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Stojin a okna a narno vy**il:C:VÍ.v dovíiluvenó auto. Už aň hodinu n _m'.1 zptSdoní. Sici ič Je sice peví^tn;/ tín, £e
přijíždí na poslední chvíli, nicadne
začínán b>;/t nervózní, néiie před sc-bč LI
ténSr 300 ku.
Nakonec vy jí z dine pc-sd" r\ takřka
stojnou tiv,s .u, kudy jsen. vl:ni n naivní nad
o .a:': rovni ku VýclKdočco" ¿.'"ÍU
"V/oodstoďu. Vzhlede: ke zp sdííní po příjezdu na určeno .'íoto nikde ni. Yo nečeká, bl-LUdíno tedy p< hospodách tt Uledá:ie
u opříznonou ůuňi. Svistí nán
přeje
vyd.Avá;se d< 1, per kil. .'otru
za r.ostečkj S. , kde panovo Pudcl r. Vlas
ta R. přichystali hudební občerstvení
pro pár přátel v útulná hoap .dc
utaje
né tak dokonalo, ze ji nenašli di;'V'once
oni nokterí účinkující a opozdilci. .)le
koncert proběhl az :J'j konec ber; tradičního občankovéhu čardá^e*
?o klasických zdrzovoc-x.ck is cpara
turou n?.otuoujo před devodeo^t^u Posluchačů první" kapela. Je jí triu »;IC BAND
Vedoucí, «.u kytaristovi a zpov. *:ovi, vste^
no jnko v 5 on dalňí); kapel/: i> no ní rozunct, navíc basa a bicí co .lam"; snaía
bezchybno asistovat, doprovod je plný
kiksů. x:o!:ud je pravda, ze oba spolu-^
hráče naóel až na ::iísto, jo to pochopitelné o. onlouvtvi se.
Dair.í je DRUHÁ SKĚWA V L0v02ll00:u,
symbióza .idnicek a punkr, tyena^erť:
s tricc.t:rJl!cQ:is. Ale Sla2ť.l:u, tiť.ilc .nuziku hiv.li DGclcs už přeci patnácti roka:n3
o tenkiv.t to bylo krosny a orisiru¿Lni.
TG5 až riotc jedni z
-.lo ¿spon to

byla legrace, .1 kd^z si tě panatuju v lepší kondici.
NAŠE ZIT1 VISI NA VLÁSKU. To je nejen fakt, ale i název třetí, kapely. Konečně klapala bosa Q bubeník bubnoval, cos po predcivrsícíí produkcích bylo příjcnné osvěžení. Dvojice zpěváků byla SICP v zaýetí
nejlovsko-zajíčkovské tradice, ale nelo to Štávu a atnosféru, Útržky
textů svědčily o ton, že by stály sa to vyslechnout ne pozorně.
Trojice jc..v; na podiu dává tušit, co přijde. NÁTĚROVÍ HJAOTX byl
opravdu nátcr, punkový v té nejprinárnějsi formě, Výborní muzikanti,
punk proniká Gc každého póru. Dábelskýn tcapen bicích se nechává, atrliq.
nout i většina nániček, parket se"'áaplfe je. Napadá vně, jak;" to naselo
bejt maso, kclyž to takhle začali hulit jako první Sex'Pistols, no do
prdele! Vyčerpávající rej končí, byl to fofr.
Á podle Tprícloví, že to nejlepšf*na konec, nastupuje kvintet STARÁ E03RÁ RUČNÍ PRÁCÍ!* Undergroundový bigbítový kabaret, vystupující
s dávkou hunuru a ironie, dva odvazoví zpěváci tvoří kouzelnou šaranantní nadstavbu zdatnéau podkladu, hrajícího reggae i rock '11 /roll.
Bezkonkurenčně unes nejlepší kapela večera.
Koncert končí v dobré náladě, škraloupem je jen skutečnost, Se
tolik očekávaná kapela, která by v dnešní produkci působila jako žatecká šlehačka na východoceskén hudebnin dorte,nedorazila, byt vyjela
včas /autonehoda/. Před náni je zpátečních tři sta kilometrů nočnín
Cesker*. které rjoírtS není kulturně sterilní. Naštěstí.

NEJEN UNDERGROUND

.

