
Fotbalový zpravodaj 
 

 

  

                                 

 

 

TJ Nová Ves 

 
28.4.2018 

Sezóna 2017/2018, číslo 3 
 

ŽIJEME FOTBALEM!!! 

 

 

 



 
 

Obsah 
 

Muži 
 
Sportovní areál 

 
Mládež 

 
Bufet 
 

Pertneři 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

MUŽI  

FC Šumava Frymburk – TJ Nová Ves 0:5 

V sobotu odpoledne se fotbalisté Nové Vsi představili u 
Lipenské přehrady, kde na ně čekal velmi silný soupeř FC 
Šumava Frymburk. Kdyby se utkání hrálo na držení 
balónu, tak by domácí jasně dominovali, jenže hosté 
ukázali, jak se proměňují šance a uštědřili frymburským 
lekci z produktivity. 
Utkání začalo náporem domácích a hned ve 2. minutě 
zahrávali přímý volný kop, ale Bartizal byl připraven. 
Domácí v tomto utkání kopali snad patnáct rohových 
kopů, za to hosté pouhé dva. Jak už to bývá když 
nevyužiješ šance, přijde zákonitě trest, a to se také stalo. 
Ve 14. minutě hosté dobře zakombinovali, Janeček našel 
ve vápně Holého a ten trefil přesně k tyči 0-1. O další tři 
minuty už to bylo o dva góly. Procházka si doslova udělal 
z domácích obránců kužely, mohl střílet, ale ještě akci 
vyšperkoval přihrávkou na úplně volného Holého, a ten 
se v zápase nemýlil ani podruhé 0-2. Poté se v prvním 
poločase už nic nestalo. 
 
Druhé dějství probíhalo ve stejném duchu jako to první, 
domácí byli velmi aktivní, hosté čekali na chyby a ty 
nekompromisně trestali. V 73.minutě Graman vysunul do 
brejku Janečka, ten ještě našel před brankou Procházku, 
a ten zachoval klidnou hlavu 0-3. O šest minut později 
vybojoval Procházka balón, posunul ho na Holého a ten 
dovršil hattrick 0-4. A aby toho nebylo pro domácí málo, 



 
 

tak si v 82. minutě vzal u své brány balón Vávra, 
postupoval přes celé hřiště, až se dostal úplně sám před 
brankáře Mertla a tváří tvář mu nedal žádnou šanci 0-5. 
Tento výsledek je pro domácí velmi krutý, protože byli po 
celý zápas lepším týmem na balónu, ale fotbal se hraje 
na góly, a tak si hosté odvezli důležité a zasloužené 
vítězství. 
 
Branky: 14. Z. Holý, 17. Z. Holý, 73. R. Procházka, 79. Z. Holý, 
82. F. Vávra 
Rozhodčí: Mráz Marek - KŘÍŽEK Danek, MAREK Jan 
Delegát:  
ŽK: 3:3 (Račák, Mertl, Malák - Novák, Neumann ml. , Holý) 
Diváků: 60 
Nová Ves: Bartizal - Boháč, Pech, Vávra - Brožka (78. Srbený), 
Neumann ml. (69. Beneš) , Holý, Novák, Brožka(56. Graman) - 
Procházka, Janeček  
Frymburk: Mertl - Šisler, Mertl - Flöring , Račák - Rillich, Koza - 
Koza (79. Malák) , Micák, Matěják(60. Vágner) , Matúš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

Na obr. Petr Boháč 

 

Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 

 

 



 
 

TJ Nová Ves – Vltavan Loučovice 3:0  

Loučovice se držely v N. Vsi poločas. Pak rozhodl 

Janeček, Bartizal uhájil devátou nulu. 

Fotbalisté Nové Vsi se v rámci 17. kola I. B třídy (sk. A) 

utkali na domácím trávníku s hráči Vltavanu Loučovice. 

