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Podvěžáckej kurýr

Loni to byla ve Skalách 
pro kombinovanou se-
stavu DG303  35+ vůbec 
první turnajová zkuše-
nost. I  přes solidní vý-
kony si však žlutočerní 
odvezli jen nepopulár-
ní bramborovou medaili, 
ale letos se vrátili v plné 
parádě a  rázem poskoči-
li až na samotný vrchol!

 XXI. ročník memoriá-
lu Jana Budína začali žlu-
točerní semifinálovou 
výhrou proti Číčenicím. 
Soupeř šel sice do vede-
ní, jenže nakonec zvítězi-
lo DGčko celkem hladce 
v poměru 7:2
 Ve finále pak čeka-
li DG303 domácí Ská-
ly, které si dělaly zálusk na 

obhajobu loňského prven-
ství - také letos vstoupili 
do finále šťastnější nohou 
a ujali se vedení. Jenže žlu-
točerní se znovu zvedli 
a soupeře nakonec přestří-
leli poměrem 5:2 a  získali 
své první turnajové vítěz-
ství v kategorii 35+!
 Střelec Karel Kukla si 
navíc odnesl individuální 
ocenění pro nejlepšího šu-
téra turnaje, když zazna-
menal 3 vstřelené branky. 
Oproti loňskému ročníku, 
kdy DGčko zaznamena-
lo jen 1 vstřelenou branku 
(navíc ze značky pokutové-
ho kopu), si tak letos laťku 
nasadili hodně vysoko.

DG303 SI LetoS 
z turnaje ve SkaLách 
oDvezLo první míSto!

Vítězná sestava žlutočerných...

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

na trhu Se 
objeví nové 
červené víno 
kanGova krev

máme čerstvě po 294. 
derby pražských „S“, ke 
kterému se však z  piety 
nechceme vracet, nicmé-
ně přesto přinášíme té-
matický článek. na trh se 
totiž v  nejbližších dnech 
dostane nové víno s  ná-
zvem Kangova krev.
 Gabonský středopolař 
vzbuzuje řadu emocí v obou 
táborech, takže je jasné, že 
tohle víno nebude lhostejné 
nikomu. O způsobu výroby 
nemáme žádné bližší infor-
mace, nicméně z marketin-
gového hlediska jde o trefu 
do rudého.



restauracepodvezi.cz 075 | srpen & září 2019pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

StůL štamGaStů DoStaL 
SpecIáLní označení

Speciální cedulka s označením stolu štamgastů.

hoSpoDSká móDa Se nemění
módní okénko o tom, co 
se nosí v pražských hospo-
dách jsme přinesli již před 
několika lety. kolegové 
z módní redakce před ča-
sem svoji inspekční cestu 
zopakovali a  překvapi-
vě zjistili, že hospodská 
móda se nemění. 

 Důkazem budiž to, že ve 
spřátelené První pivní Tra-
mwayi jsou i nadále největ-
ším hitem masivní dřevěné 
židle, které sluší každému 
návštěvníkovi hospody 
a  hodí se jak k  ležérnímu 
stylu, tak k businessové ná-
vštěvě restaurace.

naši milí štamgasté pra-
videlně okupující stoly 
ve výčepu vyslovili přá-
ní, že by svůj stůl chtěli 
jasně a viditělně označit, 
aby bylo i náhodným ná-
vštěvníkům jasno, kde je 
krakonošovo a kde šta-
mgastovo. nu, a tak jsme 
jim toto přání samozřej-
mě splnili. 

 Zapojili jsme tedy naše 
slovutné grafické odděle-
ní, aby přišlo s kreativním 
řešením a  není překvape-
ním, že s výsledným dílem 
panuje spokojenost u všech 
zainteresovaných.
 Štamgasťácký stůl tedy 
od léta má svou vlastní 
cedulku s  označením, že 
právě tady sedávají ti nej-

pilnější návštěvníci legen-
dární základny s  nejlepší 
docházkou do našeho re-
stauračního zařízení.
 A právě o těmto plejerům 
hodlíme i  nadále věnovat 
tu nejvyšší pozornost, neb 
jsme si dobře vědomi Pare-
tova pravidla 80/20 - totiž, 
že 80 % obratu vám udělá 
20 % zákazníků.

Protivínský pivovar Pla-
tan vaří skvělé pivo a jeho 
vstupní brána je potěchou 
i  pro oko. Ano, zřejmě se 
nemůže měřit s  honosnou 
vstupní branou do Plzeň-
ského Prazdroje, ale nám 
se líbí možná ještě víc. 
Souhlasíte?

o kráSe 
pLatanu

v  letních měsících byla 
řada hezkých dnů, které 
přiměly podvěžáky, aby 
vyrazily na koncerty.
 Mnoho z nich se na pla-
cená setkání vydala ve slu-
šivých outfitech, za což 
dostali od George Soro-
se mimořádný příplatek 
a díky němu si mohli dovo-
lit i zahraniční dovolenou.

byLo hezky, 
poDvěžácI 
choDILI 
na koncerty
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v  každé hospodě, kde to 
myslí s pivem vážně a pře-
devším dobře, je to samo-
zřejmost, takže to dříve 
či později muselo dorazit 
také k nám pod věž.