J..H

V přízemní chodbě jednoho provlhlého donu v severních Čechách byla v lednu 1980 otevřena zajímavá výstava novoročních přání. Dylo tu
zastoupeno na 40 autorů, ovšem značných disproporcí, co se týče kvality. Vedle opravdové ¿rafiky tu byla fotografie, xerokopie i trapní'- ofocené pozvání k svntbě s připsáním PF. Ale i tal: je bezesporu dobře,
že byl připomenut tento druh tvorby, který se v mnoha případe-h cp.s
pouze do Šuplíku nebo lepí na toaletu. Práce byly vystaveny bez svolení autorů, škola ¿e nebylo, víc diváků. Své PF tam mely i Voknoviny a
Jazzstop, vtipná byln PF Jiřího Gruntoráda 'T.cnec ochrannéhr. cU hledu" ,
lept od Bauera, fotr Radostně do nového roku Lábus, linoryty a dřevoryty Rusek, I. Koiiíšek, F. Vacek a E. Vacr.k, Novák, Horc, Muč as, P, T.
Vránek, I. Krychtov.i, Bartošová. Michálek, Sabcl /sí"U.'tisk/, .uenčín,
Pavel Krel "Slepec chytá láhev" \ Pospíchal, Mařil, Rolcoš, Jvjjáriik..,.
Weiser, Chrenko atd«... Nechyběla tam aru PF žižkcvsk:/'!b pepelářu* Nic
neubral čas na pČkném leptu Maříka z Loun, který dělal zřejmé sám, byl
na rok 1938 pro profesora Jaroslava Maříka š chotí, Louny. Mistrovsky
provedeno v karnínovd barvo, 50 let staré, pěkné.
Expozice trvala jen dvě hodiny, a domnívám se4 že i v tonto komorním rozsahu v podstatě splnila své poslání. Zárcvon byla připomínkou
jistých možností , které přece jen máme o

SEVERNÍ MORAVA TAKY ŽIJE

\

R. K.

Začátkem října se po několika letech opět konala hudební přehlídka v Třanovicích /jkolí českého Těšína/. Jak na prvních, tak nc druhých
TřanoVicích ce opět setkalo několik kapel různých žánru, První kCTiCf-rty se konaly n a zenof ělské usedlosti, ale po letech se poměry ZTiěnily
/vyvlastněni/, musel se další koncert konat v místním kulturními dome.
Nechrne keců, půjdem k věci; začátek koncertu sice byl až 19.QO
hodin, ale už před 18-tou si nebyle kde sednout /jenom na zem/.
Jako první se nám představila havířovská experimentální kapela
PbK I. Uvedli se psychedelickou a dost morbidní písní ..."Když jsem
k ní přišel, SHODÍ ji z nosu visel".-. A tak to pokračovalo dál...
Další kapela z ]>: .nich Kounic "Adolf Mprgen bern" vystoupila s vý-borným-bluesovýri probraném.
'
-

Třetí v pQi>C; í vystoupila havírovská "hard-cord" punková kapela
"Radegast11« Kytarista předvedl rychlou agresivní hru. Za teto smrště
z podia se nakolik punkových kohoutů i jiných příznivců této hudby dostalo do taneční extáze.
Pak sc představila klidná bluesová kapela /zaslat Pán Bůh/ PbK &
blues z Havířova. Pro všechny to byl příjemný oddech. Po krátké pře**.',
ce, než se dojelo pro pivo, vystoupila další, opět havířovská kapela,
a to post.-punková IQ 60,
Když punk tak punk. IQ SO vystřídali havířovští mladí punkeři Brachyblast, kteří podle punkových kritiků jsou velmi nadějní.
Na závor se představila dlouho netrpělivě očekávaná kapela - Druhá
sněna kovošrotu, momentálně vystupující pod názvem «..."Hele, nemáš nějaký drobný?".,. Při jejich produkci většina lidí se zaujetím poslouchá
la,
V
Tet vše, jenom zbývá dodat, že tato akce proběhla velmi do.bře, bez
účasti: StB, VB, Po, LM, CO, zástupců Lidových" kontrol, MNV apod.
Těšíme se na další Třanovice.

