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ŽIJEME FOTBALEM!!! 



 
 

MUŽI  

TJ Nová Ves – Mariner Bavorovice 
5:2 
 

Mimořádně v neděli dopoledne se na hřišti v Nové Vsi odehrál 
další zápas A skupiny 1.A třídy. Soupeřem domácích byl tým 
Bavorovic. 

Sychravé počasí vyhovovalo domácím, kteří hned od začátku 
udávali tempo. A za svoji aktivitu byli odměněni góly Kohouta 
ve 14min. a Vávry v min.17. Zvlášť rána Kohouta byla výstavní. 
Hosté si 1. poločas nevypracovali nic, nebezpeční byli pouze 
při rohových kopech. Domácí dobře kombinovali a vedení 
mohli ještě navýšit, ale obrana Bavorovic s brankářem 
Sýkorou stav 2:0 udržela. 

I druhý poločas nabídl stejný obraz hry jako první. Nová Ves 
pokračovala ve velkém tempu. V 55. min. Janečkovu střelu 
vykopl z prázdné branky Hanousek. 56min., Procházka a jeho 
trestný kop 3:0. 59.min., Holého rána těsně mimo. 61min., 
Procházka, nahrává Neumanovi 4:0. 63.min, Pech sám před 
brankou netrefí míč. 68.min., Procházka a stav utkání byl už 
5:0. Pak přišlo uspokojení a hosté upravili skóre brankami 
Volfa v 69. min. a Trnky v min. 80. 

Domácí zvládli další těžké utkání a zaslouženě vyhráli, 
pochvalu zaslouží Kohout a Procházka . Mužem zápasu byl ale 
výborný Vávra. Příští zápas nabídne zajímavý souboj o čelo 
skupiny, kdy Nová Ves jede do Lažiště. 

 
 



           
 
     

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

FK Lažiště – TJ Nová Ves 1:3 
 

Ve 12. kole A skupiny 1.A třídy střídá na čele nováček , 
nováčka. 

1.poločas utkání mezi Lažištěm a Novou Vsí u Č.B. přinesl 
taktickou hru téměř bez šancí. Obě mužstva hrála ze zajištěné 
obrany. Domácím patřil úvod, pak převzali iniciativu hosté, 
konec půle měli více ze hry opět domácí. Bojovalo se o každý 
míč a poločas vzal hráčům hodně sil. 

Úvod 2.poločasu přinesl slibné šance domáciho Sedláčka a 
Vokatého, ale první gól utkání dali hosté. Po chybě stoperů se 
míč dostal k Holému, ten míč posunul na rozběhnutého 
Neumanna , který přesnou přihrávkou za obranu našel Nováka 
a bylo to 0:1.Domácí byli gólem zaskočeni,vypadli z rytmu a 
hosté měli další šance, které neproměnili.A jak to bývá, nedáš 



 
 

dostaneš. V 66.min. vybojoval na šestnáctce hostů míč 
Sedláček, posunul na Volmuta a ten se nemýlil 1:1. To už byl 
na hřišti Trejbal, který střídal dobře hrajícího Neumanna a v 
78. min nasměroval hosty k vítězství krásným gólem po 
nahrávce Jiránka. Domácím nezbývalo než všechno vrhnout 
do útoku ,ale obrana hostů dirigovaná Boháčem změnu skóre 
nepřipustila. A tak po brejku N.Vsi pojistil vítězství další 
střídající hráč Prokop,který po nahrávce Kohouta obešel 
Tesaře a do prázdné branky dal na konečných 3:1. Utkání stálo 
obě mužstva hodně sil, domácí i hosté dobře kombinovali, v 
soubojích si nic nedarovali i když některé zákroky domácích 
byli za hranicí. N.Ves ukázala, jak má silný kádr a pro trenéra 
Pekárka je radost mít na lavičce tak kvalitní hráče. 

Pochvalu zaslouží všichni. 

