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RETROPLES 

Na parketu se objevila ABBA nebo Boney M 

 

Ve stylu sedmdesátých a osmdesátých let se konal letošní 

druhý ročník Retroplesu, který jako vždy pořadatelsky 

zaštiťujeme. Díky skvělému moderátorovi a bohatému 

doprovodnému programu se Retroples proměnil ve skvělou 

párty, kde se lidé prostě bavili. 

 

Vše vypuklo v 19 hodin v místní Sokolovně, kde se 

v doprovodném programu představilo hned několik hostů. 

Ostřílený barman Eda Mertl předvedl svoji barmanskou show, 

a po ní namíchal hostům několik drinků. Novinkou pro letošní 

ročník bylo díky Štěpánovi Veselému taneční vystoupení 

budějcké skupiny Budside, jejíž členové vystupovali i ve známé 

soutěži Česko – Slovensko má talent.  

 

Akci opět skvěle moderoval a hrál zkušený Roman Anděl, 

který si celý večer užíval společně se všemi hosty. Díky tomu, 

že někteří pojali dress code velice zodpovědně, mohli jste na 

plese vidět například skupinu ABBA nebo Boney M. 

Překvapením pro přítomné hosty bylo bouchnutí balónkové 

bomby přímo nad parketem.  

 

Rádi bychom poděkovali za podporu hlavnímu partnerovi akce 

CK Geotourist a dále si vážíme podpory z Biscuiterie a 

cukrářství Sladké od Blanky, Klubu Pánů z Ponožkovic, 

Astratex.cz, Staving CB, AgroIpnos s.r.o., Ergoline Milan Král, 

Lechner VT servis s.r.o., Haně a Romanovi Kohoutovým, 

Dagmar a Jiřímu Kukačkovým, Nazaretu Borovany, DM 



 
 

drogerii, CB Prolesu, Janě a Janu Mládkovým, Stavební firmě 

Janeček, spolku SouthGate, Paní Veronice Měchurové a 

děkujeme i mnoha dalším, kteří akci podpořili. O odvoz hostů 

se tentokrát postarala taxislužba EcoTaxi a to přímo ukázkově. 

Mediálními partnery bylo Rádio Kiss, Budějcká Drbna a 

Jihočeský fotbal i jim patří naše velké díky. 

O úspěšnosti celé akce svědčí už jen fakt, že byl letošní 

Retroples měsíc dopředu vyprodán a na místě byly pouze 

lístky ke stání. Ani to ale příchozí hosty neodradilo. Sokolovna 

tak opět praskala ve švech. A to i poté, co utichla hudba. 

Nikomu se domu zkrátka nechtělo. 

 

Už teď se těšíme na příští ročník, který se uskuteční 23. února 

2019 a téma plesu? Nechte se překvapit, ale už teď můžeme 

za pořadatele TJ Nová Ves – oddíl kopané slíbit, že se máte na 

co těšit. 

 



 
 

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 😊 

Nové multifunkční hřiště, které financovala Obec Nová Ves a 

postavila firma 

Sybera systém s.r.o. (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.  

Nový rozvod vody ve sportovním areálu připraven zásobovat 

sportovní kabiny a v budoucnu i zavlažovací systém 

fotbalového hřiště. 

 

Nové rozvody pro budoucí osvětlení poloviny fotbalového 

hřiště a multifunkčního hřiště. 

JEŠTĚ NÁS ČEKÁ MNOHO PRÁCE 😊  

 

 

 

 

 

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


 
 

Zimní příprava MUŽI 

Píšeme významnou kapitolu historie fotbalu v Nové Vsi, 

kde se kope do míče už od roku 1925. Po vítězné cestě 

okresními soutěžemi jsme potvrdili při loňské premiéře 

v kraji svou kvalitu a dlouho se drželi v popředí. Po 

slabším jaru jsme skončili na 4. příčce. Po uplynulém 

podzimu jsme vyhráli skupinu A, a to zcela zaslouženě 

s pětibodovým náskokem na Klikov.  

