
Lukáš Borl je aktivní anarchista, který působí v hnutí více než deset let. Během této doby 
se podílel na řadě projektů, podněcoval a organizoval protestní akce a pořádal informač-
ní přednášky a besedy na rozličná témata kritizující společenské struktury hierarchie a 
kapitalismu. V posledních letech byl i aktivním členem kolektivu Mostecké solidární sítě, 
se kterou pomáhal vykořisťovaným zaměstnancům/kyním hájit své zájmy proti šéfům a 
manažerům. Stejným způsobem se podílel na chodu komunitního centra Ateneo, které 
skýtalo zázemím kulturním, společenským a politickým událostem v Mostě a přilehlém 
okolí. Během této doby Lukáš vždy vystupoval se svými anarchistickými názory zcela 
otevřeně a veřejně. Po zahájení policejní operace Fénix aktivně vystupoval proti re-
presím a za vyjadřování odporu proti policii byl několikrát během spontánních akcí na 
podporu zadržených soudruhů perzekvován. Po několika měsících od začátku Fénixu 
se podle vlastních slov octl pod zvýšeným zájmem policie. Každý jeho pohyb byl monito-
rován tajnými policisty, hlídky sledovali okolí domu, ve kterém pobýval, agenti obtěžovali 
lidi v jeho okolí, během výslechů se policisté snažili dobrat dalších informací týkajících 
se jeho osoby. Z těchto důvodů osobního a psychického nepohodlí se Lukáš rozhodl 
uniknout nevyžádané policejní pozornosti a odešel do ilegality. Několik měsíců poté, na 
konci roku 2015, přinesla média zprávu o tom, že byl na Lukáše uvalen mezinárodní 
zatykač. Od té doby se úspěšně skrýval a vyhýbal se policejní pozornosti. Policie v té 
době neoprávněně vnikla do řady bytů po celé republice pod záminkou jeho hledání. V 
té době nebylo po Lukášovi ani stopy. Nakonec byl chycen shodou náhod v Mostě. Jak 
sám uvedl ve svém prohlášení, nemohl již vydržet tíhu odloučení, naneštěstí byl na ulici 
zpozorován policejní hlídkou. Ironií osudu bylo, že jedním z policistů, který Lukáše zatý-
kal a který jej identifikoval, byl jeho bývalý spolužák ze základní školy. To nám jen potvr-
zuje starou známou pravdu, že všichni policajti jsou bastardi. Jak mají jednou na sobě 
uniformu, následují rozkazy, bez ohledu na vlastní osobní vazby. Nyní je Lukáš držen v 
rukou nepřátel ve vazební věznici v Litoměřicích. Z jeho dopisů je možné vyrozumět, že 
se mu daří udržet si silného ducha a dál bojovat proti svým nepřátelům. Jakékoliv vyjá-
dření podpory je vítáno. Každý dopis a každá solidární akce, kterou mu věnujete pro něj 
bude znamenat, že nezůstává za mřížemi osamocen.

Pokud ho chcete podpořit finančně, pošlete peníze na bankovní účet ABC:
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dopis, jeho adresa je:

Lukáš Borl 1.3.1982
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice

Anarchista Lukáš Borl byl zadržen a uvězněn


