
Se Státotrok
Je dcerou jednoho z největších českých hrdň.lisefa
Mašína, jehož krutě mučiIi a popÍavili nacisté. Je..i.{

nezlomné a odvážné vlastenky Zdeny Mai.inoué, ktt

navzdory smrtelné nemoci v 50. letech utffi za.s$.:navzdory smrtelné nemoci v 50. letech utýryl! zag3 
;

komunisté. A ie sestrou bratrů Ctirada a Josďa ffiňo
kteří dodnes rozdělují českou spole.či
jsou chrabří bojovníci za svobodu
ZDENA MAšíNOVÁ (ffi) je žena.' ktl

nekompromisní postoje i činy obdiv.
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r Kdo je pÍovásskutečná osobnost?
Náš otec. |eho odkaz byl pro nás zásadní.

Bojoval za první světové válkyv Ruskujako
legionář a vrátil se jako jeden zposledních
v roce 1920. Maminka pocházela ze sokol'
ské vlastenecké rodiny. Měli jsme s bratry
velké štěstí, Že jsňe měli takové rodiče. Dá-

vali nám příklad pro celý Život.

l Jejich nez|omnost vás a|e hodně stála.

V naší ýhově se kladlvelký důraz na dů-

slednost a svědomí. Samozřejmě to zÍ7a-

menalo i oběti, kterých bylo v naší rodině
nepočítaně.
l Třeba právě váš otecJosef Mašín. Do od-

boie vstoupil hned v roce 1939?
Ano, ale aŽ po dohodě s naší maminkou'
která na sebe vzala veškerou zodpovědnost.
Otec měl nás tři a bez svolení matky by to

nikdy neuděIal. oba velice dobře věděli'

Co to za okupace znamená. otec sám bral
vstup do vojenského odboje jako povin-
nost, byl přece československý důstojník.

V době okupace byl zástupce velitele vojen-
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Je sestrou Ctirada a Josefa Mašínových.
A také dcerou podp|ukovníka prvore-
publikové armády a jednoho ze slavné
odbojové skupiny Tří králů Josefa Mašína
(da|šími by|iVác|av Morávek a Josef Ba.

|abán)a Zdeny Mašínové starší, umučené

komunisty. Třebaže se narodi|a s vážným
postižením nohou' perzekvova|i ji nacisté

i komunisté. Po revo|uci 'l989 se věnova-

Ia bádánívarchivech, rehabiIitaci obětí
komunistické zvů|e a snaží se o navrácení
rodového síd|a v Lošanech u Ko|ína'

ské posádky v Ruzyni a ta kasárna odmí-
tl lydat nacistům, přestoŽe dostal rozkaz.

Českoslovenští důstojníci ho k tomu do-

konce museli donutit násilím.
I H|ídalovás pakgestapo?

|akmile odešel do odboje, přepady gestapa

u nás byly téměř kaŽdou noc. To si pama-

tuji dodnes Žive. A to jsme tam zůstaly jen

tři děti, maminka a sudetoněmecká hos-
podyně, která nás učila německy. Při jed-

nom přepadu gestapo nařídilo' že se mu-

síme z pražského bytu do čtyřiadvaceti
hodin r,ystěhovat. Maminka si vzpomně.
Ia na nedostavěný dům jednoho známého
v Poděbradech, takže jsme to stihli. Bylo to
začátkem února a byla tam strašIivá zima.
Bydlela s námi i otcova maminka, která
brzy dosta|a zápal plic a zemřela. Údesné
vzpomínky.
I Vyjste tatínka ještě někdy viděIa?
Ano, bylo mi sedm let. Tohle poslední shle-

dání mi zbylo i jako vzpomínka na jeho fy-
zickou podobu. Gestapo věděIo' že se nás

otec v noci bude snaŽit kontaktovat. A při
iedné takové tainé návštěvě v Poděbradech

,,Přepady gestapa
se opakoualy
každou lloc.''
jsem ho zahlédla. Nedlouho před tím, než
ho dopadli. Dost jsem zlobila a byla jsem

špatný spáč. Ležela jsem v dětské postýl.

ce a probudila jsem se. On se nade mnou
skláněl a hladil mě. Když jsem otevřela oči'
rychle odskočil. Pochopitelně' kdybych
něco mezi dětmi řekla, byl byto náš konec.

