Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

panu Eduardu Markovi, nar. 1917,
za celoživotní postoje a působení ve prospěch ideálů českého skautingu, které
manifestovaly politické a mravní demokratické přesvědčení účastníka řízení, konkrétně
za jeho veřejné postoje bránící začlenění skautské organizace do Československého
svazu mládeže v r. 1949, spočívající mimo jiné v odmítnutí převedení jím vedeného
skautského oddílu v Praze do Pionýrské organizace Československého svazu mládeže,
za což byl závažně postižen, a dále za veřejné postoje bránící začlenění znovuobnovené
skautské organizace do Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce 1970,
čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Eduard Marek po zrušení skautské organizace po komunistickém převratu v únoru 1948
odmítl převést skautský oddíl, jehož byl vedoucí, do Pionýrské organizace Československého
svazu mládeže. Za toto své jednání byl dne 2. 8. 1949 umístěn na 1 rok do Tábora nucených
prací v Kladně – Dubí. Odtud byl Státní bezpečností vyžádán v rámci vyšetřování osob, které
poskytly pomoc „agentu zahraniční zpravodajské služby“ Richardu Ledererovi. V procesu
„Richard Lederer a spol.“ byl Eduard Marek rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne
12. 7. 1950 odsouzen k 10 letům trestu odnětí svobody nepodmíněně, peněžitému trestu
10.000,- Kč, konfiskaci celého jmění a ztrátě čestných práv občanských na 5 let (byť nebylo
prokázáno, zda byl Richard Lederer skutečně agentem zahraniční zpravodajské služby).
Etická komise ocenila, že Eduard Marek zůstal věrný ideálům skautského hnutí
i ve výkonu trestu odnětí svobody a rovněž po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kdy
se v roce 1970 znovu postavil na odpor proti začlenění skautské organizace do Pionýrské
organizace Socialistického svazu mládeže, tj. po celé období nesvobody (od 25. 2. 1948
do 17. 11. 1989). Etická komise tedy ocenila celoživotní postoje a působení účastníka řízení
ve prospěch ideálů českého skautingu.

	
  
	
  

