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1.Máj - Pokládání květin k pamětní desce na
střeleckém ostrově

muži a ženy by měli za svobodnou společnost bojovat pospolu. Po
skončení projevů se zformoval pochod, který se za velmi povzbuzujících rytmů samby dostal přes střed města až na Tylovo náměstí,
kde se připojil k připravovanému shromáždění Antifašistické akce.
Na místě původního srazu AFA, který byl neoprávněně "zakázán"
Městským úřadem pro Prahu 2, se bohužel konala demonstrace
Národně sociálního bloku (neonacistické politické strany).
Během celé akce byly rozdávány informační letáky a aktivisté a
aktivistky vysvětlovali kolemjdoucím, proč anarchisté oslavují 1.Máj.
Celá akce byla skončena kolem 16. hodiny.

Kolem deváté hodiny ranní položila skupina asi patnácti anarchistek a anarchistů květiny k malé pamětní desce připomínající první oslavu 1. Máje v Čechách, v tehdejším RakouskuUhersku. Květiny byly položeny za Československou anarchistickou federaci, Československé anarchistické sdružení, ale i
za organizované či neorganizované anarchisty či anarchistky.
Symbolický akt, který si nekladl za cíl vzpomenout jen na
1.Máj 1890, nýbrž hlavně na samotné události v Chicagu roku
1886, trval jen několik minut.
Za zajímavější považuji, že pamětní desku, ke které
jsme květiny položili, nechala na Střelecký ostrov umístit
ČMKOS (Českomoravská komora odborových svazů) hned po
roce 1989, což je mírně řečeno, no, alibistické. Deska pochopitelně "takticky" ani nezmiňuje důvody vzniku prvomájových
oslav. Proto považoval kdosi za důležité nastříkat na přilehlou
zeď alespoň ono datum a ono místo, které dodnes symbolizuje
boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování.
Ale nezůstalo jen u pokládání kytek. Kolem desáté
hodiny přišel totiž jako každý rok, i když tentokrát s jiným
doprovodem (pí. Buzková) p. Falbr. A tudíž došlo k (předem
plánované) výměně názorů, při které nám p. Falbr přiznal
právo protestovat proti vládě ( dokonce i s jistým pochopením),
ale pozastavil se nad tím, že nám něco vadí na odborech. Na
to se mu dostalo odpovědi, že nám nevadí odbory, nýbrž
jejich předáci. Doufejme tedy, že si to p. Falbr vzal osobně,
protože on je tím předákem nejpředákovatějším.
Tamara

Komunistický 1. máj se konal na Letenské pláni za účasti několika
tisíc příznivců a takových osvědčených celebrit jako je Jiřina Švorcová.
Na pražském Výstavišti se konal sociálně demokratický 1. máj za
nevelké účasti a navíc bez celebrit jako je Miloš Zeman.
Na Náměstí Míru se sešlo 150-200 neonacistů za účasti folkové
skupiny Vladimír (jak anoncoval proslulý deník Super, jinak pro
"nezasvěcené" Hlas krve). Účast celebrit hojná. Akce byla
zakončena v restauraci Sandra poblíž náměstí Jiřího z Poděbrad.
Světlana

1. Máj 2001 - BRNO
Něco málo přes 120 lidí, mládeže, pracujících i důchodců, se sešlo
v Brně na prvomájovém shromáždění pořádaném Organizací revolučních anarchistů - Solidarita. Místo tohoto shromáždění bylo
vybráno symbolicky, před stodvaceti lety zde policie a dragouni
rozehnali demonstraci dělníků za osmihodinovou pracovní dobu.
Byly přečteny projevy na témata jako kapitalismus a anarchistická
alternativa k němu, ekologická devastace, boj proti neonacismu, boj
za rovnost mužů a žen. Pro některé přítomné bylo možná překvapující, že za Feministickou skupinu 8.března vystupuje muž, i to že
anarchisté otevírají feministické témata "na ulici". Po skončení veřejného shromáždění následovala diskuze v klubu Zahrada. Témata
se týkala v podstatě základních věcí na nichž stojí program anarchismu - svoboda, samospráva, třídní boj a sociální sebeobrana,
rozdíly mezi soukromým a osobním vlastnictvím apod.

1.Máj 2001-Praha
Anarchistický 1.Máj: Celý den začal již tradičně na Střeleckém
ostrově, kde anarchisté a anarchistky uctili památku
Haymarketských mučedníků z roku 1866.
Kolem 11 hodiny dopolední se začali scházet lidé na Palackého
náměstí, kde se konala demonstrace pořádaná Československou
anarchistickou federací(ČSAF) a Československým anarchistickým
sdružením(ČAS). Tentokráte nebyl 1. Máj brán pouze jako antifašistický, ale jako čistě anarchistický. Po dlouhé době anarchisté
dokázali prezentovat své myšlenky, aniž by prvomájovou demonstraci, a to i po několika záměrných provokacích (útok tajného policisty na nacistické provokatéry), narušily násilné výboje policie. Ke
střetům s policií a neonacisty nedošlo pouze proto, že jsme
nechtěli, a ne díky dobře odvedené práci policie, jak jsme se
později dozvěděli z tisku.
Účastníci demonstrace se mohli zaposlouchat do rytmů reprodukované hudby a získat informace od organizací jako je ČSAF, ORASolidarita, od nás Feministické skupiny 8. března a ČASu. Stejně
tak si mohli poslechnout projevy pořádajících organizací a
Feministické skupiny 8. března, který se týkal postavení žen v globalizovaném kapitalismu a odkazu chicagských bojovníků dnešku -

číslo 2/2001

-sb-

Antifašisté si připomněli pražské povstání
6.5.2001 uspořádala Antifašistická akce na Náměstí Míru
vzpomínkové shromáždění u příležitosti výročí pražského povstání.
Mluvčí AFA v projevu připomněl události z konce II. světové války a
zmínil i nárůst neonacistických aktivit vsoučanosti, především pak
Národně sociální blok, který je novou stranou českých neonacistů.
Poté se průvod asi 60 účastníků vydal za silné policejní asistence k
Českému rozhlasu kde AFA položila věnce a minutou ticha uctila
památku bojovníků proti fašismu.
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P.S.: Nejzajímavější byl příslušník "tajné" policie ve větrovce s
nápisem: "sportovní klub SK 158".