Presto že jsme ve Voknovinách č. 3 ukončili polemiku, týkající se posledního vývoje situace Jazzové' sekce, přinášíme nyní ještě příspěvek Petra Cibulky, otištěný v JAZZsTOPu č. 3-4. Diskuse k t^to otázkám probíhá v již zmíněném časopise velmi
živě. Za přečtení stojí např. článek Oty Veverky
"Jak se nám výbor posral". Domníváme se, že Cibulkův názor má obecnější charakter a jeho platnost &
netýká jen problematiky Jazzové sekce.
Odpověď Petra Cibulky na dopis "Vážení a milí..."
Nesouhlasí?! s tímto pokusem udělat kříž nad Jazzovou sekcí o z •
klájat jakousi novou organizaci- Pro ně Jazzová sekce existuje! Nes'r
hlásím s te:rtcn tohoto dopisu, který jc ostudně defenzivní. Iloši, vy
nemáte žádnou, hrdost? Moje důvěra ve členy pracovního výboru dosáhla
už dávno záporných hodnot, Prqč, to jsem vysvětlil Tomášovi, Joskovi
Jirkovi Exnercvi. Znovu to zopakuji. Kdo se chce s komunisty dohodnout
na svých podmínkách, musí s nimi jednat z pozice síly. To v našem pří• padě znamená vyvíjet tal; intenzivní, rozsáhlou a dlouhodobou činnost
při rozšiřování necenzurovaných kulturních hodnot a informací po CCÓ
slovensku, aby ji komunisté nemohli ani potlačit ani ignorovat. Pak s?.
ni přijdou a budou se snažit o dohodu« Nedělat ale nic nebo skoro nic
a přitom doufat v úspěch, je svou naivitou sebevražedné. Mohl bych pokračovat...

Na otázku Volena si odoovídá Čuňas
Proč si v tomto, čísle neodpovídáš na otázky Vokna?
"w : Tentokrát jsem to přenechal Magorovi a ohlasům, které vyvolala
jeho podpisovka "A ^ost". Jenomže Magor tea zrovna chlastá, a tak
si žádné otázky neklade, tím méně si na nč cdpovídu. Tak snad až
s
příště.

R E CI E N Z E
Eintopf
Původně s velkou radostí jsem brala do ruko^í^asnou knihu
dek dvaceti autoru i;Čert mé kopyt651. Vynikající grafická upraví
zavádějící. Vzniká lotiž dojem, 'e se jedná o yohádlcy pro děti.
tečnosti je to ale neucelená směsice pohádek; některých opravdu

-1W"i
poháje a"1
Ve liru
pro dě

4

ti, jiné jsou ve stylu Járy Cimrmana, ostatní nezařaditelné ani do těch
to dvou kategorií. Tvůrci anotace v JAZZsTOPu a ve Vokně by tedy něli
knihu nejprve přečíst a nenechat se unést prvním dojmem.
Co se tyká pohádek pro děti, které jsou v této knize uvedeny, byl.
by lépe nepočítat s tím, 2e "děti jistě znají Olinku Stankóvieovou" a
ostatní často frekventované postavy knihy z okruhu CH77* Pokud ovsem
nejde o četbu pouze pro děti signatářů CR'77 a jejich známých. Ostatní
r-alí čtenáři nohou nabýt dojmu, že se jedná o fiktivní postavy, jalco
je například ježibaba nebo hloupý Honza.
Kniha, jal: uz j3em napsala, je na pohled velni lákavá, proto jo
lip uložit ji před dotni, které umějí číst, do horních regálů knihovny
nebe se připravit na otázky typu: co je to bordel, co to mela zazdcr*'
jeptiška půvoťLvi za řemeslo a podobně. A také počítat s tín, So neiu.ee0
na nějakou tu pravopisnou chybu, budou z některých statí přmejcicnsín
zmateny.
Kdyby byl za názvem edico /JUST-ještě umíme sami tvořit/ otazník,
dalo by se odpovědět: tvořit - ano, Ale uspořádat knihu? To zatím ne,'

