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MUŽI  

TJ Nová Ves – FK Nová Ves – Brloh 7:0  
 
Fotbalisté Nové Vsi se na domácím hřišti utkali se svou 
jmenovkyní z českokrumlovského okresu, Novou Vsí-
Brloh. K jistotě postupu do vyšší soutěže jim stačil pouhý 
bod. Na to se domácí v žádném případě nechtěli 
spoléhat, do soupeře se od samého začátku zakousli a 
doslova ho už v prvním poločase zdemolovali.  
 
První šanci si vytvořili hosté, ale Bartizal byl připraven. 
Poté už bylo na trávníku jen jedno mužstvo. V 16. minutě 
rozjel Novák akci po levém křídle, uvolnil do strany 
Procházku, který přesnou přihrávkou našel na malém 
vápně Holého a ten byl nekompromisní - 1:0. Domácí byli 
při chuti, vypracovali si spoustu šancí, ale Jiránek, Holý 
ani Neumann proti Černému neuspěli. Ve 26. minutě do 
vápna vletěl jako uragán kapitán Boháč, byl sražen a 
kopala se penalta. Tuto standardní situaci má u 
domácích na starosti právě Boháč, ale gentlemansky ji 
přenechal svému kolegovi Procházkovi, který s touto 
možností nepohrdl 2:0. Za pět minut už to bylo o tři 
branky a asi nejhezčí akce utkání. Procházka 
nadýchaným centrem našel hlavu Holého, který ještě 
vrátil balón před bránu a Jiránek si už věděl rady 3:0.  
Domácí neměli dost a během tří minut rozvlnili síť ještě 
dvakrát. Nejprve Novák v klidu dokončil akci útočníků, a 
po něm Neumann svým typickým způsobem zasunul 



 
 

balón za bezmocného brankáře - 5:0. Pak se poločas v 
klidu dohrál. Druhé dějství začalo, jako skončilo to první. 
Hned ve 46. minutě našel Neumann na zadní tyči 
Procházku a ten neměl problém - 6:0. Pak se ze hry 
stával spíše pouťák, bylo rozhodnuto, a tak obě mužstva 
utkání spíše dohrávala. Až se 78. minutě dostal k balónu 
Holý a zkušeně obstřelil hostujícího brankáře 7:0. Pak už 
utkání skončilo.  
Radomil Procházka, útočník Nové Vsi: „Jestli mohu, 
musím poděkovat všem lidem, co novoveskému fotbalu 
pomáhají a dříve pomáhali! Ať jsou to samotní hráči, 
trenéři, tak hlavně i výbor, sponzoři, bez kterých by to 
nešlo, obec, fanoušci atd. Nerad bych na někoho 
zapomněl, protože jsme všichni společně dohromady 
dokázali něco neuvěřitelného! Musíme si uvědomit, co 
se v této malé vesnici po fotbalové stránce děje. 
Pamatuji si přesně den, když před deseti lety za mnou 
přišel Otto Vrábek a dohodli jsme se s předsedou TJ na 
možnosti přestupu do domácího klubu. Za finanční 
podpory Pavla Tvaroha a součinnosti tehdejšího trenéra 
se tento přestup podařil, a tak se nenaplnila slova 
tehdejšího vedení, že pokud nepřijdeme hrát domů, tak 
tady fotbal končí. Postupně k nám přibývali další platní 
spoluhráči se zkušenostmi a chuti hrát za Ves. Hrála se tu 
dvacet let čtvrtá třída. Někteří jsme se vrátili a chtěli, 
těm, co tu byli, pomoct. Že z toho nakonec jsou za 
pouhých osm let čtyři postupy, je opravdu něco 
neskutečného, až se mi derou slzy do očí! Ještě jednou 
všem za těch deset let moc děkuji! Nevím, co bude dál. V 
úterý máme výbor a rozhodneme se. Jestliže budeme 



           
 
     

hrát 1. A třídu, bude to asi pro nás velká zkouška a 
uvidíme, jestli tuto soutěž vůbec zvládneme. Ale to, že 
jsme tady přepsali historii, nám už nikdo nikdy 
nevezme!“   
 
Branky: 16. a 78. Holý, 26. (pen.) a 47. Procházka, 31. Jiránek, 
34. Novák, 37. Neumann  
Rozhodčí: Devera - Svoboda, Cibranský   
Delegát:  
ŽK: 1:1   
Diváků: 100 
Nová Ves: Bartizal – Pech, Fr. Vávra (69. M. Vávra), Boháč, 
Novák, Holý, Neumann ml., R. Brožka (63. Neumann st.), 
Graman (56. Janovský), Jiránek, Procházka   
Nová Ves - Brloh:  Černý - Švarc, Anderle ml., Flaška, Postl -
 Vlček(46. Loucký), Hüttner, Sekera, Pouzar (74. Frühbauer) 
, Anderle st. -  Tlamsa 
Na obr. Zbyňa Holý 

