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Anarchisté podpořili 

protest proti smogu 

 
 
Kdo chce čistý vzduch, ten se musí ozvat! … 
Tak jsme se ozvali. Na demonstraci Ticho 
smog nevyřeší, která se koncem února konala 
v centru Ostravy, přišlo asi 300 lidí. A to 
nejen z řad anarchistických, ekologických a 
levicových iniciativ, jako je Čisté nebe nebo 
Probuď domy, ale i důchodci, studenti a 
rodiny s dětmi.  
 
Průvod začínal před Karolinou a během cesty 
na Prokešovo náměstí udělal pořádný 
rozruch. Součástí byla i krátká performance, 
při které dva mimové zahalili náměstí do 
„smogu“. Následná diskuze s primátorem 
ovšem nebyla moc plodná. Neustále 
obhajoval město a jeho kroky, a na dotazy 
obyvatel spíše neodpovídal. Prohlásil, že 
situace v Ostravě není tak hrozná, a že 
s hladinou smogu nelze nic moc udělat. Ano, 

v rámci kapitalistické diktatury se pro zdraví 
obyčejných lidí nedá skutečně udělat skoro 
nic. Ale budeme-li uvažovat tak, že zdraví 
lidí je přednější, než zisky korporací (v 
regionu konkrétně Mittal), uvědomíme si, že 
variant řešení je celá řada. 
 
 Proto se někteří aktivisté pokusili přehlušit 
primátora zvukem píšťalek.  
 

OAF se připojila k boji 

za práva žen 
Že 8. 3. není den 
rozdávání 
karafiátů, mohli 
zjistit lidé, kteří 
se zrovna 
pohybovali okolo 
zastávky Elektra. 
Skupina 
feministických 
aktivistů a 
aktivistek se totiž rozhodla podpořit pražskou 
akci „ZaSTÁVKA“, která měla s vtipem 
informovat o historickém významu 
Mezinárodního dne žen.  
 
Na zastávku přinesli „obývák“, kde přibližně 
hodinu seděli a zvali kolemjdoucí na čaj a do 
diskuse. Ostatní mezitím rozdávali 
informační letáky o velké stávce šiček za 
rovné platy, původu MDŽ. Nakonec se všichni 
solidárně vyfotili.  
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A proč že se (za)stávkovalo? Spousta lidí totiž 
žije v představě, že ženy již získaly všechna 
svá práva a že rovnost už dávno existuje. 
Stačí ale, když se podíváme na průměrný 
platový rozdíl mezi muži a ženami, který je 
více než dvacetiprocentní. Stačí, když se 
podíváme na billboardy, kde je žena pod 
nechutnými hesly zobrazena jen jako věc, 
jako sexuální symbol. Stačí, když se 
podíváme na politiky, kteří nemají problém 
otevřeně prohlašovat, že ženy jsou méně 
inteligentní než muži, nebo že je v pořádku, 
když někdo cizí ženu „chytí za kundu“. A 
koneckonců stačí, když se podíváme do svého 
nejbližšího okolí, kde potkáváme spoustu 
mužů, kteří klidně plácají náhodné ženy přes 
zadek, pronášejí sexistické poznámky, 
někteří možná doma terorizují své manželky, 
a pak si všichni v ten jeden den v roce 
vzpomenou, že mají slečnám a paním koupit 
kytku.  
 
MDŽ, a obecně feminismus, nemá být o 
uctívání ženy a darování květin. Je o 
rovnosti, která tady stále není. 
 
Bitva ještě není vybojovaná! Kein Volk, kein 
Staat, kein Patriarchat! 

 

Neznámí aktivisté 

vyzdobili náckům 

hospodu 

 

 

Ostravská restaurace Parlament je známá 
tím, že se v ní schází neonacisté. Jaké bylo 
naše překvapení, když jsme si všimli výzdoby 
její fasády několika politickými hesly. 
Neznámí aktivisté provedli přímou akci 
zřejmě jako protest proti koncertu 
neonacistických kapel, který se ve zmíněné 
restauraci konal koncem února. Na zdi se 
objevil nápis „161›88“, „Hate free“ a 
„Refugees welcome“. K činu se nepřihlásila 
žádná skupina. 
 

Studenti podpořili 

vězněného anarchistu 

 
 
Přestože studenti jsou většinou obviňováni 
z politické apatie, tentokrát překvapili. 
Skupina ostravských středoškoláků se vyfotila 
přímo ve třídě před tabulí se solidárním 
transparentem, na němž stálo „Lukáši, jsme 
s tebou – Ostravská anarchistická federace“.  
 
