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Z války do války
Dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích

P ETR BLA ŽEK , JAROSLAV ČVANČARA

V letošním roce uplyne již šedesát let od strastiplné cesty bratrů Mašínů a jejich
přátel do Západního Berlína, které předcházela jejich odbojová činnost se zbraní
v ruce. V tomto příspěvku se chceme věnovat předcházejícímu období, kdy mladíci
dospívali. To je poněkud ve stínu těchto událostí, ačkoliv právě v něm se formovaly
jejich hodnoty, názory a postoje.
Dnes ještě nechápete vše, ale až
budete starší, jistě pochopíte.
Josef Mašín, červen 19421

které o rodině Mašínových v minulosti vznikly, byť se zvolenému tématu většinou věnují spíše okrajově.5

Mládí v Praze-Liboci
Pro přiblížení tohoto tématu vycházíme především z rozhovorů, které
jsme v minulosti společně vedli s bratry Mašínovými a dalšími pamětníky,
včetně jejich spolužáků, přátel a členů
skautského oddílu z Poděbrad.2 K dispozici jsme měli také osobní archivy
př íslušn ík ů rodiny Mašínov ých,
z nichž pochází většina převážně doposud nepublikovaných fotografií
a dokumentů. Přihlédli jsme i k písemným pramenům uloženým v Archivu
bezpečnostních složek3 a v Národním
archivu 4. Vzpomínky jsme konfrontovali rovněž s několika publikacemi,

Rodiče bratrů Mašínových byli mimořádné osobnosti a jejich osudy výrazně ovlivnily postoje synů. Pplk. Josef
Mašín, který se narodil 26. srpna 1896
v Lošanech u Kolína, pocházel ze starého selského rodu. Maturoval na
vyšší zemědělské škole. Z rakouské
armády přeběhl na ruské frontě do
zajetí. V řadách československých
legií se mnohokrát vyznamenal. Dne
25. února 1919 byl povýšen na kapitána. Po návratu do vlasti byl vyznamenán Československý m válečný m
křížem se třemi lipovými ratolestmi,

Československou revoluční medailí
a Spojeneckou medailí. Od jara 1929
byl zařazen u 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Praze-Ruzyni, kde se později stal zástupcem
velitele. Rodina žila nejdříve v Praze-Břevnově, později se přestěhovala do
jedné z vojenských vilek v Litovické
ulici v Horní Liboci, odkud měl otec
blíže do ruzyňských kasáren.
Zdena Mašínová (rozená Nováková)
se narodila 20. května 1907 v Olomouci. Po maturitě vystudovala na Českém
vysokém učení technickém obor geometrie – zeměměřičství. Jako vůbec
první Češka obdržela v roce 1929 diplom z tohoto oboru. Dne 15. června
1929 uzavřela sňatek s Josefem Mašínem. Narodily se jim tři děti: Ctirad
11. srpna 1930 v Olomouci, Josef 8. břez

1	Citát je z motáku Josefa Mašína, který napsal v cele smrti jako poselství svým dětem. NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích.
Torst, Praha 1998, s. 131.
2	Na základě těchto rozhovorů byly již publikovány články BLAŽEK, Petr: „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada
Mašína v jáchymovském lágru. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha – Plzeň
2010, s. 222–241; ČVANČARA, Jaroslav: My sloužíme svému národu. Anabáze Ctirada a Josefa Mašínových a Milana Paumera v US Army.
Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 100–117.
3	Především je to vyšetřovací spis StB – Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – centrála (MV-V),
a. č. V-2452 MV, Ctibor Novák a spol.
4	Především je to soudní spis k procesu se Ctiborem Novákem a spol. Národní archiv (dále jen NA), f. Nejvyšší soud v Praze, spisová značka (dále jen sp. zn.) 1T1/55.
5	Blíže k dosavadní literatuře o skupině bratří Mašínů bibliografická poznámka v knize MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan:
Cesta na severozápad. Academia, Praha 2010, s. 12–13. Dosavadní diskusi na toto téma interpretuje, bohužel velmi jednostranně, také
ŠVÉDA, Josef: Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře. Pistorius & Olšanská, Příbram 2012.
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Svatba Josefa Mašína a Zdeny Novákové se konala na olomoucké radnici 15. června 1929. Ctirad, Josef a Zdena – děti manželů Mašínových
v Liboci, 1934
Foto: AZM
na 1932 v Praze, Zdena 7. listopadu 1933
v Praze. V témže roce byl otec naposledy ve svém životě povýšen – dosáhl
hodnosti podplukovníka.6
Pplk. Mašín patřil v Liboci k aktivním členům místního Sokola. K cvičení vedl i své syny: Do Sokola jsme
chodili už v Liboci, vzpomínám na něj
rád. Naším vzorem sokola byl bratr
Kučík. Vždy v bezvadných šponovkách,
výborně cvičil na nářadí, kolem něho

byla naprostá kázeň. Když se 15. března
1939 německé oddíly valily od ruzyňského letiště do Prahy, měli jsme zakázáno
se kolem nich motat, ale nadarmo. Na
ruzyňské silnici stála kolona aut a motocyklů, kam oko dohlédlo. Okukovali
jsme motorku s přívěsným vozíkem
a posádku. Měli odpočinek, popíjeli kávu.
Jeden z nich nám přátelsky nabízel kávu
a říkal: „Kavicko, kavicko.“ Jen jsme na
něj nepřátelsky koukali a jeho nabídku

ignorovali. Pak nás začalo navštěvovat
Gestapo a při každé návštěvě ukradli,
co se jim v bytě hodilo… Ještě k tomu
Sokolu. Potom v Poděbradech bylo jeho
zaměření dost všestranné. Přitažlivý
program pro všechny vrstvy a věkové
kategorie. Chodil jsem tam dvakrát
týdně a jedním z našich instruktorů byl
otec Zbyňka Janaty7. Rád jsem cvičil na
hrazdě. Chodil tam také Milan Paumer.8
Byli jsme stejný ročník. Hodiny cvičení

6	K životním osudům pplk. Josefa Mašína a jeho manželky blíže například NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích.
7	Zbyněk Janata se narodil 1. února 1933 v Bartoušově. Studoval vyšší průmyslovou školu. Pracoval nejdříve jako dělník v hutích na
Kladně a poté jako technický úředník v n. p. Kovolis v Hedvikově. Zúčastnil se přepadení stanice SNB v Čelákovicích, v Olomouci plánoval přepadení příslušníků SNB, Josefovi Mašínovi poskytl informace o výplatách v Kovolisu, účastnil se krádeže výbušniny v dole
Kaňk. Dopaden byl po přestřelce na nádraží ve východoněmeckém městě Uckro 11. října. 1953. Z NDR byl společně s Václavem Švédou
vydán do ČSR. Senát Nejvyššího soudu v Praze ho v líčení konaném 25. až 28. ledna 1955 odsoudil k trestu smrti. Dvaadvacetiletý
Zbyněk Janata byl oběšen v Praze na Pankráci 2. května 1955.
8	Milan Paumer se narodil 7. dubna 1931 v Kolíně. Vyrůstal v Poděbradech. Vyučil se strojním zámečníkem v Čelákovicích a poté absolvoval střední průmyslovou školu v Kolíně. S bratry Mašínovými se seznámil krátce po jejich přestěhování z Prahy (Milan Paumer k nám
poprvé přišel, myslím, v roce 1942. Poslal ho jeho otec, který byl sokolským činovníkem v Poděbradech a ředitelem lokální Hospodářské koope-
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byly připsány věkovým skupinám podle
stáří. Milanův otec tam také chodil,
tehdy pro mě již starší pán, trochu bříško, ale šponovky měl vždycky napnuté…9
Otec Josef Mašín odmítl předat nepříteli kasárna v Ruzyni a ke zděšení
některých „realistických“ důstojníků
začal připravovat destrukci objektu.
Zásah z vyšších míst jeho záměr znemožnil. Byl degradován. V listopadu
1939 ho přeložili do výslužby. Na jaře
1940 odešel do úplné ilegality. Stal se
jedním z členů legendární odbojové
protinacistické skupiny, pro kterou
se vžil název Tři králové10 (Josef Mašín, Josef Balabán 11 a Václav Morávek 12). S rodinou se scházel sporadicky a tajně. Děti zažily noční přepady
příslušníků Gestapa, kteří se snažili
jejich otce dlouho neúspěšně dopadnout.
Radek nebo také Radka, jak se v rodině říkalo staršímu Ctiradovi, trávil
značnou část volného času četbou,
jejímž prostřednictvím se ocital v dobrodružných příbězích: Na začátku
války jsem odebíral Mladého hlasatele.

