
Repressions in so called  Czech republic
Police repressions and surveillance targeted against anti-authoritarian and subversive movements had always been present. In past years we experienced them at an un-
precedented scale in Czech context and history, including entrapment, terrorist charges, large media demonizing, attempts of dividing the movement, spreading paranoia, 
imprisonment and long exhausting court hearings.  „Operation Fénix“, the police name for the entrapment operation that took place, is relavant to other similar crack-
downs in European and north American context. Especially because of the divide-and-rule tactic that status quo has in the very heart of its meanings and goals. We hope 
that this timeline helps you to understand our experience better and to know what to expect in the place where you live and organize.

SOLIDARITY IS OUR WEAPON

In this timeline we focused on events led by the state and its institutions to make it more clear 
what we have gone through. That is not to say that we shall focus and act according the opressor. 
One of the biggest tasks for us as abolitionists is to analyse the patterns of repression world wide 
and turn our organizing into pro active one rather than staying stuck in constant reaction. We 
didn‘t put different soli events and actions in the timeline because the information about the 
repression would almost disolve under all the small local actions happening all over the world. 
Yet, we still want to remain critical. In the beginning, when the shit hit the fan there was big 
confusion, a lack of solidarity and quite a big division in antiauthoritarian scene. What we found 
most important was providing solidarity with the accused ones and those surrounding them, 
and mainly to break the fear and paranoia quickly spreading within left scene. We mostly feel the 
neccesity to lay ourselves as bridges over the gaps between different groups and the different 
aproaches, to come to an understanding that regardless of our differences we must stay united 
when it comes down to repression. We think that to create a strong defence against repression 
and a solid base of solidarity is through understanding the repression and it‘s goals and educat-
ing each other locally and internationally with a focus on an improvement of security culture.

As ABC/AntiFenix we held several presentations and discussions on different topics, published 
several posters, fliers, pamphlets and stickers. We maintain contact with persecuted comrades 
and their families and emotionally and materially support them through benefits, letter writting 
nights, noise or other demonstrations etc.

From the beginning of Fenix we witnessed many actions coming from all over the world. From 
banners, graffiti, demonstrations, actions at Czech embassies, all the way to burned police cars, 
ignited banks, or the release of minks and another sabotages on fur farms. The tactics are as di-
verse as we are and many different actions and activities can be connected with solidarity and 
it is important when we act in solidarity with different struggles and among each other.

IS FENIX OVER?  WHAT‘S NEXT?

Igor is completely innocent, charged anarchists in Fenix 1 won the first instance completely, so will 
they stop calling us terrorists? Well, one of our efforts is to make a common understanding, that 
it really does not matter how the repressive institutions label us. It is not really our task to fight 
big media and to prove that we aren‘t terrorists or extremists. Rather we can think about how to 
connect with people around us and keep explaining why an aim to build some real community 
based on mutual aid and solidarity has been and always will be in conflict with the state and it‘s 
repressive institutions.

For many of us the Court’s verdict is a relief. For a moment we can breathe, meet up for dinner, 
and see our friends in a more relaxed state of mind outside the prison walls. These moments 
are important in life and it is good that we can enjoy them. The Prison is a useless institution, it 
divides relationships, isolates people and destroys lives. This is why the verdict, no matter how 
much more pleasant than “guilty”, is not a total win for us. We do not forget what three years of 
investigations meant. Ales, Martin, and Peter have been imprisoned for 27 months in total and 
Lukas who was one year underground and after that 7 months in prison. Let’s not forget about 
Igor, who is today recognised as innocent, yet was in the toughest custody for three months, he 
is still facing hard restrictions and has been reporting to the probation services for almost one 
year and a half. On top of that, he is still at risk of deportation from the Czech Republic due to his 
stay in custody. The families, friends and the closest people of the defendants and imprisoned 
as well as those who are directly affected by the “Fenix” case are facing a great deal of emo-
tional pressure and separation. Home raids, threatening behaviour, surveilance, evictions etc. 
In short, it is clear that there is nothing to celebrate. In cases like the Fenix one, it is necessary to 
understand what it is really about. The police are not primarily after long prison sentences of a 
few anarchists. The Repressive units are not afraid of us alone. What scares them is that more and 
more people would come out through identifying with our ideas, especially if they start using a 
wider variety of tactics. The protectors of the status quo invest a lot of energy and resources to 
keep people in the belief that this is the freedom they dream for. 

