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Protestní recyklace 

volebních lístků 

V první volební den 
svolala Ostravská 
anarchistická federace 
(OAF) do slezské 
metropole Ostravy 
protestní akci spojenou 
s recyklací volebních 
lístků. 

Ostravští anarchisté a anarchistky se sešli, 
aby na protestní akci spojené s recyklaci 
volebních lístků do kontejnerů na papír řekli 
své „NE!“ všem politikům a politickým 
stranám! Společně jsme roztrhali své volební 
lístky a vhodili je do improvizované „volební 
urny“, jako výraz toho, že nevěříme 
žádnému politikovi ani straně, a místo toho 
se chceme my sami bít za svá práva a 
potřeby!  

Že je nezodpovědné chodit k volbám? Ne, 
myslíme si pravý opak. Nezodpovědné je 
podporovat svými hlasy systém státu a 
kapitalismu. Nevěřme na pohádky o tom, že 
jednou přijde morálně čistý politik. Kdyby 
volby mohly něco změnit, už dávno by je 
zakázali! 

Solidární akce na 

podporu stíhaných 

chorvatských anarchistů 

Ostravští anarchisté ukázali, že solidarita 
neprivilegovaných není omezena hranicemi 
států. V den, kdy s našimi chorvatskými 
soudruhy Zoranou a Eugenem z 
anarchosyndikalistické MASA probíhá soud, 
který se je snaží dostat za mříže za jejich 
angažmá v lidových protestech, vylepili 
aktivisté v Ostravě plakáty vyzývající k 
osvobození těchto aktivistů. Plakát doplnili 
heslem, který z chorvatštiny netřeba 
překládat – je velmi dobře srozumitelný i v 
češtině. 
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Nevěřme na demokratické a nedemokratické 
státy. Problém je v nadvládě člověka nad 
člověkem! 

Okupace sídla RPG 

 

V pondělí 31.10 se skupina ostravských 
aktivistů a aktivistek rozhodla symbolicky 
očistit budovu RPG Byty od spekulací 
s bydlením. Předchozího dne je totiž k 
vyčištění objektu policie ani nepustila.  
 
Na akci se vybavili čisticími prostředky, kýbly 
a smetáky. Ve chvíli, kdy je chtěli z budovy 
vyhodit, si sedli na zem a odmítli opustit 
vestibul. Stejně, jako RPG Byty odmítá 
opustit Moravskoslezský kraj a využívá místo 
toho chudobu místních obyvatel. Ti si 
dlouhodobě stěžují jak na úroveň RPG bytů, 
tak na aroganci úředníků, kteří problémy 
s byty nejsou ochotni řešit. 
Přivolaná policie s aktivisty chvíli 
vyjednávala a z diskuse bylo patrné, že 
problematika RPG bytů se týká i osobních 
životů policistů. Diskuse se posléze přesunula 
před budovu, kde se aktivisté snažili najít 
řešení situace společně se zástupcem firmy. 

Turné kapely Otvoreni 

Prelom 

Srbská kapela Otvoreni Prelom, známá svými 
anarchistickými postoji, projela v listopadu 
v rámci turné Evropou. Trasa vedla přes 
Banskou Bystrici, Český Těšín, Kolín a Prahu. 

Těšínskou zastávku této kapely organizovali 
místní anarchisté a účast nebyla vůbec 

špatná. I přes předpotopní techniku dokázali 
srbští anarchopunkeři vytvořit perfektní 
atmosféru.  

Demonstrace RPG 

smrdí 

Koncem října prošlo Ostravou asi 80 
demonstrantů, kteří se smetáky v rukou a 
v maskách uklízečů a uklízeček 
demonstrovali proti praktikám firmy RPG, 
která je známá spekulacemi s byty a šikanou 
svých nájemníků.  

Na akci se žel ze strachu před perzekucí 
nedostavili ti, kteří v RPG bytech bydlí a 
mohli by tak k tématu dodat autentickou 
zkušenost. 

OAF vydala benefiční 

CD na vězněné 

soudruhy 
 
Během podzimu vydali ostravští anarchisté 
DYI punkovou kompilaci, která vyzývala 
k podpoře nespravedlivě vězněných 
anarchistů v rámci tzv. Operace Fénix.  
 
Na přípravě CD participovala řada sociálně 
angažovaných kapel – Bad Age, Slavery, 
HWCO, Contwig, Moral Hangover, 
Massmilicja, Kulma, Ruiny, Prugelknabe, 
Iluze svobodné vůle, Otvoreni Prelom, The 
Defectives, Call the Cops i legendární Oi 
Polloi. 
 

 
 



Bělorusko: Solidární 

akce na podporu českých 

anarchistických vězňů 
 
Ani hranice států nezabrání, aby si 
neprivilegování vzájemně nevyjádřili 
solidaritu. Skupina běloruských anarchistů 
vylepila 7. listopadu v blízkosti českého 
velvyslanectví v Minsku plakáty informující o 
kauze Fénix. O akci informoval web 
revbel.org.  

