
ORGANIZAC E
AF se hlásí  k  široce pojatému sm ru sociálního anarchismu,

jehož cílem je zejména propagace anarchistických myšlenek, roz-
voj anarchistické teorie, budování hnutí a podpora antiautoritá -
ských projekt  a iniciativ. Proto také mnozí lenové a lenky jsou
aktivní i mimo okruh AF, nap íklad v kolektivech Food not
Bombs (FNB). Postavení všech len  a lenek federace je rovno-
cenné, neexistuje žádná forma hierarchie, veškerá rozhodnutí
jsou in na zdola se snahou o vzájemný konsenzus. Jednotlivé
lokální skupiny pak rozhodují o své innosti samostatn  a infor-
mují o ní zbytek federace na jejích sjezdech. V roce 2016 se kona-
ly dva pravidelné sjezdy, a to v dubnu a íjnu. Jde o setkání, kde
jednotlivé místní a pracovní skupiny informují o svých aktivitách
a plánech, p ijímají se spole ná rozhodnutí a prohlášení, jsou
ur ováni delegáti pov ení konkrétními úkoly a vedou se praktic-
ké i ideové debaty ur ující politiku AF.

Klademe d raz na organizování se anarchist  a anarchistek,
a proto podporujeme rozvoj anarchistického hnutí i mimo hrani-
ce naší federace. Více organiza ních p ístup  a s nimi spojených
platforem  v  rámci  hnutí  m že  být  p ínosem.  To  bylo  mimo  jiné
sd lení,  které tlumo ili  naši  delegáti  na anarchistické konferenci
v Most , která se konala pod záštitou SAF v p lce prosince. Praž-
ská skupina AF zase zorganizovala pár diskusních setkání se sym-
patizanty.

1 . MÁ J ANARCH I ST  A ANARCHI STEK
Pevným  bodem  „anarchistického  kalendá e“  není  Nový  rok,

ale bezesporu První máj. Každý rok si p ipomínáme Svátek práce
a jeho ko eny, které leží v 80. letech 19. století v boji za osmihodi-
novou pracovní dobu, jejž provázela justi ní vražda n kolika chi-
cagských anarchist . Svolali jsme tedy tradi ní anarchistické
setkání  na  St eleckém  ostrov ,  kde  se  v  roce  1890  konalo  první
d lnické prvomájové shromážd ní v Praze. Na ostrov  se v dopo-
ledních  hodinách  sešlo  v  p átelské  atmosfé e  osm  desítek  lidí,
vyslechli n kolik písní a proslov p ipomínající ko eny svátku
a každý obdržel speciální bulletin AF První máj.

Následn  jsme se ze St eleckého ostrova p esunuli na nám stí
Republiky, kde se konala „Demonstrace proti da ovým ráj m“,
která vyvrcholila pochodem asi 250 lidí za skandování antikapita-
listických a antifašistických hesel. Akce byla zakon ena proslovy
na  nám stí  Jana  Palacha,  v etn  jednoho  od  AF.  Celkov  šlo
o hlu nou a bezproblémovou „procházku Prahou“.

Následn  jsme neopomn li informovat o dalších prvomájo-
vých anarchistických akcích doma i v zahrani í.

NA PODPORU ST Í HANÝCH
ást  naší  agendy  byla  vynucena  policejní  represí,  která  vy-

krystalizovala  koncem  dubna  2015  spektakulární  policejní  razií
v rámci operace Fénix. Ta by se sice dala p ipodobnit situaci, kdy
policejní  pejsek  a  ko i ka  va í  dort  z  vody.  P esto  takto  vyva ili
n kolik  obvin ní  z  terorismu  a  n kolik  anarchist  se  ocitlo  ve
vazb .  V roce 2016 se ve vazební  v znici  v  podstat  bezd vodn
nacházel již jen náš kamarád Martin. Ten byl nakonec na doporu-
ení  Ústavního soudu koncem zá í  z  vazby po neuv itelných 17
m sících propušt n.

Informovali  jsme  o  v ze ské  stávce  v  USA  a  p inesli  výzvu
k její podpo e. Dále jsme tená e našeho webu seznámili s kauza-
mi perzekvovaných aktivist  na Ukrajin , ve Francii, Rusku, Srb-
sku, Polsku i Ázerbájdžánu.

