Music and art project
Voknovinám ¿e Možno
psát /nejlépe doporučené/ na tyto adresy:
V

v

C unas
František Stáře]-:
U Zvonařky 15
Praha 2 - Vinohrady
Magor
Ivan
Jirous
Staráfíí;ie33
3 ondy
Zbyněk Fi&er
Nerudova 51
Praha 1 - Holá Strana

Charlie
»

Pod tímto názvem se konala oslova 38.
narozenin básníka Quida Machulky přímo
v srdci Prahy v klubu U Melouna 11. června
1S88. Zřejmě to byla největuí akce -undergroundové kultury od doby legendárních' festivalů II. kultury v Postupicích a Bcjanovících,
Vystouoily tam soubory GtRESKÍ BYTOVÉ
/nebo BEATOVÉ/ DRUŽSTVO SOKOLOV. LITINOVEJ
PEPA AND PRŮMYSLOVĚJ PLYN, ŠANOV II, PUNKOVÁ MILICE, KAPE NORMÁL, MONOTOliS, ORCHESTR BIS3XT, PATAL ALCOHOLIC SYiíDRCT. Možná
že některý název skupiny je nepřermý anebo
někdo ještě chybí, ale nebyl tom nikdo, kdo
by skupiny uvádělo Akce byla perfektně organizováno, protože to všichni zvládli mezi 19-24 hodinou, což při takovc; i poctu ú~
činkujících, omezených technických možnostech a dolcích problémech při nezávislých
akcích je obdivuhodné. Dále bylo dobré, že
tam nebylo přeplněno, což je U Melounu výhoda, protože je to členitý a sklepní prostor.
Co říct k zúčastněným. Bylo tam Široké spektrum hudebních stylů, od tradice
českého undergroundu přes hard-rock, punk
až k minimalismu. Škoda že chyb"l industrial. "Popaři" a "satanisti" tam nebyli, ale
ti se mohou prezentovat v establishmentu.
Z kapel navazujících na tradiční underground II. kultury zaujal Litinovej Pepa
právě osobou zpěváka Dina /dříve Umělá hmota/, který tyto věci spojuje, protože byl
jedním z té doby. Z punku /a dobře že tam^
byl/ se předvedl Šanov jako nesmírně tvrdá
a rychlá skupina s vynikajícím bubeníkem.
Název mají'podle města Šanov /viz Teplice
Šanov/. Kafe normál hrají hard-rock na
špičkové úrovni. Asi největším trhákem byl
Orchestr bisext. A všem dalSím patří dík
za ucast a přínos k této akci.
A jeětcí jeden dobrý dojem ra&m od Me-

louna. Že tzv. "slavnosti v konírně0 se konají na místech, které patří
k nejlepším v Prase, kde vystoupilo mnoho známých skupin. Meloun byl vždy
tak trochu výlučný. Dobrý dojemmán také 7. toho, když vidím "mánieliy" a
"punkery" dc-hromady. DneSní "cerokézové" prožívají stejné pronásledování
jako drive vlasaci, Každý může vypadat jinak, ale důležité je vnitřní sjednoceni o K tomu niúi pomáhá hudbo.

