Příloha 1
Slovník
Jazyk subkultury graffiti je vytvořen a převzat převážně z anglického jazyka. Je mnoho
internetových stránek, kde se takové slovníky objevují jako například na www.phatbeatz.cz,
www.graffitimag.cz, aj.

Slovníček nejpoužívanějších výrazů:

Writer – jedinec co vytváří graffiti
Crew – skupina, parta
Background – pozadí
Battle, Stylewar – válka, boj dvou skupin o to, kdo je lepší
Black book – fotoalbum writera se sbírkou fotografií jeho pieců
Bomb, boxing – rychle udělaná ilegální graffiti
Can – plechovka, sprej
Cap – tryska na spreji
Fat cap – široká stopa
Outline cap – tenká stopa
End to end – vagón pomalovaný pouze pod okny, ale po celé délce
Fillin – vybarvení písmen
Fresh – nováček mezi profesionály
Character – obličej, postava, obrázek
Chrom – piece vytvořený stříbrnou barvou
Jam – setkání writerů
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Legál – místo, kde je povoleno tvořit graffiti
New school – moderní graffitistyl
Old school – starý graffitistyl
MC – zpěvák hip hopu
Out sider – tag na venkovní straně vagónu
Out line – čára okolo piece
Panel – graffiti na vlaku pod okny
Piece – jedna práce writera - kus
Production – graffiti, které na sebe navazují
Sketch – skica, náčrt
Spit – zničení piecu
Tag – podpis writera
Tágo, tegovka, sukovačka – fixa určená k tagování (k podpisu)
Trow up – jen obrysy
Toy – amatér, začátečník
Whole car – graffiti přes celý vagón
Whale train – graffiti přes celý vlak
Xerox boy – sprejer, který napodobuje styl druhých
Yard – depo, kde jsou vlaky nebo metro zaparkováno na noc
Zbombit něco – udělat někde tag

Slov používají writeří daleko více, tyto jsou však nejvíce užívaná. Dále mají i své písmo,
které se liší tvarem a taky stylem, vše záleží na tom, jakým způsobem se chce projevit na místo,
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co si vyhlédl. Většinou se stává to, že jedinec jež začne vytvářet graffiti, osvojí si určitou
techniku a písmo, tím i pokračuje a zdokonaluje se dál během své kariéry. Writeři používají
mnoho stylů písma k tvorbě svých děl (viz. obr. 14). Ty poté propracovávají, spojují, dávají jim
barvu a zdokonalují jejich provedení.

zdroj: www.baterky6.blog.cz/1102/graffiti-abeceda

zdroj: www.baterky6.blog.cz/1102/graffiti-abeceda
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Příloha 2 – 6 jsou rozhovory writerů a street artistů, kteří působí na naší graffiti a
street art scéně již přes deset let. Ačkoli jsem se zkontaktovala s umělci, nezdařilo se mi
s nimi udělat osobní rozhovor z důvodu jejich časové vytíženosti. Galerie, ve které
působí mi zaslala odkazy na již proběhlé rozhovory, které byly zveřejněné na
internetových stránkách http://namesfest.net/

