V. I. Lenin

11.
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Studánka /// Trampstvo sobé
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
milovníků přírody a volnosti

Toiaek
v
Cosílko
Huragoši
Shorty
Petŕiček
Houla

59
60

SbiÍLOVNA
Tramp ing •..
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Právni poradňa
Inzeráty
Pod oknem •. ,/V/anylka/

65

Krížovka /Pavel/

Obálka - INKA

71
72
72, 73

Vigílie / TOMĽK.

černý kôň s prázdnym sediem,
černé hory v kulisách obzoru,
černí ptéci strnulé krouží
na rudám pozadí nebe,

černé kvetiny noci
- cikónské vlasy zernč,
naséklé krvi
západu na planinách.
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Made in lidé / Čli>ÍLKO
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Procházel se radou spólenišl a nesl ceduli
s nápisera * AÍ žije lidské snažení”•
Za ním skákal po tŕech nohách Pes a prerážaným
ocasem zametal jej ich stppy v černén prachu,
sl i sami dva*
človek a Pes*
Zachtelo se mu zajít do divadle, ale se Psem
se do divadla nechodí.
Ani do spáleného ne*
Pŕece ho nenechá venku*
Pŕece ho nenechá čekat*
Nešel nikam*
Téžké cedule tolik tlačila do ramene a on ji
stejné tolik chtél nekomu ukázat a ŕíct
" Podivej| podivej a Čti, čti a vzpomeň si,
vzporaeň si a pŕeraýšlej, pŕeraýšlej a hledej a •••
••* a prosím T č údelej sx taký takovou."
Když stále nikoho nepotkával, prehodil si ji
na druhé rameno*
Pes žatím močil na zapoinenutou knihu*
Zvedl ji, otrel o rukáv a otevŕel.
ítyla psaná cizím jazykem, který on neznal* Jen
ze zvedavosti listoval dál, opŕený o ceduli*
Na 320 stránce mu tylo jasné, že to je mrtvá
kniha psaná mŕtvym jazykem*
Stálo tam; Quo vadis?
Nie víc*
MQuo vadis Pse?" ŕekl a pohlédl ke svým nohám*
Pes nerozumél.
"Quo vadisl" kŕičel* "Slyšíš co ti ŕíkóra?
Slyšíš?"
Pes zakňučel a neohrabané mu podával zdravou
packu a zlomeným ohoneín zvedal k jeho očím prach*
Prach človéka zaslepil*
Odhodil knihu a tupým koncern téžké tabule Psa
uderil* Od jeho zmrzačeného a chladnoucího
tolíčka stoupal poslední maličký obláček prachu.
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Zcela jisté byl poslední.
Človek zavrel oči a nechal ho bez povšimnutí
proplout kolem své hlavy.
Pak klekl a Psovu poranšnou nohu opatrné
zabalil do 320 stránky z pohozené rartvé knihy
a vyhloubil mélkou jamku.
Délal nerád zbytečnou práci.
Do jamky se presné vešel jeden Pes s poranenou
nohou a pŕeraženým ohonem.
Do hotového hrobu, k hlavé Psa, pak zabodl
tu téžkou ceduli, která ho tak hrozné tížila
a špinavou rukou načmáral do prachu nevédomky
odpovéS na otázku z 320 stránky mrtvé kniiiy
Již nikam.

Zjevení / liURAGOSl

//Ferovi//

Jednou jsem se ocitl na brehu potoka plného
bahna, lylo č e m é , hnusné, plné hnijíeích výparú. Pozdravil jsem ho a chtél ho na privítaní
obejmout. Nechtélo a bránilo se tomu, že prý
je 3mrduté, nečisté a páchnoucí. Potom, ulpívaje
na mých rukách, mi tichounce začalo zpívat
0 svém velkém žalu.
Chtél jsem ho potéžit, ale byl jsem bezradný.
1 dal jsem ruce blíž k 3Vým očím a hleä, co
jsem zjistil. To bahno bylo č i s t é !
Jklonil jsem se pred ním a podékoval mu za to,
že je takové, jaké je.
•••
kyslíte, že jsem ho potešil?

