
РЕПРЕССИИ В ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
ЧЕШСКОЙ «РЕСПУБЛИКЕ»

Полицейские репрессии и контроль в отношении антиавторитарных и подрывных движений существовали испокон веков. За последние годы мы ощутили их в беспрецедентно 
крупном для чешского контекста и истории масштабе: провокации, обвинения в терроризме, демонизация в крупных средствах массовой информации, попытки разделения движения, 
распространение паранойи, аресты и долгие, изматывающие судебные процессы. “Феникс” - это придуманное полицией название имевшей место провокационной операции, схожей 
с аналогичными преследованиями в европейском и североамериканском контекстах, в основном, в использовании тактики “разделяй и властвуй”, являющейся ключевой в понимании 
сути статуса-кво  и его целей. Надеемся, что приведённая ниже хронология событий поможет вам  составить более ясную картину произошедшего с нами, и быть готовыми к тому, что 
может случиться в месте, где вы живёте и организуетесь.

СОЛИДАРНОСТЬ – НАШЕ ОРУЖИЕ

В данной хронологии событий мы сфокусировались на действиях государства и его институтов, 
чтобы подробно описать, через что мы прошли. Это не означает, что мы должны сосредоточиться и 
действовать в соответствии с угнетателями. Одной из важнейших задач для нас как аболиционистов 
является анализ моделей репрессий по всему миру и преобразование нашей самоорганизации в 
действующую на упреждение, а не застрявшую в постоянной ответной реакции. В данной хронологии 
мы не указали мероприятия поддержки и акции солидарности, так как информация о репрессиях 
затерялась бы за небольшими локальными действиями происходящими по всему миру.  Мы все еще 
хотим оставаться критичными. В начале, когда все закрутилось, возникло большое замешательство, 
недостаток солидарности и достаточно большая раздробленность в антиавторитарной среде. Мы 
посчитали более важным проявление солидарности с обвиняемыми и теми, кто их окружает, чтобы, в 
основном, остановить страх и паранойю, быстро распространяющиеся в левой среде. Мы чувствовали 
необходимость буквально стать мостами через пропасть между различными группами и несхожими 
подходами, чтобы прийти к пониманию, что, несмотря на наши различия, мы должны держаться 
вместе, когда дело касается репрессий. Мы считаем, что возможно создать сильное сопротивление 
репрессиям и твердую основу для солидарности посредством понимания сути репрессий, их целей 
и путем информирования друг друга на местном и международном уровне, не упуская из вида 
совершенствование культуры безопасности. 

В качестве АЧК/Антифеникса мы провели несколько презентаций и дискуссий на различные темы, 
выпустили несколько видов постеров, флаеров, листовок и стикеров. Мы поддерживаем контакт с 
преследуемыми товарищами и их семьями, оказываем им как эмоциональную, так и материальную 
поддержку посредством бенефитов, вечеров написания писем, шумовых или других видов 
демонстраций и прочего.

С начала операции «Феникс» мы были свидетелями многих действий солидарности со всего мира. От 
баннеров, граффити, демонстраций, акций у чешских посольств до сожжения полицейских машин, 
поджигания банков или освобождения норок и другого саботажа на меховых фермах. Тактики такие 
же разнообразные, как и мы. Разнообразные акции и действия могут быть проявлением солидарности 
с различными инициативами и друг с другом, и они необходимы. 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»? ЧТО ДАЛЬШЕ?

Игорь полностью оправдан, обвиненные по «Феникс 1» анархисты выиграли суд первой инстанции 
и мы задаемся вопросом, перестанут ли нас называть террористами? Одна из наших целей - дать 
понять, что не имеет значения, как репрессивные институты именуют нас. Наша задача не в том, 
чтобы бороться с крупными медиа и доказывать им, что мы не террористы и не экстремисты. Мы 
предпочитаем подумать о том, как взаимодействовать с людьми вокруг нас и продолжить разъяснять, 
почему стремление к созданию общества, основанного на взаимопомощи и солидарности, было и 
всегда будет в конфронтации с государством и его репрессивными институтами. 

