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JAKÉ RESTAURACE U NÁS NAJDETE 
A JAKÁ JE JEJICH HISTORIE?

BÍLOVICE
A GASTRONOMIE

TÉMA

ZPRAVODAJ

40 LET MANERE
DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Z POHLEDU VEDOUCÍHO STRAVOVÁNÍ

V DOPRAVĚ V BÍLOVICÍCH
ZMĚNY A PLÁNY



Tento díl rubriky Žijí mezi námi jsme se 
rozhodli věnovat netradičně ne jedné, ale 
hned dvěma osobám. V radioorientačním 
běhu (zkráceně ROB), odkud je spousta 
z nás zná, se totiž angažují oba. Co oba, 
vlastně celá rodina…

Narodili se v Brně. Jiří v roce 1959, Iva 
v roce 1965. Jiří vystudoval elektrotech-
nickou fakultu VUT v Brně a  Trenérskou 
školu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 
v Praze, Iva agronomickou fakultu MZLU 
v  Brně. Mají dvě dcery, Zuzanu (1989) 
a Michaelu (1992) - o Míše jste se mohli 
dočíst ve Zpravodaji 2/2018. V profesním 
životě mají firmu na výrobu speciálních 
elektronických zařízení, která vyrábí 
jednak orientační a  informační systémy 
pro nevidomé, jednak široký sortiment 
zařízení pro sportovce i organizátory ROB, 
používaný ve více než čtyřiceti zemích 
světa! Mezi jejich koníčky patří kromě 
orientačních sportů i  další outdoorové 
aktivity jako jsou hory a cestování obecně, 
horská kola, běžky, ale i  zahrádka nebo 
hudba a divadlo…

K ROB se Jiří Mareček dostal přes ra-
diotechniku a  amatérské vysílání někdy 
ve 12-14 letech, k tomu se přidalo nadšení 
pro outdoorové a orientační aktivity. V 16 
letech si s  kamarády organizovali sami 
tréninky ROB (v Brně tehdy nebyl oddíl 
ROB) a asi tři roky nato (v roce 1982) za-

ložili při Krajském domě pionýrů a mládeže 
Sportovní základnu talentované mládeže 
ROB Brno. Od té doby byly „hony na liš-
ku“ hned veselejší. Měli vlastní základnu, 
prostředky, chuť do práce, a zájemci z řad 
dětí se začali rojit. A výsledky na sebe ne-
nechaly dlouho čekat. Už na podzim toho 
roku přivezli první medaile z mistrovství 
republiky a od té doby počty závodníků 
i úspěchy neustále rostly.

Nedlouho poté se seznámil se svou 
budoucí ženou. Jak sami říkají, ostatní lidé 
chodí na rande. Oni na něj běhali… V roce 
1987 se přestěhovali do Bílovic, které si na 
první pohled zamilovali a dodnes považují 
za ideální místo pro spokojený život: pří-
roda a lesy (a mapy pro OB) všude kolem, 
hodní a přátelští lidé, velké město, které 
nepřekáží, ale přitom je na dosah nejenom 
autem, ale i vlakem či pěšky… Spolu s nimi 
se do Bílovic přestěhovalo i sídlo oddílu 
ROB čítajícího tehdy okolo 200 členů.

S revolucí však přišel nejenom v oblasti 
radioorientačního sportu lehký útlum. 
Nové ekonomické a společenské podmín-
ky nepřežila řada malých oddílů (ostatně 
ani řada celých sportovních odvětví).

V  devadesátých letech Jiří zastával 
funkci šéftrenéra státní reprezentace ČR 
v ROB a pod jeho vedením se čeští závod-
níci vypracovali mezi absolutní světovou 
špičku, kde setrvávají dodnes. SZTM ROB 

Brno se přeměnila na SK RADIOSPORT 
Bílovice nad Svitavou a  v  roce 1997 se 
znovu naplno rozběhla činnost oddílu 
specializovaná na práci s dětmi a mládeží. 
Nyní však již jádro mladých závodníků 
tvořily děti z Bílovic nad Svitavou.

V současnosti jsou manželé Marečkovi 
nejen vedoucími jednoho z největších od-
dílů ROB na světě, čítajícího přibližně 170 
členů, ale také stále aktivními a úspěšnými 
závodníky, organizátory a rozhodčími. Jiří 
je zároveň předsedou sekce ROB Meziná-
rodní Radioamatérské unie IARU.

Toho všeho dosáhli díky svému zapálení 
pro věc, píli, ale i díky velké podpoře vel-
kého počtu přátel a příznivců ROB. Mezi 
tyto podporovatele patřili a  patří mimo 
jiných všichni bývalí i  současní zástupci 
a  zastupitelé obce, čehož jsou si man-
želé Marečkovi vědomi a jsou za to velmi 
vděční. Díky tomu všemu jsou Bílovice nad 
Svitavou ve světě ROB „pojem“.

JAN HORÁČEK 

ŽIJÍ MEZI NÁMI

BĚHAJÍCÍ MANŽELÉ
JIŘÍ A IVA MAREČKOVI

I když mladý, taktéž si zaslouží místo 
v této rubrice. Už od mala vyrůstal u nás 
v Bílovicích nad Svitavou, kde i absolvo-
val základní školu a  stále tu mezi námi 
žije. Pro navazující studium si zvolil SZŠ 
a VOŠZ Merhautova, Brno 15, kde studuje 
obor Masér sportovní a rekondiční. Mimo 

několika ocenění ředitelky školy dokázal 
reprezentovat školu a porazit výběr čes-
kých i  zahraničních masérů na prestižní 
celorepublikové soutěži „Zlatý masér“, 
s celkovým umístěním na bronzové příčce.

Své znalosti, dovednosti a kurzy využívá 
při masážích nejen rodiny, ale i sousedů 

a  všech, kdo potřebují. Sám se k  této 
skutečnosti vyjadřuje slovy, že se mu 
podařilo spojit práci i hobby dohromady. 
Párkrát byl již zmiňován v novinách (např. 
Severník, Deník).

Nyní, ve svých 19 letech, se začal věno-
vat downhillu (rychlá jízda na kole těžkým 
terénem), ale můžete ho potkat i v okolí 
Bílovic, neboť se rád čas od času projde 
v našich lesích.

VENDULA BARTÁKOVÁ 
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