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pravidlo 89456 
Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Hra neobsahuje nebezpečné prvky. 

Obžalovaný: Potřebuju chcát. 
Obhájce: Klidně jdi čůrat, teď ještě můžeš. 
Soudkyně: Prosím vás, nezdržujte, už musíme začít. 
Prokurátor: Jasně, čím dřív začneme, tím dřív pošleme dalšího grázla do vězení. 
Obhájce: Nepředjímejte prosím. Nemám rád předpojaté státní zástupce. Stěny této budovy 

už jistě viděly mnohé podobné křivdy. 
Soudkyně: Takže, představím vám obžalovaného. Šestačtyřicetiletý Jiří Novák, jedenáctkrát 

trestaný, vesměs znásilnění či obtěžování, žádné majetkové trestné činy. Soudní 
odborník prohlásil: pedofilní psychopatický úchyl, sadistický, schopný všeho. 

Prokurátor: Můj návrh zní: nejvyšší možný žalář. 
Obžalovaný: Vzrušují mě malé holčičky, protože nahoře nemají vůbec žádné … 
Obhájce: Raději mlčte. Obžalovaný chtěl říci, že žije bezproblémový život, dává přednost 

běžným heterosexuálním vztahům. Vyhledává převážně dospělé ženy, nepodléhá 
žádným abnormálním sexuálním choutkám. 

Prokurátor: Určitě? Myslím, že trošičku přeháníte. Víte nejlépe, že hájíte nenapravitelného 
výlupka vší špatnosti. Požaduji proň doživotí. 

Obhájce: Proč krutě trestáte téměř nevinného? Cožpak již netrpěl ažaž? Dozorčí vazební 
věznice před něj pravidelně při sprchování házeli mýdlo. Když procházel před 
mřížemi, ostatní vězňové naň pokřikovali, zpívali lascivní písničky, navíc falešně. 

Prokurátor: Běžná vězeňská šikana. Neměl zabíjet bezbranná děvčátka. 
Obhájce: Obžalovaného hryže špatné svědomí, přísahá, že své jednání odčiní. Rád pomáhá 

spolku přátel ptáků při organizování výletů. Věnuje čas mládežnickému sportu. 
Jestliže zvolíte podmíněné odsouzení, hodlá pořádat charitativní výstavy. Navíc 
zbožňuje pěstování okrasných květin. 

Soudkyně: Jaký vzorný andílek! Úplně nám všem změklo srdíčko. Bručet půjde, hajzlík. 
Obhájce: Váš názor nesdílím. Můžete, prosím, konečně prozradit délku uvěznění? 
Soudkyně: Slyšte mé rozhodnutí! Nevěřím, že obžalovaný uskuteční nějaký životní obrat, 

společnosti zůstává nebezpečný. Zaslouží šibenici, uděluji však pouhý výjimečný 
trest, možná příliš mírný – osmnáct roků nepodmíněně, věznice Pankrác či Mírov, 
oddělení určené nejtěžším zločincům. Tímto končím jednání. 

Obhájce: Pěkně děkujeme, milostpaní. Věřte, že záhy připravím odvolání. 
Prokurátor: Jaké odvolání, vždyť může být rád, že uteče smrti. 

 
Pankráckou věznicí doslova procházely dějiny. Za jejími branami skončili mnozí z pachatelů námi vybraných zločinů, 
někteří tu vydechli naposledy, některým od nejvyššího trestu pomohla náhoda, později pak demokratizace společnosti. 
V letech 1954–1968 bylo popraviště pankrácké věznice jediným místem k výkonu trestu smrti v celém Československu. 
Od 50. let zde byla držena také celá řada politických vězňů, z nichž někteří zde byli „zavražděni“.   


