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Případ bratří Mašínů

Výzbroj skupiny sestávala ze čtyř pistolí. Radek měl 9mm P-38, dva rezervní zásobníky 
a 21 ran. Pepa nesl 7.65 Walter se […]1 náboji. Milan byl vyzbrojen pistol Star (španělský 
výrobek) 9 mm, neměl rezervní zásobník. Václav měl československou policejní pistoli 
CZ 7.65, která byla úplně nová. Ukořistili jsme ji na jednom dřívějším nájezdu společně 
s Milanovou pistolí a množstvím jiných zbraní. Zbyněk nebyl ozbrojen. Nebylo to proto, 
že bychom měli nouzi o zbraně, ale všechny zbraně byly již ukryty a neočekávali jsme 
ostatně žádné potíže při přechodu. Nemusím však podotýkat, že se to Zbyňkovi vůbec ne-
zamlouvalo. Byl totiž poněkud pozadu s body a říkal, že takto žádné nezíská (měli jsme 
bodovací systém, za každou akci, jíž jsme se zúčastnili, byl jeden bod, za odprásknutého 
komunistu dva body). 
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(MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan: Útěk z ČSR 1953, in TÍŽ: Cesta na severozápad, Academia, 
Praha 2010, s. 43)

Radek, ten byl iniciátorem všech těch věcí. On byl k tomuhle nadanej. Řek, že jsou v Če-
lákovicích nějaký zbraně a že to udělá a tak jsme tam jeli. V těch letech, kdy jsme byli 
mladí, tak jsme se taky nevyptávali na všelijaký detaily. Prostě jsme věděli, že tam jsou 
zbraně, tak jsme tam šli a udělali jsme to.

Dokument 5: Výpověď Milana Paumera o přepadení služebny v Čelá-
kovicích (výpověď v televizním dokumentu, 1995)

(Země bez hrdinů, země bez zločinců (1995, r. Martin Vadas, 31:41—32:08)

Dokument 4: Vzpomínky Ctirada Mašína na odchod z Československa 
(deníkový záznam z konce 50. let 20. století)
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Analyzujeme, interpretujeme:
 ■ Jaký byl postoj bratří Mašínů vůči komunistickému režimu?
 ■ Vyvíjel se nějak tento jejich postoj?
 ■ Jak Mašínové hodnotili příslušníky bezpečnostních složek?
 ■ Jak hodnotíte postoj Josefa Mašína z roku 2011?

M.V.: Často se zde v médiích hovoří o „nevinných obětech. . .“ Vnímáte někoho ze zemře-
lých v souvislosti s činností vaší odbojové skupiny jako „nevinnou oběť“?
J.M.: Komunisté se dostali k moci ozbrojeným násilím. Komunistická strana tady vyhlá-
sila třídní boj celému národu. Říkali dokonce „Kdo nejde s námi, jde proti nám“! A také 
proti nám šli. Všichni tři naši protivníci, kteří přišli o život, byli pochopy ozbrojených slo-
žek státního a stranického represívního aparátu, zločineckého režimu, vedeného Komu-
nistickou stranou Československa, jíž oni byli zapsanými členy. Ta strana zde vraždila. 
Všichni tři složili přísahu a slíbili věrnost nějakým „vymoženostem dělnické třídy“ a stra-
ně, za kterou byli ochotni položit své životy. Svou přísahu splnili. Svých činů a žádného 
z těchto individuí nelitujeme, oni ztratili život při výkonu svých funkcí. Nepovažujeme je 
za nevinné oběti.

Dokument 6: Současný postoj Josefa Mašína (výňatek z rozhovoru, 2011)

(Martin VADAS: Rozhovor s Josefem Mašínem, 23. 03. 2011, přístupné on-line: http://www.bojovnici.cz/?page=c-
la-nek&idc=46)


