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Podvěžáckej kurýr

V sobotu 15. února 2014 
skončil jubilejní 20. roč-
ník Vodňanské ligy a na 
jejím konci se už popáté 
v historii klubu stalo mi-
strem ligy DG303, kte-
ré jsme v  letošní sezóně 
sponzorovali. 
 A  krom poháru do tr-
valého vlastnictví získali 
jeho hráči také velký pu-
tovní pohár, který tak mi-
nimálně na rok našel svůj 
domov u  nás v  hospodě. 
DG303 u  nás totiž má 
svou síň slávy.
 Velký stříbrný pohár má 
včetně dřevěného pod-

stavce výšku 90 cm a váží 
bezmála 8 kg! Výška sa-
motného poháru je 70 cm 
a  jeho průměr 30 cm. Na 
dřevěném podstavci jsou 
ve dvou patrech připevně-
ny štítky se jmény jednotli-
vých vítězných týmů.
 Jeho masivní konstruk-
ce by měla být zárukou 
dlouhověkosti a  trvanli-
vosti, ale i přesto je mu ka-
ždý rok věnována náležitá 
péče, která už se mu do-
stala také letos - ještě před 
jeho umístěním k nám do 
hospody. K  poháru jsou 
v  rámci oslav jubilejního 

ročníku ligy připevněny 
červené a  modré stuhy, 
které ještě podtrhují výji-
mečnost nedávno skonče-
ného ročníku.
 Kromě této hlavní trofeje 
si DGčko po letošní sezóně 
Vodňanské ligy rozšířilo 
svou vítěznou sbírku ješ-
tě o  zmiňovaný pohár do 
trvalého vlastnictví a  také 
2 plakety za vítězství v zá-
kladní části a v samostatné 
soutěži Penaltový rozstřel. 
V  jubilejní sezóně, kdy 
DG303 slavilo 20 let od 
založení klubu, tak jeho 
hráči vyhráli co se dalo.

PoD Věží je teď Doma Velký 
PutoVní Pohár Pro Vítěze 
VoDňanské liGy

DG303 v únoru doplnilo svou bohatou sbírku trofejí o pohár nejcenější

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

Během 
olymPiáDy 
se PoD Věží 
VyDatně 
fanDilo

V únoru se v ruském soči 
uskutečnila z českého 
pohledu nadprůměrně 
úspěšná zimní olympiáda. 
 Naši reprezentanti z ní 
přivezli hned 8 cenných 
kovů - 2 zlaté, 4 stříbrné 
a 2 bronzové. Díky tomu 
jsme mohli v hospodě zaží-
vat radostné chvíle během 
fandění jednotlivým spor-
tovcům a týmům. K této 
příležitosti jsme ve výčepu  
hospody vyvěsili i českou 
vlajku.
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V průběhu olympiády 
v soči jsme samozřejmě 
fandili také našemu ho-
kejovému týmu.
 Bájné Nagano se sice ne-
opakovalo, ale i tak jsme se 
několikrát sešli v hojném 
počtu a drželi palce našim 
chlapcům. Olympijskou 
rozlučku si nejspíš prožil 
Jarda Jágr a když už na nic 
jinýho, tak na tenhle oka-
mžik se bude vzpomínat. 
Jardo díky za všechno!

fanDili 
jsme české 
rePrezentaci 
Proti norům

 Ve středu 5. března jsme 
u nás v hospodě fandili 
české fotbalové reprezenta-
ci, která poprvé nastoupila 
pod vedením nového tre-
néra Pavla Vrby. Vítězství 
nám nakonec pár minut 
před koncem zápasu sebral 
svou střelou bájný forvard 
Pedersen, ale to nic nemění 
na tom, že pivo nám stejně 
chutnalo.

Po zavedení free wifi 
se Pod Věží brzo uchytil 
také improvizovaný ju-
kebox. nejprve to byl 
pouze nápad, jak si levně 
zajistit hudební dopro-
vod k večírkům. Dnes už 
je z toho takřka tradiční 
kolorit večerních seancí 
na legendární základně.
 Reproduktory, které do 
tohoto projektu věnoval 
náš štamgast Lukáš Víšek 
jsme doplnili o  notebook, 
ke kterému nám pro změ-

nu pomohl další z  našich 
věrných štamgastů Paďák, 
a  improvizovaný jukebox 
byl na světě!
 Oproti klasickému má 
ale tu výhodu, že jeho ob-
sah je takřka neomezený 
a tak si v něm každý zaru-
čeně najde to své. Stačí si 
jen vzpomenout a zadat do 
vyhledávače. Nutno po-
znamenat, že nejlepším ře-
šením je bezesporu server 
youtube.com, kde najdete 
i  vpravdě zapadlé kleno-

ty světové hudební scény 
a  krom videoklipů k  son-
gům také filmové scénky. 
Čehož někdy v  budoucnu 
určitě využijeme k uspořá-
dání nějakého tématického 
večírku.
 Věříme, že náš improvi-
zovaný jukebox vás bude 
bavit i nadále a jestli náho-
dou někdy někomu nebyly 
jeho tóny k  duhu, tak se 
tímto omlouváme a  věří-
me, že chuť k pivu vám to 
nesebere.

imProVizoVaný jukeBox má úsPěch

Na improvizovaném jukeboxu jede muzika hlavně z youtube

V měsící únoru oslavil 
své narozeniny jediný 
ze štamgastů restaurace 
Pod Věží:
Tomáš Staněk
Dodatečně gratulujeme!