Для многих из нас решение суда было облегчением. Сейчас мы можем спокойно дышать, 
встречаться за обедом и видеться с друзьями в отсутствии напряжения, без тюремных стен. 
Эти моменты очень важны в жизни каждого человека, и мы рады, что можем ими наслаждаться. 
Тюрьма – бесполезная институция, она разлучает любящих, изолирует людей и разрушает жизни. 
Вот почему вердикт, не важно, что он приятнее, чем «виновна/виновен», не является абсолютной 
победой для нас. Мы не забыли, что значат три года расследований. В итоге, Алеш, Мартин и 
Петр пробыли в тюрьме в сумме 27 месяцев, Лукаш скрывался в течение одного года, а после 
провел 7 месяцев в тюрьме. Игорь, которого на данный момент признали невиновным, был под 
строжайшим арестом в течение трёх месяцев. Его деятельность была крайне ограничена, и он 
был вынужден находиться под административным надзором в течение почти полутора лет. Кроме 
того, он все еще под угрозой депортации из Чешской республики из-за его пребывания под 
арестом. Семьи, друзья и близкие обвиняемых и заключенных, также как те, кого дело «Феникс» 
коснулось непосредственно, испытывают колоссальное эмоциональное напряжение и пережили 
разлуку. Они столкнулись с обысками, угрозами, слежкой, выселением и прочим. Именно поэтому 
очевидно, что праздновать нечего. В делах, подобных «Фениксу», необходимо понимать, для чего 
они инициируются.  В основном, полиция не нацелена на заключение горстки анархистов в тюрьму 
на долгие годы. Репрессивная машина не боится нас поодиночке. Что их действительно пугает – это 
вероятность роста количества приверженцев наших идей и появление широкого разнообразия 
тактик. Защитники статуса-кво тратят много энергии и ресурсов, чтобы поддерживать в людях 
убеждение в том, что это и есть свобода, о которой они мечтают. 

Одно мы усвоили точно. Если мы хотим, чтобы наши действия и организация были действительно 
эффективными и опасными для структур угнетения, которые держат нас под контролем, они должны 
исходить из коллективных дискуссий и переговоров, которые выходят за рамки, установленные для 
нас государством. Мы усвоили, что бессмысленно прятаться от репрессий, лучше быть готовыми 
столкнуться с ними и создать условия, которые приведут к неэффективности подобных операций. 

«Феникс» - это не операция, нацеленная на кучку наивных анархистов, а атака на будущее 
инакомыслия в целом. Давайте будем заботиться друг о друге, вместе мы сможем быть значимыми.

28 апреля 2015. Начало крупной полицейской операции. Ранним 
утром полиция врывается в несколько домов и социальный центр 
Атенео в г. Мост. Они конфискуют всю электронику, включая 
сервер, на котором размещено несколько радикальных сайтов, 
печатные материалы, 11 человек арестовано и значительно 
большее количество приглашено на допросы. Людей вопреки их 
воле заставляют сдавать ДНК и отпечатки пальцев. Трёх анархистов 
- Петра, Мартина и Алеша помещают под стражу. Полиция 
накладывает эмбарго на информацию об этом случае. 

Май 2015. Петра, Алеша, Мартина и Сашу обвиняют в подготовке 
организованной террористической атаки на поезд с военной 
техникой НАТО. Другим двум анархистам предъявляют обвинение в 
сообщничестве, так как они знали о готовящемся нападении, но не 
сообщили об этом в полицию. Несмотря на то, что дело запретили 
предавать гласности, кое-какая информация просочилась в прессу. 
В публикациях говорится о том, что главной целью операции 
Феникс было раскрытие и ликвидация Сети Революционных 
Ячеек, группы, осуществившей ряд поджогов полицейского 
транспорта, установок для счёта платежей за пользование шоссе и 
автомобилей директоров и владельцев ресторанов, не плативших 
своим работникам. 

