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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: 10. Procházka, 36. Novák, 43. Boháč - 72. Čapek 
Rozhodčí: Frček - Mráz, Cibranský 
Delegát: Rejžek 
ŽK: 1:1 (Novák – Šafránek) 
Diváků: 150 
Nová Ves: Bartizal - Boháč, Vávra, Pech, Neumann ml. (67. 
Beneš), Češka, Holý (64. R. Brožka), Novák, Jiránek (61. 
Srbený), Janeček, Procházka 
Klikov: Wollner – Podojil, Zavadil (46. Šetka), Plucar (84. 
Novodvorský), Jiráček, Navrátil, Lochman (65. Šrom), Maxa, 
Melichar, Šafránek, Čapek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Na obr. František Vávra 



           
 
     

 

Foto: Miloslav Kusbach, Jihočeský fotbal 

 

 

 

 

 

FK Spartak Kaplice – TJ Nová Ves 0:1 



 
 

Kaplice spalovala šance. Nové Vsi trefil výhru Janeček 

Po výhře z Ledenic chtěli Kapličtí zabodovat i proti lídrovi 

soutěže z Nové Vsi. Z minulého kola chyběl domácímu 

trenéru Bohdanu Malickému obránce Čutka, naopak už 

mohl využít služeb Tomáše Kebla a Marka Malického. I 

hostující kouč Miroslav Pekárek musel chtě nechtě 

sáhnout do vítězné sestavy. Oproti Klikovu mu chybělo 

trio Pech, Procházka a Jiránek.  

Za krásného počasí viděla slušná divácká návštěva 

poměrně kvalitní zápas s větším množstvím šancí na 

domácí straně. Jenomže s koncovkou si spartakovci v 

tomto duelu nepotykali. V šesté minutě nákop brankáře 

Kuchaře prodloužil hlavou za sebe Urazil, za obranu se 

dostal zkušený Janura, který se dostal až před brankáře, 

míč však poslal vysoko nad branku. Další gólovku měli 

domácí v minutě jedenácté. Janura obral o balón 

Boháče, našel ve vápně na hranici ofsajdu Urazila, i on 

však mířil nad bránu soupeře, i když podstatně níže než 

před ním jeho spoluhráč. Nejblíže ke gólu byli domácí v 

minutě devatenácté. Měli výhodu přímého kopu. K míči 

se postavil Gondek, teč balón srazila na rohový kop. Od 

praporku poslal centr do vápna Marek, Gondekova 

hlavička orazítkovala břevno, od kterého se míč odrazil 

těsně před brankovou čáru. Hosté se na dostřel kaplické 

svatyně dostávali jen velice sporadicky. Po půlhodině hry 

napřáhl ke střele zpoza šestnáctky Holý, střelu k pravé 

tyči stačil Kuchař vyrazit na rohový kop. Z něj se však 

hosté do zakončení nedostali. Další minuty se odehrávaly 



           
 
     

