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Atentát na prof. Masaryka!
Vážení čtenáři,

již  ve  včerejším  odpoledním  čísle 
informovali  jsme vás  o  neuvěřitelné a 
pro  všechny  spořádané  občany  nově 
vzniklého  Československa  nepochopi-
telné události, která shockovala a záro-
veň zarmoutila každého Slovana v naší 
mladé zemi.  Včera  krátce  po  poledni, 
když  prof.  Tomáš  Masaryk,  před  tý-
dnem zvolený presidentem, mířil k Ná-
rodnímu  shromáždění,  aby  pronesl 
slavnostní slib jako první českosloven-
ský president, tehdy nad zástupy nad-
šených Pražanů, vítajících hlavu státu, 
rozlehl  se  ulicí  výstřel  revolveru.  Ke 
zděšení  všech přítomných se  Masaryk 
skácel k zemi.

Jen díky duchapřítomnosti mladého 
lékaře přihlížejícího události byla Ma-
sarykovi poskytnuta první pomoc a za-
staveno krvácení z rány. Poté byl presi-
dent urychleně odvezen do nemocnice. 
Jeho stav je  velmi vážný,  neboť  střela 
zasáhla  hrudník.  O dalším stavu prof. 
Masaryka vás budeme informovati prů-
běžně.

Útok na presidenta několik desítek 
minut  před  jeho  slavnostním  slibem 
nelze  viděti  v  jiné  perspektivě,  než-li 
perspektivě  politické.  Tento  hanebný 
zločin  je  proto  nutno  chápati  jako 
atentát, a tudíž musí na mysli každému 
vytanouti  myšlenka,  kdo za ním stojí. 
V celém tomto nedělním vydání bude-
me  se  zaobírati  možnostmi,  aniž  by-

chom však chtěli vyvozovati definitivní 
závěry.  Tímto se  zabývá  policie  s  po-
mocí  jednoho  soukromého  detektiva, 
jak se dozvíte na dalších stranách.

Pro nás je ovšem vyšetřování příle-
žitostí zevrubněji se zaobírati naší poli-
tickou situací, jakkoliv mladou a nevy-
hraněnou  se  zatím  může  zdáti.  Jest 
smutnou ironií  skutečnosti,  že  k  pod-
robné analyse nás přiměl až čin aten-
tátu na vrcholného představitele státu. 
Na druhou stranu takovátoto analysa a 
následná  veřejná  rozprava  jediné  mo-
hou dospěti k cíli otevřené a skutečně 
demokratické  společnosti,  v  níž  není 
zapotřebí potlačovati jiné než officiální 
názory,  páchati  terroristické  činy,  ba 
dokonce utlačovati celé národy.

Přestože  často  budeme  vycházeti 
z kontextu celoevropského, v naší ana-
lyse budeme se věnovati pouze situaci 
domácí.  Především  proto,  že  se  nám 
zdá býti velmi nepravděpodobným, že 
by  byl  atentát  spáchán  na  zahraniční 
objednávku,  aniž  by  měl  souvislost 
s děním v politice domácí.

––––––––––––––––––––––––––––––

Politická situace.
Jen málokdo v Československu by ne-
věděl,  které  jsou  nejsilnější  strany  na 
domácím politickém jevišti.  Pojďme si 
nyní jednotlivé politické strany a jejich 
názory  projít,  abychom  tak  vykreslili 
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Designerská soutěž  
Připomínáme, že od 9. února běží soutěž 
v designu her rolových s těmito ingredien-
cemi: barva, bouřka, hodiny, hlubina, ob-
razovka, oko, podvod. Vyberte 4 z těchto 
7 přísad a doplňte o jedno z těchto ome-
zení: Ve hře se musí smrt dotknouti všech  
postav. Pro hráče to nesmí býti trest, vy-
řazení, ani oslabení. či  Hráči  musejí  býti  
schopni manipulovati s herním časem.



obraz veřejné situace v okamžiku aten-
tátu.