Přílova 2
EPOS
Rozhovor
1.Prosím představ se a řekni nám něco o sobě?
Ke graffiti jsem se poprvé dostal v roce 96. Graffiti mně od začátku začalo přitahovat
jako nikdy nic před tím, na ty začátky nezapomenu, bylo to tajemný, až mystický
sledovat najednou město plný nápisů, osobních kódů, který jsem předtím nevnímal a
najednou na mě vyskakovali z pozarohu po celým městě, rostla ve mně touha stát se
součástí týhle hry. Svoje první metro jsem namaloval v roce99, a tím to začalo. Spustila
se lavina, adrenalin, pot, stres, paranoia, endorfin, energie,uspokojení, byl to
neuvěřitelně silnej zážitek, v tu chvíli jsem věděl, že tady žiju na 100% - max.
dobrodružství. Všechno šlo stranou, škola, skaut,atletika, …zároveň jsem všechny tyto
aspekty našel právě zde. Začal jsem si postupně utvářet hlubokej vztah k městské
krajině – organizmu, kterýho jseš součástí a podílíš se na jeho přetváření. Žiješ v noci,
prolejzáš jeho útroby, tmný zákoutí, železniční tepny, cejtíš, jak to pulzuje, dejchá. To
jsou zkušenosti, který si s sebou beru dál a který jsou pro mě důležitý. Dnes už
přemýšlím trošku jinak, jsem starší, rozumnější a taky už nemám tolik energie, co dřív.
2. Jako jeden z mála u nás soustavně hledáš nové cesty, jak posunout graffiti dál.
Poslední a tvojí nejzdařilejší akcí je chobot na ventilaci od metra. Kde se vzal ten
nápad a jak probíhala realizace? A je to vůbec ještě graffiti
Cejtim, že graffiti pro mne začíná bejt vyčerpaná záležitost, tím nechci říct, že přestanu
malovat úplně, ale postupně jsem začal svoji realizaci přesouvat jiným směrem, je to
proces, kterej se ve mě nastartoval už před delší dobou, je to touha po dalších věcech,
který mě naplňujou. Musíš se zároveň vyprázdňovat, abys mohl nasávat další věci, jinak
tě budou ty starý brzdit, (ale to, co jsem se v graffiti naučil, si s sebou beru a bude se to
samozřejmě projevovat skrz nový věci). Život je cesta a já cejtim, že je čas jít dál.
Myšlenka s nafukovacími objekty vznikla před rokem, kdy se intenzivně malovalo ve
stanicích metra, kam se lezlo větracími šachtami a tak mě napadlo využít téhle energie.
Jde o rozsáhlejší projekt, který bude trvat dýl než jsem původně čekal, mám v plánu
několik instalací na různých místech po Praze. Instalace na Dejvický byl v podstatě
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zkušební model, zajímalo mě s jakou vejškou můžu pracovat a taky jak se bude objekt
chovat, objekty budou geometrických tvarů, koncipovaný na konkretní průduchy a měli
by změnit architektonický vzhled větráků.
Samozřejmě, že mě prvoplánově napadlo, že udělám nafukovací písmena po městě,
nejdřív jméno, pak slova, která se týkají tohoto projektu jako - air power atd.
Ale nakonec jsem ustoupil od písmen ůplně. Není to tak, že bych chtěl zavrhnout práci s
pismem a textem, ale zrovna v tomhle případě cejtim větší svobodu, prostor pro
realizaci a práci v danym prostředí takto
3. Díky tvým realizacím z poslední doby tě přijali na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou. Co si slibuješ od studia tam?
Těším se, další level v mým životě. Spousta mejch spolužáků ze střední nebo kamarádůvrstevníků právě vejšku končej, můj čas jít do toho přišel až teď, vím, že jsem zase v
jinejch věcech dal, takže nelituju. Je spousta věcí, kde mám mezery, člověk by se měl
snažit realizovat a sebezdokonalovat celej život a tohle je skvělá příležitost, jak
posunout svůj horizont vnímaní v mnoha směrech dál. Skrz školu chci taky rozhodně
vypadnout někam na stáž.
4. Kdybys nemohl bydlet v Praze, jaké jiné město na světě by sis vybral a proč?
Je spousta měst, do kterých bych se chtěl podívat, ale málo, v kterých bych chtěl asi
trvale žít. Miluju Prahu, to město my už asi nenávratně přirostlo k srdci a vůbec nelituju
toho, že žiju tady. I ta poloha celosvětově mě baví, to že jsme postkomunistická země,
která byla součástí hranice rozdělení světa mezi východem a západem, dost dobré na to,
aby jsme mohli vnímat věci celosvětového dění ze široka a s patričným náhledem. V
Berlíně byla tahle situace ještě víc vyhrocená hranice jím přímo proházela - Berlínská
zeď i proto mě tohle město přitahuje, ale předevšim je zde nejprogresivnější graffiti
scéna, spousta lidi s velkejma přesahama. Město nabízející spoustu příležitostí a přitom
není zas tak mega jako třeba Londýn, to už je na mě moc velkej mumraj, z toho bych
měl deprese :-)). Takže říkám Berlín :-).
5. Chceš nám sdělit ještě něco na závěr?
Names fest! Díky Honzovi a všem kdo se podílí na jeho realizaci. Doufám, že to Prahu
pořádně nakopne!

