
Fotbalový zpravodaj 
 

 

  

 

 

 

TJ Nová Ves 
 

22.9.2018 
Sezóna 2018/2019, číslo 1 

 

ŽIJEME FOTBALEM!!! 



 
 

MUŽI  

FC AL-KO Semice - TJ Nová Ves 1:2 
 
Hned úvodní kolo 1.A třídy nabídlo souboj nováčků mezi FC 
AL-KO Semice a TJ Nová Ves. 

Samotný zápas, který se hrál v krásném areálu začal 
oboustranně opatrně. Obrany obou mužstev byli pozorné, a 
tak se hra spíše odehrála uprostřed hřiště. Jako první se do 
šance dostali domácí, ale hostující brankář Bartizal byl na 
místě. To ještě nikdo z přítomných diváků netušil, že se tento 
brankář stane pro domácí noční můrou, protože až na jednu 
situaci, svojí branku doslova zamknul a stal se tak právem 
hráčem utkání. Poté o sobě dali vědět hosté. Procházka 
předvídal hru, zmocnil se balónu a běžel ze strany do vápna 
domácích, kde balón ještě zasekl, našel Janečka, který 
propustil na Neumanna, ale ten jen těsně minul domácí 
svatyni. Pak už se skóre měnilo. Domácí podnikli rychlí 
protiútok, míče se za obranou zmocnil Antony a bylo to 1-0. 
Hosté se nevzdávali a ještě do poločasu stačili vyrovnat. Vávra 
za obranou domácích krásně našel Holého a ten i s trochu 
štěstí vyrovnal 1-1. 

Do druhého poločasu hosté změnili herní systém a začali být 
více na balónu. Češka rozjel akci, našel Holého, který krásně 
vyzval Janečka, ale ten dnes štěstí v koncovce neměl. Poté už 
začali opět hrozit domácí, ale na brankáře Bartizala si prostě 
nepřišli. Rozhodující moment přišel v 66. minutě. Novoveští 
rozjeli krásnou kombinaci, míč se dostal až k Jiránkovi, který s 
klidnou hlavou vybídl přihrávkou před prázdnou klec Holého, 
a ten neměl problém 1-2. Poté ještě hosté zahrávali dva 
nebezpečné rohy, ale hostujícímu kapitánovi Boháčovi v obou 



           
 
     

případech chyběl jen malý kousek. Blížil se konec a domácí 
začali přidávat pod kotlem. Hosty zmáčkli a vypracovali si tři 
rohy za sebou, ale hostující obrana byla pevná. Když už se 
zdálo že se nic nestane, tak v 90. minutě natáhl za vápnem 
domácí Nousek, vyslal pumelici, která se stáčela do šibenice, 
ale čaroděj Bartizal konečky prstů udržel pro hosty velmi 
důležité tři body. 

Radomil Procházka: 

Chci poděkovat domácím za čistou a kvalitní hru a přeji jim 
hodně štěstí v soutěži. 

Hráčem zápasu byl zvolen Holý, jenž dal dvě branky a dnes 
neskutečný Bartizal! 

 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 
 



 
 

 
TJ Nová Ves - FK Prachatice 1:0 
 

Zápas začal krátkým oťukáváním. Po něm jsme přebrali 
iniciativu a do hostů jsme se doslova zakousli. Díky skvělé 
kombinaci a rychlým křídlům jsme se dostávali k centrům. 
Chyběla jim však razance či přesnost a hostům nedělalo 
problém tyto pokusy odvracet. V 16. minutě jako první natáhl 
zpoza vápna ke střele Janeček, avšak mířil vysoko nad. Další 
pokus měl Procházka po pasu Holého, ale míč dobře netrefil a 
do třetice střílel po rohovém kopu hlavou Jiránek, ale 
přestřelil. Ve 24. minutě se po faulu na Janečka zahrával přímý 
kop z dobré pozice pro leváka. K míči si stoupl Kohout a 
Procházka. Kohout balón pouze přeběhl a Procházka ho 
šikovně kroutil přes zeď na přední tyč, kde se však zjevil 
hostující hráč a míč hlavou vytáhl na roh. Ve 27. minutě už 
jsme se mohli radovat. Novák dostal skvělý pas, předskočil 
obránce a dostal se před Hopfingera, ten jeho pokus vyrazil 
jen do strany, Novák ho doběhl a nacentroval zpět před 
poloodkrytou bránu, kam ho uklidil jeho 
strýc Procházka. 1:0. Pak jako kdyby se zápas otočil. Hosté 
začali držet balón více na svých kopačkách a vytvářeli si 
nesčetně standardních situací. Hostující kapitán je zahrával 
skvěle a jen díky výborné a organizované obraně a včasným 
výběhům Bartizala vyrovnání do půle nepřišlo.  

