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Vážení sportovní čtenáři, následující řádky byly zveřejněny postupně od r. 2010 až do letoška a doufám,
že tato popularizace místního fotbalu v obecním čtvrtletníku bude i nadále pokračovat.
Záměrem bylo populární a čtivou formou i nesportovcům přiblížit to, co se na místním hřišti děje.
Prostě vzniklo fotbalové okénko, určené všem, kteří jsou fanoušky Bivoje, fotbal je baví, sledují a
komentují dění z laviček nebo přes okno místního klubu (a kdyby oni se zvedli, tak by všem ukázali, jak se
má hrát) ….
….i těm, kteří o pravidlech fotbalu neví vůbec nic.

ČÍSLO III/IV 2010
OHLÉDNUTÍ ZA BAŘICKÝM FOTBALEM ….
Předehrou sezony 2010/2011 byly oslavy sedmdesáti let fotbalového klubu v Bařicích. Turnaji
předcházely úpravy okolí hřiště. Hlavní náplní oslav byl turnaj mužů, jehož se zúčastnili hráči Lubné B,
Kvasic B, Těšnovic a samozřejmě domácích Bařic, jež šly do turnaje pod staronovým názvem TJ Bivoj
Bařice. Vítězem se po finálovém boji s Lubnou B stali hráči domácího Bivoje. Třetí skončili dorostenci
Těšnovic, kteří zcela přehráli B-tým Kvasic. V rámci oslav se odehrálo kromě turnaje i několik exhibičních
utkání. Žáci si zahráli proti vrstevníkům z Těšnovic a ani v tomto utkání na hosty nestačili. Jedním z
vrcholu oslav bylo utkání svobodných proti ženatým. V tomto boji nešlo ani o výsledek, ale o výdrž a o to
kdo má silnější vůli po sobotní zábavě. Posledním zápasem bylo střetnutí starých gard Bařic a Hanácké
Slavie Kroměříž.
Do nové sezony 2010/2011 vstoupily Bařice z důvodu administrativních chyb stále pod názvem TJ Kružík.
Do mužstva přišli na hostování z Těšnovic jako posily Lukáš Chytrý a David Dvořák. V letošní sezoně
odehrají hráči Bařic třicet utkání a jejich cílem je pohybovat se v horní polovině tabulky a především
doma předvádět atraktivní a ofenzivní fotbal, jež by přitáhl kromě skalních i nové fandy. Bohužel vstup
do sezony se opět nepovedl a stejně jako loni TJ Bivoj prohrál první utkání. V současné chvíli se TJ Bivoj
Bařice nachází na 7. místě.
Do své další sezóny vstoupili také žáci. Letos oddíl díky spolupráci s TJ Těšnovice postavil družstvo
mladších žáků - ročník 1998 a mladší. Tato soutěž se hraje na polovině hřiště a na branky o rozměrech
5x2 m.
Jak již bylo výše uvedeno, byla započata spolupráce oddílu Bařic a Těšnovic formou hostování
mládežníků tak, aby mohli hrát ve své věkové kategorii. Vedením mužstva mladších žáků byl pověřen
opět Zdeněk Stančík mladší.
V rámci spolupráce budou na bařickém hřišti hrát svá domácí utkání i starší žáci Těšnovic.
Na závěr popřejme všem našim malým i velkým sportovcům hodně štěstí a spoustu gólů a hlavně radost
ze hry a naše fanoušky prosíme o velkou podporu. Fotbal se hraje pro vás.
V.Šindler, O. Benedikt
ČÍSLO 1/2011
FOTBALOVÝ PODZIM V BAŘICÍCH
Před zahájením podzimní sezóny měli činovníci oddílu snahu změnit název klubu, kdy někdejšího
hlavního sponzora - firmu Kružík, měl nahradit původní název Bivoj. Tento krok se v letní přestávce
nestačil realizovat a tak se do bojů v Okresní soutěži mužů a Okresním přeboru mladších žáků představily
týmy pod předchozím názvem Kružík Bařice. Začátek sezóny byl velmi nadějný, domácí porážka od
Počenic mrzela tím spíš, ale další dvě výhry a zejména výborný výkon na hřišti Lutopecen opět vrátil
úsměvy do tváří hráčů i fanoušků. V dalších třech kolech následovaly zbytečné remízy, když několik chyb

