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Podvěžáckej kurýr
online už
můžete být 
i pod věží!

pravidelným návštěv-
níkům naší restaura-
ce určitě neuniklo, že 
v  průběhu listopadu se 
na stěnách salónku obje-
vily poháry. 
Všechny trofeje patí fot-
balovému klubu DG303, 
který pro letošní ročník 
Vodňanské ligy sponzoru-
jeme. Klub byl založen už 
v r. 1994 a všechny poháry 
tak byly získané v průběhu 
dvaceti let. Celkem jich je 
úctyhodných 23 a  to ješ-
tě chybí putovní poháry 
za  vítězství ve  Vodňanské 
lize (2009, 2010, 2011 
a  2012) nebo letním tur-
naji DG303 OPEN (2010 

a 2012). Ty mají letos v dr-
žení jiné kluby, ale my vě-
říme, že po  letošní sezóně 
se Pod Věž podívá velký 
putovní pohár pro vítěze 
Vodňanské ligy. A  nej-
lépe v  létě ho pak doplní 
i  pohár pro vítěze turnaje 
DG303 OPEN.

Poháry jsou umístěny 
na speciálním soklu, který 
byl za tímto účelem v hos-
podě nainstalován. Insta-
laci sii vzali na  starosti 
Rosťa a  Rosťa Bakulovi 
společně s  Jirkou Nová-
kem za  dozoru Honzy 
Veselého a  asistence Gá-
biny Vacikarové. Náklady 

na samotnou výrobu soklu 
pak  zainvestovalo DGč-
ko z  klubové kasy, takže 
tentokráte naši štamgasti 
nemuseli pořádat finanční 
sbírku. Což jen potvrzuje 
zdravou finanční situaci 
klubu. Nebyli by to ale 
naši milí štamgasti, kdyby 
nepřišli s nějakým tím vy-
lepšovákem. Za poháry se 
tak nainstalovalo i speciál-
ní osvětlení, které dokáže 
salónek rozzářit s  patřič-
nou intenzitou. K pivu tak 
našim návštěvníkům mů-
žeme dopřát i  lahodný 
pocit vítězství, když si lok-
nou zlatavého moku pod 
blištivými trofejemi.

dG303 má v salónku 
svojí síň slávy

Salónek teď doslova září.

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

vyslyšeli jsme přání ně-
kolika našich štamgastů 
a v hopsodě jsme zpro-
voznili wifi síť.
Od pátku 15. 11. si tak Pod 
Věží můžete vychutnávat 
pivo a být přitom stálen 
online! V hospodě totiž 
byla v tento slavný den 
zprovozněna WiFi síť, na 
kterou se naši návštěvníci 
mohou připojit. O rafino-
vaně sofistikované heslo si 
řekněte obsluze a nic už 
vám nebud bránit, podělit 
se o svoje zážitky z hospo-
dy online.
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v  sobotu  4.11. se hrál 
historicky první zápas 
ve f lorbale mezi  legen-
dární základnou (lZ) 
pod věží proti píďov-
cům z družby. přestože 
věkově byla favoritem 
družba, zápas se od za-
čátku jednoznačně vy-
víjel  ve prospěch lZ. 
Skóre pravidelně narůsta-
lo, až se zastavilo na ex-
hibičním výsledku 14:9. 
Zřejmě jenom běhání 
nestačí, je třeba vždy za-
pojit mozek a to nejenom 
při zápase, ale již při vý-
běru správné hospody a 
tudíž i vítězné sestavy. 
Nerozhodnost ve výběru 

hospody se nevyplatila 
Hurdovi, který byl těs-
ně před začátkem zápasu 
přeřazen do kádru Druž-
by. Sedět jednou prdelí 
na dvou židlích se nikdy 
nevyplácí. Snad si tento 
mladý chlapec vezme po-
naučení !  Ihned po zápa-
se Kuňák nabídl Hurdovi 
pomocnou ruku v  podo-
bě odvozu na základnu. 
Ten se slovy „Ten kousek 
dojdu pěšky“ pomoc re-
zolutně odmítl a odebral 
se ke stejně truchlícím 
kamarádům do Družby. 
Tam podle našich infor-
mací zápas pečlivě roze-
brali viz odposlechnuto: 

aktuality Z FlooRballu: 
lZ pod věží vs. dRužba 14:9
sestava lZ: Brambor, Binič, Vesy, Chmelda, Hrdla, Kuňák, Šafrda, Vokáč, Lama
družba: Gary, Muchlík, Vobr, Švec, Zatřepálek, Turkony, Bečky, Přema, Hurd