 
Foto: Michaela Vrábková 

http://fotbalunas.cz/hrac/7606/
http://fotbalunas.cz/hrac/22371/
http://fotbalunas.cz/hrac/46935/
http://fotbalunas.cz/hrac/53456/
http://fotbalunas.cz/hrac/10993/
http://fotbalunas.cz/hrac/22372/
http://fotbalunas.cz/hrac/11036/
http://fotbalunas.cz/hrac/94900/
http://fotbalunas.cz/hrac/25632/
http://fotbalunas.cz/hrac/60535/
http://fotbalunas.cz/hrac/111070/
http://fotbalunas.cz/hrac/23086/
http://fotbalunas.cz/hrac/154386/


 
 

TJ Sokol Kamenný Újezd – TJ Nová 

Ves 0:3 

Fotbalisté Nové Vsi se představili na půdě Kamenného Újezdu 
už jako postupující tým do vyšší soutěže, a proto se také daly 
očekávat změny v sestavě. Trenér Pekárek ale do zápasu 
poslal plnou jedenáctku, hráčům vštepoval do hlavy, že v 
žádném případě sezóna nekončí, a že by byl rád, kdyby jeho 
tým přivezl zpátky do Vsi tři body. 
  
První poločas začal ve velkém tempu, obě mužstva hrála velmi 
dobře, a i proto se dalo očekávat vyrovnané utkání. Domácí 
hráči byli o trochu lepší, měli náznaky šancí, ale žádný 
nedotáhli do konce. Snažili se dostávat za hostující obranu 
průnikovými přihrávkami, ale ty velmi dobře četli obránci, 
nebo brankář Bartizal. Až přišla 35. minuta, David Frnka za 
vápnem napřáhl a bombou trefil spojnici tyče a břevna. 
V tomto okamžiku měli hosté velké štěstí. Poté se poločas 
dohrál. Do druhého dějství poslal hostující trenér místo V. 
Brožky mladého Srbeného. Utkání probíhalo stejně jako v 
prvním poločase, obě mužstva hrála velmi dobře, i když 
pomalu začali otěže utkání přebírat hosté. Čekalo se na to, 
kdo udělá chybu. Ta přišla v 56. minutě. Domácí brankář 
Kvasnička neudržel nepříliš tvrdou střelu, na správném místě 
stál novoveský Jiránek a střelou pod břevno otevřel skóre - 
0:1. Druhý gól přidali hosté v 78. minutě. Procházka kopal 
rohový kop, přesně našel hlavu Jiránka, který se trefil podruhé 
- 0:2. Pak už hosté s přehledem kontrolovali hru a přidali ještě 
jednu branku. Čtyři minuty před koncem přebral na polovině 
míč Procházka, počkal, až se mu rozběhne Holý, a ukázkovou 
uličkou jej poslal samotného úniku. Ten zachoval klidnou 
hlavu, obstřelil domácího brankáře a stanovil konečný 



           
 
     

výsledek na 0:3. Nutno podotknout, že se hrálo utkání 
výborné úrovně, k němuž přispěla obě mužstva.  
  
Branky: 56. a 78. Jiránek, 86. Holý   
Rozhodčí: Šíma - Bezpalec, Buřič  
Delegát:  
ŽK: 2:0 
Diváků: 120 
Nová Ves: Bartizal – Pech, Boháč, Vávra, Češka (82. Janovský), 
Novák, Holý, Neumann ml. (70. Graman), V. Brožka (46. 
Srbený), Jiránek, Procházka   
Kamenný Újezd: Kvasnička- Průdek, Mráz, Stegbauer,                                                        
Sládek (73. Dudák), 
Frnka(67. Rožboud), Prokop(54. Kotalík), Komberec, Černý, 
Čermák, Petkov(86. Švec) 
 
Na obr. Vít Neumann ml. 

 
Foto: Michaela Vrábková 

http://fotbalunas.cz/hrac/48727/
http://fotbalunas.cz/hrac/18406/
http://fotbalunas.cz/hrac/27270/
http://fotbalunas.cz/hrac/18411/
http://fotbalunas.cz/hrac/18415/
http://fotbalunas.cz/hrac/18404/
http://fotbalunas.cz/hrac/36231/
http://fotbalunas.cz/hrac/113244/
http://fotbalunas.cz/hrac/18416/
http://fotbalunas.cz/hrac/31345/
http://fotbalunas.cz/hrac/154685/
http://fotbalunas.cz/hrac/92668/
http://fotbalunas.cz/hrac/51598/
http://fotbalunas.cz/hrac/51598/
http://fotbalunas.cz/hrac/51598/
http://fotbalunas.cz/hrac/2065/
http://fotbalunas.cz/hrac/154284/


