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Podvěžáckej kurýr

Spolu s  nováčkem naší 
pivní sestavy, nefiltrova-
ným ležákem Gambri-
nus, dorazila Pod Věž 
ještě jedna novinka; od 
konce ledna vám totiž 
pivo točíme ze stylových 
otočných výčepních ko-
houtů! 
 Pivní pípa je doslova zá-
klaním kamenem každé 
dobré hospody. Může být 
pouhým nástrojem na če-
pování piva, ale stejně tak 
se dá proměnit v  zářivou 

ozdobu a  chloubu daného 
podniku. Vedle samotné 
pípy je ale důležité také to, 
pomocí jakých výčepních 
kohoutů pivo čepujete.
 U  nás jsme nově vsa-
dili právě na nostalgické 
a dnes už nepříliš používa-
né otočné výčepní kohou-
ty. S jejich pomocí nejlépe 
natočíte pivo tzv. na hla-
dinku, ale i další speciality, 
jako „mlíko“ nebo „čoch-
tana“. Čepování pomocí 
těchto kohoutů ale vyžadu-

je jistý cvik a zručnost vý-
čepního. To nám naštěstí 
Pod věží nechybí a otočný 
výčep ve zlaté barvě s dře-
věnou rukojetí je tak ve 
spojení s  naším zručným 
výčepním Jirkou Novákem 
novou atrakcí hospody.
 Věříme tedy, že efekt no-
vých výčepních kohoutů 
oceníte především vy - naši 
štamgasti i  příležitostní 
hosté. Pivo čepované „na 
hladinku“ pomocí těchto 
kohoutů má totiž výrazně 
kvalitnější pěnu, než z kla-
sických pákových výčep-
ních kohoutů. Na rozdíl 
od suché „čepice“ je totiž 
mokrá a plná piva. Na po-
vrchu je jemná, rovná a po 
napití kreslí po stěnách 
sklenice kroužky. Mňam!

Pod Věží Se od ledna točí 
z otočných kohoutů

U nás v hospodě se pivo točí stylově!

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

k doStání už 
je u náS také 
noVá dVanáctka 
od GambrinuSu

od pátku 24. ledna máme 
na našem pivním lístku 
žhavou novinku od Gam-
brinusu; nefiltrovaný le-
žák 12°. 
 A  nejde jen o  nějakou 
akci, která po pár sudech 
skončí. Nováčka naší piv-
ní sestavy budeme nabízet 
ve  stálé nabídce. Snad jen, 
že byste o  něj neprojevili 
dostatečný zájem a  my ho 
tak museli ze sestavy stáh-
nout. Věříme ale, že za bez-
konkurenční cenu 26 kč si 
k němu cestu najdete. Tře-
ba coby alternativě ke kla-
sické plzeňské dvanáctce.

Hladinka Šnyt Mlíko
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V sobotu 18. ledna se 
u nás v hospodě konal ce-
lodenní turnaj v mariáši.
 V  rámci Vltavotýnského 
mariáše se tak u  nás sešla 

pěkná kupa karbaníků, 
která si už od dopoledních 
hodin podmanila prostor 
ve výčepu. Každý z účastní-
ků dostal oběd ZDARMA 

a jestliže mu šel list, mohl si 
odnést také některou z věc-
ných cen. V tabulce níže se 
můžete podívat na kom-
pletní výsledky turnaje.

Pod Věží Se maStil mariáš

Hospoda plná karbaníků vypadala skvěle!