Zdroj: http://namesfest.net/contentd382.html?content.59
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Příloha 3
PASTA
Rozhovor
1.Prosím, řekni nám pár slov o
sobě. Proč právě Pasta?
Určitě bych si mohl vymyslet řadu
historek proč právě Pasta, ale důvod
je úplně nezajímavej, prostě se mi
líbilo to jméno. Je pravda, že jsem v
té době netušil, jak to bude
fungovat. Mám to jméno strašně rád
a od roku 1996 jsem ho už nezměnil, jenom sem si přidal Oner. První graffiti jsem začal
dělat v roce 1994, streetart tak okolo roku 2001, jinak se živím jako grafický designér,
spoluvydávám graff mag Clique, dělam výstavy, etc.
2. Graffiti je u nás v Čechách od začátku 90.let zaběhlý pojem a má svou scénu, ve
které máš i ty svoje místo. Byl jsi ale jeden z prvních, kteří se u nás začali věnovat
streetartu. Jak jsi vůbec začal?
Streetartu jsem si všiml na internetu v době, kdy jsem byl na civilce a neměl co dělat.
To jenom dokazuje, že jakákoliv etapa lidskýho života, i když je sebedebilnější má svůj
význam. Na tý civilce jsem začal dělat první plakáty na černobílý lejzrovce, prostě jsem
je na ulici slepoval z těch A4 formátů do větších, samolepky jsem si kreslil, udělal jsem
i pár šablon, ale to mně moc nebavilo. Později jsme si s kamarádem Rothem pořídili
sítotisk, založili dílnu a udělali první výstavu, jeden čas jsme měli dokonce i obchod s
naším oblečením a produkty. Tenkrát na to bylo moc brzo, dneska už by to fungovalo
asi líp, lidi to víc zajímá, i když ten lajckej boom je pryč. Naštěstí. Okolo roku 2002 se
totiž vyrojila celá armáda lidí, který si mysleli, že když na ulici nalepí berušku, že je to
streetart. Termín streetart se dost zprofanoval a ani já ho nepoužívám nejradši, nějak
tomu ale říkat musíme.
3. Graffiti vs. Streetart. Kde je pro tebe hlavní rozdíl a proč myslíš, že je dneska
streetart tak populární a graffiti stojí tak trochu nepochopeno v ústraní?
Hlavní problém je, že graffiti není pro většinu lidí tak srozumitelný jako streetart. Lidi
se bojí věcí, kterým nerozumí, stresuje je to. Ono je to vlastně tak dobře. Graffiti je
kultura sama pro sebe a je nerealný chtít po někom, kdo se tomu nevěnuje, aby pochopil
krásu kvalitního tagu nebo throwupu, zvlášť když s pochopením kvality mají problémy i
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některý writeři. Streetart je srozumitelnější a líbivější, některý techniky jako samolepky
a plakáty nejsou tak invazivní a lidi to víc tolerujou. Je to vlastně hrozně vtipný se o
tom takhle bavit, ale je to realita
4. Podílel jsi se na vzniku knížky o historii graffiti v Čechách - In graffiti we trust.
Jseš spoluvydavatelem magazínu Clique. Dost se ve zdejší scéně angažuješ. Přesto
se člověk nikdy nikomu nezavděčí. Co je pro tebe největší satisfakce?
Lidi mají většinou problém, že některý věci prostě nemůžou ovlivnit. V podstatě je
chápu. Satisfakcí pro mně je, že to prostě dělám, že si můžu dovolit dělat to všechno, co
jsi zmínil a ještě mnohem víc. Energie, kterou do toho léta vkládám, se mi vrací ve
formě možností. Celej život se živim prakticky jenom věcma, který mě baví. Z větší
části za to všechno vděčím ulici.
5. Ve kterém městě na světě bys rád bydlel, kdybys nemohl bydlet v Praze a proč?
Tak to je jasně NYC! Lidi nadávaj na Ameriku a většina z nich tam ani nebyla. Je to
prostě jiná mentalita s jinou kulturou. Je to město, kde se pořád něco děje, úspěch je
kredit, nikoliv špatná vlastnost, trh je tak obrovskej, že se můžeš zabejvat prakticky
čímkoliv. Samozřejmě to není ráj, je to tvrdší, nic nevozevluješ, jak je tady zvykem.
Musíš bejt neustále ve střehu, aby tě někdo nepodělal, lidi jsou kamaradský spíš jenom
formálně. Prahu miluju a momentálně si nedovedu představit, že bych se stěhoval.
Vážím si lidí okolo, který něco dělaj, vzájemně se podporujou a posouvaj tu kuličku
pořád dál. Díky nim je i festival Names. Díky!

