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„Míra na‰eho ne‰tûstí je nev˘slovná. 
Je vût‰í neÏ míra na‰ich chyb. 

Osud nás netrestá jen pro na‰e nectnosti, 
trestá nás i za na‰i vûrnost, za smluvní

poctivost, za bezelstnost, 
za obûtavost a spravedlivost... 

Chtûli jsme b˘t kladivem, 
které dle na‰ich národních tradic ukuje mír, 

stali jsme se kovadlinou, 
do které bu‰í tvrd˘mi údery 

zlovûstná budoucnost Evropy.“
Jaroslav Stránský,

vydavatel Lidových novin

„Válka by mohla snad vyhladit ãást národa, 
ale jeho duch by zÛstal zachován. 

Svoboda se vÏdycky vykupuje krví.
Generál František Nosál,

ministr veřejných prací
v I. Syrového vládě
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Mír! Mír!
Fascinující slovo. V dobré vífie a s my‰lenkami na Ïivoty

sv˘ch blízk˘ch je koncem záfií 1938 na croydonském leti‰ti
u Lond˘na volají davy lidí vítající britského premiéra Ne-
villa Chamberlaina pfii návratu z Mnichova, kde byla pode-
psána ostudná dohoda, která – fieãeno slovy jednoho ze zá-
padních ÏurnalistÛ – „ukfiiÏovala âeskoslovensko“.

Je zachránûn mír!
Pohlaváfii zemû, kterou muÏ s pfiísloveãn˘m de‰tníkem v ru-

ce pfied pár hodinami opustil, v‰ak o nûjakém mírovém souÏi-
tí neuvaÏují, hra pokraãuje dal‰ím dûjstvím a specialisté Rib-
bentropova ministerstva zahraniãí zpracovávají analytickou
studii v‰ech problémÛ, které se t˘kají âeskoslovenska a prvo-
fiadé moÏnosti jeho rozpolcení a tedy i oslabení. Pozornost se
tudíÏ soustfieìuje na Slovensko a tamní separatistické snahy.
JiÏ 7. fiíjna 1938 dodává ministerstvo zahraniãí führerovû
kanceláfii tajn˘ spis, oznaãovan˘ pozdûji jako Woermannova
poznámka, protoÏe autorem je Ernst Woermann, donedávna
velvyslaneck˘ rada v Lond˘nû, nyní vedoucí politického od-
dûlení fií‰ského ministerstva zahraniãí. Je to elaborát vûcn˘
a nûmecky pfiesn˘. Uvádûjí se tu ãtyfii alternativy fie‰ení nej-
bliÏ‰í slovenské budoucnosti, a to spolu s komentáfiem zachy-
cujícím vyhranûné hledisko zájmÛ „tfietí fií‰e“.

MoÏnost ãíslo jedna: samostatné Slovensko. („Bylo by
slab˘m státním útvarem, coÏ by nyní nejvíce prospûlo nû-
meck˘m poÏadavkÛm... a v˘hledovû poslouÏilo také 

Prolog
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k pronikání do osídlovacího prostoru na V˘chodû. Pokud se
sloven‰tí vÛdcové pro takové odtrÏení vysloví, mÛÏeme je
uznat pod heslem práva na sebeurãení.“) MoÏnost ãíslo
dvû: slovenská autonomie v ãeskoslovenském státû. („Cel-
kov˘ útvar âesko-Slovenska by v tomto pfiípadû byl silnûj‰í
neÏ dva samostatné útvary.“) MoÏnost ãíslo tfii: autonomie
Slovenska s pfiíklonem k Maìarsku. („Z nûmecké strany
Ïádn˘ zájem.“) MoÏnost ãíslo ãtyfii: slovenská autonomie
s pfiíklonem k Polsku. („Ná‰ zájem je je‰tû men‰í.“)

Smutn˘ dokument o podivném svûtû, v nûmÏ je agresivní
velmoci umoÏnûno skrytû i otevfienû spfiádat cizí osudy.

