
Jiří Mašek – životopis 

 

             Pan Jiří Mašek se narodil 26.11.1945 v Praze. Dětství prožil v Brandýse nad Labem v rodinném 

domě, kde žije dosud. Jeho otec pracoval v továrně na výrobu secích strojů u pana Melichara. Po 

znárodnění byl podnik přejmenován na BSS (Brandýské strojírny a slévárny), kde pak pracoval jako 

mistr učňů.  Matka pracovala v Popovicích u soukromého statkáře pana Zurynka, kterému byl v roce 

1954 v rámci kolektivizace zemědělství zabaven veškerý majetek. Matka tak přišla o práci.  Jako 

chlapec byl Jiří Mašek svědkem této smutné události a poprvé se setkal s komunistickým režimem.  

             Základní osmiletou školu navštěvoval v Brandýse nad Labem (nynější ZŠ Palachova). Chtěl jít 

studovat nejdříve střední a poté vysokou školu, ale tehdejší režim mu předurčil jiný osud. Protože 

pocházel z dělnické třídy, musel jít na učiliště a vyučit se nástrojařem a pracovat v BSS, aby mohl 

posílit dělnickou třídu. Po vyučení mu bylo umožněno vystudovat večerní střední průmyslovou školu, 

podmínkou však byl závazek pracovat v továrně po absolvování vojenské služby minimálně dalších 5 

let. V době tehdejších pracovních sobot mu tedy vedení továrny umožnilo místo práce studium na již 

zmiňované večerní průmyslové škole. 

             V roce 1964 nastoupil povinnou základní vojenskou službu u pohraniční stráže na hranici s 

Německem, kde zažil touhu zoufalých občanů Československa i východního Německa překročit 

hranice, aby mohli žít ve svobodném světě. První týdny, tzv. přijímač, absolvoval ve Vejprtech, pak byl 

poslán do poddůstojnické školy v Plané u Mariánských Lázní a s hodností četaře se nakonec dostal do 

Kraslic. Na hranicích zažil několik zadržení, naštěstí nikdy nemusel použít zbraň. Chvíli uvažoval, že by 

se po vojně v tomto kraji i usadil. 

 Komunistický režim mu ale opět změnil plány. Na začátku roku 1966 byl předvolán na 

velitelství a byl obviněn ze zatajení informace o své tetě, která žije v USA. Přestože pan Mašek před 

odvodem tuto informaci ve svých dokumentech řádně uvedl a přestože jeho teta žila v Americe již od 

doby před 1. světovou válkou, byla mu s okamžitou platností odebrána zbraň a byl převelen 

k technickému oddílu. Tento oddíl spadal pod vojenský útvar Horní Počaply a jeho novým působištěm 

se stal Martinov u Brandýsa nad Labem. Příslušníci tohoto oddílu pracovali na různých stavbách 

v okolí. 

             Po vojně se musel vrátit do BSS a díky tomu, že byl šikovný a naučil se svářet, měl slušně 

placenou práci.  V letech 1969-1973 absolvoval v rámci RVHP montážní práce v NDR, kde se seznámil 

se svou budoucí manželkou, s níž se v roce 1970 oženil, a narodila se dcera Andrea. Po návratu z NDR 

pracoval v BSS až do roku 1993, kdy musel odejít do invalidního důchodu. 

 V roce 1968 se pan Mašek s armádou potkal ještě jednou. Zažil vpád sovětských vojsk. 

S kamarády rozvážel letáky po okolí. 

K jeho zájmům po celý život patří fotbal, příroda, rybaření, myslivost. 

 

________________________________________________________ 

Životopis vypracovali žáci ZŠ Palachova Brandýs nad Labem ve složení: 

Anna Mašková, Karolína Kohoutová, Tereza Kellnerová, Filip Malý 


