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Co při zatčení ? 

Jak se chovat při tom, když jste zatčeni, jsme už rozebírali v několika jiných publikacích. 
Podat nějaký všeobecně platný návod je nemožné. Vždy to závisí na mnoha okolnostech. 
Přesto alespoň několik rad a poznámek.

Zřejmě nejlepší je chovat se pokud možno klidně a normálně. Dělat povyk se moc nevyplatí. 
To si mohou dovolit levicové děti ze "zlaté mládeže". Ne vy! Tedy pokud nemáte bohatého 
tatínka nebo maminku novinářku v ČT. Určitě budete hodně nervózní a vyděšení. Proto si 
často a stále připomínejte, že tato možnost může nastat. Nejlepší způsob jak se chovat, je hrát 
roli, kterou od vás očekávají. Mějte před nimi mírný respekt, buďte ochotní, zdvořilí a lehce 
přihlouplí. Když si budete vyskakovat, dělat povyk a dožadovat se svých práv, dostane vás to 
leda do sraček. Nikdo nemá rád "přechytračelýho zmrda." Vyšetřovatele oslovujte hodností a 
dejte mu tak zachutnat vlastní pocit moci. Stále počítejte se vším tak, abyste při případném 
zatčení byli co nejméně vyvedení z míry. Fízlové nejsou vůbec hloupí a zvláště půjde-li o tak 
velkou věc jako je boj za rasovou svobodu, který je v očích vlád rasistickým terorismem, 
nasadí na ni své nejlepší kriminalisty nebo zarputilého státního zástupce.

Mluvte a komunikujte co nejméně. V první chvíli po zatčení, kdy vám bude nejhůř a budete 
nejvíce rozhození a zranitelní, nedají vám ani chvíli pokoje a budou vás chtít rozložit 
jakýmikoliv prostředky - hrozbami, násilím, vydíráním, uplácením, sliby atd., nejspíše však 
kombinací všeho z toho. Koneckonců jsou k tomu speciálně psychologicky školeni a vštípená 
praxe z dob komunismu udělala také své. Tlak na vás se bude ještě zvětšovat a s postupující 
délkou zadržení v CPZ a mírou nejistoty se budou hlavou honit nejdivnější myšlenky. Tady se 
těžko něco radí. Myslete však stále na toto. Nic netrvá věčně a ani zdaleka ne tak dlouho, jak 
by si ONI přáli.

Jestliže zatknou víc než jednoho z vás, budou se snažit, abyste hráli proti sobě... “Franta se 
přiznal ke všemu.” Abyste předešli takový sviňárně, musíte všichni souhlasit s tím, že 
neřeknete absolutně nic. Fízlové jsou zkušení vyšetřovatelé a dokáží na míle daleko odhalit, 
když něco nesedí a nebo je nepřesné, takže vážně není důvod vymýšlet si komplikovaná aliby 
a omluvy, protože se můžete podřeknout (nebo klopýtnout) a jak jednou zjistí, že jste lhali, 
tak se nikdy nevzdají. To znamená domluvte si aliby podle pravdy, jen je trošičku upravte. 
Pravda se pro všechny nejlépe zapamatuje!

Jak se traduje, v závažných případech je zlatým pravidlem jedno: NIKDY NEUDĚLAT 
VÝPOVĚĎ a už vůbec NIKDY NEPODEPISOVAT VÝPOVĚĎ. Pokud budete obviněni, 
čekejte na právníka. Ale pamatujte. Právník tam není od toho, aby vám pomohl. To si musíte 
sami. Ale především pro zklidnění agresivních fízlů. Ale zpátky k výpovědi. Jak jednou něco 
podepíšete, už se to bude těžko zpochybňovat a odvolávat. Pokud jste přece jen něco 
takového učinili, očíslujte každou stránku a podepište ji hned pod textem (na každé stránce 
jednotlivě). Pak se do vaší výpovědi nedá nic dopsat. Nezapomeňte: VY nedokazujete nic, ale 
fízlové musí dokazovat, že jste vinni! Zeptejte se druhých, kteří už byli zadrženi dříve a 
zjistěte od nich, co zabíralo. Pravděpodobné je, že vám řeknou, ať prostě držíte jazyk za zuby 
a neděláte žádnou výpověď!



