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Podvěžáckej kurýr
pouze čtenář podvěžáckýho kurýra pije informován

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Vánoční 
zdraVice 
prezidenta 
republiky

Všem podvěžákům, ale 
i  dalším spřáteleným ná-
vštěvníkům konkurenč-
ních hospod, bychom rádi 
poslali zdravici našeho 
pana prezidenta ing. Mi-
loše zemana.
 Jakožto člověk, který 
vždy hájil zájmy spodních 
10  milionů a  bránil naši 
vlast před krvelačnými hor-
dami migrantů, je to (dle 
nás) ten nejlepší, od koho 
takové přání přijmout.

co svět světem stojí a le-
gendární základna pod 
Věží je znovuotevřená, 
zpíváme u nás v hospodě 
před Štědrým dnem vá-
noční koledy. a  nejinak 
tomu bude také v kalen-
dářním roce 2019. 
 Světoznámý meeting nej-
lepších vodňasnkých pěv-
ců se uskuteční v  pondělí 
23. prosince 2019. Sraz dle 
libosti, ale vězte, že výkop 
výpěv bude mezi 19 a 20h.

 Vše se uskuteční v  sa-
lónku, kde bude pro tento 
speciální večer hlavní sídlo 
pěveckého oddílu a jelikož 
očekáváme narvanou hos-
podu, apelujeme na každé-
ho, kdo se chce zúčastnit 
a nasávat vánoční atmosfé-
ru, aby ve vlastním zájmu 
dorazil včas a  s  dostateč-
ným předstihem.
 Vzhledem k možnostem 
parkování v okolí hospody 
také doporučujeme, aby 

pěvci dorazili městskou 
hromadnou dopravou 
(ideálně metrem - výstup 
na stanici Pod Věží) a vy-
hli se tak dopravním kom-
plikacím.
 Pro pěvce, kteří si ješ-
tě nejsou jistí jednotlivý-
mi slovy a  notami budou 
samozřejmě k  dispozi-
ci vyhlášené Podvěžácké 
zpěvníky, takže neváhejte 
a doražte na legendární vá-
noční akci!

Nalaďte své hlasivky a v pondělí 23. prosince Pod Věží!

Vánoční koledy 
budeMe znoVu 
pět i V roce 2019
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Sládci plzeňského 
prazdroje spolu se stu-
denty pivovarnictví 
uvařili speciální pivo 
k  oslavám Mezinárodní-
ho dne studenstva a k vý-
ročí 30 let od Sametové 
revoluce. Sametový ležák 
symbolicky pracuje s da-
tem 17. 11. 1989.
 „Chtěli jsme připome-
nout důležitou roli stu-
dentů, jejichž listopadová 
demonstrace před třiceti 
lety definitivně nastarto-
vala demokratické změny. 
Proto jsme se rozhodli uva-
řit pivo s těmi, kteří studují 
dnes. Oslovili jsme studen-
ty oboru biotechnologie 
z  Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze i ty 
ze Střední průmyslové ško-
ly potravinářských techno-
logií v Podskalské ulici, zda 
by s námi chtěli uvařit pivo 
k uctění Sametové revolu-
ce,“ říká Daniel Urban, slá-
dek Plzeňského Prazdroje, 
který byl v roce 1989 sám 
studentem oboru kvasná 
technologie a  výroba piva 
na střední škole Podskal-
ská v Praze.

SaMetoVý 
ležák

nejVětŠí Vánoční StroM

Na vánočních trzích v západním Německu můžete narazit na známé firmy...

během poznávacích cest 
naší redakce jsme letos 
zavítali na údajně největ-
ší německé vánoční trhy 
do města dortmund, 
které leží ve spolkové 
zemi Severní porýní – 
Vestfálsko.
 Vánoční trh v Dortmun-
du nabízí největší vánoč-
ní strom světa - jedná se 
o neuvěřitelnou konstruk-
ci vysokou 45 metrů, váží-
cí 40 tun, kterou zdobí na 
1  700 červených smrčků 
a  48 tisíc světel. Münster 
- město má v čase vánoč-
ním jedinečnou atmosfé-
ru, kostely, staré domy, 
muzea, vše se decent-
ně osvítí zlatavou barvou. 
Ve  městě je 5 adventních 
trhů s  300  adventními 
stánky - patří k  největ-
ším německým adventním 

městům. Největší a  nej-
starší adventní trh je v ná-
dvoří radnice. Ve městě je 
i 6 metrů vysoká dřevěná 
vánoční pyramida.

 A i na těchto místech 
můžete narazit na známé 
firmy, které vyrazily pod-
pořit fotbalovou Slavii na 
její zápas v Lize mistrů :-)
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pohár pro Vítěze VodňanSké ligy 
za Sezónu 2018/2019 konečně pod Věží

Pohárová sestava nad výčepem je konečně kompletní. Takřka po roce!

okénko filMoVého fanatika
filmfanatic přináší po 
čase jeden seriálový tip. 
a i když je to trochu s od-
stupem, peckoidní mi-
nisérie Černobyl si vaší 
pozornost rozhodně za-
slouží!
 Jadernou katastrofu 
v  ukrajinském Černoby-
lu z  roku 1986 asi netřeba 
blíže rozebírat. Pro její plné 
pochopení však doporučuji 
právě tento seriál, protože 

tak realistické a syrové po-
jetí, jež vás bezesporu za-
sáhne, jsem dlouho neviděl. 
Samozřejmě, že téma nuk-
leární katastrofy je samo 
o  sobě dosti atraktivní, 
jenže tvůrci věnovali ob-
rovskou pozornost doslova 
každému detailu a o to pů-
sobivější je celkový obraz. 
Od prvotního zmatku bez-
prostředně po výbuchu re-
aktoru až po soudní proces 