PROT I X ENOFOBI I A NA PODPORU UPRCHL ÍK
I když do Evropy mí í lidé prchající p ed válkami a bídou, do

eské republiky to zrovna není. Navzdory tomu je po et xenofob-
ních  stran  a  spolk  skoro  stejný  jako  po et  uprchlík ,  kte í  zde
žádají  o  azyl.  A  práv  proti  nebezpe nosti  t chto  fašizujících  sil
jsme se stav li i v roce 2016. Jednou z nejv tších konfrontací
v tomto sm ru byl ak ní den proti pevnosti Evropa, kdy jsme po
boku  dalších  antirasistických  skupin  a  jednotlivc  elili  jedné
z nejv tších akcí xenofob . 6. února jsme se p idali k demonstraci
Iniciativy Ne rasismu! (INR), která se nakonec zm nila v pom r-
n  úsp šnou blokádu pochodu nacionalist .

Svou ú astí jsme v ulicích podpo ili n kolik dalších akcí za
uprchlíky a proti xenofobní nenávisti, nap íklad 12. b ezna v Tá-
bo e  a  Praze,  23.  dubna  v  Ostrav ,  na  pražských  demonstracích
25. dubna a 8. kv tna a v Bratislav  25. ervna.

Stejn  jako v p edchozích letech se stala jednou ze st žejních
akcí roku ta 17. listopadu. P idali jsme se k výzv  INR k ú asti na
demonstraci za svobodnou a solidární spole nost nazvanou
„Nacionalismus není alternativa“. Asi 500 lidí prošlo dopoledne
Prahou za skandování antifašistických a antikapitalistických he-
sel, aby se pak již zcela neoficiáln  sešli v podve er s cílem zne-
možnit pochod nacionalist  pražským židovským m stem. Zám -
ru bylo dosaženo a akce xenofob  byla hned na n kolika místech
výrazn  narušena.
N kte í z nás se v lednu ú astnili akce platformy HateFree, na

níž se sešli lidé, kte í se ocitli na erné listin  eských neonacist .
Pomáhali jsme ší it výzvy, které se stav ly proti nár stu fašizují-
cích tendencí, nap íklad „Kluby proti fašizaci“ a „Kulturou proti
fašizaci“. K té druhé se pak pojil plze ský koncert proti rasismu,
na n mž jsme díl ím zp sobem participovali.

Aktivity  na podporu uprchlík  se  nelíbily  nejen fašist m, ale
i policii. V Hradci Králové se m l v dubnu konat benefi ní koncert
na podporu Iniciativy Hlavák. Po policejní intervenci došlo k jeho
p esunutí do Pardubic. Avšak i tentokrát se policie postarala, aby
byl zrušen.

Nestavíme se jen proti novým podobám fašismu, které obchá-
zejí Evropou. V našich médiích poukazujeme i na podobné proje-
vy vycházející z náboženského tmá ství, jejichž nejvýrazn jším
obrazem je Islámský stát (IS). Proto jsme mj. vzdali hold anar-
chist m Jordanu MacTaggartovi a Michaelu Israelovi, kte í padli
na stran  kurdských milicí v boji proti IS.

PODPORA SQUAT INGU
Další  aktivity,  do kterých se ile  anarchisté  a  anarchistky za-

pojovali, byly spojeny s bojem za zachování autonomního sociál-
ního centra Klinika na pražském Žižkov . AF považuje Kliniku za
velmi d ležitý prostor, který slouží svobodnému a pen zi nezatí-
ženému rozvoji r zných kulturních, osv tových i politických akti-
vit.  Proto  jsme  pravideln  informovali  o  akcích  po ádaných  na
Klinice  a  po  útoku  neonacist  na  budovu  jsme  vydali  solidární
prohlášení  a  ú astnili  se  akcí  na  její  podporu.  Ší ili  jsme  výzvu