Hitler a jeho lidé spûchají.
Pokud si totiÏ jako cíl urãují, Ïe v létû pfií‰tího roku na-

padnou Polsko, zb˘vá jim na likvidaci âeskoslovenska,
zbaveného mnichovsk˘m rozhodnutím pfiírodní hranice
i obranného pevnostního systému, pouh˘ pÛlrok. Musí to
b˘t do jara! – urãují. Do bfiezna! – upfiesÀuje jim führer
a podepisuje pfiísnû tajn˘ rozkaz, v nûmÏ pouÏívá pejorativ-
nû vyznívajícího v˘razu Tschechei. „Armáda musí b˘t pfii-
pravena,“ uvádí v nûm, „abychom kdykoli mohli rozbít zby-
tek âeska, napfiíklad kdyby vedlo protinûmeckou politiku.
Pfiípravy armády pro tento pfiípad musí b˘t rozsahem je‰tû
mnohem ménû patrné neÏ svého ãasu pro pfiípad »Grün«,
zato ale musí zajistit stálou a podstatnû vy‰‰í pohotovost,
a to bez plánované mobilizace. Organizace, rozvrh a stupeÀ
pohotovosti jednotliv˘ch vojensk˘ch svazÛ musí b˘t jiÏ pfie-
dem zamûfien na pfiepad, aby se tím âesku vzala jakákoli
moÏnost organizované obrany. Cílem je rychlé obsazení
âeska a jeho izolování od Slovenska.“

Na dokumentu je datum 22. fiíjen 1938.
Pouhé tfii t˘dny po podepsání mnichovské dohody, o níÏ

západní státníci tvrdili, Ïe zaji‰Èuje zbytku âeskolovenska
mnohoslibné jistoty!

Takov˘ je tedy nûmeck˘ plán: vrazit klín mezi âechy
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a Slováky – a území âech a Moravy obsadit vojenskou si-
lou, pfiípadnû hrozbou nasazení této vojenské síly. V‰e, co
se potom dûje, lze vnímat jen jako dílãí kroky a krÛãky 
k naplÀování tohoto rámcového cíle.

Od podzimu 1938 do pfiedjafií 1939: období zafiazené do
historie na‰í zemû pod oznaãením druhá republika. Není
a ani to snad nemÛÏe b˘t ‰Èastn˘ ãas. Republika Ïije pod
neustál˘m hitlerovsk˘m nátlakem, její hranice nejsou zvenãí
nik˘m oficiálnû garantovány, jsme kromû Nûmecka obklo-
peni i dal‰ími sousedy, Polskem a Maìarskem, jejichÏ pfied-
stavitelé vÛãi nám vzná‰ejí nároky. Rozbofiení jistot vná‰í
do Ïivota zemû politickou fievnivost, nenávistné kampanû,
opovrhování demokratick˘mi pilífii, o které jsme se aÏ do-
sud opírali. Prezident dr. Bene‰ se vzdává funkce a odjíÏdí
do zahraniãí. Jeho nástupcem se stává JUDr. Emil Hácha,
jemuÏ jeho vûk a zdravotní stav nedovoluje uplatÀovat zá-
sadní pfiístup ke v‰em vr‰ícím se problémÛm âesko-Sloven-
ska, jak se po 6. fiíjnu 1938, kdy dochází k vyhlá‰ení auto-
nomie Slovenska a Podkarpatské Rusi, stát novû jmenuje.

Vstup do roku 1939 provázejí obavy z toho, co pfiijde.
Podobá se to poddajnému ãekání na okamÏik, kdy dravec

udefií. Tomu ostatnû odpovídá i vánoãní projev prezidenta
Háchy, v nûmÏ nenabízí Ïádn˘ záchrann˘ program, ale ro-
vnou se obrací k instanci nejvy‰‰í: „Neopou‰tûj, Hospodi-
ne, národ ten, jehoÏ krev je krví mou a jehoÏ tlukot srdce je
i mého srdcem tlukotem. ChraÀ jej a opatruj!“