demonstraci. Další důvodem k uspořádání demonstrace byl vznik
Národně sociálního bloku (NSB). Politické strany, která sdružuje
řadu českých neonacistických aktivistů a usiluje o vstup do parlamentu.
Demonstrace byla nahlášena tři týdny předem.Týden před akcí si
radní pozvali nahlašovatelku na magistrát a požádali ji o přesun
demonstrace do jiné lokality kvůli opravě původně nahlášeného
náměstí. Ta se změnou místa souhlasila, ale už nezbyl čas na její
oznámení. Sraz se proto konal na původně ohlášeném místě a bylo
plánováno, že se demonstrující pochodem přesunou na náměstí
Sítného. Pochod však magistrát zakázal s odůvodněním, že by
mohlo dojít k omezení dopravy a to by bylo v závažném rozporu se
zájmy obyvatel.
Už 2 hodiny před akcí čekala u náměstí zásahová jednotka a řada
aktivistů a aktivistek byla legitimována z důvodu podání vysvětlení
ke kapesním krádežím ve městě Kladně. Krátce po 14. hodině
pořadatelé oznámili, že se demonstrující musí "individuálně" přesunout na náměstí Sítného. Účastníci se vydali s několika transparenty a za provolávání antifašistických hesel k pochodu. Za několik
minut byl pochod zastaven zásahovou jednotkou a pod pohrůžkami
násilí musely být transparenty shrnuty a bylo zakázáno provolávat
jakákoliv hesla. Pochod doprovázelo několik komických situací,
jejichž aktéry byli policisté. Jedna z nich: demonstrující měli několik
možností, jak se dostat na cílové náměstí: projít podchodem nebo
přejít poměrně vzdálený přechod pro chodce. Zvolili přechod.
"Zásahovka" však usoudila, že jdeme přejít silnici na místě, kde se
to "nesmí" a začala se formovat k zásahu. Bohužel v polovině silnice musela zastavit, protože se nic takového nekonalo. Mimoto šli
demonstrující po celou dobu po chodníku, zatímco policisté
úspěšně blokovali dopravu.
Na náměstí, kde měli zaznít projevy, již čekala akční zásahová jednotka a zástupce města oznámil, že shromáždění rozpouští. Důvod
však neuvedl a pod tíhou argumentů pořadatelů musel své původní
rozhodnutí změnit. Poté zazněli projevy Autonomie Kladno a
Československé anarchistické federace a akce byla ukončena.

Zase nuda, jako vždycky.
Když jsem si 3. května otevřela všemožné noviny, nestačila jsem
se divit, co jsem měla všechno na 1. máje v úmyslu. Jít se poprat s
náckama a vyvolávat všemožné nepokoje. Naštěstí tu byla policie,
která tento rok zvládla situaci naprosto perfektně. A stát to měl
všechno pod kontrolou, a proto se nic, ale vůbec nic nestalo.
Program nic moc, byla to nuda, nikoho to nebavilo. Projevy všichni
odzývali. Organizaci se nikdo nevěnovat, protože pro anarchisty to
už je všechno rutina, texty jako loni a předloni. Hlavně nezapomenou přepsat data. Všichni jsme se už totiž těšili na Mírák, kde se
porveme s náckama. Proto byla demonstrace ČSAF nahlášená na
Palackého náměstí, aby to nebylo daleko. Naštěstí tam byla policie
a anarchisti se na nic nezmohli, jenom na to pokřikování.
Fotografové tak neměli co fotit. Nevadí, za malou chvíli vyslala policie pár provokatérů- vlastenců, kteří chtějí Čechy čechum a k
tomu jednoho "tajnýho" aktivistu-policistu s tričkem Motorhead a
bezva ačkařkym šátkem přes pusu a ten tam na ně něco hodil a
pak ho zatkli. Takže aspoň něco zachráněno. Fotky byly.
Ještě že je tu ta policie a stát. Jinak by byla zase válka v ulicích,
jako v záři 2000.
Ling

Jak jsem prožívala 1. máj
V Praze se konaly dvě prvomájové anarchistické akce. Akci na
Palackého náměstí pořádala ČSAF a druhou pořádala AFA. Tato
demonstrace se měla původně konat na Náměstí Míru, ale ta byla
úřady zakázána, proto organizátoři nakonec zvolili Tylovo náměstí.
Náměstí Míru nakonec úřady přenechaly NSB - Národně sociálnímu bloku. Úřady zase prokázaly jak to je se svobodou projevu a
svobodou shromažďovací a kdo na ně má právo. Studenti svůj
majáles původně nahlásili také na tento den a právě kvůli jejich
průvodu, který měl vést podobnou trasou byl Antifašistické akci
pochod zakázán. Zase chtěli jenom bavit a neřešit vážná témata.
Akce ČSAF začala ve 13. hodin, byly zde různé distribuce, veganské obložené benefiční housky, reprodukovaná hudba. Četly se
čtyři projevy organizací ČSAF, ČAS, FS8b. Potom jsme se vydali
na pochod poprvé i s živou hudbou SAMBA band. Tato sice
jednoduchá, ale rázná hudba zpestřovala a zcelistvila celou akci.
Pochod vedl zhruba přes: Karlovo náměstí, Václavské náměstí,
Italskou až na Náměstí Míru, kde už na nás čekala neprodyšná
řada zásahové jednotky. Poté pochod pokračoval na Tylovo
náměstí. Ten den bylo šílené vedro, a tak byli všichni velmi vyčerpaní. Zde pak hrála opět reprodukovaná hudba. Neonacisté se
pokusili o vyvolání konfliktu, poté byl zadržen policejní provokatér,
který vypadal jako anarchista. Spousta lidí odešlo na hodinku
někam do okolních hospod, pak měla začít akce Antifašistické
akce. Ta nakonec z různých důvodů skončila nepřipraveným
proslovem.
Celkově se mi zdál 1.máj dobrý, nijak se to nezvrhlo, pouze se
informovalo, o důvodech proč anarchisté slaví 1.máj. Celou dobu s
námi šli dva lidé z okolí Národního odporu a fotili si nás. A opět lidé
ze SOPky si nebyli schopni udělat vlastní demonstraci, a tak šli za
námi. Vůbec nepochopili, proč jsme tam byli my a rozdíl mezi námi
a jimi. A další věc, která mi osobně vadila, že taktéž lidi ze SOCSOLu šli v jednom průvodu s námi. Měli bychom se absolutně oddělit od autoritářsky smýšlejících skupin a to jak pravicových tak levicových, ač mezi nimi někdo z nás má nebo měl kamarády, známí.
Na obou anarchistických akcích se sešlo asi 300 lidí.
LA

