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MUŽI  

TJ Nová Ves – TJ Slavoj Ledenice 0:2  
 
Nová Ves nezrušila ledenický komplex.  
V sobotu dopoledne přivítali fotbalisté Nové Vsi ze svého 
pohledu mužstvo, které v krajské soutěži nikdy v historii 
neporazili a ani mu nevstřelili gól (letos 0:2 a 0:1, loni 0:3 
a 0:2). Jak je vidět, tak Slavoj Ledenice se začíná stávat 
pro novoveské mužstvo noční můrou.  
Přitom celý zápas se odehrál ve výborném tempu a obě 
mužstva předvedla svou kvalitu. První poločas se hrál 
převážně ve středu pole, obě obrany výborně bránily, 
šancí bylo na obou stranách poskrovnu. Až přišla 30. 
minuta a výrok postranního rozhodčího Zevla, který 
nikdo z přítomných diváků ani obou mužstev nepochopil. 
Procházka zahrával přímý volný kop z lajny na hranici 
velkého vápna, přesně našel hlavu kapitána Boháče a ten 
za Maříkem rozvlnil síť. Domácí se radovali, hosté 
odcházeli na půlku, jenže postranní rozhodčí přiměl 
hlavní sudí k neuznání branky za údajné překročení letu 
míče za brankovou čarou, přitom tento kop ani snad 
nejde z fyzikálního pohledu provést. Hosté byli také 
velmi nebezpeční a jejich snaha se vyplatila ve 41. 
minutě. Dlouhý nákop do vápna brankář Bartizal i s 
pomocí hostujícího útočníka neudržel a Kadlec už neměl 
problém dostat míč do brány – 0:1. Druhé dějství začalo 
náporem domácích, přibili hosty na jejich vápno a marně 
se pokoušeli o vyrovnání, jenže jim nebylo přáno. Hlavu 



 
 

Janečka zastavilo až břevno, pak míč napálil Beneš a jeho 
bombu bravurně chytil brankář Mařík. Domácí se 
dokonce dožadovali pokutového kopu, kdy byl ve vápně 
sražen Pech, ale píšťalka sudí zůstala němá. Ke konci 
utkání domácí začali riskovat, otevřeli obranu a toho 
hosté dokonale využili. V 81. minutě podnikli brejk, s 
míčem postupoval kapitán Bez dva na jednoho, mohl 
střílet, ale ještě akci vyšperkoval na úplně volného 
Svobodu a bylo to 0:2. Radomil Procházka, útočník N. 
Vsi: „I když tomu výsledek nenapovídá, musím pochválit 
celé mužstvo, které dřelo celý zápas a chtělo 
s nepříznivým stavem něco udělat. Hostům gratuluji k 
výhře, hráli velmi organizovaně a bojovně, a proto u nás 
nakonec zaslouženě vyhráli. Je to mužstvo, které nás 
vždy dokázalo porazit, a za to jim patří velké uznání. Jak 
je vidět, tak Ledenice nejsou náš oblíbený soupeř.“  
 
Branky: 41. Kadlec, 81. Svoboda   
Rozhodčí: Průchová - Škuthan, Zevl   
Delegát:  
ŽK: 3:3  
Diváků: 101 
Nová Ves: Bartizal – Pech, Boháč, Češka, Vávra, Novák, Holý, 
Neumann (62. Beneš), R. Brožka (46. V. Brožka), Janeček, 
Procházka   
Ledenice: Mařík - Fošum, Babka (83. Havelka), Hrubý (74. 
Svoboda), Stránský, Kadlec, Fencl, Pavlík, Princl, Bez, Winkler 
(89. Kožant) 
 

 

 



           
 
     

Na obr. Eduard Janeček a Nikola Průchová 

 

Foto: Miloslav Kusbach 

TJ Sokol Chvalšiny – TJ Nová Ves 2:5 

Vedoucí Nová Ves splnila s posledním roli favorita  
Po nevydařeném domácím utkání s Ledenicemi se fotbalisté 
Nové Vsi představili na půdě posledního celku Sokola 
Chvalšiny. Jak už to bývá, tyto zápasy jsou nevyzpytatelné, 
protože domácí bojují o holou záchranu, a i proto nastupoval 
lídr B třídy k utkání s respektem. Jenže hostující mužstvo se do 
soupeře zakouslo takovým způsobem, že bylo po dvaceti 
minutách téměř rozhodnuto a domácí byli na ručník. Ale 
pěkně po pořádku. Už v 7.min. zahrával hostující Neumann 
rohový kop, našel přesně hlavu Janečka a bylo 0:1. O pouhých 
šest minut později Jiránek vysunul Neumanna a ten z velkého 
úhlu propálil Kothánka podruhé - 0:2. A aby toho nebylo pro 
domácí málo, tak ve 21. minutě se ve vápně nejlépe 



