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MUŽI  

TJ Nová Ves – FC AL-KO Semice 2:2 
 
Dotahovali jsme celkem dvakrát, ale nakonec máme alespoň 
bod. 

Zajímavé utkání v Nové Vsi skončilo dělbou bodů. 

Mužstvo FC AL-KO Semice, ale ještě před zápasem muselo 
vyřešit velký problém - neměli v čem hrát. A tak jim domácí 
půjčili celou sadu dresů. První poločas začali aktivně domácí, 
ale už v 5.minutě se radovali hosté. Veleman se v šestnáctce 
zmocnil míče, posunul ho na Císařovského a ten nedal 
Bartizalovi šanci. 0:1. Domácí zvýšili obrátky a po trestném 
kopu Procházky Boháč hlavou poslal míč do tyče. V 11.minutě 
Holý vysunul Procházku , tomu ale v rozhodující chvíli balón 
odskočil od nohy k hostujícímu brankáři. Ve 14.minutě si 
dlouhý aut Neumanna do šestnáctky zpracoval Janeček. Z 
otočky vystřelil a brankář Dvořáček sice míč vyrazil, ale 
všudybyl Procházka vyrovnal na 1:1. Ve 23.minutě měl slibnou 
šanci Prokop, ale trefil obránce. I hosté nezaháleli, střela 
Zbornika šla nad bránu a ve 40.minutě Kysela nebezpečně 
pálil vedle. 

Ve druhém poločase přišla první větší šance v 54.minutě, ale 
Holý střelu ve vápně uchvátal. V 62.minutě opět vedli hosté. 
Obránce Kohout přišel o míč. Toho se zmocnil Keclík a 
dělovkou zvýšil na 1:2. Domácí to vyvedlo z tempa, ale jenom 
na chvíli. V 70. minutě volala akce domácích po vyrovnání. To 
Boháč dlouhým pasem našel Vávru, ten předložil míč 
Jiránkovi, ale jeho střela šla nad. Neujaly se ani šance Holého v 
72. a 75.minutě. Blížil se konec utkání, domácí vrhli všechno 
do útoku a konečně vyrovnali. To v 86.minutě si po straně míč 
navedl Novák a po jeho centru se hlavou prosadil Jiránek 2:2. 



           
 
     

Tak skončilo utkání výborné úrovně. Domácí sice měli více 
šancí, ale remíza je spravedlivá. FC AL-KO Semice se v Nové Vsi 
představil jako tým, který je neustále v pohybu, nepříjemně 
napadá a zahrává nebezpečné standartky. 

Sestava: Bartizal - Pech, Vávra, Kohout, Boháč, Novák, Holý, 
Neumann ml.(65.Trejbal), Prokop (58. Jiránek), Procházka, 
Janeček 

  

 
Na obr.: Jiří Kukačka, předseda a vedoucí mužstva 



 
 

 
Na obr.: Vít Neumann ml. 
Foto: Michaela Vrábková 
 

FK Tatran Prachatice – TJ Nová Ves 
3:1 
Vítězství bylo zasloužené, domácí po většinu času hosty 
převyšovaly ve všem. Od začátku hráli ve vysokém tempu. 
Svým důrazem a nasazením nutili hosty k chybám v 
rozehrávce a to rozhodlo. Během prvních 15 minut nastřelil 
Šandera horní tyčku a dvakrát musel předvést svoje kvality 
gólman Bartizal po střelách Babky. Ale přišla 20. minuta a roh 
hostů a gól Pecha 0:1 a za 3 min mohlo být pro domácí ještě 
hůř. To se Novák parádně uvolnil přes dva hráče krásně našel 
Procházku, ale jeho hlavička trefila nohy brankáře Hopfingera. 
Ve 29. minutě svým důrazem přinutil Babka k faulu Boháče v 
pokutovém území a bylo srovnáno 1:1. Do konce 1.poločasu 
ještě nastřelil břevno Šandera a nebezpečně pálil Fürbach. 



           
 
     

Ve druhé půli přidal druhý gól Šandera když obral o míč Vávru 
a sám proti Bartizalovi nezaváhal 2:1. Inkasovaný gól jakoby 
probudil hosty, ale z převahy ke konci utkání vyrovnat 
nedokázali. V 93. minutě ještě upravil stav z penalty Babka 
3:1. 