předvedl brankař Chytrý, jenž se navíc v utkání s Kyselovicemi zranil. Proto jej v několika utkáních musel
zastoupit Rogožan a zejména v utkání s Dřínovem mužstvo podržel.
Když už jsme u zápasu s tímto soupeřem, dá se říct, že tímto utkáním se družstvo zaseklo a po zbytek
podzimu paběrkovalo. Následná krize družstva neměla obdoby. V duelu s Ratajemi nebyly Bařice horší,
ale odnesly si pětigólový příděl, červenou kartu za hrubé nesportovní chování Davida Čevory a další
zranění v podobě natrženého svalu Hasmandy. Také se začala projevovat velmi špatná tréninková účast.
Následovalo dalších šest utkání bez výhry. Jednalo se většinou o smolné jednobrankové porážky, které
srážely mladý kolektiv do kolen. Ani návrat ještě ne zcela doléčeného Mlčocha mužstvu nepomohl.
V závěru podzimu si bařické mužstvo vypilo kalich hořkosti do dna, jelikož prohrálo i na hřišti posledních
Zlobic. Toto utkání ale bylo kontumováno ve prospěch Bařic. V posledním utkání podzimu pak Bařice
konečně regulérně zvítězily na půdě Roštína.
Díky dobrým klimatickým podmínkám se stihlo ještě v listopadu předehrát první jarní kolo, v němž TJ
Kružík podlehl Počenicím, zejména díky nedisciplinovanosti kapitána Goliáše. Celkové 12. místo je
velkým zklamáním. Pokud bychom měli jmenovat tři nejlepší hráče podzimu, byli to bezesporu Lukáš
Čevora, Petr Vyrobík a Karel Strýc. Snad na jaře se podaří navázat na loňské jaro, které bylo jedním
z těch povedenějších v historii bařické kopané.
Od letošní sezóny vstoupila v platnost spolupráce dvou sousedních oddílů Bařic a Těšnovic na poli
mládežnické kopané. Zatímco nejmladší fotbalisté z obou oddílů nastupovali v kategorii mladších žáků za
TJ Kružík Bařice, starší žáci se zapojili do družstev starších žáků a dorostu TJ Těšnovice. Spolupráce byla
navázána především proto, aby hráči měli více odehraných minut, aby je fotbal bavil a hráli proti svým
vrstevníkům.
Po prvním půlroce se dá říct, že i přes menší problémy spolupráce funguje a dále by se mohla rozvíjet
např. na úrovni dospělých. Začátek soutěže byl slibný, domácí vítězství nad děvčaty z DFK Holešov
potěšilo všechny přítomné. Následná série porážek mrzí, ale díky tréninkové píli si žáci v závěru podzimu
odnesli jako odměnu dvě vítězství. To překvapivé nad Elko Holešov B a na to očekávané s vrstevníky
z Lubné. Mezi hráči svými výkony vyčnívali zejména kapitán a velký talent místního fotbalu Pavel Dočkal
a malý vzrůstem, ale velký výkony Ríša Miškovský z Těšnovic.
Ondřej Benedikt, Vít Šindler
ČÍSLO 2/2011
TJ BIVOJ BAŘICE – SPORTOVNÍ OKÉNKO
Bařickým hráčům se s počátkem sezóny zatím daří a jejich fanouškům nezbývá než doufat, že tento
trend bude i nadále pokračovat.
V neděli 17. dubna sehrály Bařice již v pořadí třetí zápas sezóny a doposud neporažené družstvo přijel
navštívit soupeř z Kyselovic. Oba soupeře dělil v tabulce jeden bod a to pro bařické znamenalo, že
v případě výhry se mohou posunout minimálně o jednu pozici výš. A hned v první minutě, po rozehrávce
útočníků Klimka a Goliáše, se dostal míč na levou stranu Stančíka, ten centrem vybídl k hlavičce právě
Goliáše a ten neměl již problém vsítit gól. Hosté byli očividně otřesení z tak brzkého gólu a než se stačili
vzpamatovat, valil se na jejich bránu jeden útok za druhým. Na konci poločasu šlo družstvo do kabin za
remízového stavu a po ukončení celého zápasu se za vítězného hvizdu mohli radovat bařičtí hráči a
s nimi i jejich fanoušci. Bařická jarní série neporazitelnosti zatím pokračuje, což je znát i při pohledu do
tabulky, ve které se bařičtí posunuli dokonce o dvě pozice, z jedenácté na devátou.
Vít Šindler
ČÍSLO 3/2011
HODNOCENÍ JARNÍ SEZONY
Začátek a hlavně celý průběh jara zastihl hráče Bivoje v dobrém rozpoložení. To, co se nedařilo na
podzim, tj. proměňování šancí a úspěšné dohrání vítězného zápasu, se na jaře stalo jaksi samozřejmostí.
Chuť po vítězství a pevná vůle bylo to, čím bařičtí fotbalisté převyšovali nad ostatními celky. Vydřené
vítězství a otočení výsledku v derby s lubenským béčkem nebo tentýž průběh zápasu v utkání proti

