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ŽIJEME FOTBALEM!!! 



 
 

MUŽI  

TJ Nová Ves - FK Vodňany 3:1 
 
Zápas začal 100% šancí domácího Prokopa, kterému vzal míč z 
kopačky brankář hostů Novák, ale už ve 3. min. vše napravil 
nahrávkou na první gól, který dal Holý 1:0. Vodňany nástup do 
utkání zaspaly, ale postupně hru vyrovnaly. V 15.minutě po 
trestném kopu Otepky se hosté mohli radovat, ale radost jim 
překazil gólman Bartizal. Začal se hrát oboustranně svižný 
fotbal a dobrá hra hostů přinesla v 31.minutě vyrovnávací 
branku z hlavy Malíka po nedorozumění Bartizala s Janečkem 
1:1. Konec poločasu přinesl další šance na obou stranách, až 
se ve 44 . minutě Janeček uvolnil ve velkém vápně a 
nechytatelnou střelou pod horní tyčku upravil stav 1. poločasu 
na 2:1. 
I druhý poločas nabídl kvalitní podívanou a zejména domácí 
zahazovali jednu šanci za druhou. Postupně se neprosadili 
Prokop, Procházka, Holý a Jiránek. A tak místo aby domácí 
navýšili skóre, přišla 90.minuta - trestný kop hostů, na který 
šel do vápna i brankář Novák. Naštěstí centrovaný míč domácí 
stoper Boháč odhlavičkoval toho se zmocnil Trejbal a ze 30 m 
zakončil do prázdné branky. 
Na hře hostů ve 2. poločasu se projevilo odstoupení 
zraněného Otepky. Ale Nová Ves zaslouženě vyhrála a připsala 
si po dvou remízách důležité 3 body. 
 



           
 
     

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

SK Větřní – TJ Nová Ves 2:2 
 

První poločas přinesl pár šancí na obou stranách. Odehrával se 
ne příliš pohledný fotbal plný nepřesností. Za zmínku stojí 
šance hostujícího Trejbala, který ve 25.minutě místo, aby 
nahrál zcela volnému Procházkovi, volil střelu, se kterou 
brankář Votýpka neměl problém. Domácí hrozili ze 
standartních situací a zvlášť trestný kop z 28.minuty těsně 
minul tyčku hostí. Ještě před přestávkou ve 40.minutě vyvezl 
Jiránek z vlastní poloviny míč, přešel přes dva hráče, předložil 
Procházkovi, ale ani on se proti výbornému Votýpkovi 
neprosadil. A tak skončil nezáživný 1.poločas 0:0. 

Po půli se konečně začal hrát fotbal. A v 49.minutě si po faulu 
domácích míč za velkým vápnem postavil Novák a přesnou 
střelou do šibenice nedal gólmanovi šanci 0:1. Za 10 minut, 



 
 

ale bylo srovnáno. Domácí vyrovnali sporným gólem (opět z 
trestného kopu), kdy střelu Sukdoláka chytil a držel Bartizal na 
brankové čáře, jenže pomezní sudí "viděl "míč za čárou. Tato 
nespravedlnost ještě víc namotivovala hosty a na branku 
domácích se hrnul jeden útok za druhým. Toto úsilí vyústilo v 
branku na 1:2 z kopačky kanonýra Procházky. V této fázi 
utkání byli hosté jasně lepší a svým tlakem si vynutili pokutový 
kop. Tento, ale kapitán Boháč v 81.minutě neproměnil. 
83.minuta a další tutovka Holého, který přestřelil z malého 
vápna. A tak, jak to bývá, po zbytečném rohu a po pěkném 
nacvičeném signálu domácí v 88.minutě srovnali dělovkou 
Weinharda 2:2. 

Utkání skončilo, hosté odjížděli zklamaní, zatímco domácí 
museli být s bodem spokojeni. V dalším kole zajíždí Větřní do 
Bavorovic a N.Ves v neděli přivítá ve šlágru Slavii. 

 

 



           
 
     

Foto: Petra Stejskalová 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Lažiště 7 16 

2. Lhenice 8 16 

3. Junior Strakonice      7 15 

4. TJ Nová Ves 7 15 

5. Slavia ČB 7 14 

6. Trhové Sviny 8 11 

7. Semice 8 10 

8. Bavorovice 8 10 

9. Vimperk 7 8 

10. Vodňany 7 7 

11. Loko ČB 8 6 

12. Větřní 8 5 

13. Planá u ČB 7 4 

14. Prachatice 7 4 

 

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 je ve 

stavebním řízení v těchto chvílích zpracováváme žádost o 

dotaci a snažíme se zajistit v i povinné vlastní prostředky. 

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) 

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


           
 
     

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 

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 

 

 

 

 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz


 
 

Lišov B – TJ Nová Ves ml.přípravky 20:0 

 

TJ Nová Ves – Trhové Sviny 11:1 

 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  5  15 

 2.   Nové Hodějovice  5  12 

 3.   Trhové Sviny  5  12 

 4.   Borovany  5  12 

5.  Srubec  5  9 

 6.   Lišov B  5  6 

 7.   Dynamo C  5  3 

 8.   Dobrá Voda  5  3 

 9.   Nové Hrady  5  1 

 10.   TJ Nová Ves  5  0 

 

 
 
 
 
 



           
 
     

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

 
Foto: Michaela Vrábková 

Ledenice – TJ Nová Ves 6:5 

Trenér Vazač: 

V krátkosti, velice kvalitní utkání,naši kluci překvapili 
hrou,opakovaně velice dobře zachytal kapitán Adrián Jech a 
formu potvrdil Martin Kaiseršot. Zlepšení bylo markantní u 
Tomáše Holého a Michala Šustra, nesmíme zapomenout na 
dobrou hru ostatních a premiéru si odbyl Štěpán Fuka. Dobrý 
výsledek i na to, že nebyli marodi Mládek Jarda, Janota Honza. 

Branky - 3x Martin Kaiseršot,2x Jan Sedlář 

 

 

 



 
 

TJ Nová Ves - Olešnice 4:11 

V dalším kole st. přípravek jsme změřili síly s mužstvem 
Olešnice,která nás jednoznačně fotbalově přehrála.Po 
rozpačitém úvodu jsme vše vsadili alespoň na bojovnost,což 
se nám vyplatilo alespoň v korigování skóre. Je nutné 
pochválit hostující tým v sehranosti a předvádění opravdu už 
fotbalových dovedností. 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  5  12 

 2.   Olešnice  5  12 

 3.   Rudolfov B  5  12 

 4.   Horní Stropnice  5  12 

5.  FMA D  5  12 

 6.   Srubec  5  6 

 7.   Trhové Sviny  5  3 

 8.   TJ Nová Ves  5  3 

 9.   Lišov  5  3 

 10.   Nové Hrady  5  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: 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               

           



           
 
     

 

             

 

                 

 

                  

 

 

 

            

 



 
 

 

          

 

 