Již tuto neděli (8. 1. 2014) 
se na vodňanské palubovce 
strhne souboj o celkové ví-
tězství ve Vodňanské lize. 
Do finále letošního Pod 
Věží FINAL4 se probo-
jovalo DG303, které letos 
sponzorujeme. Cesta vedla 
přes FC Mexico, s  nímž 
si DGčko poradilo po vý-
hrách 4:1 a  5:1 celkem 
přesvědčivě. Pro tradiční 
klub to bude už 9. finálová 
účast, při které bude usilo-
vat už o svůj 5. mistrovský 
titul.
 Další tým, který u  nás 
pravidelně zasedá a  jehož 
hráči patří k  častým ná-
vštěvníkům, nebo dokonce 
i  štamgastům naší hospo-
dy, je FC Kapr. Ten se sice 
do finále neprobojoval, 
když v  semifinálovém du-
elu podlehl Sokolské louce 
1:2 a  0:3, ale věříme, že 
chuť si kapři spraví ales-
poň v souboji o bronzovou 
příčku a  následný úspěch 
přijdou zapít právě k nám. 
 V  jubilejním 20. roční-
ku ligy tak nechybělo moc 
a hrálo se pěkné symbolic-
ké finále, kdy by na sebe 
narazili 2 jediní doposud 
hrající zakládající členo-
vé ligy, (výše zmiňované 
DG303 a FC Kapr).

Pod Věží final4
má Před Sebou 
fináloVý duel

Pořadí Jméno 
a příjmení

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo celkem
částka pořadí částka pořadí částka pořadí částka pořadí částka pořadí

1 Vlk 59,8 1 71,6 1 55,4 1 58,0 1 244,8 4
2 Hrdina 58,4 1 63,8 1 56,4 1 62,6 1 241,2 4
3 Duda 38,4 3 67,6 1 79,0 1 55,2 1 240,2 6
4 Novotný 52,0 2 60,4 1 48,8 2 72,6 1 233,8 6
5 Jedlička 69,8 1 44,8 2 59,8 1 48,0 2 222,4 6
6 Říha 49,8 2 55,4 2 55,6 2 83,6 1 244,4 7
7 Hrdlička Jan 53,0 1 47,4 2 32,2 3 104,6 1 237,2 7
8 Uhlíř 59,0 2 65,6 1 43,0 3 59,4 1 227,0 7
9 Jaroš Jindřich 63,0 1 26,6 3 81,0 1 40,8 2 211,4 7

10 Trkovský 61,6 1 27,6 3 50,0 2 63,6 1 202,8 7
11 Vávrovský 50,4 2 75,0 1 54,0 2 42,8 3 222,2 8
12 Jaroš Karel 36,0 3 67,6 1 63,2 1 46,8 3 213,6 8
13 Kupka 61,4 2 40,0 3 50,6 2 58,6 1 210,6 8
14 Hečko 55,2 2 58,6 2 45,4 2 44,6 2 203,8 8
15 Řeháček 51,0 2 46,6 2 59,0 1 36,6 3 193,2 8
16 Malý 49,0 2 53,6 2 61,6 1 27,2 3 191,4 8
17 Dlouhý 61,0 1 21,6 3 38,5 2 48,8 2 169,9 8
18 Dědič 48,0 3 60,8 2 55,6 2 50,8 2 215,2 9
19 Hasil 43,0 3 52,0 2 44,6 3 63,2 1 202,8 9
20 Hrdlička Václav 63,6 1 39,8 3 42,8 3 54,5 2 200,7 9
21 Bigas 58,8 1 59,6 2 35,4 3 37,4 3 191,2 9
22 Vovesný 39,2 3 59,6 1 34,6 3 55,2 2 188,6 9
23 Kalina 41,8 3 63,4 1 51,8 2 31,2 3 188,2 9
24 Novák Josef 18,8 3 66,8 1 22,8 3 59,4 2 167,8 9
25 Svědínek 56,2 1 32,4 3 46,2 2 28,6 3 163,4 9
26 Malkus Jiří ml. 48,2 2 31,0 3 56,4 1 11,4 3 147,0 9
27 Vitoušek 28,0 3 27,8 3 64,4 1 41,2 3 161,4 10
28 Čihovský 39,2 3 51,4 2 36,8 3 34,0 2 161,4 10
29 Mašek 49,8 2 33,6 3 35,0 3 37,6 2 156,0 10
30 Novák Pavel 36,4 3 28,3 3 39,6 3 41,8 3 146,1 12
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V sobotu 11. ledna si 
u  nás dalo dostaveníčko 
dGčko. chlapci se u nás 
scházejí v  průběhu celé 
sezóny, ale až teď bylo 
také co oslavovat.
 V  konkurenci 10 týmů 
se totiž DGčku podařilo 
popáté v  řadě vyhrát zá-
kladní část Vodňanské ligy 
a zapsat se tak zlatým pís-
mem do historie soutěže. 
Vyrovnalo tím totiž rekord 
týmu FC Záruba, který na 
vodňanské palubovce kra-
loval (nejen) základní části 
v letech 2002 až 2006. 
 Nutno poznamenat, že 
řada hráčů z  kádru tehdej-
šího hegemona Vodňanské 
ligy patří mezi naše štam-
gasty a  rekord tak zůstává 
v  držení správného týmu, 
jehož hráči si dokáží správně 
zvolit oblíbenou hospodu.