V dnešní rozhárané době, sotva pár 
měsíců  po  skončení  nejničivější  války 
v dějinách světa, jistě není lze opome-
nouti  především  dvou  politických 
proudů, které ovšem v Československu 
nemají  zatím  zastoupení  officiálního. 
Prvním z nich je jistě národní  m y š -
l e n k a  n ě m e c k á ,  jejíž  zastánci 
se  nemohou  vyrovnati  se  stávajícím 
stavem  věcí  a  vznikem  Českosloven-
ského státu. Obávají se, přestože zcela 
neoprávněně,  že  s  Němci  bude  v  no-
vém, slovanském státě zacházeno jako 
se slovanskými národy v době rakous-
kého císařství. Své extrémní názory se 
nebojí  presentovat  veřejně,  neboť  cítí 
za sebou massu obyvatelstva německé-
ho především v příhraničí, ale i ve vel-
kých  městech  vnitrozemských.  Ne-
přejme  jim  však,  aby  se  o  ni  museli 
opírati,  zjišťujíce přitom, že tito jejich 
soukmenovci  jsou  v  ČSR  spokojeni  a 
necítí žádného útlaku, který by je nutil 
podporovat  naci-onální  extremismus. 
Přestože většina Němců v Českosloven-
sku jsou spořádaní občané, někteří ob-
hájci nadřazenosti svého národa se ne-
štítí neetických, ba dokonce zákeřných 
činů.  Tím  svůj  národ  více  degradují, 
než aby mu prospívali.

Druhým  myšlenkovým  proudem, 
který má již však blízko k legalisaci, jest 

m y š l e n k a  k o m m u n i s t i c k á , 
podporovaná  i  některými  anarchisty. 
Po propuknutí  revoluce před rokem a 
půl  v Rusku se cítí representanti myš-
lenky absolutní rovnosti značně posíle-
ni  a  jejich zástupci v řadách sociálně- 
demokratických začínají se projevovati 
samostatně a jednati bez ohledu na cíle 
své mateřské organisace. Pocit síly jim 
dávají úspěchy kommunistů v Bavorsku 
a silná pozice spřízněnců v současném 
Maďarsku.  Hlásajíce  však  diktaturu 
proletariátu a nutnost revoluce, která se 
nemůže, ba nesmí obejíti bez násilných 
změn,  sami se tak vyčleňují  z  moder-
ního proudu demokraticky uvažujících 
politiků.

Vynecháme-li  neshody  s  okolními 
státy, najmě Maďarskem, které má nyní 
vlastních  starostí  nazbyt,  a  Polskem, 
které  se  ještě  dnes  vzpamatovává 
z ostudného  výsledku  sedmidenní 
války, kdy Šnejdárkovy jednotky  moh-
ly před třemi týdny bez větších obtíží a 
ztrát proniknout až k Varšavě, zbývají 
nám  už  pouze  zavedené  politické 
strany působící od dob předválečných. 
Jakkoli  by  se  mohlo  zdáti,  že  tyto 
strany  jsou  konformní  a  s  nabytím 
československé  státoprávnosti  a  samo-
statnosti  dosáhly  svých  hlavních  cílů, 
lze jistě  najít  mnohé důvody,  proč by 
dle  nich  Masaryk  neměl  nastoupit  na 
posici presidenta ČSR.

Na  mysl  jistě  nejprve  přicházejí 
možné  důvody  strany  n á r o d n ě 
d e m o k r a t i c k é .  Jejími  voliči  jsou 
především velkostatkáři, bankéři a prů-
myslníci.  Není jistě nikomu neznámo, 
že mezi nimi, stejně jako mezi samot-
nými poslanci Čs. národní demokracie 
jest mnoho šlechticů. Ač se jistě v mno-
hém  zasloužili  za  vznik  demokratic-
kého státu,  nelze  předpokládati,  že  se 
budou chtíti  vzdáti svých stavovských 
výsad nebo že by snad byli schvalovali 
zamýšlené znárodňování půdy šlechty, 
ač  nečeské.  Odklad  nástupu  a  přede-
vším  změna  na  posici  presidenta, 
schvalujícího  všechny  zákony,  by 
umožnily  vyjednati  příznivé  pod-
mínky a zanésti je do nové ústavy.

