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Tomáš Garrigue
Masaryk 
a rodný kraj
Masarykovo muzeum v Hodoníně původně vzniklo jako spolkové muzeum dokumentující život obyvatel Slovácka,
mělo zkoumat  a propagovat historii a potřeby československé vzájemnosti. Během své existence několikrát změnilo
náplň své činnosti i název, naposledy roku 1990. Postupně k němu byly připojeny pobočky: Vlastivědné muzeum v Ky-
jově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum se stará o sbírky klasických
muzejních oborů, jako je archeologie, etnografie a historie.

Hodonínské pracoviště, jež sídlí v památkově chráněném barokním zámečku, vyhledává, eviduje a sbírá artefakty vztahující
se k osobě Tomáše Garrigua Masaryka, přičemž spolupracuje s odbornou i laickou veřejností. Cílem muzea do budoucna
je i nadále důstojně reprezentovat osobnost, jejíž jméno nese.

MÍSTNOST PRVNÍ

Kovárna – narození a dětství Tomáše Masaryka
Místnost symbolizující chudé prostředí a dětství T. G. M

Citát: „Nikdy jsem se nepokládal
za víc než za dělníka v tomto vel-
kém světě.“

Tomáš Garrigue Masaryk se na-
rodil v Hodoníně 7. 3. 1850 jako
prvorozený syn Josefa a Terezie
Masarykových.

Rodný dům Tomáše Garrigua
Masaryka č. 121 v Hodoníně byl
zbořen ještě v minulém století.
Rekonstrukce domku dle Jaro-
slava Dobrovolského.

MÍSTNOST PÁTÁ

Rodinná
Místnost věnovaná Masarykově rodině

Citát: „Smím říci, že se mi potvrzuje vše, več jsem věříval, takže jsem nemusel změnit nic na své víře v humanitu a demokracii,
na svém hledání pravdy, ani na nejvyšším mravním a náboženském příkazu lásky k člověku.“

1. Poznej osoby na této fotografii.

2. Přiřaď události k datům. Pomůžou ti k tomu dataválce v místnosti.
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…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Edvard Beneš zvolen novým prezidentem

Jubilejní průmyslová výstava

Konec občanské války v Rusku

Zeppelinův první let vzducholodí

Konec první světové války

1891
1900
1918
1920
1935

T. G. M. zvolen prezidentem

Abdikace T. G. M.

T. G. M. poslancem říšské rady

Hilsneriáda

T. G. M. podruhé zvolen prezidentem

MÍSTNOST ŠESTÁ

Odkaz T. G. M. 
Místnost je věnována nejen odkazu T. G. M., ale i jeho návratům do rodného kraje.

Citát: „Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu, toť odpověď českého
člověka, toť smysl našich dějin a odkaz našich předků.“

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937.  Jeho syn Jan prohlásil: „Otec nezhasl, ale dohořel.“

2. Kolika let se T.G.M. dožil?

………………………………………….

Tomáš Garrigue Masaryk ve své 
pracovně na Pražském hradě, 1920.

Tento materiál vznikl v rámci 
projektu „Dotkni se 20. století!“, 

který je financován z prostředků ESF
a státního rozpočtu ČR.

www.dvacatestoleti.eu

1. Uspořádej dle věku jednotlivé fotografie Tomáše Garrigua 
Masaryka a zkus na nich odhadnout jeho stáří.

Masarykova rodina v Žabárně 
u Valašského Meziřící, 1905. 
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1. Zkus doplnit osobní údaje Tomáše Masaryka do rodného listu.

MÍSTNOST DRUHÁ

Studia
Místnost zasvěcená období univerzitního studia Tomáše Masaryka 

Citát: „Vzdělání není jenom pouhým hromaděním vědomostí, jako těsto není mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady 
naházené.“

1. Na stěně můžeš vidět fotografie související se studiem Tomáše Masaryka a také názvy měst, kde studoval.
Ve kterých současných státech tato města leží?

Brno ………………………                  Leipzig (Lipsko) ………………………                Wien (Vídeň) ………………………

2. V roce 1878 se Tomáš Masaryk se oženil s Američankou Charlottou Garrigue, s níž se seznámil v době jeho stu-
dijního pobytu v Lipsku. Svatba proběhla 15. března 1878 v americkém Brooklynu a Masaryk se od tohoto dne
začal podepisovat i jejím příjmením – Garrigue. Poznáš, na které fotografii je zobrazena Charlotta Garrigue? 

MÍSTNOST TŘETÍ

Cesta
Tato největší část expozice se věnuje období mezi příchodem Tomáše Garrigua Masaryka do Prahy v roce 1882 
a vyhlášením samostatného československého státu 28. 10. 1918.

Motto: „Nic není veliké, co není pravdivé.“

1. Na otáčecí plakátovací ploše jsou vylepeny noviny z období mezi lety 1882–1918. Mezi ně se ovšem zatoulalo
jedno novinové vydání z pozdější doby, kdy už byl T.G.M. prezidentem. Dokážeš mezi nimi ono vydání 
Národní politiky najít? Jaký článek pokrývá celou úvodní stranu a koho se týká?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zkus najít v jedné z vitrín cestovní pas. Na jaké jméno byl tento falešný pas vystaven?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Doplň: 

Státní svátek den vzniku samostatného československého státu slavíme ……………………… .

Samostatný československý stát byl vyhlášen v roce ……………………… .

MÍSTNOST ČTVRTÁ

Prezidentská
Prezidentská pracovna Tomáše Garrigua Masaryka. Pracovně dominuje socha T. G. M. sedícího na replice prezi-
dentovy židle z knihovny Pražského hradu

Motto: „Soustředíme všechna své úsilí, abychom svůj stát udělali pevností svobody v srdci Evropy, předvojem demokracie
na východě.“

První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk se vrátil do vlasti v prosinci roku 1918. První 
zastávka jej čekala 20. 12. v Horním Dvořišti, do Prahy vjel o den později. Hlavní město mu připravilo velkolepé uvítání –
nejprve na Wilsonově nádraží, poté jej Pražané vítali při průjezdu Prahou.

1. Poznáš, ke které události se fotografie vztahuje?  

……………………………………………………………

……………………………………………………………

2. T.G.M. se setkával na neformálních schůzkách s in-
telektuály a umělci. Schůzky probíhaly převážně
v bytě Karla Čapka a podle dne setkání se kroužek 
nazýval pátečníci.

Zamysli se: Kdyby se taková skupinka lidí setkávala
v  dnešní době, kdo by se schůzek účastnil? Zapoj
svou fantazii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Doplň: 
Poté, co Tomáš Masaryk přestal po absolvování hustopečské ……………………… praktikovat na hodonínské škole a utekl

ze zámečnictví ve Vídni, učil se v Čejči ……………………… , kde rodina v té době žila, u Antonína ………………………

Jako kovářského učedníka si jej všiml jeho bývalý učitel a domluvil rodičům. Poté se Tomáš Masaryk rozhodl pro stu-

dium na ……………………… . S přípravou na zkoušky mu pomohl František ……………………… .