Jedno pondelí / SHORTY

//13.11.1970//
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Noviny Etlčí.
I lidé mlčí.
Mlčí.
V pátek se pŕedhánéli, jeden preš druhého vykri
kovali co a o kolik bude zdražené, jaké máji
zprávy•
Dnes mlčí a zase čtou noviny od zadu.
Je pondelí pül šesté.
blévie prohrála o gol...
Ješté v pátek jsem se díval do širokých vykladá
samoobsluhy. Alkohol v bednách / kdo by se a ním
ŕ-'.v-i do N p i U / i l i i l v mátaímXéh
Rekord - tahle ženské v paruce nese sedm flašek
rumu. Ale co - je úprimná. Lepší, než jít trikrát
po jedné, aby to nevypadalo...
Za sklem nemého divadla obyčejné mestské ulice
se stŕetly dva určujíci prvky našeiio života,
peníze a ehlast.
A dnes už zase vytvúŕí pochybnou shodu a harmó
nii üezrooc a títrach

PHT$1Č£K
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Dudík. Zazvonil. Tesne u ucha. Mél cliut ho roz
tri skat - Ale proč vlastne, že jo? Kolik vlastne
je? Púl éestý - Vstal s pŕedstíranou 3nahou ne
vzbudiť ženu. Otevŕela oči: "Snidani máš na lednici." Znovu usnula - Hm, co ta môže védôt Mél hlad a vztek. A chtôlo se mu kourit. Zapálil
si - Proč ne. Doktori jen tlachaj. Dobré cigareta
po ránu je lepší než dobrej obéd - potichu vylil
kakao - To je néjakó snídané pro chlapa? Otevrel lsnvovou desitku a jal 3e ji pít. nechut
nalo mu. Venku už bylo šero a kolem domá se plížily stíny. Rýchle se oblékl. - Ješté retka a
sirky. Co ješté? Cistit zuby, ale co ••• - Vyra
zil - Teä jdu vlastné budovat socialisnus.
Peha - Na ulici bylo živo. Zastávka. Nechybéla
hádka se staríkem - Kam furt chvétáš? dédku A jedenie. Všichni klímali. Jen jakýsi zoufalec
četl zadní stranu Rudého práva - že ho to ješté
baví - A jsme tady. U píchaček byla fronta Jako vždycky - 3est dvacet pét - Je čas. Pohoda
- ťŕevlékl se. "Ahoj, tok co, jak je?" "Ale
jak by bylo..." - Zase poslouchat ty kecy. Už
to spustili - Stoupl si na svoje rnísto. Zasadit
ôest kusú. Pustit. Púl minutý klid. Vypnout.
A znova. V hlavé nm létaly barevné koule. Velké
krásné a dúhové. Zelené a žluté. A míchaly se.
Nádhera - Hergotl Div mi to nechytlo ruku.
No nie - A znova ty koule. iiuch. Svačina. Zapá
lil si a šel. Do kantíny. Vypil mlíko. Návrat.
Nudná cesta továrňou. "Ahoj ... Pŕijáeš odpoledne... nezlob se na... vidols to včera.••
hrúza..." Tohle vfiechno lítalo kolem néj. Jak
supi. Znovu k ma šiné - Už aby byl vobčd.
... a jsou tu znova.A ješté náký krychle.
Celkem pékný — "Vobééééééééd!" — Nojo, už jdá.
To jsem zvédavej co zas bude. Nojo, zase rejže-
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- Zhltnul všechno. A znovu cig:.rety - Asi bych
toho íaél nechat. Ale proč vlastne, no jo Mašina. Barvy. koule. Krychle. Cára. Prdla. Rýchle
domé - Bakra, mél jsem nšco koupit. To zase bude
revu. Ale co, néjak to prežijem -"Aho^, ty už
jsi doma? Večere je hned. Zapni televxzi. Jak
bylo v práci?" "Ale jo, šlo to." - HOVhO. Kdyby
vidčlo. Nenávidím to- Nenávidel to. Chtôlo se
mu rvét, ale zapnul ji. Večere u televize.
Usnula mu u rí ;^ne - Co to zase dávaj? .me se
už z toho neco stane. Ještč načídit budíka.
Tak, hotovo - Den skončil. Co dá zítrek? No co - Život

Každé slepota je tragické, byt to byl i projev
kázne •
/ i... horníček - Dobre utajené housle /
/ Vybral Pavel /

Hra / kíQULA.