Hosté od Lipna domácím dlouho vzdorovali, novoveský 

favorit se prosadil až po přestávce. A to jak herně, tak 

především střelecky. Brankář Martin Bartizal udržel již 

podeváté čisté konto.  

Samotné utkání začalo vzájemným oťukáváním obou 

soupeřů, Loučovičtí výborně bránili a domácí mužstvo 

dlouho nepouštěli do žádné šance. Hráli velmi 

organizovaně a svou bojovností určili, že první poločas 

skončil bez branek. Druhé dějství bylo z domácího 

pohledu o něčem jiném. Hned ze začátku se do soupeře 

zakousli a začali ho přehrávat. Přišla 51. minuta a 

nejhezčí moment utkání. Domácí útočníci svým 

napadáním obrali hostující obránce o balón, kterého se 

za vápnem zhostil Janeček a parádním angličanem o 

horní tyčku nedal Hüttnerovi žádnou šanci 1:0. V 65. 

minutě se měnilo skóre znovu. Neumann z rohového 

kopu přihrál Procházkovi, který milimetrovým centrem 

našel hlavu hráče utkání Eduarda Janečka a ten se 

nemýlil ani podruhé 2:0. O pouhé čtyři minuty už to bylo 

o tři branky. Domácí rozjeli parádní akci po ose Bartizal - 

Boháč se dostal míč k lajně na Nováka, který křížnou 

přihrávkou našel Brožku, ten ještě posunul na Procházku, 



           
 
     

který z otočky našel přesně na zadní tyči Zbyňka Holého, 

jenž byl nekompromisní - 3:0. Hosté se u lídra předvedli 

ve výborném světle a hlavně v prvním poločase mu byli 

více než vyrovnaným soupeřem. Hrál se oboustranně 

výborný a slušný zápas, ke kterému přispěla obě 

mužstva. 

Branky: 51. a 65. Janeček, 69. Holý  
Rozhodčí: Pravda - Frček, Skvašík  
Delegát:  
ŽK:  
Diváků: 105 
Nová Ves: Bartizal – Boháč, Vávra, Pech – R. Brožka (46. 
Jiránek), V. Neumann ml. (68. V. Brožka), Češka (85. Lexa), 
Holý, Novák – Procházka, Janeček 
Loučovice: Hüttner - Matulík - Černý - Ardó  - Karták ,Zbořil 
(77. Hošek) , Fejtek (59.Sojka) , Matulík(72. Toth ) , Dudla, Žák, 
Šíma(86. Dostál) 



 
 

Na obr. Tomáš Novák 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

Hráčské statistiky Jihočeský | 1.B třída sk. A, 2017-2018 

Střelci 

  Hráč Počet 

1 Marek Urazil 15 

2 Radomil Procházka 13 

3 Tomáš Maxa 13 

4 Michal Toman 12 

5 Petr Janura 10 

6 Libor Šolc 10 

7 Stanislav Budík 9 

8 Václav Čapek 9 

9 Zbyněk Holý 8 

10 Tomáš Hrubý 8 

 

 

 



 
 

 

Hráči zápasu 

  Hráč Počet 

1 Zbyněk Holý 4 

2 Petr Bahenský 4 

3 Tomáš Kačírek 4 

4 Petr Fiala 4 

5 Michal Lechner 4 

6 Filip Mertl 4 

7 Miroslav Kadlec 4 

8 Petr Fišer 3 

9 Martin Bartizal 3 

10 Josef Micák 3 

 

 

 

 



           
 
     

 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Nová Ves 18 46 

2. Klikov 18 35 

3. Suchdol 18 33 

4. Kaplice 18 30 

5. Frymburk 18 30 

6. K.Újezd 18 29 

7. Ledenice 18 29 

8. Roudné ,,B“ 18 28 

9. Loučovice 18 27 

10. Boršov 18 23 

11. Olešnice 18 18 

12. Zlatá Koruna 18 14 

13. Nová Ves - Brloh 18 14 

14. Chvalšiny 18 11 

 

 



 
 

Sportovní areál 

Milí pejskaři, rádi bychom Vás požádali o trochu ohleduplnosti 

k návštěvníkům sportovního areálu především k našim 

nejmenším a sportovcům. V areálu byly umístěny cedulky 

s nápisem  

,, ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ“ tím je 

myšleno, že samozřejmě se 

svým mazlíčkem můžete přijít 

do sportovního areálu, ale 

nenechávejte po něm ležet 

exkrementy.  