K O N K U R S
Výtvarná redakce časopisu Vokno vyhlazuje konkurs na výtvarné vyřešení motivu, značky nebo kresby, který by ukončoval jednotlivé tema
tické rubriky. Podmínkou je, aby se tento notiv vztahoval k dané tematice /to znamená - rubrika hudby - hudební motiv a tel * / a aby rozměr nepřesahoval plochu 4x4 cmPoněvadž 3sne vázáni našimi skromnými technickými možnostmi, je
nezbytné, aby vasc návrhy byly založeny na lineárním provedení?a ne_n£¡
plošném2 No a samozřejmě černobílé! Zúčastnit""se můžete vSichñxT
Návrhy zasílejte na adresy Voknovin, otištěné na první straně,
do 30. 4- 1980, Předem děkujeme a těšíme se na vasn nápady.
I N F O R M A C E
MÍROVÁ MEDITACE ~ TÍDEtJ JEDNOTY A KLIDU PRO PROBUZENÍ LÁSKY, SVĚTLA A
ŽIVOTA o 25. duben - 1. květen 1988 - Krakov/, Divadlo STU.
Pozvaní účastníci /nezávazně/:
Richard Baker - Roshi - Zenový mistr, Santa Fe, USA
Sun Bear - Indiánský šamanismus, Cesta síly, Spokane
Jonathan Eugene Boyd - Spiritismus a politika, Vesmírné křesxansU.
Dallas
Michael von Bruck - Sjednocující křesťanství, Yoga a budhismus, Tufa ingen
Zehra Lilan ühan-Preissler - Sufi tance, Universální služba, Stutt¿ a
Házel Henderson - Měnící se a jednotná ekonomika, St. Augustine
Pír Vilayat Inayat Khan - Jednotné náboženství, Věda a Sofismus,
Faris
Mondregenbogen IL Christof - Duhový válečník, šamanismus, V/interb^ Brigitte Mul lei? - Rciki mistr a učitel, Frankfurt
Lama Ole Kydahl - Tibetský budhismus, Kopenhagen
Danaan Parry - Střetnutí rozkladů., bojovníci srdce, Seattl
Rabbi Zalman Schachter - Chassidisnus, vzájemně působící meditace>
Philadelphie
Iíeith Sherwood - Visionářský léčitel, London
The Joy Singers --Křesťanství a yoga, písně radosti, Assisi
Maitreya Michacl a Maloah Stillwater - Hudba srdce, Hawaii
Dr. Ravi Javalgekar - Yoga, Ayurvéda, Ind. filosofie, přírodní léčba,
Solapar
Sv/ami Vislrnudevananda - 'Raja yoga. Cañada
Organizující výbor:
Athancr
Divadlo STU, Krakov/ - Společnost pro Lásku, Světlo a Zív- t,
Stargard; Agnim e. V. Frankfurt
.
nrrfrrPTirp.p: Wolfgang Dshlberg, Kobbachstr.12, D70OOO

JARNÍ FESTIVAL
v PetOfi Csarnoku - BUDAPEŠŤ
ISc 3« 19.00 - Karotkjve hudební dny /Wew nusic days/; Kampeo Dolores
/Budar- st/; The Shrubs /Anglie/; Zvulci Mu /SSSR/: Pere
Ubu ATSA/
19. 3* 19- n o •• ^adio ííarsawa /PLH/.; Art Reaktor /MLR/; Iva Bittová'a
Pavel Fojt /OS/; Ginger Baker's Band /NSR/
/hala. kulturního donu podniku GANZ MÁVAG, Budapest 8,
Golgota at# 6/
18,00 - čarovná hvězdná zář /ples festivalu/
/Petbfi 3sarnok/
v
20. 3o 19.00 - Sesc-e-piL /MLR/; The Ex /Holandsko/: Milá Doška Unit /O .
goslávie ; World Domination Interpríses /Anglie/
¿i- 3. 19.00 - Jazzový večer Gybrgy Szabadosě /MLR/, spoluúcinkuje Johannes Ba aer /NDR/
23-24« 3.20« 00 - Divadlo D3MIT3 /Holandsko/ "Příběh jedné ženy" /Experimentální divadlo v abstraktním prostoru « v angličtině5/
3c 18.00 - ZATOULANÁ VIDEA /II. celostátní videopřéhlídka pro mladé
22« 00 - Nan Ju.i Fuik /premiéra autorských videosnímků/
23.00 ~ Mocní film i\ Jim Jarmushr Down by law /hudba: Ton Waits/
26o 3- 10«.00 - Fergocska. /Kolo kolo mlýnský/ - lidový tanec /pro deti/
Vystoupení dětských tanečních souborů' lidová řemesla
18c00 ~ Čarovná hvězdná- zář /ples festivalu/
27* 3. 10.00 - 24.00 - Lidový-výroční trh- a celostátní setkání souboru lidového tance •
U P 0 Z 0. R N- % ií í

