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Podvěžáckej kurýr

V  sobotu 5. července 
2014 se na hřišti s  umě-
lým povrchem v  areálu 
ZŠ Bavorovská uskuteč-
nil už 6. ročník fotba-
lového turnaje DG303 
OPEN, který pořádá  za-
kládající člen Vodňanské 
ligy - tým DG303.
 Mančaft, který jsme 
v uplynulé sezóně Vodňan-
ské ligy sponzorovali, tím 
završil jubilejní ročník, ve 
kterém slavil 20 let od za-
ložení klubu. A nutno po-
dotknout, že toto jubileum 
oslavili hráči DGčka s pa-
třičnou grácií; k  zimnímu 

mistrovskému titulu totiž 
přidali také zlatý vavřín 
ze svého letního turnaje 
a v  sezóně tak vyhráli do-
slova a  do písmene co se 
dalo. Gratulujeme!
 Kdo se na turnaji ne-
byl podívat osobně, tomu 
snadno uteklo, že do brá-
ny DGčka byl na poslední 
chvíli povolán náš nejlepší 
hospodský Jirka Brankář-
ská legenda Novák alias 
Kuňák. V  zastoupení tra-
diční jedničky DG303 
Zdeňka Lišky si vedl s no-
blesou i  ledovým klidem 
sobě vlastním a v průběhu 

turnaje pustil za svá záda 
pouhopouhé 2 (slovy dva) 
góly. Nejlepším brankářem 
turnaje se ale ani přesto 
nestal. Zaslepená komise, 
která o tomto titulu rozho-
dovala, vyhlásila nejlepším 
brankářem turnaje Patrika 
Kříže alias Kužela z budě-
jovického Absolut Teamu.
 Po turnaji nicméně ná-
sledovalo večerní studio 
Dohráno, které se za pří-
tomnosti drtivé většiny 
účastníků turnaje, včetně 
pražských Študáků, točilo 
u  nás. Detaily najdete na 
webu www.dg303.cz

DG303 VítěZNě ZaVrŠilO 
sVOu juBilEjNí sEZóNu

V salónku samozřejmě proběhlo vítězné kolečko s putovním pohárem... :-)

Lajkněte si Pod Věží na

FacebookU

ZNOVuOtEVřENá 
ZáklaDNa OslaVí 
ZačátkEm srPNa 
1. NarOZENiNy

slibovaná narozenino-
vá oslava restaurace Pod 
Věží se blíží! Vězte tedy, 
že monstrakce proběhne 
v  sobotu 2. srpna, takže 
si kroužkujte tohle da-
tum v kalendářích. 
 V  rozlehlé vstupní hale 
naší hospody bude ten ve-
čer připraveno speciální 
plátno, na které bude moci 
každý návštěvník naroze-
ninové oslavy zaznamenat 
své přání našemu restau-
račnímu zařízení. Autor 
nejoriginálnějšího nebo 
nejvtipnějšího přání si pak  
z  večírku odnese lahev 
aperitivu. Takže neváhejte 
a doražte!
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V  průběhu parných let-
ních měsíců se u  našich 
návštěvníků zvyšuje po-
cit žízně, takže je potřeba 
navyšovat kalibr.

 Tim Kutil Taylor by měl 
z  naší základny určitě ra-
dost, protože překalibro-
vání půllitrů na tupláky 
dokonale odpovídá jeho 

názoru, že Co chceme? 
VYŠŠÍ VÝKON! Naše 
tupláky jsou tedy vpravdě 
timtejloryzovány.
 A  jestliže je tuplák 
k  tomu všemu krásně 
namražený, konzumace 
zlatavého moku z jeho vy-
chlazené konstrukce prostě 
nemá chybu!
 Takže neváhejte, nestyď-
te si také nabídnout a do-
přát si občas něco navíc. Ať 
už přímo v hospodě, nebo 
doma na zahrádce.