Rychlé šípy, Rychlonožka, Štětináč. To
všechno si pamatuji. Hoši od Bobří řeky,
Stínadla. Později jsem rád četl mayovky.
Těch jsem přečetl fůru. A verneovek taky,
Kapitán Nemo, Dvacet tisíc mil pod mořem, Dva roky prázdnin. Rád jsem četl
o husitských dějinách. Jiráskovo Bratrstvo. Všelijaké ty obrázkové dějiny
národu českého nebo pověsti hradů
a zámků. A byly věci, které jsem pod
trestem smrti nesměl vůbec přinést do
baráku. Byly to rodokapsy a rozruchy.
Babička Emma říkala: „Ven s tím!“ Pak
jsem dostal spálu. Ležel jsem na Bulovce a na tom pokoji byla taková ohromná
krabice plná rodokapsů. Já jsem je přečetl všechny, ale od té doby už pak
žádný. Ale pamatuji si ty různé věty
jako: „Cizinče, vaše kolty visí proklatě
nízko!“ To byly věci…13

Okupace v Poděbradech
V dubnu 1940 odňaly protektorátní
úřady Zdeňce Mašínové manželovu
penzi a musela i s dětmi do dvaačtyřiceti hodin opustit státní byt. Odstě-

hovala se do Poděbrad, do vily na
okraji lázeňského města v ulici Na
Chmelnici, kde jí poskytl azyl jeden
z rodinných přátel. Obecná a měšťanská škola byla v poděbradském zámku. Malou Zdenu, která trpěla vrozeným onemocněním kloubů a byla po
opakovaných operacích odkázána na
pomoc jiných, vozili a vynášeli po
schodech do třídy oba bratři. Později
pro sestru jezdili do gymnázia v Nymburku.14
Dne 18. února 1941 zemřela Mašínova matka Marie. Chtěl se s ní ještě
rozloučit, ale pro zesílené hlídky u vily
v Poděbradech to bylo vyloučeno. Bylo
rovněž vyloučeno, aby se zúčastnil
jejího pohřbu. Své děti a ženu tak
spatřil až těsně před svým zatčením.
Dne 13. května 1941 v Praze-Nuslích,
ve čtvrtém poschodí činžovního domu
č. p. 1238/19 v ulici Pod Terebkou (po
válce Mašínova, po únoru 1948 přejmenována na Čiklova – tento název
platí doposud), vysílali Mašín, Morávek a Peltán 15 do Londýna. V tu chvíli se do bytu začalo dobývat Gestapo.

rativy. Přinesl nám nějaké potraviny. CHALUPOVÁ, Markéta: Nebojovali švestkovými knedlíky. Odbojová skupina bratří Mašínů v zrcadle
dobového tisku. Computer Press, Brno 2011, s. 163). V září 1951 se jako řidič podílel na přepadení stanic SNB v Chlumci nad Cidlinou
a v Čelákovicích. Od října 1952 vykonával základní vojenskou službu. Společně s bratry Mašínovými odešel na podzim 1953 do Západního Berlína a odtud do USA. V letech 1954–1959 sloužil v americké armádě (1956–1957 v Koreji). Po skončení vojenské služby podnikal,
většinu času na Floridě, kde provozoval taxislužbu. V roce 2001 se natrvalo přestěhoval do České republiky. Zemřel 22. července 2010
v Praze. Na jeho pohřbu představitelé tehdejší vládní koalice oznámili, že podpoří zákon o účastnících odboje a odporu proti komunistickému režimu, který byl o rok později přijat.
9	Elektronická korespondence Josefa Mašína s Jaroslavem Čvančarou, 17. 12. 2010.
10	Blíže například KETTNER, Petr – JEDLIČKA, Ivan Milan: Tři kontra gestapo. Albatros, Praha 2003.
11	Pplk. Josef Balabán se narodil 5. června 1894 v Oboře-Suchdole. Sloužil jako dělostřelec československých legií v Rusku. Po válce zastával různé armádní funkce, působil u II. zpravodajského oddělení MNO. Po okupaci spolu s pplk. Mašínem a škpt. Morávkem vytvořil
centrum pro další zpravodajské a sabotážní skupiny. Na dopadení Tří králů mělo Gestapo a Sicherheitsdienst mimořádný zájem. Balabána se podařilo zatknout pomocí konfidenta Nerada 22. dubna 1941. Dne 3. října 1941 byl zastřelen v ruzyňských kasárnách. K jeho
životním osudům blíže KOURA, Petr: Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Rybka
Publishers, Praha 2003.
12	Škpt. Václav Morávek se narodil 8. srpna 1904 v Kolíně. Studoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, kde byl v roce 1925
vyřazen jako poručík dělostřelectva. Sloužil v Olomouci u 107. dělostřeleckého pluku. Po demobilizaci v roce 1939, kdy byl zaměstnán
na kolínském úřadu práce, začal spolupracovat s Mašínem a Balabánem. Po jejich dopadení zůstal osamocen. Pokoušel se udržovat
spojení s důležitým agentem A-54. Za pomoci svých pistolí dokázal uniknout z řady bezvýchodných situací. Například při přestřelce
s Gestapem dne 20. prosince 1941 – z níž se mu podařilo vyváznout – měl podle německých vyšetřovatelů vystřelit 200 ran! Zahynul
21. března 1942 v přestřelce v Praze na Prašném mostě. Gestapo se tak zmocnilo pouze jeho mrtvoly. K jeho životním osudům blíže
ČERMÁK, Vilém: Muž proti okupaci. Portrét štábního kapitána Václava Morávka. Nava, Plzeň 2007.
13	Rozhovor Olgy Bezděkové, Petra Blažka a Jaroslava Čvančary se Ctiradem Mašínem, Cleveland, 2.–13. září 2010 (dále jen rozhovor
Cleveland).
14	Blíže Mašínová, Zdena – Martin, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy. Paseka, Praha – Litomyšl 2001, s. 64–65.
15	Četař František Peltán se narodil 1. dubna 1913 v Jindřichově Hradci. Vyučil se čalouníkem. Od roku 1933 sloužil v armádě, kde získal
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Domovský list Josefa Mašína, Lošany 26. října 1939, Josef jako školák v roce 1944 a Ctirad na fotografii ze září 1942
V přestřelce Mašín zasáhl krim. tajemníka George Mischku a krim.
zaměstnance Alfreda Jägera. Intenzivní palbou z pistolí umožnil únik
Morávkovi a Peltánovi, ale sám byl
postřelen a přemožen. Pokusy přátel
o jeho vysvobození se nezdařily. O dva
dny později Gestapo prohledalo poděbradský byt a vyslýchalo jeho ženu.
Definitivně byla zatčena 6. ledna 1942
a vězněna na Karlově náměstí, poté
střídavě v Malé pevnosti Terezín a na
Pankráci. O výchovu dětí a částečně
i o domácnost se starala babička
Emma Nováková společně se služebnou Marii Neubauerovou. Ve vězení
se Zdena Mašínová setkala i s dr.
Miladou Horákovou, kterou zatkli již
2. srpna 1940 pro činnost v odbojové
organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zdenu propustili 5. srpna 1942,
ale poté ji až do konce války průběžně
sledovali. Přestože jí hrozilo další
zatčení, pokračovala v ilegální činnosti. V dubnu 1943 se napojila na

odbojovou skupinu Alex – Čejka, působící na Kolínsku.16
Babička Emma Nováková se dětem
snažila co nejvíce nahradit chybějící
rodiče. Na někdejší přání jejich otce
zajistila, aby se chlapci učili rusky
a anglicky. Ruštinu je učil kpt. Vogt,
bývalý armádní důstojník a patrně
také legionář, angličtinu paní Friedmannová, která byla v roce 1943 jako
Židovka zařazena i se svým manželem
do transportu a již se nikdy do Poděbrad nevrátila. Jak po letech vzpomínala Zdena Mašínová, její bratři pod
dohledem babičky také pravidelně
cvičili. U schodiště byly zavěšeny kruhy, na kterých někdejší sokolka předváděla vnukům rozličné cviky: Ještě
pozoruhodnější bylo to, že tahle bezmála pětašedesátiletá babička dokázala si
navléct boxerské rukavice a zápolila
s vnuky tímhle „mužným sportem“. Obrovská legrace to byla zvláště pro mne,
pozorovatelku, mohla jsem je všechny
pěkně hecovat. Ve velké oblibě měli pak

Foto: AZM

kluci originální hru, kterou z neznámých
mně důvodů nazývali „Na plechárně“,
jež spočívala v tom, že se v zatemněné
místnosti zhaslo světlo a hoši s babičkou
se v úplné tmě hledali.17
Lázně Poděbrady, německy Bad
Podiebrad, sloužily v té době jako
zotavovna pro německé vojáky a mládež. Německé děti, rekreující se zde
v rámci programu Kinderlandverschickung (KLV), i vojáci obsadili většinu
lázeňských domů. Chlapci Mašínovi
na ně hleděli více než nevraživě.
Lepší vily a některé lázeňské domy
byly zabrány pro nacisty s rodinami.
Hitlerjugend v hnědých košilích s plechovými bubínky a vlajícími černými vlajkami s runou pochodovala všude v útvarech se spoustou vlajek a bubnováním,
většinou v šesti- a osmistupech, takže
zabrali celou ulici. Přední šesti- osmistup
byli malí šprčci, za nimi podle velikosti,
vzadu ti největší. Šlo se krátkým krokem
podle těch šprčků, kteří měli bubny
a bubnovali. Měli též píšťaly a trubky.

radiotelegrafický výcvik. Po březnu 1939 působil v odbojové organizaci Obrana národa a podílel se na udržování spojení s exilovou
vládou v Londýně. Oficiálně pracoval jako pomocný úředník v Ústavu pro choromyslné v pražských Kateřinkách. Na jaře 1941 se stal
blízkým spolupracovníkem pplk. Josefa Balabána a obsluhoval vysílačku Sparta II. Dařilo se mu opakovaně unikat z obklíčení. Dne
11. června 1942 však byl na prozrazené schůzce postřelen a zatčen. Byl převezen do lazaretu SS v Podolí, kde 20. července 1942 svým
zraněním podlehl.
16	NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, s. 156.
17	
M ašínová, Zdena – Martin, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy, s. 39–41.

