod věž podívají poháry 
za místo 1. hraje se totiž 
nejen o pohár do trvalého 
vlastnictví, ale také o velký 
putovní pohár, ze kterého 
se dá velice dobře popíjet...

Star Wars maratónci na konci epické ságy...

Mikuláš, čert a anděl se 
sice na zem snesli už ve 
čtvrtek 5. prosince, ale 
u nás si dali dostaveníč-
ko až po šichtě – v sobotu  
7. prosince. 
 a  když už jsme měli 
tuhle vzácnou pekelně-ne-
beskou návštěvu, připravi-
li jsme si slevovu akci na 
cuerpo. ta u nás proběh-

la už podruhé, protože na 
tohle lehké pitíčko máte 
chuťové buňky nalaze-
né už dlouhodbě. Byla to 
vlastně taková malá ge-
nerálka na Silvestra, pro-
tože v hospodě nechyběla 
reprodukovaná hudba ani 
improvizovaný taneční 
parket. a že se na něm ta-
nečníci činili! 

proběHla Mikulášská párty spojená 
s už DruHou akcí na oblíbené cuerpo
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v předvečer štědrého 
dne, úterý 23. prosince, 
proběhly v  salónku tra-
diční koledy, neboli oblí-
bené vánoční zpěvy.
 Stalo se už letitou tradi-
cí, že večer před Štědrým 
dnem se u nás schází par-
ta nadaných amatérských 
zpěváků, kteří se chtějí 
alespoň jednou do roka 
podělit o zlato, jež ukrývají 

ve svých hrdlech. po něko-
lika tónech na rozezpívání, 
a  hlavně podání dostateč-
ného množství alkoholu, 
se pak strhne nefalšova-
ný vánoční koncert, který 
nemá ve městě obdoby.

 letos jsme si na pomoc 
zkoušeli přibrat nejmoder-
nější techniku (reproduk-
tory a pc), ale ukázalo se, 

že všichni zlatí slavíci jsou 
staré školy a tak se nakonec 
zpívalo pěkně naostro – ro-
zuměj bez doprovodu a bez 
pomoci reprodukované 
hudby. velký úspěch pak 
sklidilo také video, které 
jsme ještě ten večer uplo-
adovali na náš facebooko-
vý profil, kde ho můžete 
shlédnout i vy - pokud jste 
tak ještě neučinili.

poD věží Má talent!

Slavíci z Madridu? Kdepak, to jsou vánoční zlatí slavíci z vodňanské Pod Věže!

před časem jsme vám  
na titulní stránce pod-
věžáckýho kurýra předsta-
vili síň slávy fotbalového 
klubu dG303. trofeje se 
umístily na sokl, který byl 
tenkrát speciálně vyroben 
za tímto účelem. dnes se 
díky unikátním fotografi-
ím můžete podívat za ku-
lisy toho, jak to všechno 
vlastně vznikalo.

poHáry DG303: 
tHe MakinG of

jak už jsme psali v minu-
lém čísle podvěžáckýho 
kurýra; naše restaurace 
je sponzorem letošního 
final4 vodňanské ligy. 
a to začíná už příští týden.

 dnes (11. 1. 2014) se 
ve vodňanské víceúče-
lové hale hraje poslední 
kolo základní části a  my 
věříme, že dG303, které 
sponzorujeme, v něm uhájí 

první příčku. nejen, že by 
tak do final4 vstupova-
lo z nejlepší pozice, ale na-
víc by nám pod věž jeho 
hráči přinesli další trofej; 
totiž plaketu pro vítěze 
základní části vodňanské 
ligy. dGčko hraje od 17h, 
takže jestli si chcete udělat 
procházku a  zlepšit chuť, 
skočte se na naše chlap-
ce podívat a pak se s nimi 
vraťte sem. oslavit případ-
ný úspěch!

ve voDňanské lize začíná příští 
týDen poD věží final4
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kdo by měl chuť dát si 
u nás kořalku, může tak 
učinit naprosto originál-
ním způsobem. 
 díky divochově agilitě 
si můžete svůj drink vy-

chutnat z unikátní alkoho-
lové hrací skříňky! Stačí se 
u  obsluhy na tento skvost 
optat a  pak už si jen vy-
chutnat unikátní požitek 
z konzumace alkoholu!

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!

jak už bylo zmíněno; 
na silvestra si u nás dali 
dostaveníčko fotbalisté 
i floorbalisté.
 od 10h patří palubovka 
vodňanské víceúčelové haly 
již od nepaměti tradičním 
fotbalovým kláním. dříve 
to bylo populární měření 
sil mezi ženatými a  svo-
bodnými, ale jelikož lidská 
civilizace se vyvíjí a  men-
tálně zraje, dnes už se žení 

málokdo. pro nedostatek 
ženatých kusů  se tedy od 
r. 2008 hraje fanouškovské 
fotbalové derby pražských 
„S“. letos si těsné vítězství 
připsala Sparta, ale v závě-
ru se o  svůj jednogólový 
náskok hodně strachovala. 
nicméně ho uhájila a stáh-
la tak celkový stav na po-
měr 2:3 ve prospěch Slavie. 
jednou se hrálo nerozhod-
ně (r. 2011).

 hned po fotbale nastou-
pili na palubovku borci 
z  floorbalové reprezentace 
lz pod věží a také oni si 
udělali žízeň, kterou šli ná-
sledně zhasit do legendární 
základny. u svého unikát-
ního stolu pak připíjeli na 
vítězství i několika salvami 
rumů. jsme rádi, že tyto 
tradice se v  našem městě 
drží a už teď se těšíme na 
příští rok.

poD věží MáMe Historicky cenou 
alkoHolovou Hrací skříňku

| grafická úprava www.grafik44.cz

kažDý 
zasloužilý
štaMGast 
u nás poD 
stroMečkeM 
našel Dárek

našich štamgastů si vá-
žíme a jsme si vědomi, že 
v nich máme zlato. proto 
jsme si pro ně na vánoce 
připravili jedno milé pře-
kvapení. každý dostal své 
obrandované triko s nápi-
sem „štamgast“!
 pánská verze exkluziv-
ního štamgasťáckého trika  
restaurace pod věží je vy-
vedené v černé barvě a logo 
naší hospody spolu se zmi-
ňovaným nápisem „štam-
gast“ je umístěno na srdci. 
věříme, že právě tam se na-
šim pravidelným návštěvní-
kům legendární základna 
zapsala a  to hned zlatým 
písmem.
 zkrátka u nás ale nepřišly 
ani dámy; i  na ně ježíšek 
pamatoval a pod stromeček 
jim nadělil stejně slušivá 
trička v dámském provede-
ní a zelené barvě.

na silvestra se u nás sešli 
fotbalisté i floorbalisté

Učebnicový příklad čistého skluzu a zabránění gólu ve slávistické síti právě předvádí Fanda 
Hucek - jeden z našich štamgastů. Simulovat se snaží jeden ze sparťanů (Luky, č. 18).