Méně zřetelně, a přesto velmi silně 
může být Masarykovo úřadování nepří-
jemno  také  k a t o l í k ů m  zastoupe-
ným  především  Čs.  stranou  lidovou. 
Přestože většina lidu československého 
jest  vyznání  římskokatolického,  stále 

více  občanů  zastává  protikatolické,  či 
přinejmenším  antiklerikální  postoje. 
Takovýto  vývoj  je  pro  lidovce,  ale 
především  pro  vyšší  klérus,  uvyklý 
z dob císařství na prominentní postave-
ní, jistě nepříjemný. Měl-li by se presi-
dentem stát  evangelík Masaryk,  odva-
žující  se  katolickou  církev  otevřeně 
kritizovati, mohli by se dočkati dalšího 
úpadku svého vlivu a své moci.

Ani A g r á r n í  s t r a n a , tzv. „zele-
ní“,  se  nezbaví  podezření  lehce.  Po-
zemková reforma, čekající na presiden-
tův podpis, hraje agrárníkům do karet, 
avšak Masaryk, ač vzešlý z rolnických 
poměrů, jest znám pro svůj intellektu-
alism. Jeho vliv by tak mohl snižovati 
rozpočet  na  rozvoj  zemědělství,  které 
A. Švehla,  jak známo,  považuje  za  zá-
klad hospodářství. Samotný Švehla, je-
den  z  mužů  28.  října,  jistě  mohl  sám 
pomýšlet na post presidenta. Může být 
přesvědčen, nutno podotknouti po prá-
vu, že si jej za zásluhy v odboji zaslouží.
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Vzhledem ke skutečnosti, že na nejbližším reprezentačním plesu politických 
stran chtějí někteří návštěvníci representovati svoji politickou příslušnost i 
navenek, dohodly se partaje, že návštěvníci si připnou na klopu stuhu násle-
dujících barev: Sociální demokracie červenou, Národní demorkacie modrou, 
Strana lidová  černou, Agrárníci  zelenou, Národní socialisté  bílou a zástupci 
německých iniciativ zlatou (popřípadě žlutou).



Iniciativa Hradu.
Jedna z mála stran, a jediná významná, 
kterou není lehko obviniti z plánování 
atentátu na prof. Masaryka, je Čs. stra-
na národně sociální. Jejím členem jest i 
E.  Beneš,  blízký  Masarykův  spolupra-
covník, a ČSNS jediná se okamžitě an-
gažovala ve vyšetřování onoho zločinu.

Zatímco se vyštřování případu ujala 
policie, Beneš společně s dalšími před-
staviteli  Hradu najali  soukromého de-
tektiva,  aby  diskretně  věc  prošetřil 
mezi politickou reprezentací ČSR. Tato 
informace ovšem prosákla na veřejnost 
a našemu listu se též podařilo ztjistiti, 
že detektiv jest placen ze zdrojů ČSNS. 
Jeho totožnost se ovšem zatím nikomu 
odhaliti nepodařilo.

Cílem detektiva má býti taktně vy-
šetřiti  motivy  jednotlivých  partají  a 
jejich  zástupců  a  výsledky  předat 
policii,  která již  může jíti  na jisto  a 

nemusí kompromittovati veřejné čini-
tele  neúčastné  na  onom  hanebném 
zločinu.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vysoká hra.
Předpokládáme, že ne všichni se orien-
tují v životě politickém natolik, aby vě-
děli, co se bude nyní díti a jakým způ-
sobem  bude  vyšetřování  probíhati. 
Uvádíme  zde  proto  zevrubný  přehled 
pravidel boje politického:

Počet  velkých  politických  hráčů  se 
v demokratických  zemích  pohybuje 
mezi třemi a šesti – pro více stran není 
již místa, dvě strany už nejsou vhodné, 
neboť jedna partaj pak má vždy většinu 
hlasů,  a  tím  jest  ohroženo  demokra-
tické zřízení země.

Hráči  si  vyberou  či  vylosují  svou 
stranickou  příslušnost.  K  tomuto  úče-

lu  slouží  členské  legitimace  uvedené 
v nedělní příloze na konci tohoto čísla. 
Tento postup je třeba prováděti nanej-
výš  diskretně,  aby  žádný  hráč  nebyl 
prozrazen  příliš  brzy  a  nestal  se  tak 
snadným cílem ostatních.