paměť a dějiny 2013/03

PD_03_2013.indb 99

99

10/2/13 1:53 PM

třetí odboj

Němcům, kteří bydleli v Poděbradech,
jsme narušovali pohodu a starali se
svědomitě, aby se nenudili. Například
zvonky u domu: zvonek se zmáčkl a do
štěrbiny vedle knoflíku se vrazil kousek
dřívka seříznutého do klínku, což ho
zablokovalo, takže zvonil, dokud někdo
nepřišel a dřívko nevytáhl. To bylo
později vylepšeno: tlačítko se pomázlo
po vražení klínku výkalem. U parku byl
vysoký, moderní víceposchoďový činžák, kde někde úplně nahoře bydleli
nějací Němci. Tam jsme jednou „udělali“ zvonek normálním způsobem, ale
přidali jsme před domovní dveře, které
byly ovsem zavřené, veliké hovno, které jsme polili benzinem a zapálili. Někdo
seběhl dolů odblokovat zvonek, a když
viděl na zemi oheň, snažil se ho udupat!
To sice třetí říši na kolena nesrazilo,
ale stokrát nic umořilo osla.
Byl velký nedostatek potravin. Chovali jsme králíky a slepice. Jezdili jsme
občas na kolech do Lošan pro proviant
a někdy též pro zrní pro zvířata. To byly
dost nebezpečné výpravy, poněvadž na
silnicích byly kontroly, a kdo byl chycen
s proviantem, měl naději skončit třeba
i na šibenici. Cesta s nákladem probíhala vždy v noci. Muselo se jet pomalu
a dávat pozor, jestli není na křižovatkách hlídka. Cesta zabrala většinu noci.
Jednou, když jsem byl s máti v Lošanech, proletělo nad vesnicí ve veliké
výšce letadlo. Za dlouhou dobu po
přeletu se začaly na zem snášet letáky
– lístky papíru – určené pro Němce.
Posbírali jsme jich, co jsme mohli, a vzali jsme je do Poděbrad doručit tam, kam
byly určeny. Být chycen s něčím takovým, to opravdu přestávala veškerá
legrace. V Poděbradech jsme letáky
roznášeli na všechna místa, kde se
vyskytovali Němci – na nádraží, na
poštu atd. Hodně jsem jich dokonce
nechal v chodbě baráku, kde sídlilo
velitelství Wehrmachtu, když poodešla
stráž.18

Léto 1944. Na druhé straně Poděbrad
železniční trať běžela podle „obory“. Tam
to jednoho dne začalo bouchat. Celé
okolí bylo obklíčeno vojskem. Proslýchalo se, že tam hořel muniční vlak. Když
se to utišilo, šli jsme tam a viděli trosky
vagonů a zřejmě trestní vojenský oddíl
vyhublých chlapíků v německých uniformách, bez zbraní, opasků a nášivek.
Tak to tam přebírali a uklízeli. Když s tím
byli hotovi a zmizeli, šli jsme se na to
podívat, jestli tam něco nezbylo. V houští u plotu obory jsme našli celý nevybuchlý dělostřelecký náboj. Měl na
špici časovací kroužky, byl deformovaný od výbuchu, který ho odmrštil dost
daleko od trati, a měl pár prasklin ve
stěně. Věděl jsem, že takto pohmožděný
granát je vysoce nebezpečný, proto jsem
našel dlouhý klacek, lehl jsem si na zem
a šťouchal jsem do toho. Když se nic
nestalo, tak jsem náboj sebral a odnesl.
Měl jsem víc štěstí než rozumu.
Jednoho jasného dne rádio hlásilo
„Kampfverbande“ nad říšským územím.
V ohromné výšce bylo vidět stovky letadel s pruhy par za nimi. Napočítali
jsme přes pět set čtyrmotorových strojů.
Zdálo se, že celá země se chvěje a rytmicky se pohybuje. Pak to začalo ve
směru na Kolín bouchat. Říkali jsme si,
že to dostává „petrolka“, jak se říkalo
kolínské rafinerii. Když letadla zmizela,
začal se tiše snášet déšť stříbrných
pásků, které vyhodili na rušení německého zaměřování. V příštích několika
dnech jsme našli daleko v polích ohromné krátery od bomb, které padly daleko
od cíle, možná nouzově odhozeny. Našli
jsme též několik děr, asi půl metru v průměru, od bomb, které nevybuchly. Plánovali jsme je vykopat a použít třaskavinu na sabotáže.19
Před revolucí v květnu 1945 se
chlapci Mašínovi podle vzpomínek
jejich matky vydávali v noci na výzvědy a sledovali pohyby vojenských
transportů, za náletů Spojenců pro-

váděli sabotáže na nových německých
letadlech dopravovaných na kbelské
letiště po místní trati. Ničili jejich
průvodní papíry, kabely a přístroje.
Trať a semafor, který zastavoval vlaky, byl jen několik set metrů za jejich
zahradou. Spolu s dalšími kamarády
sbírali uhlí, které jim házeli čeští
strojvedoucí. U německých vlaků
přestříhávali brzdové hadice či poškozovali podvozky.20
Na železnici a na nádraží, které nebylo daleko od vily, kde jsme bydleli, bylo
vidět transporty vojska jedoucí na východní frontu. Vojáci dělali z dřevěných
klacků spojených drátem dlouhé rohože
a ty pak stáčeli do velkých kotoučů. To
byla příprava na ruské bahno, ve kterém
jejich akce opětovně uvázly. Vedlejší
koleje se plnily rozstřílenými lokomotivami, kterých neustále přibývalo, nestačili je opravovat. Lezli jsme do nich
a rozbíjeli, co se dalo.21
U trati nejednou viděli nehybná těla
vězňů vyhazovaná za jízdy z vlaku. Ne
všichni však byli mrtví. V březnu 1945
přivedl třináctiletý Josef za tmy domů
dva vyhublé a zbědované ruské zajatce. Zůstali u Mašínů několik týdnů.
Ve dne pobývali v kuchyni, jejíž zastřená okna vedla do polí. Protože
„návštěvy“ Gestapa se konaly v noci,
chodili spát do úkrytu ve světlíku.
Mladší a zdravější z obou mužů se
prostřednictvím bývalého plukovníka
Františka Vaňka, neodhaleného člena
organizace Obrana národa, dostal
k partyzánům. Po svém uzdravení byl
k partyzánům vypraven také druhý
muž, por. Stěpan Romanovič Sannikov.
Na cestě ho dopadla německá vojenská policie, ale při převozu do Pardubic se mu podařilo utéct a vrátil se
zpět do Poděbrad. Konce války se
dočkal v lesním bunkru u Sokolče, kde
s ním byli ukryti ještě tři zachránění
Židé – pravděpodobně němečtí uprchlíci z Osvětimi. Poručík Sannikov se

18	Rozhovor Cleveland.
19	Tamtéž.
20	
M ašínová, Zdena – Martin, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy, s. 88.
21	Rozhovor Cleveland.
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v květnu 1945 znovu objevil u Mašínů.
Chlapce velmi udivilo, že se po letech
válečného utrpení netěší domů a nesnaží se kontaktovat Rudou armádu.
Ve skutečnosti se podle všeho obával,
že bude jako nespolehlivý poslán do
Gulagu. Jeho obavy patrně nebyly liché. Poté, co se odešel přihlásit na
sovětské velitelství, o něm rodina
Mašínova již nikdy neslyšela.22
Na konci povstání kolony Němců
prchaly a mezi nimi už byli Rusové na
džípu. Němci na ně nestříleli. Jedni prchali, druzí je hnali. To bylo něco. Pak
už Němci byli většinou pryč a utíkaly
jen zbytky. Najednou jsme slyšeli od
katolického kostela střelbu. Jen jsme tam
doběhli a koukali, co se děje. Že prý
nějací esesáci! Pořád jsme slyšeli jen
„esesáci“. To byla ale blbost. Co se tam
opravdu odehrálo, nevím. Zkrátka a dobře jsme tam doběhli a u kostela stáli
Němci s rukama vzhůru, dost hustě.
Stáli tam Rusové a několik Němců. Jeden
z nich zoufale volal, aby mu někdo pomohl a dal mu vodu. Já byl přímo u něho.
Neměl žádnou zbraň. Rusák k němu
přišel s automatem a přejel ho. Přesně
„podle“ Ženevské konvence. Pak na náměstí ze zámku vyjel valník tažený
koňmi. Byl plný nahých mrtvol. Tak, jak
to vídáme z koncentráků. Nazí lidé,
naházení na valníku, na hromadě. Možná ty Němce postříleli na zámku. Kdo
byli, čím byli, jak se to stalo a proč byli
odpraveni, to jsem se nedozvěděl. Já se
o to tehdy ani nestaral. Se mnou to vůbec nehnulo, protože litovat Němce, za
to, co tady celou válku vyváděli, to ne!
Vím, že je odvezli na hřbitov, kde byli
vhozeni do společného hrobu. Ale u toho
jsem nebyl. Slyšel jsem, že druhý den
tam lidi přišli a viděli, že jeden z těch
mrtvých tam seděl, protože nebyl mrtvý.
Tak ho dorazili a zahrabali.23
Spolu se spolužáky a dalšími kamarády se Ctirad v březnu 1945 zúčastnil
evangelické konfirmace. Na památeč-

V roce 1946 byli v poděbradském sboru Českobratrské církve evangelické konfirmováni Milan
Paumer a Josef Mašín (označeni křížkem). Uprostřed stojí farář Josef B. Jeschke.
Foto: archiv Stanislava Kaplana
ní lístek z této slavnosti farář Josef
B. Jeschke, který vedl poděbradský sbor
Českobratrské církve evangelické
v letech 1931–1964, napsal Ctiradovi
na cestu životem tento citát z Písma:
Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydleti v zemi.24 O rok
později byli ve stejném sboru konfirmováni také Josef Mašín a Milan Paumer.