Troubkám vlévalo klukům do žil novou sílu. Předváděná hra povětšinou ladila oku diváka a výsledky
konečně začaly odpovídat hráčské kvalitě našeho klubu.
Díky stabilnímu bodovému přísunu se Bivoj dostal z posledních příček tabulky a hráči do posledního kola
bojovali dokonce o pátou pozici. Bohužel vyrovnanost soutěže a poslední tři remízové zápasy zapříčinily
to, že se Bivoj po skončení soutěže nachází až na devátém místě. Ale i to je, s přihlédnutím k výsledkům z
podzimní části, úspěch.
Nyní se již hráči připravují pod dohledem trenéra na novou sezonu, kterou zahájili na domácím turnaji
Memoriálem Slávka Lundy.
O týden později zahájily Bařice tvrdým startem na domácí půdě, kde hostily hráče Šelešovic. Do nového
ročníku vstoupili hráči s čistou hlavou a s odhodláním vyhrávat a předvádět výsledky, lahodící oku
diváka.
Družstvo mladších žáků ve své premiérové sezoně obsadilo spodní příčky tabulky. Toto umístění není
podstatné, důležité bylo a je, že s postupujícím časem se hráči vyrovnávali svým protihráčům a i když
vítězství nebylo moc, snaha mladých nadějí Bivoje byla znatelná. V těchto dnech by měli žáčci opět pod
vedením Zdeňka Stančíka ml. začít polykat tréninkové dávky v přípravě na novou sezonu.
Memoriál Slávka Lundy
Tak jako každý rok i letos konec července patřil tradičnímu zápolení fotbalistů při memoriálu Slávka
Lundy. Letos se konal již 14. ročník za přítomnosti družstev Bařic, Lubné B, Kvasic B a letos prvně se
představilo družstvo Těšnovic B. V prvním zápase domácích a lubenského soupeře, plném nepřesností,
způsobených neúčastí některých klíčových hráčů, se domácí radovali z vítězství 2:0.
V druhém zápase se utkaly Těšnovice s Kvasicemi B a kvasičtí se radovali z vítězství 3:1.
V souboji o 3. místo zvítězila Lubná B nad Těšnovicemi B 6:0 a finále tak patřilo Bařicím a fotbalistům z
Kvasic. Úvodní branku utkání sice vstřelili domácí, ale z celkového vítězství se tak radovali hosté Kvasic
po výsledku 1:2.
Informace pro čtenáře a fanoušky sportovního klubu
Na nových www stránkách bařického fotbalu najdete veškeré informace o mužstvu, aktuální výsledky a
zajímavosti, týkající se jak Bařic, tak celého fotbalu v okresní soutěži : www.bivoj-barice.cz
Vít Šindler
ČÍSLO 4/2011
FOTBALOVÝ PODZIM V BAŘICÍCH
Fotbalový podzim začal v Bařicích velmi dobře, na začátek dvě remízy se soupeři, kteří atakují přední
příčky a ve třetím zápase porazil v prestižním derby soupeře z Kvasic 2:1. Divácky atraktivní zápasy
střídaly ty méně atraktivní, zklamáním byla ostudná prohra s posledními Kyselovicemi 1:3 a vysoká
prohra v dalším derby s Lubnou 0:6. Naopak kvalitními výkony se Bivoj prezentoval v duelech
s Bezměrovem a Záhlinicemi, tedy s týmy, které mají ambice přímo nejvyšší : Postup. Jelikož ne počasí
přálo fotbalu celý podzim, tak i poslední dvě domácí utkání hrály Bařice na skvěle připraveném hřišti. A
na výkonu to bylo znát.
Ve třetím a posledním letošním derby porazil Bivoj ambiciozního soupeře z Těšnovic 4:0 a hned o dva
dny později si s klidem zastřílel v duelu s Roštínem a vyhrál zaslouženě 6:0. Celkový zisk 22 bodů vynesl
Bařice na 10. místo ovšem s minimání ztrátou nad týmy v tabulce lépe postavené. Jarní část sezony
začíná poslední březnový víkend, kdy přivítáme soupěře z Lutopecen. Zklamáním podzimu bylo zrušení
družstva žáků a jejich neúčast v okresním přeboru. Na konec roku bych chtěl vám, našim čtenářům,
popřát jménem svým a jménem celého kolektivu Bivoje šťastné prožití vánočních svátků a pěkný nový
rok.
Vít Šindler
ČÍSLO 1/2012

Fotbalisté místního Bivoje se připravovali na jarní část sezóny především v břestské hale a také
v Kroměříži na umělé trávě na COPTu. V přátelských utkáních postupně vyzvali ke konfrontaci sil soupeře
jim blízkého – Těšnovice B, které po dvou trefách Michala Černého porazili 2:1. V dalším zápase podlehli
soupeři z okresního přeboru, Střílkám, 2:1. O jediný gól se postaral Klabal. Své herní zápolení zakončili
dvěma zápasy s Břestem. První, ještě na umělé trávě, vyhrál Bivoj 1:0 opět gólem Klabala.
Ve druhém zápase se mužstva už představila na dobře připraveném bařickém povrchu, opět vyhrály
Bařice, tentokrát 2:0 po gólech Davida Čevory a nové posily Konečného.
Vít Šindler