Prosba není vysly‰ena.
Poãátkem roku 1939 se v‰e zlé a stát ohroÏující t˘den po

t˘dnu stupÀuje. Na‰i zku‰ení armádní zpravodajci, pro nûÏ
pracuje fiada ‰piãkov˘ch agentÛ pfiímo na území „tfietí
fií‰e“, upozorÀují na nûmecké vojenské pfiípravy k útoku
a v první tfietinû bfiezna je dokonce jiÏ znám pravdûpodobn˘
termín úderu: 14. ãi 15. bfiezen. 
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Vláda republiky pod vedením Rudolfa Berana v‰ak není –
aÏ na v˘jimky – ochotna uvûfiit tûmto údajÛm a pfiedev‰ím
ninistr zahraniãí dr. Franti‰ek Chvalkovsk˘ prohla‰uje, Ïe
se jedná pouze o popla‰né zvûsti.

V téÏe dobû nab˘vá otevfiené podoby i tlak na Slovensko.
Tamní separatistiãtí pfiedáci jsou bûhem sv˘ch zákulisních

jednání s Nûmci tlaãeni k tomu, aby neváhali s vyhlá‰ením
své samostatnosti a s odtrÏením od republiky. Dne 9. bfiez-
na se praÏská vláda odhodlá k poslednímu kroku. Na Slo-
vensku zasahují na‰e armádní jednotky, pfiedseda sloven-
ské autonomní vlády dr. Jozef Tiso je zbaven funkce a na
jeho místo je dosazen Karol Sidor, kter˘ pak v noci 
z 11. na 12. bfiezna 1939 odolá tlaku delegace vysok˘ch
fií‰sk˘ch ãinitelÛ, pfiijíÏdûjících z Vídnû, ktefií ho nutí 
k okamÏitému rozhodnutí.

Sidor fiíká své „Ne!“, coÏ hatí NûmcÛm jejich plány.
Z Berlína a Vídnû poté pfiichází pokyn, Ïe je tfieba mezi

slovensk˘mi politiky okamÏitû najít nûkoho, koho bude moÏ-
no patfiiãnû usmûrnit, protoÏe ãasové plány na vojenskou ak-
ci proti âechám a Moravû mají uÏ nemûnnou podobu. Na
sklonku nedûle 12. bfiezna 1939 se tak zaãíná odvíjet drama
„sta hodin, kdy umírala republika“.

Sta hodin, od nichÏ nás dnes dûlí sedmdesát let.
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První minuty dne.
Fara v malém mûsteãku b˘vá obvykle místem poklidu.

Neplatí to v‰ak o této noci z nedûle na pondûlí – a naplatí

to o fafie v Bánovcích nad Bebravou, leÏících na severov˘-

chod od slovenského hlavního mûsta. Zvlá‰tní místo ke star-

tovním okamÏikÛm politického a mocenského dramatu s dlou-

hodob˘mi dÛsledky. Nevalnû udrÏovanou, ale na‰tûstí zcela

prázdnou silnicí sem od Bratislavy uhání auto s fiískonûmec-

kou poznávací znaãkou. Za volantem sedí pfiíslu‰ník vídeÀ-

ské bezpeãnostní sluÏby SD (Sicherheitsdienstu) Wanek a ve-

ze tfii pasaÏéry. Jmenují se Dafãík, Mikula a Danihel, patfií

k fiadov˘m ãlenÛm radikálníha kfiídlo ºuìácké strany a v dané

chvíli jsou pouh˘mi posly. Vezou na faru v Bánovcích osob-

ní dopis dr. Ferdinanda ëurãanského, kter˘ v nûm pohnutû

naznaãuje Hitlerovy plány se zbytkem âeskoslovenska, líãí

ãasovou tíseÀ, do které se dûní dostalo, a pfiedev‰ím se snaÏí

svého stranického nadfiízeného pfiimût k návratu a rozhod-

n˘m krokÛm.

Adresátem dopisu je Jozef Tiso.

