
  

Informační list Ostravské anarchistické federace 
oaf@riseup.net oafed.noblogs.org 

Solidarita je naší zbraní 
 
Ani v prvním čtvrtletí roku 2018 anarchisté a 
anarchistky v regionu v rámci benefičních 
koncertů nezaháleli.  
 
V únoru se odehrála již třetí Solidarity party. 
V ostravském Rock Hillu zahrálo několik ka-
pel, a to nejen z Ostravy, ale i z Olomouce či 
Valašska a účastníci měli k dispozici spoustu 
veganských dobrot (studená i teplá kuchyně). 
K dispozici byly propagační materiály Obrán-
ců zvířat. Že byla akce úspěšná, nebylo třeba 
pochybovat. Téměř stovka návštěvníků zna-
menala výtěžek 2900 kč pro azylovou farmu 
Jarikhanda. 
 
Čtvrtá Solidarity party se bude konat v květ-
nu a výtěžek půjde opět na organizaci 
Obránci zvířat. 
 
V tomtéž měsíci také proběhl v Orlové bene-
fiční koncert na Anarchistický černý kříž, 
který byl spojen s výstavou „Touhu po svobo-
dě represe nezastaví“. Součástí večera bylo i 
promítání dokumentu Trouble a beseda 
s lidmi, kteří měli s pronásledování za své 
politické přesvědčení osobní zkušenosti. 
 
Za zmínku ovšem stojí i řada dalších punko-
vých, hardcorových či crustových koncertů, 
které sice nebyly benefiční, ale měly beze-
sporu ostrý politický přesah. 
    

První máj v Ostravě 

zrušen. Proč? 

 
 
Otázka organizace Prvního máje vzbudila 
původně velké nadšení. Přípravných schůzí se 
zúčastnili nejen zástupci antiautoritářských 
kolektivů, ale i lokálních odborových svazů. 
V prvé řadě jsme se shodli, že chceme pře-
nést prvomájovou tradici do oblasti, kde je 
téma práce vzhledem k sociální situaci pří-
značné. Chtěli jsme místní pracující aktivizo-
vat, motivovat je ke vstupu do odborových 
organizací či k zakládání organizací vlastních. 
 
Stále jsme však nebyli rozhodnuti, zda akci 
pojmout jako ryze politickou  se zacílením na 
vykořisťované, anebo jako neformální piknik 
zaměřený spíše na kulturu, který může zna-
menat širší záběr. 
 
V průběhu dalších schůzek vyplynulo najevo, 
že ani pro členy a členky jednotlivých parti-
cipujících kolektivů není První máj aktivistic-
ká priorita číslo jedna a ani neformální se-

1/2011 

PŘÍMÉ AKCE V REGIONU 
 

2/2018 



tkání by automaticky neznamenalo, že by 
akce měla nějaký větší politický přesah, než 
jen přesvědčování přesvědčených.  
 
Dohodli jsme se tedy, že energii nasměruje-
me spíše do již fungujících aktivit a naváza-
nou spolupráci využijeme během konkrétních 
třídních bojů v budoucnu.  
 

Vzpomínka na Kučeru 

byla dramatická 
 
OAF společně s Antifašistickou akcí Ostrava 
zorganizovaly během výročí tragické smrti 
antifašisty Honzy Kučery nejen vzpomínkový 
koncert antifašistických kapel, ale i protestní 
pochod Ostravou, kterého se zúčastnilo okolo 
stovky lidí. 
 
Po cestě zazněla zdravice od Anarchistické 
federace, OAF a projev Žižkovské anarchis-
tické skupiny, přičemž průvod se několikrát 
pokusila napadnout skupina nácků. 
 
Když náckové zjistili, že proti antifašistům 
silou nic nezmůžou, zřejmě se pokusili pře-
kazit koncert jinak. 
 
Těsně před tím, než měla zahrát kapela 
Rozpor, někdo anonymně ohlásil v klubu 
Chlív, kde se akce odehrávala, bombu. Těž-
kooděnci ihned koncert přerušili a poměrně 
neurvalým způsobem začali návštěvníky po 
vykázání z klubu vytlačovat od budovy, aniž 
by se lidé dozvěděli, zda a jak bude akce 
pokračovat. Celá akce spíše působila, jako 
kdyby bombu nahlásili sami policisté, protože 
po pachateli jako by se v následujících týd-
nech slehla zem.  
 