 Nicméně DG303 mělo 
letos k zisku ceněného 
doublu slušně nakročeno; 
krom vítězství v  základní 
části totiž měli jeho hráči 
na dosah také prvenství 
v  samostatné soutěži Pe-
naltový rozstřel, která se 
ve Vodňanské lize hraje od 
loňského ročníku. 
 Po vítězství v zápase s od-
věkým rivalem Vodňan-
skou drůbeží bylo jasné, 
že titul ze základní části 
DGčko nemine. Jenže na 
penalty to nevyšlo a  tým 
prohrál, takže se zdálo, 
že se bude muset spokojit 
„pouze“ s  jednou trofejí. 
V průběhu večera ale dora-
zila ze statistického centra 
Vodňanské ligy radostná 
zpráva; vzhledem k  ostat-
ním výsledkům DGčku 
stačilo k prvenství v penal-

tovém rozstřelu i  porážka 
a oslavy doublu tak mohly 
vypuknout naplno.
 Nechybělo u toho legen-
dární aQárko ani metrová 
brčka. Zelená se pila tako-
vým způsobem, že došla 
a  na mále měly také další 
kořalky. Nicméně naše zá-
soba byla dostatečná a  ží-
zeň i chutě všech oslavujích 
tedy mohly být naplněny.
 Oslavující hráči využili 
také nabídky naší kuchy-
ně a několika pizzami za-
hnali i hlad. Po půlnoci se 
pak oslavy přesunuly dále 
do města a v připomínce 
starých dobrých podvěžác-
kých časů si několik hráčů 
schovalo tašky s vybave-
ním v hospodě, aby se pro 
ně následující den mohli 
vrátit. Zkrátka vydařená 
oslava jak má být!

dG303 u náS SlaVilo double

DG303 s plaketami pro vítěze základní části i vítěze penaltového rozstřelu

V pátek 7. 2. 2014 začala 
zimní olypiáda v ruském 
Soči. a  spolu s  tím začí-
nají sportovním fanouš-
kům také nefalšované 
tV hody.
 Určitě nejsledovanějším 
sportem bude podle oče-
kávání hokejový turnaj. 
V něm budeme držet pal-
ce naší reprezentaci, která 
se v  základní skupině po-
stupně utká se Švédskem, 
Lotyšskem a  Švýcarskem. 
Určitě pak nebude od věci, 
když na naše zápasy přijde-
te hokejovou reprezenta-
ci podpořit Pod Věž. Pro 
snazší orientaci níže uvádí-
me termíny nyšich zápasů;

Středa 12. 2. 2014, 18h
Česko - Švédsko

Pátek 14. 2. 2014, 9h
Česko - Lotyšsko

Sobota 15. 2. 2014, 18h
Švýcarsko - Česko

Další program už bude zá-
ležet na výsledcích, ale ter-
míny našich dalších zápasů 
najdete včas na facebooko-
vém profilu ligy. Takže sle-
dujte naše stránky a těšíme 
se na vás!