Ke  hře  bude  třeba  i  několika  po-
můcek. Nepostradatelnými budou hrací 
kostky,  obyčejné  šestistěnné––mini-
mum jest circa pět, avšak pro větší po-
hodlí  bude  lepší  vyšší  počet.  Zároveň 
budete pořebovat velké množství žeto-
nů  dvou  barev,  kupř.  světlé  a  tmavé, 
v poměru  půl  na  půl.  Pro  každého 
hráče alespoň dvacet. Dalšími nutnými 
pomůckami jest několik malých misek, 
sklenic či podšálků, označených barva-
mi  všech partají––a  to  i  v případě,  že 
jest  hráčů méně než šest.  Nepostrada-
telný  jest  i  budík,  na  němž  možno 
jednoduše  měniti  čas;  obyčejná  hodi-
nářská  práce  jest  lepší  než  moderní 
vymoženosti,  jejichž  nastavení  trvá  o 
poznání  déle.  Podle  žádané  délky 
trvání hry nastavte na budíku zvonění, 
doporučujeme nastaviti circa dvě a půl 
hodiny.  Délka  časového  úseku  hry  se 
však  bude  průběžně  měniti.  Poslední 
nezbytnou pomůckou je buřinka, která 
po většinu doby hry bude krýti budík, 
později hlavu detektiva.

Dle své stranické příslušnosti si  každý 
hráč  vybere  do  svého  banku  přesně 

dvacet žetonů v poměru mu určeném, 
to  samozřejmě  opět  diskretně.  Počty 
svých  žetonů  by  také  hráči  měli  po 
většinu  hry  držeti  v  tajnosti.  Některé 
partaje jednají více z oposice, jiné jsou 
více  konstruktivní  ve  svém  rozhodo-
vání.  Podrobnosti  se  dozvědí  hráči  ze 
svých členských legitimací.

Hráči  by  měli  míti  na  paměti,  že 
jsou  vysokými  politickými  hráči,  a 
tudíž  nezastávají  jedinou  roli  jednoho 
z členů své partaje,  i  kdby to byl sám 
předseda. Jeden z hráčů, a to ten, který 
má  legitimaci  ČSNS,  zastává  také  roli 
detektiva.  Hráč  s  legitimací  Sociální 
demokracie  by  si  měl  být  vědom,  že 
zastává roli kommunistů, nikoli Sociál-
ní demokracie jako takové.

Nyní  už  ke  hře  samotné:  Nastavený 
budík  přikryjte  buřinkou,  rozdělené 
žetony uložte tak, aby je ostatní hráči 
neviděli,  podobně stranické legitimace 
položte  rubem  vzhůru.  Doprostřed 
mezi  hráče  umístěte  misky  označené 
barvami všech partají.

V tento okamžik může začíti skuteč-
ná hra. Dohodou či hlasováním určete 
předsedu,  jenž  bude  každé  kolo  počí-
nati a vyhodnocovati důsledky jednot-
livých tahů.  On budiž  tím,  kdo první 
rozběhá  koleso  událostí  po  atentátu. 
Jeho úkolem pro tuto chvíli jest uvésti 
ostatní  hráče  do  konkrétní  situace  a 
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Vydávaje se za zaměstanance městského úřadu a se slovy, že časy se 
mění, obchází státní instituce a přenastavuje hodiny dle náhodného 

klíče až o deset minut kupředu či nazpět. Vyzýváme občany, aby
jej nevpouštěli, v případě neodbytnosti žádali státní osvědčení.



naznačiti, na kterou partaj bude v tom-
to tahu házena mrva. Ve chvíli, kdy již 
naznačil dost, přenechá slovo ostatním 
hráčům,  jižto  se  spořádaně  o  slovo 
přihlásí a se svolením hráče, který jest 
právě na tahu, rozvinou danou situaci. 
Tyto situace by se měly,  ač  třeba jen 
nepřímo, dotýkati vyšetřování a moti-
vů  atentátu.  Dobrá  příprava  na  poli-
tický boj jest vždy výhodou, a proto by 
si zodpovědní a angažovaní politikové 
měli prostudovat alespoň článek „Pro-
gnosy  dalšího  vývoje“  v  tomto  čísle. 
Upozorňujeme,  že  cílem  nemusí  býti 
pouze očernění  některé  strany,  nýbrž 
lze  určitou  partaj  i  obhajovati––není 
však záhodno tohoto využívat často ve 
prospěch své strany, neboť hráč se tak 
může brzy prozradit.