¤ímskokatolick˘ knûz, rodák z Bytãe, a pfiedev‰ím jedin˘

separatistick˘ politik na Slovensku, kter˘ se mÛÏe svou pres-

tiÏí srovnávat se Sidorem. Nerozhodn˘ a váhající pfiedstavitel

stfiedu v ºudové stranû a souãasnû stále je‰tû její nejvy‰‰í ãini-

tel, do 10. bfiezna pfiedseda autonomní slovenské vlády. Po

svém sesazení v rámci zákroku z Prahy, tedy takzvaného Ho-

molova puãe (nazvaného podle generála Bedfiicha Homoly,

Pondělí 13. března 1939
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velitele divize v Banské Bystrici), oznámil, Ïe definitivnû opou-

‰tí politickou scénu a 11. bfiezna ráno se uch˘lil právû sem, na

svou domovskou faru v Bánovcích nad Bebravou, odkud sle-

doval dal‰í v˘voj. Nyní, kdy se krize blíÏí k vyvrcholení, se

Tiso stává – aniÏ to zatím v plné ‰ífii tu‰í – Hitlerov˘m dal‰ím

trumfem v zápase o Slovensko. UplatÀuje se tím ãasto vyuÏí-

vaná taktika v rejstfiíku rozpínav˘ch totalitních praktik: vsadit

v zemi, o kterou jim jde, na údajnû umírnûné spojence, zatím-

co radikály vyuÏívat k jejich kontrole a usmûrÀování.

Je tomu tak i nyní, nikoli v‰ak bez problémÛ.

Poslové od ëurãanského neuspûjí. Tiso je sice na fafie vlíd-

nû pfiijme, promluví s nimi jako jejich souvûrec, dopis si pfie-

ãte, ale nabídku od politika, Ïijícího nyní vlastnû v doãasné

vídeÀské emigraci, odmítne.

Ani potom v‰ak není bánoveckému dûkanovi dopfián klid.

Krátce poté telefonem volá Tisa ëurãanského osobní ta-

jemník dr. Jozef Kirschbaum a Ïádá „krajnû naléhavou roz-

mluvu“. I on je zdvofiile odmítnut. A je‰tû o pár desítek mi-

nut pozdûji zabu‰í na farní vrata ve spících Bánovcích dal‰í

náv‰tûvník. Redaktor Eduard Matl, vlivn˘ bratislavsk˘ Nû-

mec, nepfiijíÏdí s nûjak˘m osobním dopisem ze stranick˘ch kru-

hÛ, ale s oficiálním vzkazem fií‰skonûmeckého konzula Ern-

sta von Druffela, jehoÏ obsahem je pateticky formulované

pozvání – pfiímo k Adolfu Hitlerovi.

To uÏ je ov‰em záleÏitost zcela jiného kalibru.

Odolá Tiso lákavé pfiedstavû vstupu do historie?

Neodolá.

Dne 13. bfiezna 1939 ve tfii hodiny v noci se dr. Jozef Ti-

so, dvaapadesátilet˘ katolick˘ duchovní, kter˘ vystudoval

teologii v institutu vídeÀsk˘ch jezuitÛ, rozhoduje vrátit do

Bratislavy. A tím i do politiky. Je to vpravdû osudov˘ návrat.

Slovensku pfiinese tento TisÛv krok, a zejména dlouh˘ fietû-

zec jeho dÛsledkÛ, nesmírné mnoÏství utrpení. Tisa samot-

ného pfiivede zvolená cesta aÏ ke smutnému konci: o osm let,

jeden mûsíc a dva dny pozdûji, 15. dubna 1947, ho Národní
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soud v Bratislavû odsoudí k trestu smrti provazem, prezident

Bene‰ mu neudûlí milost, verdikt je 18. dubna téhoÏ roku vy-

konán na nádvofií Justiãního paláce – a Tisovo tûlo bude nej-

prve pohfibeno na Martinském hfibitovû, pozdûji údajnû ex-

humováno, pfievezeno do brnûnského krematoria a popel poté

rozprá‰en na neznámém místû.

Teì v‰ak Tiso jistû na nic takového nemyslí.