Ref* Lidi jsou herci
a herci jsou lidi
- ten kdo to takhle
ve svétč vidí
rná pravdu* ľďá pravdu - koukej:
Pani sedí u karička
cejtí, Že jí hasne svíčka
presto n- líči si vĺčka
a jde do Slavie
Pani kecá drbe žije
to je její í’antazie
povídá si kaí'e pije
sama sebe hýčká
Plný dny a krésný noci
nikdy neračl po promoci
miluje se o púlnoci
cikón černý cikán
Pije pivo retku kouŕí
kolej zná a krompáč v bouŕi
proti slunci oči mhouŕí
já mu proto vykám
Maluje svét podie sebe
nevi že je hezký nebe
hlavné že ho nie nessebe
a chalupu raívá
čeká až ho ŕí3e zvedne
kvúli tomu chvilku bledne
touží Že snad vejš si sedne
nevi proč se tmívó
Športovec se žene vpredu
v 3ázee je vznik téžkejch vredü
pak ho stejné pošlou k ledu
jak už se to stává
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Dneska je na stránkóch tiskú
zejtra na pokraji riaicu
šport pcej neni kvüli zisku
o čest se dnes hravá
iíezká holka v internátu
čeká kdo jí zaraávó tu
čeká kdo se vyhne blátu
a z vokna se divé
Nejde nejde požehnaní
neozve se zapískání
nepozve ji na líbání
radéj pivo pivá*,.
Na ťrčice ženem v davu
jde tu pŕece vo zábavu
pridáme do počtu hlavu
do roka jen jednou
Tahle dnešní Šlapanice
puchejá?e a nikdy vice
jiný máme dispozice
hvezdy radši biednou
Táhneme se v jednom houfu
a já si tu trochu troufu
když si pro ty lidi doufu
že se jednou shodnem
Je prej lepší mit a nemít
než se mit anebo nemít
nejni hlavní všechno že mit
Nebo to zas zbodnem. ••

Sdélovna
Hádavno
Výménovna
Nózorú
Srandovna
Vtipovna
Tipovna
Zpravovna
Oznamovna
Odposlechovna
Testovna
Krížovkovna
Hadankovna
Soutéžovna
Vyhodnocovna
Vyhlaáovna
♦••

"Prúvodce po déjinách
české literatúry"
prof.dr. Josef hrabák hr oc
prof. dr. JDuôan Jeŕóbek Cbc
dr. Zdenka Tiché CSc
strana 413
/ vysvetlivka 115 /

TKAMFING predstavoval
ve tčicátých letech u nás
niasové hnutí,
i^yla to vlastné jediná
prístupná zábava prucující
mládeže* Součástí traapioffi
byly politické debaty pri
táborové» ohni a to byl
jeden z düvodü, proč byl
Tramping pronéaledován
polici! a proč se ho zastala
Komunistická strane.^
vGS •'vOiilOVGll^kčl•