Probudil se i bratr Ctirad, který s ním do-
konce mluvil. Ráno jsem tvrdila, Že jsem

tatíčka viděla. oni nevěděli' co se mnou'
a říkali, že se mi to zdálo. Ale já jsem za-

hlédla na stole hrníčky, které se používa-
ly' jen když přišli hosti, a říkala jsem: ,ýy
všichni lŽete, jsou tady ty hrníčkyl.. A to je

moje poslední vzpomínka na otce.

l Zatkli ho .l3. května 1941 po nesmíÍně
dtamatické přestře|ce. Přestože ho gestapo
postřelilo a víc než tok děsivě muči|o, ne-

ustá|e se s vyšetřovateIi při výs|eších praI.

Nikdy ho nezIomili a poptavili ho 30. čeru-

na1942.
Po popravě maminku na týden propus-
tili z Pankráce, neŽ jí zase zatkli a odvezli
do Terezína, kde byla téměř do konce váI-

ky. Maminku totiŽ zatkli už během otcova
věznění a na Pankráci ji dali do cely s Mila-
dou Horákovou, která byla po ýsleších ve

velmi špatném star,.u a matka jí měla pomo-

ci. A aby tatínka zlomili, vedle mučení ho
vodili ukázat k cele maminky. Bratry měli
odvézt na přeýchovu a mě jakoŽto posti-
Žené dítě do plynové komory. Ale naše hos-
podyně mluvila perfektně německy, což na
gestapo platilo' a řekla, Ževydat nás můŽe
jen za přítomnosti někoho z rodiny. Přijela
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babička z olomouce a řekla jim, Že má ně-
meckou rýchovu a školy a že nás bude ly-
chovávat v německém duchu. Ať nás klidně
kontrolují. A gestapo na to přistoupilo.
l Jak se vlastně otec s maminkou
seznámili?
Otcova maminka byla vdova a starala se
o statek v Lošanech, kde rod Mašínů hos.
podařil čtyři století. V tom rodě býwalo
vždycky deset patnáct dětí, jeho ale měli po
čtrnácti letech manželství jako jedináčka.
A teďměla zprávy,že její jediný syn padl na
ruské frontě. Ažv|étě roku 1920 se najed-
nou otevřely dveře a tam stál její milovaný
Pepa, tedy náš tatínek. Po prvních žnich jí
ovšem oznámil, že nová republika potřebu.
je vojríky. Statek se tedy pronajal a on šel na
r,ysokouvojenskou školu do Prahy. ocitl se

ivolomouci, kde se seznámils maminkou'
je1íž otec tu založII velkou firmu' Mamin-
čin straší bratr Ctibor Novák mě| jit z roz-
hodnutí své maminky na techniku a firmu
převzit. |enomže odešel na vojenskou aka-
demii, coŽ mu babička skoro do smrti ne-
odpustila. A rozhodla, Že na techniku pů-
jde moje maminka. TakŽe tahle báječná
klavíristka' která chtěla jít na konzervatoi
musela r,7studovat techniku a jako první
Žena v této republice byla r'ystudovaná in-
Ženýrka geometrie'

A JosefMašín byl po více než roktrvaiících neIidských výsleších popÍaven nacisty.
Posmrtně se staI generáImajorem. Jeho ženu Zdenu vězni|i a týrali jak nacisté, taŘ
komunisté. Málokdo bojoval za tuto zemi tak stateřně jako onidva.-

I Ale tatínka si nakonecvzala.
Poslal mamince z Prahy dopis, že by se
s ní rád sešel. A když se viděli' řekl jen:

,,Slečno, já nemám zájem na dlouhé zná-
mosti, chcete si mě vzít?.. To bylo pro
našeho otce typické, A maminka řekla:

"Io... 
A to přebírala firmu a netušila, jak

rodiče důstojníka přijmou. Ale jeho tchy-
ně, tedy moje babička, se do něj okamŽi-
tě zamilovala. otec byl dělostřelec a jeho
přání bylo mít sedm kluků. Ke kanónu
totiŽ potřebujete sedmičlennou obsluhu.
Nabíječe' střelce a já nevím koho. Zača-
lo to hezky. Ctirad byl první, |osefdruhý.

