
APPELLPLATZ
KaÏd˘ by mûl prÛbûÏnû uklízet ve svém okolí a za-

vázané pytle shromaÏìovat na místech k tomu urãe-

n˘ch (budou pr˘ vyznaãena).

Vajgly nepohazujte po okolí – udûlejte si vlastní

pfienosn˘ popelník, kter˘ pak taky vysypejte do pytlÛ

s odpadem.

Nebuìte ke svému okolí neteãní a pfiispûjte k bez-

problémovému prÛbûhu celé akce.

Serte na vzducholodû. :)

V rybníku se nekoupejte! Je to pfiírodní rezervace.

UÏijte si kalbu! 
-RR-

NAUâTE SE MANTRU
Jedin˘ zpÛsob, jak postupovat, je rÛst.

Jedin˘ zpÛsob, jak rÛst, je pronikat za hranice

toho, co známe, do nepoznan˘ch oblastí neznáma.

Neznámé je jedin˘m zdrojem nov˘ch vûdomostí.

Systémy, zaji‰Èující na‰e pfieÏití, jsou organické.

Abychom mohli obnovovat bunûãné stûny, je tfieba

dûlit a násobit.

Staré bariéry padají, starobylé pilífie se hroutí

a nové struktury vznikají na jejich místû.

KaÏdá nová generace rodí tu následující.

Staré dává vzniknout novému.

Îijeme v momentu nekoneãné promûny, propoju-

jícím minulost, pfiítomnost a budoucnost.

Cílem na‰eho snaÏení je objevovat neustále se

mûnící horizont, prÛbûÏnû zavádût nové parametry,

prozkoumávat a zabezpeãovat kaÏd˘ nov˘ stupeÀ,

kterého dosáhneme.

Na‰ím úkolem je zniãit tu lhostejnost, která je zod-

povûdná za zánik Ïivotní síly na na‰í planetû.

Na‰ím cílem je pozitivnû motivovat lidi a národy.

Je ãas probudit planetu ze spánku!

Tento krok za dokonalostí, vyuÏívající nejmodernûj‰í

digitální technologie, zkombinované s organick˘mi Ïi-

votními systémy, má sílu mohutnû otfiást lidsk˘mi

smysly, a tak poskytnout ten chybûjící kousek

energie, potfiebn˘ pro kvantov˘ skok z pozemského na

mimozemské vûdomí. 
Spiral Tribe

DRSNÁ ·KOLA
Inspektor Mulet

Ve v˘bûhu byly

pfiesnû ãtyfii Ïirafy.

âtvrtou pfies noc

nûkdo snûdl.

Byli to bezdomovci,

nebo potulní herci?

Vykousaná dutina

v zádech vydû‰ené

pracovnice ZOO také nevûstila nic dobrého.

Inspektor Mulet si naslinil palec a s v˘razem nadrÏe-

ného devianta odchlípl tkáÀ. Vyle‰til si zahlenûn˘m

kapesníkem lupu.

“Byli to komunisté,” odplivl si s rozhodn˘m gestem

psa na stopû.

Jeden byl hned po ruce. Star˘ pán, kter˘ i se svou

chromou manÏelkou jiÏ dvacet let chodil krmit peli-

kány, marnû protestoval, Ïe si díky senilitû nepama-

tuje ani minulé úter˘. Muletovi pomocníci ho rozse-

kali tonfou na ka‰i pfied oãima pelikánÛ, které stafiec

tolik miloval.

Vozíãek jeho manÏelky o pár dní pozdûji vytáhli

z leknínového jezírka. Tûlo nena‰li. A pelikáni se tvá-

fiili jakoby nic.

Muleta zajímal pfiedev‰ím motiv. Chvíli soustfie-

dûnû prohrabával listí mezi ostatky v Ïirafím v˘bûhu

a velmi nerad konstatoval

smrt. Spoãítal vzdálenost mezi

plotem a prvním pelikánem,

kter˘ by zajisté v˘bornû imi-

toval racka chechtavého,

kdyby ho nevázal stranick˘ slib

mlãení. Potenciální vodítko?

Mulet se zasmál a zatváfiil

se pfiesnû jako Zlata

Adamovská, kdyÏ na nûco

pfiijde. Pak se leÏérním

krokem vydal ke slonÛm a za

ním jeho ti‰í pomocníci s ton-

fami. Byli to obyãejní mûst‰tí

policisté, ten nejzufiivûj‰í druh.

