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Podvěžáckej kurýr

V  pátek 30. května se 
na  vodňanském fotba-
lovém hřišti odehrála 
unikátní fotbalová ex-
hibice. V  rámci oslav 20 
let od  založení klubu 
DG303 v  něm nastoupil 
výběr DGčka proti hrá-
čům vodňanské divize 
z let 1995-–2000. 
 Hrálo se 2x 30 minut 
a na obě mužstva byli evi-
dentně hodně zvědaví také 
diváci. V ochozech se jich 
totiž sešlo cca 100, což 
je určitě krásná návštěva 
vzhledem k  tomu, že se 
jednalo o  „pouhý sranda-
mač“.

 Počasí se ke konci týdne 
naštěstí umoudřilo. Vydat-
né deště ustaly a  hráčům 
i  divákům tak byly po-
skytnuty vskutku ideální 
fotbalové podmínky; tep-
lota kolem 20 °C, lehký 
podvěžácký vítr, vlhkost 
vzduchu neměřena, ná-
sledná žíznivost naopak 
neměřitelná. Zkrátka, kdo 
by ten páteční podvečer 
odolal fotbalovému má-
mení s příslibem té nejlepší 
zábavy ve druhé fázi?!
 Odpověď je zcela jedno-
duchá; takřka nikdo. Sa-
motnému zápasu se věnuje 
článek na poslední stránce 

tohoto vydání Podvěžác-
kýho kurýra, takže tady se 
můžeme soustředit na stu-
dio Dohráno, které se toči-
lo u nás v salónku.
 Účast obou mužstev byla 
vskutku vzorová a  potě-
šující je, že dorazila i  řada 
zakládajících nebo letitých 
členů DG303, kteří se ne-
podívali na  hřiště, ale své 
pokračovatele podporovali 
alespoň v hledišti.
 V hospodě se všichni ak-
téři evidentně neviděli po-
prvé, protože se zábavou 
se neotálelo a diskutovalo 
se až do  brzkých ranních 
hodin.

DG303 slaVilo poD 
Věží 20. narozeniny

Účast na druhé fázi oslav byla vskutku vzorová a v salónku se sešla řada legend

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

startuje 
fotbaloVá 
horečka, 
prožijte jí 
poD Věží

Ve čtvrtek 12. června 
2014 odstartovalo v bra-
zilském rio de janieru 
jubilejní 20. Mistrovství 
světa ve fotbale.
 Všechny zápasy nabídne 
na svých obrazovkách Čes-
ká televize a jelikož vysílací 
časy jsou pro Evropu hodně 
příznivé, věříme, že se u nás 
na nějaký ten zápas stavíte.
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nedávno proběhly také 
tradiční Vodňanské ry-
bářské dny, které jste 
po  kratší odmlce znovu 
mohli strávit v příjemném 
prostředí naší hospody.
 Počasí bylo možná pří-
větivé k  fotbalistům, kteří 
nastoupili ke  zmiňované-
mu exhibičnímu zápasu, 
ale na Rybářské dny se pří-
liš nevyvedlo. Déšť a chlad 
spíše nabádali k tomu, aby 
člověk zasedl do hospůdky 
a  možná ještě zvážil, jestli 
si neprodloužit grogovou 
sezónu. Což jen potvrzuje 

někdejší slova legendární-
ho fotbalového šíbra Ivana 
„Ivánka“ Horníka, že je 
to „celý vo počasí“ a  jestli 
bude chcát, tak jsme v...
 Nechme ale stranou po-
lemiky nad vlivem mete-
orologických podmínek 
na osudy fotbalových utká-
ní a soustřeďme se na to, že 
klimatické změny naštěstí 
nemají vliv na  docházku 
našich štamgastů. Ti se to-
tiž zase jednou ukázali coby 
skuteční srdcaři a i přes ne-
přející podmínky k  nám 
dorazili a užili si u nás Ry-

bářské dny. Franz Straka by 
měl určitě radost, že u nás 
v  hospodě hrajeme na  ten 
morál, srdíčko a  snad by 
nás za odměnu pohostil 
i  tím pověstným tataráč-
kem, popř. doplnil stravu 
vydatným olejíčkem.
 Zábava nicméně byla tak 
intenzivní, že řada jedin-
ců nebyla schopna men-
tálně ani fyzicky pobrat 
nadlimitní kapacity onoho 
večera a tak jediná publi-
kovatelná fotka přináší spí-
že otazníky, než aby cokoli 
objasňovala.