Po válce
V prvých poválečných dnech čekala
rodina v nejistotě, zda se otec vrátí.
Od vzdáleného příbuzného Jaroslava
Tajovského pak poprvé slyšeli, že ho
nacisté 30. června 1942 v Praze-Kobylisích zastřelili. Naději a nejistotu
nahradila tvrdá realita. V dalších
týdnech a měsících se postupně dozvídali o rozsahu otcovy odbojové
činnosti. Stále však doufali, že se
nakonec objeví živý. Občas totiž někdo
přišel se zprávou, že byl spatřen někde

u partyzánů. Ale když byl v pankrácké cele č. 10 nalezen (po upozornění
manželky Vojtěcha Vrňaty, který zde
byl v roce 1942 vězněn společně s pplk.
Josefem Mašínem) moták na rozloučenou, bylo vše jasné. Zdena Mašínová držela v rukou dopis, který byl
odkazem zejména pro děti a který
obsahoval i následující věty: Bohužel
Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě pochopíte. […] Nechtěl jsem připustit, abyste
jednou i Vy byli porobenými otroky,
nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte, že hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy
jednou tak musíte postupovat.25
Otcův život a jeho heroická smrt byly
pro děti závazkem, který přijaly jako
životní krédo. Ctiradovi tehdy bylo
patnáct a Josefovi táhlo na čtrnáct.
Sedmašedesátileté babičce Emmě
Novákové se z nacistického vězení
vrátil syn Ctibor, zvaný Borek26. Domů

22	NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, s. 156–159.
23	Rozhovor Cleveland.
24	
Archiv Zdeny Mašínové (dále jen AZM), Na památku konfirmace, 18. března 1945.
25	NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, s. 131.
26	Mjr. Ctibor („Borek“) Novák, zpravodajský důstojník, se narodil 25. října 1902 v Praze. Byl ženatý a otec jednoho dítěte. Muže své
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třetí odboj

se naopak nevrátil její bratr, ing. Leopold Novák, jenž zahynul v Mauthausenu. Osamocená Emma bydlela v Jeseníku, o to více se starala o syna
Ctibora. Občas dojížděla do Poděbrad
za vnoučaty Radkem, Pepíčkem a Zdeničkou. Ta u babičky od podzimu 1946
bydlela a později v Jeseníku navštěvovala gymnázium. Babička se později
rozhodla přestěhovat z Jeseníku do
Prahy-Dejvic. S dovezeným nábytkem
jí do domu pomáhal jeden ze sousedů.
Byl to sokolský funkcionář Kučík,
který kdysi cvičil v libockém Sokole
malého Ctirada a Josefa.
Otec byl zpočátku po válce oslavován. Osmatřicetiletá vdova vstoupila
do Svazu osvobozených politických
vězňů. Stejně jako většina společnosti i rodina Mašínových tehdy sympatizovala se Sovětským svazem, ve
kterém viděla osvoboditele od nacistického útlaku. Postupně se však
objevovaly pochybnosti a obavy.
V poděbradské sokolovně se promítalo pro ruské vojáky. Jednou pouštěli sovětský film Ona brání vlast. My se tam
mezi ně nějak připletli a viděli poprvé
ruský film. To bylo tak neuvěřitelně pitomě a přehnaně vlastenecké o tom, jak
ženská založí partyzánský oddíl. Co ta
ženská dělala! Dodnes si pamatuji, jak
vypadala. Taková opravdu primitivní
propaganda. Ti ruští vojáci z toho ale měli
srandu. Hulákali, vykřikovali, pískali,
dupali. Přitom to mělo být smrtelně váž-

né drama. My jako kluci obdivující naše
osvoboditele jsme se tomu tehdy dost
divili a říkali si: Takový vlastenecký film
a ti vojáci se takhle chovají! Nám to připadalo divné, ale oni té pitomé propagandy zřejmě už dávno měli plné zuby.27
Když se začaly formovat oddíly na
pomoc pohraničí, vytvořil přítel rodiny
Mašínů, plk. František Vaněk, 1. čs.
prapor Jiřího z Poděbrad. Jednotka v síle
asi 800–1000 mužů odjela do Liberce,
odkud zajišťovala ochranu hranic,
majetku a konala strážní službu. Byl
v ní i patnáctiletý Ctirad Mašín.
V libereckých kasárnách všude ležely
zbraně, plno nábojů. Všude, ve světnicích,
po chodbách. Venku hromada útočných
děl. První, co bylo, když jsme tam přijeli,
že se všichni hned vrhli na ty zbraně.
Strkali náboje do kapes. Nějaký blbec
zřejmě strčil spolu s náboji do kapsy
i nějaké rozbušky. A to bouchlo! Poranilo
ho to, pamatuji si, že měl úplně roztrhané kalhoty, tekla z něho krev. Myslím,
že ho poslali do nemocnice. Na Liberecku jsme byli asi měsíc nebo dva. Nedělo
se tam celkem nic zvláštního.28
Poté byla část dobrovolníků přemístěna na Šumavu. Měli střežit strategické objekty. Nejmladší „dobrovolník“
Ctirad Mašín sloužil u tohoto praporu
několik týdnů.
V srpnu 1945 byla v Poděbradech
odhalena busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Aktu
se zúčastnil francouzský vojenský

atašé generál Julien Flipo. Bratři Mašínové na této slavnosti poprvé spatřili generála Heliodora Píku, který se
znal z legií s jejich otcem. V Poděbradech se vedle jiných vojáků, kteří
bojovali v zahraničních jednotkách,
občas objevil pilot a nositel britského
Záslužného leteckého kříže (DFC)
npor. Václav Korda. V Anglii byl příslušníkem 311. československé bombardovací per utě a instr uktorem
nových pilotů. Byl také členem československo-kanadské posádky, která jako první přeletěla Atlantik.
Kordu jsme znali. Bylo mu asi čtyřicet,
byl šéfem u ČSA. Potom jsme ho potkali
až v roce 1954 v New Yorku, během našeho „basic traningu“ ve Fort Dixu, při
návštěvě u Studlarů. Pracoval tehdy na
Idlewild Airport (Kennedyho letiště),
myslím pro Delta Airlines, u třídění zavazadel. Znal se dobře s Karlem „Charliem“ Horou, jenž působil v Cizinecké
legii. Hora byl zase přítelem našeho
strýce Borka. Po válce jsme se společně
chodili koupat na Cidlinu. Hora měl
pěknou francouzskou přítelkyni Claudette. Naproti sokolovně, kam jsme
chodili cvičit, bydlela Fuku, „Fukina“,
matka Charlieho Hory. Ona byla Japonka a měla nás moc ráda. Po roce 1948
Charlie odešel zpět do Francie.29 Za ním
odešel Karel Čihák, který chodil s námi
do stejného gymnázia. Čihák byl s cizineckou legií ve Vietnamu, kde si při
seskoku z letadla poranil páteř. Byl

sestry Zdeny Mašínové seznámil se svým přítelem z Vojenské akademie v Hranicích, kpt. Václavem Morávkem. Dne 15. září 1939 se
měl podílet na výbuchu na berlínském ministerstvu letectva a po půlhodině na policejním prezidiu. Pokusil se o odchod do zahraničí (přes Jugoslávii), ale byl Gestapem zatčen a vězněn v Hameln u Hannoveru. Věznění na něm zanechalo stopy v podobě těžké nervové choroby. V letech 1945–1950 byl členem KSČ. Po válce působil v československé armádě a organizoval odsun Němců. V této
souvislosti mu bylo vytýkáno brutální zacházení s Němci internovanými v okolí Frývaldova. Dne 27. července 1945 v Javorníku nařídil popravu dvou nezletilých bratrů, Richarda a Rudolfa Haukových, kteří utekli z internačního tábora. V dubnu 1950 byl z armády
propuštěn. Zatčen byl 26. listopadu 1953. Senát Nejvyššího soudu v Praze jej v procesu se spolupracovníky a příbuznými skupiny
bratří Mašínů odsoudil v hlavním líčení konaném 25.–28. ledna 1955 k trestu smrti. Dne 2. května 1955 byl v Praze na Pankráci
oběšen. Blíže k jeho životním osudům MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínových,
s. 155–245; CHOCHOLATÝ-GRÖGER, Franz: Internační tábory na Frývaldovsku a činnost kpt. Ctibora Nováka. Viz: http://sudetenland.
cz/internacni-tabory-na-fryvaldovsku-a-cinnost-kpt-ctibora-novaka/ (citováno k 25. 8. 2013).
27	Rozhovor Cleveland.
28	Tamtéž.
29	Karel „Charlie“ Hora se narodil 2. prosince 1908 v Jokohamě, otec byl Čech, matka Japonka. Navštěvoval reálné gymnázium v Nymburku,
Hradci Králové a Praze. Po absolvování školy záložních důstojníků v Košicích byl v roce 1929 vyřazen jako podporučík. V roce 1933 založil v Ekvádoru obchodní firmu. V době mnichovských událostí v roce 1938 se rozhodl pro návrat do vlasti. Dne 4. dubna 1939 vstoupil ve
Francii do Cizinecké legie. Sloužil v Sidi-bel-Abbès. Po napadení Francie se zúčastnil ústupových bojů, v nichž utrpěl zranění.
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Domovenka 37. skautského oddílu z Poděbrad, jehož
členy byli také Ctirad Mašín a Vladimír Hradec, 1949
Foto: archiv Stanislava Kaplana
demobilizován a stal se přednostou
železniční stanice v Nice. Navštívil jsem
ho před dlouhými lety na tom nádraží,
kde běhal s plácačkou.30