Spolehliv˘ za v‰ech okolností.

Mulet nenápadnû ukázal na mladého slona, kter˘

oháÀkou rozpra‰oval trus ze sv˘ch zadních nohou.

“To je jejich vÛdce!” ‰pitl s pfiesvûdãen˘m v˘razem.

“To on zabíjel!” Pfiedstavil si slona, pojídajícího ne-

bohou Ïirafu. Zapadalo to do sebe.

Kromû toho, mlad˘ slon mûl problémy v rodinû.

A mûl kly, coÏ byl jasn˘ dÛkaz.

Ale tím to celé neskonãilo. Druh˘ den po popravû

hladil Mulet zálibnû svá nová slonovinová opûradla,

kdyÏ tu zazvonil telefon.

“MÛj pes mû drÏí v ‰achu, pomozte!” Potom násle-

doval podrobnûj‰í popis místa ãinu.

Inspektor Mulet vycítil pfiíleÏitost k násilí. “ Hned

jsem tam! VydrÏte a nepokládejte krále!” stroze za-

hlásil.

Otfiel si pot z ãela, promnul si bicepsy a ‰íji. Tohle

bude jako za star˘ch ãasÛ. âistá fiezniãina.

V chvatu si nestaãil vzít v‰echny noÏe, ba ani ‰a-

chovou pfiíruãku. 

Desítka policejních aut dorazila k ohroÏenému

domu ve Fa‰istické ulici. Dávka

ze samopalÛ skropila pfiÛãelí

domu. “Táhni na E6!” kfiiãel

Mulet do megafonu.

Houkaãky hasiãsk˘ch vozÛ

profiízly vfiavu olovûného pekla.

“SpusÈte hymnu,” poruãil.

DÛm se sesypal. Nikdo se ne-

zachránil. Srabi. Mulet procedil

pár líbezn˘ch nadávek mezi

zuby a za‰tûkal dal‰í povely do

megafonu.

UÏ si myslel, Ïe stráví zbytek

dne sólovou hrou dámy, ale

opût ho vyru‰ili.

Tentokrát to byl sám policejní

president.

“Mám bulku na zadku, ne-

mohl by ses mi na ni podívat?”

Mulet vytfie‰til oãi a velmi vlhce polkl. My‰lenka na

akci ho vzru‰ovala.

“UÏ jsem na cestû,” tupû zalhal a ‰el si pfiipravit

noÏe. “Toho nefiáda vykuchám!” zakfiiãel na svÛj sval-

nat˘ obraz do zrcadla a zabu‰il si pûstmi na hruì

tak silnû, Ïe si málem natrhl aortu.

Ve voze slastnû nasál vÛni v‰udypfiítomného ben-

zínu. Zase v akci. Jak dlouho jiÏ tento pocit nezaÏil

... odhadem asi pÛl hodiny.

“·lápni na to, hochu. Tady de vo krk.”

O nûkolik vtefiin pozdûji policejní vÛz (kter˘ na pfie-

chodech nebrzdí) rozjel hlavu vetché stafience. Lup

(2x). Rytmické, pomyslel si Mulet a zaãal si podu-

pávat nohou.

KdyÏ srazil dûcko, znûlo to jako v˘teãnû nazvuãen˘

kopák. Mulet také poruãil ihned zastavit auto

a kopal. UÏ to tak neznûlo.

Zarmoucenû jeli dál.

Jeli a jeli, cesta byla pfiíjemná, zarmoucenost uÏ

ode‰la a byli zase veselí. Zpívali si písniãky, fiíkali r˘-

movaãky, smáli se a smáli, aÏ

pfiijeli k domku policejního presi-

denta. Ten jiÏ z dálky ukazoval

svoji bulku.

Muletovi zbûlely klouby prstÛ

tisknoucí volant, jako papiÀák du-

sící vnitfinosti prasat. Zaãal vidût

rudû. Na sítnici se mu míhaly ob-

razy války, dupot nohou a hofiící

obzor. Potom naboural do lampy

a vylétl ãelním sklem pfiímo na

bulku.

Tím byl pfiípad vyfie‰en.