Zdroj: http://namesfest.net/contentbeb6.html?content.60
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Příloha 4
POINT
Rozhovor
1.Můžeš se nám blíž představit a
vysvětlit, kolik máš vlastně nicků?
Jmenuji se Jan Kaláb. Kreslím od
malička a svůj první graffiti piece jsem
udělal v roce 1993-Splash. Pak šel čas a
já začal hodně malovat vlaky se jménem
Cakes. Kolem roku 1999 jsem poprvé
použil slovo Point. Teď bych řekl, že se
moje tvorba pohybuje mezi dvěma směry
Cakes-klasické
graffiti,
Pointalternativnější projekty
2. Od graffiti přes Akademii výtvarných umění jsi přešel k 3D piecům, teď stříkáš
na plátno, co a kdo tě inspiruje?
Dělám, co cítím a v tu chvíli chci. Jeden den to může být vyrábění 3D ze dřeva, v noci
stříkání na zeď, ráno malování plátna, odpoledne odlívání do formy, večer grafika na
počítači. Nejsem omezen technikou. Vypadá to, že jsem omezen tématem. Je ale hlubší
než se na první pohled zdá a já jsem ho ještě zdaleka nevyčerpal.
Inspirace je široký pojem. Inspiruje mě cokoliv, ale neinspiruje mě kdokoliv. Inspirují
mě lidé, kteří mají vášeň. Inspirují mě lidé, pro které je dobrodružný začátek tam, kde je
pro ostatní klidný konec. Inspirují mě velcí lidé.
3. Jaký máš názor na to, že graffiti kultura spolu s hip hopem začíná přitahovat
komerční firmy, masmédia a kdysi utlačovaná scéna je teď strašně IN?
Hip hop je multimilionový byznys na celém světě už dlouhou dobu. Street art v podobě
šablonek, nálepek, ksichtíků a zvířátek je oblibený, protože je pro náhodné diváky
srozumitelný. Mohou ho identifikovat a ztotožnit se. Co přitahuje masy, přitahuje
samozřejmě i firmy, které na masách vydělávají. To je realita.
Graffiti - mluvíme o jménech na zdech, je v tomto směru spíš stranou. Je příliš nečitelné
a příliš anarchistické. Takže je pro komerční firmy sice lákavé, ale stále nebezpečné,
protože reprezentuje příliš velkou svobodu. Nutno poznamenat, že všechno, o čem
tady mluvíme, začalo právě psaním jména na zeď.
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4. Jak vnímáš oficiální výstavní scénu, na které se teď už sám pohybuješ a naproti
tomu ilegalitu při práci na ulici? Proč jsi se odkryl veřejnosti?
S oficiální výstavní scénou se spíš míjím. Někdy mě někdo na nějakou výstavu přizve,
ale necítím se být velkou součástí, protože moje práce vychází z jiných kořenů. Ty jsou
v ulici a v graffiti. Dělání ilegálně nevnímám jako protiklad galerií, je to pouze jiný
prostor. Já jsem se veřejnosti neodkryl, veřejnost odkryla mě a já to přijal.
Ve městě jako je Praha, kde se znají všichni se všema, je asi nemožné působit absolutně
inkognito.
5. V Čechách je v porovnání s ostatními zeměmi za graffiti poměrně vysoký trest
až ve výši 8 let vězení. Jaký myslíš, že to má na lidi, kteří ho tvoří, vliv? Kolik je v
Čechách legálních ploch?
Legálních ploch je dost, ilegálních daleko víc. Žádný zákon nepřemůže vášeň jako je
graffiti.
6. Které místo na světě je podle tebe pro graffiti a street art ideální? Ať už díky
svobodě při práci bez policajtů za zadkem nebo kde je tento druh umění nejlíp
přijímán lidmi.
To bych řekl, že je dost specifické. Myslím, že by to měl umělec udělat tak, aby byla
jeho práce ideální pro jeho město. Protože pak bude jeho město ideální pro jeho práci