,,otec nán ue
uězení nechal
uktytý vzkaa.,,
A pak nastal malér. Třetí byla holka. Já.
Navíc jsem se narodila s vadou pohybo-
vého ústrojí' Bylajsem ochrnutá na dolní
končetiny a částečně i na horní. Y Praze
slavný profesor ortopedie Zahradníček
řekl rodičům, že budu do smrti navozí.
ku. To byl pro ně šok' Poradili nám ale
vynikajícího operatéra na německé orto-
pedické klinice. Byl to ale Němec, coŽbyl
ve třicátých letech pro moje rodiče doce-
la oříšek. Nakonec tam se mnou šli a od
dvou do osmi let mi udělal celkem šest-

náct operací. A v osmi letech jsem začala
chodit. To už přišla okupace.
I ZáIeže|o otci na rodovém statku?
Velice. V poslední chvíli se podařilo jeho
spolubojovníku Václavu Morávkovi najít
vzdáleného příbuzného notáře, který pře-
vedl statek na mě a mé bratry. Díkv tomu
mohu vést dnes soudní p.o.á.. rdyŽ otce
dopadlo gestapo, jelo okamžitě do Lošan
na obecní uřad,že statek zabere. Ale když
zjistili' Že to není ]osefa Mašína staršího, ale
jeho tří dětí' šli od toho. Na statku zaváIky
zůstal náš nájemce a posílal nám tajně do
Poděbrad, kde jsme bydleli s babičkou, po-
traviny, bez nichŽ bychom zemřeli hladem.
To je paradox! V padesátých letech statek
bolševici ukradli bez mrknutí oka. A do-
dnes většinu vlastní stát a je to naprostá
ruina. Zatímco bratři měli každý tři osmi-
ny, které jim zabavili' já mám ideálnípodíI.
Stát tak se statkem nesmí bez mého svolení
manipulovat.
l Pročvám to po čtvrt stoIetí nevrátili?
To je msta. Společnost je dodnes citlivá na
naši rodinu a jméno Mašínů ji kvůIi brat-
rům i otci rozděluie. To začalo už u naše-
ho otce jako legionáře. Na základě svého
slibu položil za ttlto zemi žívot a zanechal
nám odkaz, Že se nikdy nesmíme stát ot-
roky. Ten se našel po válce ve futrech ceý
číslo 10 na Pankráci' Tatínkovu spoluvěz-
ni se totiž podařilo propašovat ve špinavém
prádle dopis, ve kterém se píše, Že kdyby se
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,,Sotua desetiletí
bratři osuobodili
dua zajatce."

newátil, aby nezapomněla lyhledat ženu

|osefa Mašína a poslat ji na Pankrác, kde

najde v zárubních dveří vzkaz. otec napsal

na klozetoý papír dva dopisy, kde mimo
jiné píše' Že se vŽdycky musíme zachovat

čestně.

l ToužbyIopoválce.
Ano. $polečnost ale byla obluzená Bene-

šem a Sovětským svazem. Hned po válce
jsme ovšem mělí dost informací o tom, co

brozí.IJž jako děti jsme se učily anglicky'
německy i rusky a bratři jednou za váIky

uslyšeli z vagonů, které stály dlouho na ná-

draží a pÍeváže\y vézně, ruštinu. Zjistíl.i, že

se jedná o transporty ruských zajatců, kte-

ré Němci vozí|í z ýchodní fronty. Pama.

tuju si, jak jednou přiběhli s očima navrch

hlaly domů a chtěli po babičce civilní šaty.

