Životopis pamětníka – Václav Martínek (90 let)
Pan Václav Martínek se narodil 4. července 1928 v obci Vršac v bývalé Jugoslávii, kde jeho
otec působil ve vojenské hudební škole. Jeho maminka pracovala jako švadlena. Rodiče,
původem Čechoslováci, se seznámili na všesokolském sletu. Když bylo Václavovi pět let,
narodil se bratr Mirek. Oba dva otec od dětství vedl k hudbě. Václav ve Vršci navštěvoval
obecnou školu a poté reálné gymnázium.
V době druhé světové války se otec Václava Martínka dostal do zajetí, ze kterého byl díky
československé národnosti po půl roce propuštěn. Rodinu živila maminka. Během války byly
školy často zavřené, takže Václav vypomáhal v sanitní službě.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky v roce 1946 se jako první z rodiny odstěhoval do
Československa. Tentýž rok se vrátila i celá jeho rodina. Po přečtení knížky „Jiskra, která
dobyla světa“ se rozhodl studovat elektrotechniku. Zpočátku musel věnovat spoustu času
doučování češtiny. Poté, co dokončil vysokou školu, si našel práci u ČKD – Kolben Daněk,
kde byl zaměstnán až do odchodu do penze.
V průběhu padesátých let si pan Martínek šetřil peníze na motorku. Nakonec se ale rozhodl,
že za naspořené peníze pojede na dovolenou na Krym, kde se díky náhodě seznámil se svou
budoucí manželkou Jitkou. V roce 1958 se vzali a téhož roku se jim narodila dcera Jitka. Syn
Václav se narodil roku 1965, o dva roky později se však rodiče rozhodli, že ho přejmenují.
Vybrali jméno Ivan. V tomto období se také celá rodina přestěhovala do domku na Zahradní
Město v Praze.
V roce 1990 pan Martínek odešel do penze. Byl zvyklý žít aktivním životem, jedenáct let si
tedy přivydělával jako průvodce po Praze. Pět let také studoval Univerzitu třetího věku
zaměřenou na počítače. Po celý život se ve svém volném čase věnoval hudbě.
V současné době Václav Martínek žije v domově pro seniory na Praze 10, kam ho chodí
navštěvovat jeho děti i vnoučata a má zde pravidelnou hudební relaci pro ostatní seniory.