We have learned one thing. If we want our actions and our organizing to be really effective and 
dangerous for the structures of oppression that keep us under control, these must come from col-
lective discussions and negotiations that go beyond the outlines the state sat for us. We learned 
that there is no point to hide from the repression, it is better to be ready to face it and create 
conditions that will make such operations inactive. 

Fenix is not an operation targeting a few naive anarchists, but an attack to the future of subversion 
as a whole. Let‘s také care of each other, so we can be dangerous together.

2015 April 28th Major crackdown started. Early morning, po-
lice raid several homes, and social center Ateneo in the city of 
Most, they confiscated many electronic devices including a 
server hosting some radical web pages and printed materials, 
arrested 11 people and many more were invited for interroga-
tion. People were forced to give their DNA and finger prints 
against their will. Three anarchists Petr, Martin and Ales were 
put into custody jail. Police claim an embargo on information 
about the case.

2015 May Petr, Martin, Ales and Sasa (Sasa wasn’t put in re-
mand) are accused of conspiring to prepare a terrorist attack 
on a train carrying military equipment. Another two anarchists 
have been accused as being co-conspirors who knew the plan 
about the attack but didn’t report it to the police. In spite of 
an information embargo, the media published leaked informa-
tion that the official aim of operation Fénix was to reveal and 
dispose of Network of Revolutionary Cells, a group that carried 
out several arsons on police vehicles, toll gates and vehicles of 
a boss and restaurant owner, who didn’t pay wages.

AntiFenix collective was founded as a group of radicals who 
feel that we can not stay quiet while facing such repression. 
Antifenix closely cooperates with the Anarchist Black Cross 
with close focus on events around immediate repression back 
home.

2015 May 6th Cibulka squat is evicted after three years of exis-
tence. Eviction was huge and expensive police operation, with 
more than 120 riot cops and some heavy machinery.

The information about an entrapment is spread.

2015 June 6th Media is filled with information that a house of 
minister of defense of Czech republic was attacked by several 
Molotow cocktails. There was no fire, firefighters werent called 
and the ministers wife found the bottles more than 24 hours 
after the „attack“ and then called the police. Anarchists are 
making bets if this suspicious looking attack will have some 
aftermath and turn against us.

2015 June The information about an entrapment is spread. 
The group accused of the conspiracy was infiltrated already 
in 2014 by two agents provocateurs who gained their trust. 
The agents were recording the meetings with the aim to bring 
forth a plan for greater militant action, in order to start the re-
pressive operation against the movement. Notwithstanding 
the police statement, that whole operation destroyed the Net-
work of Revolutionary Cells (an insurrectionist group), sabo-
tages and arsons against police and capitalists continued and 
their number increased.

announced in leftist or anarchist space, concerts and talks; for 
making monthly list of banned events, police use radar.squat.
net web page.

2016 August 2nd-3rd Court hearings with accused anarchists 
in Fénix case have started. 

2016 August 31st Police is breaking into the same flat in Brno 
again, as they did on the 6th of April 2016, searching for Lukáš 
Borl. Same as the last time, they didn’t have any official permis-
sion.

2016 September 4th Lukáš Borl is arrested in his hometown 
Most after a year in underground, and put into remand with 
the accusation of foundering, supporting and promoting a 
movement aimed at suppressing human rights and freedom, 
blackmail and some arson attacks.

2016 September 27th After 17 months of remand, Martin I., is 
released after decision of Constitutional court about illegality 
of any further imprisonment of Martin. 

2016 autumn, winter court hearings of Fenix. 1– 5 anarchists 
accused of a terrorist attack against the train.

