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roZLoučení 
s bílovickou 
kamarádkou
v bílovicích nad Svitavou žila od 
svého dětství Milada benešová. 
chodila s  námi do základní školy 
a současně navštěvovala Tělocvičnou 
jednotu Sokol jako žačka, později 
dorostenka. Prožívali jsme krásné 
chvíle jak ve škole, tak v Sokole. Roky 
pomalu ubíhaly a naše kamarádka se 
seznámila s Miloslavem Procházkou, 
za kterého se pak vdala. Žili ve svém 
domě v Řícmanicích, kam jsme rádi 
chodili na návštěvu, i  ona s  man-
želem nám tato setkání oplácela 
v bílovicích nad Svitavou.
Před několika roky se s  manželem 
rozloučila. Po jeho úmrtí nechtěla 
zůstat sama v domě, kde spolu šťastně 
žili a  uvažovala o  pobytu v  Domě 
s pečovatelskou službou v bílovicích, 
kam se jí podařilo nastěhovat.
v roce 2011 se přestěhovala za po-
moci syna Pavla do domova v Semi-
lech, kde syn žil a byl zaměstnán. Tam 
jsem jí poslala na podzim první dopis 
se zprávami o  naší vesnici. Dopis 
velmi přivítala a denně si jej nechala 
číst dcerou Janou. Druhý dopis ode-
šel 27. prosince, který už neobdržela, 
protože nad ránem 28. prosince se už 
neprobudila.
Milada, kterou jsme měli rádi a často 
ji oslovovali „Mila bene“, byla naše 
dobrá kamarádka.
Rozloučili jsme se s ní 5. ledna 2012 
ve 14.45 v  krematoriu města brna 
v počtu asi 15 přátel z bílovic nad 
Svitavou. Její bratr ing. ladislav 
beneš žije s  manželkou luisou 
v  Darmstadtu. Pro momentální 
onemocnění se nemohl rozloučení 
zúčastnit. kytici krásných květů 
z naší prodejny pana Miroslava ban-
docha se stuhou a nápisem „Poslední 
pozdrav od bratra ladislava“ jsem 
předala v krematoriu.
Miladka zůstává s  námi v  našich 
srdcích.

Za pozůstalé přátele
Milada Jandová
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30. VýROČí ZAlOžeNí sk 
RADIOsPORT BílOVIce 
NAD sVITAVOU

jak to vlastně začalo? snažím se vyzvídat 
na zakladateli oddílu, jiřím Marečkovi. 
jenže ten se tváří neochotně a hlavně neví, 
nepamatuje si, prostě je to už 30 let, skoro 
pravěk, tak co bych chtěla. Vypadá to špatně, 
když v tom mě napadne spásná myšlenka. 
kronika! To je ono! Hned první článek osvět-
luje historii oddílu.

jAk TO ZAČAlO
V polovině 70. let běhalo v  brně jen 
několik nadšenců s  podomácky vyro-
benými přijímači. Pravidelné tréninky 
neexistovaly, nebyla technika ani lidi. 
Závodní činnost Rob se omezovala na 
několik závodů ročně.
Mezi nadšenci byl i  Jirka Mareček 
a další junioři ze 132. Zo Svazarmu 
kompas. Slovo dalo slovo, kluci vy-
robili pár vysílačů a  začali si pořádat 
tréninky sami.
Už v roce 1978 se konal 1. ročník Pohá-
ru kompasu. Tato soutěž se na dalších 
20 let stala jednou z nejnavštěvovaněj-
ších akcí Rob v Československu.

Rok 1979 - ve vysokoškolském radio-
klubu ok2koJ při vUT brno se se-
tkává Jirka Mareček z brna, Mirek látal 
z velkého Meziříčí a Marian Ruman ze 
Žiliny. Původní domluva o společném 
běhání a  ježdění na závody postupně 
přerůstá v pravidelné tréninky pro celé 
brno. Přidávají se děti z dalších radio-
klubů i  náhodní kolemjdoucí zaujatí 
podivnou taškařicí.

Píše se březen 1980. v celém brně se 
rádiovému orientačnímu běhu věnuje 
„už“ 22 závodníků, kteří jsou členy růz-
ných organizací - kompas, Radioklub 
Domu dětí a  mládeže v  lužánkách 
a Radioklub vUT. běhací techniky je 
málo a  shání se, kde se dá. Přesto se 
podaří zorganizovat městský přebor 
v  Rob 1980 na Holedné v  komíně. 
Nadšení vysoce převažuje nad profe-
sionalitou.

Rok 1981 - činnost byla zahájena už 
koncem února. Tréninky probíhaly 4x 
týdně (!), čímž se počet závodníků zvy-
šuje na 35. v průběhu roku se uskuteč-
nilo několik soutěží s celostátní účastí. 
Po celý rok pak probíhala na katedře 
branné výchovy PedF UJEP výuka 
Rob pro studenty 2. a 3. ročníků.

V březnu roku 1982 vrcholí snaha 
J irky Marečka a  středisko Rob 
v brně konečně získává status Spor-
tovní základny talentované mládeže 
rádiového orientačního běhu při 311. 
Zo Svazarmu. Důležitou roli sehrává 
i spolupráce s krajským domem pio-
nýrů a mládeže, který SZTM poskytl 
tolik potřebnou podporu. v červenci 
se uskutečnilo první letní oddílové 
soustředění.

během dalších let nabývala činnost 
SZTM Rob brno na intenzitě. kromě 
letního soustředění se začalo organi-
zovat zimní soustředění na běžkách. 
SZTM Rob brno se úspěšně účastnila 
mnoha soutěží, které byly organizovány 
po celém území tehdejšího Českoslo-
venska. V roce 1989 existovalo v Jiho-

běhání 
za liškami

30 Let
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moravském kraji 14 aktivních oddílů 
- pro srovnání, dnes jsou pouze 3.

