Muž, který začal druhou světovou válku

Již v říjnu 1934 dostal Naujocks osobně od Heydricha
zvláštní úkol zlikvidovat Otto Strassera, který žil v Praze.
Strasser byl až do roku 1930 členem NSDAP a exponentem
jejího socialistického křídla. Roku 1931 založil organizaci Černá fronta jako sdružení zklamaných pravicových i levicových
nacionálních socialistů. Sdružení bylo roku 1933 zakázáno
a Strasser z Německa přes Vídeň uprchl do Prahy. Ačkoliv byla Černá fronta pouhou politickou frakcí, která nikdy neměla
více než několik tisíc členů, nacistický stát ji pronásledoval
velmi tvrdě. V Praze se stal Strasser jedním z mnoha německých uprchlíků – hlavní město Československa bylo centrem
německých emigrantů. Ve srovnání s jinými politickými skupinami a skupinkami nebyla Černá fronta důležitá. V Praze se
k ní hlásila jen hrstka mužů a Strasserovi se ani nepodařilo
navázat politické vazby.
Když Naujocks dostal za úkol spáchat na Strassera atentát,
požádal Heydricha, aby mohl čin uskutečnit společně s Wernerem Göttschem, svým přítelem z Kielu. Vyslání obou přátel nevyplynulo z jejich kompetencí nebo resortů SD, v nichž
působili. Ani Naujocksova příslušnost k Vrchnímu úseku Ost,
ani Göttschova činnost pro Hlavní úřad SD v Mnichově k tomu nedávaly formální oprávnění. Jejich nasazení lze vysvětlit
pouze tím, že jim Heydrich obzvlášť důvěřoval.
Když dorazili do Prahy, poptávali se mezi tamějšími nacionálními socialisty na Strassera, ale nic se nedozvěděli. Po
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„Akce“

Rudolf Formis (1894–1934).
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dvou týdnech svoje úsilí vzdali a odcestovali zpět do Berlína.193 V obavě, aby Heydricha nerozčílili, použili výmluvu, kterou však Heydrich prohlédl. Ostře Naujockse napadl
a nadával mu „do zbabělců a sviňáků a řekl, že to nahlásí
Himmlerovi a brzy mu ukáže, co to znamená nesplnit rozkaz!“.194
O něco později si Heydrich opět Naujockse zavolal k sobě
a dal mu za úkol unést z Prahy německého inženýra, který
uprchl do Československa, a přivézt ho do Berlína. Rudolf
Formis byl někdejší radiotechnický průkopník a zaměstnanec Jihoněmeckého rozhlasu ve Stuttgartu. Po svém útěku
z Německa se přidal k organizaci Černá fronta. Na Strasserův příkaz provozoval z hotelu blízko Prahy ukrytou vysílací
stanici. Od podzimu 1934 denně vysílal vlastnoručně sestrojeným krátkovlnným vysílačem několikahodinový program,
jejž uváděla znělka Toreadore smělý, pozor si dej!. Německé úřady však brzy stanoviště vysílače vypátraly. V prosinci 1934
požadoval německý velvyslanec od československé vlády, aby
proti vysílači něco podnikla.195 V oběžníku pro služebny státní policie Heydrich 7. ledna 1935 oznámil, že „rušení vysílače
obstarává“ gestapo.196 V Berlíně získal Naujocks instrukce, jak
má zasáhnout. O Rudolfu Formisovi ho informoval Franz Josef Huber, referent gestapa zodpovědný za pozorování Strasserova hnutí. Naujocks zjistil, že vysílač je umístěn poblíž
obce Přestavlky 50 kilometrů jižně od Prahy.
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Strasser ve svých vzpomínkách informoval o pokusu o atentát na jeho osobu
v Praze. Neexistují však žádné důkazy o tom, že pachateli byli Naujocks a Göttsch.
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