Takže ještě jednou: při zatčení nepropadejte panice a nemluvte zbytečně ani slovo navíc.

Co proti zatčení ? 

Jak se vyvarovat možnému dopadení? Nebo přesněji, zbytečnému zatčení. Zapamatováním 
následujících řádků si do budoucnosti ušetříte mnoho ošklivých problémů.
Fízlácká auta a jak je poznat? 

Většina klasických fízláckých aut má zelené pruhy po stranách a modré majáčky na střeše. 
Taková jsou pochopitelně známá. To znamená, že pokud jste na Silvestra trošku přebrali,tak 
se vezete v něm. Nejspíš nepoznáte taxíka, ale za to se seznámíte s ústím ostré gumové hadice 
na záchytné stanici. Pokud jste ale známým stoupencem HNUTÍ ODPORU, tak auto, které 
vás bude sledovat, bude jiné. Nejspíše stará nenápadná šunka (Škoda 120) nebo průměrný 
automobil z ulice. Poznat je nemůžete ani podle osazenstva. Policisté v civilu, obzvláště z 
kripo, nemusí mít ten sestřih vlasů podle policejních měřítek krásy, prostě vypadají jako 
jakákoliv jiná osoba na ulici. Asi jediným způsobem jak zjistíte, že jste pod policejním 
dohledem je, že se dobře obeznámíte s jejich auty. Vypravíte se vyřídit zbrojní průkaz (ten by 
jste jako správný nacionalista měli každý vlastnit) na největší policejní služebnu v kraji. PČR 
má tolik vozů, že je nemožné je všechny garážovat. Proto se nechávají stát uvnitř nebo okolo 
služeby, kterou úředně navštívíte. Není tedy nic snazšího než vzít tužku, papír a během desti 
minut vytvořit evidenci všech aut (včetně jejich SPZ), které mohou (a také budou) 
nasazovány na vaše sledování.

Tato auta bývají hlavně v neutrálních barvách, především nevýrazně hnědé a červené. 
Objevují se i živější barvy, ale méně často, protože ty upoutávají pozornost lidí. Podle značek 
jde také ledacos zjistit. Některá poslední písmena ze tří jsou řídká a určená pro prominenty a 
policii, série čísel typu 00-90, 59-95, 77-77 apod. mohou také dost naznačovat. Jen se chce 
dobře dívat kolem sebe! 80% vozů, které vás budou sledovat jsou domácí škodovky (Felicia, 
Octavia), které socialistická Zemanova vláda pro policii hromadně nakupovala kůli podpoře 
domácího průmyslu. Z osobních zkušenosti mohou garantovat, že do sledovačky proti nám 
byly vždy zapojeny škodovky, jen jednou zelený Citroen s fotografem uvnitř. Kapitolou sama 
pro sebe jsou různé druhy dodávek pro kameramany. 
Jak poznat fízla v civilu ? 

Jednodušší to je, pokud jste jich už pár viděli. Ještě jednou: stojí za to zajít k fízlárně ve 
vašem okolí a mrknout se na to, jak se oblékají. I když nemusí mít sestřih vlasů podle 
policejních norem a mají několikadenní strniště vousů, zdá se, že upřednostňují post-módní 
hadry a budou mít trapně značkové věci. Taky nosí slušné džíny a mají rádi kožená saka, 
bundy a drahé hodinky. Na nohách mají nejspíš boty Nike nebo Adidas. Budou mít velmi 
pravděpodobně alespoň 2 zlaté “řetězy” nebo náramky - a teď myslím na “frajery” z 
kriminálky, ne na nějaký trubky, co šlapou chodník. Většina z nich je oplácaná tukem, 
protože se nemají špatně a šmírování jako prácička není zas tak namáhavé. Velmi často fasují 
podobné oblečení "do terénu". Obvykle jde o starší tmavé kožené bundy a érární boty. Takto 
je mužete poznat pokud je jich víc pohromadě. Hoši jsou přece spořiví a nebudou utrácet za 
oblečení, když mohou ušetřené peníze utratit s pěknou šlapkou na ulici. 



