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Paní Martina Hošková se narodila v roce 1956 do rodiny Kaplanových. Spolu se svou 

početnou rodinou žila ve vile Pellé, kterou s nimi sdílel baron Rieger s manželkou. 

V suterénu vily měl svůj ateliér umělec Jan Koblasa, na kterého si paní Hošková dobře 

pamatuje. 

 

 Na zahradě měl potom velký kusy dřeva, takový kmeny, který on tam opaloval tou led lampou 

nebo jak se to jmenuje. Ta plynová lampa tam propalovala díry a my jsme se mu smáli co to 

tam prostě dělá? A pak jdete do národní galerie a zjistíte, že to jsou jeho slavný sochy králů. Jo 

takový kusy dřeva opálený. 

 

Kaplanovi byli velice silně věřící rodina, což se ovšem neslučovalo s tehdejší představou 

komunistické strany. Která se náboženství a církev snažila potírat. Rodina patřila 

k zakladatelům hnutí Dílo koncilové obnovy. Jednalo se o náboženské občanské uskupení. 

V období normalizace organizovala její matka besedy a bytové semináře s významnými 

církevními představiteli. Peléova vila se tak pro mnohé stála oázou náboženské a duševní 

svobody. 

V době cenzury a zákazu šíření literatury se otec paní Hoškové rozhodl překládat 

zakázanou literaturu. Zapojil se do sítě osob - podzemní církve vyrábějící a šířící 

samizdaty. V září roku 1979 brzy ráno přišla do domu Kaplanových policie provést 

domovní prohlídku. 

A teď začlo prostě úplně všecko tady kontrolovali, zabavili spoustu knih. Maminka teda tady 

takhle venkem ještě rychle vynášela nějaký namnožený věci a dole je brácha pálil v kotli, ale to 

už prostě bylo drama trošku jako z detektivky.  

 Po celodenní prohlídce domu otce odvezli a zavřeli ho. Rodina ani netušila, že byla celou 

dobu sledována z protějšího domu, kde bylo sídlo udavačů a donašečů STB. Za propuštění 

Jiřího Kaplana se zasadila i mezinárodní organizace Amnesty International, hlas Ameriky 

a mnoho významných osobností tehdejší doby. 

 

Po propuštění otce z vězení rodina ve své činnosti neustala a snažila se různými akcemi podporovat 

protikomunistický odboj, jak vzpomíná dcera Martina Hošková.  

 

Jedna z posledních schůzek Charty 77 s pane, Václavem Havlem byla tady vedle v té kuchyni. Protože 

dostali echo že tam někde, kde měli bejt je to sledovaný, tak prostě byli tady.  

 

Manželům Kaplanovým bylo in memoriam uděleno ministrem obrany čestné vyznamená za členství 

v protikomunistickém odboji, které převzala v roce 2017 jejich dcera Martina Hošková. 
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