Gratulace 
únoroVým
oslaVencům

fanDili jsme našim hokejistům
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jak už bylo napsáno 
v úvodním článku tohoto 
čísla Podvěžáckýho ku-
rýra, v  sobotu 15. února 
skončil jubilejní 20. roč-

ník Vodňanské ligy, kte-
rý jsme letos premiérově 
sponzorovali.
 Jeho vítězem se stal tým 
DG303 a  také pro tuh-

le partičku jsme v  našem 
rozpočtu našli nějakou tu 
částku na přilepšení, čímž 
se řadíme mezi štědré doná-
tory vodňanského sportu. 
Věříme, že s Vodňanskou 
ligou budeme spojeni také 
v příští sezóně a svoje do-
kopné si u nás udělá třeba 
i více týmů, než jen zlaté 
DG303 a bronzoví Kapři. 
Rádi tu přivítáme všechny 
žíznivé hráče.

kromě DG303 u nás své 
umístění na stupni vítězů 
Vodňanské ligy v únoru  
zapíjeli také kapři.
 Tradiční účastník Vod-
ňanské ligy a vedle DG303 
druhý z doposud hrajících 
zakládajích členů ligy, 

k  nám dorazil hned po 
vyhlášení výsledků ve ves-
tibulu víceúčelové haly. 
Kádr letošního 3. týmu 
Vodňanské ligy si pak 
oslavy bronzové příčky 
zpříjemnil sledováním ho-
kejového zápasu mezi naší 

reprezentací a  Švýcarskem 
na OH v ruském Soči.
 K medailovému úspěchu 
a zisku poháru samozřejmě 
gratulujeme a  věříme, že 
také oslavy dalších úspě-
chů se budou konat u nás 
v hospodě.

PoD Věží si uDělali DokoPnou kaPři

Hráči FC Kapr, mezi nimiž nechybí naši štamgasti...

na olymPiáDu 
se PřiPraVoVali 
také naši 
štamGasti

 Svou přípravu na zimní 
olympiádu v Soči vzal hod-
ně vážně také jeden z našich 
stálých hostů. Konkrétně 
pak Ondra Víšek, který si 
vyrazil na soustředění na 
hory, kde se hodlal dostat 
do reprezentační formy 
a snad se na divokou kartu 
ještě dodatečně kvalifikovat 
do olympijského závodu 
v superobřím slalomu.
 Během tvrdého tréninku, 
který si v  ničem nezadal 
s pověstným drilem němec-
kého rasa Felixe Magarha, 
ale došlo k  nešťastnému 
zranění, po kterém musel 
Ondra podstoupit operaci. 
Ta naštěstí obře dopad-
la a  tak už se může plně 
věnovat rekonvalescenci 
v našem rehabilitačním za-
řízení - čímž opět rozšiřuje-
me služby našeho podniku 
a  předbíháme konkurenci 
i dobu. 
Ondrovi pak samozřejmě 
přejeme brzké uzdravení.

skončil juBilejní ročník VoDňanské 
liGy, který jsme PoPrVé sPonzoroVali
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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

DG303 si letos připsalo 
už pátý titul mistra Vod-
ňanské ligy v klubové 
historii, když si ve finá-
le poradilo se sokolskou 
loukou.
 Cesta do finále letošního 
Pod Věží FINAL4 vedla 
přes FC Mexico, se kte-
rým si DGčko poradilo po 
dvou vítězných zápasech 
(4:1 a 5:1) a coby vítěz zá-
kladní části tak potvrdilo 
roli favorita letošního roč-
níku Vodňanské ligy.
 Ve finále si pak DGčko 
připsalo 2 vítězství nad 
Sokolskou loukou v po-
měrech 5:1 a 6:2, čímž 
spustilo mohutné oslavy 
nadmíru vydařeného roč-

níku, ve kterém klub slavil 
20 let od svého založení.
 Krom tohoto celkového 
vítězství ale hráči DG303 
slavili také zmiňované ví-
tězství v základní části ligy 
i vítězství v samostatné 
soutěži penaltový rozstřel, 
čímž zkompletovali treble. 
Třešničkou na dortu pak 
bylo dvojnásobné zastou-

pení v All Star týmu ligy 
(Honza Hornát  a Míra 
Vorel) i cena pro nejlepší-
ho hráče letošního ročníku 
(Míra Vorel).
 DGčko si prostě svoje 
výročí náležitě užilo, pro-
tože vyhrálo doslova co se 
dalo. Přímo na ploše pak 
nechyběla ani děkovačka 
fanklubu.

PoD Věží mělo DokoPnou 
mistroVské DG303

stáhněte 
si ročenku 
VoDňanské 
liGy

DG303 - mistr ligy, vítěz základní části a vítěz soutěže Penaltový rozstřel

už potřetí se můžete po-
nořit do stránek ročenky 
Vodňanské ligy. ta letoš-
ní vám nabídne hned 64 
stran zajímavého čtení 
i zkoumání statistik.
 V ročence najdete všech-
ny výsledky a  komentá-
ře k  jednotlivým kolům 
a  všem zápasům, analýzy 
jednotlivých fází ligy, nej-
rúznější statistiky, grafy 
a  samozřejmě představení 
jednotlivých účatníků ju-
bilejního 20. ročníku. 
 Vzhledem k tomu, že le-
tos to byl vskutku slavnost-
ní ročník, je také ročenka 
vyvedená ve slavnostním 
bílo-zlatém provedení. Lis-
tujte tedy 64 stránkami le-
tošní ročenky Vodňanské 
ligy a šiřte jí volně dál, aby 
se o Vodňanské lize dozvě-
dělo co nejvíce lidí. Snad 
vás její obsah uspokojí 
a  najde si místo ve vašem 
archivu.  Ročenku stahujte 
na www.vodnanskaliga.cz