ČÍSLO 2/2012
TJ BIVOJ BAŘICE – HODNOCENÍ SEZONY
Sezona 2011/2012 nám úspěšně skončila a je třeba si zrekapitulovat a připomenout to, co všechno se
nám podařilo nebo co se nám právě naopak nepovedlo. Bivoj začal sezonu v podstatě v nezměněném
kádru oproti minulé sezoně, jediným nováčkem byl brankář Štěpáník a v průběhu zimy nás posílil
Konečný. Úvod sezony, a v podstatě kompletně celá sezona, se odehrávala jako na houpačce. Bivoj
střídal výborné domácí výkony s hroznými výkony na venkovním hřišti. Na domácím hřišti jsme byli
nepřekonatelní, o čemž hovoří pouze jedna prohra na začátku soutěže, naopak na venkovním hřišti jsme
nebyli žádný soupeř, podařilo se nám venkovní zápas vyhrát pouze jednou.
A také je třeba dodat, že jsme se stali remízovými králi, v konečném součtu máme na svém kontě deset
remíz, což je nejvíc z celé tabulky. Jenže právě těmito remízami se nám podařilo zaskočit ty největší
soupeře, vždyť s Lutopecnami, s mužstvem které vyhrálo celou soutěž, jsme dvakrát remizovali, totéž se
nám podařilo i s druhým Bezměrovem, s nimiž jsme dokonce druhý zápas vyhráli.
Kvalita hry a výsledky byly přímo úměrné kvalitě našeho soupeře, třeba právě proto jsme se natrápili
s předposledními Ratajemi 1:1, nebo Zlobicemi 3:3 anebo se nám dokonce podařilo prohrát
s mužstvem, které skončilo úplně poslední, Kyselovice B. Konec sezony zastihl Bivoje v klidovém a
pohodovém rozpoložení, posledních šest zápasů neprohrál. Bohužel, ze šesti zápasů se vyhrály pouze
dva. Proto jsme zakončili sezonu na devátém místě se třiceti sedmi body, bohužel s pasivním skóre
50:51.
Nejlepším střelcem Bivoje se poněkolikáté již stal Roman Černý s deseti přesnými zásahy, naproti tomu
se celému týmu podařilo udržet šestkrát čisté konto. V tuto chvíli se vedení a potažmo celý tým
připravuje na další sezonu, která naplno vypukne 12. srpna. Chtěl bych touto cestou pozvat všechny
stálé fanoušky a obdivovatele Bivoje či nalákat nové k dalším jistě zajímavým zápasům.
Vít Šindler
ČÍSLO 3/2012
PODZIMNÍ SEZONA V TJ BIVOJ BAŘICE
Do nové sezony 2012/2013 vstoupil Bivoj pln elánu, nadšení a očekávání. V hráčském kádru nastalo
několik změn, z kvasického dorostu se vrátil a do seniorských zápasů zapojil brankář Tomáš Malenovský
a také se znovu zapojila do hry bývalá bařická jednička mezi tyčemi, Jaroslav Mlčoch. Taktéž v poli se
objevily nové tváře. Kravárik, Halama, Mičák, Beňa a Heppler. Bohužel v kádru nebyly zaznamenány
pouze příchody, mužstvo opustili v prvé řadě Vyrobík, ale také Drábek, Klabal a rána a odchod

nejznatelnější, trenér Zdeněk Stančík. Proto se mužstva ujal na dobu nezbytně nutnou pro chod klubu, a
než se najde trenér nový, Vít Šindler.
Bivoj se v létě zúčastnil dvou přípravných turnajů. Jak ten domácí, tak i ten v Břestě, se mu podařilo
vyhrát a tak mu nic nestálo v cestě za prvními podzimními body. Jako první se na bařickém pažitu
představili hráči Zářičí B, ovšem po dokonale takticky zvládnutém zápase se domácí Bivoj mohl radovat
z velice vysoké výhry jedenáct ku nule. Po dlouhém pátrání a zjišťování mi nedokázal nikdo odpovědět,
zdali již někdy v minulosti Bařice vyhrály takto vysoko. Myslím, že tímto zápasem se přepisovaly
historické tabulky bařických rekordů.
Bohužel již o týden později Bivoj tvrdě narazil na pevnou zem. Po nevydařeném výkonu si odvezl prohru
ze hřiště neoblíbeného soupeře Dřínova 3:1, když právě jednu branku vstřelil střídající Mičák. A i další
zápas nedopadl zrovna nejslavněji. Rezerva Hanácké Slavie Kroměříž si z Bařic odvážela výhru 6:1,
jedinou branku vstřelil Klimek. Z následujícího dvojzápasu s Lubnou B a Těšnovicemi B si bařičtí
vybojovali po jednom bodu. I když, vybojovali. Tyto zápasy byly naprosto odlišné, ale přesto je spojoval
jeden jediný společný činitel. Neproměněné šance.
Víc vám možná napoví, když povím, že Lubná B se v té době pohybovala bez ztráty bodu na druhém
místě, zato Těšnovice B proti Bařicím vybojovaly první bod do tabulky. Proti Lubné B se trefil Večerka, jež
se vrátil z hostování, a proti Těšnovicím B Stančík.
A trápení s mužstvy ze spodu tabulky pokračovalo i dál. Bivoj nezvládl ani bitvu s Kyselovicemi B, s nimiž
prohrál 2:5, o branky se postaral opět Stančík a Konečný, a ani se Šelešovicemi, s kterými prohrál na
domácím hřišti 1:2. O jediný úspěch se postarala nová posila Bařic, Beňa. Teď už Bivoje čekají pouze
soupeři z vyšších pater tabulky, mužstva bojující o postup. Ale přesto, nebo možná právě proto, bych
nad Bivojem nelámal hůl, protože bařická hra je podobná hře těchto mužstev a lépe se jí přizpůsobuje,
než když soupeř jen nakopává míče a spoléhá na rychlé útoky. Dalšími nejbližšími soupeři jsou mužstva
Zborovic B, Kvasic B, Počenic a Bezměrova.
Doufám, že diváci a přátelé fotbalu si v podzimním čase najdou cestu na fotbalové trávníky a svým
povzbuzováním pomohou dosáhnout Bivojovi na vyšší příčku, než jedenáctou, tj. tu, kterou právě
obývají.
Vít Šindler
ČÍSLO 4/2012
TJ Bivoj Bařice započal podzimní sezonu fantastickým výsledkem, když porazil B-tým Zářičí vysoko 11:0.
Po předchozích výhrách v letních turnajích se zdálo, že je tým na dobré cestě překonat loňské tabulkové
umístění.
Jenže ouha, hned následující výsledky, zejména výbuch 6:1 se Slavií, B vrátil tým na pevnou zem. Dvě
další remízy s Těšnovicemi B a Lubnou B tým výsledkově nezvednul, právě naopak. TJ Bivoj prohrál i
následující čtyři zápasy v řadě - s Kyselovicemi B, Šelešovicemi, Zborovicemi a Kvasicemi B. Z posledních
šesti zápasů vyhrály Bařice pouze dva, a to s Počenicemi a Skašticemi B. Celkově i poslední zápas, který
Bivoj prohrál s Litenčicemi 6:0, dokumentoval bařickou mizérii. Mužstvo skončilo na 13. místě s jedenácti
body při skóre 23:45. Jediné pozitivum na podzimní části je to, že se opět rozstřílel nejlepší bařick střelec
Roman Černý, jenž na podzim nastřílel tolik gólů, co za celou loňskou sezónu.
V klubu teď nastává velké zemětřesení. Určitě nastanou personální změny na postu předsedy klubu a
správce hřiště a také je možná změna na pozici vedoucího mužstva. Na druhou stranu mohu prozradit,
že je rozjednáno působení renovovaného trenéra u našeho mužstva. Co se hráčského kádru týče, tak ten
byl v průběhu podzimu posilněn a naopak nikdo z hráčů by během zimní pauzy tým opustit neměl. Takže
doufáme, že toto podzimní zemětřesení tým pozitivně nabudí a nastartuje k lepším zítřkům.