Právni poradňa
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Oprávnení požadovut vysvetlení
Podie § 19/1 zákona o SNB "Príslušníci SNB jsou
oprávnéni požadov at potrebné vysvétlení od kaž
dého, kdo maže pŕispet k objasnení skutečnosti
dôležitých pro zjiéténí trestného činu, prečinu
nebo pŕestupku a jejich pachatele, jakož i pro
vy pátróni hledaných nebo pohŕešovaných osob a vecí 5
za tím účelem jsou oprávnéni ho vyzvat, aby se
ve stanovenou dobu dost vil k určenému útvaru Vb".
Výzve k dostavení 3e k určenému útvaru VU je
každý povinen vyhovét /§ 19/2 zók•/• sankciovóna
je však tato výzva jen tehdy, je-li provózena
pou ením o následcích jejího neuposlechnutí•
Sánke i zde zná zákon o SNB jen jednu- predvedení
/ 19/7 zék./.
Ustanovení § 19 výslovné nestipuluje povinnoat
vysvétlení poskytnout« Naproti tomu však výslovné
upravuje zákon poskytnutí vysvétlení v § 19/3
/ Vysvétlení nesmi být požadováno od toho, kdo
by jím porušil zákonem uloženou povinnost
mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštén / a právo odepŕít vysvetlení v § 19/4 :
Vysvetlení múže odepi'it ten, kdo by jím sobe nebo
osobe blizké zpúsobil nebezpeči tx^estního 3tihání>
"Osoba blxzká je obecné uzv ena jako osoba, jejiz
újmu by ch pociťoval jako ujmu vlastní«
Z odepŕení vysvetlení nelze vyvozovat žódné
závéry ve smyslu doznání, popi-, priznaní či pripušténí, že já nebo osoba mné blízka se dopustila X
trestné činnosti, Po odeproní vysvetlení nesmi
být k témuž predmetu kladehy opakované další otáz
ky, nebol by Šlo o formu psychického donucení.
K podaní vysvetlení nelze žádnýin zpúsobem donucovat.
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Vysvetlení podie § 19/1 není a nemúže být pod
sankel krivé výpovedi /$ 1?5 tr. zák./, protože
nejde o úkon podie trestního rádu ani podie notáŕského rádu. To má dva záv žné následky:
1* Nikdo nemúže fcýt postihován za to,že odmítá
poskytnout vysvetlení, i kdyby objektívne nebyly
splnený poomínky pro odepčení vysvetlení,/Ä19/4/;
zda mám či nemám düvod k odepŕení iqqaiä vysvétlení
§i totiž rozhoduji sám za sebe; jakékoliv zdúvodnování tohoto mého rozhodnutí múze být poskytnutím
vysvetlení, jež múže být použito proti mne;
základnírit predpokladem k rozhodovaní o tom, zda
použiji svého práva odepŕít vysvetlení, je zjištení - formou dotazu k vyslýchajlcímu orgánu k jaké konkrétni veci mám podat vysvetlení;
oprávnční vyslýchajícímu orgánu požadovat vysvet
lení je taxatívne vymezeno v § 19/1 na " objas
není skutočností dúležitých pro zjifitení trest
ného činu, prečinu nebo pŕeatupku a jejich pachatele, jakož i rpo vypátránl hledaných nebo
pohrešovaných osob a vecí”, co je nad tento rámec,
je nad rámec príslušného opráváéní vyslýchajícího
orgánu; toto vše je nutno mit na paméti!

2. Nikdo nemúže být postihován za poskytnutí
nepravdivého vysvétlení; vypovídá-li nozdéji
jako svédek /tj. podie trestního í'áduv již zaháje
nem trestnlm ŕízení/, múže vypovídat odlišné
od podaného vyavétlení, nebot rozhodná je až jeho
výpovéS podie trestního rádu, protože až ta je
činena pod s/nkcí krivé výpovedi. Podie nespráv
ne praxe se koná výslech svédka, byl-li již dŕíve
informatívne vyslechnut, t j, podal-li vysvetlení
podie fcl9/l, tak, že vyslýc hajíví orgán vychází
z podaného vysvetlení a má snahu v rozšírené verzi
ho opsat do protokolu o svedecké výpovedi}
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tento postup je nezákonný a odporuje ustanovení
I§ 97 a násl. tr, rádu o výslechu svédka; na počátIku vlastního výslechu totiž svedkovi musí být dána
možnost, aby souvisle vypovédél vše, co aóm o veci
ví a odkud zvedel okolnosti jím uvádéné /§101/3
tr. ŕ./ j teprve pak mu nohou být kladený otázky
k doplnéní výpovedi nebo k odstránení neúplností,
nejasností a rozporü /§101/3 tr. ŕ./; 3védek není
ipovinen vysvétlovat rozpory mezi podaným vysvčtlením podie ä 19/1 a pozdčjsí svédeckou výpovedi;
podané vysvetlení není dúksz podie trestního rádu
a soud k nemu nemúže pri svém rozhodování pŕihlížet.
Nicménč, i pri poskytování, popŕ. odeprení vysvet
lení podie § 19 nutno vystŕíhat se krivého obvine
ní A 174 tr. zák./, neoznámení trestního činu
/§ lt$ tr. zák./, nepŕekážení trestnému činu
/<<167 tr. zák. / a nadržování /i 166 tr. zák./.
Ve väecli čtyrech pMpadech jde o trestné činy
úmyslné, rausé být tedy prokázán únysl /§ 4 tr. zák./
íi témito tre-tnými činy je potrebné se aeznámitl
Viz k tomu trestní zákon a Komentár k trestnínu
zákonu.