Je  tedy  z ejmé,  že  jsme  kladli  d raz  na  aktivity  na  podporu
vazebn  stíhaného Martina, které z ásti zast ešovala platforma
Antifénix. Podpo ili jsme projekt sbírky veganského jídla, kterého
se Martinovi ve v zení nedostávalo. K tomuto ú elu sloužilo spe-
ciální sb rné místo v žižkovském infoshopu Salé. Stejn  tak jsme
se ú astnili hlukových demonstrací p ed vazební v znicí na Pan-
kráci, které se konaly 28. února, 26. kv tna, 5. ervna, 13. ervna,
20.  ervna  a  16.  ervence.  Navíc  p esn  rok  od  razie,  tedy  28.
dubna  se  p ed  v znicí  konal  koncert  HC-punkových  kapel,  na
kterém promluvila i sestra v zn ného Martina. St edo eská sku-
pina  AF  uspo ádala  16.  dubna  v  Pod bradech  besedu  o  policej-
ních aktivitách proti antiautoritá m, která byla spojena se sbír-
kou na stíhané a koncertem. Vzhledem k tomu, že Martinovi bylo
zrušeno propušt ní z vazby, p idali jsme se 31. kv tna k narychlo
uspo ádané  demonstraci  na  jeho  podporu.  Asi  stovka  lidí  si  tu
vyslechla n kolik proslov  a zhlédla performanci, která upozor-

ovala na absurditu policejního tažení proti anarchist m. Ve er
se v tšina ú astník  demonstrace sešla  znovu,  a  to  p ed vazební
v znicí, kde se hlukem dávalo Martinovi v d t, že má naši podpo-
ru. 10. íjna jsme si p ipomn li jeho 30. narozeniny, které nemohl
trávit v kruhu nejbližších.

Soudní  proces  v  kauze  Fénix  za al  2.  srpna.  P edsedkyn
soudního senátu Hana Hrn í ová se po celou dobu chovala jako
nervózní u itelka t sn  p ed prázdninami, což si od nás vysloužilo
velmi  ironickou  reportáž  z  p elí ení.  íjnové  stání  se  poté,  co
Ústavní  soud  zpochybnil  roli  policejních  provokatér  a  dal  pod-
n t  k  propušt ní  Martina  z  vazby,  už  obešlo  bez  maskovaných
samopalník . Na podporu všech stíhaných anarchist  a anarchis-
tek jsme spole n  s Chyba records vydali benefi ní kompila ní
CD nazvané Sounds of Anti-Fenix.

Další zinscenovaná kauza a následný proces se týkaly našeho
kamaráda Igora Ševcova. Ten stanul koncem dubna p ed soudem,
kde  bylo  odvoláno  absurdní  obvin ní  z  útoku  na  d m  ministra
obrany,  aby  byl  nakonec  odsouzen  k  vyhošt ní  na  dva  roky  za
jinou absurditu – nápomoc p i sprejování, ehož se m l dopustit
natá ením jiného anarchisty na kameru b hem ve ejného protes-
tu. Krátce nato, 3. kv tna, jsme se p ipojili k demonstraci na Igo-
rovu podporu, p i níž p es 150 ú astník  p ed ministerstvem
vnitra poukazovalo na nesmyslnost rozsudku, v jehož zd vodn ní
se mj.  tvrdilo,  že  Igor nežije  ádný život  a  nemá v R žádné so-
ciální vazby. V ervenci byl Igorovi u odvolacího soudu rozsudek
zm n n. Absurditám ale nebyla u in na p ítrž, podle nového
rozsudku nesmí po dobu t í let navštívit akce po ádané anarchis-
tickým hnutím.

Vedle toho jsme nezapomínali ani na anarchisty pronásledo-
vané v  zahrani í.  Na za átku ervence jsme se p idali  k  meziná-
rodní výzv  Anarchistického erného k íže na podporu ruských
v zn ných anarchist  a antifašist . Vedle toho, že jsme informo-
vali o n kterých kauzách, zapojili jsme se také do organizace de-
monstrace p ed ruskou ambasádou v Praze,  které se  7.  ervence
ú astnilo  n kolik  desítek  lidí  a  která  pokra ovala  piknikem  ve
Stromovce. P inesli jsme také zprávy o dalších akcích, které se p i
té p íležitosti konaly ve sv t . P idali jsme se také k výzv  na pod-
poru anarchist  stíhaných v Chorvatsku, kte í byli nakonec od-
souzeni k podmín nému trestu, a zaslali jsme jim kolektivní soli-
dární fotografii.



k organizování akcí b hem „Dne pro Kliniku II.“ a také se do n j
na n kolika místech aktivn  zapojili. 27. února jsme se pak p ida-
li, mj. i proslovem, k demonstraci „Klinika musí dýchat!“, které se
ú astnilo skoro 2000 lidí. Ti pod heslem „Autonomie – solidarita
– samospráva“ prošli Žižkovem.