Druhé dějství začalo stejně jako to první skončilo. Hosté v této 
fázi hráli skvěle, byli schopní lépe kombinovat a my se museli 
ohánět. Vyrovnání viselo ve vzduchu, ale když už se míč dostal 
za naši obranu, ukázal rychlé nohy a skvělé čtení hry Bartizal a 
míč odpálil před útočníkem hostí do bezpečí. Hra se postupně 
vyrovnala, dokázali jsme podržet míč nahoře, v čemž vynikal 



           
 
     

nejvíce Jiránek, kterého nebylo možné oddělit od balónu a 
jeho přihrávky mezi beky dělali hostům problémy. Po jedné z 
nich se dostal k centru Brožka, který ve vápně našel Trejbala, 
ten však neměl míč v ideální výšce a nezaskočil. Blížil se konec, 
hosté byli více na balónu, ale do našeho pevného bloku se jim 
těžko útočilo a do žádné výrazné šance se již nedostali. 

Vyjádření Radomila Procházky: Musím poděkovat celému 
týmu, který hrál velmi spolehlivě a bojoval až do poslední 
minuty. Děkuji také fanouškům za podporu a doufám, že 
dorazí příští týden do Plané v co největším počtu. 

 

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

 
 
 



 
 

 
 
SK Planá – TJ Nová Ves 1:3 
 
Fotbalisté Nové Vsi se v rámci třetího kola 1.A třídy představili 

na hřišti Plané u Českých Budějovic. 

Domácí disponují velkou řadou zkušených hráčů. V jejich 
kádru se třeba nachází bratři Pintérové, Tomáš Řehoř, Jiří 
Carda a k tomuto utkání mohli dokonce využít služby 
exkapitána Dynama Romana Lengyela. 

Samotné utkání začalo pro domácí výborně. Již ve 4. minutě 
rozehrál Tomáš Pintér rohový kop, přesně našel hlavu 
kapitána Kneyse a bylo to 1-0. Hosté byli samozřejmě z tohoto 
rychlého úderu zaskočení a chvíli jim trvalo než se oklepali. 
Postupem času začali hru vyrovnávat a vytvářeli si i šance, ale 
ani Jiránek nebo Holý si na domácího brankáře nepřišli. Poté 
se hra odehrávala spíše uprostřed až přišla 37. minuta. Hosté 
zahráli dlouhý balón do vápna, domácí brankář ho neudržel, k 
dorážce se dostal hostující Pech, nasměroval míč do brány, ale 
na čáře ho rukou zastavil nedovoleně Lengyel, musel 
předčasně pod sprchy a kopala se penalta!! K té se postavil 
kapitán Boháč a zkušeně proměnil 1-1. A to ještě do poločasu 
nebylo všechno. Minutu před pauzou hosté rozjeli parádní 
akci. Neumann uvolnil Holého, ten ještě akci vyšperkoval na 
nabíhajícího Procházku a ten se nemýlil 1-2. I proto šli do 
šaten veselejší hosté. 

Druhé dějství už tolik fotbalové krásy nenabídlo, domácí v 
deseti se snažili, ale hostující obrana v čele s brankářem 
Bartizalem byla pevná. Hra byla neurovnaná a šancí na obou 
stranách bylo po skromnou. Domácí se snažili využívat velmi 



           
 
     

rychlého útočníka Šteyera, ale i tomu dnes nebylo přáno. Tři 
minuty před koncem zahrávali hosté rohový kop, Janeček 
hlavou orazítkoval břevno, odražený balón si našel Trejbal a s 
přehledem ho uklidil do sítě 1-3. Hosté získali velmi důležité 
tři body a ještě nepoznali hořkost porážky. 

Musím před naším mužstvem smeknout, není nás mnoho, ale 
všichni bojují až do poslední minuty! Vážím si toho, že jsme 
schopní i za nepříznivého stavu zápas otočit. Chtěl bych 
vyzdvihnout brankáře Bartizala a kapitána Boháče, protože 
hráli bezchybně a své mužstvo několikrát podrželi 
okomentoval hru Radek Procházka 

 

 

Foto: Jihočeský fotbal 

 



 
 

 
 
TJ Nová Ves – Lhenice 0:0 
 
Na domácí půdě nás pozlobil rychlý a důrazný soupeř ze 
Lhenic 

V pátém kole zavítalo do Nové Vsi mužstvo Lhenic. 