Sobota U Melounu

Karel Ilnůj-Plzeňský

V sobotu 11, června G8 se v klubu U Melounu vystřídalo na zapůjčená
aparatuře skupiny Cafe normál sedm rockových a punkových kapel. Šlo o soubory z poloviny nepražské jako Okresní beatové družstvo Sokolov, Jisext,
Sanov II a psychedelická karlovarská skupina hrající texty básníka ;..uida
Machálky /jejíž název mi unikl/. Potíže byly s pokrytím výdajů /cirlca
1500 Kčs/ za sál, za zvukaře a aparaturu. Myslím, že Quido handrkující se
s pořadateli o poctu návštěvníků to mel u pokladny nelehké, obzvláíitč když
mohl do sálu vpustit jen 150 lidí a navíc z nich vy páčit těch 1500 Kčs.
A nechat před dveří?.i další naštvané, znechucené pozvané hosty.
Jako první soubor celé akce vystoupilo OKRESNÍ BEATOVÍ DRUŽSTVO SOKOLOV, ty jsem už slyrel v únoru letošního roku v Dasnicích na Sokolovsku.
Skupina se snažila o undergroundový projev a celkem dost jí to vycházelo.
Zaujal mne zpšv&k lÁartin R. deklamující své texty v drsných zpávových 'liniích. Hodně mi to připomnělo styl bývalého Patologického orchestru MML.
Návaznost této skupiny na služetínskou scénu je všok víc než pochopitelná
a Služetín se s odstupem času přes všechen policejní teror jeví jako velký
aktér pro západočeské nladé soubory. Podotýkám, že ozvučení textů všech
zúčastněných souborů bylo špatné, a tak se zpévy ztráceli v hluku rockových
c e c i b elů.
Jako druhý vleta na scénu LITINOVEJ PEPA AND PRŮMYSLOVĚJ PLTri. Konkrétno J. Sc Fiala seberealizující se v extrémním řevu svého hitu uPůlnoční Vinohrady". Soubor je od Dasnic rozšířený o druhou kytaru a v druhé
skladbě "Jsem zákeřnej" se díky závad5 nn bicích nastupovalo třikrát. Toho využil podnapilý Miroslaf M. J. a bohem hry trhal zpěvákovi mikrofonem,
takže ten mel vell:é potíže s deklamací zpěvu. Po zběsilém heard-vý&lapu
písně 15Jsem zákeřné j5í však seskočil z pódia a 3 vitalitou sobí' vlastní
srazil pěstí karlovarského pseudopoetu do prvních řad publika. Odchází a
odmítá hrát na přání hit skupiny Aktual. V následujících skladbách pak
již jen recituje a působí ve sborech. Bohužel. Druhý zpěvák Dino Vopálka,
kanibalisticky znal ovanuv- v obličeji psychedelickými znaky a se zolenýini
spánky ve světlých vlacech, nastoupil v temné undergroudové skladbě, posléze" uvedl zpěvačku Mirku Neckářovou. Ta se graduje z něžně lyrických^
rockových 5anso::ů do tvrdých rockových aranží s ještě tvrdšími texty. Její projev byl strhující a bezchybný, škoda jen špatného ozvučevď., které
ubralo na zvuku sl:upiny# Projev Litinového Pepy vyvrcholil sérií hitů Dina Vopálky. Litinovéj Pepa and Průmyslověj plyn je hraje určitě lépe než
UH. Kvákadlo v Droucích a rychlý rockový odvaž ve Vymykaní a záverecna
Kdyby tek z vodovodu alkohol dostaly publikum do varu. Skupina zde odvedla pěkné tvrd* kus své Dráče a jsem zvědavý na její další vystoupení.
Následuje vrcholný punk české scény, a to SANOV II.vRytmický bos
nádherných punkových aranží perfektně zvládnutý a zároveň perfektně odehraná. Fascinoval" bubeník, takovéhle bicí se jen tak neuslyší. i:avíc skupina vtipně využívá lidových motivů, ty jsou umocnovány až do rytmického
"třeštění, Je to fantastické.
A opět ounV. Kvalitní soubor, který měl tu smůlu, že hrál po Sanovu.
Myslím, že olo o oražský soubor, zpěvačka mi byla povědomá? zpívala s napůl vyholenou leb"T:ou. - V předsálí mezitím malovali punkeři spolu s ostatními po velkém archu pa*oíru. Barva překrývala barvu, kresba kresbu, action
paiting. Něco jod obitého jsem kdysi viděl v rámci happeningu v Karíanskych
Lázních. Vvstoť'pei:í obou souborů doprovázel divoký tanec bopujících cirokýzů. Skvělá atr.orféra, kde se každý bavil po svém a nikdo mu do toho nekecal o