Děkujeme za dodržování tohoto 

pravidla pro vstup do 

sportovního areálu.  

V BUDOVÁNÍ POSTUPUJEME MALÝMI KRŮČKY 😊 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ: návštěvní a provozní řád naleznete 

na: www.fotbalnovaves.cz , www.novaves.net a dále bude 

v průběhu jara tento dokument fyzicky zveřejněn na vývěsce 

ve sportovním areálu. Multifunkční hřiště si můžete také 

pronajmout pro soukromé účely na telefonních číslech 

uvedeních v provozním řádu.  

FOTBALOVÉ ZAŘÍZENÍ: díky stavební firmě STAVING CB náš 

areál neustále upravujeme k lepšímu. Novinkou posledních 

týdnů bude zabudování sloupů pro fotbalové záchytné sítě a 

úprava provozního materiálu v areálu, tak aby byl sportovní 

areál potěchou nejen pro oko, ale nebyl zároveň trnem v oku 

některým spoluobčanům. Dále vzniká zabezpečení kolem 

http://www.fotbalnovaves.cz/
http://www.novaves.net/


           
 
     

jímky, která bude sloužit k zavlažování hrací plochy pro fotbal 

a pro tenis. Snažíme se, jak nám síly stačí, ale vše se buduje za 

pochodu, a hlavně silami dobrovolníků a volných kapacit 

našich partnerů, tímto bychom jim chtěli velice poděkovat za 

vše co pro nás dělají. 

STÁLE NEMÁME HOTOVO 😊  

ZÁZEMÍ PRO FOTBALOVOU MLÁDEŽ: vzhledem k tomu, že 

náš mládežnický tým tvoří již 23 dětí, tak bychom jim rádi 

dopřáli komfort vlastní kabiny na převlékání a uložení 

potřebných pomůcek. Ve stávajících sportovních kabinách 

máme naše dospěláky, ale přeci jen prostor pro děti by měl 

být oddělený. Projekt na rozšíření sportovních kabin je zatím 

ve fázi příprav. 

Rádi bychom tedy oslovili VÁS, pokud byste měli možnost dát 

kontakt nebo osobně sehnat např. zachovalou stavební buňku 

za odvoz nebo přijatelnou cenu, budeme velice vděční. 

Informace prosím volejte na tel.: 724 687 172 p. Jiří Kukačka, 

předseda oddílu kopané. Děkujeme za případné kontakty a 

největší odměnou bude radost našich nejmenších fotbalistů a 

fotbalistek.   

REKLAMNÍ PLOCHY: V rámci celého sportovního areálu si 

můžete pronajmout reklamní plochu pro váš banner o 

rozměru 1x2 m (popř. dohoda o větším banneru je možná) 

včetně plotů tenisového kurtu a multifunkčního hřiště. Pro 

více informací kontaktujte p. Michaelu Vrábkovou na tel.: 

724 687 173 nebo e-mailem: michala.vrabkova@outlook.cz 

 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


 
 

MLÁDEŽ 

TJ Nová Ves – TJ Slavoj Ledenice 5:4 

Mladší přípravka pokořila soupeře z Ledenic 

Slovo trenéra: 

Super utkání!!!! (i díky dobré spolupráci s hostujícím 

mužstvem Ledenic - poděkování Trenérovi soupeře 

p.Štěchovi) konečně dětičky poslechli co chci - nekoukat 

na výsledek, ale zahrát si fotbal, z kterého budu mít 

radost já, ale i rodiče a všichni ostatní přihlížející - nahrát 

si , hrát to co se učí, to vše dnes fungovalo - alespoň dle 

mého mínění, opravdu se bylo na co dívat. 