2017 April 13th Lukáš Borl is released on bail from remand 
after 7 months of imprisonment. 

2017 April 24th Court senator member Petr Blahuš is expelled 
from senate for not being objective. It turned out that for 13 
years he was working for the same police unit, that actually 
created operation Fénix.

2017 May 10th Igor Ševcov was found completely innocent. 
According to the Highest court and Prague 6 city administra-
tion, he didn’t commit even minor misdemeanor. Ministry of 
(in)justice apologized for illegal actions of police and payed a 
compensation in scale of nearly 14 thousands euros.

2017 June Police are coming up with new charges in the Fénix 
2 case, accusing 4 more people, all charged with 16 felonies 
in total. Police connected these four with Lukáš and accuse 
them of „establishing, supporting and spreading a movement 
leading to suppressing human rights and freedom“ for putting 
some communiques online and or having some pamphlets at 
home.

2017 September 22nd City court in Prague found accused an-
archists in Fenix 1 (the attack against the train) innocent in all 
cases. State attorney appealed right away. Whole case will go 
to High court. There is still a possibility that they will get prison 
sentences, up to the life sentences in case of two of them. Me-
dia mostly change their narrative and are generally neutral to 
accused ones, writing about police provocation. 

2015 June 26th Another anarchist comrade Igor S. is arrested 
and remained in custody, accused of arson attack on house of 
the minister of Defense of Czech republic. No evidence sub-
mitted, nevertheless the most strict conditions were imposed.

2015 August 9th Aleš, one of four imprisoned anarchists, is 
released from remand. Police dropped down the accusation 
of terrorist attack and accused him of illegal bearing of arms 
based on the raid of Aleš’s home. After some months Ales was 
found guilty for that and got probation for this misdemeanor. 
Ales didn’t appeal this court decision.

2015 late summer Another anarchist Lukáš Borl takes a deci-
sion to go underground, because of permanent police surveil-
lance and harassment of him and his beloved ones.

2015 September 25th Igor is released from remand on bail. 
Petr and Martin remain in jail.

2015 November Petr released from custody jail based on pro-
cedural flaws and good work of his lawyer.

2015 winter Police put a profile of Lukas Borl online as „want-
ed“ and claim that he is danger ous and armed. This point we 
understand as the beginning of Fenix 2.

2016 April 5th Police break into the flat of our comrades in 
Prague. Official reason stated as a search for Lukáš Borl. The 
next day, April 6th, cops break into another flat in Brno, claim-
ing the same reason for search. 

2016 April 26th-27th The first court hearings are taking place 
since „Fenix“ started. During great theatrical court Igor S.‘s ab-
sured case was closed due to lack of evidence, which is inter-
esting in light of the decision of lower-level Prague district 6 
court, to change the classification of act and charge on Ter-
rorism. Nevertheless, as punishment for solidarity graffiti on a 
prison wall, Igor was sentenced to 2 years deportation from 
Czech republic – after prosecutor asked deportation and 4-8 
months in prison. Igor appealed right away.

2016 June 9th Martin starts hunger strike as a protest against 
his imprisonment, operation Fenix and bad conditions in the 
jail, like isolation from social activities and sports and prison 
kitchen disrespecting his vegan diet. Martin stopped the strike 
after 10 days due to his mothers bad health conditions.

2016 July 20th High court changed punishment for Igor. Still 
found guilty for recording someone else spray-painting on the 
prison walls. Instead of deportation he was banned from all an-
archist public events for next 3 years. Using it as a tool of con-
trol, police are cooperating with probation service and bans 
Igor from all events and actions which they see as anarchist – 
from Food not bombs and demonstrations, to any public event 

ANTIFÉNIX AKTUALIZACE
Uplynulo již devatenáct měsíců od doby, kdy represivní složky zneužily jméno mýtického 
Fénixe jako jméno pro svoji celostátní akci zaměřenou proti anarchistickému, radikálně 
levicovému i environmentálnímu hnutí, stejně jako proti hnutí za práva zvířat. Co se stalo 
a v jaké situaci se radikálové nacházejí nyní?