CAFE NORMAL- Po jeho aparatuře se dnešního večera převaluje sedm souborů . Skupina předvedla čajový bigbít. s prvky metalu a nikoho dvakrát nezaujala.
Má nastoupit Quidův karlovarský Psychedelic, Leč publikum se dožaduje právě dorazivší skupiny Bisext. Hraje BISEXT. Tento orchestr předvedl
něco, co jsem nečekal. Příjemné optimistické aranže, podávané souborem tak
jak jsou myšleny ~ optimisticky. Textům není příliš rozumět, zvuk skupiny
však mluví sán za sebe. Je to skvělý soubor a ovace, které sklidil od roztančeného publikaí byly zasloužené.
Nastupuje Quidův PSYCHEDELIC. Je to početný soubor s elískůprovskými
očními stíny a hráči jsou od značného čekání u baru na vpuštění na kolbiště Melounu pěkně podroušení. Ze skupiny samotné znám jen baskytaristu Pavla Š, Skupinu nenohu klasifikovat, nebot při první skladbě jsem musel odejít a odjet do Plzně, Každopádně však lze klasifikovat celou rockovou o~
slávu Quidových narozenin /ač se Quido dušuje, že žádné narozeniny v dohledu nemá a ani nemel/ jako všechno možné jen ne jako projev stagnace
v undergroundu. Odjíždím a přeji si zažít ještě nějaký podobný koncert,
jako byl U Melounu v sobotu 11, června 1988,

Zpráva z Nišovic

Venclovský
|UU »•-««

Poslední květnovou^sobotu proběhla v Nišovicích /okr* Strakonice/
akce, kterou tato část Čech již delší čas postrádala. Alespoň ty osoby,
které netráví každý víkend sjížděním tanečních zábav přihlouplých kapel,
0 to silnějsi bylo mé očekávání, jaká bude reakce těchto lidí, kteří se
k mému překvapení na této akci objevili.
První vystoupila kapela VROZENÁ VADA, složená, jak sama proklamovala,
z lidí, kteří trpí určitými "duševními potížemi". Ozvučení bylo překvapivě dobré a zpěvu'bylo dobře rozumět. Svým projevem mě překvapil zpěvák a
saxofonista Olda, kterého spíš znám jako alkoholika. Vrozená vada ve mně
zanechala příznivý dojem, i když mě mrzí nepůvodnost /ač jen částečná/.
Na druhou stranu jsem toho názoru, že by tato začínající skupina potřebovala podpořit, aby tak jak rychle začala, zase rychle neskončila,
0 přestávce recituje Platon verše J. S, Fialy; nejsem si jist, jestli
by byl Fík s jeho koktáním spokojen. Adekvátní byla odezva publika. Quido
Machulka by ale mohl být s recitací svých básní spokojen. Jsou odměněny
pěkným ootleskem.
Jako druzí vystupují PŘÁTELÉ VČELÍHO BZUČENÍ, punk dneš už v běžném
podání« Následují menríí problémy s VB, ale smlouva je v pořádku, tak odjíždějí /prý přijedou;/. To už se připravuje ALKOHOL BAND z Plzně, výstavu hodném svého jména. Publikum ve stejném, takže je pohoda a já odjíždím
také v dobré náladě.
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Na sobotu 4. června 1988 připravil Pavel Škarýd hudební oslavu svých
zásnub s Jarmilou Hvězdovou. V pátek ovšem z náhlých technických důvodů
musela hostinská z restaurace v Želči /u Žatce/ sál uzavřít. Naštěstí se
podařilo zajistit náhradní sál ve Stankovicích. V půl sedmé začala hrat
skupina ŠANOV II, Po dvaceti minutách byla produkce přerušena orgány StB
a VB a přítomní museli do půl hodiny opustit sál. Skupina BISEXT se tak
k vystoupení vůbec nedostala. Také se vysvětlila nepřítomnost jejiho baskytaristy a oslavence P.Š., který byl celé odpoledne a večer zadrzovan na
bezpečnosti v Lounech.
'
Tentokrát "ořišlo nazmar mnoho energie, času a penez. Perestro^ovy
vítr ještě na Lounsko nezavanul anebo už odvanul.