Teto číslo Volen ovin vychází poprvé s přílohou "Občan a příslušnici
SNB". V otiskování tohoto textu budeme pokračovat v příštích číslech
Voknovin. Doporučujcjv.e pokaždé tuto • přílohu* odtrhnout, vznikne vám te".
postupně užitečná publikace o 1-5-20ti stranách.
»
i
:T A B 1 D K A
?eir Cibuilca. Vránova 53, 616 00 Brno
SAMIZDAT TAPES
CASETTES
VIDEOS
S.T.C.V.
Mini LP: kaseta G45 - 90 Kčs, pásek 80 a 100 Kčs
21. Vladimír MEHEA - Stucliovka •
2x30/000 021/
22. Valná hromada 1
triple albun 2x60/000 022-,T/
23. Žabí lil3n - Live i;. Brno /cor.plets/
2x45/000 023-1)/
24. Žabí hlen - Golden Hits, Volume 1
2x45/000 024-D/
2 5. Jiří Mazánek - Píseň mého srdce /viz. Relaxace. niedit. hudba/
•
' 2x22:30/000 025/
26. Oldřich Janota + MOZARTOVY KOULE - Koncert
v Brně 22. 10.1982, Vo-lune 1
2x45/000 026-D/
27. Durman + Posejpal + Schneider - Akce Valná
hronada V., Brno 18. a 19. října 1982
/free jazz tli/
•
2x30/000 027/
28. Miroslav Šináček - Studio pro elektrickou
levtaru ~ live
•
2x30/000' 028/
29. Oldřich Janota + Mozartovy- koule - Koncert
T Brně 22.10.1982, Volume 2 •
2x45/000 029-D/
30. LETADLO - Best of Live 1982
•
2x45/000 030-D/
31. ?yzik zpívá sv;.< písně /studio/
2x45/000 031/
32. Vlasta MAREK - Life 7_s One
2x30/000 032/
33. Vlasta Marek + Emil Pospíšil - Indičtina
pro samouky /rngyi/
2x30/000 033/
34. Jablečné pyré - Jasama s fousama
mini-LP2xl5:00/000 034/
35. Vlasta M&REK - Vinohradské harmonie /přednáška c ne ¿současnější hudbě + ukázky/ ,
2x30/000 035/
36. "Soud nad ¿estii:, Volume 1 /rozhlasové hra super dokument;/
-x30/000 036/
V uveřejňování seznánu budeme příště pokračovat.
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Právě /lec.en 1538/ vyšlo Vckno č. 13, má 200 stran. Pro vaši informaci uveřejňujcne i ve Voknovinách jeho obsah:
FEJETON
Sám voják v poli
HUDBA
Historie "Bílého světla" . «
Festival Carrot Marchewka
Pat ti Smi tli
Exploited . . . o * «. .
K současné váLíné hudbě . f • . • . , rozhovor
Posloucháme hudbu dneska? «
LITERATURA
Úvodní slovo /k S-kontra/
Doslov /k 9xkontra/ „ . „ . . <> 0 o .
Přál bych si být„.o «
• . . . o o
Recenze . * o . . <» . o
Upřeli nu i jméno
Ohlédnutí bez hněvu .
Červencová noc . . .
J LITERÁRNÍ HISTORIE "
Dandy ze severu
Quintéssence dandysmu o
•íTVARNÉ UMÉNÍ
Něco c malování „ . o
Sprejeři jsou frajeři
JuC TO BYLO
Prohlášení evoluční svobody
Brzy z toho bude velkofilm
Í6j KRAJ, STEJl-IĚ JAKO TVŮJ KRAJ, JDE DO PEDELE
Pokus o výhled z ekologické deprese «
SOUČASNÉ PROUDY MÍŠLENÍ
Problematika rodiny
Srpnové trauma . * •
' ']'[LASY
Usaď se už na V/C,, o
Kdyby byly v nrdeli ryby
*
Vážená redakce
*
Odpověd A. Marvanové
Pohled přes dvanácté Vokno
Poznámka nikoli polemická
. - .
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA
Vůně Sydney • . • o
Z nových veršů . . . ,
Stále se vrací . . •
<
3ásnš
;
Kosti v/ troubo .
Sklep {3"býl V
Bratři Ramazovi" ! . o . • <

r

„Luboš Vydr«

«

Jiři Picek Fryč
-kk
f ,
P. Blumfeld
N, Wziggins
s 0. Hostinským , bu,
. «, « * , <, . . « — lsLudale Morkr;
Egon Bondy
, a o . o Jan Lopatka
Egon Bondy
* . . • . « Magor
Josif Brodskij
Josif Brod skin
• • ~3 k h ;
. Artur Breiský
Ivan Telecký
Transatlancil:
«• - . - Timothy Leary
« Abbic Hoffmax.
_
P. Blunďeld

i

. Václav Bon^-i
o o • • . . Petr Uh.