Sestava: Bartizal - Pech, Vávra, Kohout, Boháč (64. A. Prokop) - 
Novák, Trejbal, Neumann ml., Holý - Procházka, Janeček 

 

 
Na obr.: (zleva) František Vávra, Jakub Kohout, Radomil Procházka, 

Zbyněk Holý, Adam Trejbal, Vít Neumann 



 
 

 

Na obr.: Petr Boháč, František Vávra 
Foto: Michaela Vrábková 

 

TJ Nová Ves – SK Planá 2:1 
Čekal se zajímavý duel. Do Nové Vsi přijel tým z Plané u Č. 
Budějovic, který vzhledem k vývoji situace na konci tabulky, 
potřebuje bodovat. Domácí zase chtěli odčinit špatný výkon a 
prohru z Prachatic. Začátek utkání vyšel domácím. Ale 
standardní situace nedokázali proměnit. Pak se prosazovali 
hosté a ve 12. minutě trestný kop, který zahrával Pinter, 
vytěsnil Bartizal na roh. Od té doby byli hosté lepší a aktivitu 
korunovali gólem. To se trefil v 38.minutě Carda za přispění 
domácího Pecha 0:1. Další pohromou pro domácí bylo zranění 
brankáře Bartizala. Do kabin se ale šlo za stavu 1:1. To z 
penalty, která vyvolala velké emoce, vyrovnal Procházka. 

Do 2.půle si brankářský dres oblékl Jiránek a mohlo se začít. 
Hned ve 47.minutě napřáhl z vápna Lengyel a jeho tvrdou 
ránu vyrazil Jiránek hlavou na roh. Zdálo se, že gól bude 



           
 
     

otázkou času, ale místo aby se hosté soustředili na fotbal, 
reagovali na každý verdikt rozhodčích. Hráči Nové Vsi 
pokračovali v dobrém výkonu z konce 1.půle a v 50.minutě 
trefil Novák vybíhajícího brankáře Hotového. Po gólu volala 
individuální akce Neumanna v 54.minutě, jenže míč těsně 
minul tyčku. S ojedinělými akcemi hostů si poradila domácí 
obrana s výborným Pechem a Janečkem. V 64.minutě byl 
vyloučen Carda, který před asistentem rozhodčího plivl na 
protihráče. To vyvolalo další vášně v řadách hostí. Utkání se 
dohrávalo v režii domácích. A svůj výborný výkon završil 
Janeček vítěznou brankou v 90.minutě. 

Po závěrečném hvizdu hostující hráči neudrželi nervy, a tak si 
připsali ještě dvě červené karty za urážku rozhodčích. 

Asistent trenéra domácích Tunka: Co říci k zápasu? Střetly se 
dva vyrovnané celky. První poločas byli lepší hosté, druhý my. 
Jsem rád za tři body. Hosté hráli od začátku velice tvrdě. 
Během prvních minut třikrát faulovali rukama do oblasti hlavy 
a rozhodčí nic. Přistoupili jsme tedy na jejich tvrdost a nic jim 
nedarovali. Penaltu komentovat nebudu, prostě jí sudí pískl. 
Na druhou stranu hrálo hostům ve druhém poločase všechno 
do karet. My neměli gólmana (i když klobouk dolů před 
výkonem Jiránka) a přesto si s touto výhodou neporadili. 
Neměli by chybu hledat v rozhodčích. Konečně mohu na jaře 
pochválit všechny naše hráče. Bojovali jako tým a byli za to 
odměněni třemi body. Bohužel se nám zranil další klíčový hráč 
Bartizal. 

Sestava: Bartizal (46. Jiránek), Pech, Vávra , Kohout, Novák , 
Holý, Neumann ml., Trejbal, Prokop , Procházka, Janeček 

 



 
 

 
Na obr.: Zbyňa Holý, Roman Lengyel, Adam Trejbal, Radomil 
Procházka  

 
Na obr.: Jiří Jiránek, Daniel Pech 
Foto: Michaela Vrábková 
 
 



           
 
     

SK Lhenice – TJ Nová Ves 4:2 
 
Ve Lhenicích se domácí tým utkal s Novou Vsí, šlo tedy o 
souboj třetího s druhým. 

Bez vzájemného úvodního vyčkávání a „oťukávání“ nabral 
zápas „grády“ od samého počátku. Byli to domácí, co se hned 
ve 4.´dostali do gólové šance Pořádkem, v koncovce sám před 
gólmanem Peštou ale zaváhal. Novovesští v 6.´ odpověděli 
průnikem do rozhozené soupeřovy obrany, ta však hrozící 
nebezpečí stačila ještě zavčasu odvrátit. Běžela 15.´, když 
Mahákem vybojovaný míč se dostal k Prennerovi, který jej 
z hranice vápna poslal umístěnou střelou k tyči a Lheničtí šli 
do vedení (1:0). V 18.´ se z Beranovy nahrávky v brankové 
ložence ocitl tentokrát domácí Mahák, ale se zakončením bez 
gólového efektu. Naopak Novovesští ve 21.´ již gólově 
efektivní byli, neboť na šestnáctce domácích se nejlépe 
zorientoval Neumann a střeleckým zakončením odrazem od 
tyče srovnal na 1:1. Lheničtí vyrovnávající brankou poněkud 
rozhození, zatím co hosté viditelně nabuzení si ve 23.´a 25.´ 
vytvořili brankové možnosti, naštěstí pro domácí je i zásahy 
gólmana Dvořáka nevyužili. Ve 29.´ se na druhé straně 
z Pořádkova úniku do „gólovky“ dostal Mahák, v jasné pozici 
však gólmana Peštu nepřekonal. Závěr poločasu si Lheničtí 
nepohlídali. Zřejmě již plně nesoustředěni z očekávané 
přestávky. Ve 44.´ zadáci neuhlídali kraj obrany a Prokop 
ztrestal jejich zaváhání gólem do šatny (1:2). 