Ha Moravě tc šlapo

Očumělov

i 7 "-/:tiia se nedaleko Frýdku-Místku uskutečnilo setkáni několika
severomoravských rockových kapel. Kolbištěm byl sál jedné vesnické hospody
kde se to již od raného odpoledne hemžilo lidmi, kteří zcela jasně mezi domorodce nepatřili.
Jako první vystoupil soubor IQ 60, který byl handicapován špatným ozvučením, a to byla veliká škoda? protože po instrumentální stránce všechno. šlapalo, zejména zaujal technicky výborný bubeník. IC textům mám určité
připomínky: tak rasantní hudba si žádá své - chtělo by to upustit od různých abstraktních a nelogických spojení /zasmušilí jako zoufalství/ponuří
jako trest/chodí po ulici/lidé bez hlavy/lidé, co nemají kde usnout skladba Opera/ a zkonkrétnit je. Podle mého názoru by také nebylo na škodu
projasnit chmurno ladění většiny skladeb a pracovat také s trochou humoru,
/nedělán si žádno iluze/nikdy jsem neměl naději/stát se člověkem/který si
může dát postavit/rodinnou hrobku/ref.: vyplašený pohled/strach/strach/
strach/já jsem z obliga/krach/krach/lcrach/hlad po ničem/cena/cena/cena/
zapr-.att« j/cenei bude váš rozum • - skladba Nula/..
Ze všech zúčastněných kapel mě nejvíce zaujala BRATROVA SVATBA. PerxV;>tní muzika připomínající stylem Garáž, ale s osobitým nábojem jak zperílcr«. cz.1i i všech muzikantů. To už skoro celý sál tancoval a nálada byla
ápičiová. Text jsem bohužel nezískal ani jeden, protože kytarista zmíněného .souboru nejevil nejmenší chut spolupracovat /at už to bylo dáno zmínkou j podobnosti s Garáží nebo osobní antipatií/. Škoda.
Fv oblým tancem vyčerpaným divákům se dostalo odměny v podobě poslední kapii.y ~ ROZŽHAVENÉHO ŽHAVÉHO ŽÁRU. Začali písničkou"E-ju-ja, azbuku
vsju rr.aju ja n v a hned po úvodních taktech a začínajícím jevištním show bylo jasné, že RŽŽ jenom podpoří výbornou náladu. Vtip, nápady, nenásilnost
textu au2d dvanáctičlenného souboru se táhly sálem asi tři čtvrtě hodiny.
/Musím dodat, že nebylo jasné, kdo vlastně k souboru patří a kdo ne./ Mně
osobně se nejvíc líbila skladba "Harmonická rodina je dělnická rodina" a
:iedna z vystupujících dívek, která na sobě od pasu dolů měla jen kalhotky.
Celé setkání proběhlo naprosto v pohodě, a když jsem usínal vedle
Iv:.'pody na seníku, připomněl jsem si slova zpěváka z IQ 60: "Takovéjch akcí ie a nás soousty, ale potíž je v tom, že kromě nás o nich ví strašně'
n lidí,"

Lábus
Nedaleko Jihlavy uspořádali novopečení rodiče malou oslavu pro pár
pozvaných přátel. V poklidu překouřeného šálku nastoupilo několik kapel,
ar* £Cj?íjemnily víkendovou pohodu.
jako první začali HRDINOVÉ NOVÉ FRONTY. Asi je už zbytečné o této skuoině neon psát, jejich český punk asi většina zná. Jako vzdy i tentokrát
ičkoví, Hned po Hrdinech následovala nova SLAĎAKOVA FORMACE, kde
nld dlouhým vlasem uz definitivně zvítězil kohout. Přesto jejich^hudba vycházela z těch nejsyrovějších undergroundových kořenů, jednoduchá tak akorát na tu správnou náladu. Moc se mi to líbilo«, Pokud si dovedete představit d^.riZ rprsknutou s Laurou, jimž by KNS půjčili texty, máte před sebou
další bod programu - ROZMAZLENÉ DĚTI. Šlapalo jim to pěkně, tančící jistě
c er.i-.i pvizný rytmus jejich vystoupení. Po nich nastoupili hudebníci
z kíioely. kterou já osobně povážuju za jednu z nejlepších, s neustále stoui rovní. Myslím, že orchestr BISEXT je povedeným Zelího dítětem,
kc-or*) llticr-jgvoundovp posluchačům udělá vždycky radost. No a vše uzavřel
leti-V-' rc^k W«C,BARDu"5 v jehož rytmech zábava končila.