Po revoluci zároveň se zrušením Sva-
zarmu nastal velký útlum činnosti všech 
oddílů Rob. Skončila velkorysá státní 
podpora branných sportů a navíc řada 
dobrovolných aktivistů se místo práce 
s  dětmi musela věnovat vydělávání 
peněz. Jen nejsilnější oddíly dokázaly 
přežít.
Stagnace zasáhla i  náš oddíl. Řada 
zakládajících členů oddílu se věnovala 
pořizování a výchově vlastních dětí.

Počátkem nového období v životě oddí-
lu Rob je rok 1997. SZTM Rob brno 
se mění na Sk Radiosport bílovice 
nad Svitavou, získáváme první skupinu 
bílovických dětí ve věku od 5 do 12 let 
a rozjíždíme znovu pravidelné tréninky, 
tentokrát už v bílovicích. Ještě na pod-
zim téhož roku pořádáme Podzimní po-
hár Rob a místní přebor v bílovicích.
Na jaře roku 1998 čítá členská základna 
oddílu už 20 dětí. obnovují se tradice 
pořádání sportovních soustředění, 
náborových akcí a soutěží od místních 
až po celorepublikové. oddíl začíná 
znovu plně fungovat a obnovuje svoje 

původní zaměření speciálně na práci 
s dětmi a mládeží.

UBěHlO Už 15 leT
od roku 1997 uběhlo letos 15 let 
existence bílovického Sk Radiosport. 
Z některých dětí, se kterými jsme začí-
nali, jsou dnes už trenéři další generace 
malých závodníků.
Deset let po sobě jsme největším 
i  nejúspěšnějším oddílem v  republice. 
Máme 174 členů. oddíl se dlouhodobě 
specializuje na práci s mládeží a vyni-
kající výsledky našich závodníků tomu 
odpovídají.
v roce 2011 dostala skupina závodníků 
v  žákovských kategoriích nové posily 
a  během roku dosáhla mnoha výbor-
ných výsledků. Zde se jasně ukázalo, 
že účast na závodech a  soustředěních 
je tím hlavním motorem zvyšování 
výkonnosti závodníků. kromě toho má 
veliký úspěch projekt „Rob školka“ pod 
vedením Pavly Hažmukové pro děti už 
od 4 let, takže nyní je v oddílu přes 60 
aktivních dětí do 15 let.
Po celý rok pořádáme dvakrát týdně 
tréninky, v  zimě v  tělocvičně ZŠ, od 
jara do podzimu v lesích kolem bílovic. 

Uspořádali jsme mezinárodní Mistrov-
ství ČR v  Rob 2011 a  jako obvykle 
řadu soutěží a soustředění.

A jAké jsOU NAše  
PláNy V ROce 2012?
Akcí roku bude pro bílovický oddíl 
mezinárodní soutěž 4 dny Rob, kte-
rou pořádáme ve dnech 4.-8.7.2012 ve 
vidnavě.
bílovičtí závodníci se už pravidelně 
zúčastňují také mezinárodních soutěží. 
Ze žákovského Mistrovství  Evropy 
2011 v bulharsku přivezly bílovické děti 
7 medailí ve družstvech. Na Mistrovství 
Evropy 2011 v Rumunsku získali bílo-
vičtí závodníci 8 medailí ve družstvech 
a 1 medaili individuální. 
v letošním roce proběhne žákovské 
Mistrovství Evropy v litvě a z bílovic 
se do boje o nominaci na MEŽ zapojí 
7  dětí do 16 let. Mistrovství světa se 
letos bude konat v Srbsku a o nominaci 
na ně se uchází 13 závodníků z bílovic.

A cO řícI ZáVěReM? 
Těším se na celooddílovou oslavu tři-
cátin. Zase budeme listovat starými 
kronikami, mnozí závodníci se asi ani 
nepoznají na starých černobílých fo-
tografiích.
kromě nostalgie, kterou cítím při 
vzpomínání, musím zmínit ještě jednu 
důležitou věc. Jsme malý sport v malé 
vesnici. Přesto se nám povedlo svými 
úspěchy ji zviditelnit nejen celorepu- 
blikově, ale i v mezinárodním měřítku. 
Troufám si říci, že všichni aktivní činov-
níci v Rob na celém světě vědí, že v ČR 
v bílovicích nad Svitavou se daří běhat 
Rob spoustě dětí. Je to zásluha nejen 
vedení oddílu a  jeho práce, ale i  toho, 
jak příznivě a  s otevřenou náručí nás 
přijala obec bílovice nad Svitavou, její 
zastupitelé, mámy a tátové našich ma-
lých i větších závodníků a celá veřejnost. 
S trochou nadsázky lze říci: kdo nikdy 
v bílovicích neběhal Rob, jako by nežil.
A za to vám všem, naši milí příznivci 
a přátelé, patří dík.

Za SK Radiosport 
Bílovice nad Svitavou zpracovala

Ing. Iva Marečková 
(v oddíle od roku 1983)