Spojenectví policie a neonacistů, kteří spo-
lečnými silami antifašistický koncert narušili, 
pak znamenalo v nočních ulicích riskovat a 
v menších skupinkách se složitě přesouvat do 
klubů a hospod, protože komunikace s poli-
cejním velitelem naprosto ztroskotala. 
 
Méně bouřlivý průběh měly připomínkové 
akce v jiných městech ČR, například připo-
mínkový koncert v Praze. 

V Ostravě za Kliniku 
 
Kolektiv Probuď domy uspořádal v lednu 
zajímavý happening, jehož cílem bylo vyjád-
ření podpory autonomnímu centru Klinika. 
 
Došlo při něm k symbolickému obsazení jed-
noho z prázdných domů v centru Ostravy, 
nechyběla ani hudební projekce, autorské 
čtení a občerstvení z dílny místní Food not 
bombs. 
 

Anarchisté podpořili 

protest proti Ondráč-

kovi 
 
Politická atmosféra posledních let je typická 
posilováním policejních pravomocí, pronásle-
dováním sociálních aktivistů a stále rostoucí 
bezohledností represivního aparátu. Jmeno-
vání bolševického fízla Zdeňka Ondráčka do 
čela poslanecké komise pro kontrolu policej-
ních sborů je toho jen smutným důsledkem.  
 
Mnozí anarchisté vůči tomu nezůstali lhostej-
ní a podpořili sérii demonstrací, které nako-
nec donutily Ondráčka na post rezignovat. 
Přestože byly požadavky demonstrantů spíše 
reformistické a čišel z nich jednoduchý anti-
komunismus, akce ukázala, že přímá akce 
zmůže víc, než účast ve volbách. V regionu 
se demonstrovalo v Ostravě, Frýdku-Místku a 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
 

 
 



Polsko: Nájemnice ve 

Varšavě proti vysokým 

cenám tepla 
 
Loni v listopadu zahájilo Varšavské sdružení 
nájemníků (Warszawskie Stowarzyszenie 
Lokatorów) kampaň proti vysokým cenám 
tepla. Nejzapálenější iniciativa vzešla z ko-
lektivu nájemnic ve čtvrti Jižní Praga. Mnohé 
z těchto žen jsou matky samoživitelky, které 
se nadřou v domácnosti, mají mizerně place-
nou práci a jen taktak vychází s penězi. 
 
Přes 70 % městských bytů ve Varšavě nemá 
ústřední topení, takže asi 50 000 rodin topí 
tím nejdražším způsobem, přímotopy. Jelikož 
se jedná o nízkopříjmové domácnosti, které 
mají problémy utáhnout nájem, náklady na 
jídlo a ošacení, musí si kvůli vysokým cenám 
za teplo, jež někdy činí až dvojnásobek ná-
jemného, brát půjčky. Během uplynulých 
měsíců vložily tyto ženy mnoho energie do 
organizování protestů. Po čtvrti věšely 
transparenty a sousedům rozdávaly letáky. 
Nakonec se povedlo donutit radnici k ústup-
kům a vyčlenit peníze na vybudování úspor-
nějšího vytápění. Autority tentokrát nebyly 
schopny zlomit kolektivní úsilí a učinit z 
kauzy problém jednotlivců. Varšavské sdru-
žení nájemníků požaduje ústřední topení pro 
všechny městské byty. Dokud nebude vybu-
dováno, musí radnice zastavit vybírání nájmu 
od lidí, kteří topí přímotopy, přispívat na 
jejich účty za elektřinu, anulovat dluhy za 
nájemné a zastavit vystěhovávání neplatičů. 

 
 

Španělsko: Policejní lež 

odkryta 
 
Třiatřicet zatčených, tři roky vyšetřování, 
stovky analyzovaných dokumentů, prohlídky 
domů po celém Španělsku, hodiny policejních 
odposlechů, zmrazené bankovní účty a nej-
horší ze všeho – dlouhé měsíce strávené ve 
vazebních celách. Nakonec z toho snad nic 
nebude. Španělská obdoba Fénixu, operace 
Piňata se rozpadá. Španělský národní soud 
vyhověl žádosti obhájců a uzavřel soudní 
řízení a státní pronásledování vybájených 
anarchistů-teroristů z důvodu nedostatku 
důkazů. 
 