S odhodláním smazat jednobrankové manko vstoupili domácí 
do druhého poločasu. Hned ve 46.´ se po dlouhém nákupu 
k zakončení prosadil Pořádek s ještě nepřesnou koncovkou. O 
šest minut později (v 52.´) již záměrnou, při chybě obrany, 
napravil. A stála za to! Vypálenou dělovkou zprava pod břevno 
nedal gólmanu Peštovi šanci. Srovnáno 2:2! 



 
 

  

Lheničtí přistoupili k postupnému prostřídání hráčů. Ukázalo 
se jako účinné. Do hry se v 55.´ zapojil střelec Iliev. Sotva 
přišel, uviděl a po Mahákově vybídnutí k brejku vstřelil gól, 
znamenající návrat k jednobrankovému vedení z úvodu 
zápasu (3:2) a poté k zodpovědnému, důslednému jeho 
hájení. Novovesští při více již otevřené defenzivě usilovali o 
vyrovnání. Tím se domácím více otevírala cesta k jejich 
brance, jako v 88.´ při rychlé akci zakončenou střídajícím 
Schönem jen těsně vedle soupeřovy svatyně. V samém závěru 
utkání byli hosté nastěhováni před Dvořákem. Po jimi 
rozehraném rohovém kopu přišli o balón a hned následný 
lhenický atak v kombinaci a přečíslení zakončil v 90.´ přesnou 
trefou rovněž střídající Dom. Kiš (4:2). O lhenickém zvratu ve 
vývoji zápasu a o úsilí za ziskem tří bodů bylo zaslouženě 
rozhodnuto! 

Ohlasy k zápasu 

SK Lhenice 

Ivo Čech (trenér): „V zápase s Novou Vsí jsme, myslím, 
zaslouženě brali tři body. Již v první půli jsme mohli jít do 
vedení, ale nakonec jsme těsně před pauzou naopak my 
dostali po zbytečné chybě druhou branku. Hosté nám dělali 
problémy svou fotbalovostí a výškovou převahou, ale kluci se s 
tím skvěle vyrovnali a ve druhém poločase šli za vítězstvím. 
Oživili jsme to trochu i střídáním a přišlo mi, že jsme měli ve 
velmi teplém počasí i o něco více sil. Za sobotní výkon, byť 
nebyl úplně bez chyb, zaslouží kluci pochvalu, takhle se bojuje 
o body.“ 

Zdroj: fotbalunas.cz 

 



           
 
     

 

Na obr.: František Vávra, Petr Boháč, Adam Trejbal 
Foto: Jan Klein 



 
 

 

Na obr.: Matěj Pešta 

 
Na obr.: Tomáš Novák 
Foto: Michaela Vrábková 
 
 

 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Lažiště 18 44 

2. TJ Nová Ves 18 37 

3. Lhenice     18 33 

4. Strakonice 18 32 

5. Trhové Sviny 18 30 

6. AL-KO Semice 18 27 

7. Vimperk 18 23 

8. Planá u ČB 18 22 

9. Prachatice 18 21 

10. Slavia ČB 18 20 

11. Vodňany 18 19 

12. Bavorovice 18 17 

13. Loko ČB 18 15 

14. Větřní 18 10 

 

Děkujeme za podporu našim věrným FANS. 

V dalším kole zajíždíme do Vodňan. 



 
 

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 se rozrůstá a na podzim budeme 

zakládat tým mladších žáků, tak bychom jim rádi dopřáli 

komfort vlastní kabiny na převlékání a uložení potřebných 

pomůcek. Dotace Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy nám bohužel nebyla přidělena, nicméně žádost 

podáme v červnu znovu. Do té doby, 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. Vybavení šatny zajistilo vedení oddílu a všechny terénní 

úpravy firma Staving CB, tímto bychom chtěli poděkovat všem 

kdo se na této realizaci podíleli. 

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 

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


           
 
     

více informací kontaktujte p. Michaelu Vrábkovou na tel.: 

724 687 173 nebo e-mailem: michala.vrabkova@outlook.cz 

DOPRAVA NA UTKÁNÍ: 

V sobotu po utkání s Tatranem Prachatice jsme se museli 

rozloučit s dosavadním dopravcem našich hráčů na utkání. 