Pod junáckou vlajkou
Po válce byl skauting v Československu velmi populární, i díky protinacistickému postoji řady jeho členů.
Počet skautek a skautů dosáhl bezmála dvou set tisíc. Ctirad s kamarádem Vladimírem Hradcem31 vstoupili do 37. oddílu Roverů Poděbrady,
vedeného Mirkem Trajhanem, zvaným
Ouřada. Stali se nadšenými skauty
a složili skautský slib: Slibuji na mou
čest, jak dovedu nejlépe: milovat vlast
svou, Republiku československou, a sloužit jí věrně v každou dobu, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony junácké, duší i tělem být hotov pomáhat
bližnímu svému. Skautskou činností
trávili hodně času.
Poděbradští junáci zažili v neděli
2. září 1946 mimořádnou událost,
když do města přijela okolo 11. hodi-

ny dopoledne světová náčelní skautek, sedmap adesátiletá lady Olave
Baden-Powell, manželka zakladatele
skautingu Roberta Baden-Powella.
V rámci své osmidenní cesty do Československa, během níž byla spolu
s náčelníkem československého Junáka dr. Rudolfem Plajnerem přijata
prezidentem republiky dr. Edvardem
Benešem, navštívila řadu měst v Čechách, na Moravě i na Slovenska.
V Poděbradech se zúčastnila slavnostní přehlídky junáctva, v oboře si prohlédla ukázkový tábor. V 15.30 hod.
odjela do Hradce Králové.
Jako jeden z organizátorů návštěvy
a jako člen doprovodu lady Baden-Powell
jsem zažil bouřlivé nadšení všude, kudy
kolona aut vedená džípem se skautskou
vlajkou projížděla. I na přeplněném poděbradském náměstí pod sochou krále
Jiřího, kde světové náčelní podal hlášení oblastní velitel doc. MUDr. Ladislav
Filip, a při přehlídce vzorně nastoupených oddílů, kdy jeden po druhém provolávaly svůj pokřik. Po prohlídce ukázkového tábora následoval skautský oběd

v pýše Poděbradských: v roubené chalupě a v přilehlé stodole s nádherným
mohutným krbem a obložením z dubu
několik set let ležícího v řečišti Labe
s vyřezávanými výjevy ze spisů E. T.
Setona. Také jsem se, byť jen jednou
a krátce, setkal s bratry Mašíny. Před
plápolajícím ohněm je bratr Filip představil světové náčelní jako syny hrdiny
odboje, plukovníka Josefa Mašína. Mám
za to, že jeden z nich pak anglicky recitoval báseň R. Kiplinga Když…32
Ctirad Mašín tehdy navštěvoval
na poděbradském zámku první ročník
internátního gymnázia – Koleje krále
Jiřího z Poděbrad, založené pedagogem
Františkem Jahodou po vzoru britských
soukromých kolejí. Na stejné škole pak
studoval i jeho bratr Josef a řada později známých osobností, například filmoví režiséři Miloš Forman a Ivan
Passer či dramatik Václav Havel.33
Matka si od školy slibovala, že chlapcům, kteří vyrůstali bez otce, vštípí
disciplínu a kázeň.34
V té době byla Zdeně Mašínové
udělena za účast v protinacistickém

Byl penzionován jako šedesátiprocentní invalida. Po obsazení zbytku Francie Němci v listopadu 1942 přešel přes Pyreneje do Španělska, kde byl zatčen a uvězněn. Podařilo se mu uprchnout a v srpnu 1943 se dostal do Anglie. Protože nebyl ze zdravotních důvodů
přijat do čs. vojska, vstoupil k de Gaullovým Svobodným Francouzům. Na jaře 1944 absolvoval v Anglii paravýcvik a 12. srpna 1944
byl vysazen ve Francii, kde s partyzány prováděl záškodnickou činnost. Byl vyznamenán francouzským řádem Čestné legie a dekorován americkým vyznamenáním Silver Star. Dne 30. června 1945 přistál na pražském letišti. Absolvoval sedmiměsíční kurz na
École militaire v Paříži a v červnu 1947 dokončil studium na vysoké škole válečné v Praze. Na podzim 1948 vstoupil opět do Cizinecké legie. Sloužil ve Vietnamu, v Koreji, Maroku a Alžírsku. Dne 22. května 1961 byl demobilizován. Zemřel 8. srpna 1989. Je autorem
vzpomínek Moje matka cizinecká legie (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1977).
30	Elektronická korespondence Josefa Mašína s Jaroslavem Čvančarou, 17. 12. 2010.
31	Vladimír Hradec se narodil 30. května 1931 v Poděbradech. Po absolvování reálného gymnázia pracoval jako chemický laborant
u firmy Koramo. Od roku 1951 studoval na VŠCHT v Praze. Stal se zbrojířem skupiny bratří Mašínů, ukrýval zbraně získané přepady, Ctiradovi dodával chloroform, pořídil i cyankáli a účastnil se vloupání do dolu Kaňk. Sestavil radiokomplety pro udržování
spojení, které ale nebyly nakonec použity. Zatčen byl 25. listopadu 1953. Byl odsouzen za velezradu, vyzvědačství a rozkrádání
národního majetku k odnětí svobody na 22 let. Propuštěn na svobodu byl po jedenácti letech.
32	Elektronická korespondence Jaroslava Čvančary s Jiřím Navrátilem, 22. 1. 2011. Současný první místostarosta Junáka Jiří Navrátil vzpomínal, že na návštěvu Československa, která trvala od 25. dubna do 6. května 1947, přijel také ředitel mezinárodní skautské kanceláře, koordinátor skautského hnutí plk. John Skinner „Belge“ Wilson, blízký spolupracovník zakladatele skautingu sira
Badena-Powella. Ve Skotsku za války organizoval výcvik norských parašutistů.
33	K dějinám poděbradské koleje MAREČEK, Jiří: Středočeská kolej krále Jiřího z Poděbrad – příběh jedné „lepší“ školy. In: Vlastivědný zpravodaj Polabí, 1999, č. 33, s. 130–136.
34	MASIN, Barbara: Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů. Mladá fronta, Praha 2005, s. 64–65.
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Fotografie V. třídy Koleje krále Jiřího z Poděbrad ze školního roku 1946/1947 (Ctirad Mašín
označen křížkem). Vpravo osvědčení o udělení čs. medaile Za chrabrost Ctiradu Mašínovi,
17. září 1946.
Foto: AZM
odboji čs. medaile Za zásluhy I. stupně.35 Dne 17. září 1946 vyznamenal
prezident republiky Ctirada a Josefa
čs. medailí Za chrabrost.36
O otcově hrdinství se začalo psát
v knihách,37 byla po něm pojmenována
ulice a na dům, v němž ho Gestapo po
přestřelce dopadlo, byla umístěna
pamětní deska. Dne 19. února 1947 byl
in memoriam povýšen do hodnosti
brigádního generála. V červenci téhož
roku, u příležitosti třicátého výročí
památné bitvy u Zborova, byla gen.
Mašínovi in memoriam udělena Zborovská pamětní medaile. Dne 7. září
1947 byl slavnostně odhalen neokázalý pomník v jeho rodných Lošanech.38
Ctirad se jako zapálený skaut zúčastňoval lesních brigád, pomáhal při
žních. V létě 1947 se spolu se svým
37. oddílem vydal na několikatýdenní
brigádu na Šumavu. Káceli stromy,
vykopávali pařezy. Poté oddíl podnikl
týdenní cestu podél hranice. Několikrát ji přitom překročil. Nikde ani

stopy po celnících. Vesnice a samoty
byly po odsunu německého obyvatelstva opuštěné a zpustlé. Zásoby docházely, nebylo kde si co koupit. Mladíci poznali skutečný hlad. A právě na
této cestě zastihla Ctirada radostná
zpráva: byl vybrán jako člen československé výpravy na první poválečné
skautské Mondial Jamboree de la Paix
(Světové jamboree míru) ve Francii.
Na nádraží přišli účastníky vyprovodit
náčelník Junáka prof. Dr. Rudolf Plajner
a div. gen. Heliodor Píka.
Jamboree se uskutečnilo ve dnech
9. až 18. srpna 1947 v Moisson na severu Francie. Náš zvláštní vlak s ne–
uvěřitelným počtem 500 skautů projížděl
krokem rozbombardovaným Německem.
Vše v troskách. Trať lemovaly rozbité
vagony a lokomotivy. Tam snad nebyla
jediná střecha. Jenom les jakýchsi komínů. Všechno rozbité. Ve Francii to bylo
fajn, až na to jídlo. Náš tábor byl u jakési mělké řeky. Spali jsme ve velkých
čtyřhranných vojenských stanech. Šel

jsem se k řece umýt, ale voda byla úplně
kalná. Člověk neviděl ani centimetr pod
vodu. Samé bahno! Protože jsem se už
dlouho předtím nemyl, tak jsem do ní
vlezl, že se celý vykoupu. Voda byla jen
po pás. Najednou jsem narazil na cosi
odporně mazlavého, slizkého. Vytáhl
jsem to ven, a byly to balíky drátem
svázaných sušených ryb. Pořadatelé to
měli namočené v té špinavé vodě, zřejmě
aby to potom uvařili. Tím nás jako chtěli krmit! To teda bylo něco! Na druhou
stranu, země byla zchudlá válkou, všechno bylo tehdy na lístky. Prostě nebylo
jídlo. To, co jsme od Francouzů dostávali, nestálo za nic. Jediné, co se dalo
jíst, byly ty jejich chleby, něco podobného, čemu se dnes říká bageta. To bylo
dobrý. Ale jinak jídlo nestálo za nic
a dodnes si na to vzpomínám. Maso
téměř vždy smrdělo. Jednou nám dali
uzené, také neuvěřitelně smrdělo. My
ale byli hladoví jak psi, tak jsme se šli
poradit s Harrym. To byl jeden z našich
vedoucích. Byl to starší chlapík s ostřej-