Zdroj: http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52
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Příloha 5
BIOR
Rozhovor
1. Prosím, představ se nám. Řekni pár
slov o sobě.
Jsem autorem všech možných ploch
pokrytých barvou, obrazci, písmem…
2. Kromě stovky pieců a tagů, maluješ i
expresivní abstraktní obrazy, píšeš básně.
Kolik je v tobě z writera, když maluješ na
plátno nebo píšeš na papír?
Už ani nevím kolik je ve mně z toho či
onoho. Vlastně jsem za tuto nevymezenost
rád. Rámec writera v tom konzervativním pojetí jsem asi už dávno překročil. Zároveň
definice graffiti a writerů jako takových nikdy nekončí a možnosti jsou otevřené.
Postupně se smiřuji se symbiózou těchto zdánlivě odlišných disciplín. Vždyť i malování
na zeď je svým způsobem poezie. A nakonec proces malování a psaní jsou totožné, jen
forma se liší. Hlavní je být kreativní, procházet onou katarzí když v Tobě něco vzniká a
následný odraz v zrcadle na zdi, na papíře, kdekoli…
3. Jsi pražský graffiti pamětník. Jak bys porovnal naší scénu devadesátých let a
dnes?
Každé období je neopakovatelné. V mnoha věcech jsme byli první, první jsme je
vyslovili a zkusili. Ještě nám nebylo dvacet a byli jsme na pomyslném vrcholu scény.
Dnes mám pocit, že je v Praze třeba třikrát více writerů napříč generacemi než před 10
lety. A přes všechny nedostatky oceňuji pestrost a kreativitu scény.
4. Proč myslíš, že je pro většinu lidí graffiti jen bezduchým opakováním jejich
jména?
Tyto námitky považuji za pseudointelktuální předsudky maloměšťáků. Já opakování
jména naopak praktikuji jako úžasnou meditaci, jako uvolnění napětí mysli. Teprve v
naprosté "bezduchosti" často objevuji ducha - spiritualitu, vnímavost k životu a jisté
naplnění.
5. Jaké město by is vybral k životu, kdybys nemohl být v Praze a proč?
Naštěstí tu stále žít můžu….
Zdroj: http://namesfest.net/content2810.html?content.70
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Příloha 6
MASKER
Rozhovor
1. Představ se prosím a řekni pár slov o sobě.
Narodil jsem se v Praze. Používám pseudonym Masker. Rád kreslím, nevím co říct...
baví mě různé jiné věci.
2. Začínal jsi jako graffiti writer, teď studuješ na Akademii výtvarných umění a
asi i díky tomu se zaměřuješ na malování figurálních motivů. Děláš zdi, ale v
poslední době převažují plátna. Jaký je největší rozdíl mezi malováním na zdi a na
plátno?
Asi hlavním rozdílem je pro me měřítko a trochu přeci jenom odlišný přístup k celkové
malbě. Na zdi se tolik nezabývám detaily a používám trochu jednodušší nebo
zjednodušenější druh kresby. V obrazech zase naopak pracuji trochu víc s barvou a
používám více prvků, jak na samotných figurách, tak teď později i v prostředí. Oboje
má svoje ,ale vlastně pořád jsou ty zdi mnohem živější než většina obrazů. Myslím, že
na to má vliv to, že zeď se snažím stále dělat velmi rychle, i když je to například
domluvené. Samozřejmě to, co funguje na zdi nemusí a nefunguje na obrazech
3. Pohybuješ se jak v mladé výtvarné scéně, tak i na streetart a graffiti "scéně". Je
nějaký hlavní rozdíl mezi lidmi z jedné i druhé oblasti, který jsi vypozoroval?
Jedni mají větší přehled o umění celkově, možná je zajímá i to, co většinou graffiťáky
nebere. Někdy vnímají graffiti vlastně jako takovou klukovinu nebo něco druhé
kategorie. Do jisté míry s tím musím souhlasit. Na druhou stranu s těmito lidmi není
většinou zdaleka taková legrace. Míra jejich odhodlaní něco udělat a jejich
improvizační level je nižší. Ale v každé té skupině existují výjimky. Ti lidé mají různé
přístupy, které musím ocenit nebo obdivovat. A proto mě zajímá kontakt s obojím
4. Právě ses vrátil z několikaměsíčního pobytu v N.Y.C. Byl jsi tam, kde spousta
věcí začala a kde se toho dost děje. Jak na tebe tamní prostředí působilo?
Prožíval jsem směsici intenzivních pocitu radosti, obdivu a nadšení z té velkoleposti a
energie, ale zase stejně intenzivní pocity jsem měl i v negativní rovině. Nevím, jako
turista na čučku jsem tam byl moc dlouho a na to něco udělat a navázat nebo se tam
nějak zaznamenat, na to jsem tam byl zase moc krátce. Je to veliké a musíš být vidět,
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aby se s tebou někdo bavil nějak vážně. Každý si tam může prožít svoje. To určitě ano.
Rád bych se tam brzy podíval znova a dál na tom pracoval
5. Kdybys nemohl žít v Praze, jaké město na zemi by sis vybral a proč?
Asi by se mi líbilo, kdyby se tam lidi chovali a komunikovali tak jako v Londýně, s
cenama jako v New Yorku, s takovým bytem co mám v Praze s tím, že by se tam hrál
víc baseball a dalo by se tam malovat tak jako v Barceloně dřív. Nevím, všechna města
mají svoje plusy a mínusy, jen se v tom naučit chodit, vydělávat si dost peněz a zároveň
si umět udržet dostatek času a volnosti pro sebe

