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ŽIJEME FOTBALEM!!! 



 
 

MUŽI  

Zimní příprava 

Zimní přípravu zahájil tým mužů na konci ledna a to v 
domácích podmínkách, kde zprvu nabírali kondici na místních 
kopcích a okolních terénech. 

Postupem času byla využita i tréninková hala. Tréninky 
probíhaly dvakrát týdně a s účastí jsme byli trenéři až na pár 
výjimek spokojeni. 

V únoru absolvoval tým soustředění v Třeboni, které splnilo 
přesně to co bylo očekáváno. 

Odehrálo se 7 přípravných utkání, která taktéž splnila svůj 
účel, jak po herní stránce, tak po výsledkové. 

Třeboň - TJ Nová Ves 0:0 

TJ Malše Roudné st.dorost - TJ Nová Ves 4:13 

TJ Nová Ves - Sezimovo Ústí 4:3 

TJ Nová Ves - SK Dobrá Voda 12:0 

TJ Nová Ves - Ševětín 9:2 

TJ Malše Roudné ,,A" - TJ Nová Ves 9:4 

TJ Nová Ves - Olešnice 5:2 

Realizační tým ve složení Pekárek, Tunka a Procházka jsou s 
přípravou spokojeni a teď už se všichni těší na jarní část 
soutěže, kterou zahájilo mužstvo TJ Nová Ves venkovním 
utkáním ve Vimperku, vítezstvím 1:4. V sobotu 30.3.2019 jej 
čeká na domácí půdě utkání se Semicemi. 

 



           
 
     

Šumavan Vimperk – TJ Nová Ves 1:4 
 

V prvním jarním utkání si hráči Nové Vsi přivezli 3 body z 
Vimperka. 

Hrálo se za slunečného počasí, ale na těžkém terénu. Oběma 
mužstvům míč odskakoval od nohy nešlo kombinovat po zemi, 
a tak hra byla plná nepřesností. To se podepsalo na nervozitě 
hráčů. Úvod přece jenom patřil domácím, kteří si vypracovali 
standardní situace, ale chyběl klid v koncovce. Potom se hra 
vyrovnávala a přišel gól hostů, když se z úhlu trefil Neuman 
0:1. Do přestávky zvýšil Procházka po trestném kopu Boháče 
0:2 to běžela 46.minuta. 

I ve druhé půli se hrálo převážně vzduchem hosté byli 
aktivnější a už ve 49. minutě se radovali, když se míč odrazil 
od Holého do brány 0:3. V 65. minutě se dočkali i domácí a 
snížili z trestného kopu na hranici velkého vápna. Gól dal 
Tischler 1:3. Vimperští se snažili z výsledkem ještě něco 
udělat, vypracovali si několik nebezpečných rohů, ale 
odpovědí byl gól Holého, který po faulu brankáře Wintera na 
Neumanna a ponechané výhodě skóroval do prázdné branky 
1:4. 

A tak skončil ne příliš líbivý fotbal plný nepřesností a nervozity 
výhrou hostů z Nové Vsi. 

Sestava: Bartizal, Pech, Vávra, Kohout, Boháč, Novák 
(85.Beneš), Holý, Neumann ml., Prokop, Procházka, Janeček 

Branky: 31.Neumann ml., 46. Procházka, 49. Holý, 79. Holý 



 
 

 
 

 

 

 

 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. TJ Nová Ves 14 33 

2. Lažiště 14 32 

3. Junior Strakonice     14 25 

4. Lhenice 14 23 

5. Šumavan Vimperk 14 23 

6. AL-KO Semice 14 22 

7. Trhové Sviny 14 21 

8. Planá u ČB 14 18 

9. Slavia ČB 14 17 

10. Prachatice 14 14 

11. Vodňany 14 14 

12. Bavorovice 14 13 

13. Loko ČB 14 10 

14. Větřní 14 9 

 

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. 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. Dotace Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy nám bohužel nebyla přidělena, ale jak jsme 

slibovali byla realizována alespoň oprava stávajícího sociálního 

zázemí stavební firmou Janeček a vybavení dodala firma 

AgroIpnos. Podařilo se nám i pořízení mobilní šatny pro 

mládež od Pana Jiřího Kubeše, který část z ceny daroval jako 

sponzor pro naše děti. Ještě schází vybavení šatny. Více 

v příštím zpravodaji. 

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 

Mladší přípravku trénují a vedou společně trenérka 
s trenérem Barbora Tunková a Petr Macík. 
 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  9  27 

 2.   Borovany  9  24 

 3.   Trhové Sviny  9  18 

 4.   Nové Hodějovice  9  18 

5.  Srubec  9  12 

 6.   Dobrá Voda  9  9 

 7.   Dynamo C  9  9 

 8.   Lišov B  9  6 

 9.   Nové Hrady  9  5 

 10.   TJ Nová Ves  9  4 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Olešnice  8  24 

 2.   Rudolfov B  8  21 

 3.   Horní Stropnice  8  21 

 4.   FMA D  8  19 

5.  Ledenice  8  12 

 6.   Srubec  8  13 

 7.   Trhové Sviny  8  9 

 8.   TJ Nová Ves  8  7 

 9.   Lišov  8  4 

 10.   Nové Hrady  8  3 

 
Během zimní přestávky sehrály obě přípravky několik 
přátelských utkání a trénovaly v nafukovací hale SK Mladé 
každý pátek od 17.hod.  starší přípravka a od 19.hod.  
Venkovní tréninky jsou již v plném proudu každé úterý a 
čtvrtek od 16.30 hod. mladší přípravka a od 17.hod starší 
přípravka. Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření této skvělé 



           
 
     

fotbalové party. Minimální věk 5 let. V květnu bude 
uspořádán nábor nových zájemců. Bližší informace sledujte na 
sociálních sítích Facebook a Instagram nebo na webu či 
vývěskách v obci.  
Můžete se samozřejmě nezávazně přijít podívat na trénink a 
vyhodnotit, zda chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této 
sportovní aktivity. 
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. 
 
Minidresíky v prodeji na dotaz u obsluhy bufetu. 
 
 

 
 
 
 



 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI DALŠÍ NÁVŠTĚVU 

VÁŠ FOTBALOVÝ KLUB 

NAŠI PARTNEŘI: 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               



           
 
     

           

 

             

 

                 

 

                  

 

 

 



 
 

            

 

 

          

 

 