Úvod zápasu patřil hostům, kteří se prezentovali rychlou 
kombinační hrou. Po čtvrt hodině jsme hru vyrovnali a celý 
první poločas se hrál ve svižném tempu, ale ani jedno mužstvo 
své šance neproměnilo a tak skončil poločas bez branek. I v 
druhé půli se obraz hry nezměnil, obě mužstva si připravila 
několik šancí, ale chyběl klid v zakončení, na čemž se podíleli i 
oba brankáři. Pěkný zápas, který se musel líbit, skončil 
zaslouženou remízou a za předvedený výkon si zaslouží 
pochvalu obě mužstva. 



           
 
     

 

Foto: Jihočeský fotbal 

Junior Strakonice – TJ Nová Ves 1:1 
 
Po vyrovnaném utkání jsme si přivezli bod. 

V šestém kole na sebe narazily dosud neporažené týmy 
Strakonic a Nové Vsi. Domácí nastoupili ve stejném složení z 
minulého týdne, zatímco trenér Pekárek poslal do hry od 
začátku dvě nové posily Trejbala s Prokopem. Zvlášť Prokop 
měl těžký úkol nahradit kanonýra Procházku. První šanci 
utkání si vypracovali domácí, kdy se po tečované střele musel 
předvést gólman Bartizal. V 8 minutě skončil míč z kopačky 
Vávry na břevně domácí brány a jakoby tím otřásl 
sebevědomím Junioru, protože od té doby byli hosté 
fotbalovější. Lépe kombinovali, jenže chyběla finální 
přihrávka. A protože ani domácí nic nevymysleli, skončil 
poločas 0 : 0. 



 
 

Do druhého poločasu poslali hosté na hřiště Češku s 
Neumannem a právě Neumann zahrával ve 49.minutě rohový 
kop, který proměnil hlavou Boháč 0:1. V 54.minutě se po 
autovém vhazování ve vápně uvolnil Janeček, ale střela šla 
mimo. Domácí dali o sobě vědět až v 58.min, kdy Zušťákova 
střela šla do boční sítě. Ale to byla do té doby jediná akce 
domácích. N.Ves i ve druhé půli dobře kombinovala a domácí 
se nedokázali prosadit. Asi rozhodující moment přišel v 
76.minutě, kdy hostující Neumann neuspěl sám proti Lízalovi a 
následně po souboji Boháče a Zušťáka nařídil rozhodčí 
pokutový kop, který strakonický střelec s přehledem proměnil 
1:1. V nervózním konci ještě vychytal Bartizal Němečka a 
neujal se ani přímý kop Neumanna v 90.min. A tak zápas 
výborné úrovně skončil 1:1. 

Asistent trenéra Tunka: 

Hráli jsme proti silnému soupeři, kterého jsme od začátku 
chtěli překvapit aktivní hrou s napadáním, což se nám 
podařilo. I když jsme byli lepší, s remízou jsme spokojeni. 
Musím pochválit celé mužstvo, výborně zahrál Jakub Kohout a 
Adam Trejbal. 

 



           
 
     

 

Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 



 
 

1. Lažiště 5 13 

2. Junior Prachatice 5 11 

3. TJ Nová Ves     5 11 

4. Slavia ČB 5 10 

5. Lhenice 5 10 

6. Trhové Sviny 5 7 

7. Bavorovice 5 7 

8. Vodňany 5 6 

9. Vimperk 5 5 

10. Lokomotiva ČB 5 5 

11. Planá u ČB 5 4 

12. Semice 5 4 

13. Prachatice 5 3 

14. Větřní 5 0 

 

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, kterou nám daroval 

partner Truhlářství Prokeš – Pavel Jakl. 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. Projekt na rozšíření sportovních kabin má již 

stavební povolení v těchto chvílích zpracováváme žádost o 

dotaci. 

I přesto bychom rádi 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 

http://www.fotbalnovaves.cz/
http://www.novaves.net/
mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


 
 

 

MLÁDEŽ 

Novou sezónu 2018/2019 jsme začali již s 2 týmy, a to mladší 
a starší přípravky.  
 
Mladší přípravku trénují a vedou společně trenérka 
s trenérem Barbora Tunková a Petr Macík. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

FC Nové Hodějovice – TJ Nová Ves ml.přípravky 
15:0 

Ve čtvrtek 6.9.2018 sehrála mladší přípravka TJ Nová Ves 
první soutěžní utkání sezóny 2018/2019, sousedské derby s FC 



           
 
     

Nové Hodějovice. Bohužel nepřivezla ani bod, ale pěknou 
nálož gólů.  