rEDakčNí 
OmluVa DaViDu 
BEčVářOVi

V  minulém čísle Pod-
věžáckýho kurýra jsme 
vás informovali o  ex-
hibičním zápase, který 
odehrálo DG303 proti 
vodňanským divizioná-
řům z let 1995–2000. Za-
úřadoval však pověstný 
tiskařský šotek!
 Ze sestavy nám totiž vy-
padl David Bečvář, který 
samozřejmě k  zápasu také 
nastoupil. tímto se mu 
celá redakce i  vydavatel-
ství omlouvá a upřesňuje, 
že jeho jméno naštěstí šo-
tek nevymazal z  pamětní-
ho plakátu, který visí u nás 
v salónku, což je bezesporu 
důležitější :-)

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

Zhruba měsíc žil celý 
svět fotbalovým šampio-
nátem v Brazílii. a neji-
nak tomu bylo také u nás 
v hospodě.
 Díky vynálezu zvané-
mu televize jsme tak moh-
li být na vlastní oči svědky 
neopakovatelných zážitků, 

které nám letošní mistrov-
ství světa ve fotbale moh-
lo nabídnout. Ať už to byl 
masakrální debakl domácí 
Brazílie v semifinále s Ně-
meckem nebo Suarézův 
zákus do italského beka, 
vše jsme mohli sledovat 
v HD kvalitě. 

 V  pozdější fázi šam-
pionátu se však v  salón-
ku ustoupilo od sledování 
HD, protože signál s men-
ším rozlišením měl opro-
ti HD kanálu několik 
sekund náskok a  výkři-
ky GÓÓL z výčepu kazily 
moment překvapení.

Fotbalisté Německa se stali zaslouženými mistry světa

POD Věží jEDOu i  tuPláky

POD Věží jsmE PilNě slEDOVali ms VE fOtBalE

V  červnu jsme u  nás za-
píjeli narození našeho 
hudoucího štamgasta – 
Dominika marka.
 Je tedy vidět, že u  nás 
Pod Věží se myslí hodně 
dopředu, pokrokově. Ma-
mince i  tatínkovi tímto 
gratulujeme a  přejeme se 
synátorem jen samé radosti 
a hlavně zdraví. 

ZaPíjEli jsmE 
BuDOucíhO 
ŠtamGasta
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PODVěžácká 
stOPa VE 
VarEch

Podvěžáčtí štamgas-
ti jsou zkrátka všude. 
a  tak se snadno stane, 
že jeden nejmenovaný 
filmový nadšenec, který 
v  rámci možností dochá-
zí i  k  nám do hospody, 
se objevil také na mff 
v  karlových Varech, kde 
tímto zanechal pověst-
nou podvěžáckou stopu, 
která chybí snad už je-
nom na měsíci.
 Inkognito se ubytoval 
přímo v  epicentru dění  
- v  lázeňském hotelu Ther-
mal - a  následně se vydal 
jak na filmy, tak do víru 
města samotného. Prošel 
křížem krážem kolonádu, 
zavítal do tamních restau-
račních zařízení a  pořídil 
pár fotografií do tohoto 
čísla Podvěžáckýho kurýra.

jeden z našich štamgastů 
michal Ozzák koutský 
úspěšně dokončil inže-
nýrská studia a  od ny-
nějška ho tedy můžeme 
oslovovat pane inženýre.
 Nemalé vědomosti beze-
sporu načerpal také v  na-
šem restauračním zařízení 
a  i  díky němu tedy nako-
nec získal titul. Proto se 
cítíme tak trochu duchov-
ními otci (a matkami) to-
hoto inženýrského titulu 
a proto jsme rádi, že Ozzák 
oslavil tento významný 
okamžik (mimo jiné) u nás 
hospodě.
 Co je ale podstatněj-
ší, naši historickou úlohu 
v  jeho studiích nezapo-

mněl uvést ani ve své di-
plomové práci a restaurace 
Pod Věží se tak dostala i na 
stránky tohoto ojedinělého 
díla. Možná by stálo za to 
zapátrat v  Guinessových 
archivech, jestli kdy vůbec 

nějaká hospoda byla zmí-
něna v děkovačce diplomo-
vé práce. Pokud ne, je Pod 
Věží první v další historic-
ké události a znovu tak po-
souvá hranice hospodské 
kultury.