Autonomie Kladno
Nově vzniklá lokální skupina lidí, které spojuje myšlenka anarchismu. Připojit se však mohou i lidé, kteří se zajímají o práva zvířat
nebo ekologii. Kromě antifašistické demonstrace skupina pořádala
akci ke Dni laboratorních zvířat (24.4.). Na hlavní třídě v Kladně
zorganizovali členové skupiny infostánek a večer v místním Klubu
19 promítali filmy o vivisekci, kožešinách, velkochovech a jatkách.
Další činností je pořádání benefičních koncertů a podpora lokálních
aktivit. V Kladně potom skupina distribuuje neoficiální tisk a v
současnosti se především snaží svou aktivitou podpořit pražskou
street party.
Kontakt: autonomie.kladno@centrum.cz
Ling, moc a moc díky Želvě.

Solidární akce s vězněným členem CNT
12. května se před španělstkou ambasádou v Pevnostní ulici konala
solidární akce na podporu jednoho člena CNT, proti kterému je
veden vykonstruovaný proces. Je spojován s baskitskou teroristickou skupinou ETA. Na akci se sešlo asi 15 lidí.
LA
V následujících článcích si můžete přečíst stručně o historii Street
parties a dále přinášíme rozhovory s organizátory letošních akcí,
kteří od nás dostali stejné otázky a my jsme dostaly různé odpovědi.

Historie Street parties v Čechách a na
Slovensku

Kladno - demonstrace proti fašismu
V sobotu 12. května se v Kladně konala demonstrace proti fašismu,
na které se sešlo asi 70 lidí. Cílem organizátorů z nově vzniklé
skupiny Autonomie Kladno bylo upozornit na vzrůstající aktivitu
neonacistů v kladenském regionu a také na jejich časté útoky na
mladé lidi.Kladenští neonacisté také spolupracují s rakovnickou
Vlasteneckou frontou, která v Kladně minulý rok uspořádala

Praha :
První street party vůbec s názvem Global Street Party se konala 16.
května 1998 a proběhla v dalších asi 40 světových městech. Protest
byl namířen proti jednání WTO - Světové obchodní organizace.
Pražské SP se zůčastnilo přibližně tři tisíce lidí. Pochod Prahou vedl
po magistrále, kde došlo k prvním
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.
Potom budou následovat dvě afterparty.

snahám policie zastavit průvod přes nábřeží a zpět do centra, kde
proti chaotickým zbytkům původního průchodu zasáhla policie.
Čistě pražskou akcí byla Local Street Party z 29. srpna 1998,
které se zůčastnilo asi dva tisíce lidí. Cílem bylo upozornit na problémy dopravy v Praze a na policejní násilí při předcházející Global
Street Party. Průvod směřoval po nábřeží, na Karlovo náměstí a
na náměstí Míru s přechodnou blokádou Reslovy ulice.
Účastí největší akcí byla Street Party ze dne 5. června 1999. Ta
byla koncipována jako součást J18 (June 18 - 18. červen) - kampaně proti finančním centrum. Účastnilo se jí zhruba 5 - 8 tisíc lidí.
Akce se odchýlila od charakteru street party - dav chaoticky
procházel městem, došlo k vysklení oken americké ambasády.
Menší akce charakteru klasické demonstrace proběhla v samotný
J18 - tedy 18. červen.
Další menší akcí byla Street party 30. června 2000 s účastí zhruba dvou set lidí.
Brno :
První Brněnská pouliční slavnost se uskutečnila 22. května 1999.
Akce byla protestem proti automobilismu zajména v souvislosti s
výstavbou dálnice R43. Průvod zhruba osmi set lidí přechodně
blokoval jednu z hlavních automobilových komunikací v Brně.
Druhá Brněnská pouliční slavnost pořádaná 27. května 2000 byla
součástí kampaně proti politice MMF (Mezinárodní měnový fond) a
SB (Světová banka). Akci podpořilo přibližně 1500 lidí. Součástí
průvodu městem byla časově omezená blokáda jedné komunikace.
Bratislava :
Street party pořádana 10. júna 2000 byla namířena proti politice
MMF (Mezinárodního měnového fondu) a SB (Světové banky)
proti automobilismu. Průvod přibližně tisícovky účastníku blokoval
na různých místech dopravu.
Více informací :
www.ulicelidem.cz, hlaszeme.ecn.cz, www.streetparty.sk,
2bps.rave.cz, mujweb.atlas.cz/www/www_mjp/prvni.html,
come.to/konfrontace.
Vojta

Čím by se Vaše Street Party měla lišit od klasické demošky?
Počtem lidí, více projevů, letající transparent (ULICE LIDEM),.. ???
Navazujete na street parties které u nás proběhly v minulosti?
Ano, je to již třetí pouliční slavnost, kterou v Brně děláme.
Navazujete na street parties ve světě?
První pouliční slavnost jsme dělali v rámci akcí proti globalizaci,
loňská byla proti MMF a SB a letošní v rámci street parties v
Československu: 2.6 Brno - 9.6 Bratislava - 16.6 Praha - 1.9 V.
Mýto.
Jde nám o to, že všechny tři street party budou časově, ideově a
organizačne koordinované, aby došlo k jejich vyššímu efektu, což
se
doufám podaří.
Kontakt: Dušan Rosenbaum,
Hlas Země, Kamenná 5, Brno 639 00, 0737 / 347 397
hlaszeme@seznam.cz, hlaszeme.ecn.cz.