 
 

zorientoval Jiránek a poslal hosty do vedení už o tři branky 
0:3. Nová Ves si první poločas dělala na hřišti doslova, co 
chtěla, a Chvalšiny vůbec k ničemu nepouštěla. Když už se 
zdálo, že první poločas skončí, Vávra svým typickým způsobem 
prošel podél celé lajny, předložil míč Brožkovi jako na podnose 
a ten stanovil poločasový výsledek 0:4. Hosté do druhého 
poločasu vystřídali brankáře, když jednička Bartizal přepustil 
své místo Peštovi. V 60.min. opustil hřiště také hlavní motor 
Nové Vsi Češka a od té doby začali domácí hosty přehrávat. 
Najednou jako kdyby se zápas otočil a Fučíkova střela byla pro 
hosty jen výstrahou. Začali dobývat hostující obranu a jejich 
snaha se vyplatila v 82. minutě, když Peštu propálil Babinský - 
1:4. Už po dvou minutách se míče zmocnil Sluka, zkušeně 
zakončil a najednou byli domácí pozadu už jen o dvě branky - 
2:4. Za další minutu se dokonce mohli přiblížit na rozdíl 
jediného gólů, ale brankář Pešta svůj tým podržel. A tak 
udeřilo na druhé straně. Zkušený Jiránek zachoval klidnou 
hlavu, krásnou přihrávkou našel ve vápně střídajícího 
Srbeného a pro něj už nebyl problém stanovit konečný 
výsledek na 2:5. Stínem utkání je zranění hostujícího Beneše, 
který musel opustit hrací plochu už po dvou minutách pro 
zranění kolene. Všichni mu přejí brzké uzdravení.   
 
Branky: 82. Babinský, 84. Sluka - 7. Janeček, 13. Neumann, 21. 
Jiránek, 44. V. Brožka, 88. Srbený   
Rozhodčí: Šťastný - Kocina, Petroušek   
Delegát:  
ŽK:  1:2   
Diváků: 80 
Nová Ves: Bartizal (46. Pešta) - Pech, Boháč, Vávra, Češka (60. 
Srbený), Beneš (4. V. Brožka), Novák, Holý, Neumann ml., 
Jiránek (89. Lexa), Janeček  



           
 
     

Chvalšiny: Kothánek - Kamenský, Decarli, Postl (54. J. Motz) -
 P. Pavlis (46.T. Nymsa) , Adamíček (28. Z. Ginzel) , Sluka 
(86. P. Zwifelhofer) , Postl, Fic - Fučík, Cába (44. Babinský)  
 
Na obr. Eduard Janeček, Petr Boháč, Zbyňa Holý 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 

 

 

 

http://fotbalunas.cz/hrac/1442/
http://fotbalunas.cz/hrac/5356/
http://fotbalunas.cz/hrac/5360/
http://fotbalunas.cz/hrac/23019/
http://fotbalunas.cz/hrac/7633/
http://fotbalunas.cz/hrac/20073/
http://fotbalunas.cz/hrac/5382/
http://fotbalunas.cz/hrac/154389/
http://fotbalunas.cz/hrac/10183/
http://fotbalunas.cz/hrac/30840/
http://fotbalunas.cz/hrac/95547/
http://fotbalunas.cz/hrac/5370/
http://fotbalunas.cz/hrac/127159/
http://fotbalunas.cz/hrac/5386/
http://fotbalunas.cz/hrac/5333/
http://fotbalunas.cz/hrac/20905/


 
 

FK Zlatá Koruna – TJ Nová Ves 1:3 

Nová Ves opět uspěla venku a má postup na 

dosah Podruhé za sebou se fotbalisté Nové Vsi 

představili na půdě soupeře. Tentokrát jim v cestě stálo 

mužstvo SK Zlatá Koruna. Domácí tým hraje o holé přežití 

v soutěži, a tak hosty nečekalo nic lehkého. Samotné 

utkání, které se hrálo za velmi teplého počasí, začalo 

vzájemným oťukáváním. Obě mužstva se ze začátku 

nedostávala do finální fáze, a tak se hra odehrávala spíše 

uprostřed hřiště. Jako první vystrčili růžky hosté, ale s 

pokusy Holého i Janečka si domácí brankář bez problémů 

poradil. Přišla 11. minuta a hosté poprvé udeřili. 

