
             
 

Společnost okolo farního kostela sv. 
Anežky České a patronů českých na 
Spořilově v Praze 4 uspořádala jubilejní 
setkání se třemi slovutnými muži, pro něž 
jsou letos symbolické číslice devět.  

V podvečer 23. června 2016 byla nej-
prve sloužena v kostele sv. Anežky dě-
kovná bohoslužba, věnovaná mj. devě-
tadevadesátiletému Eduardu Markovi, 
členu Svojsíkova odílu a oddílu Velena 
Fanderlika, dále pak devadesátiletým 
JUDr. Václavu Roubalovi a akad. mal. 
Josefu Hošnovi.  

Po bohoslužbě se celá přítomná spo-
lečnost odebrala do společenské su-
terénní místnosti pod kostelem, kde nás 
přivítala jednak bohatá tabule s roz-
manitými dobrůtkami, ale také noblesní 
smyčcové kvarteto prof. Pjerušky. Podle 
přání jubilantů kvarteto i přítomní pěvci 
zahráli a zazpívali jejich písně, Edova 
byla „Zahučaly hory, zahučaly lesy ..“  

Poté se představovala a do světa slavnostně uvedla Edova kniha Cesty boží 
jsou nevyzpytatelné, půvabné a moudré čtení, jež vystihuje Edu, jeho život a jeho 

postoje, postoje dobrého člověka bez závisti a ne-
návisti, optimisty. Na přední desce knihy nad titulem je 
obyčejná skautská značka Jdi tímto směrem.  

Eda ve svém životě šel vždy po správné značce, to 
je snad i dopingem jeho požehnaného věku. Rád si 
v ní počtu, samozřejmě ji mám s Hroznýšovým věno-
váním. I pan Hošna představoval svoji knihu vzpo-
mínek a myšlenek kumštýře, který studoval na aka-
demii u významného portrétisty prof. Vratislava 
Nechleby a malíře zimní krajiny Vlastimila Rady. Na 
jevišťátku byly vystaveny tři jubilantovy portrétní oleje a 
jedna krajina rodných Jižních Čech.  

JUDr. Roubal, pokud mu to komunisti dovolili, se 
zabýval zejména dopravním právem a dodnes stojí 
v čele zájmové skupiny těchto právníků. Prostě fach-
man. 

Bratra Hroznýše přišlo pozdravit samozřejmě pár 



skautů, jednak z našeho Svojsíkova oddílu bratři Pluto – Vladimír Pechar, Mánek a 
Roman Havránek vedle mé maličkosti, za senátní a parlamentní skauty Ing. Petr 
Bratský – Bráca s Lejdy, jeho chotí. Byli tu i další skauti a členové Edovy rodiny.  

 

 
 

Na fotografii s jubilanty jsou - zleva doprava: spořilovský farář P. Jakub Sadílek, 
br. Roman Havránek – Mánek, senátor br. ing. Petr Bratský – Bráca, 

autor knihy br. Eduard Marek - Hroznýš královský, akad. mal. Josef Hošna 
a JUDr. Václav Roubal. 

 

   Dvě momentky zachycují některé další přítomné gratulanty: 
 

         

 

Byl to velmi příjemný večer v milém prostředí, s moudrými lidmi a 
jsem rád, že jsem byl u toho. 
      Foto: Bráca – Petr Bratský            Zapsal: Grizzly – Boža Strauch 
      Obrázek kostela z internetu: 
http://www.sporilov.info/view.php?cisloclanku=2005102301.  
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