Street party v Praze - 16. června na Palackého
náměstí
Pořádá uskupení Ulice lidem!/Reclaim the Streets, které vzniklo na
jaře letošního roku a je součástí celosvětové sítě podobných
skupin.
Na které problémy chce Vámi pořádaná Street party upozornit?
Především na uzavírání a vyvlastňování veřejného prostoru tedy ulic a náměstí - ve městech. Toto vyvlastňování veřejného
prostoru se děje jak formou automobilismu v zájmu zisků
nadnárodních koncernů, tak i přijímáním represivních zákonů
státem. Obojí má za následek sociální kontrolu vládnoucí elity
nad společností a posílení jejich moci...a samozřejmě i zvýšení
soukromých zisků těchto elit. Zároveň také chceme uzpozornit na
to, že současná ekologická krize má společenské kořeny, a že její
řešení nelze oddělovat od systémové změny...od odstranění
nenasytného kapitalistického systému s jeho imperativem "růst
nebo zemřít", který je příčinou současných celosvětových problémů.

3. brněnská pouliční slavnost - 2. června 2001
Sraz: ve 14:00 na parkovišti u Ústředního hřbitova v Brně.
Pořádá Hlas Země. Datum bylo vybráno zaměrně, protože ve stejnou dobu v Brně probíhala několikadenní akce "Brno - město
uprostřed Evropy". Organizátoři chtěli zajistit plnohodnotnou zábavu
i alternativní mládeži během oficiálních akcí.

Je Vámi pořádaná Street Party aktuální reakcí na určité problémy nebo se spíš jedná o součást kontinuální aktivity?
Se vznikem uskupení Ulice lidem! je součástí našich
každodenních aktivit směřujících k sociálně spravedlivé a
ekologické společnosti. Street party je jen jedním malým krůčkem
na této dlouhé a namáhavé cestě.

Na které problémy chce Vámi pořádaná Street Party upozornit?
Hlavním tématem letošní pouliční slavnosti je nesouhlas s plánovanými stavbami na velkém městském okruhu v podobě prosazované investorem.Jde zejména o kritiku zbytečně velkého tvaru
křizžvatky Hlinky,nedostatečného zakrytí vyústění z tunelu na ulici
Dobrovského v blízkosti obytných domů v Žabovřeskách a likvidace
biocentra Červený rybník na druhé straně tunelu. Místo akce bylo
vybráno záměrně, protože chceme poukázat na to, že vlivem špatné dopravní politiky jde o jedno z málo používaných záchytných
parkovišť ve městě.

Na co se můžeme na Vámi pořádané Street Party těšit?
Na to s čím sami lidé aktivně přijdou. Street party povzbuzuje
k aktivitě, k vlastní iniciativě je vzpourou proti pasivitě a
apatii. Sice pořádáme street party, ale zároveň chceme a k tomu i
lidi vybízíme, aby sami dali tvář jejímu průběhu. Aby si přinesli
hudební nástroje, zahráli divadlo, udělali výstavu, přinesli si
loutky,transparenty, letáky, zkrátka aby se sami zapojili.
My sami zajišťujeme nějaké loutky, soundsystémy, transparenty,
samba band, ale nechceme aby lidé jen pasivně přišli na street
party a čekali co pro ně organizátoři připraví. Nechceme, aby jen
pasívně konzumovali, ale aby také sami aktivně tvořili. O tom
jsou Ulice lidem!/RTS.

Je Vámi pořádaná Street Party aktuální reakcí na určité problémy nebo se spíš jedná o součást kontinuální aktivity?
Akce tohoto typu hodláme dělat jednou za rok (toto je již třetí).
A v této době bohužel není nouze o nějaký problém čeho by
se pouliční slavnost měla týkat,... :-((
Na co se můžeme na Vámi pořádané Street Party těšit?
Vystoupí zde nějaká skupina (bohužel nevím kdo, protože FAST
FOOD nám to na poslední chvíli odřekli), samba band, soundsystémy. Dále zde bude break dance, různé hry, ... Bude tu veganské
a nealkoholické občerstvení. Akce začne ve 14.00 (koncert, projevy,
jídlo, tanec. V 15:30 - 16:00 vyrazí pochod po Herspické (Samba
band, ...), potom se zastavíme na největší križovatce (oficiálně 15
minut, neoficiálně ?? minut - hodin :-)) Zde budou projevy a možná
hudba. Připravují se nějaké hry. Pokud se nic zlého nestane, tak po
blokádě bude pochod pokračovat na Nové sady, kde bude konec.

Čím by se Vaše Street Party měla lišit od klasické demošky?
Street party je směsí poltiky, kultury a zábavy. Snad by
neměla být tak "nudná", tak "zapšklá", jak občas demonstrace u
nás bývají, i když to samozřejmě záleží na lidech co přijdou.
Zároveň by ale neměla ztratit své politické a radikálně
antikapitalistické poselství, jak tomu bylo v minulosti.
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Navazujete na Street Parties, které u nás proběhly v minulosti?
Samozřejmě, že navazujeme. Zejména na ty pražské z let 98 a 99.
A to jak pozitivně, tak i negativně. V Ulice lidem!/RTS je řada
lidí, kteří se podíleli na jejich organizaci. Chceme se z nich poučit.

Snažit se aby neztratili své politické posleství a aby
byly mnohem kreativnější. Ale hlavně vznikem Ulice lidem!/RTS by
již nemělo jít o nárazové ad hoc akce, ale o kontinuální
každodenní činnost, která by nabízela možnost lidem aktívně se
zapojit. Ale teprve budoucnost ukáže, jestli se to povede.

druhé vyrazíme krátkým pochodem na I/35. Teprve tam budou
rozdělány infostánky, přečteny projevy, tam bude hrát soundsystem,
probíhat sportovní turnaj atd. Tedy, samotnou naší přítomností, naší
zábavou budeme zároveň protestovat, neboť budeme blokovat významnou mezinárodní komunikaci.

Navazujete na Street Parties ve světě?
Ano. Inspiraci pro street party máme z Anglie, kde SP také
vznikly. Jako Ulice lidem!/RTS jsme v kontaktu s Reclaim the
Streets v Anglii. Chceme navazovat na to s čím přišli. Nikoli
ortodoxně apklikovat anglický model na Čechy, ale tvořivě ho
přizpůsobit zdejším poměrům, ale přitom ho nepřipravit o tu
podstatu. A to je tvořivá a zábavná přímá akce namířená proti
kapitalistickému systému.