To byla kripo. Pak je tu Zvláštní oddělení, protiextrémistická policie. Obvykle jsou to hoši asi 
kolem třicítky, trénovaní na infiltrování demonstrací a koncertů. Za tímto účelem se obléknou 
do podobných šatů jako lidé, se kterými přijdou do styku, třeba si nechají vlasy na krátko /k 
levičákům používají nalepovací dready/, vezmou si martensky a džíny a vyrazí do hospody, 
kde se koná koncert nebo schůze. Mohou jen sledovat lidi, kteří na akci přišli - kolik, jaký 
druh lidí, zda se zde prodává literatura. Když vedle nich bude někdo sedět, mohou s ním začít 
hovor apod... Všichni známe jejich obvyklý postup a dají se dobře poznat, zvlášť když začnou 
lidem kolem kupovat pití nebo zvát na jídlo. Pravidlem je: nezačínejte na akcích hovor s 
nikým, koho skutečně neznáte. To už by jsme ale měli všichni vědět. Prostě držte hubu v 
přítomnosti cizího člověka. Kluci z těchto speciálních útvarů často natáčejí uvnitř sálů. Ať už 
klasicky kamerou - to když se cíti nepoznaní a v bezpečí nebo pomocí skrytých kamer 
umístěných na oblečení. Jsou vybaveni miniaturní vysílačkou, kterou podávají zprávy veliteli 
zásahu. Neustále zapnutý krátkodosahový mikrofon snímající akci zevnitř sálu je přirozeností 
každého z nich. Je těžké je odhalit, ale ne nemožné. Stačí se věnovat publiku a vypustit 
hudbu. Člověk nemusí být "šerlok holmes", aby je poznal podle chování. Proto by měl být na 
každém koncertu vyhrazen pořadatel pro pozorování podezřelých jedinců.
Zátahy 

Když dělá policie nebo Zvl. oddělení zátah, jde velmi často o “výlov ryb”. Pečlivě vám 
prohledají dopisy, záznamníky s adresami a telefony, fotoalba atd. a udělají si kopie, aby 
získali přehled. Pokusí se vytvořit “síť přátel” ....kdo koho zná a navštěvuje. Nejlepší je mít 
takové materiály někde na bezpečném a nenápadném místě. Využijte díry ve sklepě, 
kanalizace kousek od domu, kamaráda, který s hnutím nikdy neměl nic společného. Nemějte 
doma věci jako jsou zbraně /pokud je nechcete bezprostředně použít, je nesmysl něco 
takového skladovat, nebo vytvářet arzenály, to vše se dá v dnešní době sehnat během týdnů - 
jediným výsledkem podobné kolektorské činnosti jsou několikanásobně vyšroubované tresty a 
to za NIC/, falešné občanky atd.. Když se to tak vezme, má takřka každá domácnost u sebe 
něco nezákonného, ať už je to knížka ukradená v knihovně, zfalšovaný plynoměr nebo v 
našem případě nějaké samolepky, které máte už léta ve skříni a které mohou porušovat 
“zákony o rasismu”. Bylo by hloupé nechat se zavřít kvůli něčemu tak malému, protože jim to 
dává proti vám zbraň do ruky. Jestliže vám prohledávají byt při razii, snažte se celou dobu 
pozorně dívat na policajty a dobře prohledejte všechna místa, kde byli, protože vám tam 
mohou něco podstrčit a příště vás za to zavřít. Jo jinak, doplnění, tímhle Manuálem opět 
zdravím ACAB ;-) co nás sledují na netu!