Zdroj: http://namesfest.net/content5f6e.html?content.66
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Příloha 7
(doslovná citace z internetové stránky
http://www.grafity.unas.cz/gvszak.html)
Návod a pokyn jak se chovat při dostižení policií
Graffiti je pro veřejnost nepřijatelná věc, nechápe to, nerozumí tomu a žádá to
vymítit viz. poslanci v nově přijatý zákon. Společnost chce vidět výsledky, policie se
chce blejsknout a udělat pár odstrašujících případů (takže si dávejte velkej pozor).
Graffiti je sice dost hrubej vandalismus, ale když si uvědomíme, že při způsobení škody
velkého rozsahu (nad 1.mil.kč) hrozí vězení od dvou do osmi let, což je stejná sazba
jako za znásilnění, je to dost drsný. Hodně nerad vidím, když má někdo problémy se
zákonem, jenom kvůli graffiti (writeři se nesmí zavírat!), proto jsem sestavil pár rad a
postřehů, když budete mít problémy s policií:

zadržení:

Zadrženi můžete být max. 48h, pak proti vám musí být vzneseno obvinění nebo Vás
musí propustit. Výpověď, kterou poskytnete na policii po zadržení tzv. vysvětlení
(pokud není ještě vzneseno obviněni) se nesmí použít u soudu, jako důkaz, ale vychází
se z něho při případném vznesení obvinění. Po zadržení Vám policie není povinna
poskytnout právníka (ale doporučuju si ho zavolat). Pokud se neporadíte s právníkem je
nejlepší nevypovídat a to za žádnou cenu, dejte jim pouze na požádání občanku a
řekněte, že využíváte svého práva nevypovídat, to jim podepište a pak Vás musí pustit.

Policie využívá různý finty pro to, aby vás přinutila vypovídat a přiznat se např.
když se přiznáš nebudeme se tim dál zabývat
budem tě tady držet dokud se nepřiznáš
když se nepřiznáš všechno nahlásíme do školy (ze který tě vyhoděj), do práce
(od kud tě vyhoděj), budeš mít ostudu. nahlásíme to rodičům
rozjedou na Vás přátelskou atmosféru, že se jim to líbí, že s váma simpatizujou
atd. a vytahujou z Vás jen tak mimochodem informace
střídá se na vás “hodný” a “zlý” vyšetřovatel, “zlý” hrozí psychickým i
fyzickým nátlakem, pak nastoupí hodný a jako kamarád Vám poradí ať to raději
řeknete nebo, že zavolá “zlýho”
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pokud Vás policie psychycky nebo fyzicky napadá, odvolejte se, že si budete
stěžovat na inspekci ministerstva vnitra (chtějte znát jméno a služební číslo
poicisty, máte na to právo podle zákona o policii) - buďto se uklidní, nebo je
ještě víc rozzuříte, ale budou se mít na pozoru
postrašej Vás, že vám v nemocnici vodeberou krev, ve který najdou stopy barev
a vy to vyšetření budete muset zaplatit
strašení analýzou, že barvy na rukou, za nechtama a na oblečení je totožná s
barvou na objektu
tvoji kamarádi nám už všechno řekli; kamarádi řekli, žes si to udělal ty a ty to
zaplatíš (choďte do akce jen s lidma na který je spoleh a který znáte)