Policejní president pov˘‰il

Revolver, wtf? Jistû! Pro pfiíleÏitostnou pfiílohu ãasopisu Rozvûdãík (Vá‰ v˘tlak z davu)
jsme zvolili název Revolver jednak proto, Ïe v hovorové ãe‰tinû byla kdysi „revolverovou“

oznaãována tiskovina bulvárního charakteru, a dále proto, Ïe podobnû, jak to dûlá mecha-
nismus revolveru, vystfiílíme sv˘ch pár ran a doufáme, Ïe na‰e ãtenáfie prvním ãíslem
alespoÀ postfielíme. Popravdû tato na‰e první pfiíleÏitostná pfiíloha neobsahuje informace
a estetické hodnoty zabijáckého charakteru, nicménû sdûlení, které se Revolver jako celek
snaÏí doruãit, bude snad porozumûno do té míry, Ïe se leckterému v pozadí lehce vyjasní
kontury ducha zbrklé tvofiivosti. Tvofiivost je dále proces, kter˘ spojuje  redaktory a pfiispû-

vatele Revolveru, potaÏmo matefiského Rozvûdãíka. Bahníme se v amatérsk˘ch konãinách
prostého nad‰enectví a snaÏíme se hlavou prorvat zeì, aÈ uÏ nehybnosti, nebo alespoÀ pravidel

ãeského pravopisu. Tak aÈ se prá‰í za koãárem. Za redakãní radu (-RR-)
Bloud, 23.7.2006
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Muleta na doÏivotního presi-

denta spolku pro odstraÀo-

vání bulek ze zadku (s.r.o.)

a aÏ do blízké smrti zÛstali

pfiáteli.

V‰echny postavy jsou sku-

teãné a podobnost s osobami

Ïijícími i mrtv˘mi je evidentní.

Kerbot & Ruuk

OSVÍCENÍ A HANBÁ¤I
OD VLADA¤Ò

Následující polemikou rea-

goval jeden státní byrokrat na odpÛrce konání párty

ze sdruÏení obcí Vladafi, ktefií se zaãali zaklínat

i dobrem pfiírody – konkrétnû se strachovali o jedi-

neãného a ohroÏeného chfiástala polního. Ov‰em

dobro chfiástala je  „VladafiÛm“ ukradené v pfiípadû

soustavné ãinnosti armády, a to i takov˘ch brutál-

ních akcí, jako jsou totální vojenská cviãení, kdy

vzduchem lítá v‰echno, co mají vojáci po ruce.

Srandovní také je, Ïe podle jiného vyjádfiení âeského

svazu ochráncÛ pfiírody, neÏ ke kterému se vztahuje

byrokratova reakce, je lokalita pro leto‰ní párty vy-

braná velmi dobfie, protoÏe se jedná o louku s ne-

jmen‰ím v˘skytem ohroÏen˘ch druhÛ ve vojenském

újezdu Hradi‰tû a celoroãnû slouÏí jako tábofii‰tû

stovek vojákÛ a parkovi‰tû pro jejich pásovou i ko-

lovou vozovou techniku. Ke v‰emu se chfiástalÛ na

louce pravdûpodobnû nedoãkáte a - jen tak mimo-

chodem - mláìata mají uÏ vyvedená. Nicménû

mûjme na pamûti, Ïe Doupovské hory byly vyhlá‰eny

ptaãí oblastí v evropské soustavû Natura 2000,

a nechovejme se jako prasata, utrÏená od fietûzu. 

Hanebn˘ pokus VladafiÛ byl odhalen a zneuctûn.

TakÏe bravo tûm, ktefií plac vybírali, a bravo, pane

úfiedníku Jechu, za obhajobu i z jiného úhlu pohledu!

Víc takov˘ch ve státû! Vlastnû míÀ úfiedníkÛ, ale

stejnû vtipn˘ch a osvícen˘ch jako jste vy! ...no, ale

neposerem se z toho, Ïe jo...
Bloud 

Následuje polemick˘ ãlánek K. Jecha:

Muziky na Doupovû

Nemohu souhlasit s odporem âSOP a sdruÏení

obcí Vladafi proti místu konání leto‰ního CzechTeku. 

Petr St˘blo z âSOP se vyjádfiil, Ïe: „Vojenské cvi-

ãení by vydávalo zvuky sporadické, nikoliv hluk dnem

a nocí.“ (LN 14. 7. 2006), a dále: „I kdyby tam vybu-

chovaly bomby, tak to bouchne, a pak je klid, ale tfii

dny nepfietrÏitého hluku nemohou mláìata pfieÏít.“

(LN 13. 7. 2006). 