Ve chvíli, kdy dospěla situace svého 
vyvrcholení,  jest  třeba  demokraticky 
rozhodnouti,  jaké  důsledky  z  daného 
konfliktu vyplynou. Každý hráč,  počí-
naje hráčem po levici hráče právě táh-
noucího,  pokračuje  po  směru  hodi-
nových  rafií  a  konče  hráčem  situaci 
uvedším, vyberou ze svého banku že-
tony barvy a počtu dle své libosti, vy-
světlujíce  přitom,  co  jejich  hlasování 
znamná––tedy  kupříkladu  jak  veřej-
nost  vnímá  celou  situaci,  nebo  jaké 
důsledky, příp. jakou další pozitivní či 
negativní  reputaci  si  partaj  nebo  ně-
který  její  representant  odnese. 

Nebude-li snad některý z hráčů věděti, 
jak  situaci  obohatiti,  ale  přesto  bude 
chtíti ji ovlivniti, vždy lze užíti obrazu 
„pana  Povondry“,  kterak po nedělním 
obědě  odkládá  noviny  a  pokyvuje 
hlavou  se  slovy  „To  jsou  dnes  ale 
poměry!“

Nedokážete-li zpočátku rozběhnouti 
hru  vlastními  nápady,  lze  se  dohod-
nouti  na  využití  „zvratových  karet“, 
uvedených  v  příloze,  zadarmo v  prv-
ním kole hry každým hráčem, který si 
toho  bude  žádati.  V  následujících 
kolech se již za použití zvratové karty 
platí jedním žetonem libovolné barvy, 
přičemž  hráč  nemusí  ostatním  barvu 
žetonu odhaliti.

V okamžik, kdy leží všechny žetony 
na stole, vyměňte je za kostky––nejlépe 
světlé  za  světlé  a  tmavé  za  tmavé  a 
vrhněte je na stůl.  Kostky s hodnotami 
4––6 odložte do misky s barvou strany, 
o  jejíž  renomé  v  této  situaci  běží, 
ostatní kostky nechte ještě chvíli před 
hráčem. Tento  mechanismus  určuje, 
kterak  se  popsané  dění  promítne  do 
nevyzpytatelného  mínění  veřejného. 
Na konci tahu se spočtou zbylé kostky 
(žetony): Hráč s nejvyšším počtem––při 
rovnosti  rozhoduje  pořadí––smí  sáh-
nouti  pod  buřinku  pro  budík  a  pře-
nastaviti čas až o deset minut kupředu 
či zpět. Poté se zbylé žetony odejmou a 
hra pokračuje dále:  Dle stejného klíče 

probíhá tah hráče po levici hráče právě 
dotáhnuvšího a takto dále.

Poznámka:  Vzhledem k předpoklá-
dané bezúhonnosti Čs. strany národně 
socialistické,  lze  za  její  neúspěchy 
považovat  i  selhání detektivova,  ať  už 
professní, či morální. Je lze též přivádět 
do hry detaily z jeho osobního života, 
vyvarujte se však, prosíme, podrobností 
o jeho minulosti a o původní professi.

––––––––––––––––––––––––––––––

Celkový dopad krise.
Zatímco se  bude  dění  ve  hře  utvářeti 
vkladem  hráčů,  budou  jim  ubývati 
žetony z banku. Není třeba se obávati 
vyřazení ze hry vinou nemožnosti hla-
sování.  Dojdou-li  hráči  žetony  barvy, 
jíž by chtěl použíti, odkryje svou stra-
nickou  legitimaci,  čímž  nabude  mož-
nosti použít v každém tahu jeden tma-
vý  nebo  jeden  světlý  žeton,  případně 
oba  zároveň.  Tyto  žetony  smí  při 
hlasování  doplniti  zbylými  žetony  ze 
svého banku.