"Marchewka" - Varšava

ADY

Věděl jsem o tomto festivalu alternativní scény již asi dva měsíce
před jeho konáním. Dosti komplikované cestování co této sousední země mě
nechávalo v nejistotě. Nakonec vše" dobře dopadlo. Známá to vytahalo v Orbisu /'je to totiž jedna z mála možností jak se do Polska dostat - další
možností je pozvání,a pak ještě cesta tranzitem přes NDIí. To jsem však neriskoval, nebot známí loni zvolili tento způsob při cestě na Jarocin a nazpátek se vraceli přímo, načež jim byly zabaveny cestovní doklady./
Marchewka se konala ve dnech 6. - 7* května ve Varšavě, pořádal ji
klub Remont - dosti známý, protože tam proběhla již mnohá vystoupení skupin jak z Polska, tak i z ciziny. Nedávno tam vystupoval i MCH Band - ještě jsme zahlédli plakáty. Jelikož je ale klub Remont dosti malý, rozhodli
se pořadatelé, že se vystoupení budou konat v hale Gwardia /jinak určené
pro sportovní, hlavně boxerská utkání/. Toto rozhodnutí bylo podmíněno také tím, že o Marchev/ku byl velký zájem /i v rádiu informovali o toto akci/
Lidé zde žijí více hudbou, v rádiu jsou jim nabízeny průřezy LP deskami
jak současnými, tak dřívějšími, loni o Velikonočním pátku dokonce v rozhlase pouštěli Pašijové hry od Plastic Peoplel! Zájem byl tedy obrovský
bylo ta pestré "osazenstvo" mladých lidí. Převažovala černá a hnědá barva,
byli tu i skinheads.
Marchewka navazovala na nedávno proběhlé Korotkové dny v Budapešti,
kde vystoupili Pere Ubu, Shimbbs z Anglie, Iva Bittová s Fajtem /sklidili
prý úspěch/, Ex z Holandska /kteří měli vystupovat také někde u Brna, ale
nebyli vpuštěni/.
K samotnému dění. V pátek první den v 17 hodin začala známější polská
skupina AEMIA, silně ovlivněná punkem, hrající velmi slušně, i když ne již
tak úderně jako dříve. Hraje v obsazení 2 kytary, bicí, lesní roh. Při:
skladbách"Achille" a "Sastavte to" se tancovalo i pogo. Měli úspěch-«, Po nich
nastoupila ruská kapela ZVUKI MU. Při představení skupiny se ozývnlpískot.
Někteří diváci házeli po kapele kelímky. Skupina vsak hráln velmi dooř'; a
postupně strhla dost diváků. Hraje takový zemitý pub-rock. Hlavní poctovou kapely je zpěvák v obleku s růží v klopě. Má schizofrenní výraz9 křečovitý, neustále se měnící. Je skvělý. Obsazení: kytara, baskytara? bi<. l,
klávesy. Zpívají rusky a něco i anglicky. Výborně skladby "Bad police'1 ?.
"Russian Bird". Poté vystoupila polská kapela ALTERNATIVE, průměrná nov:vinná skupina. Potom jeden hudebník z této kapely hrál na kytaru a zpíval
blues. Vrcholem-večera byla anglická skupina -NEW MODEL ARMí« Vřava přci
podiem a sílená tlačenice. Vystoupení bylo skvělé, temné zvuky kytary nožně jí stereotypně, dovedou to i dobře "ohulit".
Druhý den se začátek trochu opozdil, protože před halou byla vqIkm
tlačenice. Začalo se o hodinu později. Zahajovali polští ZID. SluSnó alternativní hudba založená na kytarách, připomínala trochu 3tyl MI8SI0M /uoh-r.á byla skladba "Alkohol"/. Dále vystoupili francouzi JEAO VITU /metalový
zvuk, hodně sol ování kytar, dosti průměrné/, polští KULT, což je solicní
kapela s prvky punku, /dobrý zpěvák, hráli asi hodinu, nejvíc rozehrálfc
skladba "Polsky"/ a nakonec HolanSané CLAN OF XYMOX /nyní jsou dosti kónu:
ění, takže celkem zklamání/.
Marchewka hodnotím celkově pozitivně. Cena lístku na jeden den byla
1 500 zlotých.

D O P I S
Kam s tím androšem, pane Magore?

