
Náš pamětník se jmenuje Michael Marel, narodil se 26. března 1969 

v Pardubicích. Krátce po jeho narození se jeho rodiče Jaroslav a Krista Marelovi 

přestěhovali do obce Černá Voda nedaleko Jeseníku. Vzhledem k tomu, že oba 

pracovali na zdejší základní škole jako učitelé, bydleli v bytě nad školní jídelnou. 

V Černé Vodě žil do roku 1974, kdy se nastěhovali zpět do Pardubic. Vyrůstal 

v sídlišti Polabiny IV, které v té době bylo nejnovější pardubickou čtvrtí. Vzhledem 

k této skutečnosti, zde žily mladé rodiny s dětmi, takže si záhy vytvořily partu, se 

kterou trávili většinu volného času. 

V roce 1975 začal navštěvovat základní školu, která byla právě ten rok 

otevřena, a po jejím absolvování v roce 1983 začal navštěvovat Gymnázium Josefa 

Ressla v Chrudimi, které v roce 1987 úspěšně zakončil maturitní zkouškou. V témže 

roce se neúspěšně pokusil o přijetí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

V září nastoupil do svého prvního zaměstnání jako archivář ve Státním oblastním 

archivu v Zámrsku. Rovněž jeho druhý pokus o přijetí na právnickou fakultu, tentokrát 

v Brně v roce 1988, skončil neúspěšně. 

V témže roce zažádal o přijetí do služebního poměru u tehdejšího SNB (sbor 

národní bezpečnosti) a po psychotestech byl přijat. Absolvoval náhradní vojenskou 

službu od října 1988 do února 1989 ve Frýdku-Místku. Následně byl od března 1989 

zařazen do Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti v Praze-Hrdlořezích. 

Toto byla škola, kterou musel projít každý uchazeč o službu, který neměl za sebou 

vojenskou službu. Pobyt zde byl stejný jako v kasárnách, vše se řídilo nedílnou 

velitelskou pravomocí. Zde prožil i listopadové události roku 1989. Po ukončení školy 

v srpnu 1990 nastoupil na Obvodní oddělní VB v Praze 8 Bohnicích a následně 

v srpnu 1991 nastoupil na Obvodní oddělní Policie ČR v Přelouči, kde sloužil 

až do července roku 2001, kdy na vlastní žádost ukončil služební poměr. Od té doby 

do současnosti je veden jako OSVČ. 

      