Kolektiv Kliniky se rozhodl i navzdory doru ené výpov di
budovu neopustit, dále pokra ovat v programu a podnikat kroky
k úplné legalizaci  centra.  V následných kritických dnech jsme se
zapojili do p ípravy programu, ú astnili se plén a n kte í z nás na
Klinice trávili v tšinu volného asu. D ní na Klinice vygradovalo
op t  v  kv tnu  kv li  sérii  údajných  telefonických  výhr žek  bom-
bou,  které  se  však  staly  policejní  záminkou  k  perzekuci,  ni ení
za ízení  a  pokus m  o  vyklizení.  Zapojili  jsme  se  neprodlen  do
akcí na podporu Kliniky, která byla obklí ena houfy policist .

Poslední  podp rnou  akcí  p ímo  na  Klinice  byla  14.  prosince
hromadná snídan  p edcházející návšt v  ú edník  nového vlast-
níka, SŽDC.

V ervenci jsme v Praze podpo ili menší demonstraci na pod-
poru berlínských squat .

OS TATN Í AKT I V I TY
V lednu jsme se zapojili do vzpomínkových akcí na zavražd -

ného Honzu Ku eru. Na našem webu jsme si p ipomn li 7 let od
smrti Stanislava Markelova. B hem Mezinárodního týdne solida-
rity s anarchistickými v zni jsme p iblížili osudy popravených
anarchist  Nicoly Sacca a Bartolomea Vanzettiho a policií zabité-
ho  Giuseppeho  Pinelliho.  V  b eznu  jsme  nezapomn li  na  145.
výro í  založení  Pa ížské  komuny  a  v  kv tnu  na  Haymarketské
mu edníky. B hem roku jsme si pak n kolikrát p ipomn li 80.
výro í špan lské sociální revoluce, jednak texty v anarchistické
revue Existence a pak samostatnou brožurou Špan lská idea
svobody.

V  íjnu  se  konaly  volby  do  krajských  zastupitelstev  a  ásti
senátu. AF p i této p íležitosti nevyhlašovala žádnou protivolební
kampa ,  p esto n kte í  z  nás nezaháleli  a  v novali  se  nap .  poz-
m ování reklam politických stran.
P idali jsme se k n kolika ve ejným akcím, nap íklad v b eznu

k demonstraci proti návšt v  ínského prezidenta, v srpnu k po-
chodu Prague Pride v rámci r žovo- erného Alt*Pride bloku,
v zá í k protest m solidárním s bojem polských žen proti úplné-
mu zákazu potrat , v íjnu k demonstraci proti bezohledným
spekulant m s bydlením v Ostrav , a v prosinci k velmi podobné
akci v Brn .

Dlouhodob  podporujeme  boj  za  práva  zví at,  takže  byla  sa-
moz ejmostí nap . ú ast na listopadové pražské demonstraci za
legislativní zákaz kožešinových farem nebo anarchistický stánek
na srpnových Veganských hodech.

Nevyhýbali jsme se ani sportu a vytvo ili tým, který se zapojil
do tradi ního antirasistického turnaje ve V žni ce u Jihlavy.
N které skupiny AF se podílely  na organizování  promítacích

ve er .

NAKL ADATELST V Í A F
Dlouhodob  klademe  velký  d raz  na  publika ní  aktivity,  je-

jichž p ehled získáte na (po dlouhé odmlce dané výše zmín nými
represemi) znovu zprovozn ném webu Nakladatelství AF.