První vlna operace Fénix odstartovala 28. dubna 2015. V časných ranních hodinách policie vtrhla 
do několika bytů, stejně jako anarchistického komunitního centra Ateneo v Mostě. Zabavili spous-
tu elektronických zařízení včetně serveru, který poskytoval hosting většině anti-autoritářských 
webů. Při té příležitosti zatkli 11 lidí. Na konci téhož dne bylo šest lidí obviněno z přípravy teroris-
tického útoku na vlak převážející vojenský materiál. Tři z nich skončili za mřížemi vazební věznice.

Záhy poté policie odkryla zdroj důkazů – dva policejní agenty. Tito dva agenti provokatéři infiltro-
vali anarchistickou skupinu, získali její důvěru a později začali hovořit o plánu zaútočit na vojenský 
nákladní vlak. Zaznamenávali všechna setkání a aktivity a jakmile měli dostatek důkazů spadla 
klec.

Policie v prvních dnech vyslýchala desítky lidí a represe od té doby nepřestaly.

Jedná se o první případ v České republice, kdy policie využila metodu infiltrace a také jde o první 
případ, ve kterém je organizovaná skupina obviněna z terorismu.

Operace Fénix
S jídlem roste chuť a platí to obzvlášť tehdy, když represivní složky začnou stíhat anarchisty. Po dvou měsících po první vlně 
represí byl zadržen a obviněn další anarchista. Igor Ševcov (náš soudruh z Ruska, který žije a studuje v Praze) byl obviněn z toho, 
že se podílel na útoku na dům ministra obrany. Ne jenom že anarchisté nikdy nepoužili takových taktik, jakými je útok na dům, 
ve kterém je devítileté dítě spolu s dalšími lidmi, ale ani zde nezaložili žádný oheň, tudíž sem nebyli zavoláni ani žádní hasiči ani 
policie, která přijela sbírat důkazy až druhý den. Přičemž jediný důkaz proti Igorovi poskytla policejní fena jménem Rina, která 
začala štěkat, když se jí vyšetřovatel zeptal, jestli je útočníkem Igor.

Policie – následována médii – označila Igora jako „pro-putinovského anarchistu“. Zcela absurdní pojem, který vybrali proto, aby 
poskytli lidem falešný důvod, proč by měl chtít zapálit dům ministra obrany a jeho rodiny. Zatímco byla všechna pozornost upře-
na na „ruského teroristu“ byl český ministr obrany Martin Stropnický zaneprázdněn podepisováním smluv stvrzující přítomnost 
amerických vojsk v České republice. Stropnický se také pokoušel prosadit zavedení povinných vojenských odvodů, přičemž 
používal argument, že válka s Ruskem je na spadnutí a že USA jsou jedinou volbou, kterou Češi mají. Za zmínku stojí, že byl i 
velkým obhájcem TTIP.

Igor byl držen v nejpřísnějším režimu vazby po dobu tří měsíců, aniž by mu byla dovolena veganská strava a jakékoliv návštěvy. 
Dokonce i jeho pošta měla několikatýdenní zpoždění. K jeho původnímu obvinění bylo přidána ještě účast při poškozování ma-
jetku, což bylo jen dalším směšným obviněním. Stálo na tvrzení, že natáčet někoho, jak sprejuje na zeď věznice během spontánní 

demonstrace znamená krýt dotyčnému sprejerovi záda.

Dramatické a často teatrální soudní přelíčení rozhodlo o tom, že naneštěstí není 
dostatek důkazů o tom, že by se Igor účastnil útoku na ministrův dům. Ale 
za účast na poškozování majetku byl Igor odsouzen k vyhoštění minimálně na 
dobu dvou let. Jako hlavní důvod k vyhoštění soudkyně uvedla, že zde Igor 
nemá žádné společenské vazby a že nemá ani visum. Nikdo nemohl očekávat, 
že by soudkyně respektovala jakékoliv jiné vazby kromě manželství, ale stejně 
opomněla zmínit, že důvodem, proč Igor přišel o své studentské visum byl jeho 
pobyt ve vazbě, do které ho poslal ten samý soud – a jak se ukázalo tak i zcela 
zbytečně, jelikož by shledán nevinným v případě onoho domnělého útoku.