– u každého dílu nebudete 
dýchat napětím a  strach 
z  neviditelného zabijáka 
vám bude svírat hrdlo.
 Naprosté absolutorium, 
milník televizní historie. 
Skličující depresivní drama 
v nepříjemně realistickém 
kabátu.

o tom, že fotbalový tým 
dg303 má u  nás v  hos-
podě svoji síň slávy, kde 
má vystavené všechny 
poháry, které za 25 let 
své existence získal, se ví. 
Stejně jako to, že nejno-
vější přírůstky máme vy-
stavené nad výčepem. 

 Zpravidla tam může-
te vidět velký putovní po-
hár pro vítěze Vodňanské 
ligy, pohár pro vítěze letní-
ho turnaje DG303 OPEN 
a  také menší pohár do tr-
valého vlastnictví pro ví-
těze Vodňanské ligy. Ale 
právě ten nám nad výče-

pem letos scházel. Tedy až 
do nedávna.
 Po loňské náročné do-
kopné se totiž zlatý kra-
savec dostal k  nám do 
hospody takřka s  ročním 
zpožděním, ale už je na 
svém místě, takže se na něj 
můžete mrknout.

Speciál 
Vyjde 
na SilVeStra 
také letoS

letos už posedmé se 
můžete těšit, jak si sil-
vestrovský večírek na le-
gendární základně pod 
Věží zpříjemníte čtením 
silvestrovského speciálu 
podvěžáckýho kurýra!
 Těšit se můžete na vtip-
né texty a nadsázku ještě 
o něco větší, než je tomu 
v běžném vydání našeho 
plátku. Dozvíte se napří-
klad, komu se hodláme 
složit na státní pohřeb, 
jaký je skutečný název 
jednoho legendárního 
tance z konce osmdesá-
tých let nebo kam už ne-
lítají České dráhy.
 Zkrátka vás znovu obo-
hatíme o vědomosti, které 
jsou doslova k nezaplacení 
(i silvestrovské vydání bude 
samozřejmě ZADARMO) 
a vy s nimi pak můžete dě-
lat parádu mezi méně se-
čtělými pijáky.
 Jedině čtenář Podvěžác-
kýho kurýra totiž pije in-
formován.
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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 už jdeš domů?“
„ Jo. Zítra jedu busem, 
tak nechci, aby mě 
vyloučili z přepravy, 
kdybych se poblil.“

Každý má nějaký důvod, proč jít 
z hospody domů o něco dříve...

Vodňanská liga přiná-
ší svým fanouškům a pří-
znivcům ojedinělý servis 
a  ten každým rokem na-
dále vylepšuje. letošní no-
vinkou jsou podcasty!
 Ti mladší jistě vědí o  co 
jde, ale pro ty starší se pře-
ce jen sluší tenhle termín vy-
světlit. Co to tedy je podcast? 
Zjednodušeně jde o zvukový 
záznam na internetu, který 
se dá stáhnout nebo poslou-
chat online zdarma.
 Vodňanská liga letos nabízí 
hned dvojici podcastů; prv-
ním je CIGI CAGA. Vlajko-
vá loď, která po každém kole 
přináší diskuzi nad uplynu-
lým kolem + zajímavé téma. 
Druhým podcastem je 4+1, 
což je telefonický rozhovor 
s vybraným hráčem.

VodňanSká 
liga Má SVůj 
podcaSt!

fotbalová fanoušci se 
v prosinci každoročně po-
týkají s nepřízní počasí.
 V tomto období je tře-
ba dbát zvýšené opatrnosti 
především na správný pitný 
režim. Na tribunách by tak 
vedle piva neměl chybět ně-
jaký ten litřík svařáku...

V proSinci by Se na tribunách neMěl 
podceňoVat pitný režiM

Slavia praha si letos zahrá-
la základní skupinu ligy 
mistrů. a  nebyla to su-
pina ledajaká; soupeřem 
sešívaných byla fc barce-
lona, inter Milán a  boru-
ssia dortmund. a právě na 
hřišti posledně jmenova-
ného odehráli slávisté svůj 
poslední zápas v  letošním 

ročníku milionářské sou-
těže. podvěžáci u  toho sa-
mozřejmě nechyběli!
 V konečném součtu to sice 
bodově nebyla žádná slá-
va, ale jistě se i mezi čtenáři 
Podvěžáckýho kurýra najde 
spousta těch, kdo by nevěřil 
ani těm 2 získaným bodům 
se zvučnými soupeři.

 Bodově to sice nevyšlo, 
ale herně sešívaní rozhod-
ně nezklamali. S  každým 
soupeřem odehráli napros-
to otevřenou partii a pokud 
by proměňovali své šan-
ce, mohli pomýšlet na víc. 
Naše sportovní redakce si 
i tak myslí, že šlo o důstoj-
né vystoupení.

SlaVia praha Se V dortMundu 
loučila S ligou MiStrů

Pohled ze slávistického kotle na stadionu Burussie Dortmund.