Tým premiérově samostatně koučovala trenérka Barbora 
Tunková. Navzdory výsledku si dle jejích slov vedl tým dobře. 
Proto patří všem zúčastněným velká pochvala 

 

Ledenice – TJ Nová Ves 15:1 

Mladší přípravka sehrála derby s týmem z Ledenic 

Pod vedením trenéra Petra Macíka a vedoucího Jiřího Kukačky 
mladší přípravka sehrála zápas s týmem z Ledenic, ale bohužel 
nepřivezla ani bod.  

Nicméně všem zúčastněným patří pochvala za bojovnost a 
Alfíkovi Jechovi za jediný vstřelený gól utkání za Novou Ves. 

Děkujeme samozřejmě všem fanouškům z řad příbuzných 
našich svěřenců. 

 

TJ Nová Ves – Srubec 0:25 

V tomto utkání naši svěřenci chytali lelky a výsledek tomu 
odpovídá, tentokrát trenéři nebyli spokojeni se svými svěřenci 
a nemohou pochválit ani za bojovnost, jelikož žádná nebyla. 
Nicméně si zaslouží pochvalu rodiče a všichni zúčastnění 
fanoušci. 

 

 

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 



 
 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Nové Hodějovice  3  9 

 2.   Ledenice  3  9 

 3.   Trhové Sviny  3  9 

 4.   Srubec  3  6 

5.  Borovany  3  6 

 6.   Lišov B  3  3 

 7.   Nové Hrady  3  1 

 8.   Dobrá Voda  3  0 

 9.   TJ Nová Ves  3  0 

 10.   Dynamo C  3  0 

 

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



           
 
     

 
Foto: Michaela Vrábková 

TJ Nová Ves – Horní Stropnice 3:19 

Stejně jako mladší přípravka sehrála utkání nové sezóny 
6.9.2018 i starší přípravka. Na domácí půdě přivítala soupeře z 
Horní Stropnice. 

Pro náš tým je účast v soutěži starších přípravek premiérový a 
tomu nasvědčuje i výsledek utkání. I když kluci 2 góly dali a 
hosté inkasovali jeden vlastní gól, poměr branek 3:19 je 
propastný. 

Tentokrát trenér Jiří Vazač nebyl spokojen s výkonem svých 
svěřenců. Samozřejmě první utkání v nové soutěži nemusí být 
hned výherní, ale rozdíl ve vstřelených brankách by měl být 
výrazně menší.  

Nehledě k výsledku je potřeba pochválit všechny fanoušky a 
rodinné příslušníky za vzornou účast a podporu našich 
benjamínů.   



 
 

 

Srubec – TJ Nová Ves 5:3 

Na Srubci se starší přípravky přetahovali o góly a konečně se 
bylo na co dívat. 

Vyjádření trenéra Jiřího Vazače k dnešnímu utkání: 

Je vidět, že když se chce, tak můžu být na Vás všechny hrdý – 
děkuji všem a klobouček dolů - více není potřeba. Velká 
pochvala. 

 

Nová Ves - Trhové Sviny - 11:2   

Hodnocení zápasu od trenéra Jiřího Vazače: 

Dnes pochvala všem za předvedený výkon a za první vítězství 

na domácím hřišti v mistrovské soutěži starších přípravek, v 

dnešním utkání vyčnívali dva hráči - kapitán Jech Adrián 

předváděl skvělé výkony v brance domácích a v útoku vyčníval 

neustálou bojovností Kaiseršot Martin - hoši jen tak dále. 

 

 

 

 

 

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 



           
 
     

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  3  9 

 2.   Olešnice  3  9 

 3.   Rudolfov B  3  6 

 4.   Horní Stropnice  3  6 

5.  FMA D  3  6 

 6.   Srubec  3  3 

 7.   Trhové Sviny  3  3 

 8.   TJ Nová Ves  3  3 

 9.   Nové Hrady  3  0 

 10.   Lišov  3  0 

 
Tréninky každé úterý od 17.00hod. ve sportovním areálu. 
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. 
 
V nové sezóně na Vás čekají nové upomínkové předměty 
ve formě minidresíků k dispozici na dotaz u obsluhy 
bufetu. 
 
 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 

 

 

 

NAŠI PARTNEŘI: 

 



           
 
     

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               

           

 



 
 

             

 

                 

 

                  

 

 

 

            

 



           
 
     

 

          

 

 