Nebude to letos poprvé, kdy bude na Doupovû mu-

zika. Jen okolnosti budou jiné. Hlasitá muzika znûla nad

Doupovsk˘mi hvozdy jiÏ pfied 20 lety. V roce 1986 jsem

tam strávil fiadu t˘dnÛ. Tehdej‰í hity Michala Davida –

KdyÏ se podafií, co se dafiit má…., Ivety Barto‰ové –

Knoflíky lásky, Lucie Bílé – Neposlu‰né tenisky… a dal-

‰ích populárních normalizaãních hvûzdiãek se linuly

z ampliónÛ velitelsk˘ch

vozÛ PV3S na kilometry

daleko od polního tábora

na Sedlci. Na tehdej‰í

dobu bylo ozvuãení velitel-

sk˘ch vozÛ na slu‰né

úrovni, muselo b˘t sly‰et

na plo‰e v fiádu desítek

hektarÛ, „Bez spojení

není velení“, a s v˘konem

dne‰ních sound systémÛ

se dá srovnávat. Fungoval

i vojensk˘ rozhlas, rozve-

den˘ po mnoha místech

celého vojenského pro-

storu. Tenkrát se tomu fií-

kalo kulturní vyÏití.

Chfiástal to pfieÏil.

âSOP pí‰e o „sporadickém tábofii‰ti vojákÛ“

u Sedlce. Pfiátelé z âSOP se asi domnívají, Ïe veãer

na táborem tesknû zazní polnice, ohlásí veãerku

a aÏ do ryãného budíãku je sly‰et jen spokojené odfr-

kávání muÏstva. JenÏe stfielby se konaly i noãní,

s pouÏitím infrapfiístrojÛ a uÏ tehdy s laserov˘mi za-

mûfiovaãi. V parku vojenské techniky v noci huãely

agregáty na svafiování, tankovala se nafta, fiezalo se,

n˘tovalo, ãepovaly se pásy, brousilo, kovalo, sefiizo-

valy motory, probíhala oãista techniky, kompresory

profukovaly filtry, doplÀovala se munice…. Cviãení

probíhalo i deset dnÛ nepfietrÏitû. V noci probíhaly

pfiesuny, poplachy, podplukovník Blecha v trofejním

polopásáku objíÏdûl pozice… Vyspat se pár hodin

‰lo jen s tankistickou helmou na u‰ích. Chfiástal to

pfieÏil. 

Na ostr˘ch tankov˘ch stfielbách byla paradoxnû

velká spotfieba munice do maloráÏek. MaloráÏkové

hlavnû se mûly pouÏívat

na zastfielování tanko-

v˘ch kanónÛ. Ale hodily

se také pro lov zvûfiiny,

lampasáci vyÏadovali

zpestfiení jídelníãku.

Chfiástala tenkrát nikdo

neznal. Jen nûkter˘m

dÛstojníkÛm ti baÏanti

pfiipadali nûjak malí,

srnãí se jim zdálo nûjak

nedopeãené …. 

Doupovské hory sk˘tají

dostatek klidn˘ch útoãi‰t.

S celou ãetou a polní ku-

chyní (11 náklaìákÛ a tfii obrnûné transportéry) jsem se

v roce 1986 schoval na tfii dny u Sedleãka tak dÛ-

kladnû, Ïe nás nikdo z velení pluku nena‰el. Za pfií-

kladné maskování jsem byl pochválen pfied nastou-

penou jednotkou a za nedodání stravy velitelství zá-
Jak ãivava pfii‰la o k‰eft
(více na http://ftk.freetekno.cz)



roveÀ degradován. Myslím

tedy, Ïe i chfiástal si do-

káÏe najít vhodn˘ úkryt

pfied technem. 