Nyní jsou pfied ním svûtské pocty, nikoli poníÏení a pád.

Nikdo je‰tû nic netu‰í.

Ani v âechách ãi na Moravû, ani na Slovensku.

Prozatím je to jen bûÏn˘ bfieznov˘ den, vyznaãující se tím,

Ïe je chladnûji neÏ v tomto ãase obvykle b˘vá, teploty v ce-

lé zemi se drÏí kolem nuly, coÏ pfiedstavu blíÏícího se první-

ho jarního dne odsouvá do snové podoby. Ranní noviny na-

bízejí leccos, co lidé dle sv˘ch zájmÛ buìto pfieãtou, ãi jen

tak pfielétnou oãima.

- Dozvídají se tfieba, Ïe poblíÏ Kréty najel na mûlãinu par-

ník Kaiepo, na jehoÏ palubû se nacházelo 700 Ïidovsk˘ch

uprchlíkÛ z Polska a âeskoslovenska.

- Z PafiíÏe pfiichází zpráva, Ïe ãetní pfiíslu‰níci mezinárod-

ních brigád, ktefií se na stranû republikánÛ zúãastnili obãan-

ské války ve ·panûlsku, vstupují do francouzské cizinecké

legie s urãením pro sluÏbu v AlÏíru.

- Deník Slovák oznamuje, Ïe v nedûli 19. bfiezna se ve v‰ech

farnostech Slovenska uskuteãní slavnostní bohusluÏby, pfii

nichÏ „pokornû vysloveny budou prosby Bohu za samostat-

nost Slovenska“.

- A také je zde zpráva, Ïe organizace Sociální obec Ïen pfii

Hlinkovû slovenské ºudové stranû Ïádá sociálnû zaji‰tûné bra-

tislavské rodiny, aby poskytovaly bezplatné obûdy vÏdy as-

poÀ jednomu studentu ãi studentce slovenslého uãitelského

ústavu. Souãasnû lze k podobn˘m úãelÛm nabídnout ‰atstvo

a prádlo. Pfiihlá‰ky a dary pfiijímá úfiadovna v Hlinkovû domû,

Námûstí 1. máje ã. 22.
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- Centrála odborov˘ch organizací rozhoduje o tom, Ïe mu-

Ïi, ktefií pfii sluÏbû v Hlinkovû gardû zame‰kali svoje za-

mûstnání, budou za tuto dobu v plné v˘‰i odmûnûni.

- Odsouzeníhodn˘m je oznaãen ãin zatãeného tfiicetiletého

dûlníka Jozefa Belejika, kter˘ se dostavil do bratislavského ob-

chodu firmy Lumor a Danzig a „vydávaje se za ãlena Hlin-

kovy gardy, Ïádal vydání ãtyfi párÛ bot pro sebe a tfii pány,

ktefií stáli venku a mûli gardistické ãapky, pfiiãemÏ nikdo z nich

nemûl na zaplacení nákupu peníze“.

Dr. Jozef Tiso v ãasném pondûlním ránu pfiijíÏdí do Brati-

slavy a najednou je z nûho – aspoÀ z vnûj‰ího pohledu – ãlo-

vûk, kter˘ ze sebe setfiásl krun˘fi váhání. Mûsto se teprve pro-

bouzí, ale v politick˘ch kruzích je jiÏ ãilo. Tiso Ïádá

ministerského pfiedsedu Sidora, aby svolal vedení ºudové stra-

ny a pfiizval i ãleny kabinetu a nûkteré spolehlivé poslance

zemského snûmu. Sidorovy dílãí námitky odmítá s poukazem

na nutnost stranické káznû a nedostatek ãasu na nûjaké ne-

plodné dohadování. V jednáct hodin dopoledne pfiedstupu-

je Tiso pfied toto shromáÏdûní a dramatick˘m tónem jim ozna-

muje zmûnu situace.

„Pan Hitler uÏ ãeká,“ fiíká na závûr.

Po poledni nasedá do auta a zamífií k Vídni.