Procházka vybojoval balón, kterého se zmocnil 

Neumann, postupoval na brankáře Schwarze a propálil 

ho na přední tyč – 0:1. O devět minut ale bylo srovnáno. 

Hosté propadli v obranné činnosti, míč se dostal k 

domácímu Fucimanovi, jenž dokázal střelou za vápnem 

pokořit Bartizala – 1:1. Poté byla hra velmi neurovnaná, 

obě mužstva měla velký problém se přizpůsobit malému 

a tvrdému hřišti, a tak se z utkání stával spíše boj. Na 

samotném konci prvního poločasu měl obrovskou šanci 

hostující Neumann, který tváří tvář neuspěl proti 

domácímu brankáři a tak poločas skončil nerozhodným 

výsledkem. Druhé dějství ze začátku probíhalo jako to 

první, hra byla neurovnaná a tak se čekalo, které 

mužstvo udělá chybu. V 56. minutě už se skóre přeci jen 

měnilo, když přišla nejhezčí akce utkání. Jiránek s 



           
 
     

Novákem vybagovali domácí obranu, druhý jmenovaný 

od lajny přihrál jako na podnose Holému, který bez 

problémů zasunul míč do sítě - 1:2. Ke konci utkání měli 

domácí převahu, zahrávali nespočet standardních situací 

a tak hostující mužstvo muselo být stále na pozoru. Klid 

hostům dodala až  87. minuta. Holý uvolnil na hranici 

vápna Procházku, a ten levou nohou na kříž brány 

zpečetil výsledek utkání - 1:3. Fotbalisté Nové Vsi tak 

mohou už v příštím utkání na domácím hřišti za pouhých 

osm let oslavit už čtvrtý postup do vyšší soutěže, což je 

na tak malou vesničku až neuvěřitelné!  

Branky:  20. Fuciman - 11. Neumann, 56. Holý, 87. Procházka   
Rozhodčí:  Cigáň - Kříž, Valeš   
Delegát:  
ŽK: 0:1   
Diváků: 70 
Nová Ves: Bartizal – Pech, Boháč, Vávra, Novák, Holý, 
Neumann ml. (88. Srbený), V. Brožka (63. R. Brožka), Janeček, 
Jiránek, Procházka   
Zlatá Koruna: Schwarz -
 Adamíček, Král (49. Král), Štěpánek, Fuciman, 
Homer, Rychtář, Zayml, Tybitancl  (39. Liška), Kalista, Houska 

 
 

 

 

 

 

http://fotbalunas.cz/hrac/20904/
http://fotbalunas.cz/hrac/7709/
http://fotbalunas.cz/hrac/20928/
http://fotbalunas.cz/hrac/20908/
http://fotbalunas.cz/hrac/20927/
http://fotbalunas.cz/hrac/144619/
http://fotbalunas.cz/hrac/10203/
http://fotbalunas.cz/hrac/20921/
http://fotbalunas.cz/hrac/20919/
http://fotbalunas.cz/hrac/20914/
http://fotbalunas.cz/hrac/155176/
http://fotbalunas.cz/hrac/36377/
http://fotbalunas.cz/hrac/1916/


 
 

Na obr. František Vávra 

 

Foto: Jiří Kukačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Nová Ves 21 52 

2. Kaplice 21 37 

3. Suchdol     21 37 

4. Klikov 21 36 

5. Frymburk 21 36 

6. Roudné ,,B“ 21 35 

7. Ledenice 21 35 

8. K.Újezd 21 32 

9. Boršov 21 28 

10. Loučovice 21 27 

11. Olešnice 21 23 

12. Nová Ves – Brloh 21 20 

13. Zlatá Koruna 21 17 

14. Chvalšiny 21 11 

 

 

 



 
 

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: Dále vzniklo zabezpečení kolem jímky, 

která již slouží k zavlažování hrací plochy pro fotbal a pro 

tenis. S tímto souvisí i upozornění, že pokud bude zavlažování 

v provozu prosím dbejte zvýšené opatrnosti. V zařízení je 

velký tlak a mohl by ublížit jak člověku, tak zvířeti. 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. 

