
Vážení hosté, 

děkuji Vám za účast na dnešní akci, kterou je odhalení pamětní desky mého 

otce, generála Josefa Mašína k výročí jeho 120. narozenin. 

Byla to Roudnice, odkud vedla cesta mého otce ze školní lavice přes Rakousko-

Uherskou armádu do řad těch, kteří bojovali za svobodu Československého národa 

v ruských legiích. Prolitá krev Čechoslováků, bojujících nejen na bojištích u 

Bachmače a Zborova, propůjčila legitimitu úsilí pro vznik Československé republiky. 

Svoboda a samostatnost Československa netrvaly dlouho. Země byla okupována 

německou soldateskou a Josef Mašín, spolu s hrstkou věrných přátel a vlastenců, 

vstoupil znovu do boje za osvobození Československého národa. V tomto nerovném 

boji podlehl nepříteli se zbraní v ruce. Nacisty byl popraven 30. června 1942 na 

střelnici v Praze Kobylisích. I tentokrát těch, kteří byli ochotni obětovat vše – i svůj 

život, nebylo mnoho. Za samostatnost a svobodu, i když pouze dočasnou, vděčí tento 

národ oněm nemnohým vlastencům a statisícům Spojeneckých vojáků, ležících na 

hřbitovech mimo hranice České republiky. 

Necelé tři roky po konci 2. světové války byl tento národ uvržen do doby temna 

na další čtyři desetiletí, tentokráte vnitřními nepřáteli, komunisty. Svoboda a 

demokracie byly zničeny, páteř národa byla zlomena. Stateční padli nebo strávili léta 

v komunistických žalářích. Manželka generála Mašína zemrela v komunistickém 

vězení, její bratr, Ctibor Novák, byl komunisty popraven. 

Příležitost k morální obnově, která byla dána pádem světového komunismu pod 

tlakem západních spojenců, nebyla komunisty převychovaným národem v listopadu 

1989 využita. Komunistická strana jako jediná ze zemí bývalého východního bloku 

nadále existuje a je zastoupena i v současném Parlamentu. Bývalí komunističtí soudci 

soudí podle komunistických zákonů z doby jejich nadvlády, které bohužel stále platí. 

Díky těm, kteří byli v roce 1989 komunisty nastoleni, komunisty rozkradené majetky 

zůstaly v rukou těch, kteří je rozkradli a jejich nyní přátel. Jedním z takto 

rozkradených a zpustošených majetků je rodný statek generála Mašína v Lošanech, 

nacházející se dnes v troskách. Komunisté nebyli potrestáni. 

Nevzdávám se naděje na lepší budoucnost obyvatelů České republiky a lituji 

toho, že se ještě ani dnes nemohu zúčastnit tohoto vzácného aktu k připomínce života a 

činů člověka, vlastence a mého otce, který pro tuto zem, její samostatnost a svobodu 

obětoval vše – svojí rodinu i svůj život. 

Cením si snahy a úsilí všech těch, kteří se zasadili o umístění této pamětní 

desky, připomínající historii českého národa. Bez znalosti historie se tato bude 

opakovat! 

Ještě jednou děkuji za Vaší účast! 

  

Josef Mašín  

 


