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Zpracovali: Julie Bedřichová, Zuzana Buchalová, Tamara Fabiánová, Denisa Onderková a Jan 

Papoušek 

pamětník: MUDr. Martin Syka 

Julie:  19. březen 1949. Právě v tento den se v Litoměřicích manželům Věře a Josefovi 

Sykovým narodil budoucí lékař Martin Syka. Doma ho přivítali už tři 

sourozenci-bratr a dvě sestry. 

Z jeho vyprávění jsme poznali, že prožil velmi hezké dětství, i když ne vždy 

bylo vše zalité sluncem. 

pamětník:  „Tatínkovi komunisti zakázali dělat práci, která by odpovídala jeho vzdělání. Takže 

jsme měli občas bídu.“ 

Zuzana:  V průběhu studia na litoměřickém gymnáziu se Martin Syka rozhodoval, 

jakou cestou se vydá dál. Líbilo by se mu stát se uměleckým sochařem nebo 

malířem. Tatínek mu ale řekl, aby byl raději lékařem. A tak se vydal na studia 

medicíny na Karlovu Univerzitu. Od 3. ročníku se snažil být finančně nezávislý 

na rodičích, a proto vystřídal několik zajímavých brigád. 

pamětník:  „Nejdřív to bylo o prázdninách na medicíně, jsem byl takovej spolujezdec řidiče 

záchranné služby čili sanitky. Tenkrát ještě ty rychlé sanitky nebyly. Z toho byla 

zajímavá věc, že jsem hodně poznal Prahu. Potom jsem jeden čas dělal pitevníka 

na patologické anatomii.“ 

Denisa:  Po promoci v červnu roku 1977 se oženil se svou životní láskou Magdalénou. 

Rozhodli se přestěhovat do Znojma a pracovat v tamní nemocnici. Našli tam 

mnoho přátel. Mezi nimi i členy cimbálové muziky Polajka, kde hrál doktor 

Syka na housle. Koncertovali na různých místech. Například 11. listopadu 

1989 ve Frankfurtu. 

pamětník:  „A tam jsme viděli pád Berlínské zdi a chodili jsme takoví smutní a zamlklí po tom 

pavilonu a ty všichni lidi, kteří tam byli z celýho světa říkali: Nebojte se, do týdne 

budete taky svobodní.“ 

Tamara:  A to se opravdu stalo. Brzy poté došlo k sametové revoluci i v tehdejším 

Československu. Martin Syka se tehdy do událostí aktivně zapojil. Patřil mezi 

zakladatele Občanského fóra ve Znojmě. Byl to počátek jeho bohaté politické 

kariéry.  

pamětník: „A z Občanského fóra tam byli dosazeni do svobodných voleb noví lidé, tak jsem byl 

za okres Znojmo za Občanské fórum zvolen do České národní rady a ta se potom 

změnila 1. ledna 1993 v Parlament České republiky a já jsem potom byl ještě do 

roku 1996 byl poslancem Parlamentu České republiky.“ 

„A podle mého svědomí jsem udělal proto všecko, aby ta doba se změnila a abysme 

se mohli prostě se normálně rozvíjet.“ 



Jan:  Mezi celoživotní zájmy doktora Syky patří hra na housle, hudba, výtvarné 

umění a sport. Při našem setkání jsme se ho také zeptali, jaké období svého 

života považuje za nejšťastnější. 

pamětník:   „… když se mi narodila dcera, to bylo krásné. 

A druhý nejšťastnější zážitek… ta doba bezprostředně po 17. listopadu. Ta doba, 

kdy se otevřely hranice, kdy jsme mohli začít vyjíždět do světa a kdy jsme poznali 

vůbec poprvé, co to znamená svoboda.“ 

Julie:  Dnes tráví pan Martin Syka volné chvíle se dvěma vnoučaty, stále ho těší 

hudba, umění i lékařství. 

Panu doktoru Sykovi moc děkujeme a jeho vzkaz si bereme k srdci. 

pamětník:  „Takže přeji vám, abyste se mohli, až budete v mých letech, obrátit zpět a říct si: 

Prožil jsem dobrý život.“ 

 

 


