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Podvěžáckej kurýr

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Dostali jsme 
michelinskou 
hvězDu - 
aprílovou

1. dubna jste se na na-
šem facebookovém profi-
lu mohli dozvědět, že pod 
věží obdržela prestižní 
kuchařské ohodnocení - 
věhlasnou michelinskou 
hvězdu.
 Ti bystřejší z vás to urči-
tě prokoukli hned, ale ně-
kterým to možná zamotalo 
hlavičku. Obzvláště, když 
jsme se vytasili se spekulací, 
že za tímhle majstrštychem 
by mohly být naše slavné 
„řízečky ala dokopná“.
 Ale byl to skutečně apríl 
a my (zatím) Michelinskou 
hvězdu nemáme.

už jsme toho u nás v hos-
podě zažili skutečně hod-
ně. nejeden zážitek by 
mohl vstoupit do kronik 
a  všechny dohromady by 
pak vydaly na pěknou en-
cyklopedii. a jak už bývá 
naším dobrým zvykem, 
zase jsme psali kus hos-
podské historie. soutěžilo 
se u nás totiž o nejlepší ve-
likonoční sekaninu.
 Pomalu se zdá, že v Čes-
ku už má každý, kdo jen 
umí zapnout sporák, svůj 

kuchařský pořad. Jirka Ba-
bica vám poradí, že když 
nemáte limetku, máte tam 
dát citron a když nemáte ci-
tron, tak tam nemáte dát 
nic.
 Láďa Hruška by zas po 
vzoru slavného McGyvera 
dokázal uklochnit atomo-
vý dort z prášku na kypře-
ní, ale naši štamgasti mezi 
takovýhle výběr rozhodně 
nepatří. O Velikonocích se 
sešla cca desítka odvážlivců, 
kteří se nebáli podrobit své 

kuchařské umění přísnému 
hodnocení svých kolegů.
 Disciplínou byla veliko-
noční sekanina a  toho dne 
bylo u  nás v  hospodě na 
stole opravdu pochutnáníč-
ko.
 Medialové pozice nako-
nec obsadili; 1. místo Gábi-
na a Paďák, 2. místo Láďa 
Kašpar a  3. místo Honza 
Veselý a Kuňák.
 Všem ź častněným děku-
jeme a  těšíme se na příští 
rok! :-)

poD věží se soutěžilo 
o nejlepší velikonoční 
sekaninu

Nejlepší kuchaři se svými cenami...
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Dneska už má kdejaká 
nevýznamná menšina, 
jako třeba ženy, svůj me-
zinárodní den. nikoho 
tak určitě nepřekvapí, že 
svůj mezinárodní den má 
tedy i voda.
 V porovnání s tím je nám 
vyloženě líto, že zatím se 
nikdo nezabýval tak bohu-
libou činností, aby se za-
sloužil o to, že svůj vlastní 
mezinárodní den by měli 
také štamgasté všech hos-
pod a barů.
 Pokusíme se situaci oko-
lo tohoto záměru vysondo-
vat a popřípadě se zasloužit 
o nějaké to lobby. Snad nás 
nepředběhne vyhlášená 
pražská lumpnkavárna.

mezinároDní 
Den voDy

výčepní varuje: neskákejte 
Do bazénu! ani po nohou.

pomalu se blíží letní sezó-
na a náš personál by pro-
to rád varoval všechny 
naše štamgasty, stálé hos-
ty i náhodné návštěvníky. 
 Dbejte o  vlastní zdraví 
a neskákejte v tomto obdo-
bí do bazénů! Obzvláště, 
pokud v  nich není voda. 
A to ani po nohou a za si-
tuace, kdy bazén se zdá 
mělký.
 Neuváženým skokem do 
neznáma si totiž můžete 

přivodit zdravotní indispo-
zici, která může mít za ná-
sledek vaší dlouhodobou 
absenci v našem restaurač-
ním zařízení a v konečném 
důsledku i  snížení vašeho 
morálního kreditu u  va-
šich spolusedících.
 Vaše finanční konto sice 
může touto absencí krát-
kodobě projevovat zlepše-
nou formu, ale nakonec se 
na něm projeví tvz. „jojo 
efekt“.

Řada sportovců a  spor-
tovních oddílů u  nás 
v hospodě nachází to nej-
lepší prostředí pro pořá-
dání závěrečných večírků. 
mezi ty tradiční účastní-
ky pak patří floorbalisté.
 Průvodce po magii ná-
zvosloví závěrečných ve-
čírků bychom mohli začít 
u fotbalistů, kteří mají tra-
diční (a  dobře známou) 
dokopnou. Hokejisté jim 
sekundují dobulnou, vo-
lejbalisté dosmečnou a  ko-
nečně právě floorbalisté 
dofloorbalnou.
 A  také tu letošní si na-
plánovali ti nejlepší hráči 
u nás - Pod Věží. Společně 
se tak všichni sešli u štam-
gasťáckého stolu, kde mohli 
pozvednout půllitry a  vy-
chutnat si i  něco dobrého 
k snědku.
 Věříme, že i  příští rok 
budeme volbou č. 1 a zno-

vu přivítáme talentované 
hráče, kteří to hbitě umí 
nejen s  floorbalovými ho-

kejkami pod nohami, ale 
také s pivními sklenicemi 
nad hlavami.