Díky tomu jsme celý první poločas byly jasně lepším 

mužstvem a po zásluze jsme první poločas vyhráli 5:1. 

Druhou půli se hra po zásluze vyrovnala a soupeř 

nakonec snížil na konečných 5:4. 

Ještě jednou všem děkuji 

Závěrem poděkování 100% fungujícímu kolegovi a na 

domácích zápasech v roli rozhodčího - Otovi Vrábkovi, 

dále předsedovi J.Kukačkovi a také našemu 

novoveskému časoměřiči Zdeňkovi Sklářovi, děkuji i 

všem rodičům/prarodičům a kamarádům za skvělou 

kulisu na domácích utkání. 

Prostě to u nás ve vsi sportovní kulturou zase žije 



           
 
     

Na obr.: celý tým ml.přípravky, Vazač, Vrábek, Kukačka 

 

 

Foto: Lenka Bošková 

 



 
 

TJ Slavoj Srubec – TJ Nová Ves 17:0 

Těžko hodnotit dnešní utkání - takže pouze ve zkratkách 

Velké poděkování zúčastněným nominovaným hráčům - Šustr 

Michal, Hort Petr, Janota Honza, dodatečně nominován na 

druhou půli Mládek Jarda, dále zlepšené výkony našich malých 

- Hyka, Mileret, Jech Alf., Šimášek 

Velké díky - Hortovi, Šustrovi, Janotovi, Mládkovi, kteří vše 

oddřeli až padali pomalu na zadek. 

Jarní část soutěže jsme nastartovali s tím, že postupně každé 

utkání zapojíme pár malých do zápasu a tím zúžíme nominaci 

našich 2008, kteří od léta budou již hrát soutěž starší 

přípravky. 

Další utkání sehrajeme na domácí půdě 3.5.2018 

(čtvrtek) od 16.30hod. s Lišovem. Budeme rádi, když 

naše nejmenší opět přijdete podpořit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
     

Na obr.: Michal Šustr a předseda Jiří Kukačka 
 

 

Foto: Lenka Bošková 

Na obr.: Tunková 
Zleva: Hyka, Janota, Hort, Šustr, Bošková, Jech Alf., Mileret, Šimášek 

 

Foto: Lenka Bošková 



 
 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  12  32 

 2.   Dobrá Voda  12  31 

 3.   Srubec  12  26 

 4.   Lišov  12  19 

5.  Suchdol  12  19 

 6.   Ledenice  12  16 

 7.   Trhové Sviny  12  15 

 8.   TJ Nová Ves  12  11 

 9.   Olešnice  12  4 

 10.   FMA E  12  0 

 
Tréninky každé úterý od 16.30hod. ve sportovním areálu. 
Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření této skvělé fotbalové 
party. 
Nezávazně se přijďte podívat na trénink a vyhodnoťte, zda 
chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této sportovní aktivity. 
 
 
 
 
 



           
 
     

Bufet 
 
Jako vždy je pro vás připraven bufet s malým 
občerstvením v podobě nápojů a pečených klobás nebo 
dle aktuální nabídky. 
 
Při každé návštěvě domácího fotbalového utkání a platbě 
dobrovolného vstupného získáte od hlavního pořadatele 
lístek s číslem, na které budete moci o přestávce mezi 
poločasy vyhrát chutnou cenu od našeho partnera 
Řeznictví Erhart z Doubravice. 
 
Novinkou od 1. jarního domácího utkání bude prodej 
klubových suvenýrů (na dotaz u obsluhy bufetu). 

 

 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 



 
 

                       

                    

                  

           

               

           

             

                 



           
 
     

                  

 

            

 

          

 

 