Navazujete na street parties, které u nás proběhly v minulosti a
také na street parties ve světě?
Tak na to jsem již vlastně odpověděl. Ano, samozřejmě navazujeme.
Kontakt: http://psvm.3web.cz
e-mail: ul-vc@seznam.cz.

A jak vypadala brněnská street party?

Kontakt: www.ulicelidem.cz

1.východočeská pouliční slavnost Vysoké Mýto
1. září 2001
Sraz: 12:30 - na náměstí Přemyla Otakara II.
Pořádají Ulice lidem východní Čechy (UL-VČ) - momentálními členy
jsou členi ČSAF, Nesehnutí VM, Vysokomýtského anarchistického
sdružení, ale i lidé, kteří členy žádné podobné skupiny nejsou.
Na které problémy chce Vámi pořádaná Street Party upozornit ?
Tak na globální úrovni bude vysokomýtská pouliční slavnost
vyjádřením protestu proti stále rostoucímu automobilismu a systému, který ho podporuje. Na lokální úrovni jde o vyjádření jasného
NE výstavbě nepotřebné dálnice R35 a o podporu kampaně za
možnost bezpečného přejití stávající I/35 ve Vysokém Mýtě.
Je Vámi pořádaná Street Party aktuální reakcí na určité problémy nebo se jedná spíš o součást kontinuální aktivity ?
Na globální úrovni považujeme pouliční slavnost za pokračování
street parties, které probíhají již několik let po celém světě a
samozřejmě i v Česku (zatím v Brně a v Praze).
Na lokální úrovni jde v případě kampaně za možnost bezpečného
přejití I/35 o dlouhodobou kampaň. Silnice I/35 vede prakticky středem města, takže přes ní denně musí projít tisíce lidí do práce, ale i
dětí do škol či školek. Na celé několikakilometrové délce tahu jsou
pouze dva podchody, a to na naprosto nevyhovujících místech, kde
téměř nikdo nechodí. Již přes rok zde vedeme kampaň za vybudování semaforů pro chodce na dvou nejexponovanějších přechodech. Přes to, že jsme vyzkoušeli snad všechno, od otevřených
dopisů přes veřejné apely a demonstrace až po hodinovou blokádu
I/35 na loňský Den bez aut, nikdy jsme se nedočkali žádné reakce.
Peníze se sypou dál jen do úprav pro větší pohodlí řidičů aut.
V případě chystané výstavby R35 jde o reakci na krok představitelů
města, kteří se rozhodli vytvořit jakousi alianci za výstavbu R35
okolím Vysokého Mýta. Nepředcházela tomu žádná veřejná debata,
žádné vysvětlení proč by tudy R35 měla vést a proč by měla vést
vůbec někudy. Místo toho jsme se dočkali nesmyslné fráze "dálnice
= ekonomický růst." Nechceme však na rozdíl např. od některých
starostů menších vesnic, prosadit trasu R35 vedoucí jinudy. My
nechceme R35 nikde!
Na co se můžeme na Vámi pořádané Street Party těšit ?
No, těšit se můžete například na veganské občerstvení, na grilování
veganských burgerů přímo na mezinárodní silnici, na bikovou exhibici ve flatlandu, na turnaj v pouličních sportech jako je volejbal,
streetbal či fotbal, na infostánky různých ekologických a sociálních
organizací atd. Zkrátka, na velkou párty, která bude zároveň
protestem. Po ukončení blokády proběhne také afterparty.
Čím by se měla Vaše Street Party lišit od klasické demošky ?
Po různých "streettrapasech" je tahle otázka skutečně na místě.
Pouliční slavnost ve VM bude skutečně street party. Nebude
probíhat někde v parku či na náměstí, ale přímo na asfaltu, na mezinárodní silnici I/35, po které za jiných okolností projíždí stovky automobilů a kamionů. Na náměstí bude jen sraz a zhruba v jednu - půl
druhé vyrazíme krátkým pochodem na I/35. Teprve tam budou
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Lidé se začali na parkovišti blízko ústředního hřbitova scházet už
před začátkem akce. Kolem třetí hodiny tu bylo asi 700 lidí, kteří si
mohli vyslechnout projevy organizátorů, ve kterých hovořili o
fenoménu street parties ve světě a o zářijových protestech proti
zasedání MMF a SB v Praze. K poslechu hrál soundsystém a
později také nepříliš vhodně zvolená skupina se značně futuristickým
zvukem, která se na tento typ akce příliš nehodila. Na místě srazu
byla také řada informačních stánků. Kromě anarchistických organizací jako ČSAF, ORA - Solidarita a dalších ekologických distribucí,
které se na těchto akcích objevují už tradičně, se protestující mohli
seznámit např. s organizací Ochrana hospodářských zvířat, která
ostře vystupuje proti zneužíváních zvířat v zemědělském průmyslu.
Vydává informační zpravodaj, letáky a propaguje veganství. Svoje
informační materiály tu měla i Feministická skupina 8. března. FSA
(Federace sociálních anarchistů) prodávala svoje noviny a bohužel
se objevila i SOP (Socialistická organizace pracujících), která se
částečně maskuje za sdružení SOS Student.
Lidé se však příliš spontánně nebavili a spíše jen tak postávali a
posedávali kolem. Částečně se to změnilo, když se začal formovat
pochod. Objevily se loutky, transparenty, vlajky a k vystoupení se
připravila také Samba banda, která ze sebe opět vydala to nejlepší
a roztancovala spoustu lidí. Tentokrát se k nim přidali i brněnští
"bubínkáři". Pochod se zastavil na největší brněnské křižovatce, kde
se shromáždění měli oficiálně zdržet 15 minut, ale ta čtvrthodina se
trochu prodloužila. Hrál soundsystém, zazněli další projevy. Tentokrát
od ORA-Solidarita, která vystoupila proti kapitalistickému systému.
Jako další svůj projev přednesla zástupkyně Feministické skupiny 8.
března. Ta hovořila o neustále kolonizaci veřejného prostoru a jeho
obětování ve prospěch ekonomických zájmů a zneužívání moci ze
strany státu a mocných tohoto světa. Naše skupina také informovala
o aktuálních záměrech ministerstva vnitra - o novém
shromažďovacím zákonu a také o legitimizaci odposlouchávání a
kontroly soukromé korespondence v zájmu boje proti "extrémismu".
Poté vystoupil zástupce organizace Nesehnutí Brno, který informoval
o nové výstavbě dálnice blízko blokované křižovatky a o nezájmu
úřadů o to, co lidé skutečně chtějí a co ne.
Po celou dobu ať už blokády či pochodu nás všechny hlídala policie.
Nedošlo k žádnému většímu incidentu s policií mimo obvyklých
výhružek, které policie prezentovala především v hlavních zpravodajských relacích: pokud se demonstranti včas nerozejdou, budou policisté nuceni shromáždění rozpustit. Brněnští neonacisté však napadli
a zranili jednoho člověka.
Bohužel se na brněnské pouliční slavnosti sešlo kromě lidí, kteří
přišli, aby vyjádřili svůj protest proti kapitalistickému systému a špatné ekologické situaci, několik individuí, které se přišli jenom opít a
zařádit. Média opět většinou informovala o neuskutečněných střetech
mezi policií a demonstranty a o nedodržování zákonů, ale samotná
idea celé akce opět zůstala v pozadí. Po skončení se konal koncert v
místním klubu Zahrada, kde vystoupila Exekuce a Dread 101.
Ling