Dubnové t˘dny, tedy

období hnízdûní ptactva,

b˘valy na Doupovû ve

znamení pracovního na-

sazení pracovních ãet

nasluhovaãÛ. Z celé kar-

lovarské divize byli na

Doupov pfieveleni potre-

staní vojáci a pfied od-

chodem do civilu prová-

dûli opravy v˘cvikového

prostoru, ale hlavnû pfiípravu dfieva na topení v pol-

ních kuchyních a srubech. Stromy se kácely tzv.

bleskovou metodou. Ve v˘‰i pupku (kdo ze star˘ch

mazákÛ by se oh˘bal, kdyÏ uÏ to má za pár?) se

kmen stromu omotal bleskovicí (slangové oznaãení

pyrotechnické zápalné ‰ÀÛry s velkou razancí)

a odstfielil. Na kmen o prÛmûru 10 cm staãily 3-4

závity, na sloupovinu cca 10 závitÛ, na stromy

v m˘tním vûku se je‰tû pfiidávaly v˘bu‰ky. Vskutku

citlivá metoda….V fiíjnu pak nastupovala druhá

várka nasluhovaãÛ. 

Starostové ze sdruÏení Vladafi se obávají doprav-

ního kolapsu na úzk˘ch silniãkách. Já Ïivû vidím

pfiesun motostfieleckého pluku po vlastní ose

z Chebu na stfielnici Mûtikalov a na tábor u Sedlce.

Kolona tûÏké techniky (OT, tanky, dûla, auta, cis-

terny …) byla pfies 20 km dlouhá. Na cviãení spfiá-

telen˘ch armád ·tít se na Doupov sjelo plukÛ

tu‰ím ‰est. Ani nejvût‰í soudsystém nezabere na

silnici tolik místa jako tank T 55 na podvalníku.

Navíc jsou na silnicích v˘hybny a vedle zpevnûná

parkovi‰tû. 

Letos si rád sednu na kolo a pojedu si na

Doupov poslechnout muziku. A rozhodnû pfii tom

nebudu mít vÛãi pfiírodû takové v˘ãitky jako pfied 20

lety. A obavy âSOP a sdruÏení

obcí Vladafi nesdílím. Chfiástal mi

dá za pravdu. 

Karel Jech, 16.7.2006 (autor je ãetafi

absolvent v záloze, vedoucí odd. vzdûlá-

vání a osvûty MÎP, text v‰ak nevyjadfiuje

stanovisko ministerstva, v roce 1986

velitel ãety t˘lového zabezpeãení tanko-

vého praporu motostfieleckého pluku

Cheb, v roce 2006 kandidát Strany

Zelen˘ch do zastupitelstva hl. m. Prahy)

TITÁNI POEZIE SPECIÁL
Na rohu

Sem vidûl jednou somrtypa jak sral na rohu

Hebákovy a Ru‰n˘.

Jo, fiek sem si: "Kurva, tohle nejni ‰patn˘! To je

vodvar! Fakt dobrej záÏitek...."

Nesmí se to ale pfiehánût, páã sem to potom taky

prubnul.

No, to sem si málem natlaãil hafo hoven do gatí,

teda jako obraznû, Ïe jo, páã sem fakt kakal v po-

dfiepu a

kolem mû byl voblak páry, jak moje hork˘ lejna

pleskala vo asfalt.

Bylo to v zimû.

Sem se nevykryl. Za m˘mi zády z tramveje se vy-

rojil houf.

A pak to zaãalo. Nejhor‰í byla ta v koÏichu, 

prej: "No to by si slu‰n˘ ãovûk ani nepomyslel !"

Zoufale sem se maskoval, nebylo zdrhnout kady, 

oud se mi bimbal mezi nohama

a poslední kabel je‰tû nevopustil muj fiitní vûnec.

A tak sem si na tu pani trouf:

"Hele vole, dámo, nezaclánûj tady 

a mazej se poblinkat nûkam do kavárny.

Bacha na nutrii ! Nebo to je bobr?"

Udûlala PCHE a dál pfiedvádûla jak se jí zvedá Ïa-

ludek.

Sem si zapnul pásek a hrdû povstal nad tu chátru.

Jo, Ïe maj flojdi modrej majáãek uÏ dost dlouho

vim. 

Holt, nejsem ‰tûstûnec, jako ten bezdomovej typ.

Sem jim to pûknû vysvûtlil. Málem mû ‰oupli 

na pozorování do Bohnic.

Dvû kila pro voba dva to ale spravila.

Je‰tû, Ïe je ta korupce. Bez ní by slu‰nûj ãlovûk 

nemoh ani na ulici s chutí srát..

tak jest.... a nebo v‰echno naopak ?
Bloud 

ARMÁDA VS. P¤ÍRODA
Kauza Doupovoské hory

„Vojensk˘ újezd Hradi‰tû, vstup zakázán!“ Za touto

cedulí je prostor mnoha paradoxÛ – Doupovské hory.