 Pro naše hosty máme při-
pravené nachlazené půllitry, 
které zvyšují již tak abnor-
málně kvalitní zážitek z po-
píjení piva v  naší hospodě. 
Jistě by si tato záslušná čin-

nost zasloužila větší chladicí 
kapacitu, ale všeho postupně. 
I nadále hodlámě pokračovat 
ve zlepšování našich služeb, 
na čemž vyděláte především 
vy, naši drazí hosté :-)

Filmfanatic nepatří mezi 
nekritické obdivovatele 
“blázna z videopůjčovny” 
– režisérské ikony Quen-
tina tarantina. osobně 
mám nejraději jeho pr-
votiny, a  i když aždý dal-
ší tarantinův film se mi 
nějakým způsobem líbil, 
žádný už si nezískal moje 
srdce filmového fanouška 
naplno a takovým způso-
bem, jako právě první tři 
výstřely osobitého tvůrce. 
teď se to však tomu pa-
cholkovi konečně znovu 
podařilo! 

 Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) je uvadající ho-
llywoodská hvězda, která 
se živí především mimo 
velké plátno. Hraje v  seri-
álech a  pomalu si začíná 
uvědomovat, že jeho dny 
na výsluní se chýlí ke konci. 
Kam ruku v ruce s ním míří 
také jeho nerozlučný parťák; 
kaskadér a dublér Cliff Bo-
oth (Brad Pitt). A  čistě na 
těchto dvou charakterech 
zosobňujících chlapácké 
parťáctví stojí celý film. Je to 
zkrátka oslava buddy kama-
rádství.  Tenkrát v  Holly-

woodu je prostě dokonalým 
filmem o ničem a nenaruší 
to ani závěrečná scéna, která 
je parádní exploatační teč-
kou za celou exkurzí mezi 
hollywoodské kopce. Je to 
tak dokonalý bezdějový film 
sázející čistě na atmosféru, 
že v  mých očích je vážně 
ohrožena královská pozice, 
jež dosud neochvějně držel 
dude Big Lebowski. Maxi-
mální spokojenost!

okénko FILmového FanatIka

poD věží čepujeme pIvo 
Do nachLazených půLLItrů

I když dnes držíte v  ru-
kou dvojčíslo podvěžác-
kýho kurýra, je to už 
druhým rokem, co mar-
ně hledáme naši milova-
nou okurkovou sezónu 
- tedy časový horizont, 
kdy není o čem psát.
 Zdá se to až neuvěři-
telné, ale tohle období 
zkrátka nepřišlo již dru-
hým rokem po sobě a my 
se marně ptáme; kde jsou 
všechny ty okurky?
 Může jít jen o pravidel-
ný výkyv, který se v  his-
torii lidstva již několikrát 
opakoval, ale naše zvída-
vá redakce se s  tímto vy-
světlením nehodlá smířit. 
Tedy alespoň ne, dokud 
nebudeme mít v  rukou 
tvrdá čísla. Proto jsme 
ustanovili investigativní 
tým, který začne po chy-
bějících okurkách pátrat 
a s výsledky své práce vás 
bude samozřejmě sezna-
movat na stránkách toho-
to plátku.
 Pomoc přislíbil i  slovut-
ný John Travolta, tak věř-
mě, že záhadu objasníme.

jIž Druhým 
rokem 
hLeDáme 
okurkovou 
Sezónu

Chlazené půllitry v naší lednici čekají...
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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

citát čísla
„ Ty vole, my nevyhrajeme 
snad jediný derby.“

Fanoušek AC Sparta Praha 
po zápase Kluž vs. Slavia.

Stejně jako každé léto, 
tak i  letos se podvěžáci 
věnovali grilování a  vů-
bec přípravě nejrůzněj-
ších pochutin pod širým 
nebem.
 Do redakce nám tak při-
šla hezká řádka moc pěk-
ných fotografií, po kterých 
se nám začaly sbíhat sliny. 
A to ať už jde o pečené jeh-
ně, nebo kotlíkový guláš.
 Znovu se tedy ukázalo, 
že podvěžák je tvor nejen 
zcestovalý, sportovně a  in-
telektuálně založený, ale 
také velice zdatný v  kuli-
nářském umění, které se 
nebojí hrdě prezentovat 
třeba na stránkách našeho 
plátku.

konec 
Letním 
GrILovačkám

Vzhledem k  výjimečným 
výsledkům, kterých dosáhlo 
DG303 na letním turnaji ve 
Skalách, obdrželo zkušené 
trenérské duo Lama/Vesy  
výjimečnou odměnu, která 
jim po zásluze náležela dle 
platně uzavřené smlouvy 
s klubem. K vyplacení došlo 
fakticky ihned po turnaji, 
protože DG303 je bohatý 
klub a své závazky plní.

po poctIvé prácI zaSLoužená oDměna

v červnu jsme vás infor-
movali, že pravidelný ná-
vštěvník naší základny 
roman budil se stal at-
letem jihočeského kraje. 
v jeho vyběhaných šlé-
pějích (takže běhejích?) 

ale kráčí/běží také jeho 
syn - rovněž roman.
 A my jsme moc rádi, že 
v jejich tréninkovém plá-
nu hraje nezanedbatelnou 
roli také legendární zá-
kladna Pod Věží. Ta totiž 

plní právě roli základny/
cíle pro jejich tréninko-
vé běhy a naše hospoda 
se tak stává ideálním tré-
ninkovým centrem, čímž 
dokazujeme, že jsme uni-
verzálním zařízením.

zákLaDna IDeáLním 
trénInkovým centrem

I pro ty nejlepší běžce je legendární základna tím nejlepším tréninkovým centrem...