Svědek

Na Silvestra roku 88 na Václavském náměstí zpíval kos jako na jaře.
Chudák, spletl si počasí, protože opravdu bylo jak při jarním slimov:ktu.
Poslední dobou se mi zdá, že spousta zpěváčků si taky popletla povětří.
Zpívají, až se hory zelenají /nebo se snad zelená v kapsách/. KetuSí, že
zima přijde bez varování, a běda když udeří. Zdá se, že naši muzikanti ma-

ki i^wOii pamot nebo jsou tak naivní. Máničky by si měli pamatovat začátek 70. let, role 76, nová vlna zase jeden článek z Tribuny, kterým odstranili jednu generaci hudebníků. A pankáči? Bolševik postavil Palác, kde roz
hoduje o nás bez nás a naši milí kohouti se hned promenují v jeho prostorech, aby byli vid oni a slyšeni. Co to vaše NO FUTUR E a FUCI< ALL?
Magore, v žely t ty musíš mít z toho Rockfestu vlasy až na prdel. Budeš
muset asi znova vysvětlovat, co je druhá kultura a est^blišment, Zpráva
o obrození a spoustu a spoustu jiných věcí, aby ty makovice pochopili, že
tohle je hra, ve které oni nehrají žádné, ale vůbec žádné housle.
Magore, vysvitli lidem, kteří byli právem z toho zděšeni, proč Plasti
ci chtěli hrát na předkole Rockfestu«
Kůň jehož nemá kdo vésti
Na hřbetě s půlnoční myší
Kráčejí z Pašijových her
Kde v přímém přenosu sledovali
hovězí porážku
I obešli polí pět aby referovali
Lvu ve znaku M ~ G ~ M
Že ve svém kruhu může řvát na celé kolo
Ale nikoli na okolí
Vysvětli, proč lidi chtějí vystupovat na takový srandě, jako je Rockfest, když předtím jenom za naladěni kytary je šoupli do basy. Což si nikdo nevzpomene na ty krásný lidi, kteří museli odejít do zahraničí, aniž
chtěli? Jmenovat snad nemusím.
Lidi by se moli učit z historie. Jestli chce někdo pozorovat svět
pres mříže," jeho věc. Nebo zvolí způsob zpívání, který nikomu nevadí. Jeho
věc. Ale pak se nesmí hlásit k tomu, že je druhá kultura, že je androš.
To si pak dělá z huby sráe.
Tak kam s tím. Magore?
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Hico na Opatové
Výstavy - Střelecký ostrov /květen 87, září 87/
Lochotín 87 /koncert Toten Hosen, Michal David a zásah
policie/
Zdenek Ingr - skla /výstava v Pardubicích/
Jim Horáček /starší a současný snímek/
Koncerty Morava 87 /skupiny: PSV, Makyota, Na oko, Dr.
Morgenstern, MCH Band, HNF, Velvet Revivalj kytarista a^zpěvák M. Černý/
Magor - báseň
Jarccin 87 /polský hudební festival/
Theater osmego dna /ukázka ze hry Wzlot/
Paternoster /zpívá Zbyněk Benýšek, o časopisu hovoří
Jiří Němec/
/
Když básníkům je prabídně utíkají do Vídně /DásavVokatá,
Charlie Soukup, Zbyněk Benýšek, Vlasta Třešňák,
Svatopluk Karásek/
Podmostní filosofická jatka /film Milana Kohouta/

pokračovaní/
/dokončení 7* kapitoly - výslech svědka/
Svodek :rá právo trvat na opravě protokolu, nesprávný, nepřesný či překroucený protokol neniiGÍ poJlepsat, jeho námitky proti protokolaci musejí být
do protokolu poznamenány. Je proto vhodné, aby svědek upozornil vyslýchajícího před protokolaci, že ji chce průběžně sledovat, aby nedocházelo ke
zbytečným průtahům při čtení protokolu. V případě, že se svědek nedomůže
zachycení svých námitek do protokolu, odmítne protokol podepsat a není si
jist, zda vyšetřovatel správně zapsal důvod odmítnutí podpisu /je to jeho
zákonná povinnost/, musí ihned po skončení výslechu napsat stížnost na postup vyslýchajícího orgánu příslušnému prokurátorovi /kopii obhájci obviněného, je-li mu znám/. Námitky proti postupu při výslechu vznáší obvykle
obhájce obviněného, který může být všem svědeckým výslechům přítomen. Je
samozřejmé, že na svodka nesmí být činěn nátlak, aby vypovídal, různými
výhrůžkami apod.
8.

