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Odešel Hroznýš, nejstarší
český skaut. Bylo mu 104 let

Žižkovský rodák, kterého věznili nacisté i komunisté, byl spojen
se skautem téměř od jeho samotného založení. Navzdory
problémům, které zažíval za každého režimu, neztrácel
optimismus a ještě ve 102 letech si skočil padákem z letadla.
duard Marek o sobě říkával, že je křtěný Olšanským rybníkem, který býval
u Olšanského hřbitova. S Žižkovem je
spjatý i jeho vstup do skauta. V kostele sv.
Prokopa, kde ministroval, se stal členem družiny tamního faráře, z níž později vznikl
skautský oddíl. V roce 1936 narukoval na
vojnu k 1. leteckému pluku jako dobrovolník.
Když přišla o dva roky později mobilizace
a následný rozkaz o vyklizení pozic, vojáci
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jej podle jeho vyprávění plnili jen s největším
sebezapřením. „Bylo to divoký. Dneska ale
samozřejmě vím, že by to byla bývala zkáza
národa. Němci by nás vyvraždili. Myslím, že
to bylo správný rozhodnutí,“ vzpomínal pro
Paměť národa Marek.

První vězení
Vrátil se tedy do Prahy a začal vést rodinnou realitní kancelář. Kamarádil se s jiným

majitelem realitky, který byl ale Žid, a kvůli
označení žlutou hvězdou narážel na spoustu
problémů. Proto pro něj Marek vyřizoval
různé záležitosti. „Povinnost skauta bylo pomáhat, kde je potřeba – vlasti i bližnímu.
A podle toho zákona nejvíc potřebovali pomoct lidi, který byli pronásledovaný. A to byli
Židi,“ vysvětlil Marek.
To na něj ale přivedlo pozornost gestapa
a za pomáhání Židům mu hrozily dva roky
koncentráku. Naštěstí se mu podařilo soud
přesvědčit, že šlo jen o obchod, nikoliv o nezištnou pomoci, a díky tomu vyvázl jen se
třemi měsíci vězení. Bylo to v květnu 1942,
pár týdnů před atentátem na Heydricha, a je
dost možné, že právě to ho zachránilo před
pokračování na straně 3

2

Zpravodajství z Prahy 3

Viktorka dostane
stadion do pronájmu

Z vánočních stromků
bude kolotoč
ánoční stromky, které během svátků zdobily Prahu 3, doputují přes truhlárnu až na dětské hřiště Na
Krejcárku. Tři velké vánoční
stromy z náměstí Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Lobkovic
a Ohrady, budou přinášet radost
dětem i po skončení vánočních
svátků.
Jedná se o krásné, více než
sedmimetrové jedle z lesních
školek v Podkrkonoší. Po zpracování v truhlárně společnosti Lesy
hlavního města Prahy budou využity k opravám mobiliáře a herních prvků dětského hřiště Na
Krejcárku. Děti se mohu těšit například na nově renovovaný kolotoč nebo věž se skluzavkou.

astupitelé třetí městské
části schválili pronájem
stadionu v Seifertově ulici
fotbalovému klubu Viktoria Žižkov. Ve smlouvě se městská část
zavazuje k investici do oprav
a k udělení předkupního práva
fotbalovému klubu. Ten zase rozšíří nabídku sportovních aktivit
pro děti a mládež.
Radnice Prahy 3 se dohodla
s novými majiteli fotbalového
klubu Viktoria Žižkov na pronájmu stadionu v Seifertově ulici za
symbolickou korunu ročně. Klub
tím získá stadion do nájmu na
třicet let a zároveň předkupní
právo ke stadionu. Podle smlouvy má třetí městská část do konce letošního roku investovat minimálně 25 milionů korun do
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potřebných oprav stadionu.
Jednou z podmínek uzavření
smlouvy o nájmu je podpora dětí
a mládeže formou veřejně prospěšných činností ze strany Viktorie Žižkov. Díky tomu dojde
k rozšíření spolupráce mezi radnicí a fotbalovým klubem, který
zajišťuje celoroční provoz přípravných skupin a pořádá sportovní dny pro školy a školky
z Prahy 3 a okolí.
Pro Trojku je důležité, aby fotbal v této lokalitě dlouhodobě zůstal. „Zachování fotbalu na místě, kde se hraje po desetiletí,
a pro místní občany k místu neodmyslitelně patří, je něco, na co
rozhodně můžeme být hrdí,“
uvedl radní pro sport František
red
Doseděl (Piráti).