Sehnala je a oni díky nim osvobodili a při-

vedli dva ruské zajatce. A teďbyl problém'

kde je schovat' Mezi domky byla šachta'

kam se dalo vlézt z koupelnového okýnka.

Tam jim udělali malé doupě, kam chodili
na noc, jinakbyli u nás.

I Riskova|i jste zase životy.
V takovém duchu jsme byli rychováváni.
Bratři věděli, že musí těm lidem pomoci.

A to jim bylo deset dvanáct let. Po váIce

za to dostali od Beneše lryznamenání za
chrabrost. MladŠjho Rusa se po Čase po-

dařilo přesunout k partyzánům a do konce

vál$' u nás zůstal jen ten starší. Maminka
se začátkem roku 1945 vrÍtti|a z Terezina'
kde byla i se ženou Zápotockého, Rudá ar-

máda se b|ížL|a a babička s maminkou če'
kaly, že se k nim jako její důstojník přidá.

Maminka se ho snažila přemluvit' aby se

připojil, jinak bude vedený jako zběh. A on

pořád nic. Až jednou po osvobození jsem

ŠestnáctiIetá
Zdena Mašínová

v Poděbradech
roku 1950. Rodina
pÍotiÍašistického

hrdiny přišIa
o veškerý
majetek,

zanedlouho
se museli

přestěhovat do
pobořeného

domu v Ciněvsi
a btatři se strýcem

zahájili odboj
proti težimu.

ho viděla padnout na kolena před matkou,

kterou prosil, aby si ho proboha vzala. Vě-
děI, že tatínka popravili, čemuž mamin-
ka pořád nevěřila. Dostávala zprálry, Že se

ho Morávkovi podařilo osvobodit a Že je

u partyzánů na ýchodním Slovensku. Rus
nakonec odešel a zanecha| dlouhý dopis'
kde r,ysvětloval, proč se nemůže vrátit do

Ruska, jak to tam lypadá a že bude stej-

ně popravený. Stalin totiž nechával zajatce

střílet. Slíbil, Že o sobě dávědět, ale už jsme

o něm nikdynic neslyšeli.

I Takže jstese bá|i nejhoršího?
Ano, navíc se k nám do Poděbrad vrá-

til strýc Ctibor, který za války z Němec-
ka předával odboji zpráry a v Berlíně ne-

chal r'ybuchnout dvě bomby. ChtěI přejít
naZápad, ale c\tili ho, věznili a přišel ve

zbědovaném stavu. I jeho kolegové z vojen-
ské akademie věděli, k čemu se schyluje. Po
roce 1948 se pak mluvilo o hrozící třetí svě-

tové válce a o nutnosti organizovat znovu
odboj. Ienže starší důstojníci za sebou měIi

vězení a koncentráky. To moji dospívající
bratři byli psychicky 1' ýzicl<y připraveni
v odboji pokračovat místo nich. A plnit to,

co jim vzkázal otec.

I Vaši bratři bojovali proti ko|ektivizaci
a niči|i majetekJZD, přepada|i po|icejnísta.
nice, kde zanechali dva mrtvé, Josef s Vác.
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A Mašínové asi koncem 50. |et v Miami. By|i vždy sportovci, do konce 50. Iet

s|ouŽili v ametické armádě jako instruktoři výsadkářů a poté začaIi podnikat.
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lavem švédou přepadI vůz s penězi a zabi|
účetního. Mluvilijste spolu o tom později?