Na jednu stranu je opravdu velk˘ kus zachovalé pfií-

rody, na druhou stranu se v tomto teritoriu odehrá-

vají mohutná vojenská cviãení nejmodernûj‰í vra-

Ïedné techniky zhusta doprovázená ostrou stfielbou.

A je‰tû jeden aspekt nesmíme zapomenout –

Doupovské hory byly oblastí pÛvodnû obydlenou su-

detsk˘mi Nûmci, odsunut˘mi po roce 1945. 

Kdybyste ucítili pod sv˘ma nohama mohutné pnutí

energie, tak vûzte, Ïe to nejsou halucinace, ale Ïe

se nacházíte na místû ohromné sopky, kterou byla

celá oblast v období

tfietihor. Doufejme, Ïe

po celou dobu

Cztechteku bude na

místû tryskat jenom

magická energie svor-

nosti a nepfiidá se k ní

i láva. Ov‰em myslíme

si, Ïe ani dunûní sound

systémÛ neurazí pomy-

sln˘ ‰punt a sopka se

opût neprobudí.

Vojensk˘ v˘cvikov˘ pro-



stor vznikl v roce 1953.

PrÛmûrná roãní teplota

v Doupovsk˘ch horách je o nû-

kolik stupÀÛ niÏ‰í neÏ prÛmûr

v âR. Od konce 19. století se

zde ãerpají minerálky, nejzná-

mûj‰í pramen vyvûrá u b˘val˘ch

lázní Kyselka. Kopec Hradi‰tû

má vrchol v 934 metrech nad

mofiem. Vojensk˘ újezd Hradi‰tû

je nejvût‰í ve stfiední Evropû, za-

bírá 33 000 hektarÛ. Roste zde

velmi vzácn˘ koniklec otevfien˘,

ohroÏen˘ hvozdík py‰n˘, ko-

niklec luãní, upolín evropsk˘, ko-

satec sibifisk˘, lilie zlatohlavá,

orchidej vstavaã muÏsk˘.

Vojensk˘ prostor je urãen˘ k provádûní taktick˘ch cvi-

ãení mechanizovan˘ch jednotek, rot a ãet s bojovou

stfielbou, k ostr˘m stfielbám tankÛ a obrnûn˘ch tran-

sportérÛ, ruãních zbraní, dûlostfielectva a protileta-

dlov˘ch prostfiedkÛ v‰ech druhÛ vojsk Armády âeské

republiky. Na území Doupovsk˘ch hor se vyskytuje

50 druhÛ savcÛ a pfies 260 druhÛ ptákÛ. JiÏní a zá-

padní ãást území je v poslední dobû pfiístupná i civi-

listÛm. Doupov byl za první republiky naz˘ván másel-

nicí âech. Pro úãely armády bylo zniãeno jedno

okresní mûsto, 67 obcí a osad, 48 horsk˘ch samot

a síÈ silnic a cest. Území je vklínûno mezi

Sokolovskou a Mosteckou pánev. Nejãastûj‰í jsou

zde buãiny je‰tû pÛvodního pralesního charakteru,

kfiovinné lesostepi, asi nejrozsáhlej‰í v republice.

Pfiíroda dostala ‰anci se vyvíjet bez vlivÛ ãlovûka ze-

mûdûlstvím, s r˘hami od tankÛ a krátery od v˘buchÛ

si matka pfiíroda lehce poradí. Kromû 2600 domÛ

bylo zniãeno 12 kostelÛ, 2 hotely, 87 hospod, 36

ml˘nÛ, 16 pil, 2 zámky, klá‰tûr, láznû a 1 pivovar.

V tichu bez kalby narazíte na muflony, divoãáky,

srnky, zmiji obecnou, vzácnou uÏovku stromovou, ra-

ritního skokana ostronosého a silnû ohroÏeného

ãápa ãerného, sokola stûhovavého, chfiástala, tet-

fiívky a dal‰í zvífiectvo. V plánu je vybudovat v civi-

listÛm pfiístupn˘ch oblastech cyklotrasu. Tak to by

bylo! 
-RR- (s vyuÏitím dostupn˘ch materiálÛ) 

BEJVALO 
Historie CZTK

1994 – Hostomice – 200 úãastníkÛ – 5 dní

Pozemek fiádnû pronajat˘, zájem médií omezen na

ãlánek v lokálním tisku, bez policejní úãasti.