Коллектив “Антифеникс” возник как группа радикалов, не 
способных оставаться безмолвными перед лицом подобных 
репрессий. “Антифеникс” тесно сотрудничает с АЧК, фокусируясь 
преимущественно на деятельности, являющейся немедленной 
реакцией на эти репрессии.

6 мая 2015 Сквот “Cibulka” выселяют после трёх лет существования. 
Выселение представляет собой масштабную и дорогостоящую 
полицейскую операцию, в которой задействовано более чем 120 
силовиков и несколько единиц тяжелой техники.

Информация о провокации распространяется.

6 июня 2015. Медиа пестрят информацией о том, что дом министра 
обороны ЧР подвергся атаке коктейлями Молотова. Пожара не 
было и никто не вызывал пожарных, жена министра обнаружила 
бутылки и обратилась в полицию лишь спустя 24 часа после 
предполагаемого совершения “атаки”. Анархисты в шутку делают 
ставки касательно того, будет ли иметь какие-либо негативные 
последствия для них столь сомнительно выглядящая “атака”.

Июнь 2015. Информация о провокации распространяется. В группу, 
обвиненную в подготовке заговора, ещё в 2014 году внедрились 
двое полицейских агентов, завоевавшие доверие её участников. 
Агенты ходили на встречи с записывающими устройствами, пытаясь 
навязать идею об активных боевых действиях, позволивших бы им 
начать репрессии в отношении движения. Невзирая на заявления 
полиции о том, что в результате проведённой ими операции Сеть 
Революционных Ячеек (группа мятежников) уничтожена, акты 
саботажей и поджогов, устроенных против полиции и капиталистов, 
не только не прекращаются, но и становятся более частыми. 

26 июня 2015. Ещё один анархист - Игорь Шевцов, арестован 
и заключён под стражу. Ему выдвинуто обвинение в атаке 
на дом министра обороны ЧР с целью поджога (бутылками с 

которые она расценивает как анархистские - от Еды Вместо Бомб 
и демонстраций до любых событий, анонсируемых в левацком 
и анархистском пространстве, включая концерты и встречи. 
Для составления списка запрещённых мероприятий полиция 
использует сайт  radar.squat.net.

2-3 Августа 2016. Состоялись судебные слушания анархистов и 
анархисток, обвинённых по делу операции Феникс. 

31 Августа 2016. Полиция снова врывается в ту же квартиру в 
Брно, что и 6 апреля 2016, когда они искали Лукаша Борла. Так же, 
как и в предыдущий раз, никакого официального разрешения на 
подобные действия полицейские не имеют.

4 сентября 2016. Лукаш Борл арестован в своём родном городе 
Мост спустя год жизни в подполье и заключён под стражу с 
обвинением в организации, поддержке и пропаганде движения, 
подавляющее человеческие права и свободы, в вымогательстве и 
нескольких предумышленных актах поджога. 

27 сентября 2016. После 17 месяцев содержания под стражей 
Мартин И. освобожден решением Конституционного суда о 
неправомерности его дальнейшего ареста.

Осень-Зима 2016. Судебные слушания по операции «Феникс». 1-5 
анархистов обвинены по делу о террористической атаке на поезд.

13 апреля 2017. Лукаш Борл освобожден из под стражи под залог 
после 7 месяцев заключения.

24 апреля 2017. Член судебного сената Петр Благуш исключен из 
сената за предвзятость. Выяснилось, что в течение 13 лет он работал 
на то самое подразделение полиции, которое инициировало 
операцию «Феникс».

10 мая 2017. Игорь Шевцов признан полностью невиновным. В 
соответствии с Высшим судом и городской администрацией Праги 
6, он не совершил даже мелкого правонарушения. Министерство 
юстиции принесло извинения за неправомерные действия 
полиции и выплатило компенсацию в размере около 14 тысяч евро. 

