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Barvy Ostravy jsou jinde 
 
Ve čtvrtek 20. 7. Se v Ostravě konala 
protestní akce Dollars of Colours proti 
festivalu Colours of Ostrava, který se 
v posledních letech stal spíše píárkem 
nadnárodních korporací, snahou zakrýt 
skutečnou tvář Ostravy a snobskou zábavou 
pro nejbohatší.  
 

 
 
Ve čtyři odpoledne se lidé sešli na louce u 
Slezskoostravského hradu. Tam si účastníci 
akce mohli před průvodem vyrobit pikety, 
nebo si odpočinout na dekách. Pro všechny 
bylo připraveno veganské pohoštění v podobě 
baget, zákusků a spousty dalších věcí. Jídlo a 
pití bylo za dobrovolný příspěvek a vybrané 
peníze šly podle volby platících kolektivu 
Probuď domy, který akci pořádal, a hnutí 
Obraz, které bojuje za práva zvířat. Na místě 
proběhly koncerty několika umělců. Zahráli  

 
folkový hudebník Páska, 69 Popgejů, Beltza 
Gorria a Sakkikangas.  
 
Poté vyrazil za zvuku samba bandu a DJs asi 
padesátičlenný průvod směrem do centra. Při 
cestě se dělaly zastávky na přečtení textů o 
jednotlivých sponzorech Colours of Ostrava. 
Zastavovalo se například u ulice Žofinská, 
kde chce město kvůli rozšiřování stavby 
objektů okolo obchodního centra Nová 
Karolina zbourat dům, ve kterém stále bydlí 
poslední nájemník. Zastavilo se také u 
samotné Nové Karoliny, kde byly přečteny 
hned dva texty. Jeden o firmě H&M a druhý o 
České spořitelně. Průvod došel přes ulici 
Stodolní na louku u bývalých jatek, kde 
čekali další lidé, a to za účasti dalších kapel: 
The Neunikneš, Leto, Smích hyen, nebo 
Unlikely Japan. 
 
Koncerty u Jatek však akce nekončila. Pro 
zájemce byla totiž připravena afterparty na 
utajeném místě. Z dodávky osvětlené 
blikajícím vánočním řetězem hráli 
Roots’n’Future, Dynasteel, Jakub Adamec a 
zazpíval Marius Konvoj. Na místě byl k 
dispozici také improvizovaný bar s kasičkou 
na dobrovolné příspěvky.  
 
Atmosféra byla po celou dobu velmi příjemná 
a přátelská, a to i když v jednu chvíli začalo 
pršet. Lidé tančili až do tří do rána, poté se 
postupně rozešli. Akce byla poklidná a obešla 
se bez přítomnosti fízlů. 
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Anarchisté podpořili 

antifašisty v Katovicích 

Na 200 anarchistů a antifašistů se sešlo 1. 
září v polských Katovicích, aby si připomenuli 
78 let od začátku druhé světové války. 
Organizátoři varovali před návratem 
nacismu, který měl na svědomí miliony 
lidských životů. Akce se obešla bez větších 
problémů, akci se pouze pokoušela narušit 
skupinka asi dvaceti nácků. Akci podpořili 
také ostravští anarchisté, kteří zde mimo 
jiné navázali nové kontakty s polskými 
soudruhy. Během pochodu nebyl nikdo 
zatčen. 
 

Benefiční koncert 

s Igorem Ševcovem 
 
O politickém vězni Igorovi Ševcovovi už 
určitě každý z nás něco slyšel. V sobotu 
druhého září se o jeho kauze doslechli i 
v Novém světě ve Zlíně, kde tento soudruh 
přednášel o izolaci ve vězení a psaní dopisů 
politickým vězňům.  Proběhlo také promítání 
dokumentu Trouble o policejních infiltracích, 
veganská večeře a koncert anarchofolkové 
umělkyně jménem Beltza Gorria.  
 
Účast nebyla velká, ale atmosféra byla přesto 
velmi příjemná. Na dobrovolném vstupném 
se vybrala překvapivě velká částka na krmivo 
pro zvířata z farmy Jarikhanda.  

 

Pozvánka: Koncert na 

podporu Bakuninova 

pomníku 
 
Dne 4. listopadu 2017 se ve 
frýdeckomísteckém klubu Sokolík koná 
benefiční hc/punkový koncert, jehož výtěžek 
poputuje historickému spolku Zádruha. Ten 
vyhlásil veřejnou sbírku na výstavbu pomníku 
významnému anarchistovi M. A. Bakuninovi, 
po němž je v severočeských Hostomicích 
pojmenovaná ulice. Zde by měl také pomník 
vzniknout. Na akci zahraje Otrávená 
generace, Backfliping dog, Jo Riittää! a 
Panická ataka.  
 
Vstupné je 80 kč a akce začíná v 19:00. 