Tam pfievládá spokojenost jiÏ od chvil tûsnû pfied obûdem,

kdy – jak vzpomíná pfiím˘ úãastník dûní Viliam Kovár, stu-

dent filozofie a synovec spoluzakladatele ºudové strany a Hlin-

kova druha Franti‰ka Jehliãky – se v místodrÏitelské budovû

otevfiou dvefie a dr. Hammerschmidt volá ëurãanského do své

kanceláfie. Krátce poté vyjde ëurãansk˘ ven a oznamuje:

„V‰echno je v pofiádku. Jedeme do Berlína.“

Kovár k tomu pfiipojuje své pocity: „Radost je veliká! Chá-

peme to tak, Ïe rozhodnutí padlo a Ïe v nejbliÏ‰ích okamÏi-

cích budeme svûdky události, kterou jsme tak dlouho oãeká-

vali a pro niÏ jsme emigrovali.“

Mezitím dorazí dr. Jozef Tiso na vídeÀské leti‰tû.
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UÏ ho tu ãekají.

Seznamuje se s vlivn˘m führerov˘m osobním povûfiencem

dr. Wilhelmem Kepplerem a nedlouho poté se zvlá‰tní dvou-

motorové letadlo vzná‰í do vzduchu.

Uvítání v fií‰ském hlavním mûstû ‰okuje pak nejen zahraniã-

ní novináfie, ale i mnohé domácí zasvûcence. Dr. Tiso, kter˘

je v dané chvíli v podstatû soukromou osobou a prezidentem

Slovenské republiky se stane aÏ o pÛl roku pozdûji, tu je to-

tiÏ pfiijat se v‰emi poctami pfiináleÏejícími obvykle jen hla-

vám státu. „Skoro aÏ nevûfiíme vlastním oãím,“ vypráví o tom

pozorn˘ svûdek berlínského dûní Hans-Bernd Gisevius, pra-

covník fií‰ského ministerstva vnitra, úãastník protihitlerov-

ského odboje, kter˘ pozdûji uprchne do ·v˘carska, „Kdyby

nás v onûch dnech nebyl smích pfie‰el ze sam˘ch starostí, jak

se bude vyvíjet evropská katastrofa, ãím dál zfietelnûji se r˘-

sující, byli bychom snad podlehli vlivu situaãní komiky, jeÏ

vznikla, kdyÏ tomuto duchovnímu pánovi..., kter˘ ani dost

rychle nechápal, jaká úloha mu pfiipadla... byla na tempel-

hofském leti‰ti dovolena pfiehlídka Himmlerovy ãerné gardy

za vífiení bubnÛ a zvuku trub.“
Bezodkladnû poté vykonají Tiso a ëurãansk˘ náv‰tûvu

u ministra zahraniãí Joachima von Ribbentropa a krátce pfied
devatenáctou hodinou je v fií‰ském kancléfiství pfiijímá füh-

rer.

Musejí na úvod vyslechnout pûtatfiicetiminutov˘ monolog.

Adolf Hitler v nûm vyslovuje odhodlání v nejbliÏ‰ích ho-

dinách definitivnû rozfie‰it otázku bytí ãi nebytí âesko-Slo-

venska a v té souvislosti ujistil oba slovenské ãinitele o sv˘ch

sympatiích k jejich snahám o nezávislost na Praze. ¤ekl, Ïe

on jako vÛdce Velkonûmecké fií‰e je ochoten v‰emi formami

toto úsilí nejen okamÏitû podpofiit, ale trvale podporovat. Nel-

ze v‰ak nadále váhat, události uÏ za‰ly pfiíli‰ daleko, maìar-

ská hrozba je velmi akutní a také fií‰ské plány mají pr˘ nyní

zcela konkrétní podobu. Na Slovensku je tfieba uãinit v‰e
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potfiebné, jak naznaãil pfiedtím uÏ i ministr Ribbentrop, do

zítfika 12.00 hodin: tedy do obûda. Jinak se dûní dá samo do

pohybu.

