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MUŽI  

Máme nový trenérský triumvirát a 
skromné plány 
Do historicky druhého ročníku v I. A třídě půjde mužstvo TJ 
Nová Ves. V roli nováčka překvapilo v uplynulé sezoně 
druhým místem, letos zůstává nohama pevně na zemi a cílí 
především na klidnou a bezstarostnou sezonu. Do soutěže 
vykročila sobotním derby v Plané  
 
Po avizovaném odchodu trenéra Pekárka se mužstva před 
začátkem letní přípravy dočasně ujalo trenérské trio 
Procházka, Tunka a Boháč. S přípravou začali Novoveští 
v polovině července. „Převážně jsme trénovali a nabírali 
kondici a domácím hřišti, které mimo jiné bylo perfektně 
připravené, za což bych chtěl vedení klubu poděkovat. 
Tréninkové dávky jsme si také zpříjemnili v Českých 
Budějovicích, kde v místní Stromovce pro nás kruhové 
tréninky připravila firma Vertex v čele s Kateřinou Konečnou, 
které taky patří velký dík, protože tréninky splnily přesně to, 
co jsme očekávali,“ shrnul tréninkovou část jeden z trenérů 
Radomil Procházka, který bude společně s Boháčem nadále 
platný i na trávníku. V přípravě pořádala Nová Ves tradiční 
letní turnaj, sehrála dvě těžká utkání s týmy krajského přeboru 
(4. a 5. místo) a na závěr si zastřílela v generálce s účastníkem 
I. B třídy. „Začali jsme místním turnajem, ve kterém jsme 
obhájili loňské vítězství. Velmi dobrou prověrkou byly zápasy 
s Č. Krumlovem (3:2) a Třeboní (0:1), v nichž jsme důstojně 
obstáli. Generálku na novou sezónu jsme sehráli v Kamenném 
Újezdu (6:1),“ vyjmenoval Procházka letní soupeře. Kádr nikdo 
neopustil, naopak přibyly tři známé tváře, které ještě zvýší 
konkurenci v týmu. „Nikdo neodešel, čehož si u kluků moc 



           
 
     

vážím. Naopak se vrátili tři místní obyvatelé M. Vrábek, Žoček 
a Šulčík. Všem hráčům bych chtěl také poděkovat za vzornou 
docházku na tréninky,“ ocenil přístup hráčů k přípravě. 
Posledním druhým místem je laťka nastavena hodně vysoko, 
trenéři mají daleko skromnější plány. „Přál bych si, abychom 
hráli pěkný fotbal a aby nás nadále bavil. Po minulém ročníku, 
který byl pro nás všechny výjimečný, bychom rádi, kdyby tak 
těžká soutěž jako I. A třída pro náš malý klub zůstala i nadále,“ 
sdělil Radomil Procházka k představám do dalšího sezony, 
k níž přibude jedno velké a atraktivní derby s nedalekým 
Roudným. Oba kluby to mají od sebe necelých sedm 
kilometrů.  
 

SK Planá – TJ Nová Ves 2:3 
 
Do Plané jsme jeli s obavami z průběhu utkání a celkové 
atmosféry po zkušenostech z předešlých utkání s tímto 
týmem. 
Fotbalisté Nové Vsi se v rámci prvního kola představili na půdě 
ambiciózního celku SK Planá. Poslední utkání těchto dvou 
soupeřů skončilo velmi vyhrocené, a tak se dalo očekávat, že si 
soupeři nic nedarují ani tentokrát. 
První poločas začal v poklidu a obě mužstva se vzájemně 
poznávala. Domácí byli o něco lepší na balónu a z toho 
pramenilo, že si začali vytvářet standardní situace, ale žádnou 
nedokázali zakončit. Přišla ale 11. minuta a hosté podnikli 
rychlý protiútok, Vávra výborně vyvezl balón našel ve vápně 
Procházku, který ještě zasekl jednoho z obránců a poslal 
Hotového na druhou stranu 0-1. Pak opět přitlačili domácí, ale 
jen na vápno hostů. Ve 24. minutě už to bylo o dva góly. Hosté 
zahrávali rohový kop, Neumann našel hlavu Pecha, který ještě 
prodloužil na Boháče a ten zkušeně zavěsil 0-2. Poté se gólu 