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. 

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


           
 
     

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 

TJ Nová Ves – Lišov 1:6 

Pětigólové manko jsme nedohnali 

Čtvrteční zápas s mužstvem Lišova měl dva rozdílné 

poločasy, v první půli nám hostující mužstvo nic 

nedovolilo my se neustále hledali, nedokázali jsme hrát 

kolektivně, takzvaně do kabin jsme šli s pětigólovým 

mankem. 

Druhá půle byla z naší strany podstatně lepší, dokázali 

jsme si i přihrát a zasloužený gól do sítě hostí vstřelil 

nováček v našem mužstvu Honzík Sedlář po hezké 

kombinaci a dvou přihrávkách před brankou soupeře. 

 

 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


 
 

Na obr.: Jaroslav Mládek 

 

Foto: Marek Jech 

FMA ,,E“ – TJ Nová Ves 10:7 

Do tohoto utkání nastoupili kompletně naše nejmladší ročníky 

a i když tomu konečné skóre neodpovídá, tak se bili jako lvi. 

Úžasnou diváckou kulisu opět vytvořili všichni rodinní 

příslušníci našich svěřenců a za to jim děkujeme. 

 

 

 

 



           
 
     

Na obr.: Jan Janota, Petr Hort 

 

Na obr.: Jakub Jakl, Jan Sedlář 

 

Foto: Michaela Vrábková 



 
 

Přátelské utkání s SKP 

V úterý 15.5.2018 od 17.hod sehrála mladší přípravka ročníky 

2011 a mladší svoje první přátelské utkání s týmem z SKP. 

Díky iniciativě trenéra Otty Vrábka si i ti, kteří ještě ani 

nemohou hrát oficiální soutěž byť jen v řádu měsíců, mohli 

vyzkoušet, jak to vypadá při skutečném fotbalovém ,,mači“. 

Nálada byla vskutku úžasná a v některých svěřencích byl 

objeven skrytý talent na určitý post v týmu. Funkce 

rozhodčího se ujal sám iniciátor přáteláku a v trenérské pozici 

během utkání se poprvé představila Barbora Tunková. 

Abychom neopomněli zbytek týmu našich mládežníků, tak ti 

makali pod taktovkou trenéra Jirky Vazače, aby vypilovali 

fyzičku na čtvrteční utkání opodál. V tento den byl fotbalový 

areál zcela zaplněn dětmi jako mraveniště, mravenci. 

Další utkání sehrajeme s týmem Dobré Vody 23.5.2018 

(středa) od 16.30hod. Budeme rádi, když naše nejmenší 

opět přijdete podpořit. 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  15  39 

 2.   Dobrá Voda  15  38 

 3.   Srubec  15  32 

 4.   Lišov  15  28 

5.  Suchdol  15  26 

 6.   Ledenice  15  22 

 7.   Trhové Sviny  15  15 

 8.   TJ Nová Ves  15  12 

 9.   Olešnice  15  5 

 10.   FMA E  15  3 

 
Tréninky každé úterý od 16.30hod. 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. 
 
 
 
 
 



 
 

NOVÝ ZNAK KLUBU 
Po několika jednáních a kompromisech máme nový znak 
fotbalového oddílu, jelikož jsme oddílem jedné tělovýchovné 
jednoty musíme striktně dodržet minimálně barevnost ve 
znaku, ta vychází z historických podkladů TJ Nová Ves z.s. 
 

 
NOVÉ DRESY 
K utkání s týmem Nová Ves – Brloh nastoupíme v nových 
dresech, které věnovala firma HEWAX a tímto velice děkujeme 
Panu Vítovi Vančurovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
     

NOVÝ TRAKTOR NA SEČENÍ HŘIŠTĚ 
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Jihočeského 
kraje na pořízení nového traktoru k sečení hřiště, jedná se o 
polovinu celkové ceny a druhou polovinu si musíme uhradit 
sami jako oddíl. Tímto děkujeme firmě CB Proles za dodání 
kvalitního nového stroje k sečení hřiště. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Akce 
 

 



           
 
     

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. 
 
Novinkou od 1. jarního domácího utkání bude prodej 
klubových suvenýrů (na dotaz u obsluhy bufetu). 

 

 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 



 
 

                       

                    

                  

           

               

           

             

                 



           
 
     

                  

 

            

 

          

 

 