preMiéroVé rybářské Dny 
na obrozené záklaDně se VyDařily

Jediná publikovatelná fotografie z archivu zúčastněných štamgastů

ještě před odletem 
do brazílie se u nás zasta-
vili vybraní jedinci italské 
fotbalové reprezentace 
a  udělali si tu generálku 
svých budoucích oslav.
 Překvapiví hosté dora-
zili v  pozdních hodinách 
jednoho blíže nespecifiko-
vaného sobotního večera 
a s jižanským temperamen-
tem sobě vlastním se pus-
tili do  nacvičování oslav 
budoucího úspěchu. A po-
dle intenzity a nasazení bě-
hem tohoto nácviku vám 
doporučujeme, abyste si 
vsadili na to, že Italové bu-
dou letos mistří světa.
 Rychlost pohybů, které 
předváděli během generál-
ky dělala problémy nejen 
prostému lidskému oku, ale 
dokonce i moderní techni-
ce, která jen stěží zachyti-
la jednoho z  členů italské 
výpravy v  trošku strnulejší 
póze.
 Na  krku Italů nechyběly 
zlaté medaile a  došlo také 
na  nácvik italské hymny, 
která zazněla z našeho im-
provizovaného jukeboxu. 
Její podání se evidentně lí-
bilo a se slovy díků se nad 
ránem italští hráči vydali 
směr Brazílie.

squaDra 
azzurra 
laDila forMu 
poD Věží

DoDatečná narozeninoVá Gratulace 
jirkoVi „kuňákoVi“ noVákoVi

V záplavě narozeninových 
gratulací jsme trestuhod-
ně zapomněli na ústřední 
postavu naší hospody - 
jirku nováka. tímto svůj 
rest napravujeme.

 Jirka oslavil své narozeni-
ny v dubnu a myslíme, že za 
všechny štamgasty i občas-
né návštěvníky můžeme do 
dalších let popřát jen to nej. 
Takže všechno nejlepší!
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V  květnu proběhlo také 
Ms v ledním hokeji, na kte-
rém naše chlapce po  del-
ší době vedl legendární 
Vláďa růžička a kde jsme 
obsadili konečné 4. místo. 
brali jsme tak nepopulární 
bramborové medaile. 
 Na  všechny zápasy čes-
ké reprezentace se u  nás 
v  hospodě scházela pěkná 
návštěva, která beze zbyt-
ku držela palce našim ho-

kejistům. Po  vesměs oku 
lahodících a  nervydrásajích 
zápasech jsme to nakonec 
dotáhli „pouze“ na  4. příč-
ku a z Běloruska tedy odjeli 
bez medaile. Ani to nám 
ale nezkalilo krásné zážitky, 
které jsme prožívali během 
sledování zápasů naší hoke-
jové reprezentace a už se moc 
těšíme na  příští rok, kdy se 
MS v ledním hokeji odehraje 
v ČR.

ke  zmiňovanému ex-
hibičnímu zápasu mezi 
DG303 a  vodňanskou 
divizí vznikl také pamá-
teční plakát, který od  le-
tošního července ozdobí 
stěny salónku. 

 Společně jsou na něm 
vyfocení všichni aktéři 
exhibičního zápasu. Pod 
jejich fotografií nechybí 
jmenovité sestavy a v le-
vém horním rohu ani zna-
ky obou klubů; za DG303 

je zde výroční logo, se kte-
rým letos hráči DGčka na-
stupovali na retrodresech 
a samozřejmě také klasic-
ké logo s hvězdami, coby 
symboly mistrovských ti-
tulů.

 Slavnostní předávání pla-
kátu proběhne o  tomto ví-
kendu a  reportáž z  tohoto 
slavnostního ceremoniálu 
očekávejte v  příštím vydá-
ní Podvěžáckýho kurýra. 
Za  DGčko bude plakát 
předávat manager a  hrající 
kapitán v  jedné osobě Ros-
ťa Bakula, za restauraci Pod 
Věží bude přebírat Jirka 
Novák, který rovněž zasáhl 
do  exhibice v  brance vod-
ňanské divize. Coby letitý 
hráč DG303 i FK Vodňany 
a brankář, který stál u prv-
ního titulu DGčka v  roce 
2008, má zkušenosti z obou 
týmů a je tedy dozajista tou 
nejpovolanější osobou, která 
by měla památeční plakát 
v krásném rámu převzít.
 Pokud okolnosti dovolí, 
budeme se snažit natočit z 
předávajícího ceremoniálu 
nějaké oku lahodící video, 
které posléze zveřejníme 
na našem facebookovém 
profilu.