 
 

dočkali také domácí, když Steyer dostal přihrávku za obranu, 
dokázal prostřelit Bartizala a stanovil tak poločasový výsledek 
1-2. 
Druhé dějství se odehrávalo jako to první, ale domácí z 
nespočet standardních situací nedokázali ohrozit bránu hostů. 
Až deset minut před koncem hosté opět utekli na rozdíl dvou 
branek. Jiránek si krásně vyvezl balón, výborně ho rozehrál do 
strany, a ještě si stačil doběhnout do vápna, kde dostal centr 
od Nováka a nekompromisně zakončil 1-3. Domácí ještě tři 
minuty před koncem dokázali snížit, když přímý kop T.Pintéra z 
hranice vápna zablokovala zeď, nejrychleji se ale zorientoval 
Lengyel bombou upravil na konečných 2-3. 
Utkání se na rozdíl od toho posledního odehrálo v přátelském 
duchu a k dobré úrovni přispěla obě mužstva. Pozoruhodný je 
fakt, že všem střelcům Nové Vsi je dohromady 116 let. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 



           
 
     

TJ Nová Ves - Kaplice 0:3 

 
V prvním domácím utkání nové sezóny byla Nová Ves mírným 
favoritem, ale zápas skončil jasnou výhrou Kaplice. 
Ihned po zahajovacím hvizdu a hlasitém povzbuzovaní svými 
fanoušky se hosté nebojácně vrhli do zápasu. Přesnou, rychlou 
kombinací a hlavně rychlostí dali najevo, že to domácí nebudou 
mít lehké. Už v 5.min. mohl skórovat Urazil. 10. min. a opět 
nebezpečný závar před Bartizalem, který jen tak, tak vytěsnil 
míč na roh. Domácí byli zaskočeni aktivní hrou a ke střele na 
branku se dostali až po půlhodině, kdy Janeček našel náruč 
brankáře Říhy. Za svojí aktivitu byla Kaplice konečně 
odměněna. Branku vsítil Janura ve 44.min. 0:1. 
Do druhé půle nastoupili domácí s cílem vyrovnat, jejich výkon 
šel nahoru, místy měli tlak, ale do vyložené brankové 
příležitosti je hosté nepustili. Janeček sice vyrovnal, ale gól pro 
postavení mimo hru nebyl uznán. Hráči Kaplice hráli chytře a 
trpělivě čekali na příležitost. Ta přišla v 74.min. Agilní Urazil 
donutil obranu k chybě a bylo to 0:2. Třetí branku přidal tentýž 
hráč, když sám proti Bartizalovi nezaváhal 0:3. Hráči Kaplice, 
tak odčinili domácí prohru z minulého týdne a z Nové Vsi si 
odvezli zaslouženě 3 body.  



 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

Olešnice – TJ Nová Ves 1:3 
Úvod zápasu patřil novoveským a aktivitu korunoval vedoucím 
gólem Holý. 0:1. 
Pak se hra vyrovnala. Domácí začali hrozit hlavně ze 
standardních situací. Gól mohl padnout na jedné i druhé 
straně.  
Nakonec šťastnější byli hosté. V poslední minutě 1.poločasu se 
podruhé prosadil Holý 0:2. 
Po přestávce se Sokol vrhnul do útoku a hosté chodili do 
otevřené obrany. Žádný z brejků, ale gólově nezakončili.  
Ujala se až Trejbalova střela v 76 min. 0:3. 
A když Drtina proměnil penaltu, skončilo utkání výhrou N.Vsi 
1:3. 
Hosté tak odčinili domácí porážku s Kaplicí. Další pokus 
bodovat má Sokol Olešnice na hřišti v Semicích. 