převážně mezi oběma šestnáctkami, diváci již vážnější 

příležitost, která by mohla změnit bezbrankové skóre, 

neviděli. První poločas tedy skončil nerozhodně bez gólů, 

což rozhodně více mohlo mrzet Kaplické, kteří měli 

rozhodně více brankových příležitostí. Po hodině rozhodl 

Janeček Další možnost jít do vedení měli Spartakovci po 

třech minutách hry ve druhém dějství. Zpoza vápna 

vyslal nepříjemnou střelu Divoký, Bartizal jen vyrážel 

před sebe, Urazil při dorážce míč netrefil ideálně a 

následně Janura zblízka branku znovu, stejně jako v první 

půli, překopl. I dál byli aktivnější Kapličtí fotbalisté, ale 

proměnit některou ze šancí bylo v tomto zápase nad 

jejich síly. V 52. minutě Janura našel na pravé straně 

Marka, který míč popotáhl po lajně, hledal před brankou 

své spoluhráče, našel Urazila, jenomže ten míč mezi tři 

tyče nenasměroval. O několik minut později svůj tým 

podržel i gólman Bartizal. K provedení přímého kopu se 

postavil Marek, tvrdou ránu zablokovala zeď, ale 

následoval druhý pokus a přesná tvrdá střela k pravé 

tyči, ale Bartizal tygřím skokem na míč dosáhl a stačil jej 

vytěsnit na rohový kop. Až v polovině druhého poločasu 

se také o slovo přihlásili hosté. Z 22 metrů napřáhl ke 

střele Novák, Kuchař na střelu nedosáhl, ale míč skončil 

na tyči. Bezbrankový stav se změnil v 68. minutě 

střetnutí. Hosté měli výhodu trestného kopu z levé 

strany, centr prošel až na zadní tyč k nepokrytému 

Eduardovi Janečkovi, a ten skluzem poslal míč ke 

vzdálenější tyči – 0:1. Domácí se po inkasovaném gólu 



 
 

vrhli do útočení, ale hostující obrana se ve snaze uhájit 

hubený náskok semkla a útoky domácích včetně 

centrovaných míčů dokázala odvracet. S blížícím se 

koncem se jim navíc otevírala okénka v kaplické obraně. 

Po jednom z brejků byl v šanci Vávra, mířil však nad 

branku Spartaku. Hosté svůj jednogólový náskok dokázali 

uhájit a připsali si do tabulky cenné tři body. Kapličtí 

herně nezklamali. O lepší výsledek se připravili sami, 

když nedokázali využít žádnou ze svých šancí.  

Na obr. Eduard Janeček  

 

Foto: Michaela Vrábková, TJ Nová Ves 

Branka: 68. Janeček  
Rozhodčí: Krejník – Rous, Šudoma 
ŽK: 0:1 (Boháč) 



           
 
     

Diváků: 140 
Kaplice: Kuchař – Štrbačka, Kebl, Malický, Gondek – Marek, 
Divoký (70. Pál), Micák, Daniel (85. Vaniš) – Janura, Urazil 
Nová Ves: Bartizal – Vávra, Boháč, Češka, Novák – Neumann 

ml., Janeček, Holý, Beneš (40. Neumann st.) – V. Brožka, 

Srbený.  

 

Bartizal Martin (TJ Nová Ves u Č. B.) 

Vychytal důležité vítězství v Kaplici. Navíc si připsal už osmé 

čisté konto a vévodí tabulce gólmanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

Střelci 

  Hráč Počet 

1 Radomil Procházka 12 

2 Michal Toman 12 

3 Tomáš Maxa 11 

4 Libor Šolc 10 

5 Stanislav Budík 9 

6 Václav Čapek 9 

7 Marek Urazil 8 

8 Petr Janura 8 

9 Petr Fišer 7 

10 Josef Gondek 7 

 

 

 

 

http://fotbalunas.cz/hrac/2049/
http://fotbalunas.cz/hrac/11837/
http://fotbalunas.cz/hrac/16246/
http://fotbalunas.cz/hrac/26907/
http://fotbalunas.cz/hrac/9682/
http://fotbalunas.cz/hrac/19522/
http://fotbalunas.cz/hrac/18421/
http://fotbalunas.cz/hrac/25262/
http://fotbalunas.cz/hrac/1451/
http://fotbalunas.cz/hrac/25258/


           
 
     

Hráči zápasu 

  Hráč Počet 

1 Zbyněk Holý 4 

2 Tomáš Kačírek 4 

3 Petr Fiala 4 

4 Michal Lechner 4 

5 Filip Mertl 4 

6 Petr Fišer 3 

7 Martin Bartizal 3 

8 Bohumír Bahenský 3 

9 Josef Micák 3 

10 Milan Homer 3 

 

 

 

 