Proto žádáme vás, naše fanoušky, abyste se ze začátku obrnili trpělivostí a chodili povzbuzovat TJ Bivoj,
protože právě teď to tým potřebuje víc, než kdy jindy.
Vít Šindler

ČÍSLO 1/2013
Podzimní část sezony se mužstvu TJ Bivoj Bařice nevyvedla zcela dle představ. Mužstvo skončilo na
třináctém místě s jedenácti body a pouhými třemi vyhranými zápasy při skóre 27:45. Proto byly dopředu
avizovány určité změny, které by měly mužstvu pomoci se z této šlamastyky dostat.
Hlavní, avšak ne jedinou důležitou změnou, je výměna předsedy klubu. Po dlouhých letech, strávených u
kormidla, se své funkce vzdal Zdeněk Stančík, jemuž bych chtěl tímto poděkovat za práci vykonanou pro
tento klub (a bohužel i zkritizovat za práci slíbenou, ale nevykonanou).
Novým předsedou byl výkonným výborem zvolen pan Lubomír Kadlčík, jemuž přeji hodně pevné nervy a
také samozřejmě hodně úspěchů v klubu. Další podstatnou změnou je angažování nového trenéra, pana
Ludvíka Vybírala, od nějž si tým slibuje posílení fyzické kondice, ale hlavně fotbalovost a s tím související
i zlepšené výkony mužstva. Také byl najat nový správce hřiště, Aleš Hora, který obsadil uvolněné místo
po Lukáši Večerkovi. I jemu patří velké díky za nespočet hodin strávených sekáním a celkovým
udržováním hřiště. Zvolen byl i nový sekretář, David Čevora.
Bohužel v týmu se udály i změny negativního rázu. Nejlepší bařický střelec posledních let, Roman Černý,
se rozhodl zkusit své střelecké štěstí v Těšnovicích, kde v tamním A týmu v přípravných zápasech
nastřílel už tři branky. Gratuluji a ať se daří i nadále!
Další klíčový hráč, Lukáš Čevora, si v přípravě zlomil nohu a týmu tak bude chybět v podstatě celou jarní
část. Dalším hráčem, který opustil naše řady je Pavel Beňa, jež byl na půlročním hostování a rozhodl se
dál působení u nás neprodloužit. Otazník visí i nad Jaroslavem Mlčochem, jež se s mužstvem ještě ani
jednou nesešel. Naopak nově příchozím je Radek Karas, který se sice k týmu připojil až těsně před
začátkem sezony, ale věřím, že pro mužstvo bude přínosem.
Už je za námi i první jarní kolo, ve kterém Bivoj prohrál v Sibiřském mrazu a v Severním větru na hřišti
Zářičí B 4:2. O branky se postaral nejlepší muž zápasu, Michal Černý.
Tolik k jarní sezoně, bohužel nás nečeká nic hezkého a už vůbec ne lehkého. Hráčů je málo, tlačí nás
zranění, karty, ale taky disciplína, a proto jsme rádi za každý odehraný zápas. Bohužel jarní část budeme
muset nějak už „dokopat“, pořádně natrénovat a na podzimní část se vrátit ve vrcholné formě a ukázat
všem, že Bivoj pořád fotbal hrát umí!
Vít Šindler