|osef ztratil zbrai a ten pokladník byl
ozbrojený. Kdyby mu ner,ykopl pistoli,
kterou ho pak zastřelil, byl by mrtu'í on
sám. To nebylo jen tak z plezíru, ty situa-
ce byly doslova válečné. To si dnes lze těž-
ko představit. Rozhlasové stanice wzý,valy
k ozbrojenému povstání a k tomu, abychom
získali zbraně. A kde ty zbraně byly? Na po-
iicejních stanicích. Proto je přepadaliaza-
bili při tom dva policisty. Bratři to s Žádnou
radostí nedělaIi, pro ně je to trauma do.
dneška. Komunisti školili své lidi, jak bu-
dou podřezávat nás a další nevinné. O tom
se ale nemluví. A jestliže pak Václav Havel
řekne, že mu jde z odboje bratří Mašínů
mrázpo zádech, tak je to potom těžké.
l Myslíte, že vaše jméno rozděluje českou
5polečnost?
Ano. )istěŽe je ztrátažíyota neomluvitelná.
Ale ta doba byla nesmírně krutá. Nebyli to
Mašínové, kdo r'7hlásil válku policajtům
a milicionářům. Policie slibovala, Že bude
vraždit, Kolik rodinn..ich přátel a nevin.
ných lidí uŽbylo tím reŽimem umučenych?
Lidí' kteří toho dělali pro republiku tak
mnoho, jen pak nestačili utéci. A tak je po-
pravili' Policie i milice byly ozbrojené proti
národu. A s holýma rukama proti nim bo-
jovat nešlo. }e mi jasné' že pro generaci, kte-
rá tohle nezaž1la, je to těžké pochopit. To
byla nesmírně krutá doba' Komunismus
měl určité fáze a padesátá léta jsou pro toho,
kdo je neproŽil, nepředstavitelná.
l Nakonecsevaši bratři vyzbroji|! a za dra-
matických okolností na podzim roku 1953
přešli hranice.
Ctirad byl krátce po propuštění z urano-

ých dolů v |áchymově. V roce 1951 ho
zatkli, protože pomáhali několika lidem
přes hranice, a onvzal všechno na sebe.
ZemieI sice aŽ v osmdesáti letech, ale bylo
to na zhoubné onemocnění krve, což byl
následek ozáření z do|i. Z pěti členů sku-
piny přešel nakonec on, |osef a Milan Pau-
mer. (Zatímco Zbyika |anatu a Václava
Švédu chytili apozdějii s Ctiborem Nová-
kem popravili.) Věděli' že na Západ už to
nebylo moŽné, tak jim nezbylo než r"lchod-
ní Německo. Musel nad nimi držet ruku
snad náš otec, že se to těm třem podařilo.
Nikdy tam ale nechtěli zůstat. Neodcháze-
li do emigrace' ale aby se vrátili. Vstoupili
do a.merické armády, aby osvobodili zemi
od komunistů. Spoléhali na Západ, proto

odmítli báječné nabídky r,ysokoškolského
vzděIání a další moŽnosti' které vzhledem
ke jménu našeho otce dostávali. Jejich ob-
rovské zklamání bylo, když při událostech
v Mad'arsku a NDR Západ nepřišel na po-
moc. Potom odešli z armády. Samozřejmě
že pro ně bylo velké trauma, co se tehdy sta-
lo' |iné v..ichodisko ale nebylo.

,,Kolik neuinných
l:dí U 50. letech
režim umuřil?'
I Covy?
Žila.|sem v olomouci s babičkou a bratři
byli na Moravě s matkou. Hned v říjnu nás
všechnyzatkli. Celou rodinu, šestnáct či se-

dmnáctlidí.
l VěděIa jste o odboji svých bratd?
Nic přesného, ale tušila jsem. I tady na Pro-
stějovsku podpalovali stohy JZD. Bydle-
la jsem v podnájmu v tomhle domě, který
kdysi patřil nám. Tady mě zatkli a támhle
přes ulici jsem seděla. Po padesáti letech
jsem se takvrátila na,'místo činď..
I Takže se z okna dÍuáte na svou věznici?
Představte si to! Takyjsem počátkem deva-
desátých let o Žádné restituce nestála. Řekla
jsem' Že ta země je tak strašně zbědovaná,