V ulicích Ostravy se 

objevila spousta nových 

anarchistických grafitti 

 
 
S potěšením sledujeme, že v ulicích Ostravy 
se stále častěji objevují anarchistické a 
antifašistické grafitti. I když z pohledu 
běžného občana to může být chápáno jako 
prachsprostý vandalismus, pro nás je to 
signál společenské nespokojenosti, která 
může vyústit v novou vlnu odporu proti státu 
a kapitalismu. Berme si zpět veřejný prostor! 
Nenechme ho byznysu. 
 
 



Vietnam: 6 000 

pracujících vstoupilo do 

divoké stávky 

 
Nelidské podmínky a nízké mzdy vedly 
k divoké stávce, která vypukla ve vietnamské 
továrně na oblečení. Stávka začala 6. září, 
kdy šéfové zabavili dělníkům odřezky textilu, 
které používali na sezení během obědové 
pauzy. Místo toho byli nuceni jíst na zemi. 
Nejdřív přestalo pracovat zhruba 2000 
dělníků, poté se k nim přidalo dalších 4000. 
 
Nikoho asi nepřekvapí, že firma je pobočkou 
jihokorejské Sae-A Trading, přičemž Jižní 
Korea je typickou zemí, kde jsou sociální 
práva pracujících velmi razantně likvidována.  
 
Vietnamští dělníci jsou tak například 
penalizováni za nemocenskou a dovolená 
z důvodu nemoci či úmrtí se musí hlásit tři 
dny dopředu. 
 

Indonésie: Stávka řidičů 
 

 
 
Stovky řidičů vstoupily koncem srpna do 
stávky v Indonésii, a to na protest proti 
modernímu otroctví ze strany Uberu, jejich 
zaměstnavatele. Zhruba 200 řidičů se vydalo 
na protestní jízdu Jakartou a desítky dalších 

podpořily své kolegy v ostatních městech, 
zejména zastavením práce.  
 
Řidiči věří, že čelí stejnému tlaku, jako 
zaměstnanci Uberu v New Yorku, Melbourne, 
Lagosu a dalších městech, tedy 
jednostrannému diktování mzdových 
podmínek ze strany firmy. Řidiči předložili 
seznam čtrnácti požadavků obsahující jak 
zvýšení mzdy, tak i bezpečnosti práce. Jeden 
z řidičů například doložil, že si po 
24hodinově směně vydělal jen okolo deseti 
dolarů. 
 
Protože management zatím splnil jen jeden 
z požadavků, řidiči založili solidární kolektiv 
a ve spolupráci s místními 
anarchosyndikalisty plánují další nátlakové 
akce. Radikální odbory volají po 
mezinárodním solidárním akcím namířeným 
proti kancelářím Uberu.  
 

Francie: Pochod proti 

úložišti jaderného 

odpadu se zvrhl v rioty 
Až tisíc lidí se zúčastnilo ve městě Bure 
protestního pochodu proti jadernému 
uložišti. Poté, co fízlové pochod zablokovali, 
došlo k ostrým střetům. Policisté útočili 
slzným plynem a vodním dělem, čímž zranili 
na 36 lidí, odpovědí jim byly molotovovy 
koktejly a kamení. Svědkové i záznamy 
dokládají, že střety byly vyprovokovány 
policií. 

Uložiště má být postaveno v roce 2022 a 
z ekologického hlediska jde o velmi 
kontrovernzí projekt. Aktivisté, podobně jako 
v Notre-Dame-Des-Landes, lokalitu na několik 
dní pomocí stanového městečka okupovali. 
Během dvoudenního festivalu pak vyjádřili 
solidaritu s Heather Heyer zabitou během 
neonacistického pochodu v Charlottesville. 

 
(zdroj: libcom.org)
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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 
 
 

Předsudky vůči anarchismu, díl 2. 

 

Jak může fungovat anarchie, když 

každá společnost musí být 

organizovaná?  

 

Jde o zkreslené chápání anarchismu. 

Anarchismus nikdy organizaci 

neodmítal, právě naopak – 

anarchistickou organizaci (ve formě 

samosprávných podniků, 

rovnostářských kolektivů apod.) staví 

do protikladu k chaosu a zmatku 

kapitalistického systému. 

 

Proč se anarchisté na 

demonstracích maskují? To se za 

své názory stydí? 

 

Za své názory se nestydíme. 

Maskování na demonstracích má 

jeden hlavní důvod – bezpečnost. 

Aktivisté a aktivistky se tak chrání 

jak před fotoaparáty kriminální 

policie, tak před dalšími osobami, 

které by při identifikaci demonstranta 

mohly způsobit nepříjemnosti (např. 

když demonstruji za vyšší mzdu a šéf 

mě na ulici pozná, může mě za to 

vyhodit z práce). Někteří anarchisté 

považují maskování také za 

symbolický čin – v odosobnělém 

globálním kapitalismu jsme jen lidské 

zdroje bez možnosti plně rozvinout 

svou identitu a „odhalit tvář“. 