. . c
o
o . .
. *
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Začínáme zveřejňovat text "Občan a příslušníci SNB" ve snaše, aby
každý3 kde se dostane do styku s SNE /tj. jak Veřejnou, tak Státní bezpečností/, věc.cl; jak tyto styky upravují zákony. Nebot naše chování
před příslušníky SNB nezáleží jen na naší odvaze, rozhodnosti a trpělivosti; je ovlivněno i našimi znalostmi zákona. A nejen proto, že ten.
kdo zákon zná, ví, co si může dovolit. I proto, že při styku s Bezpečností ztrácejí její příslušníci svou obvyklou aroganci, setkájí-li se
s někým, kdo jri kvalifikovaně vytýká nezákonný postup. A také proto
že nepoučení lidé se často domnívají, že nají více práv, než jim ve s«cu
tečnosti vymezuje zákon, a vynáhánín svých domnělých práv zbytečné zostřují konflikt, zvláště s řadovými příslušníky VB. Účelnější se jeví
odepřít zákonnou povinnost kdykoliv, kdy to považuji za morálně ospravedlnitelné. rroto také práce "Občan a příslušníci SNB'\ uvádí vždy možné sankce za neplnení různých zákonných povinností. Přitom je třeba mít
na paměti, že na rozdíl od občana, který může vědomě zákonnou povinnost
odepřít /a riskovat následky/, musejí příslušníci SNB postupovat podle
zákona, tj. za neplnění povinnosti užít nebo nechat uložit jen ty~sankce, které jsou určeny zákonem. A ještě jednu poznámku: Znalost zukona
v řadách SNB je minimální; .tím, že si ho osvojíme, získáme ve styku
s jeho příslušníky převahu, která může rozhodnout o výsledku konflikte
Naše znalost zákona vsak v žádném případě nestačí - rozhodující je pevnost, rozvaha a vědomí, že naše věc - bez ohledu na 'zákon a předpisy je věcí spravedlivou.
OBČAN A PŘÍSLUŠNÍCI SNB
1. Prokazování příslušnosti k SNB
Podle zákona o {¡SNB /č. 40/1974 Sb./ upravuje prokazování příslušnosti lc SNB vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 42/1974 »5b.
Příslušníci ve stejnokroji se prokazují služebním průkazem pouze
1. při vstupu do institucí a 2. při služebním úkonu na žádost občana.
Příslušníci v občanském oděvu se prokazují před služebním úkonem
služebním průkazem nebo odznakem kriminální služby.
Příslušníci vsak nesmějí podle vyhlášky v žádríén případ5 vydat si:»
žební průkaz noho odznak z ruky, ale na žádost je dávají pouze k nahlédnutí, popř. sd&Lí jejich číslo. Přitom nesdelují své jméno, hodnost a
funkci. Tyto údaje ostatně ve služebním průkazu ani nejsou uvedeny.
/Navrhovaná úprava z r. 1968, aby příslušníci nosili viditelní: služební
číslo na stejnokroji, nebyla uzákoněna./
Příslušníci ve stejnokroji však nejsou povinni prokazovat příriuč
nost odznakem nebo průkazem, ani když jsou o to požádáni, v t.pchto -případech: 1. zakročují-li pod jednotným velením, 2. při ostraze objektů
a jiné obdobné službo, 3. osobám, kterých se služební úkon dotýká, zejména: oodnapilým, které se přitom dopouštějí výtržností nebo jiného nepřístojného chováníj přistiženým při trestném činu; ozbrojeným; nebezpečným pachatelům; uprchlým z vazby nebo výkonu trestu; které mají být
zadrženy a dodány do vazby nebo výkonu trestu; na které je vyhlášeno
celostátní pátrání; ve služebních místnostech SNB předvedeným, předvolaným a těm, které se dostavily za účelem oznámení nebo dotazu,
V případech 1 až 3 se příslušníci v občanském oclovu prokazují služebním odznakem nebo průkazem jen tehdy, jestliže to okolnosti dovolují /což si posuzují sani/. Prokazují se pouze ústním prohlášením.
7, uvedeného je patrno, že tato vyhláška zaručuje v maximální mí*-:
anonymitu příslušníků SNB.