Dofloorbalná znovu poD věží

Na zdraví!

Možná, že to někdo z na-
šich štamgastů i pama-
tuje, ale 12. dubna už to 
bylo neuvěřitelných 55 let 
od legendárního Gagari-
nova letu.
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v jednom z  dřívějších 
článků, které filmfana-
tic zveřejnil na webu, se 
zabýval tématikou 4D 
kina. jestli 2 rozmě-
ry stojí za to, nebo ne. 
nedávno pak navštívil 
tuhle atrakci už potřetí 
a dojmy víceméně zůstá-
vají stejné.
 Určitě jde o  zajímavé 
zpestření filmového zážit-
ku, ale jestliže jsou efek-
ty cloumání s  divákem 
v  křesle (a  další - voda, 

vítr, pachy) využívány 
nadbytečně, působí to spí-
še rušivě.
 Až se ale tahle „atrakce“ 
v  multikinech zabydlí - 
zatím můžete 4D kino na-
vštívit pouze v Praze v OC 
Novýc Smíchov (Cinema-
City) a i samotní tvůrci jí 
začnou používat neprvo-
plánově, mohli bysme se 
konečně dočkat smyslupl-
ného využití této techno-
logie. Takhle jde prozatím 
„pouze“ o  atrakci, která 

uchvátí spíše mladší pub-
likum a hodí se hlavně pro 
sledování méně náročných 
filmů.
 Nejpovedenějším vy-
užitím pak jednoznačně 
zůstává vyvolání pocitu 
závratě vhodným naklo-
něním křesla při kamero-
vém nájezdu z výšky :-)

okénko filmového fanatika

kdo sleduje fotbalové 
dění v  české republice, 
tomu je jasné, že už dlou-
ho je „cosi shnilého ve stá-
tě českém“. a nedávno to 
připomenulo i  sedm hrá-
čů vodňanského béčka.
 Ti si k vyjádření podpo-
ry výzvy FC Zličín obléklo 
před zápasem trička, kte-

rá dávají jasně najevo, kdo 
si podle nich v českém fot-
bale zaslouží červenou kar-
tu. S  transparentem, na 
kterém stála jména klu-
bů, které už se k výzvě FC 
Zličín přidaly, pak ukáza-
li jednotu v touze za čistší 
fotbal a to bez rozdílu klu-
bových barev.

 Podotýkáme, že nejde 
o  akci klubu FK Vodňa-
ny, ale samotných hráčů. 
I tak si ale myslíme, že po-
kud bude podobně smýšle-
jících jednotlivců přibývat, 
sílící vlna odporu vůči sou-
časnému vedení FAČR se 
už nebude dát nadále pře-
hlížet.

zahráDkáŘský koutek: 
o květech a koŘenech

Článek o revoltě sedmi statečných v celostátním deníku Sport.

někomu se to může zdát 
přitažené za vlasy, ale ti-
tulek článku je vševy-
povídající. už i pod věž 
zkrátka dorazila móda 
nelegálního čmárání na 
cizí majetek.
 Jak jinak si totiž vysvět-
lit incident, který se stal 
sadařovi Romanu Lange-
rovi, který se v  brzkých 
ranních hodinách jedno-
ho (tradičně) povedeného 
víkendu zhrozil při pohle-
du na vlastní lístek?!
 V nastalé situaci však za-
choval učebnicově chlad-
nou hlavu a  stoickým 
klidem si zavolal obsluhu. 
Té pak věcně argumento-
val slovy; „Gábino, mě ně-
jakej č*rák počmáral lístek. 
Podívej!“

poD věží se 
rozmáhá 
nelegální 
graffiti
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pod věží je sportovní 
hospoda, což dokazuje-
me znovu a znovu. pro-
to se není čemu divit, že 
během blížícího se mis-
trovství světa v ledním 
hokeji budeme fandit na-
šim barvám!
 Letos poprvé vám bude-
me moci nabídnout sledo-

vání živých sportovních 
přenosů hned na 3 televiz-
ních obrazovkách! V hos-
podě tak prakticky nebude 
místo, kde byste se před 
hokejem ukryli - snad jen 
na WC. Dokonalý výhled 
na hru je tedy zaručen de 
facto z jakéhokoli místa v 
hospodě.