35	Viz Osobní věstník MNO č. 88 (1946), s. 921.
36	Tamtéž, s. 925. Dokument o udělení medaile podepsal ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda. AZM, Osvědčení o udělení československé medaile za chrabrost, 17. 9. 1946.
37	Již krátce po skončení války vyšla pamětní kniha řídícího učitele z Lošan. Srov. PROCHÁZKA, Jaroslav: Sestupme ke kořenům. Příspěvek
ke kronice rodu Mašínů. MNV, Lošany u Kolína 1947.
38	Blíže NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, s. 164–166.
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Ctirad Mašín na francouzském jamboree a pohlednice, kterou odtud poslal babičce, srpen 1947

šími rysy, tedy pro nás mladý kluky
starší. Možná mu nebylo ani třicet.
V civilu byl řezníkem, myslím odněkud
z Ostravy. On k tomu smradlavýmu
masu čichl a řekl: „Jo, to je OK!“ Tak jsme
to smíchali s bramborovou kaší, ale
stejně jsme to museli nakonec vyhodit.
Taky si vzpomínám, že tam byla velká
sháňka po odznacích. Každý se snažil

získat co nejvíce odznaků od skautů
z cizích zemí. Tak se to různě vyměňovalo. Někteří skauti od nás, to byli panečku sběratelé! Ti jich měli celé hromady… Ani nevím, za co to měnili. Já totiž
neměl nic!39
Po skončení jamboree odjel Ctirad
s ostatními do Normandie. Na cestě
si chlapci prohlédli přístav Cherbourg

Foto: AZM
a místa spojená s invazí. Značný dojem
na něho udělaly rezavějící vraky lodí,
všemožné válečné techniky. A také
vůně moře, neznámá chuť slané vody,
písečné duny… Avšak protože do
Francie odjel narychlo, rovnou ze
Šumavy, chyběla mu výbava. Ze staré
německé deky si sice ušil spací pytel,
ale i tak mu byla v noci zima. Když
navíc delší dobu pršelo, měl všechno
promočené. Poté odjeli do Paříže, tam
na něj udělalo největší dojem námořní muzeum.
Členem Junáka se stal také Josef:
Do skautu jsem také chodil, ale ne tak
pilně jako Radka. Proto si na skautovaní zas až tak moc nevzpomínám. Jen
to, že jsme tehdy nosili manšestrové
krátké kalhoty a upravené hnědé košile po Hitlerjugend. Dobré bylo, že jsem
se ve skautu začal učit morseovce. Sice
jsem se stačil naučit jen tři písmena,
A, B, C, ale to se mi pak později v komunistické base docela hodilo. Tehdy
mě ale mrzelo, že jsem také nemohl
odjet na to jamboree. Brali totiž jen
starší kluky. Zato jsem směl příští rok
během prázdnin „sloužit“ u 1. dělostře-

39	Rozhovor Cleveland. K jamboree ve Francii v roce 1947 srov. vzpomínky Václava Vebera: BLAŽEK, Petr – SVOBODA, Libor: Vyhýbal jsem
se kolektivním pracím. Životopisný rozhovor s Václavem Veberem. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 10.
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Zdena Mašínová (uprostřed) v Lošanech, 1948

Foto: AZM

leckého pluku v Ruzyni. Velitelem tam
byl plukovník Svoboda. Velice si vážil
našeho otce. Byl bývalým podřízeným
gen. Studlara a oba sloužili ve Svobodově východní armádě. Nabídl mi,
abych strávil prázdniny s jeho plukem.
Vyfasoval jsem pravou uniformu, jezdil
s džípem, spal jsem v kasárnách a absolvoval s nimi i polní cvičení. O plk.
Svobodovi jsme též potom uvažovali,
že bychom s ním začali eventuálně
spolupracovat při návratu a kontaktu
s plk. Vaňkem, který měl podle našich
plánů sehrát významnou roli při případném protikomunistickém povstání.40
Chlapci pravidelně cvičili a běhali.
Svědčí o tom nejen známé fotografie,
na nichž jsou zachyceni u vodárenské
věže v poděbradském parku, ale také
například diplom, který v květnu 1947
obdržel Ctirad za účast na sokolské
slavnosti pro československé školáky,
která spočívala v běhu na trase Poděbrady – Sadská.41 Na sokolské soutěže

jezdil také Josef, který na nich obdobně jako Ctirad 42 získával Tyršův odznak zdatnosti. 43 V tomto období
trávil Josef hodně času také hraním
košíkové společně s Milanem Paumerem a Zbyňkem Janatou
Matka, která byla vynikající klavíristka, se po válce snažila, aby synové
dostali hudební vzdělání. Radek chodil
na klavír, jeho bratr Josef na housle, kam
ho doprovázel Milan Paumer. Stejně jako
ostatní kamarády je však více zajímaly
zbraně a automobil značky Steyer, který společně postavili ze tří nefunkčních
vozů po Němcích. Po škole, když nekopali do mičudy nebo nešli do skautské
klubovny, si poděbradští kluci stále
ještě hráli s pancéřovými pěstmi a samopaly. Josef našel využití pro své
prázdné pouzdro na housle: když se chtěl
cvičit ve střelbě, nosil v něm obvykle
samopal. Nikdy si neosvojil takový vztah
k vážné hudbě, jaký mu chtěla vštípit
matka.44

V rodinném albu Mašínových se
zachoval snímek svalovců v zápasnických trikotech, ozdobených medailemi. Jedním z nich byl mnohonásobný
mistr Československa Gustav Frištenský, profesionální mistr Evropy v řecko-římském zápase. Když se prozradilo, že finančně podporuje ilegální
odbojovou skupinu na Olomoucku, byl
v únoru 1944 v pražském hotelu Neptun zatčen a téměř devět měsíců vězněn. Skoro sedmdesátiletý silák
s postavou antické sochy se po válce
do zápasnického ringu ještě vrátil
a porážel mnohem mladší soupeře. Ve
stejné době se stal jedním z přátel
Zdeny Mašínové. Poslední roky jeho
života byly plné trpkosti. Ze dvora
v Lužicích, do kterého vložil většinu
peněz, se po únoru 1948 stal státní
statek. Slavný zápasník se ocitl prakticky bez prostředků a nakonec zemřel zcela zapomenut 6. dubna 1957
v Litovli.
Zdena Mašínová se po válce stala
za organizaci politických vězňů členkou Národní fronty v Poděbradech
a záhy na výzvu KSČ vstoupila do jejích řad. Tento krok nebyl výrazem
vyhraněného politického postoje,
spíše vyjadřoval snahy o udržení určité pozice a vlivu Svazu osvobozených
vězňů a později sjednoceného Svazu
bojovníků za svobodu.

Kostky jsou vrženy
Po únoru 1948 zahájili představitelé
komunistického režimu boj proti skutečným i domnělým oponentům, který vedli za pomoci brutálních metod.
Bezpečnostní orgány v něm používaly jakékoliv prostředky. Nemilosrdně
likvidovaly nejen politické, ale i jiné
potenciální odpůrce. Demokratičtí
politici, důstojníci armády i policie
byli propouštěni ze zaměstnání, vzápětí zatýkáni a odsuzováni k těžkým

40	Elektronická korespondence Josefa Mašína s Jaroslavem Čvančarou, 17. 12. 2010.
41	
AZM, Diplom z předsletové tělovýchovné slavnosti československých škol v Praze, květen 1947.
42	Tamtéž, Diplom o udělení Tyršova odznaku zdatnosti Ctiradu Mašínovi, 31. 5. 1950.
43	MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínových, s. 103.
44	MASIN, Barbara: Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů, s. 65–66.
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Ctirad a Josef Mašínovi a Milan Paumer v poděbradském parku, okolo roku 1950
trestům. Narůstaly případy perzekuce účastníků nekomunistického proti
nacistického odboje, celé rodiny byly
vystěhovávány z bytů. 45
Jedním z hlavních cílů nového režimu bylo ideologické působení na děti
a mládež a prosazování politiky vládnoucí strany. Trnem v oku se jim proto rovněž stala největší tělovýchovná
organizace Sokol a pochopitelně i největší skautská organizace Junák. Obě
měly dlouhodobou tradici, propracovanou výchovnou metodiku i popularitu u veřejnosti. Komunisté v nich
spatřovali nežádoucího a nebezpečného konkurenta. Proto již během únorových událostí začaly v Junáku i So-

kole čistky. Ve dnech 23.–24. dubna
1949 se v pražském Radiopaláci konala konference, na které byly sloučeny
hlavní mládežnické organizace v jednotný Československý svaz mládeže
(ČSM). Současně byla ustavena jednotná dětská organizace – Pionýrská organizace ČSM. Svaz byl složkou Národní fronty a podléhal přímému
řízení komunistické strany. I ostatní
mládežnické organizace byly postupně likvidovány. V roce 1950 byl oficiál
ně oznámen zánik Junáka a ukončena
jeho činnost. Byli jsme vzteky bez sebe,
když komunisté rozpustili Junák, Sokol
a také katolické organizace YMCA
a YWCA a další nekomunistické organi-

Foto: archiv Milana Paumera
zace. Jedinou povolenou mládežnickou
organizací se stal ČSM.46
Snahy komunistů o zdiskreditování
národního odboje zasáhly i rodinné
přátele Mašínových – otcovy druhy
z ruských legií, z meziválečné armády
a odboje. Mnozí putovali do kriminálu,
jiní, pokud to bylo možné, volili odchod
z vlasti. O činech plk. Josefa Mašína
a jeho přátel se již nemluvilo a nepsalo.
Oficiální historiografie začala odbojové zásluhy připisovat výlučně členům
komunistické strany. Její snahou bylo
nejen upravovat nedávné dějiny tak,
aby KSČ působila jako jediný pozitivní
činitel, ale věnovala značné úsilí i diskreditaci nekomunistického odboje.