           
 
     

 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

TJ Nová Ves – Vimperk 4:1 
V 5. kole na sebe narazili soupeři, kterým se vstup do soutěže 
docela povedl, a tak se dalo očekávat kvalitní utkání. 
První poločas začal v poklidu a obě mužstva se vzájemně 
poznávala. Jako první se do šance dostali domácí, když Trejbal 
vybídl Procházku, ale ten ještě na hostujícího brankáře 
nevyzrál. Až přišla 12. minuta, domácí Novák zahrál rohový kop 
tak šikovně, že míč skončil až za bezmocným Winterem 1:0. 
Hosté také hráli dobře, ale domácí tentokrát vyučovali z 
produktivity. Ve 23.minutě domácí založili rychlý protiútok, 
Trejbal krásně našel pod sebou Procházku a bylo to 2:0. Poté 
měli výbornou příležitost hosté, ale domácí brankář Bartizal 
jejich přímý volný kop zlikvidoval. Do poločasu se skóre měnilo 



 
 

ještě jednou. Prokop krásně před branku načasoval přihrávku 
na nabíhajícího Procházku a ten to měl už snadné 3:0. 
Druhé dějství se odehrávalo jako to první akorát domácí 
zahazovali šance. Nejprve Vávra si poradil dokonce se třemi 
hráči soupeře, ale trefil jen tyč a také Prokop měl dvě šance, ale 
také neuspěl. A tak přišel zákonitě trest. Hosté zahrávali rohový 
kop, odražený balón si našel Rod napálil míč na bránu nedal 
Bartizalovi šanci 3:1. 
Hosté ještě mohli zápas zdramatizovat, když hostující Šíp 
dokonce orazítkoval hlavou břevno domácí branky. Poté už si 
výsledek pohlídali domácí a přidali ještě jednu branku. V 
90.minutě Holý vybídl Jiránka, a ten    stanovil konečný 
výsledek 4:1. 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 

 



           
 
     

Sousedovice – TJ Nová Ves 1:2 
Samotné utkání přineslo dva rozdílné poločasy. 
První byli nebezpečnější domácí. Druhý měli v režii hosté. Na 
nepříliš kvalitním terénu se už po 11 min. radovali domácí. To 
se po zmatcích v obraně N.Vsi prosadil D.Horňák. 1:0. Westra 
dál díky důrazné obraně a rychlému přenesení hry do útoku, zle 
zatápěli novoveské obraně. Dařilo se Horňákovi, ale i ty 
vyložené šance góly nepřinesly. Hosté ohrozili Šilhanovu 
svatyni hlavičkou Pecha až ve 23 min. Domácí obrana zaváhala 
ve 33 min. a bylo srovnáno. To poslal míč Neumann do vápna. 
Novákovu střelu stačil Šilhan vyrazit, ale na dorážku Prokopa 
byl krátký. Poločas skončil 1:1. 
Po přestávce začali novoveští kombinovat po zemi, zvýšili 
pohyb a rázem soupeře přehrávali. Ale jako domácí v 
1.poločasu ne a ne gólově zakončit. Blížil se konec utkání. Ve 
svém velkém čtverci si vzal míč kapitán Boháč. Jeho sólo nikdo 
nezastavil. V pokutovém území si ještě míč vyměnil s Holým a 
místo zakončení nahrál volnému Prokopovi. Ten jenom uklidil 
míč do prázdné branky 1:2. Konec si hosté pohlídali a ve třetím 
zápase po sobě naplno bodovali. 



 
 

 
Foto: Petr Lexa 

 

TJ Nová Ves – Trhové Sviny 0:3 
Spartak Trhové Sviny neprohrál ani v šestém zápase podzimní 
části a díky vítězství v Nové Vsi je v čele A skupiny první třídy. 
Před slušnou diváckou kulisou se očekával vyrovnaný souboj. 
Na začátku potěšil domácí fanoušky Vávra, ale sólo zakončil 
střelou do obránce. Pak už byli ve varu pouze příznivci 
Spartaku. Hosté s mladým týmem předváděli rychlou, 
důraznou a hlavně přesnou hru. 3 min. Gažákovu střelu z 
otočky vyrazil Bartizal stejně jako Perfollův přesný trestný kop 
ve 14 min. Kapituloval pouze po akci na jejímž konci byl Macák. 
Domácí se připomněli ve 29 min. Novák si na levém kraji navedl 
míč, ale jeho centr Janeček poslal nad bránu. Domácí mohli být 
rádi, že 1.poločas skončil 0:1. 
Druhý poločas nabídl stejný obraz hry jako první. Domácím se 
v utkání nedařilo. Chyběl pohyb, nahrávka, bojovnost. Zato 