Bečky: „Až budeme hrát 
příště, tak profesionální 
florbalisty musíme rozdělit 
– nejsou takticky na výši“
Turkony na Garyho: „Ty 
jsi nějaký trenér, že nám 
poroučíš?“ Gary: „Kdybych 
byl trenér, tak tě vyřadím 
z kádru !!!“
Gary na Vobra: „Kolik ti 
je let, třicet dva? Mně když 
bylo třicet dva, tak jsem 
boural mantinely a ty je-
nom čumíš !“
Protože zápas skončil 
s  pěkným výsledkem, 
náležitě jsme si večer vy-
chutnali a po několika 
pivíčkách a rumíčkách se 
odebrali na lože.

Čas kutilů 
pod věží

Většina z  vás si určitě pa-
matuje na seriál Kutil Tim. 
I  Pod Věží je občas třeba 
zručná ruka domácího ku-
tila. Tu je třeba dotáhnout 
kliku, tu třeba vyměnit 
žárovku. A  právě při vý-
měně žárovky se nám po-
dařilo zachytit výčepního 
Jirku nováka, který během 
dokopné vodňanského B 
týmu operativně zastal 
místo údržbáře a  za  asi-
stence několika silných 
jedinců provedl sofistiko-
vanou výměnu žárovky.

Česko 
obHájilo 
vítěZství 
v davis Cupu
Stejně jako loni, tak i  le-
tos se našim tenisovým 
reprezentantům podařilo 
zvítězit v  boji o  salátovou 
mísu a  obhájili tak svoje 
prvenství v  Davis Cupu. 
O víkendu 21. – 23. 11. se 
samozřejmě fandilo i u nás 
Pod Věží a  kdo se zúčast-
nil, určitě si z hospody od-
nesl další skvělý zážitek, 
o kterém bude moct v bu-
doucnosti vyprávět příštím 
generacím.

Logo našeho floorballového týmu.
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kdo dobře sleduje náš 
facebookový profil nebo 
prostě patří mezi pravi-
delné návštěvníky naší 
hospody, tomu určitě 
neuniklo, že ve  výče-
pu se objevilo takzvané 
aqárko. 
Pamětníkům starých časů 
je tento unikátní vyná-
lez jistě dobře známý, ale 
pojďme ho nyní představit 
těm, kterým nic moc ne-
říká; jde o nádobu na mí-
chané drinky, kam se vejde 
až 5l pitiva, což je ideál-
ním řešením pro hromad-
né degustace např. koly 
s  rumem. proto neváhejte 
a  vyzkoušejte naše aqárko 
v  kombinaci s  extra dlou-
hými brčky, které násobí 
požitek z pití.

Coby vstřícní podporo-
vatelé nejrůznějších akti-
vit, při kterých se člověku 
dělá žíznivo, jsme se pro 
letošní sezónu stali spon-

zory vyřazovací části 
vodňanské ligy. 
Ta se letos poprvé bude 
týkat pouze 4 nejlepších 
týmů, a proto nese označe-

ní FINAL4. Ve Vodňanské 
lize se tedy letos bude hrát 
Pod Věží FINAL4, jehož 
logo si můžete prohléd-
nout na obrázku výše.

pod věží je letošním 
sponZoRem vyřaZovaCí 
Části vodňanské liGy

leGendáRní 
akváRko je 
taky Zpátky

v listopadu oslavil na-
rozeniny jediný náš šta-
mgast, kterému tímto 
dodatečně gratulujeme:
Jirka Paďák Pazdera

GRatulaCe 
listopadovým
oslavenCům

spaRťani si u nás dali dostaveníČko 
před Zápasem s mladou boleslaví

pod věží nenese svou 
přezdívku „základna“ 
nadarmo. v minulosti 
se u nás chvázeli před 
odjezdy na zápasy sla-
vie praha slávisté a nyní 
jejich tradici vzorně pře-
vzali také sparťané, což 
je samozřejmě šlechtí.

