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Martina Hošková
Paní Martina Hošková se narodila v roce 21.11. 1956 do početné rodiny Kaplanových jako třetí
dítě z deseti. Spolu se svojí matkou Marií Kaplanovou a Jiřím Kaplanem žila ve vile Pellé. Tam
prožila velkou část svého dětství. Vilu sdílela s mnohými významnými lidmi.
Jedním z nich byl světoznámý umělec Jan Koblasa. Ten měl v suterénu vily svůj umělecký
ateliér, kde vytvořil mnoho ze svých známých výtvorů.
Rodina Kaplanových byla velmi duchovně založená. Jejich vztah k Bohu nekončil nedělními
návštěvami kostela. Marie Kaplanová a její manžel Jiří pořádali tajné srazy křesťanského
undergroundu. Sama Martina Hošková například také kreslila různé plakáty, které
symbolizovaly odpor tehdejšímu režimu. Paní Martina měla ale i jiné méně nebezpečné záliby.
Milovala a doposud miluje hudbu a všechno s ní spojené. Hudba ji vlastně provází celým jejím
životem. Pracuje jako učitelka hudební výchovy a k tomu učí hru na svůj oblíbený nástroj
klavír. Lásku k tomuto elegantnímu nástroji zdědila po své matce Marii, která ji ke hře na klavír
přivedla. Dokonce si vybrala i studium spojené s hudbou.
Jelikož je z velké rodiny, tak velkou část svého volného času trávila se svými sourozenci. Nejen,
že si dobře rozumí, ale drží pospolu celý svůj život. Společně tráví Vánoce a spoustu dalších
křesťanských svátků. Sama má s manželem sedm vlastních dětí a jedno v pěstounské péči.
Její duchovní založení jí také pomohlo poznat svého muže. Poznala ho na jednom z koncertů,
byl to jeden ze členů hudební skupiny. Zajímavé na jejich setkání je, že koncert, na kterém se
poprvé potkali, byl v kostele. V tehdejší době byla víra v Boha potlačovaná a mělo to pro věřící
špatné důsledky. Kostely tak sloužily jako místa setkávání.
V životě paní Martiny Hoškové byla ale i těžká a pro mnoho nepředstavitelná část. Jelikož její
otec Jiří Kaplan byl vzdělaný člověk, uměl jazyky a měl přátele za hranicemi, začal překládat
a pak přepisovat zakázanou literaturu. To také přivedlo k jeho zatčení.
Několik měsíců byl ve vězení. Nakonec zapůsobili jeho přátelé v zahraničí, Hlas Ameriky a
Amnesty International. Díky nim byl propuštěn. Domů dorazil na Štědrý den. Pro rodinu
Kaplanových to byl ten nejlepší dárek.
Tím to ale neskončilo. Pro paní Hoškovou a její sourozence bylo pak komplikované dokončovat
jejich úspěšné studium. Někteří lidé se s rodinou Hoškových báli dokonce i promluvit.
Jedna z nejvíce šokujících věcí na celé záležitosti bylo závažné zjištění. Kaplanovi se dověděli
o tom, že je celou dobu sledovali agenti STB, přímo ze školky naproti jejich domu.
Dnes však žije poklidný život. Velká rodina Hoškových jí dává mnoho energie a radosti. Nikdy
ale nezapomíná, čím si její rodina prošla. Také se zabývá rodinnou historií a shromažďuje
informace pro svoje vnoučata.
Cení si svobodu a je pyšná na svoje rodiče. Manželům Kaplanovým bylo in memoriam uděleno
ministrem obrany čestné vyznamenání za členství v protikomunistickém odboji, které převzala
v roce 2017 jejich dcera Martina Hošková.