pokud nebudete vypovídat, policie bude muset proti vám nashromáždit důkazy např.
průmyslová kamera - pro policii dobrý důkaz, obrana: používat kuklu a tmavý
oblečení, vyhledávat tmavý místa, aby jste šli špatně identifikovat
svědci - svědek vás většinou vidí přímo pri akci velmi krátkou dobu - pár sekund
(pozor u streetbombingu na lidi ve voknech např. za záclonou - můžou mít i
kameru) a jde volat policii. U takového svědectví je důležitý jak dlouho vás
svědek pozoroval, co ste za tu dobu mohli stihlout udělat, u soudu se to nechá
napadnout, že ste tam skutečně byli a udělali jste například jen jednu tečku, ke
krerý se přiznáte
otisky - pokud zahodíte spreje - používat rukavice, ale pozor aby ste na nich
neměli otisky už z obchodu a z domova! Policii stačí najít jeden Váš otisk!!
výpověd spolupachatelů - pozor stačí, aby jeden člověk vypověděl, že Vás zná (i
ostatní) a že jste tam byli spolu a už je to usvědčující důkaz proti vám (a je to i
přitěžující okolnost - organizovaná skupina).
Lidi co jen hlídaj, můžou obvinit za spolupachatelství (psychycká podpora).
Pokud už vypovídáte a chcete se přiznat mluvte, jen za sebe: byl jsem tam sám a
nikoho dalšího neznám. Prásknout kamoše z crew je největší svinstvo !!!

obvinění:

Pokud seženou dostatek důkazů na obvinění a obviní Vás, najměnte si právníka
(pozor jsou právníci co nemaj rádi sprejery a spíš Vám nepomůžou!!!), kterej zhodnotí
důkazy, co proti vám maj a sám zvolí nejlepší obhajobu. Po obvinění co řeknete do
protokolu je použito u soudu. Pokud mají nedostatek důkazů, zase nevypovídejte a oni
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vás pro nedostatek důkazů budou muset osvobodit. Jinak další postup, nechte na
právníkovi, kterej vám poradí nejlíp.

další postřehy:
nic na policii nekreslete (je možnost, že to po vás budou chtít) pokud máte u
sebe skicy, řekněte že ste ty obrazce viděl někde na zdi nebo na vlaku, a že ste si
je nakreslil.
mluvte jak totální toy, aby nebylo poznat ze graffiti rozumite pokud už něco
budete řikat
dobře se před akcí domluvte - kdo, kde, co, kam utikat… popřípadě vymyslete
ňákou pohádku, ale bacha, aby ste se do ní nezapletli a pak se na tom neudělali!
policie se už začíná hodně dobře orientovat (samozřejmě jak kde a kdo)
pozor Český dráhy hodně navyšujou škody a snažej se na Vás svalit i všechny
ostatní věci
nechoťte na akce vykalený

Některý rady se vám můžou zdát úplně jasný, ale pozor ve stresu a pod tlakem
přemýšlíte uplně jinak! Snad všichni co jsou poprvé chyceni, na výslechu podlehnou a
začnou vypovídat, což je vetšinou chyba. Každej případ je individuální i zákony se mění
a nejde sem napsat žádnej univerzální návod, berte to jen jako obecný rady, který Vám
můzou pomoct z nejhoršího. Počítejte s tim, že pokud aktivně malujete je jen otázka
času kdy Vás chytnou, s tim se musí počítat….
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Archív autorky
Stará Praha, Malá strana a Podhradí

ulice Vlašská – Malá Strana
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ulice Vlašská – Malá Strana

Legendární Lennonova Zeď- léto 2011
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Lennonova zeď – léto 2011

Lennonova zeď – zima 2012

Lennonova zeď – zima 2012
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Lavička naproti úřadu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
Malá Strana

Takto jsou ozdobené nosné pilíře Českého Muzea hudby
na Malé straně
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Tyršův dům na Malé straně po rekonstrukci obvodového zdiva kolem
zahrad
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Malostranské nábřeží – zeď lemující Sovovy mlýny
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Malostranské nábřeží – zeď lemující Sovovy mlýny
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U Sovových mlýnů – dům mateřské školky
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Vchod do parku U Sovových Mlýnů
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Ulice 17. listopadu – hotel Interkontinentál
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Ulice Husova – Betlémská kaple
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ulice Zlatá – kostel Sv. Jilji

ulice Dušní – kostel sv. Ducha
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Smetanovo nábřeží, ulice Divadelní – u Akademie věd UK
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Smetanovo nábřeží, ulice Divadelní – u Akademie věd UK
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Dvořákovo nábřeží, ulice Pařížská – Právnická fakulta UK
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Náměstí Curieových – dům kousek od hotelu Interkontinentál
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