 Hokejové dresy celo-
ročně zdobí stěny salón-
ku a během období konání 
se nejspíš přidá i národní 
vlajka. Pokud byste tedy 
nevěděli, kam si s partou 
vyrazit (nejen) na zápa-
sy českého týmu, vězte, že 
Pod Věží vás bude čekat ta 
nejlepší atmosféra.

jestli jste nám nevěřili, 
že každá blbost má dnes-
ka svůj mezinárodní 
den, tak tady vám snad 
přinášíme důkaz. na 3. 
duben totiž připadá me-
zinárodní den spodního 
prádla.
 Tuhle absurditu jsme ne-
zapomněli glosovat ani my 
na anšem facebookovém 
účtu a s naším přáním teď 
přicházíme i v tištěné po-
době. Na stránkách Pod-
věžáckýho kurýra.
 Takže ať už nosíte slipy, 
trenýrky, boxerky nebo 
snad tanga, přejeme vám, 
aby to nebyla vepředu 
map a a vzadu škrtátko.

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

blíží se mistrovství světa v hokeji: 
poD věží se samozŘejmě buDe fanDit

slipy, 
trenýrky, 
boxerky 
nebo snaD 
tanga?

v sobotu 23. dubna se 
u nás v hospodě uskuteč-
nila 1. podvěžácká pivní 
degustace. a k této příle-
žitosti je součástí aktuál-
ního čísla podvěžáckýho 
kurýra jeho historicky 
druhá příloha. 
 Ta první vyšla k číslu 14 
(září 2014) a týkala se zá-
jezdu na mnichovský Ok-
toberfest (rovněž známého 

pod přezdívkou Südbömis-
che Ausfahrt).
 Ta současná příloha se 
zcela logicky věnuje právě 
pivní degustaci a v limito-
vaném počtu je k  dispo-
zici především samotným 
degustátorům, kterým 
slouží, jako takový malý 
průvodce degustačním ve-
čerem, jenž rozšíří jejich 
pivní obzory...

35. číslo poDvěžáckýho kurýra vyšlo s limitovanou 
pŘílohou k 1. poDvěžácké pivní Degustaci

Mistrovství světa v ledním hokeji se letos uskuteční v Moskvě.
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Česká republika patří 
tradičně mezi země, kde 
se vypije nejvíce piv na 
osobu (v roce 2014 to 
bylo 144 litrů - druzí byli 
Němci se 107 litry a třetí 
Rakušané se 106 litry piv 
na osobu za rok). Díky 
tozmachu módy tzv. mi-
nipivovarů se ale řadíme 
už i mezi piovarnické vel-
moci.
 podle nejnovějších údajů 
už je těchto mini a lokál-

ních pivovarů v České re-
publice více, než 300.
 a má to svojí logiku. 
Móda zájmu o kvalitní a lo-
kální jídlo nebo potraviny 
se totiž postupně přesouvá 
také do oblasti nápojů, na 
čemž může znovu profito-
vat konečný spotřebitel.
 Minipivovary totiž ne-
soutěží s těmi velkými, 
nemají ambice dostávat se 
do hospod a nesoutěží ce-
nou. Často jde o to, že si ta 

která hospoda vaří vlastní 
pivo a majitel si tím třeba 
plní dávné sny. i proto jde 
především o kvalitu.
 Ruku v ruce s tím pak 
jde snaha o jakousi kul-
tivaci pivního prostředí 
a pivní osvětu, které si 
za úkol klade především 
aliance p.i.v. pivně in-
teligentních výčepů). ta 
sdružuje hospody zaměře-
né na výtečná piva z celé 
České republiky.

Mapa pivovarů v ČR...

SoučaSné 
typy a druhy 
čeSkého piva

SLOVO ÚVODEM: Vítejte na historicky 1. podvěžácké pivní degustaci. Dnes večer 
se budeme společně věnovat degustaci 6 netradičních piv a rozšíříme si tak své pivní 
obzory. Inspirací pro tuto akci je stále silnější zastoupení menších a lokálních pivo-
varů na čepech vybraných hospod...