že ďám raději majetek na oltář republiky.
Ale v okamžiku, kdyŽ jsem uslpela jistého
pana Klause, že jejich vláda je proti restitu-
cím, a ať se to r,7řeší tak, žekaždý dostane
třicet tisíc, řekla jsem si, Že to je obrovská
zlodějina. Tenhle dům dědeček postavil,
stejně jako mnoho dalších tady v olomou-
ci, dva jsem získala zpět, a|e na z\tek uŽ
jsem se r,ykašlala, protoŽe jsem na to nemě.
la nerly.
I Plopustili vás až po několika měsícíeh
žalářování a ponižování...
Poté, co opakovaně neúspěšně žádali ame-
rickou vládu, aby lydala mé bratry zpět,
Potom na mě byli hrozně dlouho nasaze-
ni agenti. A byli to často lidé, kteří se tvá-
řili jako nejlepší přátelé. Dokonce se jim
málem podařil pomocí jednoho mého pří-
tele únos |osefa' Byl to lékař a poloviční Ně-
mec, který jezdil na návštěvu ďo Západní-
ho Německa, kde byl }osef v armádě. Měl
se s tímhle lékařem sejít a při tom ho měIi
unést. Až ze svazků StB jsem se po roce
1990 tohle všechno dozvěděla. To byl šok!
l Maminka ale ve vězení zůstala.
Původní návrh byl trest smrti. Vůbec jim
nevadilo ji v říjnu 1953 zatknout v nemoc-
nici v Městci Králové, přestoŽe byla těŽce
nemocná. Měla zhoubné onemocnění zaží-
vacího traktu. odvezli ji do ruzyňské věz-
nice, kde ji nechali bez jakékoliv pomoci na

A Fotografie z konce války. Vzadu stojí JoseÍ a Ctirad. Vepředu zleva Zdena mladší, babička
Emma Nováková a maminka Zdena starší.
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betonové pod|aze dvanáct měsíců, což vím
od očitych svědků. Nebyla souzena se sku-

pinou příbuzných a známých, kde padly tři
tresty smrti, ale v samostatném procesu,

kam pozvali pouze mě a babičku, tedy její

matku. Před soudem jsme žádalí preziden'
ta Zápotockého o milost vzhledem k její-

mu těžkému zdravotnímu stavu a tomu, Že

maminka byla několik let v terezínské Malé
pevnosti s paní Zápotockou. odpověděli
nám, že 1e pro nové zřízení nepřer,ychova-

teIná, takže jí nelze dát svobodu.
I Copak?
Dostala pětadvacet let a odvezli ji do Par-

dubic do Ženské pracovní věznice. Po ně-

kolika týdnech mi u ní povolili návštěvu.

Na vrátnici mi ale řekli, že ji vidět nesmím,
protože neplní pracovní plán. To mohla
s rakovinou těŽko. Potom ji převezli zpět na
Pankrác a povolili nám s babičkou návště-

vu. Přinesliji na nosítkách do takové kobky
a ona uŽ nemohla mluvit' byla v terminál-
ním stavu (stav selhávání základních život-
níchfunkcí a směřujícíke smrti' pozn. red.).

KdyŽ jsem kní přiklekla' pošeptala mi jmé-

no ženy, která za mnou přijde. Představ-

te si, že to byla agentka' která k ní i v tom

stavu byla nasazená do cely. |en proto nám

povolili návštěvu' aby se k nám tahle paní
Dvořáková dostala. Až po několika letech

se mi ji podařilo dekonspirovat'
l Tojeneuvěřite|né.
Asi dva tyd''y po návštěvě mi v noci přišel

policajt oznámit, Že maminka na Pankráci
zemřela. Byla jsem u tety v KoIíně, odkud
jsem se lypravila pro maminčiny ostatky.

Na Pankráci se se mnou vůbec nebavili,

stejně tak v Ruzyni, až na policejní stanici

v Hybernské ulici mi jeden člověk nená-

padně poradil, ať jdu do Dáblic. Netušila
jsern, kde to je. Zjistila jsem, Že někde u Ko-
bylis, kde byl kdysi popraven otec. V Ďáb-
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licích mě jeden pán tajně dovedl k místu
u zdi, kde byl čerstvě zakopán ohromný
prostor asi jako polovina tohoto pokoje.