Quebec 2001: Proti americké zóně volného
obchodu

strací. Do Quebecu se podle údajů pořadatelů sjelo kolem 68 tisíc
protestujících a 6 tisíc policistů, kteří měli zajistit bezpečnost účastníkům zasedání. Největší demonstrace byly organizovány anarchistickými skupinami CLAC a CASA. Aktivně však demonstrace
připravovali také odboráři a nevládní organizace. Součástí protestů
byl i People´s Summit (Tábor lidu), na kterém se diskutovalo o
dopadech ekonomické globalizace a neo-liberální politiky prezentované organizacemi jako např. WTO (Světová obchodní organizace)
či NAFTA. Jeho součástí bylo také ženské fórum, kde se hovořilo o
genderovém aspektu globalizace. O jejím vlivu na pracovní podmínky žen, ženskou chudobu, zdraví a násilí na ženách. Vystoupily
zde také ženské aktivistky, které hovořily o svých zkušenostech s
politikou neoliberálních organizací (WTO, MMF, SB, NAFTA) v
zemích, odkud pocházejí a které spadají pod jejich "správu". Celá
jejich debata byla vedena v pojmech občanské společnosti a hlavními hesly byla transparentnost výše zmíněných organizací, lobbing,
reforma a také větší zastoupení žen v rozhodovacích orgánech. Je
však třeba se ptát, zda větší transparentnost či paritní zastoupení
žen v podobných organizacích může přispět ke změně. Našim cílem
rozhodně není 50% mocných mužů a 50% mocných - žen, ale úplné
odstranění veškeré hierarchie ve společnosti.
Výsledky summitu:
byl použit slzný plyn, vodní děla, gumové projektily a
nasazeno 6tis. policistů.
řada zatčených, zraněných, týraných a perzekuovaných
lidí. Zraněné byly i malé děti.
zlepšení různých represivních a "preventivních" metod při
postupu proti nepohodlným lidem.
neustálé posilování moci nadnárodních korporací.

20. až 22. dubna 2001 se v kanadském Quebecu sešli představitelé 34 amerických států na tzv. Americkém summitu, kde se
mimo jiné jednalo o rozšíření Severoamerické zóny volného
obchodu (NAFTA - North American free trade agreement), tedy o
ustavení nového uskupení - Americké zóny volného obchodu
(FTAA - Free Trade Area of the Americas). Ta se má stát největší
zónou volného obchodu na světě. Má sahat od severu Ameriky až
na její jih (mimo Kubu) a má se dotýkat zhruba 700 miliónů obyvatel. Kubu představitelé zainteresovaných zemí odmítli do svého
projektu zahrnout, protože se jedná o nedemokratický stát (násilné
potlačování demonstrací, represe, budování policejních států, plot
kolem místa setkání mecenášů v Quebecu = ultrademokracie).
Protestům předcházelo "objektivní" zpravodajství v řadě oficiálních
médií, které demonstrující označovalo za chuligány, kteří nemají
nic jiného na práci než protestovat. Byly "preventivně" zatýkání
lidé, jiní nebyly do země vpuštěni opět z důvodu prevence násilí.
Policisté postupovali podle seznamů, které si mezi sebou jednotlivé
policejně -demokratické státy vyměňují, aby zamezily kriminalitě
demonstrujících "vandalů" a ochránili prosté občany. Jak se však
ukázalo policie byla soustředěna pouze kolem místa setkání "mocných" a je jasné, že jediným cílem všech policejních manévrů
(podobně jako v Praze 2000) bylo a je zajistit pouze jejich
bezpečnost. Během demonstrací potom docházelo k zatýkání lidí
tajnými policisty a to i na zcela mírumilovných demonstracích lidí,
kteří se od militantních akcí distancovali. Slzným plynem byli také
napadeni aktivisté a aktivistky anarchistické iniciativy Food Not
Bombs při rozdávání jídla. Napadáni a zatýkání byli také novináři z
neoficiálních médií. Novinářům Independent media center bylo
dokonce zakázáno šíření informací o průběhu summitu a demon-

Informace o Quebecku, NAFTA a FTAA : www.cmaq.net.
Ling

Solidární akce s protesty v Quebecu
27.4.2001 Ve čtvrtek proběhla v Praze před kanadskou ambasádou v Mickiewitzově ulice solidární akce s protesty v kanadském
Quebecu. Protesty probíhaly od 20. do 22. dubna a byly namířeny
proti jednání o celoamerické zóně volného obchodu FTAA. Cílem
narychlo svolané akce (ČSAF, ČAS, ORA-SOLIDARITA), bylo
připomenout si policejní brutalitu nejen v Quebecu. Zástupce
organizátorů přečetl projev. Na naší snahu předat protestní dopis,
se ambasáda tvářila nejdřív vlažně, nakonec však dopis převzala.
A tím akce také skončila.
(Podrobnější informace i s komentářem najdete v A -kontra
č.4/2001.)
Tamara