To je opravdu moc hezký způsob, jak může Česká republika vyjádřit omluvu za 
to, že se někomu pokusila zničit život a že ho držela bezdůvodně za mřížemi. 
Takže nás nepřekvapí, že „Igor Ševcov nejeví žádné znaky toho, že by respek-
toval náš systém založený na demokratických hodnotách.“

Igor se proti rozsudku odvolal a odvolací soud probíhal na konci července. 
Novým rozsudkem bylo Igorovi zakázáno navštěvovat a účastnit se jakýchkoliv 
kulturních událostí, demonstrací, shromáždění či protestních akcí pořádaných 
anarchistickým hnutím. Pokud chcete Igora podpořit, tak se ho místo gratulací 
k jeho „lepšímu“ rozsudku raději zeptejte, jak by bylo možné mu v této nepří-
jemné pozici můžete pomoci. Ale hlavně pokračujte v měnění svého okolí ve 
svět, ve kterém represe, deportace a státní hranice nahrazuje vzájemná soli-
darita a svoboda.

Igor Ševcov - „Pro-putinovský anarchista“
Od začátku represí bylo za zdmi vazebních věznic drženo pět 
soudruhů. Tři z nich v souvislosti s operací Fénix („příprava te-
roristického útoku na vlak s vojenským materiálem“): Martin 
Ignačák, Petr Sova a Aleš Kočí. Čtvrtým zadrženým byl Igor. 
Alešův případ byl překlasifikován z účasti v „teroristické skupi-
ně“ na nelegální držení zbraní. Aleš byl po třech měsících vazby 
propuštěn a nedávno byl odsouzen k podmínečnému trestu. 
Igor byl propuštěn po třech měsících pro nedostatek důkazů. 
Petr byl propuštěn po sedmi měsících za velmi zvláštních okol-
ností, při kterých došlo k údajně k procedurální chybě, během 
které nebyla prodloužena Petrova vazba. Martin Ignačák byl 
propuštěn v září, po sedmnácti měsících strávených ve vazbě 
na základě ústavní stížnosti. 

Lukáš Borl je jediným soudruhem, kterého od jeho blízkých dělí 
zdi vězení. Jeho případ má v policejních spisech označení Fenix II. 
V tuto chvíli už ve vazbě tráví čvrtý měsíc a domáhá se pro-
puštění. Je přesvědčený, že obvinění, která proti němu stojí 
jsou spekulativní povahy. Věří, že se mu podaří se v soudním 
procesu obhájit a že bude zproštěn většiny obvinění. V Lito-
měřické věznici se mu stále nedostává veganské stravy, proti 
čemuž podle vlstních slov nemá sílu bojovat, rozhodl se tedy 
konzumovat stravu vegetariánskou. I v té je podle jeho slov mi-
nimum výživových hodnot, vždy na živočišném základě a často 
i masném (např. polévky z masového vývaru). 

Soud s infiltrovanou skupinou bude mít už třetí stání. Ve dru-
hém zazněly mimo jiné výpovědi infiltrivoných agentů, z nichž 
se objevila spousta nesrovnalostí.

DALŠÍ SOUD BUDE PROBÍHAT  30. , 31. LEDNA A 1. ÚNORA 2017. 