Leží-li  již  takto  odkryty  všechny 
legitimace, (chybí-li odkrýt pouze legi-
timaci  ČSNS,  tato  se  nyní  odkryje), 
hráč detektiva sejme z budíku buřinku 
a nasadí si ji na hlavu. Od této chvíle 
není možno měniti herní čas. Detektiv 
pojal  zřejmé  podezření,  nyní  už  má 
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Detektivní kancelář
RYBÍ OKO

Hledáte soukromé očko? Nehledejte!
Našli jsme my Vás.

Pavel Okoun
Masarykova  ul. č. 12
(dříve Ferdinandova)

Hodinářství KRYL

kukačky, cibule, budíky
výkup, prodej, oprava

Dominikánská ul. č. 5

Cylindry a bouřky

Tvrdé klobouky všech tvarů
a velikostí

Petr Kloboučník
Mečová ul. č. 4



jasno, které strany jsou ve hře, a bude 
se snažiti  ve zbytku hry usvědčiti  ně-
kterou  ze  zainteressovaných  partají––
tedy  kteroukoli,  jejíž  hráč  se  účastní 
právě probíhající hry.

V okamžiku, kdy budík upozorní na 
konec hry, dokončí se právě probíhající 
tah, hráči však již smějí hlasovati pouze 
maximem čtyř  žetonů.  Poté  se  sečtou 
kostky  či  žetony  umístěné  v miskách 
uprostřed stolu.  Partaje nezastupované 
žádným hráčem jsou z processu vyřa-
zeny.  Z  ostatních  stran  jest  nejvíce 
kompromittována  strana  s  největším 
rozdílem  kostek  v  prospěch  tmavých. 
Tato  partaj  jest  nakonec  obviněna  a 
v následném epilogu odsouzena za plá-
nování  a  provedení  atentátu  a  vlasti-
zradu.  Všichni  hráči,  jejichž  strany 
skončily  s  negativní  bilancí,  včetně 
strany  vlastizrádné,  mají  příležitost 
v epilogu  odvyprávěti  neslavné  osudy 
své  strany  či  jejích  představitelů,  pří-
padně  smí  k  tomuto  delegovat  jiného 
hráče. Nikdo ovšem nesmí bránit v epi-
logu ani hráčům s bilancí pozitivní.

Odlišně  však  hra  skončí  v  případě 
prohry  detektiva.  Žádná  z  partají  pak 
nebude  označena  za  vlastizrádnou, 
avšak národní socialisté se zdiskreditují 
svou neschopností  a  detektiv samotný 
bude  kompromittován.  Epilog  ovšem 
můžete  odvyprávěti  jako  v  případě 
předchozím.

Prognosy dalšího 
vývoje.

Jest třeba si uvědomiti, že každý krok, 
kterého  učiní  některý  politický  hráč, 
může  se  v  této  těžké  situaci  promít-
nouti do veřejného mínění jak kladně, 
tak  záporně.  Zkusme  se  podívati,  na 
jakou notu by mohly jednotlivé partaje 
hráti.

Jistě  nebude  složité  nacházet  způ-
soby,  jak  kompromittovati  kommu-
nistické činitele,  či  hnutí  jako takové. 
Pořádání stávek a podněcování k třídní 
nenávisti může býti dobrým způsobem, 
jak přitáhnouti lid na svou stranu, ob-
čané  umírněnější  však  tomuto  naklo-
něni  nebudou.  Bohumír  Šmeral,  jako-
žto  vůdce  levého  křídla  ČSDSD,  jest 
politikem  poměrně  vsřícným,  avšak  i 
on jest zastáncem třídního boje.

Německý živel může na stát působiti 
také stávkami,  ale zvláště tlakem hos-
podářským doma a politickým v zahra-
ničí.  Mohou  si  tak  vytvořit  respekto-
vané  postavení  v  zemi,  stejně  jako 
může  jejich  snaha  působiti  směšně  a 
zástupce menšiny německé zesměšniti 
najevišti tuzemském i mezinárodním.