22. května se konaly solidární demonstrace i v dalších městech. V
Quebecu se sešlo asi 150 lidí, kteří přišli vyjádřit solidaritu s politickými vězni, kteří byli zadrženi v souvislosti s protesty proti tzv.
Americkému summitu. Ráno se v Quebecu konala demonstrace na
podporu vězněných z hnutí Germinal, kde se sešlo 30-40 lidí. Týž
den se konala také solidární akce v Torontu, která se týkala především zadržených z hnutí Germinal.
Ling

Svobodná anarchistická společnost a právo na interrupci
Aileen O'Carroll
Představujeme si anarchistickou společnost jako společnost, ve které mohou lidé svobodně rozhodovat o svých vlastních životech.
Uvažujeme o společnosti, kde se lidé rozhodují na nejnižších možných úrovních. Pro ženy to znamená, že se mohou rozhodnout, jestli
chtějí otěhotnět nebo ne, jestli si přejí zůstat těhotné a také zda chtějí nebo nechtějí mít děti.
Je možné být anarchistou/kou a mít morální námitky proti potratům. Není však možné být anarchistou/tkou a nepodporovat svobodnou
volbu. Protože kdyby právo na svobodnou volbu nenáleželo těhotným ženám, kdo by rozhodoval? Stát, právníci a soudy nebo snad policie?Logikou hnutí proti svobodné volbě je donutit ženy pokračovat v nechtěných těhotenství. Pro anarchistu/tku by měl být tento přístup
neakceptovatelný. Ženy při rozhodování, zda podstoupit nebo nepodstoupit interrupci, zvažují mnoho okolností. Zvažují názor svého partnera, rodičů a také společnosti, ve které žijí. Zvažují dopady na svou kariéru a studium. Přemýšlí,zda jsou již zralé na mateřství. Berou
ohledy na vztahy, v nichž žijí. Významnou roli hraje také jejich finanční a ekonomická situace.
Rozhodnutí je komplexní a není jednoduché. Pro anarchisty/tky je tou nejvhodnější, ale ne jedinou osobou, která má učinit rozhodnutí
žena, která bude také žít s následky svého rozhodnutí. Právo na interrupce je pro nás základním lidským právem.
Pro mnoho žen není interrupce volbou, ale často i jediným řešením v okolnostech, ve kterých se nacházejí. Svobodná volba by se měla
také týkat práva stát se matkou. Jestliže bojujeme za právo na interrupci, bojujeme také za odstranění překážek a stigmat, které brání některým ženám pokračovat v těhotenství.
Náš boj za právo na interrupci je součástí boje mnohem širšího: redefinice toho, jaké způsoby života jsou ženy schopné vést. Je zároveň
součástí boje za společnost, která podporuje rodiče v jejich rozhodnutích mít dětí. V nejširším možném měřítku pak znamená obrana a
definice práva na volbu také obranu práva rozhodovat se o našich vlastních životech. Pokud tak činíme, tvoříme základ budoucí
společnosti.
Převzato z anarchistického internetového serveru a-infos (www.ainfos.ca), 19. dubna 2001.
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Překlad Ling.

například i zákaz spolu komunikovat. To může být problém,
zvláště když uvážíte, že tři z aktivistů bydlí spolu. Mezi dalšími
podmínkami je povinnost hlásit se každé dva týdny úředníkovi
zodpovědnému za infiltraci a zdržovat se doma mezi 21:00-7:00
hod. A konečně, rodiče se museli zaručit, že zaplatí 10.000 $ v
případě porušení těchto podmínek.
Děkujeme všem, kteří poslali protestní dopis či e-mail a přispěli
tak k propuštění těchto politických vězňů!

Anarchistický černý kříž
Počínaje tímto číslem budeme informovat o případech
perzekuovaných anarchistů/tek a antiautoritářů/tek. Čerpat
budeme ze zdrojů Anarchistického černého kříže při ČSAF.
Kontakt: abc@csaf.cz A tímto jim také děkujeme.
ABC je iniciativa, která pomáhá anarchistům a ostatním radikálně levicovým neautoritářským aktivistům/kám, kteří jsou
pronásledováni státní mocí v podobě policie a soudů. Hlavní
důraz je kladen na pomoc finanční, na získávání prostředků
potřebných především na obhajobu obviněných.
Mezi další aktivity ABC patří shromažďování informací o
pronásledování a procesech (nejen) anarchistických
aktivistů/tek u nás i ve světě a rozšiřování těchto informací
pomocí alternativních médií a vlastního bulletinu. Dále pak
posílání protestních e-mailů, dopisů a faxů, pořádání protestních demonstrací a piket před ambasádami, Ministerstvem
spravedlnosti atd., komunikace s vězněnými členy hnutí…

Anarchistka umírá ve vězení
Nedávno byla Karen Horning, která je vězněna ve věznici FMC
Carswell, diagnostikována lymská borelióza a další dvě nemoci.
Minulý rok zemřeli v téže věznici tři vězni poté, co byli špatně
diagnostikováni a léčeni stejnými preparáty, jaké nyní dostává od
vězeňského doktora i Karen. Tento fakt přiznal i sám vězeňský
lékař. Nová správkyně vězení, Lucy Mallisham, nedávno sdělila
Kareniným rodičům, že ta odmítá lékařské ošetření To je však
lež. Pravděpodobně to bylo motivováno snahou paní Mallisham
chránit se před zodpovědností, zatímco Karen je odmítána příslušná lékařská péče. Karen Horning byla odsouzena za nenásilný trestný čin a již si odpykala 90% trestu. Pokud zůstane ve
vězení, možná bude muset podstoupit amputaci a nebo zemře.
To jistě není adekvátní trest za nenásilný trestný čin. Podpořte ji
proto svými protestními dopisy: Více informací abc@csaf.cz

Represe po S26: čtyři Maďaři odsouzeni, kauza ale ještě
nekončí. Soudem proti skupině šesti maďarských občanů
pokračovala v pondělí 14. května série soudních přelíční proti
lidem obžalovaným v souvislosti se zářijovými protesty S26
proti zasedání MMF a SB. Čtyři Maďary uznal soud vinnými z
útoku na veřejného činitele spáchaného zbraní podle paragrafu
(155/1b, 2a) a uložil jim zákaz pobytu v ČR na pět let. Státní
zástupkyně se práva na odvolání vzdala, obhajoba si vzala
lhůtu na rozmyšlenou. Jednu maďarskou ženu soud pro
nedostatek důkazů osvobodil. Její kauzu však bude projednávat
pražský Městský soud, k němuž se odvolala obžaloba. Případ
poslední obžalované soud z formálních důvodů vyloučil k
samostatnému projednání. Případem se bude zabývat 18. 6.
2001.