ČÍSLO 2/2013
Právě skončená sezona nepřinesla mnoho důvodů k radosti bařických hráčů a hlavně fanoušků. Byla to
sezona jako na houpačce, kdy jednou jste nahoře a jednou dole. Bohužel ta bařická houpačka se zasekla
někde ve spodních patrech a ne a ne se dostat do těch pater vyšších. Důvodů je hned několik, ovšem ty
hlavní byly absence kvalifikovaného trenéra, ale hlavně tréninková nekázeň mužstva. K tomu si můžeme
připočíst až absolutně velké číslo raněných hráčů, namátkou třeba Klimek – utržené tříslo, M. Černý –
problémy s koleny, L. Čevora – zlomená noha, tady bych musel vyjmenovat téměř celé mužstvo,
brankářem počínaje a posledním hráčem na lavičce konče.
Na podzim mužstvo vyválčilo pouhopouhé dvě výhry a dvě remízy a krčilo se na konci tabulky s osmi
body. Jarní část dopadla pro Bivoje daleko příznivěji, za pět výher bral dalších patnáct bodů a s celkovým
počtem sedmi výher, dvou remíz, devatenácti prohrami a skóre 49:100 se s třiadvaceti body nachází na
dvanácté pozici z celkových patnácti týmů. Tato pozice ještě není konečná, v posledním kole může Bivoje
předběhnout celek Zlobic.

Kvůli této bilanci se může zdát, že chodit na Bivoje je ztrátou času, ale tomu já musím oponovat. Na
fotbal se chodí hlavně kvůli gólům a těch padalo v každém zápase požehnaně. Třeba zápas s HS Kroměříž
B – Bařice 14:0, anebo něco z úplně opačné strany, Bivoj Bařice – Zářičí B 11:0. Další zápasy, kdy se
bařičtí diváci rozhodně nenudili, jsou: Počenice – Bařice 1:5, anebo poslední bařický zápas ukončené
sezony s Dřínovem, ve kterém Bivoj vyhrál zaslouženě 6:2.
Ještě by se slušelo dodat, že nejlepším střelcem se jako již tradičně stal Roman Černý s devíti góly, ovšem
jen těsně následovaný Michalem Černým s osmi góly, Miroslavem Konečným se šesti zásahy, Lukášem
Večerkou s pěti a Lubošem Šenkyříkem se čtyřmi góly. A jako perlička na závěr: Střelecky se prosadil i
bařický brankář Jaroslav Mlčoch, jež se gólem z penalty podílel na posledním vysokém vítězství.
Co napsat závěrem? Hlavně bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří i přes nepříznivé výsledky nadále
chodili podporovat svůj tým jak na domácí, tak i na venkovní hřiště. Teď už určitě všichni hledíme plni
optimismu do další sezony a já osobně můžu za celé představenstvo TJ Bivoj Bařice slíbit, že se budeme
ze všech sil snažit, aby příští sezona byla lepší, než právě skončená.
Vít Šindler
ČÍSLO 4/2013
Vážení čtenáři, nejprve bych vám chtěl popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Tak, a teď se
budeme věnovat těm méně příjemnějším věcem. Jak jistě všichni víme, TJ BB neprochází zrovna
šťastným obdobím. Ba právě naopak, a řekněme si to na rovinu, tenhle čas by se dal nazvat obdobím
temna. Nepamatuji si já, a myslím že ani nikdo z dříve narozených fanoušků, že by jeho oblíbený tým
zakončil podzimní část sezony s hrozivou bilancí NULA! získaných bodů při skóre 6:66. A to jsem ještě
nezapočítal jarní předehrávku, kterou TJ BB prohrál vysoko 1:7.
Musím se vám proto omluvit za to, že jsem sliboval lepší předvedenou hru a s tím související i lepší
bodové zisky. Věřil jsem tomu. Kdybych měl právě nyní přirovnat výsledky týmu k houpačce, tak právě
teď je TJ BB jako malý klučík, smutně stojící za plotem malého lunaparku a se slzou v oku sleduje, jak se
ostatní prohání po autodromech a horských drahách. Je pravda, že před začátkem sezony postihl klub
odchod mnohých hráčů. Některé byly avizované dlouho dopředu, ale některé se uskutečnily těsně před
začátkem sezony, ba co víc, někteří z hráčů odešli i v jejím průběhu. Nemohu ale klukům odepřít chuť a
snahu, bohužel s nastalou situací, kdy v týmu nezůstal kámen na kameni, se nedokázali patřičně
vypořádat.
Abych nekritizoval pouze hráče, svou zásluhu na neúspěchu má bezesporu i vedení, které za rok a půl
nedokázalo najít adekvátní trenérskou náhradu za pana Stančíka, který mužstvo vedl a pravidelně
dosahoval průměrně čtyřicetibodového zisku za sezonu. Fotbal na téhle úrovni se samozřejmě hraje pro
bodové zisky, celkové umístění a slávu. Ale taktéž pro radost, pro zábavu, pivko, klobásku a společné
posezení po zápase. Bohužel mnohému z těchto atributů se nám nedostává. A nejenom na hřištích
soupeřů, kde se nám posmívají, ale už i v domácím prostředí, kde se vedou hospodské řeči o tom, jak
jsme to zase zmastili. To je pouze pro silné žaludky.
Přesto si nemyslím, že tato krize bude trvat věčně, všechno co má začátek, má i konec. TJ BB pomůže jen
a pouze tvrdá práce a dřina na tréninku, chuť a zapálení hráčů do hry a samozřejmě sem tam nějaké
pochvalné slovo od fanoušků. Anebo malý zázrak. Třetí a katastrofická možnost, kterou v poslední době
slýchám čím dál častěji, je ukončení činnosti, což by si ovšem nikdo nepřál, že? Kdopak by se nám poté
staral o kulturní nedělní dění a o čem bychom si vyprávěli po hospodách, v autobusech a nebo jen tak?
Ještě jednou přeji krásné prožití svátků Vánočních a mnoho zdraví do Nového roku.
Vít Šindler