Dopravu nám nově zajišťuje firma: 

AUTODOPRAVA VM  
web: www.autodopravavm.cz 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 
 

 

mailto:michala.vrabkova@outlook.cz
http://www.autodopravavm.cz/


 
 

MLÁDEŽ 

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

TJ Nová Ves – FC Nové Hodějovice 
3:11 
Proti Novým Hodějovicím mladší přípravka nastoupila s 
odhodláním vyhrát na domácí půdě. 

Mladší přípravka sehrála voje první mistrovské utkání v jarní 
části soutěže proti nejsilnějšímu celku svojí skupiny Novým 
Hodějovicím.  

Navzdory výsledku celková hra vypadala dobře a trenéři si 
pochvalovali především bojovnost a zápal do hry. Výsledek je 
určitě lepší, než když mladší přípravka začínala 3:11. 

 



           
 
     

 

 
Foto: Michaela Vrábková 

TJ Nová Ves – Ledenice 5:11  
Přestože chyběli někteří nejstarší hráči, sehrál se skvělý zápas 

Slovo trenérky: 

Vážně kluci mě, a určitě i Peťu, příjemně překvapili. Kluci 
bojovali, nevypouštěli žádný míč a makali za celý tým. V bráně 
zachytali skvěle jak Filípek, tak Jenda! Jinak samozřejmě 
chválím celý tým a chtěla bych vyzdvihnout výkon Danečka, 
který se od začátku sezóny vážně zlepšil, zesílil a na hřišti 
nechává všechno Vážně kluci mě, a určitě i Peťu, příjemně 
překvapili. Kluci bojovali, nevypouštěli žádný míč a makali za 
celý tým. V bráně zachytali skvěle jak Filípek, tak Jenda! Jinak 
samozřejmě chválím celý tým a chtěla bych vyzdvihnout výkon 
Danečka, který se od začátku sezóny vážně zlepšil, zesílil a na 
hřišti nechává všechno. 



 
 

 

 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 



           
 
     

FC Slavoj Srubec – TJ Nová Ves 8:3 

 

 

 
Foto: Michaela Vrábková 



 
 

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 mladší 
přípravka: 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Ledenice  12  36 

 2.   Borovany  12  28 

 3.   Trhové Sviny  11  18 

 4.   Nové Hodějovice  12  21 

5.  Srubec  12  21 

 6.   Dobrá Voda  12  13 

 7.   Dynamo C  11  12 

 8.   Lišov B  12  12 

 9.   Nové Hrady  12  8 

 10.   TJ Nová Ves  12  4 

 

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

Horní Stropnice – TJ Nová Ves 11:5 
Přes veškerou bojovnost starší přípravka nepřivezla z Horní 
Stropnice ani bod. 
Slovo trenéra Vazače: 
První půle byla jasně v režii domácích, naši kluci pouze 
sledovali, jak se hraje fotbal. O poločase díky zimnímu počasí 
jsme se šli ohřát do kabin, kde jsme si jasně řekli, že při 



           
 
     

fotbale se musí běhat a chtít bojovat, naši si to vzali za své a 
hned od začátku druhé půle jsme byly lepším mužstvem na 
hřišti - hlavně v bojovnosti, závěrem chci všechny pochválit za 
kladný přístup ke hře. Výsledek 11:5. 

 
 

 



 
 

TJ Nová Ves – FC Slavoj Srubec 5:12 
Reparát za minulé prohrané utkání se starší přípravce 
nepodařil a prohrála doma se Srubcem. 

Slovo trenéra: 

Ve čtvrtek 18.4. jsme sehráli druhé kolo jarní části st. 
přípravky na domácím hřišti proti mužstvu Srubce. Hosté byli 
od začátku fotbalovější a našim klukům opět trval celý první 
poločas, než se rozkoukali a začali hrát fotbal - až na výjimky. 

 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 

 

 
 
 



           
 
     

Aktuální tabulka sezóny 2018/2019 starší 
přípravka: 

 

Pořadí Tým Zápasy     Body 

1.  Olešnice  11  27 

 2.   Rudolfov B  12  30 

 3.   FMA D  12  28 

 4.   Horní Stropnice  12  27 

5.  Srubec  12  12 

 6.   Ledenice  12  16 

 7.   Trhové Sviny  11  9 

 8.   TJ Nová Ves  11  7 

 9.   Lišov  12  7 

 10.   Nové Hrady  11  9 

 
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: 

 

                       

 

                    

 

                  

 

           

 

               

           



 
 

 

             

 

                 

 

                  

 

 

 

            



           
 
     

 

  

          

 

 


