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ODBOJOVÁ SKUPINA
BRATŘÍ MAŠÍNŮ

MICHAL BIHARY
• Jaká byla profese Josefa Mašína staršího, otce bratrů Ctirada a Josefa?

• Kde se nacházel v období I. světové války, na které straně bojoval a co byl cíl jeho boje?

• Kolik dětí vzešlo z manželství Josefa Mašína a Zdeny Novákové na rodovém statku v Lošanech u Kolína,
po jeho návratu z ruské anabáze?

Materiály v tomto souboru jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Citujte zdroj. Neužívejte dílo komerčně.
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• Vzpomenete si na jejich jména? Pokuste se je přiřadit k nabízeným:
Ctirad, František, Alfons, Hubert, Jiří, Zdena, Josef, Bohuslava, Karel

• Smířil se Josef Mašín starší s okupací Československa a vznikem Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939?
Co se svými společníky udělal bezprostředně před tím, než čs. vojenské objekty bez boje obsadila německá vojska?
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Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“,
který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

MODERNÍ DĚJINY.CZ

• Napiš název významné protinacistické odbojové skupiny, jejíž osud zpravoval Karel Kachyňa ve stejnojmenném
seriálu. Kdo zde byl vedle Josefa Mašína vůdčími členy.

• Poznáte ženu na fotografii, s níž byla vězněná Zdena Mašínová
za německé okupace a kterou v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu popravili komunisté?

• Jakou protinacistickou činnost prováděli mladí synové
vězněného důstojníka Josefa Mašína?
Kým byli po válce,
jako nejmladší členové odboje, za tuto
činnost vyznamenáni? Nápověda se
skrývá na předešlé
fotografii.

	
  

Josef Mašín ml. v roce 1945 Medaile Za chrabrost

• Ve kterém měsíci a roce komunisté v Československu uchopili moc?

Materiály v tomto souboru jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Citujte zdroj. Neužívejte dílo komerčně.
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• Jaké významné demokraticky smýšlející osobnosti a zároveň osobní přátelé rodiny Mašínových komunisté popravili?

• Vysvětli pojem „třetí odboj“, proti komu/čemu byl namířen a jak se lišil od odboje protihabsburského a protinacistického?

Pomník obětem komunismu (Petřín).

• V kolikátých letech 20. století se odbojová skupina kolem bratrů Mašínů aktivizovala? Jaké prostředky, bez nichž se
žádný odboj vést nedá, usilovali získat a následovali v tomto příkladu svého otce? Jakou formu odboje skupina zvolila,
násilnou či nenásilnou? Vysvětlete proč se rozhodli použít jimi zvolenou formu.
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• Kde a za co byl vězněn Ctirad Mašín? Co se zde těžilo a do jakého státu se zde vytěžený materiál odesílal, popřípadě
k čemu tato surovina sloužila?

• Věděla StB o násilných činech skupiny? Co znamená tato zkratka?

Snímky kanceláře, kde se členové skupiny zmocnili zbraní a Ctirad Mašín zabil stržm. Jaroslava
Honzátka.

Někdejší sídlo StB v pražské bartolomějské ulici.

• Vzpomenete si na nějaké další cíle, na které chtěla skupina zaútočit? Nápovědou může být buď předešlá fotografie
nebo obrázky následující.

Zamýšlený cíl skupiny převážel surovinu, která je i dnes velmi
střeženým a nebezpečným materiálem.

	
  

Materiály v tomto souboru jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Citujte zdroj. Neužívejte dílo komerčně.
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Cílem útoku měla být také budova, ve které sídlil nejvyšší orgán v zemi. O jaký
orgán, jehož nejvyšším představitelem byl generální tajemník se jednalo?
V roce 1968 pak obsadily tuto budovu tanky okupantů (dnes zde, na nábřeží
Ludvíka Svobody, sídlí ministerstvo dopravy).

	
  

• Co si k útoku na tyto cíle skupina obstarala v dole Kaňk u Kutné Hory?

	
  

• Co nakonec tyto plány zhatilo, proč se skupina kolem bratrů Mašínu rozhodla odejít na Západ?

• Jaká byla cílová destinace skupiny, přes jakou zemi museli přejít a existuje tento stát ještě dnes?
Kolik osob měla skupina, když v roce 1953 překračovala na severozápadě Československa státní hranici?
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• Zakresli na mapě v jakém městě se na vlakovém nádraží strhla přestřelka mezi pěticí Čechů a ozbrojenými složkami
daného státu.

• Kolik jich z původní pětice po měsíci došlo do vytčeného cíle, vzpomenete si na jejich jména?
Kam se posléze přihlásili a k čemu mysleli, že v brzké době dojde?

	
  
• Hrdinové? Vrazi? Vlastenci? Gangsteři? Svědomí národa? Krvelační vyvrhelové? Odbojáři? Zloději? Všemi prostředky
svobodu hájící lidé? Sledující pouze svůj prospěch? Bezohlední? ... Jaký příměr se vám zdá nejvíce vystihující činy odbojové skupiny bratří Mašínů? Zamyslete se nad užitím násilí v případě, když jiné - demokratické principy nefungují, svůj
názor se nebojte svobodně obhájit!
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