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MUŽI  

TJ Nová Ves – SK Slavia ČB 3:0 
 
V dalším kole zavítala do Nové Vsi českobudějovická Slavia. 
Hostům chyběl potrestaný střelec Kindermann, domácí trenér 
Pekárek řešil absenci obránců Pecha a Vávry. 

Začátek utkání domácí zaspali, navíc Slavia hrála rychle po 
zemi, ale větší nebezpečnou šanci si nevytvořila. Novoveští 
hru pomalu srovnali a ve 27.minutě nastřelil Procházka z 
trestného kopu horní tyč brankáře Konečného. Pak už to byl 
fotbal nahoru dolu, obě mužstva se snažila dát první gól a ve 
38.minutě se nádherně trefil Jiránek po centru Kohouta 1:0. 
Hosté jako by znervózněli, začali míče nakopávat, ale ty 
domácí vzhledem k výškové převaze v klidu odvraceli. A tak 
skončil 1.poločas. 

I ve 2.poločasu se hrál rychlý, líbivý fotbal a Nová Ves si začala 
vytvářet šance. Tlak vyvrcholil v 64.minutě gólem Jiránka, 
kterému přihrál Holý 2:0. Od té doby byli domácí jasně lepší. 
Výborným napadáním nutili hostující hráče k chybám. A v 
75.minutě, právě po jedné z nich, nejdřív Procházka nastřelil 
hráče v opuštěné brance. Od toho se míč odrazil k Holému. 
Tomu míč náramně sedl a bylo to 3:0. Za zmínku ještě stojí 
šance Holého a Prokopa, ale skóre se nezměnilo. A tak utkání 
výborné úrovně skončilo zaslouženou výhrou domácí Nové 
Vsi. 

Mužem zápasu byl jednoznačně autor dvou branek Jiří Jiránek. 

 
 



           
 
     

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

TJ Lokomotiva ČB – TJ Nová Ves 2:1 
 

Na hřišti v Suchém Vrbném se v sobotu odehrálo utkání 
Lokomotiva České Budějovice - TJ Nová Ves.  

Nová Ves přijela povzbuzena výhrou z minulého týdne 3:0 nad 
Slavií, Lokomotiva doma ztratila 3 body se Spartakem Trhové 
Sviny, a tak karty byly jasně rozdány. Lokotka už potřebovala 
vyhrát. 

Nová Ves - překvapení soutěže ještě neprohrála. Tudíž se 
očekával atraktivní souboj. Jenže hlavně 1.poločas moc 
fotbalu nepřinesl. Za zmínku stojí trestné kopy Lokomotivy z 
24. a 45. minuty, kdy nebezpečně pálil Sudek a branka 
novoveského Jiránka ze 43. minuty po rohovém kopu Nováka 
0:1. 



 
 

Začal 2.poločas a místo aby hosté kontrolovali vedení, byli to 
domácí, kteří nepolevovali v nasazení. A už ve 46. minutě 
mohli skórovat, ale Ķocara vychytal Bartizal. Hosté měli šanci 
hned z protiútoku. Jiránek ve vápně hledal Janečka, ten 
netrefil a Procházkova střela skončila v náručí brankáře 
Kuruce. Pak už úřadovali domácí. 53.minuta, rychlý protiútok 
a gól Choutka 1:1. 59. minuta Kocar hlavou těsně vedle. 
72.minuta gól Kocar 2:1. 

Hostům nepomohlo ani vysunutí kapitána Boháče, tak utkání 
skončilo zaslouženou výhrou domácích. Domácí chtěli vyhrát a 
díky bojovnosti hlavně ve 2. poločasu se jim to podařilo. 
Výkon Nové Vsi byl nejenom pro fanoušky zklamáním. 

 

 

Foto: Jihočeský fotbal 

 

 



           
 
     

 

TJ Nová Ves – Spartak Trhové Sviny 
3:1 
 

V derby jsme byli lepším týmem. 