Článek vyjadřuje osobní názor autora, nikoli postoj klubu jako takového.

ČÍSLO 1/2014
Vážení čtenáři, dnes jsem se rozhodl, že vám umožním pohled přímo do bivojácké kuchyně a
nabízím vám rozhovor s Ondřejem Benediktem, bývalým rozhodčím, úspěšným mládežnickým a
seniorským trenérem a nyní členem trenérského týmu TJ BB.
V.Š. Ondřeji, mohl byste krátce zhodnotit podzimní část sezony? O.B. Tak v létě se trenérského žezla
ujal můj otec, Dušan Benedikt, ale bohužel celá finanční a materiálová situace v Bařicích byla tristní a
důsledkem toho byl odliv nejlepších hráčů. Začínalo se od začátku a bohužel se nepodařilo poskládat
konkurenceschopné mužstvo. Podzim nelze nazvat jinak než totálně zpackaný.
A jak se situace jeví nyní? Díky snaze pana Kadlčíka a nového realizačního týmu se situace pomalu otáčí
k lepšímu.
Dobrá tedy. Jak probíhala zimní příprava a jaká byla hráčská účast? Příprava probíhala dvakrát týdně
na hřišti v Bařicích a na umělé trávě v Kroměříži. Součástí byly i dva přípravné zápasy, do kterých se
zapojilo dokonce devět nových hráčů.
A jak dopadly? V přípravě není důležitý výsledek, ale zapracování nových hráčů do kádru.
Povedlo se? (Dlouho přemýšlí) Ano, ale ne všichni budou posilami.
Jaké jsou tedy vyhlídky na jaro? Prvotním úkolem je dokončit přestavbu mužstva, sehrát se a získat
nějaké ty body.
Mluvil jste o realizačním týmu, nastaly nějaké změny? Vedení mužstva jsem se ujal já společně s Alenou
Mičákovou, hrajícím asistentem se stal Jakub Kolouch.
Chtěl byste ještě závěrem něco vzkázat naši čtenářům? Touto cestou bych chtěl požádat obyvatele
Bařic i Velkých Těšan o diváckou podporu protože fotbal se hraje především pro diváky. A společně
s předsedou bychom byli rádi, kdyby se našla osoba, osoby, které by se nezištně zapojily do chodu oddílu
jako takového.
Děkuji za váš čas a přeji mnoho nejen fotbalových úspěchů.
Vít Šindler

ČÍSLO 3/2014
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ ČTVRTINOU SOUTĚŽE
Příprava na novou sezónu začala v půli července pod vedením Ondřeje Benedikta. Příprava probíhala v
domácích podmínkách s účastí na turnaji v Břestě, kde Bivoj obsadil 4. místo.
Do nové sezóny šlo mužstvo posíleno o několik hráčů. Z Lubné se podařilo získat Petra Ančince, Luboše
Loučku a Bronislava Železníka. Z Rataj přišel Jakub Rosický, ze Štípy se podařilo získat Radima Holíka, z
HS Kroměříž přišel Kamil Kornel a v neposlední řadě se do mateřského oddílu vrátil Jan Navrátil.
Odchodů bylo méně jak příchodů. Nová působiště si našli Michal Černý a Radim Marek, kteří odešli na
půlroční hostování do SK Břest, Lukáš Čevora bude rok působit v týmu Sokola Zlobice a Roman Černý si
prodloužil hostování v TJ Těšnovice.
Bivoj do soutěže vstoupil jasným vítězstvím nad Dřínovem 6:2. Herně šlo mužstvo i díky příchodu posil
nahoru a kvalita kádru se celkově zlepšila. Bohužel, byť herně Bivoj, kromě utkání s rezervou Zborovic,
nikde nepropadl, čekal na další tříbodovou radost až do utkání se Záhlinicemi, které vyhrál 2:1. Stín na
tuto výhru ovšem padl po prohře v Pravčicích 4:0, kde jsme nedokázali přehrát dobře organizovanou
obranu domácích. Výhledově se formuje v Bařicích opět kvalitní mužstvo, jenž potřebuje jen čas na
sehrání. Další novinkou v řadách Bivoje je nový správce hřiště. Od 1. srpna se jim stala Michaela
Dobroslávková mladší, jenž převzala štafetu po Aleši Horovi.
Touto
cestou
přeji
Míši
Dobroslávkové
hodně
štěstí
v
nelítostném
boji
s
krtkem.
Ondřej Benedikt, Vít Šindler