Vodňansští příznivci fot-
balové Sparty Praha si 
u nás dali dostaveníčko 
před odjezdem na zápas 
a Mladou Boleslaví. Za-
plněnou hospodu se po-
dařilo zachytit několik 
chvil před odjezdem, kdy 
všichni sparťané nasáva-

li atmosféru a dodávali si 
kuráže naším lahodným 
pivem. V Praze se jim pak 
po něm určitě stýskalo, 
protože řada jedinců se na 
základnu ještě téhož veče-
ra vrátila a zdržela se do 
zavíračky. Zkrátka; všude 
dobře, Pod Věží nejlíp!
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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!

aby toho fotbalu nebylo 
v aktuálním vydání pod-
věžáckýho kurýra málo, 
zmíníme se ještě o před-
sezóoní schůzi, kterou si 
u nás v listopadu udělalo 
dG303. 

Tradiční účastník Vod-
ňanské ligy letos slaví 
20 let od  založení klubu 
a my jsme jeho generálním 
sponzorem. Naše logo se 
tak objeví na  výročních 
dresech, ve  kterých letos 

DGčko nastoupí. Na před-
sezónní schůzi se zchmelo-
vala parta a fasovaly dresy, 
které dostaly také všech-
ny letošní posily DG303. 
S  dresy zapózovali také 
oba letošní sponzoři týmu.

pod věží mělo v listopadu 
předseZónní sCHůZi dG303

DG303 letos slaví 20 let 
od založení klubu a pro ju-
bilejní sezónu si připravilo 
speciální logo i  retrodre-
sy. Jeden z  exkluzivních 
retrodresů věnovali hráči 
DGčka k nám do hospody 
a kdo by chtěl rozšifrovat 
skryté odkazy výročního 
loga, může si na  pomoc 
vzít malý tahák, který 
vám exkluzivně přináší-
me. Tušil někdo z vás, co 
se za symboly skrývá?

výRoČní loGo a RetRodRes dG303

| grafická úprava www.grafik44.cz

pod věží 
měla letos 
dokopnou 
obě mužstva 
Fk vodňany

V  listopadu 2013 si u  nás 
udělaly svoje dokopné 
obě vodňanská družstva 
mužů. Béčko, které hraje 
okresní přebor, mělo svůj 
závěrečný večírek v  sobotu  
9. 11. a byla to taková malá 
generálka na  dokopnou 
A  mužstva. To letos hraje 
I. A  třídu a  jeho dokop-
ná se uskutečnila v  sobotu  
16. 11. Na obou akcích byla 
k  dispozici také reprodu-
kovaná hudba a díky tomu 
se ukázalo, že Pod Věží lze 
bez obtíží připravit také ta-
neční parket. Zábava měla 
takové grády, že pozitivní 
atmosféra se doslova ne-
vešla do hospody a musela 
si razit cestu ven oknem!

4 chmelové hlávky
představující 4 tituly DG303, 

které klub získal v letech 2008, 
2009, 2011 a 2012.

historický míč
má odkazovat ke kořenům 

DG303 v r. 1994. A i když 
už se tenkrát s takovými 

nehrálo, jde o jasně čitelný 
symbol, odkazující 

ke stáří klubu.

letopočty 1994–2014
ohraničující existenci klubu.

2 klasy ječmene
symbolizující 2 dekády 

existence klubu. Oba klasy 
mají 10 řad a každá z nich tedy 

představuje 1 rok existence klubu.