Nová Ves zaznamenala asi nejrychlejší gól v historii. Na tabuli 
svítil čas 00 a stav utkání byl 1:0. Po nahrávce Nováka skóroval 
novopečený otec Jiránek. Domácí pak v tempu nepolevili a 
hosté nevěděli, kam dřív skočit. Stav 1.půle 3:0 byl pro ně 
ještě milosrdný, protože z mnoha šancí se prosadil pouze 
Boháč po rohu Procházky ve 32. minutě a již zmíněný 
Procházka, jehož trestný kop ve 44.minutě překvapil všechny, 
včetně brankáře Popoviče. 

Diváci se bavili, jenže přišel 2.poločas a změny v sestavách 
dění na hřišti zcela obrátily. Byli to hosté, kteří hru ovládli, 
vytvářeli si gólové šance a v 62.minutě snížil Perfoll z 
trestného kopu 1:3. Za pár minut napřáhl asi ze 30m 
Chromčák a jeho nádhernou střelu jen tak tak vyrazil Bartizal 
na roh. Domácí ještě přežili sólo Šempla přes pět hráčů, ale 
slabého zakončení a začali hru vyrovnávat. To už běžela 
70.minuta. Ke konci mohl navýšit skóre domácí Boháč, ale míč 
z jeho hlavy těsně minul tyčku a rovněž Holý, který pohotovou 
ranou v těžké pozici přestřelil. Zápas rozdílných poločasů 
skončil 3:1. V domácím mužstvu zaslouží pochvalu stoperská 
dvojice Boháč, Pech. Hosté ukázali, že i za stavu 3:0 není 
rozhodnuto a ve druhém poločase předvedli svoji sílu. 

 

 

 



 
 

 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Lažiště 11 26 

2. Junior Strakonice 10 21 

3. TJ Nová Ves      10 21 

4. Lhenice 11 20 

5. Vimperk 11 20 

6. Slavia ČB 11 17 

7. Trhové Sviny 11 14 

8. Bavorovice 10 13 

9. Semice 11 13 

10. Planá ČB 10 10 

11. Loko ČB 11 10 

12. Vodňany 11 10 

13. Větřní 11 8 

14. Prachatice 11 5 

 

Děkujeme za podporu našim věrným FANS. 

 



 
 

Sportovní areál 

V BUDOVÁNÍ POSTUPUJEME MALÝMI KRŮČKY 😊 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ: návštěvní a provozní řád naleznete 

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

nové vývěsce ve sportovním areálu. Multifunkční hřiště si 

můžete také pronajmout pro soukromé účely na telefonních 

číslech uvedených v provozním řádu.  

STÁLE NEMÁME HOTOVO 😊  

ZÁZEMÍ PRO FOTBALOVOU MLÁDEŽ: vzhledem k tomu, že 

náš mládežnický tým tvoří již 30 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. Na projekt rozšíření sportovních kabin byla 

podána žádost o dotaci a snažíme se zajistit i povinné vlastní 

prostředky v případě, že bychom byli s dotací úspěšní. 

V případě, že nám dotaci Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy nepřidělí budeme realizovat alespoň opravu 

stávajících WC a pořízení mobilní šatny pro mládež. 

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 

 

http://www.fotbalnovaves.cz/
http://www.novaves.net/
mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


           
 
     

MLÁDEŽ 

Novou sezónu 2018/2019 jsme začali již s 2 týmy, a to mladší 
a starší přípravky.  
 
Mladší přípravku trénují a vedou společně trenérka 
s trenérem Barbora Tunková a Petr Macík. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

Borovany – TJ Nová Ves ml.přípravky 20:1 

TJ Nová Ves – Dobrá Voda 11:5 

Nové Hrady – TJ Nová Ves přeloženo na 1.11.18 

 



 
 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  8  24 

 2.   Borovany  8  21 

 3.   Trhové Sviny  8  18 

 4.   Nové Hodějovice  8  18 

5.  Srubec  8  9 

 6.   Lišov B  8  6 

 7.   Nové Hrady  7  4 

 8.   Dobrá Voda  8  6 

 9.   Dynamo C  8  6 

 10.   TJ Nová Ves  7  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
     

Starší přípravku trénují a vedou společně trenéři Jiří Vazač a 
Otto Vrábek. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

Lišov – TJ Nová Ves 4:8 

Trenér Vazač: 

V dalším mistrovském zápase jsme změřili síly v Lišově s místní 

přípravkou, po rozpačitém začátku jsme se přece jen prosadili 

hlavně gólově, ale herně máme co dohánět. Důležité pro mě 

bylo, že fotbal kluky stále baví a mají chuť se zlepšovat. 

