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MUŽI  

TJ Nová Ves – Boršov n./Vltavou 0:3 
 
V sobotním dopoledni zavítal do Nové Vsi celek Boršova 
nad Vltavou. Domácí trenér Pekárek už v týdnu avizoval, 
že dá na hřišti prostor mladším hráčům, takže na lavičce 
zůstali Boháč, Procházka, Bartizal, Brožka i Janovský. 
Naopak na trávníku se objevili Beneš se Srbeným. 
První poločas začal lépe pro domácí, kteří si vypracovali 
nesčetně standardních situací, ale s žádnou si nedokázali 
poradit. Hosté se spíše jen bránili, ale postupem času 
začali vystrkovat růžky a začali být nebezpeční. Šancí v 
prvním poločase nebylo málo, ale žádné z mužstev se 
nedokázalo prosadit. Když už se zdálo, že se nic nestane, 
přišla 37. minuta a první chyba domácích obránců, kteří 
se nedomluvili, balón se dostal k Pokornému, který 
obešel i gólmana Peštu a poslal hosty do vedení – 0:1. 
Poté poločas skončil. 
Pokorný dovršil hattrick 
Druhé dějství probíhalo jako to první, domácí se snažili o 
zvrat, do hostujícího vápna létal jeden balón za druhým, 
ale dneska jim nebylo přáno. Když už se zdálo, že by 
mohlo přijít vyrovnání, přišla chyba číslo dvě. Průnikovou 
přihrávku vystihl hostující Řežáb, míč ještě 
předložil Pokornému a bylo to 0:2. O sedm minut později 
domácí brankář Pešta, ve snaze rychle rozehrát balón, 
nahrál místo svému obránci přímo na nohu Filipovi 



 
 

Pokornému, a ten neměl problém zkompletovat hattrick 
- 0:3! 
Radomil Procházka: Hrál se vyrovnaný zápas, ale dnes 
domácí dělali obrovské chyby, které hosté 
nekompromisně trestali, a proto v Nové Vsi zaslouženě 
vyhráli!! Nezbývá nic jiného, než hostům pogratulovat. 
Branky: 37. Pokorný , 62. Pokorný , 70. Pokorný 
Rozhodčí: LEIŠ - HUČÍK, ZEVL  
Delegát:  
ŽK: 0:2   
Diváků: 60 
Nová Ves: Pešta - Vávra, Pech, Srbený (46. Procházka), Novák, 
Holý, Neumann ml. (71. Janovský), Graman (49. P. Boháč), 
Beneš (46. V. Brožka), Jiránek, Janeček  
Boršov:  Vosejpka - Řežáb, Pokorný (80. J. Šimeček) , Anderle, 
Vančura, Šefčík, Soukup (84. Macík), Fessl, Havlíček, Kofroň, 
Filištein  
Na obr. Tomáš Srbený 

 
Foto: Michaela Vrábková 



           
 
     

TJ Sokol Suchdol n./Lužnicí – TJ Nová 
Ves 2:5 
 
Nová Ves zásluhou tří gólů Zbyňka Holého porazila Suchdol  
V neděli odpoledne přivítal Suchdol nad Lužnicí na svém hřišti 
do A třídy postupující Novou Ves. Při nástupu na hrací plochu 
doprovodili hráče obou týmů za ruce nejmenší suchdolské 
naděje, což bylo krásné zpestření. Hosté minulé kolo doma 
prohráli, a i proto chtěli zaváhání odčinit.  
Jenže než se rozkoukali, už prohrávali. Ve 4. minutě byli bez 
důrazu v osobním souboji, balón se dostal k domácímu Jakubu 
Zárubovi a ten dokázal Bartizala prostřelit - 1:0. Jenže ve 14. 
minutě bylo srovnáno. Janeček nakopl balón za domácí 
obranu, kde se ho zmocnil Procházka, který centrem našel 
Zbyňka Holého a ten vyrovnal - 1:1. V prvních třiadvaceti 
minutách padlo neskutečných pět branek, takže se pro diváky 
hrál velmi zajímavý zápas s akcemi na obou stranách. Ve 20. 
minutě hostující Neumann přihrál Jiránkovi, ten ještě našel ve 
vápně Václava Brožku, který nedal Rácikovi šanci - 1:2. Jen o 
minutu později bylo opět srovnáno. Pavel Špale krásně přihrál 
mezi obránce Tomáši Kamišovi, který obloučkem vrátil 
domácím remízový stav - 2:2. O pouhé tři minuty šli opět do 
vedení hosté. Novák vybojoval rohový kop, ke kterému se 
postavil Procházka, jenž našel na penaltě Eduarda Janečka a 
ten poslal opět hosty do vedení - 2:3. Pak se hra konečně 
uklidnila, obě mužstva začala více kombinovat, a tak se utkání 
plné zvratů odehrávalo spíše uprostřed. Šancí ubývalo, až 
přišla 35. minuta a hosté se utrhli na dva góly. Pech 
průnikovou přihrávkou vyzval Procházku, ten ještě na chvilku 
akci pozdržel a poté vyslal samotného na branku Holého, 
který si i podruhé věděl rady 2:4. Pak už se poločas plný 
branek dohrál. Druhé dějství začalo opět rychlou brankou. V 



 
 