Příští týden nečeká dnešní soupeře nic lehkého. Lažiště jede 
do Bavorovic. N.Ves se doma utká s Vimperkem. 

 

 

Foto: Michaela Vrábková 



           
 
     

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. TJ Nová Ves 12 27 

2. Lažiště 12 26 

3. Junior Strakonice      12 24 

4. Šumavan Vimperk 12 23 

5. Lhenice 12 20 

6. Slavia ČB 12 17 

7. Trhové Sviny 12 17 

8. Semice 12 16 

9. Planá u ČB 12 14 

10. Bavorovice 12 13 

11. Vodňany 12 11 

12. Loko ČB 12 10 

13. Větřní 12 8 

14. Prachatice 12 8 

 

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 

Mladší přípravku trénují a vedou společně trenérka 
s trenérem Barbora Tunková a Petr Macík. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

TJ Nová Ves – SK Dynamo C 3:13 

Trenérka Barbora Tunková: 

V úterý 30.10. jsme sehráli mistrovské utkání proti Dynamu. 

Vstřelili jsme tři branky, což je pro mě vážně veliký úspěch. 

Z hry mám skvělý pocit, je vidět, že se kluci zápas od 

zápasu zlepšují. Do utkání jsme vstoupili s nadšením a kluci 

bojovali, jak se jen dá. Chtěla bych tedy tímto všechny 

pochválit a doufám, že budeme v tomto duchu i nadále 

pokračovat. 

 



 
 

 

Nové Hrady – TJ Nová Ves ml.přípravky 3:3 

Trenér Petr Macík: 

Ve čtvrtek 1.11.2018 jsme odehráli odložené utkání v 

Suchdole nad Lužnicí ( překvapivě na hřišti , ale musíme 

říci , že terén i počasí nám přálo a někteří kluci zápas 

zvládli i v teniskách). Musím konstatovat , že naše nejlepší 

utkání . Od první minuty bylo znát , že naši kluci bojovností 

a tu a tam jsem viděl i fotbalové věci , byli vyrovnaní se 

soupeřem a v některých fázích dokonce lepší. Výsledek 3:3 

, který jsme uhráli v poslední minutě utkání je v této sezóně 

je to ta  slavná první vlaštovka 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  9  27 

 2.   Borovany  9  24 

 3.   Trhové Sviny  9  18 

 4.   Nové Hodějovice  9  18 

5.  Srubec  9  12 

 6.   Dobrá Voda  9  9 

 7.   Dynamo C  9  9 

 8.   Lišov B  9  6 

 9.   Nové Hrady  9  5 



           
 
     

 10.   TJ Nová Ves  9  4 

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

 
Foto: Michaela Vrábková 

TJ Nová Ves – FMA 12:12 

Trenér Jiří Vazač: 

Ještě se mi z toho motá hlava, jak jsme docílili takového 
výsledku, již v 5. minutě zápasu byl stav utkání 4:4. Hosté byly 
velice pohyblivý a šikovní na míči, ale dnes jsem se vůbec 
nezlobil, že jsme se opět přizpůsobili hře soupeře, co jsme 
nedokázali vyrovnat herně, vyrovnali jsme bojovností, všem 
patří pochvala, s kolegou Vrábkem jsme dnes při posledním 
podzimním zápase požadovali od hráčů pouze chuť hrát 
fotbalově a to se chvílemi dařilo, že z toho pramenili chyby, 
vůbec nevadí. 



 
 

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Olešnice  8  24 

 2.   Rudolfov B  8  21 

 3.   Horní Stropnice  8  21 

 4.   FMA D  8  19 

5.  Ledenice  8  12 

 6.   Srubec  8  13 

 7.   Trhové Sviny  8  9 

 8.   TJ Nová Ves  8  7 

 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.  
 

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: 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 



           
 
     

               

           

 

             

 

                 

 

                  

 

 



 
 

 

            

 

 

          

 

 