1995 – Hostomice – 400 úãastníkÛ – 5 dní

Pozemek fiádnû pronajat˘, zájem médií minimální,

bez policejní úãasti.

1996 – Hostomice – 6.000 úãastníkÛ – 6 dní

Pozemek fiádnû pronajat˘, zájem médií minimální,

bez policejní úãasti.

1997 – Stará HuÈ – 6.000 úãastníkÛ – 7 dní

Pozemek fiádnû pronajat˘, mal˘ zájem médií, témûfi

bez policejní úãasti.

1998 – Stará HuÈ – 6.000 úãastníkÛ – 7 dní

Pozemek fiádnû pronajat˘, stoupající zájem médií,

zpravodajství pfieváÏnû pozitivního charakteru, poli-

cejní úãast pasivní,

omezená na monito-

rování situace a do-

hled nad vefiejn˘m

pofiádkem v Huti

a v blízké Dobfií‰i.

1999 – Leti‰tû

Hradãany – 12.000

úãastníkÛ – 8 dní

Pozemek, patfiící

tou dobou vojensk˘m lesÛm, s.r.o. Privum, obci

Ralsko a leasingové spoleãnosti, byl doãasnû „ob-

sazen“ za tichého souhlasu zástupcÛ ãeskolipského

kraje a krajského velitelství PâR, na základû ústní

„gentlemanské“ dohody. Bûhem celého konání akce

probíhala bezproblémová komunikace mezi organizá-

tory a policií, av‰ak v médiích o tom nebylo zámûrnû

nic zvefiejnûno. Mediální ohlas spí‰e neutrální aÏ po-

zitivní.

2000 – Lipnice – 6.000 úãastníkÛ – 4 dny

Pozemek soukromé zemûdûlské spoleãnosti, ob-

sazen bez souhlasu majitele. Aãkoliv se jednalo

o soukromé vlastnictví, policie nezasáhla.

Zpravodajství o akci pochopitelnû hlavnû negativní.

2001 – Ralsko – 6.000 úãastníkÛ – 3 dny

Obecní pozemek v lesích, tudíÏ vefiejné prostran-

ství, policie se snaÏila akci zabránit jiÏ pfii nájezdu

prvních úãastníkÛ, pozdûji v prÛbûhu akce policie

umístila na pfiíjezdové cesty dopravní znaãky „zákaz

vjezdu“, na základû ãehoÏ zbojnicky kasírovala od

kaÏdého odjíÏdûjícího vozidla pokutu v min. v˘‰i

500,- Kã, rovnûÏ „zatarasila“ dal‰í pfiíjezdové cesty

pokácením zdrav˘ch stromÛ. Policie akci na Ïádost

starosty (bez jakéhokoliv právního opodstatnûní)

ukonãila v nedûli odpoledne a v pondûlí ráno vyhá-

nûla, byÈ nenásilnû, poslední úãastníky, ktefií se vû-

novali úklidu louky. Média reagovala celou pestrou

a ‰irokou ‰kálou názorÛ.

2002 – Andûlka – 10.000 úãastníkÛ – 7 dní

Pozemek fiádnû pronajat, starostka obce s ko-

náním akce souhlasila, starala se o obyvatele napfi.

zakoupením ‰puntÛ do u‰í, obecní hasiãskou zbroj-

nici obec doãasnû promûnila na obchod se smí-

‰en˘m zboÏím, ãímÏ obec do-

konce na akci „vydûlala“. Policie

byla sice v pohotovosti na místû,

nemûla v‰ak jedin˘ dÛvod zasa-

hovat. Na základû domluvy se

starostkou byla po dobu jednoho

odpoledne dokonce celoplo‰nû

sníÏena akustická hladina zvuku

technivalu, aby na návsi u kos-

tela mohlo neru‰enû probûhnout

kfiesÈanské setkání. Starostka

obce od té doby opakovanû ve-

fiejnû propagovala své pozitivní

zku‰enosti s „mlad˘mi tancují-

cími lidmi“. Média na akci reago-

vala (s v˘jimkou TV Nova) pfie-

váÏnû pozitivnû.

