Lukáš Martin
Pan Lukáš Martin se narodil 3.5.1967
v Praze Krči. Má o 3 roky staršího bratra Tomáše.
Oba rodiče byli vysokoškolsky vzdělaní, v
pražských Jinonicích stavěli svépomocí dům, kde
chtěli se svými syny žít. V roce 1982 se však
rozhodli z politických důvodů pro emigraci. V
novém domě proto strávili pouhých posledních šest
měsíců před svým odchodem z republiky.
V červnu 1982 odjela celá rodina na
dovolenou s Čedokem do Jugoslávie. V Bělehradu
se přihlásili v Kanceláři komisaře pro uprchlíky
OSN a zažádali o azyl v Austrálii. Ve stejnou dobu
emigroval do Francie i strýc Ivan, s nímž se v Jugoslávii setkali a předali mu svůj automobil.
V Československu byli mezitím všichni odsouzeni za trestný čin opuštění republiky dle § 109
odst. 2 tr. zákona.
Do Austrálie se rodina dostala po 3 měsících čekání. Nejprve pobývali v Centru pro
uprchlíky v Melbourne, poté byli přesunuti do Střediska pro přistěhovalce v Adelaide.
Postupně si našli práci i vlastní bydlení.
Pan Lukáš Martin nejprve začal v Melbourne studovat, ale po roce se rozhodl
nastoupit do práce, aby si vydělal na cestování. Byl například bezpečnostním pracovníkem na
noční směně, myl nádobí, prodával počítačové hry, balil špagety.
V roce 1988z Austrálie odjel na cestu kolem světa.V západní Evropě pobýval v době,
kdy se komunistický svět začal hroutit. Byl svědkem pádu Berlínské zdi.
Po návratu do Austrálie dokončil střední školu, na které úspěšně maturoval z českého
jazyka. Dostal se na vysokou školu a absolvoval bakalářské Politologické studium.
Do České republiky přijel v březnu 1996, původně jen na krátkou návštěvu. Ta se
protáhla na celých 5 let. Získal totiž práci v Kanceláři prezidenta Václava Havla v zahraničněpolitickém oddělení jako regionální specialista pro anglicky mluvící země. Velmi rád na toto
období vzpomíná. Setkával se nejen s prezidentem Václavem Havlem, kterého si velmi váží,
ale i s řadou zahraničních osobností. Kromě práce v prezidentské kanceláři se zúčastnil
prestižního programu Chevening Scholarship britského Ministerstva zahraničních věcí a
získal titul Master of Arts v evropské politice.
V roce 2001 se vrátil do Melbourne a začal pracovat ve státní správě australského
státu Victoria. Postupně se stal zástupcem tajemnice Výkonné rady státu (Executive Council)
a také poradcem premiéra. V týmu premiérových poradců dostal na starost diplomatické a
obchodní vztahy se zahraničím. Mimo jiné připravoval jednání premiéra s velvyslanci.
Od ledna 2011 žije se svou ženou a dvěma dcerami v Praze. Nejprve pracoval jako
vedoucí zahraničního oddělení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v současné době je
ředitelem sekce mezinárodních vztahů ve Svazu průmyslu a dopravy. Jeho pracovní náplní je
podpora exportu českých firem, účastní se mnoha jednání, seminářů a konferencí jak v České
republice, tak v zahraničí.