50. minutě si na roli útočníka, kterou minulosti hrál, vzpomněl 
stoper Boháč, ve velké rychlosti přešel střed pole, mohl ještě 
jít sám, ale krásnou nahrávkou uvolnil Holého a ten tváří v 
tvář Rácikovi zkompletoval hattrick 2:5. Obě mužstva hrála 
výborný fotbal, který se musel přítomným líbit. Do konce 
zápasu se už hrálo spíše jen uprostřed hřiště, a tak se utkání v 
klidu dohrálo. Hosté by tuto výhru rádi věnovali svému 
trenéru Pekárkovi, jenž se zotavuje po nelehké operaci. 
Všichni mu přejeme brzké uzdravení.   
Branky: 4. J. Záruba, 21. Kamiš - 14., 35. a 50. Holý, 20. V. 
Brožka, 23. Janeček   
Rozhodčí: Průchová - Hnilička, Ernst   
Delegát:  
ŽK: 0:1 
Diváků: 109 
Nová Ves: Bartizal – Novák, Vávra, Boháč, Pech, Beneš (9. V. 
Brožka), Holý, Neumann ml., Janeček, Jiránek (67. Neumann 
st.), Procházka  
Suchdol n./Lužnicí: Rácik - Rácik, Záruba, Dunaj, Kuchyňka 
(78. Trmal), Heřman (46. Šuba), Gorný, Špale, Arenberger, 
Záruba, Kamiš (54. Trmal) 



           
 
     

Na obr. Vít Neumann ml., Radek Procházka, Eda Janeček, Zbyňa Holý 

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Nová Ves 25 61 

2. Kaplice 25 46 

3. Roudné ,,B“     25 44 

4. Ledenice 25 41 

5. Boršov 25 40 

6. Klikov 25 39 

7. Frymburk 25 39 

8. Suchdol 25 37 

9. K.Újezd 25 36 

10. Loučovice 25 36 

11. Olešnice 25 32 

12. Nová Ves – Brloh 25 23 

13. Zlatá Koruna 25 21 

14. Chvalšiny 25 14 

 

V nové sezóně se budeme těšit na nové soupeře v I.A třídě a 

samozřejmě i na vás naše věrné FANS. 

 



           
 
     

Sportovní areál 

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 dotaci z Jihočeského kraje (JčK) 

získala naše mládež finanční prostředky na pořízení větších 

bezpečných branek, které jsou potřeba pro konání soutěže 

starší přípravky. Do této soutěže se přihlásí naši kluci a holky 

na příští sezónu 2018/2019. Dále bude samozřejmě 

pokračovat i mladší přípravka. Taktéž za přispění JčK budou 

vyměněny vchodové dveře do stávajících fotbalových kabin a 

částečně byl finančně podpořen z JčK i nákup nového traktoru 

na sečení hřiště. Nutno podotknout, že ačkoliv jsme byli 

úspěšní s žádostmi o finanční příspěvky, tak je vždy nutné 

vynaložit i finanční prostředky vlastní. 

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. 

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


 
 

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 Sokol Suchdol n./Lužnicí – TJ Nová 

Ves 5:4 

Ve čtvrtek 7. 6. odehrála mladší přípravka pod vedení 

trenérské dvojice Otto Vrábek a Barbora Tunková poslední 

zápas jarní části sezóny a vlastně celého prvního soutěžního 

roku. Už při předzápasové rozcvičce byli všichni dobře 

naladěni a hráči N. Vsi šli na hřiště zodpovědně a také s tím, že 

chtějí vyhrát. Při samotném zápase předvedli hru, na kterou 

byla pro všechny diváky radost pohledět. Prohra 4:5 je mrzet 

nemusí. Je vidět, že se děti novoveským fotbalem baví a zápas 

od zápasu se zlepšují.  

Slovo trenérky: Pevně věřím, že budeme v tomto duchu dále 

pokračovat, pořád je totiž co zlepšovat. Tímto chci tedy 

všechny pochválit jak za přístup, tak za hru, kterou jsme v 

Suchdole předvedli. 

 



 
 

 

 

 
 

 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  18  48 

 2.   Dobrá Voda  18  44 

 3.   Srubec  18  41 

 4.   Lišov  18  32 

5.  Suchdol  18  32 

 6.   Ledenice  18  25 

 7.   Trhové Sviny  18  18 

 8.   TJ Nová Ves  18  12 

 9.   Olešnice  18  6 

 10.   FMA E  18  6 

 
Tréninky každé úterý od 17.00hod. ve sportovním areálu. 
Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření této skvělé fotbalové 
party. Minimální věk 5 let. 
Nezávazně se přijďte podívat na trénink a vyhodnoťte, zda 
chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této sportovní aktivity. 
Poslední trénink před koncem sezóny 19.6.2018 další 
informace na webových stránkách oddílu kopané a FB. 
 
Novou sezónu 2018/2019 začneme již s 2 týmy, a to mladší a 
starší přípravky.  



 
 

Základna mládeže se rozrůstá a my děkujeme především 
rodičům, babičkám, dědečků a všem, kdo naše nejmenší celou 
sezónu podporovali. Těšíme se na tu nadcházející. 
 

 
 

 



           
 
     

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. 
 
V nové sezóně na Vás čekají nové upomínkové předměty 
ve formě minidresíků a vlaječek. Informace o 
dostupnosti u obsluhy bufetu od srpna 2018. 
 

Akce 
 
16.6.2018 – dokopná muži (prosíme o strpení oslavy 
postupu do vyšší soutěže) 
22.6. – 23.6.2018 – dokopná děti se stanováním na hřišti 
21.7.2018 – II.ročník Memoriálu Pavla Tvaroha o pohár 
starosty obce Nová Ves  
ÚČASTNÍCI TURNAJE: TJ Nová Ves, Panthers Bechyně,   
SK Včelná a TJ Malše Roudné – starší dorost 
28.7.2018 – Novoveské slavnosti 
4.8.2018 – fotbalový turnaj Včelná 
 

 



 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               



           
 
     

           

 

             

 

                 

 

                  

 

 

 



 
 

            

 

 

          

 

 