Úryvek s díky restauraci Pod Věží je zvýrazněn, aby neunikl vašim hladovým pohledům

rEstauracE POD Věží V DiPlOmOVé 
Práci iNžENýra kOutskéhO

V  červnu 2014 pořádali 
velkolepou narozenino-
vou oslavu - doslova Na-
rozeninovej nářez, jirka 
Malcajt malkus a  Gábi-
na Vacikarová. Oběma 
tímto gratulujeme.

 Sešlo se spousta skvělých 
lidí a  všechno se náležitě 
oslavilo. Mezi nejzajíma-
vější dárky ale bezesporu 
patřil plyšový slávistický 
medvěd, kterého dostal 
Malcajt.

malcajt a  Vacikarka slaVili NarOZky
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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

V  našem plátku jsme se 
doposud ostudně ne-
věnovali módě. a  to se 
právě nyní pokusíme na-
pravit následujícím člán-
kem, protože i  kultura 
oblékání patří k dokona-
lé hospodské atmosféře.
 A  i když jsme u nás ob-
vykle ve všem napřed, 
tentokrát se musíme pro 
inspiraci vydat za prů-
kopníky hospodské módy 
do hlavního města Prahy, 
konkrétně na Spořilov.
 Tady se na konečné za-
stávce tramvaje č. 11, ve 
vyhlášené pivnici nesou-
cí název První pivní Tra-
mway (zkráceně P. P. T.), 
utvářejí trendy hospodské 

módy. Nápadití návrháři 
a  designéři tu ve chvílích, 
kdy obyčejní lidé spí, za-
hřívají své mozgové závity, 
aby hospodský svět oboha-
tili o jedinečná módní díla. 
Ta by leckdy snesla skuteč-
ně i ta nejpřísnější estetická 
měřítka. Ostatně posuďte 
sami na přiložených sním-
cích.
 Hitem uplynulého mě-
síce, kdy probíhalo mis-
trovství světa ve fotbale, 
byl slušivý klobouček v ně-
meckých barvách (vpravo), 
ovšem vpravdě trvalkou 
se tento rok staly dřevěné 
židle (nahoře). Ty je mož-
né dle nálady ještě doplnit 
o  masivní lavice ze stej-

ného materiálu a  uznejte 
sami, že výsledný dojem je 
vskutku neobyčejný.
 Posíláme tímto pozdravy 
do První pivní Tramwa-
ye (tamní obsluze i  osa-
zenstvu) a  pokud někdy 
budete mít cestu, určitě se 
tam zastavte. Bližší infor-
mace o pivnici najdete na 
www.prvnipivnitramway.cz

móDNí OkéNkO: cO sE NOsí 
V Pražských hOsPODách

mistři lOku 
VyraZili Na 
fEsťák OD Nás 
Z hOsPODy

Slušivý model dřevěné židle doplněný masivní lavicí právě předvádí jeden z modelů

Naši štamgasti znovu 
v pohybu: na letošní fes-
tival masters of rock vy-
razili přímo z hospody!
 Vybaveno slušivými trič-
ky s poupraveným názvem 
festivalu MASTERS OF 
LOK si dalo osm stateč-
ných základ na základně  
a  následně vyrazilo vstříc 
novým dobrodružstvím. 
Reportáž přímo z  místa 
dění očekávejte v  příštím 
čísle. Nebo taky ne .

V  jednom minulém 
čísle Podvěžáckýho 
kurýra jsme vás informo-
vali o  tom, že Pod Věží 
lze věštit z rozlitého piva. 
a tento rituál se nedávno 
znovu praktikoval.
 Nikdo už si vlastně nepa-
matuje, při jaké příležitosti 
a kdy vlastně se pivo rozli-
lo, takže je celkem logické, 
že si nikdo nepamatuje ani 
to, co ve věštbě bylo. Sorry.

Na ZáklaDNě sE 
OPět VěŠtilO 
Z rOZlitéhO PiVa