 

http://fotbalunas.cz/hrac/2042/
http://fotbalunas.cz/hrac/3331/
http://fotbalunas.cz/hrac/3373/
http://fotbalunas.cz/hrac/12450/
http://fotbalunas.cz/hrac/12557/
http://fotbalunas.cz/hrac/1451/
http://fotbalunas.cz/hrac/2054/
http://fotbalunas.cz/hrac/3306/
http://fotbalunas.cz/hrac/9671/
http://fotbalunas.cz/hrac/10203/


 
 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Nová Ves 16 40 

2. Klikov 16 32 

3. Suchdol 16 30 

4. Framburk 16 30 

5. Roudné ,,B“ 16 25 

6. Kaplice 16 24 

7. Loučovice 16 24 

8. Ledenice 16 23 

9. K.Újezd 16 23 

10. Boršov 16 20 

11. Olešnice 16 15 

12. Nová ves – Brloh 16 14 

13. Zlatá Koruna 16 14 

14. Chvalšiny 16 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.  

FOTBALOVÉ ZAŘÍZENÍ: díky stavební firmě STAVING CB náš 

areál neustále upravujeme k lepšímu. Novinkou posledního 

týdne je 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. 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. 

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


 
 

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 

 

 

 

MLÁDEŽ 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


           
 
     

TJ Nová Ves–FC Nové Hodějovice 0:10 

Po zimní přípravě nastoupil do mistrovského utkání i náš 

tým mladší přípravky. Utkání se hrálo za velice větrného 

počasí. Naši nejmenší v prvním zápase jarní části sezóny 

nastoupili proti favoritům této soutěže FC Nové 

Hodějovice, kteří přezimovali s 23 body na prvním místě 

tabulky mladších přípravek sk.D. Na vysvětlenou, proč 

nikde v oficiálních statistikách nenaleznete tuto tabulku, 

je to kvůli možné rivalitě mezi dětmi, což není cílem 

těchto soutěží nejmladších fotbalistů a fotbalistek, proto 

si tyto statistiky každý z klubů může vést sám. 

V tomto utkání bylo vidět, že naši nejmenší mají respekt 

před nejlepším týmem této skupiny a byli značně 

nervózní. Proto i někteří jedinci hráli jako by byli na hřišti 

poprvé a míč snad nikdy neviděli. Nelze však 

přehlédnout kvality soupeře a snahu našich hráčů a 

hráček jen tak lehce se nevzdat a vylepšit vzájemné skóre 

z podzimního utkání, což se podařilo o celých 7 gólů, ale 

v penaltách nezklamali 4:0 mluví za vše 😊  

Slovo trenéra: Samozřejmě i přes nervozitu a konečný 

výsledek bych chtěl všechny naše svěřence moc 

pochválit a povzbudit do dalších utkání. Stejně, tak opět 

děkuji všem rodičů, kteří jsou nedílnou součástí týmu a 

vzorně podporují celý tým. Mile překvapili i kluci 

z mužského týmu, že nás přišli podpořit DÍKY  



 
 

Na utkání bylo vše perfektně připraveno od realizačního 

týmu včetně světelné tabule, a tak i mládežnický fotbal 

měl skvělou úroveň. Utkání shlédlo cca 60 diváků. 

Další utkání sehrajeme opět na domácí půdě 19.4.2018 

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

naše nejmenší opět přijdete podpořit. 

Na obr.:  
Horní řada zleva: Janouch, Hort, Jech Adrian, Janota, Šustr, Bošková 
Dolní řada zleva: Mládek, Čech, Čechová, Jech Fred, Mileret 
 

 

Foto: Michaela Vrábková 

 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

 



           
 
     

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  10  26 

 2.   Dobrá Voda  10  25 

 3.   Srubec  10  23 

 4.   Lišov  10  19 

5.  Ledenice  10  16 

 6.   Suchdol  10  13 

 7.   Trhové Sviny  10  9 

 8.   TJ Nová Ves  10  8 

 9.   Olešnice  10  4 

 10.   FMA E  10  0 

 
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. 
 
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 



           
 
     

                       

                    

                  

           

               

           

             

                 



 
 

                  

 

            

 

          

 

 