ČÍSLO 4/2014
Jedno známé úsloví říká, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Ale další říká, že to nejlepší
na tom, když jste úplně na dně je to, že už se můžete akorát tak od toho dna odrazit a stoupat vzhůru.
Co se TJBB týče, tak má ve všech ohledech po půli odehrané soutěže lepší statistiky, než za celou loňskou
sezonu, bohužel při tom stoupání vzhůru jej brzdí těžké závaží v podobě neproměňování vyložených
šancí.
Jak by vypadaly vyrovnané zápasy s Kvasicemi nebo v Lutopecnách, kdyby naši borci proměnili alespoň
polovinu ze svých příležitostí a nestříleli pánu bohu do oken, netrefovali tyče či snad již ležícího
brankáře? Na druhou stranu, nejlepší bařický střelec, Petr Ančinec, nastřílel za podzim šest gólů, což je
skoro stejně, co se TJBB podařilo za celou loňskou sezonu. Také se nám již podařily dvě výhry, což pravda
není moc, ale má to co do činění s již zmiňovanou produktivitou. A také je to podobný zisk jako za celou
loňskou sezonu.
Dalšími faktory, ovlivňující bodový přísun, či snad odsun v našem případě, je nestálá forma našich
brankářů a v neposlední řadě účast na tréninku a polykání tréninkových dávek.
Co se změn v mužstvu týče, tak v následujících jarních zápasech bychom se opět mohli opírat o výkony
bařických odchovanců, Michala Černého a Radima Marka. A také v neposlední řadě o výkony Radima
Holíka, jehož přítomností v mužstvu se začala pořádně tvrdit muzika v zadních řadách.
Zimní přípravou, která odstartuje již v lednu, se opět rozběhne kolotoč tréninků a od pátého dubna též
zápasů, v nichž se borci z Bivoje opět budou prát o přízeň vás, diváků a fanoušků a slovy trenéra Ondřeje
Benedikta: „Do toho dáme všechno a v Bařicích se opět začne vyhrávat a lidi opět začnou chodit na
parádní fotbal, plný gólů a radosti.“
Což o to, gólů padá v každém zápase dost a radosti je tu také na rozdávání, ovšem záleží na tom,
kterému mužstvu fandíte. Ale abych neskončil takhle kriticky, je také třeba říct, že na mužstvu je určitý
progres vidět již dnes a že od trenéra to nemusí být jen slova do větru.
Na závěr bych chtěl popřát všem fanouškům jménem celého hráčského i realizačního týmu prožití co
nejkrásnějších svátků Vánočních, mnoho dárků, osobní pohodu a šťastný Nový rok.
Vít Šindler

ČÍSLO 1/2015
Nastalo jaro, asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že je to jedno z nejkrásnějších období celého roku.
Příroda se probouzí, sluníčko přebírá moc nad zimní tmou a pomalu budí všechny ospalce ze zimního
spánku. Po houpačkách a prolézačkách se prohání zimou bez sněhu znuděné děti a na hřištích se
konečně opět rozeznívá píšťalka, která všem oznamuje, že se naplno rozehrály všechny fotbalové
soutěže.
Také TJBB zahájí jarní část a proto jsem poprosil trenéra O. Benedikta, aby mi prozradil něco víc o vámi
jistě oblíbeném a ve chvílích nejtěžších podporovaném týmu :
„Na jarní část sezony se začali hráči TJBB připravovat na konci ledna a to společně s dorosty Těšnovic.
Obě mužstva jsou totiž pod mým vedením. Příprava probíhala zejména na umělce v Těšnovicích a na
sportovištích v Kroměříži.
Účast nebyla až tak velká, jaká byla předsevzetí po ne zcela podařeném podzimu. V kádru také nastaly
menší změny. Zpět se vrátil Michal Černý a Petr Šoltís a do branky se podařilo sehnat Petra Simerského.
Poslední posilou je Stanislav Zikmund. Mužstvo naopak opustili Kamil Kornel a především Jan Navrátil,
kterému skončilo hostování.

Změnou prošel i realizační tým, kdy se k mé maličkosti přidali Miroslav Konečný a Michaela
Dobroslávková. Cílem pro jarní část sezony je odehrát důstojná utkání, nechat na hřišti vše a připravit se
kvalitně na další sezonu.“
Toť slova trenéra, mě zbývá pouze popřát mnoho štěstí a vstřelených gólů a spoustu spokojených
fanoušků.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Vít Šindler, Ondřej Benedikt