hutná obrana pred nezákonným zákrokem
ipŕíslušníka SNB
Podie <*13 trestního zákona "Čin jinak trestný,
kterým nékdo odvrací pŕímo hrozící nebo trvající
útok na zájem chránený tímto zákonem, není trest
ným einem. Wejde o nutnou obranu, byla-li obrana
zrejmé nepŕimeŕené povoze nebezpečí útoku".
Podie £§ 195»19b trestního zákona / útok na ve
rejného činitele/ se poskytuje zvýšená ochrana
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verejným činitelám pri výkonu nebo pro výkon
je.jich právomoci* Verejný/» čínitelxx, kterýprekračujesvou rávomoc, nepožívá této zvýšené
ochrany a môže se současné dopouštét trestného či
nu zneužívóní právomoci verejného činitele podie
§15b tr. zákona v eventuólním jednočinném soubčhu a dalšími trestnými činy, napr, ublížení
na zdraví, icrádeží, omezováním osobní uvobody,
poručováním domovní svobody atd*
Proti príslušníkovi SäiB, který prekračuje svou
právomoc, lze použiť~techto^ prostredku, jako'
proti kterémukol iv naruš itelí práva,
V prípade fyzického útoku pŕimo lirozícího n®bo
trvajícího lze se pŕiméŕené brúnit v rámci nutné
obrany podie f
n 13 trestnlho zákona / z: predpokla
du, že príslušník ä B prekračuje svou právomoc/.

Inzeráty

Wanylka by koupila celtu, kdyby byla / ta celta /

Inka by koupil celtu, kdyby byla
snáŕe, kdyby se vyskytly.

< také st ré

JANYLKÁ
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fod oknem /otevŕeným/ se mi dneska zastavily
ti z materské školy se svou učitelkou*
tak jsem chté nechte vyslechla její krétký
oslov:
Co se vošklibáte? Moc se nešklebte! w.ikdo nejni
jvédavoj na vaše ksichty! To si nechte pro
jaminkg 1"

r
r

Irížovka s tajenkou, jak nám ji sestavil PAVEL

I - značkfs rerao3ky, ehern, zn. hliníku
l - t a j e n k a
! - uzoniny, pomúcka kovboje
i - ocenit /nikoliv finančné/, zkr. obchodní
nóméstek Uhelných skladü
I - jedovatá houba, zkratka chrónčné krajinné
oblasti /nejvétéí/
' - upozornéní, tažné domáci zvíŕata
\ - papoušek, schránka tela po smrti
. - kvetenství, chem. zn. galia
. - polibek

- ŕeka , která byla kolébkou trampú
- dŕívéjáí trampský časopis
- paže, pomúč.# kovboje
- jméno slavné S nsonicrky Pinfové /fonetici#/,
podzemní doupé

i - vyjódrení kvantity, úkon v judu
1 - iqythologická postav pohrdnuvéi pohl. stykom,
rostlina
- druh vekslu /obrácene/, ruské jméno

j - štát v Asii, asijský boh
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