Říkal' Že před třemi dny tam přijelo ná-

kladní auto a r,ysypalo tam ostatky desítek

dětí, které se narodilyna Pankráci (umíraly

,,Maminka ležela
čtyřicet let pod
smetištěm.''
tam kvůli neposlqtnutí dostatečné lékařské
péče ze strany bachařů, pozn. red,). Akdyž
neměIi předepsaný počet dětí, dávali sem

i dospělé. Moji matku tam shodili bez rak-
ve. Čtyřicet letto pak zaváželi jako smetiště

hřbitova. A čtyřicet let jsem chodila na to
smetiště, kde jsem nesměla nic označit, po-
loŽit kytičku.
I Apo revoluci?
V devadesátých letech jsem chtěla zjistit,
kdo pod tím smetištěm Ieží' a pietně to
místo označit. obrátili jsme se na městský
úřad i na Havla, který mi ani neodpověděI.

Níkdo neměl zájem, až později Praha 8'

Na pohřbu
Ctirada Mašína

se roku 2011
v Clevelandu

sešIa Zdena
Mašínová
s bratrem
Josefem.
Dodnes si

skoto denně
volaji, ale Josef
do Ceska kvů|i

nevyrovnání
se země

s komunismem
nepřijede.

Upustili jsme od exhunrace, protoŽe jsme
netušili, kdo všechno tam leží. Alespoň
jsme ale nechali to místo upravit a osadit
deskou. Byly tam třeba ostatky parašutis-
tů nebo pátera Toufara i šachty s mrými
dětmi. To je činnost bývalého režimu, na
který někteří lidé ještě nostalgicky vzpo'
mínají a máme je v parlamentu. Ne, na to-
hle se nemůžu dívat. Po tomhle všem mě
snad chápete.
l Užvzh|edem ktomu, co udě|alivaší ma-
mince, utčitě.
To byla tragédie, se kterou jsem se dodneš-
ka nelyrovnala. Lidé' kteří jsou třeba ná-
boŽensk7 zaloŽeni, se mě často ptají, zda
jim můŽu odpustit. Ríkám zcela otevřeně:
nemohu. Protože to, co udělali oni mamin-
ce jako mstu, nemá obdobu. A to, Že tenhle
případ a obrovské mnoŽství dalších prošlo
po roce 1989 bez trestu, není moŽné. Tam,
kde je zločin, musí být trest. A jak se to
udělalo sametově? To tedy ne! Nejsem pe-

simistka, ale realistka. A tohle nedopadne
dobře. opravdu.
l Věřila jste těsně po revo|ucil že se to
bude ubírat |epším směrem?
Ne. Už od doby, kdy se ustavovala vIáda,

a začal v tom být angažovaný Prognostický
ústav. Krásné pocíty jsmezažívali s manže-
lem na Václaváku jen do chvíle, kdy jsme
narazili na jednu skupinku, kde kdosi q'-
křikoval ,,My máme času dost... Přistoupí-
me k nim a ejhle! Pan Grebeníček syn. }en
jsme se na sebe podívali a od té chvíle jsme
véděIi, o co v téh|e zemijde. Že tohle je r,ry-

sledek sametu. Když se jednalo o tom, zda
by komunistická strana měla být zrušena,
tak Václav Havel i pan Pithart byli zásad-
ně proti.
l Vaši btatři byli s VácIavem Havlem spo.
lužáci, ne?