45	K rozsahu represe blíže BLAŽEK, Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. In: ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ,
Patrik – GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára.
ÚPN, Bratislava 2005, s. 8–22.
46	Rozhovor Cleveland.
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Osvědčení o absolvování partyzánského kurzu bylo Ctiradu Mašínovi vydáno 8. prosince 1948
Foto: AZM
Pod nátlakem národního výboru se
musela Zdena Mašínová se syny přestěhovat z vily v ulici Na Chmelnici do
činžovního domu v centru města, do
ulice přejmenované na Gottwaldova,
a později do Činěvsi asi dvacet kilometrů severně od Poděbrad, kde bydleli
ve zcela nevyhovujících podmínkách.

Počátky ilegální činnosti bratří
Mašínů je možno klást právě do tohoto období vrcholící represe, tedy na
přelom let 1948 a 1949. V rané fázi
spočívala jejich protirežimní činnost
v drobných sabotážích, ve vytloukání
oken zapálených straníků, v psaní
hesel a letáků či v ničení stranických

agitačních skříněk.47 Dělali to živelně,
neplánovitě, nahodile.
Pro jejich motivaci byl zásadní odkaz protinacistického odboje. Podle
vzoru Tří králů začali obalovat munici z leteckých kanonů asfaltem
a uhelným mourem a po cestě do
školy ji takto maskovanou házeli do
uhlí tendrů parních lokomotiv. K razantnějším akcím jim však chyběly
odborné znalosti. Partyzánskou činnost považovali za nejefektivnější
a nejvhodnější taktiku narušování
nepřítelova zázemí. Z tohoto důvodu
se Ctirad přihlásil do zvláštního záškodnického kurzu, organizovaného
Svazem brannosti v Poděbradech.
Kurz vedl uvědomělý komunista, snad
bývalý partyzán. Byl zaměřen proti
„reakci“, záškodníkům a západním
agentům. Z hlediska dalších kroků
se kurz, byť krátký (trval od 10. do
13. října 1948), ukázal jako velmi užitečný. Ctirad získal nejen osvědčení,
že je dobře způsobilým k zastávání
funkce instruktora partyzánského výcviku, 48 ale pro pozdější razantnější
akce nabyl mnohých odborných znalostí a zkušeností cenných pro něj
samotného i pro ostatní. Uvědomělého instruktora ani ve snu nenapadlo,
koho vlastně školí.
Bratři Mašínové se společně s bratry Vladimírem a Jiřím Hradcovými
a Zdeňkem Procházkou soustředili na
získávání různých střelných zbraní
a munice. Základem jejich arzenálu
byly zpočátku zbraně, které našli po
skončení války (navíc měli ještě několik starých palných zbraní po otci):
Odhozené zbraně a opuštěná vozidla
prchajícího Wehrmachtu byly roztroušeny po celé zemi. Na polích a podél
silnic ležely protiletadlové projektily. Na
železniční stanici stály 30mm protiletadlové kulomety a množství munice, tak
jak je tam Němci zanechali. Bylo to jako
v samoobsluze.49 Tak na to vzpomínal
Vladimír Hradec. Ve sklepě rodinné-

47	Srov. BURSÍK, Tomáš: Třetí odboj a skupina bratří Mašínů. In: MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan: Cesta na severozápad,
s. 27; CHALUPOVÁ, Markéta: Nebojovali švestkovými knedlíky. Odbojová skupina bratří Mašínů v zrcadle dobového tisku, s. 32.
48	
AZM, Osvědčení o absolvování partyzánského kurzu, 8. prosince 1948.
49	MASIN, Barbara: Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů, s. 63.
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ho domku Hradcových vybudovali
tajnou střelnici. Střelbu z pistolí a samopalů cvičili s ostrou municí. Zájem
o zbraně byl patrně také důvodem,
proč Ctirad Mašín 12. května 1949
složil s velmi dobrým prospěchem
zkoušku z myslivosti před zkušební
komisí Okresního mysliveckého spolku v Poděbradech.50
Neblahé rodinné zkušenosti rodiny
jen prohlubovaly nepřátelské stanovisko k totalitnímu režimu u obou
bratrů, kteří se postupně radikalizovali. Stejně jako část veřejnosti očekávali vypuknutí nového válečného
konfliktu. Značný vliv na jejich postoje měla i násilná kolektivizace venkova. Postihla četné rodinné přátele
a známé, včetně spřízněné rodiny
Švédových z Lošan.51 Na jaře 1949 byl
odsouzen jejich rodinný přítel brig.
gen. Jan Studlar 52 , kterému se záhy
po propuštění podařilo uprchnout za
hranice. Stejné štěstí neměl brigádní
generál Josef Mrázek, který byl ve
vykonstruovaném procesu odsouzen
k dlouholetému trestu odnětí svobody. Další známý, divizní generál Karel
Kutlvašr, si vyslechl rozsudek doživotního těžkého žaláře. JUDr. Milada
Horáková, přítelkyně a spoluvězeňkyně Zdeny Mašínové, byla záhy po
únoru 1948 zbavena politických i jiných veřejných funkcí a donucena
rezignovat na poslanecký mandát. Na
podzim 1949 byla společně s řadou
svých přátel, politických spolupracovníků a známých zatčena. Zdena Ma-

Vysvědčení o zkoušce z myslivosti, kterou složil Ctirad Mašín 12. května 1949

Foto: AZM

50	
AZM, Vysvědčení o zkoušce z myslivosti, 12. května 1949.
51	Václav Švéda se narodil 26. dubna 1921 v Pivíně. Po okupaci se pokusil odejít ke vznikající čs. zahraniční armádě. Byl zadržen, ale podařilo se mu uprchnout. Při přechodu německo-švýcarské hranice byl znovu dopaden a v roce 1942 Lidovým soudem v Berlíně odsouzen
k 15 letům káznice. Osvobození se dočkal v dubnu 1945 ve věznici Brandenburg. Po absolvování základní vojenské služby maturoval, poté
hospodařil na statku v Lošanech, který byl začátkem 50. let rodině násilně odebrán. S manželkou Ludmilou, která byla adoptivní dcerou
příbuzných pplk. Mašína, a dvěma nezletilými dětmi byl násilně vystěhován. Pracoval jako brigádník, pomocný dělník, závozník. Zapojil
se do odbojové činnosti bratří Mašínů. Zúčastnil se přepadení vozidla s penězi u Hedvikova. Jeho zásluhou se skupina zmocnila donaritu
v dole Kaňk. Podílel se také na zapalování stohů na Kroměřížsku. Během útěku do Západního Berlína byl 17. října 1953 postřelen a následně zadržen. Poté byl vydán do ČSR. Nejvyšší soud v Praze jej odsoudil v hlavním líčení konaném ve dnech 25. až 28. ledna 1955 k trestu
smrti. Oběšen byl v Praze na Pankráci 2. května 1955. Komunistický režim se pomstil i jeho rodině. Dne 25. listopadu 1953 byli zatčeni
a poté odsouzeni jeho otec František k 15 letům odnětí svobody, bratři Vratislav a Zdeněk ke 20 letům a manželka Ludmila k 18 letům.
52	Gen. Jan Studlar se narodil 14. května 1896 v Čichticích u Bavorova. Za první republiky sloužil spolu s pplk. Josefem Mašínem u dělostřelectva v Českých Budějovicích. V březnu 1939 spolupracoval při ukrývání zbraní a výbušnin a budování zpravodajské struktury
Obrany národa. V prosinci 1939 odešel na francouzský konzulát v Budapešti a zapojil se do tajné, tzv. exportní skupiny. Po prozrazení
včas unikl do Francie, kde v Sigeanu převzal velení nad 1. dělostřeleckým oddílem. Po pádu Francie odplul transportem do Velké Bri-

paměť a dějiny 2013/03

PD_03_2013.indb 109

109

10/2/13 1:53 PM

třetí odboj

šínová proti tomuto kroku veřejně
protestovala. Tím se samozřejmě
ocitla sama na seznamu nepohodlných osob. Milada Horáková byla po
procesu, který doprovázela otřesná
propagandistická kampaň, oběšena
v ranních hodinách 27. června 1950
společně s Janem Buchalem, Závišem
Kalandrou a Oldřichem Peclem. Jejich
poprava, stejně jako likvidace dalších
příslušníků elity národa (z armádních
důstojníků byli postupně oběšeni gen.
Heliodor Píka, mjr. Miloslav Jebavý,
plk. Josef Gonic, plk. Vilém Sok, kpt.
Karel Sabela, plk. Květoslav Prokeš,
mjr. Miroslav Plešmíd, mjr. gšt. Jaromír Nechanský, pplk. František Skokan, mjr. Claudius Šatana a další53 )
i soudní procesy se stovkami skautů,
z nichž byli mnozí nařčeni ze špionáže a jako nepřátelé národa odsuzováni k mnoha letům těžkého žaláře,
měly hluboký vliv na postoje bratrů
Mašínových.
U jejich matky se postupně stále
více projevovaly vleklé zdravotní problémy. V letech 1951–1954 prodělala
několik operací střev, které ale zažívací potíže nevyřešily (s nimi se pak

