
Marta Jurková

Paní Marta Jurková je povahově velice silná žena. Už jako

malá si musela procházet těžkými časy, protože se 

narodila dva roky po začátku druhé světové války.

„Nejstrašnější bylo, když se velice často ozývaly sirény, 

které hlásily nálet, ten nálet nemusel těch 

bombardovacích letadel vždycky dopadnout na Prahu 

nebo na Dejvice, nicméně my všichni jsme museli jít do 

krytů.“

Po skončení druhé světové války a nástupu 

komunistického režimu byl tatínek paní Marty zatčen v 

procesu s Miladou Horákovou kvůli údajným 

protistátním názorům a činům.

„Ten den byl podzimní, takový pošmourný jako je dnes, já

jsem ten bezprostřední zásah zaspala, protože jsem ještě

nebyla zas tak veliká bylo mi takových necelých devět let 

můj starší bratr ten už byl probuzen, protože přišli kolem 

čtvrté hodiny ráno, bylo tam asi šest členů STB. Přišli k 

nám a vytáhli tatínka, tak jak byl v pyžamu a odvedli ho.“

Tatínek byl následně odsouzen k trestu odnětí svobody 

na doživotí. Celá rodina poslouchala vyhlášení trestů v 

rádiu

„Vyhlašovali tresty, že jo a teď bylo trest smrti, trest 

smrti, trest smrti a první kdo dostal doživotí byl můj 

tatínek.“



Kvůli zatčení tatínka nemohla dokončit studium a najít si 

slušnou práci. Komunistická strana se vyjádřila takto:

„V případě vaší dcery nedává rodinné prostředí, v němž 

vyrůstala záruku, že je vychována tak, aby po 

vystudování pracovala ve prospěch dělnické třídy. Je 

třeba, aby vaše dcera na pracovišti prokázala svůj 

poctivý postoj v našem zřízení a pak jistě nebude 

námitek proti tomu, aby mohla studovat na některé 

večerní škole pro pracující.“

Maminka paní Marty  musela v životě přetrpět mnoho 

věcí. I přesto, že měla slabé srdce, dokázala se postarat o

dvě děti. Zemřela ještě před návratem manžela z vězení.

Marta i přes všechny překážky vystudovala teologickou 

fakultu a věnovala se profesi farářky,

Vdala se a narodily se jí tři děti. Po rozchodu s manželem 

se začala věnovat péči o staré a nemocné lidi.

„Tak nakonec naše manželství se rozešlo. A já jsem měla 

pocit, že už teda nemůžu bejt na kazatelně, když jsem 

nedostála tomu, abych zůstala věrně v manželství, tak 

jsem potom pracovala jako pečovatelka.“

V současné době má paní Jurková  mnoho aktivit. Působí

jako farářka Církve československé husitské, tentokrát v 

Dejvicích, pomáhá starým a nemocným, je vůdčí 

osobností církevního zařízení pro seniory Horizont a 

věnuje se rodině, především svým vnoučatům.