           
 
     

Spartakovci dál pokračovali ve své hře. Další branku přidal 
Kodras po hrubé chybě Janečka a v 72.min na 0:3 navýšil skóre 
Troup. Navíc Kodras trefil tyč a Brožka těsně před koncem ve 
vyložené šanci přestřelil. 3 body tak zaslouženě putují do 
Trh.Svinů. 
Domácí mají reparát za týden. To opět na svém hřišti přivítají 
Semice. 

 

Ilustrační foto: Michaela Vrábková 

 
 
  
  
 

 
 
 



 
 

 

Aktuální tabulka sezóny 2019/2020: 

Pořadí Tým Zápasy Body 

1. Trhové Sviny 6 14 

2. Kaplice 6 13 

3. Semice      6 12 

4. TJ Nová Ves 6 12 

5. Roudné A 6 10 

6. Prachatice 6 10 

7. Vodňany 6 9 

8. Planá 6 9 

9. Vimperk 6 7 

10. Sousedovice 6 6 

11. Čtyři Dvory 6 5 

12. Lhenice 6 4 

13. Olešnice 6 4 

14. Velešín 6 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. Multifunkční hřiště si 
můžete také pronajmout pro soukromé účely na telefonních 
číslech uvedených v provozním řádu.  

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 

Akce ve sportovním areálu: 
 
12.10.2019 Soutěž v hasičském sportu PLAMEN ve spolupráci 
SDH Nedabyle a SDH Nová Ves 

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


 
 

 
 
 
 

 



           
 
     

Mládež 
V srpnu proběhl úspěšně turnaj přípravek GENERALI CUP 2019 
V kategorie mladší přípravky nastoupily 3 týmy Roudné, Letní 
fotbalová škola a TJ Nová Ves.  
Konečné pořadí: 
1.místo Letní fotbalová škola 
2.místo Roudné 
3.místo TJ Nová Ves 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

V kategorii starší přípravky nastoupily 4 týmy TJ Nová Ves, 
Roudné, Křemže a Lišov. 
Konečné pořadí: 
1.místo Křemže 
2.místo Roudné 
3.místo TJ Nová Ves 
4.místo Lišov 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
     

Nikdo neodešel s prázdnou díky našemu štědrému partnerovi, 
který celou akci zaštiťoval pojišťovna Generali 
 

 
Foto: Michaela Vrábková 

 
Novou sezónu 2019/2020 zahájili naši mládežníci poslední 
srpnový týden. 
Hned od začátku nám Krajský fotbalový svaz udělal trochu 
zmatek v názvech jednotlivých kategorií mládeže. 
Stále platí mladší přípravka, ale nově starší přípravka má název 
mladší žáci B a pro další sezónu, jak jsme již avizovali v minulém 
zpravodaji, vzniklo nové mládežnické družstvo mladší žáci. 
 
Mladší přípravku ročníky 2011 a mladší vedou společně trenéři 
Petr Macík, Bohumír Češka a Jiří Kukačka. 
Tréninky každé úterý a čtvrtek od 17.hod mimo soutěžní utkání. 
Mladší žáky B (starší přípravka) ročníky 2009 a mladší vedou 
Barbora Tunková a Roman Tunka. 



 
 

Tréninky každé úterý a čtvrtek od 16.30hod mimo soutěžní 
utkání. 
Mladší žáci ročníky 2007 a mladší nastupují pod vedením 
trenérů Jiřího Vazače a Otty Vrábka. 
Tréninky každou středu a pátek od 17.hod mimo soutěžní 
utkání. 
Více informací o trénincích a soutěžních utkáních naleznete na 
webu fotbalnovaves.cz nebo sociální síti Facebook. 

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: 

 

                       

 

                    

                  

 

           

 

               

           

 



 
 

             

 

                 

 

                  

 

 

 

                                 

 



           
 
     

  

 

Mediální partneři: 

          

 

 