DG303 vs. DIVIZE
Exhibiční zápas v rámci 20. výročí od založení klubu DG303

Pátek 30. května 2014

dg303.cz
Zleva nahoře: Lukáš Říha (rozhodčí zápasu), Pepa Raušer, Michal Polák, Zdeněk Liška, Rosťa Bakula, Pepa Hrachovec, 
Radek Varyš, Martin Kopenec, Fanda Frank, Roman Velek, Míra Vokatý, Vašek Mareš, David Bečvář, David Jarolímek, 
Milan Křenek, Honza Veselý    Zleva dole: Filip Bína, Honza Hornát, Jarda Volmut, Pepa Chalupský, Karel Srkal, Karel Kukla, 
Vašek Hrachovec, Honza Carda, Jirka Novák, Míra Lang, Petr Fürst, Honza Jakš, Míra Mareš, Radek Kapusta

VzpoMínkoVý plakát na exhibiční fotbaloVý 
zápas DG303 a DiVize ozDobí stěnu salónku

Aktéři exhibičního zápasu na společném snímku

fanDili jsMe našiM běheM Ms V hokeji
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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

VýsleDkoVý 
serVis:
DG303 vs. DiVize

DG303 vs. DiVize Vod-
ňany 3:2 (3:0)

branky: 2. a  28. Honza 
Hornát, 25. Pepa Hracho-
vec - 51. a 59. Míra Vokatý
Přihlíželo 100 diváků

sestava DG303: Filip 
Bína, Zdeněk Liška - Petr 
Fürst, Michal Polák, Rosťa 
Bakula, Karel Srkal, Hon-
za Hornát, Jarda Volmut, 
Pepa Chalupský, Karel 
Kukla, Pepa Hrachovec, 
Pepa Raušer. Ze zakláda-
jících členů DG303 na-
konec nastoupili pouze 
Milan Křenek a  Zdeněk 
Mareš. Ostatní ale nechy-
běli v ochozech.
sestava vodňanské divi-
ze: Jirka Novák - Honza 
Carda, Martin Kopenec, 
Radek Varyš, Roman Ve-
lek, Fanda Frank, Honza 
Veselý, Míra Lang, Luboš 
Hrdlička, Vašek Hracho-
vec, Radek Kapusta, Míra 
Mareš, Vašek Mareš, Míra 
Vokatý, David Jarolímek 
a Honza Jakš. Trenéři Jar-
da Švarc a Pepa Průcha.

V  sobotu 5. července se 
na  hřišti s  umělým povr-
chem v  areálu zš bavo-
rovská uskuteční už 6. 
ročník tradičního letního 
turnaje DG303 open. 
a naše hospoda bude letos 
partnerem tohoto turnaje!
 Stal se z  toho už tradič-
ní kolorit začátku prázd-
nin; na začátku července se 
na  umělé trávě vedle hlav-
ního hřiště FK Vodňany 
utká 8 týmů o  velký pu-
tovní pohár, poháry do  tr-
valého vlastnictví i  další 
věcné ceny. Fotbalový tur-
naj DG303 OPEN už má 
zkrátka svojí historii a  po-
malu se stává tradiční fotba-
lovou náplní začátku léta.

 Stejně jako v  minulých 
letech, tak i  letos dorazí 
tým Študáků z Prahy, kte-
ří už podruhé v řadě sesta-
ví na turnaji hned dva týmy. 
Minulý rok obsadili Študá-
ci 3. a 4. místo, takže uvi-
díme, jestli si letos budou 
dělat i větší nároky a navá-
ží tak třeba na své historic-
ké prvenství v turnaji z roku 
2011.
 V  cestě jim bude stát 
samozřejmě pořádají-
cí DG303, které zatím ani 
jednou nechybělo ve  finále 
a také obhájce loňského pr-
venství - tým FK Protivín. 
Kompletní letošní obsa-
zení se dozvíme po  víken-
du na webových stránkách 

www.dg303.cz, ale už dnes 
je jasné, že tento rok bude 
mít turnaj jedno z nesilněj-
ších obsazení. To by pak 
dozajista mělo být tou nej-
lepší pozvánkou pro diváky 
k jeho návštěvě. A navazují-
cí druhá fáze pak nevbuzuje 
o nic menší očekávání.
 Večerní studio Dohráno 
bude klasicky následovat 
bezprostředně po skončení 
turnaje a jeho nejžíznivější 
aktéři se tak Pod Věží obje-
ví přibližně v 17h. Rezervo-
vaný pro ně bude salónek, 
kde se ten večer dozajista 
stane realitou několik surre-
alisticky bizarních skuteč-
ností, které jakoby vypadly 
z plátna Salvadora Dalího.

5. čerVence se uskuteční už šestý 
ročník turnaje DG303 open

Finalisté loňského ročníku: stříbrné DG303 a vítězný FK Protivín