Česko: PivNí a teď už 
i PivovaRNická velmoc

1. podvěžácká

skupiny piv:
a)  světlá - piva vyrobená 

převážně ze světlých 
sladů

b)  polotmavá - piva 
vyrobená z tmavých 
sladů, sladů 
karamelových, případně 
barevných sladů ve směsi 
se světlými slady

c)  tmavá - viz polotmavá 
piva 

d)  řezaná - piva vyrobená 
při stáčení smíšením 
světlých a tmavých piv 
stejné skupiny

Podskupiny piv:
a) lehká
b) výčepní 
c) ležáky
d) speciální
e) portery
f)  se sníženým obsahem 

alkoholu 
g)  se sníženým obsahem 

cukrů 
h) pšeničná
i) kvasnicová 
j) nealkoholická

citát čísla
„Nejhorší jsou 
remízový prdy. Jak 
z tebe vylítne pichta...“

Mezitím v Praze po zápase Slavia 
- Jablonec
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Zakladatelem pivova-
ru je otec rodiny martin 
matuška, jenž se v  pivo-
varnictví pohybuje přes 
třicet let. 
 Renomé si získal coby slá-
dek klášterního pivovaru 
strahov – získal tam oceně-
ní „sládek roku“ a jeho piva 
obdržela řadu prestižních 
cen. „Jezdil jsem učit pivo-
varskou technologii do za-
hraničí – do Japonska, Jižní 
Koreje či Tuniska. Dlouhodo-
bě jsem si ale chtěl uskutečnit 
sen, a  sice postavit si vlastní 
minipivovar. Dlouho jsem 
o  tom ale hlavně mluvil,“ 
vypráví agilní padesátník 
Martin Matuška. k  tomu, 
že se do projektu pustil, mu 
pomohlo vědomí, že mladší 
syn adam chce v  pivovar-
nickém řemesle pokračovat, 
a v neposlední řadě morální 
a  finanční podpora široké 
rodiny.
 na velikonoční pondě-
lí roku 2009 byla uvařena 

první várka speciálního 
tmavého piva pro hotel au-
gustine na Malé straně. 
„Když ještě pivovar vůbec 
nestál, už jsme měli smlou-
vu a  tmavá čtrnáctka mu-
sela být v květnu k dispozici 
v hotelové restauraci. To byl 
hnací moment,“ vypráví 
o  prvním odběrateli Mar-
tin Matuška. díky jeho re-
nomé měl pivovar prvních 
osm odběratelů jistých dří-
ve, než nějaké pivo vůbec 
uvařil.
 pivovar Matuška je na 
první pohled jen nenápad-
ným domkem v  zapadlé 
vsi. „Původně to byla naše 
rekreační chalupa, kterou 
bylo třeba přetvořit na pi-
vovar,“ říká Martin Matuš-
ka. Uvnitř domu se skrývá 
moderní pivovarský provoz, 
kde všechny výrobky vznika-
jí na ploše pár desítek metrů 
čtverečních. Varna, spilka 
i  ležácké tanky zabírají jen 
dvě nevelké místnosti. „Po-

slední dobou nám pivo neu-
stále chybí – je o  něj zájem 
v  Japonsku, Anglii či Itálii. 
Máme plány přistavět další 
křídlo a  zvětšit se,“ dodává 
otec pivovaru.
 v  době, kdy Matuška 
startoval, vznikala řada ma-
lých pivovarů, vařících dob-
ré a různorodé pivo, kterým 
se přesto tolik prosadit ne-
podařilo. „vím, že existuje 
řada pivovarů, které jednou 
uvaří skvělé pivo, jenže po-
druhé je úplně špatné. tudy 
asi cesta nevede. Je třeba 
kvalitu udržet permanent-
ně,“ míní Martin Matuška.
 a  možná ještě jeden 
faktor: „Byli jsme ale také 
jedni z prvních, kteří vařili 
pivo, a přitom neměli vlast-
ní restauraci. Kolegové mi 
říkali, že bez hospody je to 
bláznovství a  že to nebude 
fungovat. My nyní opravdu 
vyděláváme jen na výro-
bě piva, přesto se nám daří 
a jsme spokojení.“

FeNoméN: PivovaR matuška PRvNí PivNí 
tRamway

Nápad uspořádat 1. pod-
věžáckou pivní degusta-
ci sice vzniknul přímo 
na legendární základně, 
ale ona pověstná jiskra 
nejspíš pochází z  jiné 
(neméně legendární) 
knajpy. První Pivní tra-
mwaye.
 o téhle hospůdce na spo-
řilově jste se mohli dočíst 
už v  jednom z  dřívějších 
čísel podvěžáckýho kurýra 
(#12, červenec 2014), kde 
jsme vás informovali, jaká 
móda zrovna vládne praž-
ským hospodám.
 právě tady totiž může-
te narazit na zajímavá piva 
z  vybraných českých mi-
nipivovarů a své pivní ob-
zory si rozšiřovat tařka 
celoročně. hospoda je čle-
nem zmiňované aliance 
p.i.v. a pokud někdy bude-
te chtít poznat skutečnou 
a  autentickou pražskou 
hospodu, určitě dejte té-
hle destinaci přednost před 
turistickými cíly v  centru 
města, kde dostanete „pou-
ze“ plzeň.
 doporučit můžeme na 
základě vlastích zkušeností 
:-) prvnipivnitramway.cz

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

Pivovar Matuška patří v současnosti mezi absolutní špičku...