Policejní operace Piňata navázala na obdob-
né operace Pandora a Pandora II, kriminální 
případy proti „anarchistickému terorismu“, 
jak to nepěkně vyřkl náměstek ministra vnit-
ra Francisco Martínez v den, kdy byly zaháje-
ny razie. Pět z dvanácti obviněných bylo 
nakonec na několik měsíců uvězněno ve vaz-
bě. Byli obviněni z činů sabotáže, držení 
výbušnin, a dokonce možných trestných činů 
souvisejících s obchodováním s narkotiky 
nebo psychotropními látkami. Ani jedno 
obvinění nebylo podloženo důkazy. Soud 
rozhodl, že anarchisté byli uvězněni bez 
„racionálního náznaku páchání trestné čin-
nosti“. 
 
Tyto tři policejní operace dohromady jsou 
nejzákeřnějším útokem na iberský anarchis-
mus od vykonstruovaného případu Scala v 
roce 1978. Ať už jsou státní represe dotaženy 
do vítězného soudního procesu nebo ne, 
pokaždé je dosaženo cíle: likvidace sociál-
ních center, šíření strachu a podezření mezi 
aktivisty, zpřetrhání sítí vzájemné pomoci a 
kriminalizace hnutí. „Nejdříve dělají zákony; 
potom hledají viníky, na které by je mohli 
uplatnit. Tím se snaží skrýt skutečnost, že 
celá tato státní mašinerie neslouží nikomu 
jinému než velkým firmám a bankám.“ 
 
 
(zdroj: afed.cz, zkráceno)

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ 
 

https://libcom.org/history/scala-file-case-history-state-provocation-1978
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Kdo jsme a co chceme? 
 

Jsme anarchisté a chceme spo-
lečnost založenou na svobodě, 

rovnosti a solidaritě. Aplikaci těch-
to principů nepovažujeme za uto-
pii, právě naopak – šíření anar-

chistické praxe je jedním ze způ-
sobů, jak se vyhnout ekonomic-

kému i ekologickému kolapsu pla-
nety. Skálopevné přesvědčení 
těch, kteří věří, že kapitalismus 

tady bude na věčné časy, považu-
jeme 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 protest-

ních akcích. 
 

 

NAŠE NÁZORY 
 

 
Předsudky vůči anarchismu, díl 4. 

 

Nejste jen okrajovým hnutím mláde-

že? Lidé po třicítce přece většinou 

s anarchismem moc nesympatizují. 

 

Nejsme. Je třeba si uvědomit, že ačkoli je 

v Česku anarchismus chápaný spíše jako 

subkulturní záležitost mladší generace, 

v zemích jako Francie, Španělsko či Itá-

lie jde o relevantní politickou sílu často 

spjatou s odborovými organizacemi a 

anarchismus je tam spíše fenoménem 

seniorů. 

 

Nejste jen rebelové bez příčiny? Je 

období ekonomického růstu, máme se 

vlastně docela dobře, ne? 

 

Není to pravda. Společnost v kapitalis-

tickém státě je rozdělena na třídy se vzá-

jemně protikladnými zájmy. Zájmem 

zaměstnavatelů je mít co nejproduktiv-

nější a nejlevnější pracovní sílu, naopak 

zaměstnanci požadují co nejvyšší mzdy a 

nejlepší pracovní podmínky. Pokud by 

byli lidé uspokojeni dílčími úspěchy a 

nesnažili se nadále bojovat za sociálně 

spravedlivější systém, za chvíli by o svá 

těžce dobytá práva opět přišli (viz politi-

ka ODS). V době růstu je třeba přejít do 

ofenzívy a vybojovat si co nejlepší vý-

chozí pozice vůči šéfům a politikům, 

protože v období ekonomické recese 

budeme pomocí škrtů a reforem opět 

tvrdě zatlačeni do defenzívy. 
 

 