Nebezpečný odpad
latí pro rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti , olej
a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, po-
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travinářské oleje a tuky z domácností v uzavřených PET lahvích.
Stavební odpady a elektrozařízení není možné odevzdat.
Další informace získáte na telefonním čísle 236 004 457.
Úterý 1. 3. 15.00–15.20
■ Nám. Jiřího z Lobkovic × SlezZdroj: MČ Praha 3
ská

Nebezpečný odpad

Použité baterie

■ Pitterova (za poliklinikou)
■ Boleslavská/Slezská
■ V Domově 2
■ Osiková
■ Tachovské náměstí

■ Vestibul radnice na Havlíčkově náměstí 9
■ Vestibul budovy Lipanská 11
■ Vrátnice Seifertova 51
Zdroj: MČ Praha 3
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Velkoobjemové
kontejnery
ontejnery jsou určené pro
velkoobjemový domovní
odpad, nikoliv pro živnostníky a ﬁrmy. Nevhazujte do
nich stavební suť a nebezpečné
odpady — ledničky, chladicí boxy,
monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně
a jiné.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než ob-
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jemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Úklid stanovišť zajišťuje odvozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Informace
o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí, telefon
číslo 222 116 383.

stanoviště

datum

od do

■ Prokopovo náměstí
■ náměstí Jiřího z Lobkovic
■ náměstí Barikád
■ Kostnické náměstí × Blahníkova
■ Jeseniova 143
■ Přemyslovská × Orlická
■ Sudoměřská × Křišťanova
■ Na Vrcholu × V Domově
■ Přemyslovská × Sudoměřská
■ U Rajské zahrady × Vlkova
■ Soběslavská × Hollarovo náměstí
■ Buková × Pod Lipami
■ Prokopovo náměstí

10. 2. 2022
12. 2. 2022
12. 2. 2022
17. 2. 2022
19. 2. 2022
19. 2. 2022
24. 2. 2022
1. 3. 2022
3. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
8. 3. 2022
10. 3. 2022

15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
14.00–18.00
15.00–19.00
Zdroj: MČ Praha 3
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dokončení ze strany 1
represáliemi, které Němci po
atentátu rozpoutali.

Druhé vězení
Po válce pokračoval v práci ve
skautingu a sám založil středisko Pochodeň, s jehož členy chodíval s planoucími pochodněmi
po Žižkově. Po únoru 1948 byl
Junák neboli česká skautská organizace inﬁltrována komunisty
a Marek se s přáteli rozhodl založit odbojovou skupinu s názvem
„Dr. E. Beneš“, která měla pomáhat lidem s přechodem hranic na
Západ. Bylo jich tam celkem dvacet. Když se k nim však připojil
agent francouzské rozvědky Lederer, zatkla je policie. Marek dostal deset let, jeho žena jedenáct
a jejich pětiletý syn šel do dětského domova.

Marek prošel lágrem v Horním
Slavkově, kde stavěl nové šachty
a dřevěné baráky pro mukly.
Pak strávil tři měsíce na Borech
a nakonec skončil na uranových
dolech v Jáchymově. Aby se odpoutal od tamního prostředí,
v duchu budoval zázemí pro
skauty. „Představoval jsem si,
jak na Rohanském ostrově bude
skautské středisko. Sehnal jsem
si tužku a na toaletní papír si vše
kreslil,“ popsal své dny za mřížemi Marek. V Jáchymově s ostatními spoluvězni udržovali alespoň v náznaku skautské tradice.
„I slib se tam skládal. Padly na to
troje spodky. Jedny bílý, jedny
červený a jedny modrý, abychom
mohli slib skládat na vlajku.
Ustřihly se kousky z kalhot, každej obětoval jeden, a sešily se,“
vzpomínal Marek. Domů se dostal po sedmi letech na podmínku
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Odešel Hroznýš, nejstarší
český skaut. Bylo mu 104 let

a vyučil se zedníkem, útočiště
našel u Pražského stavebního
podniku.

Nechal si
ušít uniformu
A opět se věnoval skautingu,
i když ilegálně. Během obnovy
skautingu v roce 1968 a znovu
v roce 1989 se aktivně zapojil do
činnosti organizace, působil například na okresní skautské radě
v Praze 2. V letech, kdy byl skauting zakázaný, navštěvoval ilegální tábory a udržoval kontakty
a vztahy, aby případné oživení
skautingu netrvalo dlouho.
S uvolněním režimu začal počítat už někdy rok před revolucí.
„Mám poznamenáno 13. 10.
1988, že si dávám šít kroj, protože to začalo v Maďarsku a ,…
už to u nás musí být brzo…‘.
V lednu 1989 se ale na Václavském náměstí ukázalo, že si na

svobodu musíme ještě chvíli počkat,“ zapsal si do deníku. Za svou
oddanou službu skautingu obdržel v roce 2009 nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka.
Na jeho pohřbu v kostele svaté
Anežky České v Záběhlicích se
s ním přišlo rozloučit několik set
lidí. Náčelník českých skautů Ondřej Vokál ve smuteční řeči připomněl, že rodilý Žižkovák, se
vzepřel zlu, kdekoliv ho potkal.
Jiří Lukšíček zvaný Rys, který
byl podobně jako Marek vězněný
v jáchymovských táborech, jež
měly za účel kromě zpracování
uranové rudy také zlomení ideologicky problémových vězňů, na
rozloučení s Hroznýšem prohlásil, že jej nezlomili, zachoval si
své skautství po celý život a nikdy nemluvil špatně proti lidem,
kteří by si to zasloužili.
Jitka Kačánová
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