V závûru Hitler oslovuje dr. Tisa: „Jak se tedy rozhodnete,

Monsignore?“

Prohlédne, pochopí zákulisní podstatu hry...? Je to pfiece

neskr˘vané a ãasovû vymezené ultimátum – poboufií ho to

a odmítne...?

Neodmítne.

V devatenáct hodina tfiicet pût minut zprostfiedkují Tiso-

vi bleskové spojení s Bratislavou a vloÏí mu do ruky slu-

chátko. Pfieje si hovofiit se Sidorem. Dovolá se do jeho pra-

covny a urãuje mu, aby na druh˘ den dopoledne zafiídil

mimofiádné zasedání zemského snûmu.

Není tfieba, aby k tomu je‰tû nûco dodával: v‰e je v té chví-

li jasné.

Ne v‰e se v‰ak 13. bfiezna 1939 odehrává v Bánovcích nad

Bebravou, Bratislavû ãi v Berlínû.

Také jsou tu âechy, Morava – a Praha.

- Z hlavního mûsta republiky se úfiední cestou oznamuje,

Ïe zapoãínají sondovací práce pro zam˘‰lenou podzemmí drá-

hu, jejíÏ financování je zahrnuto do právû schváleného mûst-

ského rozpoãtu.

- U Vla‰imi dochází k velkému automobilovému ne‰tûstí,

tfii lidé pfiicházejí o Ïivot.

- Reportéfii popisují víkendovou loupeÏ v bytû zlatníka Moj-

míra Hofiej‰ího v Praze-Vr‰ovicích. V sobotních poledních

hodinách se ke dvefiím zlatníkova obydlí dostavili dva muÏi

a poté, co zazvonili, otevfiela jim osmnáctiletá Hofiej‰ích slu-

Ïebná. Hrubû ji odstrãili a pronikli dovnitfi. V luxusním bytû

pak fiádili pfies dvû hodiny, sluÏku svázali a hledali pfiedev‰ím

peníze. Nena‰li jich tolik, kolik si moÏná pfiedstavovali, ale

odcizili alespoÀ prsteny, hodinky, dárková plnicí pera a dal-

‰í pfiedmûty, v‰e v hodnotû cca 5200 korun.
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- Nedûlní zápasy ve fotbalové lize pfiinesly zajímavé v˘-

sledky. Sparta rozdrtila Náchod 8:1, Slezská Ostrava porazi-

la Kladno 5:1, ale Slavia pfiekvapivû uhrála se Îidenicemi jen

bezgólovou remízu.

- Rozhlas oslovuje posluchaãe aktuální zprávou, Ïe nejvy‰‰í

pfiedstavitel Sudetonûmecké strany Konrad Henlein se právû

dnes, v pondûlí, stává otcem dvojãat Ïenského pohlaví. Cel-

kovû se tedy nyní v Henleinovû rodinû nachází pût dûtí, ãty-

fii dûvãata a jeden chlapec. Henleinovi docházejí ãetná bla-

hopfiání od politick˘ch a vefiejn˘ch osobností.

- V praÏském Komorním divadle se pod vedením reÏiséra

Jifiího Plachého konají poslední zkou‰ky na pfiedstavení fran-

couzské veselohry Sluha pánem. Premiéra je urãena na ve-

ãerní hodiny stfiedy 15. bfiezna.

Stfiedeãní veãer se v‰ak nyní – s pfiihlédnutím k tomu, co v‰e

se je‰tû pfiihodí – zdá skoro aÏ astronomicky vzdálen. Zatím

je stále je‰tû pondûlí, osmá hodina ranní. Ke Kolovratské-

mu paláco na praÏské Malé Stranû se sjíÏdûjí automobily. Za-

sedací síÀ v prvním patfie, kam mífií ministfii a jejich nejuÏ‰í

doprovod, v‰ichni v tmav˘ch oblecích, je osvûtlena repre-

zentativním lustrem z ãeského skla.

Jednání vlády âeskoslovenské republiky.