O akci informoval web Antifenix i Voice of 
anarchopacifism. Připomínáme, že vězněný 
Lukáš Borl již víc než půl roku trčí za zdmi 
věznice v Ruzyni, kam byl převezen 
z Litoměřic. Lukáš je vězněn už osm měsíců, 
aniž by bylo jasné, jaký bude jeho další osud. 
I přes vězeňskou šikanu zesílenou jeho 
nálepkou politického vězně je Lukáš plný 
optimismu a ani odloučení od anarchistického 
hnutí v něm nezabíjí kritické myšlení a odpor 
k autoritám.  
 
Vězněného Lukáše podpořila i řada 
zahraničních anarchistických skupin. 
 



 
USA: 17 000 pracovníků 

call centra ve stávce  
 

 
 
Zatímco pracovníci českých callcentráků se 
obvykle neumí bránit proti šikaně ze strany 
šéfů a nesnesitelným pracovním podmínkám, 
v americké firmě ATaT se zaměstnanci 
vzepřeli útlaku a ukázali svou kolektivní sílu. 
 
17 000 operátorů a techniků vstoupilo ve 
státech Nevada a Kalifornie koncem března 
do stávky, jejímž důvodem byla hlavně 
neexistence smlouvy mezi odbory a vedením 
firmy. 
 
Jde přitom o první velkou stávku v této firmě 
za několik posledních let. Inspirací jí byla 
loňská stávka ve firmě Verizon, do které se 
zapojilo na 30 000 pracujících. 
 

 Španělsko: Přístavní 

dělníci chystají stávku 
 
Dělníci španělských doků a loděnic se 
chystají na plánované propouštění pomocí 
jediné zbraně, na kterou elity slyší – stávkou. 
Propouštění má být důsledkem vládních 
reforem, které mají za cíl – v souladu 
s pravidly EU - otevřít přístavy nadnárodnímu 
kapitálu. 
 

 

 

Bulharsko: 

Anarchosyndikalisté a 

bývalí zaměstnanci 

zablokovali ústředí 

telekomunikací 

2 

4. března došlo před ředitelstvím Max 
Telecom, čtvrté největší bulharské 
telekomunikační firmy, k blokádě, která 
měla upozornit na nevyplácení mezd 
zaměstnancům a zaměstnankyním. 

Protest organizovali anarchisté 
z Autonomního svazu pracujících (ARS) 
společně s bývalými zaměstnanci, kteří 
upozorňovali na fakt, že společnost dluží na 
mzdách více než 150 zaměstnancům firmy. 
Pracující přečetli během blokády prohlášení, 
na které reagoval management firmy 
příznačně – schovali se. Budovu tak asi 
padesátka protestujících vzala útokem a 
výsledkem byly pikety vyvěšené v kancelářích 
společnosti. „Pokud nám nezaplatí naše 
mzdy, naše protesty už nebudou jenom 
symbolické,“ řekl mimo jiné jeden 
z naštvaných zaměstnanců.  

Následující den se konala schůzka anarchistů 
se zaměstnanci, kde plánovali další postup 
vedoucí k vybojování dlužných mezd. 

 
(zdroj: libcom.org)

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ 
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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 
 
 

JAK BÝT DOKONALÝ? 

 
1) Hlavně tvrdě makejte. Když to 

nejde hlavou, vždycky to jde 

svaly. A čím větší, tím lepší. 

2) Učte se diplomacii. Buďte milý, 

vstřícný a lízejte zadky. Takový 

přístup platí na každého. 

3) Popřete své emoce. Buďte 

bezcitný a nemějte slitování. Ti 

chudáci bez domova přece 

můžou spát venku, když sněží. 

4) Rozvíjejte svou fantazii. 

Nepotřebujete znát všechno. 

Kdyžtak si to vymyslíte. 

5) Dejte si plechovku na hlavu. 

Omlouvá to všechny vaše činy. 

6) Vždy používejte svůj služební 

vůz. Vždy. I když jedete pro 

párky do Kauflandu. 

7) A hlavně se k tomu hezky 

oblečte. Ať už je to 

neprůstřelná kombinéza, nebo 

uniforma, oháknutí jste 

nedotknutelní, šarmantní a 

bavíte davy. 

 

Po přečtení tohoto návodu jste 

připraveni vstoupit k Policii ČR a stát 

se dokonalými kretény. 

 

 

ACAB! 

 