 
 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Nová Ves 23 58 

2. Kaplice 23 40 

3. Klikov     23 39 

4. Frymburk 23 39 

5. Roudné ,,B“ 23 38 

6. Ledenice 23 38 

7. Suchdol 23 37 

8. Boršov 23 34 

9. K.Újezd 23 32 

10. Loučovice 23 30 

11. Olešnice 23 29 

12. Zlatá Koruna 23 20 

13. Nová Ves - Brloh 23 20 

14. Chvalšiny 23 14 

 

 

 



           
 
     

Přátelské utkání TJ Nová Ves – HC 

David servis České Budějovice 4:4 

Kopačky proti hokejkám 

Při přátelském utkání netradičně ve středu a v soutěžní fotbalové 

sezóně mělo své kouzlo. Nebyla nouze, jak o hokejové, tak fotbalové 

zákroky. Několik střetnutí vypadalo na rvačku, ale nakonec se oba 

týmy rozešly se smírným výsledkem a podáním ruky.  

V tomto utkání šlo především o zpříjemnění všedního odpoledne 

sportem. 

Těšíme se na další možnost spojit dva rozdílné sporty na jednom 

místě. 

 

Příště Vás zveme na domácí utkání 16.6.2018 POZOR od 

13.30hod. proti TJ Malše Roudné ,,B“ i s programem pro děti. 

Bude to poslední utkání v I.B třídě pro sezónu 2017/2018. 



 
 

V nové sezóně se budeme těšit na nové soupeře v I.A třidě a 

samozřejmě i na vás naše věrné FANS. 

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: Díky dotaci z Jihočeského kraje (JčK) 

získala naše mládež finanční prostředky na pořízení větších 

bezpečných branek, které jsou potřeba pro konání soutěže 

starší přípravky. Do této soutěže se přihlásí naši kluci a holky 

na příští sezónu 2018/2019. Dále bude samozřejmě 

pokračovat i mladší přípravka. Taktéž za přispění JčK budou 

vyměněny vchodové dveře do stávajících fotbalových kabin a 

částečně byl finančně podpořen z JčK i nákup nového traktoru 

na sečení hřiště. Nutno podotknout, že ačkoliv jsme byli 

úspěšní s žádostmi o finanční příspěvky, tak je vždy nutné 

vynaložit i finanční prostředky vlastní. 

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 

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


           
 
     

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


 
 

MLÁDEŽ 

TJ Nová Ves – Olešnice 2:2 

S olešnickým týmem se naši nejmenší sehráli příjemné 

utkání a výsledek tomu odpovídá. Pochvala patří 

zejména nejmladším ročníkům.  

Na obr.: Otto Vrábek a Theodor Láf 

 

Foto: Michaela Vrábková 

Dobrá Voda – TJ Nová Ves 19:1 

Do boje s druhým celkem tabulky jsme se kluci pustili 

s vervou, ale co na plat, když to nejde, tak to nejde. Nálada i 

navzdory výsledku byla úžasná. Hlavně, že děti nesedí doma u 

počítače 



           
 
     

Na obr.: Střelec naší jediné branky Jarda Mládek 

 

Foto: Michaela Vrábková 

TJ Nová Ves – Spartak Trhové Sviny 

6:8 

Ještě začátkem první půle byl stav vyrovnaný 5:5, ale nakonec 

svěřence Jiřího Vazače přemohla únava a velmi dusné počasí, 

a tak se druhá půle nesla v duchu kdo se dostane před bránu 

je vítěz 😊. Bohužel našemu týmu se to povedlo do konce 

utkání jen jednou, ale soupeřům hned dvakrát. Ačkoliv 2/3 

týmu ze Svinů byli nejmladší ročníky soutěže 2012 nemohla se 

jim upřít bojovnost a zapálení pro hru, což našemu týmu 

evidentně tentokrát scházelo. 



 
 

Další utkání sehrajeme s týmem Suchdola 7.6.2018 

(čtvrtek) od 17.00hod. Budeme rádi, když naše nejmenší 

opět přijdete podpořit tentokrát v posledním utkání 

sezóny na hřiště soupeře. 

Aktuální tabulka sezóny 2017/2018: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  16  42 

 2.   Dobrá Voda  16  41 

 3.   Srubec  16  35 

 4.   Lišov  16  31 

5.  Suchdol  16  29 

 6.   Ledenice  16  22 

 7.   Trhové Sviny  16  15 

 8.   TJ Nová Ves  16  12 

 9.   Olešnice  16  5 

 10.   FMA E  16  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. 



           
 
     

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 



 
 

                       

                    

                  

           

               

           

             

                 



           
 
     

                  

 

            

 

          

 

 