Úfiednû fieãeno tedy nyní âesko-slovenské – ale i tak: ko-

lik jich je‰tû v této podobû bude?

Pfiedstavme si nûkteré z klíãov˘ch osobností.

Za pfiedsednick˘m stolem sedí dvaapadesátilet˘ Rudolf Be-

ran, postavou je nevelk˘, ale vyzafiuje z nûho vitalita. PÛvo-

dem sedlák z Pracejovic na Strakonicku, kter˘ se pfiiÏenil do

vût‰ího statku, ale místo hospodafiení se dal na politiku. Od

mládí pÛsobil v agrárním hnutí a po ·vehlovû smrti se v ro-

ce 1935 stal pfiedsedou agrární, pfiesnûji tedy fieãeno Repub-

likánské strany ãeskoslovenského venkova, nejsilnûj‰ího po-

litického uskupení v zemi. Po mnichovsk˘ch událostech, kdy

ztratila vliv hradní skupina dr. Bene‰e, si lidé kolem Berana
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posílili pozice a kdyÏ byli na podzim 1938 vybíráni kandi-

dáti na prezidentsk˘ stolec, nacházel se mezi váÏn˘mi kan-

didáty také Rudolf Beran. Nakonec i on dal pfiednost volbû

dr. Emila Háchy a sám pfievzal 1. prosince úfiad premiéra. Tím

je i v této chvíli – a asi si neumí pfiedstavit, Ïe bude dûjinami

posuzován jako spoluviník nejvût‰í tragédie na‰ich národÛ

a Ïe se v pfií‰tích letech nezavdûãí vlastnû nikomu: v ãervnu

1942 ho hitlerovci odsoudí k deseti rokÛm káznice, zatímco

trest Národního soudu, vynesen˘ v roce 1947, bude dvojná-

sobn˘ a Rudolf Beran zemfie roku 1957 v nemocnici leopol-

dovské vûznice.

Tûlnat˘ muÏ v generálské uniformû, kter˘ má jedno oko

pfiekryto ãernou páskou, je Jan Syrov˘, ministr národní obra-

ny, po léta legendami opfiádan˘ legionáfisk˘ hrdina od Zborova.

V osudov˘ch záfiijov˘ch dnech roku 1938 uvítala znaãná ãást

obãanstva jeho jmenování ministersk˘m pfiedsedou s vírou

v muÏné ãiny. Oãekávání v‰ak nebyla naplnûna a Syrovému

to bude spolu s chováním právû v bfieznu 1939 pfiiãtûno k sou-

hrnné vinû, kterou pováleãn˘ soud zhodnotí trestem dvaceti

let vûzení.

Ambiciózní JUDr. Franti‰ek Chvalkovsk˘, tfiiapadesátilet˘

rodák z Jílového u Prahy, je sv˘m pÛsobením v âernínském

paláci tfietím nejdÛleÏitûj‰ím muÏem ve vládû. Vzdûlan˘ di-

plomat zastupoval jiÏ âeskoslovensko v Tokiu, Washingto-

nu, Berlínû a v ¤ímû. V obou metropolích totalitních velmo-

cí navázal mnoho v˘znamn˘ch kontaktÛ – a Berlín se mu

ostatnû stane i lidsky osudn˘m, protoÏe v tomto mûstû, kde bu-

de pÛsobit jako zástupce protektorátu âechy a Morava, v úno-

ru 1945 tragicky zahyne. Ale to bylo je‰tû daleko: cel˘ch ‰est

let. Nyní byl Chvalkovsk˘ ministrem zahraniãí a vzhledem

ke svému pragmatickému zaloÏení, a zfiejmû i urãit˘m sym-

patiím k autoritativnûj‰ím systémÛm vládnutí, se snaÏil pfii-

zpÛsobit dan˘m pomûrÛm. V fiíjnu 1938 slíbil „zahraniãnû

politick˘ obrat o 180 stupÀÛ“ a kaÏd˘m sv˘m vystoupením dá-

val najevo pfiesvûdãení, Ïe distancování se od pfiedmnichov-
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