 

Řecko: Střety mezi 

anarchisty a policií 
Anarchistická mládež protestovala v pondělí 
7. listopadu v Athénách proti snižování 
výdajů na vzdělávání, které navíc provádí 
„levicová“ Tsiprasova vláda. Tisíce žáků a 
studentů spolu s učiteli se staví proti 
neoliberálním reformám v oblasti vzdělávání. 

Pondělní protesty přerostly ve střety s policí, 
na kterou se u sídla parlamentu házely 
molotovy a kameny. V centru města se na 
několik hodin zastavila doprava. Anarchisté 
se pak opevnili v polytechnickém institutu. 

 

 

Anarchisté podpořili 

bulharské horníky 
 

V úterý 11. října horníci dolu Babino v 
hnědouhelném revíru Bobov Dol sfárali a 
odmítli vrátit se na povrch po skončení 
směny. Začali tak s protestem proti snížení 
mezd zhruba o 20 procent a nejasným 
vyhlídkám ohledně další práce. 

Už dva týdny trvají neoficiální rozhovory o 
uzavření dolu, ale ani správa revíru, ani 
úřady nebyly ochotny se na toto téma 
oficiálně vyjádřit. Mzda se už teď horníkům 
vyplácí nepravidelně a minulý měsíc podle 
sdělení horníků začala demontáž zařízení 
dolu. 

Autonomní dělnický syndikát ARS vyjádřil 
podporu horníků a jejich boji. 
Anarchosyndikalisté podporují požadavky na 
plnou a okamžitou výplatu mezd a poukazů 
na stravu, na stanovení pevných norem a 
příspěvků v případě nezaměstnanosti. ARS 
solidarizuje s jakoukoli přímou akcí horníků. 
Vyzývá zároveň pracující z dalších odvětví 
k projevům solidarity s protestujícími, 
protože všichni čelí stejným problémům se 
zaměstnavateli, kteří zneužívají aktuální 
politickou a ekonomickou situaci. 

Byrokratické odbory Podkrepa se naopak 
snaží horníky přesvědčit, aby protestní 
přímou akci zastavili a zahájili vyjednávání. 
Anarchosyndikalisté vyzvali horníky 
k pokračování protestů, dokud nebudou 
jejich požadavky splněny. 
 
Případ tak – jako spousta jiných – dokládá, že 
oficiální odbory se v případě radikalizace 
protestů vždy postaví na stranu šéfů.  
 
(zdroj: afed.cz)
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Kdo jsme a co chceme? 
 

Jsme anarchisté a chceme 
společnost založenou na svobodě, 

rovnosti a solidaritě. Aplikaci 
těchto principů nepovažujeme za 

utopii, právě naopak – šíření 
anarchistické praxe je jedním ze 

způsobů, jak se vyhnout 
ekonomickému i ekologickému 
kolapsu planety. Skálopevné 

přesvědčení těch, kteří věří, že 
kapitalismus tady bude na věčné 
časy, považujeme za úsměvné. 
Pokud jsou Ti naše myšlenky 

sympatické, rádi uvítáme jakoukoli 
pomoc – od překladů, korektur a 
distribuci tiskovin až po účast na 

solidárních projektech či 
protestních akcích. 

 
 

NAŠE NÁZORY 
 
 

Proč jsme vznikli? 
 
Impulzem pro vznik OAF byly bezesporu 
represe proti anarchistickému hnutí. 
Politické procesy, které v mnohém svou 
 teatrálností připomínají bolševické praktiky 
z období padesátých let, pomohly i mnohým 
 dosud neaktivním politicky vystřízlivět a 
přidat se k boji za svobodnou společnost. 
Kapitalistický režim – stejně jako ten 
fašistický či bolševický  - si zřejmě 
neuvědomuje, že čím víc bude své vlastní 
kritiky pronásledovat, tím silnější hnutí 
odporu bude. 
 
Dalším z důvodů vzniku OAF je poněkud 
váhavá a místy téměř nulová podpora našich 
vězněných kamarádů ze strany dlouhodobě 
působících anarchistických organizací. 
Zatímco desítky nových anarchistických 
buněk provádí ve svých regionech solidární či 
protivolební přímé akce, weby AFED či AFA o 
nich v podstatě mlčí. Založme tedy vlastní 
media a propagujme v nich to, co 
považujeme za důležité. Propojujme se, 
sdílejme teorii i praxi! 
 
Do třetice je důležité zdůraznit i význam 
komunity. Právě lokální anarchistické buňky 
jsou základem svobodné společnosti. Proto 
se sdružujeme právě na regionálním základě, 
abychom aktivní politikou zdola měnili 
především své okolí. 
 
Ohýnky vzpoury se ale musí propojovat. 
Jsme tedy otevřeni spolupráci se všemi 
podobně smýšlejícími kolektivy či jedinci a 
doufáme, že vítr zasetý operací Fénix se 
soudcům a fízlům vrátí v podobě mohutné 
bouře. 
 
Žádný stát, žádná strana,  
řešením je samospráva! 
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