SOUDRUZI ZA MŘÍŽEMI

Dlouholetý anarchista z Mostecka, jeden z 11 lidí, zadr-
žených během prvního dne operace Fénix, Lukáš Borl 
na podzim 2015 oznámil, že se rozhodl odejít do ilegality. 
Uvedl, že již nemůže čelit sledování a slídění policejních 
agentů. Lukáš se obával, že by se jinak zbláznil z paranoii 
nebo by byl uvězněn, protože ani pro otevřeně radikálního 
anarchistu není každodenní policejní buzerace ničím nor-
málním. Na začátku letošního roku se ukázalo, že Lukáš 
udělal opravdu dobře, když odešel do ilegality – policie 
totiž uveřejnila své podezření, že Lukáš je zakladatelem 
a podporovatelem anarchistické-povstalecké skupiny Síť 
revolučních buněk (SRB) a neoficiálně jej obvinili z něko-
lika žhářských útoků proti policejním vozidlům. Na svých 
webových stránkách jej označili za hledaného, ozbrojené-
ho a nebezpečného. Bylo zjevné, že se státní aparát sna-
ží jeho snahu o skrývání se učinit co nejobtížnější tím, že 
o něm bude šířit lži.
Lukáš byl během svého skrývání stále aktivním. Zveřej-
ňoval články a podle jeho blogu se pohyboval po světě 
docela volně. Zdálo se, že policie byla dlouhou dobu úpl-
ně bezradná ve svých pokusech Lukáše chytit. V polovině 
dubna letošního roku policie bez ohlášení vtrhla do něko-
lika bytů a pokoušela se oficiálně i neoficiálně vyslýchat 
spoustu lidí, za použití osvědčených metod KGB, aby se 
dostala k nějakým informacím o Lukášovi nebo o SRB. 
Lukáš byl naneštěstí chycen čtvrtého září v Mostě. Jeho 
bývalý spolužák ze základní školy, který dnes pracuje jako 
fízl jej poznal na ulici. Tato skutečnost jen potvrzuje starou 
známou pravdu: Všichni policajti jsou bastardi, dokonce 
i když byli kdysi spolužáky.
Nyní je držen ve vazební věznici v Litoměřicích. Můžete ho 
podpořit jakoukoliv akcí, poslat mu dopis, obrázek nebo 
peníze (na účet ABC). Jeho aktuální adresa je dostupná na 
stránkách antifenix.cz

Lukáš Borl – zadržen policií

Policie brání operaci Fénix jako zátah proti anarcho-povstalecké skupině Síť revolučních buněk (SRB) a dokonce tvrdí, že tato 
skupina, která se hlásí k většině sabotáží, byla rozprášena. Nyní je zcela jasné, že policie lže. Obvinění po operaci Fénix neměli 
se SRB co do činění a policie tak nemá nejmenší tušení, kdo obrátil jejich auta v popel. Důkazem je, že po začátku Fénixu se 
stalo ještě víc přímých akcí a sabotáže SRB donutili podnikatele – který šikanoval své zaměstnance a nevyplácel jim řádně mzdy 
– k tomu, aby velkou část dlužné částky vyplatil. Zdá se, že ten, kdo seje ve společnosti vítr, sklízí hněv.

Od začátku represí policisté v civilu i v uniformách slídili, sledovali, vyslýchali, vyhrožovali, vytvářeli nátlak, zatýkali, obviňovali, 
lhali, šikanovali, kradli a zabavovali u spousty lidí a to nejen v anarchistických kruzích. Pro mnohé to bylo něco nového, ale my 
víme, že policie tak pouze odhaluje svoji pravou tvář.

Nezapomínejte, kým jsou. Ti stejní, kteří zavřeli bezdůvodně Igora, drží pod zámkem Martina a Lukáše, vloupávají se lidem do 
jejich domovů a tak dále, jsou zástupci té stejné instituce, která několikrát vyklidila Kliniku a všechny předchozí squaty. Ti samí 
posílají tisíce migrantů zpět do válečných zón, ti samí vyhazují lidi bez domova z tramvají a nechávají je umrznout za městem. 
A samozřejmě mnoho dalšího.

A co policie?