Národní demokraté, zastupující pod-
nikatele a velkostatek, nejsou jen kryp-
tomonarchisty. Současný předseda vlá-

dy Karel Kramář jest znám svým ruso-
filstvím a Alois Rašín, ministr financí, 
se již několikrát dostal do sporu s legi-
onáři, kreří se již vrátili z Itálie. Velice 
kontroversně zapůsobil  jeho výrok,  že 
za službu vlasti se neplatí,  v odpovědi 
na požadované legionářské renty.

Antonín  Švehla  byl  již  několikrát 
zmíněn  v  souvislosti  s  presidentským 
postem,  jenž snad měl  zaujmout  „při-
vandrovalec“, zatímco zůstavší odbojář 
a  jeden  z  mužů  28.  října  měl  přijíti 
zkrátka. Avšak nejen Švehla jest tělem 
Agrární  strany.  Budou-li  se  agrárníci 
snažiti  mocně prosazovati  svou pravi-
covou rolnickou politiku, mohou v naší 
zemi,  zajisté  v  mnohém  levicově 
smýšlející, mnoho získati, ale také ne-
málo ztratiti.

Lidovci se mohou dostávat do sporů 
se stále více se vzmáhající evangelizací 
společnosti,  ba  dokonce  nevídaným 
postupem  její  sekularisace.  Chladný 
postoj k husitství není výhodou a jistá 
podpora u německého obyvatelstva jest 
také zbraní dvojsečnou. Nestejné před-
stavy ohledně zdanění církve a držení 
nemovitostí také vytvářejí napětí.

Poslední  strana  v  našem  výčtu, 
Národní  socialisté,  také  nemají  svou 
posisi  zajištěnu  navěky.  Přestože 
jedním z vedoucích činitelů jest Masa-
rykův  blízký  spolupracovník,  dr.  Ed-
vard Beneš, což straně dodává důvěry-

hodnosti,  najetím  detektiva  se  pustila 
ČSNS do risika.  Neuspěje-li  onen, po-
škodí to značně i národní socialisty.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur  adipisicing  elit,  sed  do  eiusmod 
tempor incididunt  ut  labore  et  dolore 
magna aliqua.  Excepteur sint  occaecat 
cupidatat  non  proident,  sunt  in  culpa 
qui officia dese-runt mollit anim id est 
laborum. ;-)
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Skutečnost
Karel  Bubák

Journalový svět jest mámením
skutečné zření maří
všímaje si zlých znamení
stavím se k světu tváří

President již před vánocemi
složil slib parlamentu
mohl tím, slaven všemi
vyhnouti se atentátu

Některá data se liší
až o týdnů několik
co k tomu říci, nuž …

Politici čeští jsou tiší
vrcholem násilí jest křik
Švehla jest čestný muž



Stranické legitimace.

Před započetím hry si každý hráč vy-
bere, či vylosuje stranickou legitimaci. 
Podle počtu kostek, na legitimaci  uve-
deného, si vezme do svého banku od-
povídající  počet  kostek  či  žetonů 
daných barev.

Dojdou-li hráči kostky z banku, lze 
odkrýti lícovou stranu své legitimace, a 
tak získati do každého tahu, včetně ná-
sledujících, tmavou i světlou kostku při 
hlasování.  Takto  získané  kostky  lze 
doplniti zbylými kostkami z banku.

Jsou-li  odkyryty  legitimace  všech 
hráčů  (chybí-li  odkrýti  jen  legitimaci 
ČSNS,  odkrývá  se  v  tento  okamžik), 
detektiv  sejme  buřinku  z  budíku  a 
nasadí ji na svou hlavu. Od této chvíle 
již  není  lze  přenastavovati  čas  na 
budíku.

Zvratové karty.

Za  jeden  žeton  (kostku)  z  banku  smí 
hráč „koupiti“ si jednu zvratovou kartu, 
kterou  náhodně  vybere  z  balíčku.  Na 
základě  informací  na  kartě  pak  roze-
hraje konfliktní situaci.