2003 – Letkov u Kopidlna – 35.000 úãastníkÛ –

11 dní

Pozemek byl fiádnû pronajat, pfiesto v‰ak byla paní

starostka obce Kopidlno jiÏ od zaãátku proti konání

akce. Policie akci monitorovala, fiídila dopravu na ve-

fiejn˘ch komunikacích, a z dÛvodu pfiílivu neãekaného

mnoÏství úãastníkÛ dokonce „zabírala“ okolní obecní

pozemky které pak byly vyuÏity jako parkovi‰tû. Dle

na‰eho názoru pfiijelo tolik lidí právû díky pfiehnané

a nafouklé medializaci.

2004 – Bonûnov – 15.000 úãastníkÛ – 5 dní

Pozemek obsazen, nejasné majetkoprávní pomûry,

policie jednala na základû trestního oznámení od ná-

jemce pozemku. Pfii následném vy‰etfiování údajného

vzniku ‰kody na pozemku bylo v‰ak zji‰tûno, Ïe

správce konkursní podstaty pozemek do konkursní

podstaty nezahrnul na základû platn˘ch zákonÛ, ze-

jména zákona o konkursu a vyrovnání, a tudíÏ Ïe ani

smlouva uzavfiená mezi správcem konkursní pod-

staty a nájemcem zfiejmû nemá právní moc. Soudní

fiízení v‰ak není dosud ukonãeno. Policie neúspû‰nû

zasáhla proti akci aÏ v pondûlí v podveãer a i pfies

snahu ze strany úãastníkÛ dohodnout se na ukon-

ãení akce policie obdrÏela posily

a akci v úter˘ v poledne ukonãila.

Zásah probûhl dle na‰eho názoru

nepfiimûfienû, brutálnû a hlavnû

zbyteãnû, protoÏe tou dobou jiÏ zb˘-

valo na pozemku asi jen 3000 lidí,

ktefií se snaÏili louku uvést do pÛ-

vodního stavu, v ãemÏ jim policie

zabránila. Následující víkend se na

louku vrátila zhruba stovka dobro-

volníkÛ, ktefií louku nakonec i pfies

znaãné problémy s policií uklidili.

Ve spojitosti s akcí policie ná-

slednû zatkla jednoho z úãastníkÛ,

obvinila ho z po‰kozování cizí vûci a ze zpÛsobení

‰kody velkého rozsahu. Rozhodnutím okresního

soudu v Tachovû na nûj byla neoprávnûnû uvalena

vazba a 15 dní pobyl ve vûznici na Borech.

Rozhodnutím krajského soudu v Plzni byl z vazby pro-

pu‰tûn. Rok poté bylo zahájeno soudní fiízení, které

trvá dosud. 

2005 – Ml˘nec – 5.000 úãastníkÛ – 1.100 poli-

cistÛ – 1 den

Majitel louky vydal písemn˘ souhlas s konáním

akce na jeho pozemku. PâR v‰ak na tuto variantu

nebyla pfiipravena, a jiÏ pfied zaãátkem akce se sna-

Ïila patrnû dle jiÏ pfiedem pfiipraveného scénáfie akci

plnû zabránit, a to za pouÏití protiprávních metod, ja-

k˘mi byly napfiíklad cílená dezinformace vefiejnosti,

blokace vefiejnû pfiístupn˘ch pfiíjezdov˘ch cest, mno-

hahodinová blokáda frekventované dálnice, ‰ífiení fa-

le‰n˘ch zpráv typu „majitel smlouvu odvolal“ apod.

Akci poté nevybírav˘m a bezprecedentním zpÛsobem

v sobotu rozpustila vytlaãováním úãastníkÛ z pronaja-

tého pozemku za pouÏití vodních dûl, slzného plynu

a nepfiimûfien˘ch donucovacích prostfiedkÛ, ãasto ús-

tících v pfiehnanou policejní brutalitu proti neozbro-

jen˘m pokojn˘m lidem. Jen nepatrná ãást takov˘chto

zákrokÛ byla zvefiejnûna a i pfies znaãné mnoÏství

pfiedloÏen˘ch dÛkazÛ v podobû videozáznamÛ nebyl

ani jeden z policistÛ potrestán. Akce PâR stála da-

Àové poplatníky cca 33.000.000 Kã.
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