INNOST ANA RCH I S T I C KÉ
FEDERACE V ROCE 2016

Jsme anarchisté a anarchistky. Chceme žít ve sv t  oprošt -
ném od všech forem útlaku a vyko is ování, od mocenského,
ekonomického a náboženského násilí. Odmítáme kapitalistic-
kou morálku bezohledného trhu na jedné a poddajné námezd-
ní práce na druhé stran . Preferujeme rovnost a solidaritu
a  v íme,  že  jiný  sv t  je  možný.  Abychom  ho  mohli  vytvá et
mezi sebou „tady a te “, stejn  jako pro n j vytvo it globální
revolu ní perspektivu, je nezbytností se organizovat. Proto
jsme v roce 1995 založili Anarchistickou federaci (AF), která
umož uje anarchistickým skupinám i jednotlivc m koordino-
vat vzájemn  své aktivity, efektivn  spolu komunikovat, pod-
nikat spole né akce a rozvíjet r zné projekty nap í  regiony.

Každý m síc jsme zve ejnili jedno íslo nást nných novin A3,
které jsou ur eny zejména k ší ení prost ednictvím výlepu v uli-
cích i vyv šování na pracovištích a ve školách.

Vydali jsme v pravidelných intervalech ty i ísla anarchistic-
ké revue Existence,  která byla v nována témat m pomoci  zdola,
fašizace, odporu proti dohod  TTIP a „anarchistickému bulváru“.
Po každém vydání Existence,  takže  v  lednu,  dubnu,  ervenci
a íjnu, jsme uspo ádali setkání, tzv. Existen ní ve írky, p i nichž
jsme po spole né ve e i spole n , tv rci i tená i, diskutovali
o íslech, která vyšla, a tématech, která by mohla následovat.

Zapojili jsme se do Anarchistického knižního festivalu, který
se konal v polovin  kv tna v prostorách Kliniky. Tady jsme p ed-
stavili  pár  knih,  na kterých jsme spolupracovali,  a  jednu,  kterou
jsme vydali ve vlastní režii. Šlo o D jiny anarchosyndikalismu od
anarchistického historika Vadima Damiera. Vedle toho jsme
v roce 2016 vydali n kolik kapesních brožur zam ených zejména
na  okamžiky  z  historie  anarchistického  hnutí,  vedle  zmín né
vzpomínky  na  Špan lsko  šlo  o  p eklady,  které  vyšly  pod  názvy
Židovští  anarchisté  v  New  York  City a Zápisky antiglobalisty,
a o p vodní práci Po stopách adamit .

I NT ERNACI ONÁLNÍ AKT IV IT Y
AF je sou ástí Internacionály anarchistických federací (IFA).

V  rámci  IFA  jsme  se  p idali  k  n kolika  spole ným  prohlášením,
která jsme také p eložili do eštiny, nap . projevy solidarity
s  uprchlíky  a  migranty  nebo  tureckými  anarchisty.  V  srpnu  se
delegace AF zú astnila kongresu internacionály ve Frankfurtu
nad Mohanem.

Koncem  srpna  jsme  pozvali  anarchisty  z  Latinské  Ameriky,
konkrétn  z  Chile  a  Kuby,  aby  na  p ednáškách  v  Praze  a  Brn
promluvili o situaci ve svých zemích.

Ve dnech 12.–21. srpna se na severu Rakouska uskute nilo
setkání  Anarchistische  Sommercamp  2016,  které  si  kladlo  za  cíl
spojit jednotlivce a skupiny nap í  hranicemi a posílit spolupráci
uvnit  anarchistického hnutí. Naše výprava p isp la svou trochou
do bohatého programu a aktivn  vypomáhala také p i praktických
úkolech spojených s chodem tábora. Abychom p ípadné zájemce
seznámili  se  zám ry  tábora,  zorganizovali  jsme  b hem  dubna
informa ní turné, jehož zastávky byly v Brn , Jihlav  a Praze.
P ipojili jsme se k mezinárodním beneficím na antiautoritá -

ský digitální projekt spojený s webem riseup.net.
Na  našem  webu  jsme  p inášeli  informace  o  d ní  na  Sloven-

sku, Ukrajin , Kub , v Mexiku, Špan lsku, Norsku, Brazílii, ec-
ku, Francii, USA, Tunisku, Rusku, Turecku, Ma arsku, Velké
Británii, Chile, Srbsku, Polsku, Nizozemsku, Kurdistánu, Kolum-
bii, JAR i Bulharsku.

www.a f ed . c z