Dohodnou-li se tak hráči na počátku 
hry, smí kterýkoliv hráč v prvním svém 
tahu táhnout zvratovou kartu zadarmo.
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Československá strana

národně socialistická

stranická legitimace

12 8

Agrární strana

stranická legitimace
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Československá strana

národně demokratická

stranická legitimace

10 10

Československá strana

lidová

stranická legitimace

10 10

Čs. sociálně demokratická

strana dělnická

stranická legitimace

8 12

Deutsche 
sozialdemokratische 

Arbeiterpartei 

stranická legitimace

8 12



Politické osobnosti.

Vážení čtenáři,  prosíme,  přijměte naši 
omluvu, neboť bohužel nedostalo se již 
místa  pro  podrobné  medailony 
představitelů  jednotlivých  politických 
stran.  Proto  vám  přinášíme  alespoň 
fotografie  nejdůležitějších  politických 
činitelů v naší zemi.

Současně s  omluvou přijměte i  náš 
slib,  že  řečené  medailony  doplníme 
v následujícím vydání.

S pozdravem a přáním dobré zábavy 
s naším journalem se s vámi loučí autor 
a šéfredaktor

Jakub „boubaque“ Maruš  

Antonín Švehla

Bohumír Šmeral

msgre. Jan Šrámek

Alois Rašín

Edvard Beneš

Wenzel Jaksch

Tomáš Garrigue Masaryk
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Nedělní příloha, str. III ZPRAVODAJ (mezi psem a vlkem).        Zvratové karty

Revoluce v sousedním 
Maďarsku.

Povstání v Maďarsku vyústilo ve 
vyhlášení kommunistické Repu-
bliky rad. Po Bavorsku je to již 
druhá středoevropská země pod 
„diktaturou proletariátu“.

Byl snad atentát předzvěstí revo-
luce v ČSR? Či snad čeští kom-
munisté podpoří demokracii?

Zhoršení vztahů 
s Vatikánem.

Vatikánský  vyslanec  v  Česko-
slovensku se v souvislosti s aten-
tátem vyjádřil  velmi nešetrně o 
presidentu Masarykovi.

Jak se zachovají Lidovci? Mohou 
jejich  voliči  vsaditi  na  spříz-
něnost s církví, nebo se členové 
ČSL projeví jako vlastenci?

Bývalý rakouský císař 
navštívil ČSR.

Dnes  dopoledne  přijel  do  Brna 
Karel Habsburg, i  se svým brit-
ským ochráncem pplk. Struttem. 
Vedl přátelský rozhovor s před-
staviteli Národní demokracie.

Hrozí zemi monarchistický puč, 
či  jen  čeští  politici  velkoryse 
nabídli útočiště psanci?

Odpor sudetských 
Němců plně potlačen.

Dnes se podařilo zlomit poslední 
odpor  německého  obyvatelstva 
v pohraničních oblastech.

Znamená  to,  že  nyní  budou 
všichni  přispívati  k  budování 
státu, nebo snad že již přešli na 
terroristický způsob boje?

Odhalena totožnost 
soukromého detektiva.

Soukromý detektiv, jenž byl po-
věřen diskretním vyšetřováním, 
byl  rozpoznán  jako  dřívější 
důstojník rakouské armády.

Jaký  to  bude  mít  vliv?  Bude 
proto považován za pečlivého, či 
se  s  ním  politici  odmítnou  na-
dále baviti?

Prof. Masaryk podlehl 
zraněním.

Smutná  obava  se  stala  skuteč-
ností a Tomáš Garrigue Masaryk 
dnes  zesnul.  Jeho  smrt  ovšem 
znovu  vyvolává  otázku,  komu 
mohla nejlépe prospěti.

Mohl Švehla skutečně pomýšleti 
na  presidentský  post?  Nebo  se 
prokáže jeho bezúhonnost?

Návrat francouzských 
legionářů do vlasti.

Po  několika  letech  v  cizině, 
navracejí  se  hrdinové  z  fran-
couzské fronty  zpět domů.  Při-
cházejí však ve smutný okamžik.

Na  čí  stranu  se  přikloní?  Pod-
poří některou z partají, či budou 
nějakou viniti z atentátu?

Policii se udal 
atentátník.

Kdo  jest  onen  smělý  muž?  Má 
vazby na některou ze stran? Jaké 
jest národnosti?

A není to konec konců jen oby-
čejný  podvodník,  jenž  se  chce 
takto zapsati do historie?