Июнь 2017. Полиция выдвигает новые обвинения по двум 
делам в рамках операции «Феникс», обвинив еще 4 человека 
в сумме в 16 уголовных преступлениях. Полиция объединила 
новых подозреваемых с Лукашем и обвинила их в «организации, 
поддержке и распространении идей движения, результатом 
деятельности которого является подавление прав и свобод 
человека», на основе размещения коммюнике в интернете и/или 
хранении листовок дома.

22 сентября 2017. Городской суд в Праге признает обвиняемых в 
«Феникс 1» (атака на поезд) анархистов невиновными по всем делам. 
Государственный прокурор сразу подает апелляцию. Все дело 
будет рассмотрено в Высшем суде. Всё ещё существует вероятность, 
что людей осудят на тюремные сроки, вплоть до пожизненного 
заключения для двоих из них. Медиа, в большинстве своем, 
меняют риторику, которая, в целом, нейтральна по отношению к 
обвиняемым, говоря о провокации со стороны полиции.

зажигательными смесями). Никаких доказательств тому не было 
предоставлено, тем не менее, Игоря помещают в СИЗО со строгим 
режимом.

9 августа 2015. Алеша, одного из четырёх заключённых 
анархистов, освобождают из-под стражи. Полиция снимает с него 
обвинения в террористической атаке и теперь вменяет ему в вину 
нелегальное хранение оружия, обнаруженного во время обыска 
дома Алеша. Через несколько месяцев Алеша признают виновным 
по этой статье, он получает условный срок и лишается права на 
владение огнестрельным оружием. Данное решение суда Алеш не 
оспаривает. 

Конец лета 2015. Анархист Лукаш Борл принимает решение уйти 
в подполье из-за постоянной слежки и угроз со стороны полиции в 
адрес его самого и его близких. 

25 сентября 2015. Игоря освобождают из-под стражи. Петр и 
Мартин остаются в заключении.

Ноябрь 2015. Петра освобождают по причине процессуальных 
ошибок и благодаря хорошей работе его адвоката. 

Зима 2015. На сайте полиции объявлено, что Лукаш Борл находится 
в розыске, вооружён и представляет собой опасность. Этот момент 
мы рассматриваем как точку отсчёта операции “Феникс-2”. 

5 апреля 2016. Полиция врывается в квартиру наших товарищей 
в Праге. В качестве официальной причины для этого полиция 
называет поиски Лукаша Борла. На следующий день, 6 апреля, 
аналогичная ситуация происходит в Брно под тем же самым 
предлогом. 

26-27 апреля 2016. Проходят первые заседания с момента 
начала операции “Феникс”. В результате длительных судебных 
разбирательств, напоминавших театрализованное представление, 
абсурдное дело Игоря закрыто ввиду недостатка доказательств, 
что представляется интересным в свете решения суда более 
низкого уровня, городского суда Праги 6, о переквалификации 
действий Игоря как террористических. Несмотря на это, в качестве 
наказания за граффити солидарности на тюремной стене в Рузине 
Игорь приговорён к 2 годам депортации из ЧР - после прошения 
прокурора о депортации и лишении свободы на срок 4-8 месяцев. 
Игорь тут же подаёт апелляционную жалобу. 

9 июня 2016 года. Мартин начинает сухую голодовку в качестве 
протеста против собственного необоснованного заключения, 
операции “Феникс” и плохих условий содержания в тюрьме, в 
частности, изоляции от социальной активности, невозможности 
заниматься спортом и неуважения к его веганскому питанию. 
Мартин прекращает голодовку через 10 дней из-за плохого 
состояния здоровья своей матери.

20 июля 2016. Высший суд меняет решение о наказании для Игоря. 
Он всё также остаётся виновным в съёмке процесса нанесения 
граффити на тюремную стену другим человеком. Депортация 
заменяется запретом посещения анархистских мероприятий 
в течение 3 лет. В качестве инструмента контроля полиция 
использует кооперацию со службой административного надзора 
и запрещает принимать участие во всех событиях и акциях, 

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)

ANTIFENIX.CZ

Prosinec 
2016ANTIFÉNIX 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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