
Zemřel nejstarší člen Svojsíkova oddílu, 
nejstarší skaut 

Eduard Marek - Hroznýš 
 

 
 
Narodil se 17. března 1917 v Praze. Od mládí se aktivně 

věnoval skautingu - byl členem spolku ministrantů Legio Angelica, roku 1934 se 

oddíl připojil k Junáku; v sedmnácti letech se stal skautským rádcem. V roce 1936 

nastoupil jako dobrovolník na vojnu k prvnímu letec. pluku TGM. Po demobilizaci 

v roce 1939 se ujal vedení rodinné realitní kanceláře. Za války br. Marek pomáhal 

svému židovskému příteli F. Reimannovi, za což byl 8. května 1942 zatčen a na 

několik měsíců odsouzen. Po propuštění nastoupil br. Marek do firmy BANANAS 

a. s. v Praze a ilegálně se věnoval skautingu. Jako spojka se aktivně účastnil 

Pražského povstání.  

Po válce obnovil svou realitní kancelář a vedl junácký oddíl. Po komunistickém 

puči v únoru 1948 v Praze společně s přáteli založil odbojovou skupinu „Dr. E. 

Beneš“, která byla napojena na francouzskou špionáž. Již počátkem roku 1949 

však byla skupina prozrazena a br. Marek byl odsouzen za protistátní činnost ve 

skupině Richarda Lederera na deset let. Jeho manželka byla odsouzena na 11 let 

a jejich tehdy pětiletý syn Eduard putoval do ústavu v Počernicích. Nejprve byl 

Eduard Marek vězněn v lágru Svatopluk v Horním Slavkově, po dvou letech byl 

přes Bory transportován do lágru Mariánská v jáchymovské oblasti, kde třídil 

uranovou rudu. Br. Marek se z vězení dostal po sedmi letech, v roce 1956, na 

podmínku. Znovu se ilegálně věnoval skautingu.  

Po roce 1989 se stal předsedou ORJ Praha 2; později byl zvolen čestným 

předsedou ORJ; působil jako instruktor práce s vlčaty na Pražské lesní škole. 

Svoje vzpomínky popsal v knihách „Cesty Boží jsou nevyzpytatelné“ a „Nebyl den 

jako druhý, touhy a sny kluka ze Žižkova“. 



Obdržel mnoho vyznamenání – především Junácký kříž „Za vlast 1939–45“, Za 

službu vlasti, Medaili povstání 1945, Medaili „Zasloužilý bojovník“ (II. stupně), Řád 

junácké lilie, v roce 1993 doživotní členství v čestném Svojsíkově oddíle a v roce 

2009 Řád stříbrného vlka.  

Skautské hnutí v jeho osobě ztrácí živý pohled na téměř 

celou svoji historii v naší vlasti.  

 

Poznámka:  

původně mu skautíci udělili přezdívku  

HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ  

 

Tento svět opustil 22. 1. 2022 v nedožitých 105 letech. 

 


