Rev. Walter Marek
Vedení HTM o.p.s. oznamuje, že 10.11.2010 nav ky utichlo
dobré srdce zakladatele myšlenky eského hudebního tábora
mládeže Rev. Waltera Marka.
Rev. Walter Marek se narodil 29.9.1918 v Praze. D tská léta
prožil v Horním Jelení. Od útlého v ku byl rodi i veden k
hudb . V Horním Jelení chodil na hodiny klavíru a houslí. V
10 letech za al studovat Biskupské gymnázium v Praze, poté
pokra oval ve studiu v Biskupském seminá i v Hradci
Králové. Po vysv cení na kn ze p sobil jako kaplan v Litomyšli. Po únorovém p evratu byl
velice inný v protikomunistickém odboji. Odbojová innost vedla až k jeho zat ení Státní
bezpe ností v únoru 1949. P i zatýkání se mu poda ilo š astnou náhodou uprchnout. Poté se
musel n kolik dní skrývat, až se mu poda ilo dostat do Prahy, odkud ho jeho p átelé z
protikomunistického odboje dostali po n kolika týdnech ukrývání do americké okupa ní zóny
N mecka. Tam p sobil jako kaplan v uprchlickém tábo e v Ulmu a tam také dostal nabídku
od biskupa z m sta Grand Rapids v západním Michiganu, aby p ešel do Spojených stát
amerických. Stalo se tak v roce 1951.
Jeho láska k hudb mu pomáhala i v zámo í. Dávala út chu nemocným, otvírala lidská srdce.
Když Pater Marek p sobil v roce 1966 jako kaplan v Nemocnici Milosrdných Sester ve m st
Muskegon, oslovil ho Fritz Stansell, který pot eboval zdravotní personál na nov otevíraný
tábor krásných um ní Blue Lake Fine Arts Camp. Pater Marek se tak stal jedním z jeho
zakladatel . Jelikož jeho otec vedl v Horním Jelení Lidovou záložnu, získal v mládí krom
kladného vztahu k hudb také vztah k administrativ a financím. V tábo e se ujal funkce
dobrovolného pokladníka. Tábor Blue Lake funguje dodnes. V sou asnosti se tam b hem
jedné sezóny vyst ídá p es 5000 mladých hudebník , tane ník , výtvarník a divadelník .
V roce 1990 po dlouhých 41 letech navštívil rodnou vlast, kde v Horním Jelení poznal svého
prasynovce Josefa Kuši ku, kterému dal v letech 1992 - 1997 p íležitost poznat tábor Blue
Lake, jak z pozice studenta, tak z pozice vedoucího oddíl . V roce 1996 se zrodila v hlav
Patera Marka myšlenka otev ít podobný tábor v eské republice. Nejp íhodn jším místem se
stalo jeho milované Horní Jelení. Realizátorem jeho myšlenek v eské republice se stal Ing.
Josef Kuši ka.
Pater Walter Marek v prvních deseti letech existence tábor významn podporoval nejen
moráln , ale p edevším finan n . Bez jeho podpory by nevznikla montovaná koncertní hala,
nebyly by hudební nástroje pro výuku, nep sobili by zde hudební pedagogové z USA atd.
Naposledy navštívil své milované Horní Jelení v roce 2006 v rámci oslav 10. výro í založení
tábora. P i této p íležitosti mu bylo ud leno estné ob anství m sta Horní Jelení a také
ocen ní ministryn školství, mládeže a t lovýchovy za p ínos hudebnímu vzd lávání v eské
republice.
Jeho zdravotní stav mu již v dalších letech nedovolil tábor navštívit. V posledních letech
života bojoval s Parkinsonovou chorobou. Zesnul tiše v kruhu svých p átel ve m st Traverse
City ve stát Michigan, USA v požehnaném v ku 92 let.