potýkala i v době věznění – nově se
objevily výrazné žaludeční potíže).54
Ctirad Mašín maturoval v červnu
1950, tedy v době, kdy stála před soudem doktorka Horáková. Na karikatuře pro maturitní tablo byl ztvárněn
jako milovník techniky a zbraní – v jedné ruce drží francouzský klíč, v druhé
pancéřovou pěst. Vedle každé karikatury připojil autor větu, která měla
maturanta vystihovat. U Ctirada to
byla průpovídka naznačující, že občas
chyběl při vyučování: Kluci, já du domů,
a tomu… ehm… řekněte, že jsem šel na
ouřad.55 Po maturitě chtěl Ctirad následovat otcova a strýcova příkladu
a plánoval, že se stane důstojníkem
československé armády. Podal si přihlášku na Vojenskou akademii v Hranicích. Jeho žádost byla ovšem zamítnuta. S pomocí dobrých rodinných
přátel se nakonec dostal alespoň na
Fakultu strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze.
Dne 10. října 1950 byl předvolán
k Lidovému soudu v Poděbradech,
který ho dosoudil ke dvěma měsícům
podmíněně za údajně úmyslné poškození traktoru při letní brigádě.56 Pro-

blémy měl také s otcem jednoho
z poděbradských mladíků, se kterým
se popral: Když jsme chodili tancovat
na záložnu, byli jsme většinou ve společnosti našich spolužáků z Koleje, což
se nelíbilo skupině kluků, kteří do školy
nechodili (nevyhlášený třídní boj) a nás,
jako jednotlivce, na cestě domů ohrožovali. Toto se stalo několikrát. Jednoho
dne jsme se však na to připravili a pár
těch kluků jsme chytli a zpráskali na
Jiřího náměstí před záložnou na druhé
straně silnice u zdi zámku. Myslím, že
otec jednoho z těch kluků, takový místní darebák, jmenoval se Čulda, vedoucí
bandy, co přepadávala lidi, si potom na
Radku stěžoval na národním výboru, že
jeho syn dostal vejprask a že ho Radka
táhnul za nohu. Klukovi mimo pár modřin nic nebylo, též z celé té věci nic nebylo. Problémy poté ustaly.57
O rok později maturoval i Josef. Rovněž jeho zájem o studium na Vojenské
akademii byl bezpředmětný. Byla mu
nabídnuta pouze podřadná práce. Raději se přihlásil sám na správě polesí
v Jeseníku. V té době se začal v rodině
Mašínových objevovat častěji i Zbyněk
Roušar 58, který navázal známost se

tánie. V roce 1943 byl převelen do SSSR jako velitel dělostřelectva 1. čs. samostatné brigády, s níž se zúčastnil bojů o Bílou Cerekev
a Žaškov. Bez ohledu na předchozí bojové zásluhy byl z rozhodnutí NKVD vyhoštěn ze SSSR. Poté působil jako učitel na britském dělostřeleckém učilišti v Egyptě, následně byl ustanoven náčelníkem čs. vojenské mise při partyzánském hlavním štábu Slovenie v Jugoslávii. Do vlasti se vrátil v květnu 1945. K 1. únoru 1949 byl jako politicky nespolehlivý dán do výslužby a krátce poté zatčen. Již
23. dubna 1949 ho Státní soud v Praze odsoudil k 10 měsícům těžkého žaláře, zároveň byl degradován na vojína v záloze. Po propuštění
se mu šťastnou shodou okolností podařilo i s manželkou uprchnout z Československa. V USA se živil jako geometr. Zemřel 17. července
1969 v New Yorku.
53	Blíže PEJČOCH, Ivo: Vojáci na popravišti. Vojenské osoby, popravené v Československu z politických důvodů v letech 1949–1966 a z kriminálních
příčin v letech 1951–1985. Svět křídel, Cheb 2011.
54	Ing. Zdena Mašínová byla zatčena 26. listopadu 1953. Vězněna byla v samovazbě, v betonové kobce, a veškeré její žádosti o léčbu byly
odmítnuty s tím, že simuluje. Původně byla zahrnuta do obžaloby s ostatními zatčenými v souvislosti s odbojovou skupinou bratří
Mašínů. Trestné činnosti se měla dopustit tím, že věděla o jejich činnosti a pomáhala jim (ve skutečnosti se ji synové snažili všemožně
chránit, a proto ji s tím, co dělali, zásadně neseznamovali). Z procesu byla ze zdravotních důvodů vyčleněna a souzena samostatně.
Senát Nejvyššího soudu v Praze ji 3. června 1955 uznal vinnou trestným činem velezrady a vyzvědačství a odsoudil ji k trestu odnětí
svobody na 25 let a k dalším trestům (původně jí byl navržen trest smrti). Zdena Mašínová zemřela 12. června 1956 v pankrácké vězeňské nemocnici na rakovinu střev s metastázami do jater a okruží. Blíže k jejímu životnímu osudu MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf:
Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínových, s. 55–153.
55	Kopie tabla se dochovala v osobním archivu Vladimíra „Vodníka“ Novotného, Ctiradova spolužáka.
56	O výkonu trestu z tohoto podmíněného trestu rozhodl 9. dubna 1953 Lidový soud v Poděbradech. NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy
– neuspořádáno, Osobní vězeňský spis Ctirada Mašína, A07159, Usnesení Lidového soudu v Poděbradech pod předsednictvím dr. Pichla, sp. zn. T 137/50, 9. dubna 1953. Blíže BLAŽEK, Petr: „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském
lágru, s. 222–241.
57	Elektronická korespondence Jaroslava Čvančary s Josefem Mašínem, 7. 10. 2011.
58	Zbyněk Roušar se narodil 1. dubna 1908 v Panenském Týnci. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V roce byl 1937
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Karikatura Ctirada Mašína z maturitního tabla z června 1950 a Josef Mašín na maturitní fotografii z roku 1951
Foto: archiv Vladimíra Novotného, AZM
Zdenou Mašínovou a později se také
zapojil do odbojových aktivit.
Východiskem bratří Mašínů a jejich přátel pro odbojovou činnost byl
zásadní nesouhlas s novým režimem,
kterému se rozhodli škodit všemi
možnými prostředky. Vypověděli
nepříteli tvrdý a nekompromisní boj.
Od podzimu 1951 tak nemělo zůstat
jen u ničení nástěnek a psaní hesel.
Svůj odboj vzali smrtelně vážně. Na
teror vládnoucího režimu odpověděli zbraněmi. Vycházeli ze zkušeností z druhé světové války, plánovali
řadu diverzních a sabotážních akcí,

včetně teroristických. Hodlali narušovat hospodářský život, šířit neklid
mezi komun ist y, přepadat nejen
menší a osamocené policejní služebny, ale plánovali i větší a odvážnější
akce, včetně fyzické likvidace některých vysokých komunistických
funkcionářů, jak o tom hovoří nejen
výslechové protokoly Státní bezpečnosti, ale i vzpomínky obou bratrů.
První akce s cílem získat zbraně však
nebyla příliš úspěšná. Zbraně pocházející z poděbradského muzea byly
nepoužitelné, neměly závěry. Není
jasné, kdy přesně se tato akce odehrá-

la.59 Stejně dopadlo i vyloupení skladu
Svazu brannosti. Pro výrazný odboj
Mašínové potřebovali moderní pistole,
samopaly. I když hlavním cílem skupiny bylo rozvracet režim zevnitř, nikoliv zabíjet, dostali se její členové záhy
do situace, kdy podle jejich slov zbývala jediná možnost: buď my, nebo oni!
Dne 13. září 1951 zahájili bratři Mašínové, které doprovázel jejich přítel
Milan Paumer, ozbrojený boj proti
komunistickému režimu přepadením
stranice Sboru národní bezpečnosti
v Chlumci nad Cidlinou. Kostky byly
vrženy.

jmenován členem mezinárodní komise pro Španělsko. V květnu 1939 přešel hranice do Polska. Na lodi Chrobry odplul do Francie, kde
vstoupil do Cizinecké legie. Po vypuknutí války se vrátil z alžírského Oranu do Francie k československým zahraničním jednotkám,
s nimiž se zúčastnil ústupových bojů. Po porážce Francie se dostal lodním transportem do Velké Británie, kde vstoupil do československého vojska. Po válce se stal zpravodajským důstojníkem. V březnu 1946 byl jmenován konzulem v Belgickém Kongu. Přestože byl od
roku 1945 členem KSČ, v roce 1950 ho z funkce odvolali. Nastoupil jako pomocný údržbář do národního podniku MEVA v Chomutově.
Na odbojové činnosti se sice přímo nepodílel, ale vykonával funkci pokladníka a připravoval odchod Mašínů a jejich druhů k americké
armádě. Byl zatčen 26. listopadu 1953 a odsouzen za velezradu a vyzvědačství k trestu odnětí svobody na doživotí. V polovině 60. let byl
amnestován.
59	V archivu Polabského muzea v Poděbradech se dochoval nepodepsaný dokument, v němž je zaznamenán pokus o vloupání do prostor
muzea na počátku října 1946. Nebyly při něm ovšem odcizeny žádné zbraně: Ze 3. na 4. října pokus o vniknutí do přízemí muzea a pokus
o otevření uzavřené vitríny se zbraněmi č. 118. Viz Polabské muzeum Poděbrady, Zpráva o činnosti archiváře za měsíc září na výborové schůzi
11. 10. 1946. Podle muzejní historičky PhDr. Heleny Lipavské, s níž osobně hovořil v Polabském muzeu Petr Blažek za přítomnosti Milana
Paumera v srpnu 2009, napsal zmíněný záznam patrně někdejší pracovník muzea Jaromír Picka. Ze záznamu rovněž není jasné, jaké
zbraně se ve vitríně měly nacházet. Bratři Mašínové i Milan Paumer každopádně vyloučili, že by je z muzea odnesli před podzimem 1948.
Srov. KAČOR, Miroslav: Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové skupiny bratří Mašínů. Rybka Publishers, Praha 2009, s. 19 a 196.
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