TJ Nová Ves – Nové Hrady 6:7 

V dalším mistrovském zápase jsme změřili síly s mužstvem 

Nových Hradů - vyrovnaný zápas bohatý na branky, kdy 

nakonec byli šťastnější hosté o jediný gól. 

 



 
 

Rudolfov B – TJ Nová Ves 13:3 

Trenér přijel se smíšenými pocity ze hry, ale i z celkového 
projevu svých svěřenců - bez šťávy 

Trenér Jiří Vazač: 

Jednoduše řečeno, chůzí po hřišti se fotbal hrát nedá, až na 
výjimky jsme neběhali, zase pouze čekali, co hraje soupeř. Z 
daného utkání nemám dobrý pocit, je stále co zlepšovat, 
hlavně disciplína a chuť do kolektivní hry.  

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Olešnice  8  21 

 2.   Rudolfov B  8  21 

 3.   Horní Stropnice  8  18 

 4.   FMA D  8  18 

5.  Ledenice  8  12 

 6.   Srubec  8  10 

 7.   Trhové Sviny  8  6 

 8.   TJ Nová Ves  8  6 

 9.   Lišov  8  4 

 10.   Nové Hrady  8  3 



           
 
     

 
Od 2.11. – 30.11. 2018 budou tréninky každý pátek od 17.hod.  
starší přípravka a od 18.hod. mladší přípravka ve sportovním 
areálu SK Mladé v nafukovací hale. Prosinec si užijeme volno a 
v lednu 2019 začínáme tréninkem 25.1.2019 opět v hale viz. 
popis výše. 
Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření této skvělé fotbalové 
party. Minimální věk 4-5 let. 
Nezávazně se přijďte podívat na trénink a vyhodnoťte, zda 
chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této sportovní aktivity. 
Další informace na webových stránkách oddílu kopané a 
Facebook-u. 
 
Základna mládeže se rozrůstá a my děkujeme především 
rodičům, babičkám, dědečkům a všem, kdo naše nejmenší 
podporují.  
 
Zavádění hráčů SK Dynamo a SK Hradec Králové 
 
Naše přípravky zaváděly hráče SK Dynamo ČB a jejich soupeře 
v pátečním utkání o čelo tabulky. 

Mladší i starší přípravka se ctí zaváděla hráče SK Dynamo a 
jejich soupeře při pátečním utkání o čelo tabulky, tedy utkání 
první s druhým v celkové tabulce Fortuna národní ligy.  

Celé utkání nakonec skončilo výhrou domácích, a tak se 
černobílí ujali pozice na prvním místě této tabulky konečným 
výsledkem 3:1. 

Děkujeme všem zúčastněným ať už z řad našich dětí či jejich 
rodinných příslušníků. 

Trenér Jiří Vazač si pochvaloval, jak byly všechny děti 
ukázněné a kdyby jim to takhle vydrželo i nadále bylo by to 

fajn. Velké díky patří především organizačnímu týmu SK 



 
 

Dynamo i za možnost ukázky fotbálku našich přípravek o 
přestávce v tomto utkání. Největší dík za tuto akci patří 
našemu Radkovi Procházkovi, který nám tuto akci umožnil. 

Odměnou pro realizační tým TJ Nová Ves byly nejen rozzářené 
oči všech jeho svěřenců, ale i pozitivní ohlasy rodičů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



           
 
     

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 
vstupného získáte vstupenku s číslem, na které budete 
moci o přestávce mezi poločasy vyhrát chutnou cenu od 
našeho partnera Řeznictví Erhart z Doubravice. 
 
Minidresíky k dispozici na dotaz u obsluhy bufetu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 

NAŠI PARTNEŘI: 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               



           
 
     

           

 

             

 

                 

 

                  

 

 

 



 
 

            

 

 

          

 

 