tak nám začala 
olymPiáda, 
Pani mülleroVá
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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!

abyste se při čtení našeho plátku občas také vzdělali, přinášíme vám v aktuálním 
vydání malou exkurzi po nejlegendárnějších filmových barech a hospodách. někte-
ré budete určitě dobře znát, ale jistě se najdou také místa, o kterých jste doposud 
neslyšeli. zeleně je uveden název nalévárny, v závorce pod ním pak jméno filmu.

| grafická úprava www.grafik44.cz

lejleGendárnější  filmoVé 
bary, knajPy a hoSPody

mos eisley cantina bar
(Star Wars, epizoda IV)
Luke Skywalker tu potkal 
Hana Sola. Má cenu ještě 
něco dodávat?

mazaný králíček 
(Pulp Fiction)
John Travolta alias Vin-
cent Vega se tu rozpomněl 
na své taneční kreace z Po-
mády a v mžiku z týhle re-
tro knajpy udělal kult.

tarasco bar 
(Desperado)
Obsluha stojí za hovno, 
pivo chutná jak chcanky, 
ale furt tam někdo leze. 
Ve � lmu o potulném zpě-
vákovi s  futrálem plným 
pistolí patří scény v  baru 
k  těm nejlepším. Takže 

pokud je Chango teplý jak 
chcanky vaší značkou, ne-
váhejte a zavítejte.

krčma v suterénu 
(Hanebný pancharti)
Německý oficíři tu mů-
žou popíjet s  řadovejma 
vojclama. Dá se tu ale na-
razit taky na americký 
špiony v německých uni-
formách, který se neohra-
baně profláknou během 
objednávání kořalek.

trees lounge 
(Můj nejmilejší bar)
Až budete mít někdy po-
věstnou morální kocovi-
nu, pusťe si tenhle film. 
Steve Buscemi vám v něm 
připomene, že genius loci 
vašeho oblíbenýho baru/
hospody, je zkrátka neo-
dolatelnej a vy mu pokaž-
dý nezvratně podlehnete. 
Na čemž vlastně není vů-
bec nic špatnýho.

the Golden horn 
(Štamgast)
Težká extratřída co se 
týče � lmů o  násoskách 
utopených v  alkoho-
lu. Mickey Rourke vy-
sedává na baru v  životní 
formě podle předlohy sa-
motnýho génia chlas-
tu Charlese Bukowského. 
Ten pak o natáčení toho-
hle � lmu napsal knížku 
Hollywood a taky tu vám 
můžeme vřele doporučit.

the bamboo lounge
(Ma� áni)
Až si budete chtít vyra-
zit do společnosti lidí, kte-
ří něco znamenají a  mají 
skutečnou moc, určitě za-
míříte sem. Ale pozor! 
Kvér si pro jistotu vem-
te s sebou. Schází se tu to-
tiž Scorseseho ostrá banda 
v čele s Robertem De Ni-
rem a Joem Pescim. A moc 
cizáků mezi sebe neberou.

toho sobotního odpole-
dne bylo Pod Věží zase 
jednou veselo. 
 Partička žíznivých ná-
vštěvníků si k nám vyrazi-
la na pivo, netrvalo dlouho 
a  dostali se takříkajíc do 
ráže. Jeden z nich pak začal 
na podlaze hospody hledat 
houby!  Jestli něco našel, 
o to se už s námi nepodělil, 
ale svým odvážným poku-
sem rozšířil možnosti zába-
vy v naší hospodě.

Pod Věží
Se hledaly
houby

U nás v hospodě se prakti-
kovala také další neokouka-
ná zábava. Věštilo se z pivní 
pěny. Médiu se z ní sice ne-
podařilo vyčíst nic, ale po-
kud z toho něco vykoukáte 
vy, nestyďte se o to s námi 
podělit - třeba na našem 
facebookovém profilu.

Věštění 
z PiVní Pěny