Trenér Miroslav Pekárek, který k týmu přišel, když byl 

ještě ve III. třídě, byl se zimní přípravou spokojený. 

„Přípravu jsme zahájili 25. ledna. Po většinu času jsme 

trénovali v místních podmínkách, kde jsme nabírali 

fyzickou kondici a také jsme využívali nafukovací halu. V 

polovině února jsme odjeli na soustředění do Třeboně, 

za což bych chtěl poděkovat fotbalovému výboru, ale i 

hráčům, kteří se na nákladech také podíleli. Soustředění 

bylo pro náš malý klub nadstandardní, počínaje hotelem 

a konče tréninkovými podmínkami. Byla to opravdu 

paráda,“ pochvaluje si Pekárek.  

„Odehráli jsme pět přípravných utkání, ve kterých jsme 

třikrát vyhráli, jednou prohráli a jednou remizovali. Se 

zimní přípravou jsem spokojen,“ dodal k bilanci 

přípravných zápasů. V našem kádru došlo jen k dvěma 

změnám. „Odešel dlouholetý hráč František Hlaváč do 

týmu III. třídy na Včelnou a přišel zkušený Jiří Jiránek,“ 

poznamenal k příchodu zkušeného čtyřdvorského 



 
 

útočníka Pekárek. Zimní posila se uvedla čtyřmi góly v 

generálce ve Velešíně. I přes umístění na špici soutěže 

zůstáváme nohama na zemi. „V jarní části sezóny 

bychom chtěli navázat na tu podzimní, chceme jít zápas 

od zápasu a uvidíme, jak to dopadne. Co se týče postupu, 

necháváme tomu volný průběh, za každou cenu se nikam 

netlačíme," uvedl k jarním plánům Miroslav Pekárek. 

TJ Nová Ves – SK Slavie ČB 1:2 
(0:1) 

V.Brožka 

TJ Nová Ves - TJ Sokol Římov 1:1 
(0:0) 

Holý 

TJ Nová Ves - SK Planá 3:0 
(3:0) 

Neumann, 
V.Brožka, 
Janeček 

TJ Nová Ves - SK Mladé 5:3 V.Brožka, 
Procházka, 
Neumann, 
Srbený a 
soupeřův 
vlastní gól   

FC Velešín A  - TJ Nová Ves 0:5 
(0:4) 

4 Jiránek, 
Boháč z 
penalty 
 

 

 

 



 
 

Soustředění v Třeboni 

 

 



 
 

Tabulka po podzimní části sezóny 2017/2018: 

TABULKA 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. TJ Nová Ves  14 34 

2. Klikov  14 29 

3. Suchdol  14 27 

4.  Frymburk  14 26 

5. Loučovice  14 23 

6. Roudné ,,B"  14 21 

7. Kaplice  14 21 

8. Ledenice  14 20 

9. Boršov  14 20 

10. K.Újezd 14 19 

11. Nová Ves - Brloh  14 14 

12. Zlatá Koruna 14 14 

13. Olešnice 14 9 

14. Chvalšiny  14 8 

 

 

 

 



 
 

Zimní příprava MLÁDEŽ 

První trénink byl zahájen 7.2.2018 od 16:00 hodin v Sokolovně 
Nová Ves. Přípravu tréninkových jednotek vedl svědomitě 
trenér Jiří Vazač společně s Barborou Tunkovou. Účast byla 
hojná i navzdory chřipkové epidemii. 
 

 
 

 
 
 



 
 

Tréninky na multifunkčním hřišti byly zahájeny 13.3.2018 od 
16:00hod. Od 3.4.2018 budou tréninky vzhledem 
k prodlužování dne a od 16.30hod. ve sportovním areálu a 
zapojí se do příprav tréninků i další člen realizačního týmu 
Otto Vrábek.  
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 pro vás bude připraven bufet s malým 
občerstvením v podobě nápojů a pečených klobás nebo 
dle aktuální nabídky. 
 
Novinkou od 1. jarního domácího utkání bude prodej 
klubových suvenýrů (na dotaz u obsluhy bufetu). 
 

 
 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 

 

 

 

 