Dál upozorněte nemonitorovanou cestou všechny přátelé, které máte v adresáři pro případ, že 
je policie bude chtít taky navštívit. Ale pozor. Méně známým policejním trikem je rozšířit 
hlášku o chystaných prohlídkách přes místního udavače. Ten k vám přijde, že mu volal třeba 
sympatizují kamarád z URNy, že se něco chystá, ať se radši všeho zbavíte. Vaší prvotní 
reakcí bude úprk domů. Splachovaní papírů, skartace seznamů, formátování disku, ale co 
přijde pak? Jako správný kamarád zvednete telefon a budete varovat všechny AKTIVNÍ 
kluky, u kterých si myslíte, že jim může hrozit nebezpečí. Po celou dobu jste samořejmě 
monitorovnáni podobně asi jako laboratorní krysa v akvárku. A kripo, jenž vás poslouchá, teď 
zjistí, s kterými lidmi aktivně spolupracujete a zaeviduje samozřejmě všechny aktivisty s 
akceschopným potenciálem, pro které zdá se znamenají druh nebezpečí. Prohlídka 
samozřejmě nepřijde. Při budoucí razii zůstaňte klidní a nenechte je zastrašit vás. Řekněte 
jim, že jsou na špatné adrese, buďte připraveni na invazi do vašeho soukromí... a protože jste 
inteligentní a nic nelegálního doma neskladujete, jste v bezpečí.
Jste sledováni ? 



Když vás policie sleduje pěšky, operuje obvykle v týmu po třech nebo více lidech, kteří jsou v 
kontaktu přes vysílačku a koordinováni z policejní stanice nebo auta. Mohou být velmi těžko 
poznatelní, protože když jeden z nich nabude dojem, že jste ho/ji viděli, tak se stáhne a 
přenechá vás dalšímu. Proto se ohlížejte. Ale ne hloupě, aby se vystřídali. Ohlížejte se při 
odbočování přes roh ulice, odplivněte si za sebe. Buďte přirození a mazaní jako ženy, kterým 
primitivně koukáte na krásně tvarované zadečky zatímco vás ony s ironickým úsměvem 
bohyně pozorují v odrazu skla ve výkladní skříni. A pamatujte, sleduje se vždy z opačné 
strany chodníku než jdete, kryti min. jedním člověkem mezi cílem. Vždy když vás sledují, je 
nejlepší věc, chcete-li odhalit “stín”, udělat něco nelogického - třeba naskočit a hned zase 
vyskočit z autobusu a podívat se, kdo vás následuje. Jeďte po jezdících schodech nahoru a pak 
znovu dolů. Jeďte výtahem nahoru a dolů. Ujeďte jim naskočením do zavírající se troleje. Při 
podezření použijte cestu, která je dvakrát tak komplikovaná než je nutné. Není žádný důvod, 
aby někdo dělal totéž co vy, pokud vás nesleduje. Taky byste se mohli domluvit s přítelem, 
aby vás sledoval z povzdálí po předem dohodnuté cestě a podíval se, zda vás někdo sleduje. 
Pochopili jste to? Abyste se zbavili “stínu”, namiřte si to do přelidněných míst jako jsou 
nákupní centra, hlavní ulice, obchodní domy apod. a pokuste se proklouznout v davu a 
bočními východy. Vytáhněte baterii a zmizte systému.

U aut se hodí totéž. “Stíny” aut často operují ve “čtverci”, kdy tři nebo čtyři auta jedou před 
vámi, za vámi a vedle vás. Nemusíte si jich všimnout, ale budou vždy tam, kam chcete jet. Jet 
dokola víc než jednou a nebo čtyřikrát po sobě zahnout do leva nebo doprava jsou klasické 
metody, které vám prozradí, jestli jste sledováni. Pokud vlastníte novější auto s procesorem, 
gps nebo nad městem krouží vrtulník přestaňte dál číst tyto řádky.