2. Prokazování totožnosti příslušníkům SNB
Oprávnění příslušníků SNB požadovat prokázání totožnosti upravurjfc
zákon o SNB /§§ 20-22/.
Při plnění služebních úkolů jsou příslušníci SNB oprávněni vyzval
každého, aby hodnověrným způsoben prokázal svou totožnost; každý jo povinen této vyzvij .vyhovět.
Ten, kdo na svoji totožnost prokázat, může vyžadovat, nejde-li o
případy uvedené v 1. kapitole, aby se příslušník prokázal služebním prů
kažen nebo ^odznakem a sdělil své služební číslo. Příslušník tak musí učinit na žádost občana před zjištěním totožnosti nebo kdykoli v průběhu
služebního úkonu. V praxi, tj. při běžných kontrolách na ulicích, na
nádražích apod., tak musí na žádost občana učinit příslušník v podstatě
vždy, pokud lcfíitir.ovený není podnapilý a nedopouští se přitom výtržnosti nebo jiného nepřístojného chování.
Hodnověrný způsob prokazování totožnosti je předložení občanského
průkazu, vojenské knírky, služebního průkazu, cestovního pasu. Jiné zpu
soby prokazování totožnosti, např. řidičským průkazem nebo prohlášením
osob, které občana znají, příslušník může, ale nemusí uznat za hodnovčr
né. /Problematice občanských průkazů - platnost, poškození, úplnost záznamů - bude vSnována samostatná kapitola./
Příslušník je oprávněn v ránci zjišt.ování totožnosti vhodnými dotazy ověřit, zda držitel průkazu a osoba v něm uvedená jsou totožné. To
učiní dotažen n,; údaje v občanském průkaze uvedené. Není však oprávněn
zjiětovat další údaje, nagř. postavení v zaměstnání, zdroje příjmů apod
Rovněž není oprávněn zjištovat, kam občan jde, co na daném miste dělá,
odkud přijel apod., ledaže by šlo o služební úkon - oprávnění požadovat
vysvětlení dle
19 zákona o SNB, jemuž bude věnována samostatná kapitola. /Samostatná bude pojednáno také o tom, jak se mají příslušníci
ve styku s občany chovat a jaké jsou možnosti obrany proti jejich nesprávnému nebo nezákonnému postupu./
Každého, kde nechce nebo nemůže- hodnověrné prokázat svou totožno-vt
jsou příslušníci oprávněni předvést. Předvedená osoba musí být ihned
po zjištění totožnosti, nejpozději však do 24 hodin od předvedení, propuštěna /a to i tehdy, nebyla-li její totožnost zjištěna/. 0 předvedení takové osoby se u útvaru SNB sepíše úřední záznam.
Po předvedení, nelzé-li totožnost takové osoby zjistit jinak /např
ověřením údajů, která osoba uvádí/, jsou příslušníci oprávněni požadovat strpění nezbytných úkonů,jako je snímání daktyloskopických otisků,
fotografování, zevní měření těla a jeho částí a zjištování zvláštních
tělesných znamení. Ke stejnému účelu jsou oprávněni požadovat vzorek
rukopisu a půjčení věci, jež mají vztah k totožnosti neznámé osoby, lid o
je o vzorek rukopisu nebo o půjčení věci požádán, je povinen žádosti
vyhovět. Táto povinnost se týká jak osoby, jejíž totožnost se zjištuje.
tak těch, kteří mají v držení rukopis nebo věc této osoby.
Identifikační úkony uvedené v předchozím odstavci jsou příslušníci.,
oprávněni činit nejen při zjištování totožnosti v uvedeném případě, al'
též při objasňování přečinů a vyhledávání a vyšetřování trestných^einů.
Tytc úkony jsou povinny strpět nejen osoby podezřelé, popř. obviněná
/ve smyslu trestního řádu, jak bude popsáno v dalších kapitolách/, a?.o
i osoby, na nich:;, popř. k jejichž škodč byl čin spáchán nebo které
byly na místo činu přítomny.
Nesplnění v£ech uvedených povinností může být považováno za přestupek /pokuto do 500 Kčs/.