VICENTE ARANDA - OSVOBODITELKY
V rámci letošního plzeňského filmového festivalu probíhala jako
zvláštní akce přehlídka filmů španělského režiséra Vincenta
Arandy. Během 28. a 29. dubna jsme tak mohli shlédnout všechna
jeho díla. Aranda točí jak filmy komorního charakteru spíše s psychologickým zaměřením, tak i filmy inspirované historickými
epochami či událostmi. Jedním z druhé kategorie byl i snímek
Libertarias. Před dvěma lety byl film promítán v Praze na Dnech
evropského filmu pod názvem Volné a svobodné. Nyní organizátoři
přeložili titul jako Osvoboditelky. Tento film je jeden z mála, ne-li
jediný, který nahlíží na španělskou občanskou válku z pohledu
bojujících žen - konkrétně žen z organizace Mujeres libres
(Svobodné ženy). Tyto ženy byly příkladem toho, že boj za svobodnou společnost je nezbytně propojen s bojem proti sexismu.

Proces s Lenkou Kučerovou
Dne 2. 5. 2001 rozhodoval soud o vině nezávislé novinářky L.
K., stíhané za účast na Anarchistickém prvním máji 2000. Na
této akci policie brutálně zatýkala řečníky a později i ty, kteří se
jich zastávali. L. K. se zastávala řečníka ČSAF, ovšem pouze
slovně a tak ani nebyla zatčena. Několik týdnů nato, jí však bylo
sděleno naprosto absurdní obvinění z "napadení veřejného
činitele". To bylo založeno na neprůkazných výpovědích několika policistů, které si ovšem v mnoha věcech odporovaly a navíc
obsahovaly zjevné absurdity-L.K. měla policistu napadnout na
místě, kde vůbec nebyla a které bylo v policejním obklíčení,
takže pokud by tak skutečně učinila, byla by zatčena. Navíc jej
měla povalit ranou do protiúderové vesty ( jelikož je tato vesta
je zkonstruována tak, aby zastavila i ránu z pistole menší ráže,
patrně by si tak zlámala všechny prsty)…
Proces byl zjevně zinscenovaný, naštěstí ale dost špatně. Soud
byl proto nucen zprostit L.K. viny. Soudkyně ovšem prohlásila,
že k onomu napadení došlo, nemělo prakticky žádné následky,
a proto by šlo případ řešit pouze jako přestupek, ale jeho promlčecí lhůta již propadla. Za tímto postupem je jasně patrná
snaha zcela zamést otázku po manipulativních praktikách policie, která celý proces zinscenovala. Nic jiného jsme ale od naší
justice ani nemohli očekávat. Důležité pro tuto chvíli je
osvobození Lenky Kučerové - musíme si ovšem dávat pozor na
další podobně zinscenované procesy.
Solidaritu s pronásledovanými !!!
Političtí vězni v Quebecu
28. května bylo po více než 40 dnech vězení propuštěno 5 politických vězňů z hnutí Germinal. Victor Quentin, Roman
Pokorski, Alex Boissonneault, Mario Bertoncini a Serge Vallee
byli propuštěni rozhodnutím vrchního soudu v Quebecu.
Soudce se neztotožnil s minulým rozsudkem a rozhodl, že tito
aktivisté nejsou pro společnost nebezpeční, po ukončení summitu není předpoklad, že by páchali další "zločiny" a že jejich
propuštění neohrozí důvěru veřejnosti v soudní systém. Tím v
podstatě naprosto popřel výrok nižší instance.
Jejich propuštění ovšem obsahuje několik podmínek. Mezi nimi
je povinnost "dobrého chování" a "udržování klidu", ale

Děj filmu začíná 19. července 1936. V malém městě blízko
Barcelony vypuká revoluce a hlavní hrdinka - jeptiška María utíká z
kláštera, aby se ukryla v nedalekém bordelu. Ještě tu noc však do
bordelu vtrhne jednotka Mujeres Libres. Mujeres libres chtějí prostitutky osvobodit a zároveň přesvědčit, aby se k nim v boji přidaly.
Maria tak spolu s některými z prostitutek začne bojovat po boku
Mujeres libres. Zažívá přímo chvíle revoluční euforie i tvrdou realitu v zákopech. V průběhu velmi naturalisticky natočeného závěru
filmu, kdy jsou hrdinky před smrtí ještě brutálně znásilněny, si uvědomíme , že ohrožení žen ve válce je širší právě ještě o tento
rozměr.Když se María na konci války jako jedna z mála přežilých ze
skupiny ocitá tváří v tvář faráři, který jí nabízí pomoc skrze opětné
uzavření do stěn kláštera, s lhostejným nebo možná až nenávistným pohledem odmítá.
A66
OSVOBODITELKY (1996)
Režie:
VICENTE ARANDA
Střih:
TERESA FONT
Kamera: MARIO MONTERO
Scénář:
ANTONIO RABINAD, VICENTE ARANDA
Hudba:
JOSE NIETO
Hrají:
ANA BELÉN, ADRIADNA GIL, VICTORIA ABRIL, BLANCA APILANEZ,
LAURA MANA, LEÓN, JORGE SANZ, PEPÉ SANCHO, MIGUEL BOSÉ A DALŠÍ.
Kontakt: SOGEOPAQ INTERNACIONAL, S.A
Gran Via, 32. 28013 Madrid, tel : 003491/5220529, fax: 003491/5210875.

AKCE:
Benefit pro FS8b 27.6. v klubu 007 (Albion, Dussander, Dread 101)
Benefit pro ČSAF 27.7. Papírna (Audio Collapse, Sicherhatesystem) - pořádá Autonomie Kladno (A.K.)
Benefit pro Ulice lidem 28.7. koupaliště Vinařice - A. K.
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