Ať už jste sledováni pěšky nebo v autě, ideální situace je dostat se na nějaké vylidněné místo 
jako jsou dlouhé, prázdné silnice nebo velká parkoviště, takže kdokoliv, kdo vás sleduje bude 
vyčnívat jak smradlavý palec. Výše zmiňovým systémům sledování se odborně říká 
"krabicové sledování". Buďme mazaní a krabici prošlápněme.
Splynout s okolím a zmizet 

Dobrým nápadem je poslouchat policejní přenosy a zvyknout si na způsob jakým operují. 
Pořiďte si přes inzerát v Annonci starší vysílačku a hrajte si. Dnes už tyto věci nejsou drahé. 
A nejenže teď budete odposlouchávat vy, ale zjistíte výrazné výhody tohoto opomíjeného 
stroje. Proč neustále spoléhat na mobilní operátory? Ale zpět k poslechu. Nejdůležitější je, jak 
po někom pátrají a jaké při popisu osoby používají fráze. Jestliže jste na útěku a oni po vás 
jdou, váš popis předají rádiem autům a hlídkám na pochůzce. Nejprve budete číslem “IC”, 
které označuje kategorii do které spadáte. Pak vaší přibližnou výšku, věk, barvu a typ oblečení 
a popis čehokoliv, co máte při sobě. 

Především je policie ostražitá vůči někomu, kdo běží nebo má naspěch a je nervózní 
(primitivně se ohlíží). Je-li to možné, UVOLNĚTE SE a pokuste si udělat cestu v protisměru 
k ostatním lidem. Nejbezpečnější jste v davu. Zkuste vypadat jako když jdete za normální 
záležitostí. Sako, kravata nebo elegantní oblečení/sestřih apod. dělá divy. Po setmění si 
můžete zapnout a vyhrnout nahoru límec tmavého kabátu u krku a změnili jste v šeru image. 
Když jde někdo proti vám, jednoduše si dejte límec dolů a odhalte bílou košili a kravatu. Je 
překvapující, jak vám oblek umožní vyklouznout. Musíte ale vypadat tak, abyste zapadli do 
oblasti, kde se pohybujete. Skinhead v obleku někde v dělnické čtvrti je samozřejmě 



podezřelý. Zdání patřičnosti vám dodá levná bunda od vietnamců, montérky apod. Toto 
oblečení se dá sundat a zbavit se ho a okamžitě tak změnit svůj vzhled. Je důležité být 
schopen změnit svůj zevnějšek během chvilky anebo být nerozeznatelný od lidí kolem vás. To 
se dá udělat docela jednoduše: oboustrannou bundou, bílým tričkem pod černým svetrem, 
čepicí, kterou si sundáte z hlavy, oblečením schovaným pod montérkami. Záměrem je 
vypadat nenápadně. Tmavé kalhoty nebo džíny jsou nejobvyklejší. Noste nějaký neutrální 
vršek (hnědý, černý, tmavě modrý, šedý). Převlečte se posléze do jasných barev, budete 
vyčnívat. Popis v rádiu se určitě zmíní o několika černě oblečených jedncích co napadli auto s 
cikány. Ne o jednotlivě jdoucím chlapci s růžovou košilkou á la homo. Zkuste se dívat, co je 
příčinou, že někteří lidé v davu vyčnívají a podívejte se, zda dokážete okopírovat lidi, kteří 
splývají a naopak. Pak vše využívejte podle situací.

Když se snažíme uniknout, je vždy naprostým základem znát danou oblast předem. Kde jsou 
nejbližší nákupní centra, místa, kde se můžete ztratit v davu? Které cesty tam vedou? Jsou zde 
nějaké slepé ulice? Kde mohou nastat problémy? Jak uniknete? Motorka může projet 
dopravní zácpou jak horký nůž máslem. Na kole můžete projet místa, kam se policejní auto 
nedostane a kolo je také velmi tiché. Vyberte si to, co je pro danou situaci nejlepší.

A vždy pamatujte. Pouze vaše chytrost a znalosti stojí mezi vámi a problémy. Pokud nejste 
připraveni, jste předem poraženi.