Bez ohledu na to, jestli již máte nějaké zkušenosti s represemi, nebo ne, 
je dobré se na ně připravit. V takových chvílích je solidarita to jediné, co 
máme. V některých případech jsou lidé obviněni z akcí, které bychom 
sami neudělali, nebo z takových, které nám přijdou hloupé. Někdy se 
může zdát, že když uděláme krok zpět, dál od „teroristů,“ tak se tím 
alespoň sami vyhneme represím. Nejprve si ale musíme uvědomit pár 
věcí. Předně je to policie, kdo vznáší obvinění a zrovna policie je tou 
poslední institucí, které bychom měli důvěřovat. Dále tím, že uděláme 
krok zpátky nebo vytvoříme propast mezi radikálními a umírněnými, 
uděláme přesně to, čeho chce policie dosáhnout svými akcemi. Proto-
že poté budou vědět, že mohou kdykoliv udeřit na radikály za pomocí 
stejných taktik a za využití stejné rétoriky, přičemž zbytek hnutí by se 
od toho opět distancoval.
Je určitě pravda, že v našem hnutí je spousta vnitřních rozepří 
a rozporů, ale když jde do tuhého, tak bychom měli být schop-
ni držet pohromadě a zabránit tomu, aby instituce, která se nás 
snaží zničit, mezi nás postavila vysoké zdi. Pamatujte si, že když 
je někdo z nás ve vězení, tak to neznamená konec a že mnohem 
větším vítězstvím pro represivní aparát je to, že je schopen rozdělit 
a paralyzovat skupiny a jednotlivce. Můžeme z této situace stále 
vyjít jako různorodé hnutí, které je ale založené na pevné solidaritě. 
Represe tady budou tak dlouho, dokud tady bude i stát a stejně 
tak dlouho, dokud jej budeme napadat. Takže se připravte!

Naší zbraní je 
solidarita Od začátku Fénixe se uskutečnilo mno-

ho akcí. Od společného psaní dopisů do 
vězení, finančních a potravinových sbírek, 
demonstrací, benefičních koncertů, infor-
mačních přednášek, přes vylepování pla-
kátů a letáků, spontánních hlukové akce 
s ohňostroji, akce před českými ambasá-
dami, graffiti, po nahlašování bomb, osvo-
bozování slepic, sabotáží kožešinových 
farem a zapalování policejních aut a banky 
a mnoho dalších akcí.

Rozhodně souhlasíme s Martinem, když 
říkal: „Nebudu nikomu říkat, jakou akci si 
má kdo vybírat, to je proti mým základ-
ním hodnotám.“ My jen dodáváme, že ani 
my nebudeme nikomu zakazovat žádnou 
akci. Záleží jen na vás a na vašich mož-
nostech. Ale stejně promyslete si, co může 
nejlépe pomoci lidem, které chcete svojí 
akcí podpořit.

JAK JE MOŽNÉ PODPOŘIT?

“Moje ruská příslušnost nestačí, a moje anarchistické smýšlení se přímo vy-
vrací s tím, abych se pokusil o upálení ministrových dětí. (...) Na konec bych 
dodal, že považuji za nelidský ten náhled státní instituce na lidské vztahy, dívá 
se na to byrokraticky a neuznává to, co tedy nějak byrokraticky není stvrzeno. 
Nemám tady majetek ani „oficiální“ rodinu, však tu mám přátele, kamarády 
a kamarádky, na kterých mi moc a moc záleží, a to je moje rodina tady. Nemám 
majetek, ale mám emocionální a osobní vazby na místa, lidí, určité činnosti 
a aktivity. Státní aparát to neuznává, a to považuji za odporné. Konec.”

Zde jsou nějaké tipy:
Soudní přelíčení se blíží a my proto voláme po MEZINÁRODNÍCH SO-
LIDÁRNÍCH AKCÍCH. Přijďte do soudní místnosti a vyjádřete přímo svojí 
podporu. Nejbližší soud se soudruhy obviněnými z přípravy útoku na vlak, 
ve kterém figurovali policejní agenti, bude probíhat od 30.1.2017.

Šiřte informace. Mluvte s lidmi o represích, sdílejte informace, vezměte 
si materiály z naší distribuce nebo si je stáhněte a vytiskněte. Všechny 
informace a materiály jsou dostupné na webu ABC, úzce zaměřenému na 
lokální represe: ANTIFENIX.CZ

Zorganizujte ve svém městě benefiční koncert, nebo informační večer. 
Dejte nám vědět a my vám pomůžeme s jeho propagací.