Ano' chodili spolu do internátní školy
v Poděbradech' kde byla kolej pro děti obě-
tí nacismu' V prvních letech byla smíšená'
takže jsem tam rok docházeIa i já. Bratři
bydleli na koleji třeba s Milošem Forma-
nem, který byl spoluŽák ]osefa a bydleli na
stejné loŽnici. Havel byl asi o tři roky mlad-
ší a vždycky se mu dost smáli. Byl malej,
nesportovní, zatimco bratří byli úplně jiný
typ. Sportovci. Ale Vašík chtěl být ve všech
hrách první, coŽ jim bylo strašně vzdálené.
I Vás pak neoslovova| ani disent?
Pro mě to, co se tu dělo zanorma|izace,ne-
byl odboj. UŽ v sedmdesátých letech jsem
byla skeptická k Chartě 77. Iistě tam byli
lidé nesmírně stateční' jichŽ si velice vážím,
a pokud žil profesor Patočka, byla jsem do
toho ochotna jít. Pak už ne. Nepodepsa-
Ia jsem jednak proto, že jsem byla Maší-
nová, a ty lidi by to spíš poškodilo. Navíc
jsem to nepotřebovala podepisovat, komu-
nisti věděli, kdo jsem, a pro mě ten režim
neexistoval' Bylajsem na okraji společnosti
a byla jsem paradoxně relativně svobodný
člověk. |ako uq;ivačka skla jsem brala mi-
nimum, nechodila jsem k volbám a neby-
la jsem v žádné organízaci' A navíc se mi
nelíbil způsob života mnoha chartistů včet-
ně pana Havla. To pro nás nebyl odboj. Na
člověka je spolehnutí podle toho, jaký má
osobní Život' A jakýkoliv odboj potřebo-
val velké spolehnutí' Nejsem prudérní, ale
lidem, u nichž jsou běŽné alkoholismus
a promiskuita' nedůvěřuji. Nemohu za to,
ale prostě ne.

I Komunisty byste tedyzakázala?
|e důležité' že se neustále upozorňuje na
holokaust a nebezpečí nacismu, ale obrov-
ská chybaje' Že se po devadesátém roce z1o-

činný komunistický reŽim nechal u moci
a je dokonce parlamentní stranou se sým
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členem ve vedení sněmovny. To je zločin
na této společnosti' protože při jakémko-
liv sociálním maIéru může dojít k tomu'
že to vezmou zase do rukou. odvolávají se
na údajně sociálně spravedlivou doktrínu,
ale v jejím jménu se ve skutečnosti pácha-

,,Komunistum
odpustit nemohu."
Iy zločiny. |estliŽe máme v parlamentu de-
mokratické země pětasedmdesáti procenty
hlasů poslanců zvoleného místopředsedou
sněmovny někdejšího spolupracovníka
StB Falmera (předseda KSČM Vojtěch Filip,
pozn. red.), no dovolte! Kde to jsme po toli-
ka obětech?

v1 .'.:Í\-=4 Lošanech u Kolína
je htob todiny Mašíňů

včetně jednoho ze.
Tří ktá|ů JoseÍa.

Z nedalekého Ko|ína
pocházeIi VácIav

Motávek i Milan Paumer.

I Z tohodůvodu vaši bratři řekli, že se ni-
kdy nevrátí?
Ano. S ]osefem si voláme skoro denně. Po-
řád je aktivni. Když se Ctiradem odešIi
z americké armády, postavili se na své nohy
aza|ožilifirmy. |osef žije v Kalifornii, pod-
niká v elektronice a cestuje po celém světě.
Byla jsem v Americe čtyřikrát. Situaci u nás
velice sleduje, ale odmítá sem přiletět. Pro
oba byl ten v1woj tady obrovské zklamání.
l Aprovás?
Pro všechny. Byli jsme lrychovávání zá-
sadově. AIe pak musí člověk počítat s ná-
sledky a my s nimi počítali. od života jsem
nechtěla nic, jen si zachovat čisté srědomí.
A to se mi nakonec podařilo. Svůj názor ne-
chci nikomu Vnucovat. Ale tak to je. Víte,
měIa jsem velice pěkné manželství. Muž
byl o dvacet let starší a zemie| před deseti
lety. Rozhodla jsem se ale nemít děti. Člo-
věk v poměrech, které jsme prožili, asi ly-
spěje rychleji než pak další generace, kte-
rým to ze srdce přeji. V tehdejší společnost
jsem ale vůbec nevěřila. Velice brzyjsem si
uvědomila, že bych asi těžko snesla, že by
musely něco podobného prožívat i moji po-
tomci. Tuto oběť jsem přinesla ráda a neli-
tuju toho' Vždycky je komu pomáhat a pro
koho Žít. A vŽdycky jsem si
váŽila toho, Že jsem se narodi-
latakoým rodičům.

Lukáš Kašpar
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