Výslech obviněného /§§ 91 - 95 tr. řádu/ a jeho práva /§ 33 tr, řádu/
Protože trestní řád přiznává obviněnému celou řadu práv, je důležité
si uvědomit, že obviněný ve smyslu zákona /§ 32 tr.ř./ je pouze taková podezřelá osoba, proti níž bylo vzneseno obvinění /§ 163 tr.ř./ anebo jíž
bylo sděleno obvinění /§ 169 tr.ř./. Před vznesením nebo sdělením obvinění může být podezřelý'vyslýchán jen ve smyslu § 19 zák. o SNB /viz naše
kap. 4/ nebo § 150 tr.ř. /viz naše kap. 5/, přičemž takto učiněné výpovědi nemohou být použity soudem při hlavním líčení„
Obvinění se vznáší usnesením vyšetřovatele, jehož opis 3e obviněnému
doručí anebo se mu oznámí tak, že se v plném znění pojme do protokolu
o prvním výslechu obviněného. V méně závažných případech u některých trestných činů a u všech přecinů se místo vyšetřování koná tzv. vyhledávání,
V tomto případě se obvinění obviněnému pouze sděluje, a to nejpozději na
počátku jeho prvního výslechu a učiní se o tom záznam do protokolu.
Práva obviněného, resp. podezřelého, týkající se jeho případného zadržení, uvalení vazby, osobní a domovní prohlídky, popíšeme v nóaledujících kapitolách; zde se omezíme na práva obviněného při výslechu a vyšetřování /vyhledávání/ vůbec. 0 těchto svých právech musí být obviněný orgány
činnými v tr. řízení vždy řádně poučen.
Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat opravné prostředky. Má právo zvolit
si obhájce a s ním se radit. Nemá-li dostatečných prostředků, aby hradil
náklady obhajoby, má nárok na obhajobu bezplatnou. Zákon neukládá obviněnému žádné zvláštní povinnosti. Znamená to, že obviněný se může hájit jakýmkoliv způsobem, zejména může popírat svou trestnou činnost, odmítat
vypovídat buď zcela nebo na jednotlivé otázky, může i lhát. Při své obhajobě by se však neměl dopustit trestného činu křivého obvinění, útoku n&
veřejného činitele, útoku na státní orgán a orgán společenské organizace
apod. Případná změna jeho výpovědi nezakládá skutkovou podstatu trestného
činu křivé výpovědi; tohoto trestného Činu se obviněný, je-li vyslýchán
jako obviněný, nemůže vůbec dopustit. Doznání, popřípadě jakékoliv jiné
napomáhání vyšetřujícím orgánům při objasňování trestné činnosti je sice
polehčující okolností, mající vliv na výši trestu? nicméně každý obviněný
musí zvážit, zda a v jaké míře této možnosti využije. To platí zejména
v trestních věcech kriminální povahy. Při trestních věcech politického^
charakteru je výše trestu často určována jinými než ryze právními hledisky, např. tím, zda veřejně projevenou lítost je možno politicky využít.
Zvolit si obhájce /z řad advokátů/ je právo obviněného. V některých
případech zákon nařizuje tzv0 nutnou obhajobu, např. je-li obviněný ve
vazbě, je-li nezletilý, je-li stíhán pro tr. čin, na který zákon stanoví
trest, jehož horní hranice převyšuje pět let. I v těchto případech však
obviněný má právo si obhájce zvolit. Neučiní-li tak, musí mu být ustanoven. Ustanoveného obhájce je obviněný povinen strpět, má však právo /ustanoveného i zvoleného/ obhájce změnit vlastní volbou.
Vvslech obviněného se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasny

oora* o s^c-cnosxeci^dulezitych pro trestní řízení. K výpovědi nebo lc dozndrn ncsmi by o oovmeny zadnym způsobem donucován a při výslechu je nutno
setřít peho osobnosti. Zakázán je tedy jakýkoliv nátlak, a^ fysický nebo"
psychicky. Vypoved získaná od obviněného donucením nesmí být ve věci použita gako důkaz. Obviněný má právo, nikoli povinnost vypovídat: odmítnutí
vypovědí obviněným nemůže být považováno za důkaz jeho viny. Za důkaz jeho viny nemůže být posuzováno ani to, že neuvedl důkazy na svou obhajobu.
Organy činné v tr. řízení se nesmějí vůči obviněnému dopouštět hrubostí,
verbálních i fyzických, při výslechu mu musejí poskytnout nutný oddech
apod. Před prvním výslechem je třeba obviněnému objasnit podstatu vzneseného obvinění, poučit ho o jeho právech a obsah poučení zanést do protokolu. Jde zejména o právo podat stížnost proti usnesení o vznesení obvinění,
o právo napadnout stížností každé rozhodnutí vyšetřovatele, popř, prokurátora, aby byly odstraněny průtahy ve vyšetřování nebo závady v postupu vyšetřovatele, a konečně o oprávnění obviněného, týkající se důkazů a obhajoby, která jsme již uvedli. Tedy již při tomto výslechu musí mít obviněný možnost se lc obvinění podrobně vyjádřit. Obviněný má nejprve souvisle
o věci vypovědět, k výslechu otázkami se má přikročit až po této souvislé
výpovědi, pokud je toho třeba. Vyslýchající nesmí obviněného při této jeho
výpovědi zbytečně přerušovat, znervózňovat ho skákáním do řeči apod. Otázky ^musí být kladeny jasně a srozumitelně. Zakázány jsou tzv. otázky lcapciozní, tj. předstírající skutečnost nepravdivou, klamavou, předpokládající skutečnost obviněným dosud nepotvrzenou, to proto, že svádějí obviněného, aniž by to pozoroval, k odpovědi, kterou si vyslýchající přeje, a otázky sugestivní, v nichž je již naznačena odpověa, Účelem obou druhů otázek je vsugerovat obviněnému určitou odpověd. To může vést k překroucení
skutečnosti, ne lc zjištění objektivní pravdy, a proto jsou takové otázky
zakázány.
Obviněnému může být dovoleno, aby dříve než dá odpověcl, nahlédl do
písemných poznámek, jež musí vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit
k nahlédnutí; tato okolnost musí být v protokole poznamenána.
Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve
se obviněný, aby ji popsal; teprve pak ;nu mé být osoba nebo voc ukázána,
a .to zpravidla mezi několika /nejméně třemi/ osobami nebo věcmi téhož druhu. Je-li toho třeba k zjištění pravosti rukopisu, může být obviněný vyzván, aby napsal potřebný počet slov; k tomu však nesmí být žádným způsobem donucován. Stejně nesmí být donucován k tornu, aby popsal nějakou osobu nebo věc, jejíž totožnost se má zjistit. Naproti tomu je však povinen
vždy strpět úkony potřebné ke zjištění jeho vlastní totožnosti, dále je
povinen podrobit se prohlídce těla za účelem zjištění stop nebo následku
tr. činu na.jeho těle, je povinen strpět odnětí krve nebo jiný podobný ů~
kon, je-li toho třeba k urovedení důkazu, a konečně je povinen podrobit
se vyšetření duševního stavu, a to popřípadě i pozorováním ve zdravotním
ústavu nebo ve zvláštním oddělení nápravného zařízení. Ke splnění těchto
povinností může být obviněný donucován výhradně zákonnými prostředky /pořádková pokuta do 500,- Kčs, a je-li obviněný ve vazbě,tzv. pořádkové opatření/. Jestliže výpověd obviněného v závažných okolnostech nesouhlasí
s výpovědí svědka nebo spoluobviněného a rozpor nelze vyjasnit jinak, může
být obviněný postaven těmto osobám tváří v tvář /konfrontace/. Konfrontované osoby si mohou klást vzájemně otázky jen se souhlasem vyslýchajícího*
Výpověd obviněného se do protokolu zapíše zpravidla podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova. Kejde-li o soudní protokol musí být po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení, nebe
požádá-li o to, přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol^doplněn nebo abv v něm byly provedeny opravy v souhlase s jeho vypovědí. C,
tomto právu je třeba obviněného poučit. Protokol o výslechu, který byl
prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno vyslýchanému^pred podpisem
přečíst nebo k přečtení předložit v přítomnosti nezucastnene osoby. Ma-1:
vy s lve han v proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v
nosti Přibrané osoby a výsledek projednání pojmout do protokolu.
•Cdmítne-li obviněný protokol podepsat, uvede se to v protokolu s noznamenáním důvodu odmítnutí.