Pošlete dopis Lukášovi. Pro lidi, kteří jsou za mřížemi je dopis často tím 
jediným možným spojením, které jim s okolním světem zbývá. Lukáš mlu-
ví jen málo anglicky, ale můžete mu pomoc s učením. Jeho adresa je:
Lukáš Borl. 1.3.1982, V.V. Litoměřice, Veitova 1, Litoměřice, 412 01

Pošlete mu hodně hlučný pozdrav přes zeď. Dokonce i malá skupina 

lidí, která se spontánně sejde před věznicí může udělat velký rámus za 
pomocí houkaček, hrnců, svých hlasů a třeba i ohňostroje. Lukáš i ostatní 
vězni to mají moc rádi.

Případně můžete zavolat, napsat nebo přímo navštívit Litoměřickou věz-
nici a dotazovat se vedení, proč brání ve vyhovění dietetických požadav-
ků přítomných vězňů.
Adresa:
Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice, P.O.BOX  79, 
412 81  Litoměřice

Podpořte nás, represe stojí v neposlední řadě i peníze. Právní podpora, 
telefonní karty, známky, to vše znamená další výdaje. Můžete uspořádat 
benefiční párty, koncert, grilování, prostě cokoliv...

Lukášova adresa: Lukáš Borl 1.3.1982, V.V.Litoměřice, Veitova 1, 
41201 Litoměřice

bankovní účet ABC: 8760190237/0100 IBAN CZ98 0100 0000 0087 
6019 0237 SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP).
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BOJ PROTI REPRESÍM NENÍ NIJAK POLITICKY ANI GEOGRAFICKY IZOLOVANOU KAMPA-
NÍ. JE SOUČÁSTÍ ŠIROKÉHO MEZINÁRODNÍHO BOJE. POKUD NEVÍTE, JAK BYSTE MOHLI 
VYJÁDŘIT PODPORU NEBO JSTE PŘÍLIŠ VZDÁLENI, NEDĚLEJTE SI STAROSTI. NEJDŮLE-
ŽITĚJŠÍ ALE JE, ABYSTE SE MOHLI POUČIT Z PŘEDCHOZÍCH ZKUŠENOSTÍ A ZVLÁDLI DÁL 
BOJOVAT SE VŠEMI STRUKTURAMI HIERARCHIE A ÚTLAKU, KTERÝM ČELÍTE. ANI OPE-
RACE FÉNIX, ANI SOLIDARITA, KTERÁ REAGUJE NA REPRESE NENÍ O NĚKOLIKA ZADR-
ŽENÝCH LIDECH, ALE O BUDOUCNOSTI SUBVERZIVNÍCH ANTIAUTORITÁŘSKÝCH AKCÍCH 
JAKO TAKOVÝCH. TAK ZŮSTAŇTE AKTIVNÍ, AŤ UŽ JSTE KDEKOLIV A DĚLÁTE COKOLIV.

Připravte se na možnost, že i ve vašem městě může jednoho dne udeřit represe. Nebuďte v 
zajetí paranoidních myšlenek a nenechte se ochromit strachem, protože právě tehdy by naši 
nepřátele skutečně vyhráli. Vytvářejte pevné vazby s lidmi, kterým důvěřujete, rozšiřujte bez-
pečnostní kulturu a ze všeho nejvíc, říkejte všem ve vašem okolí: „NEMLUVTE S POLICIÍ!“ 
Výpovědi mohou pouze zničit život vám nebo vaším blízkým, vždy odmítejte vypovídat.

Starejte se o ostatní, abychom 
mohli být dohromady silní!

Martinova sestra:
„Pokud budou vědět, že jsme tady pro ně roz-
hodnuti udělat cokoliv, abychom je podpořili 
a povzbudili, stanou se silnějšími a bude je těžší 
zlomit. Musí vědět, že jsme tady pro ně...“

Martin:
“Díky všem za podporu. Vězení izoluje a já od-
mítám instituci, která ničí lidské životy. Posílám 
všem mnoho sil. Boj pokračuje.“

Igor (závěrečná řeč u soudu)
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