PODPOŘTE OBVINĚNÉ V KAUZE SÍŤ
Julij Bojaršinov

Narozen 1 0. 7. 1 991 v Petrohradě. Studoval na petrohradské ITMO univerzitě, na fakultě fyziky a
inženýrství, živil se výškovými pracemi. Pět let byl jedním z organizátorů Bezpeněžních zón v Petrohradě,
tj. akcí, kam lidé nosí a odkud si bezplatně odnášejí jakékoli věci. Je vegetarián, pomáhal v útulcích. Má
rád cestování a pěší turistiku, zajímá ho populárně-vědecká literatura. Byl zatčen 21 . ledna 201 8. Dne 1 1 .
dubna mu bylo sděleno obvinění z účasti v teroristické organizaci. Pracovníci FSB mu vyhrožovali, že když
nebude „mluvit“, zhorší mu podmínky ve vazbě. Nakonec ho převedli do cely pro 1 50 lidí, většinou
obviněných z vražd, znásilnění a loupeží.
Kontakt:
СИЗО-3 ФСИН, 1 91 1 23 Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная 25
Бояршинову Юлию Николаевичу, 1 991 г.р.

Vasilij Kuksov

Narozen 31 . 5. 1 988 v Serdobsku v Penzenské oblasti. Vystudoval Zemědělskou akademii. Pracoval jako
inženýr v Penze. Je vegetarián. Pracoval jako dobrovolník v chovných stanicích. Od studentských let se
věnuje muzice, účastnil se festivalu autorské písně. Člen hudební skupiny Akademik, vystupoval
v Penzenské oblastní filharmonii. Má rád přírodu a pěší turistiku. Tři měsíce před zatčením se po
desetileté známosti oženil. Zatčen 1 9. října 201 7 v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické
organizaci. Během výslechu ho vyšetřovatelé mlátili.
Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Куксову Василию Алексеевичу, 1 988 г.р.

Michail Kulkov

Narozen 1 2. 1 0. 1 994 v Penze. Vystudoval ekonomickou fakultu, po studiu se dostal do armády, kde byl
radistou. Po návratu si chtěl otevřít bistro a kavárnu. Zatčen 4. července 201 8 v rámci kauzy Síť. Předtím
byl zatčen s Maximem Ivankinem v březnu 201 7 v Penze kvůli údajnému držení drog; byli vystaveni bití,
aby vypovídali proti dalším antifašistům. Případ byl následně převeden pod kauzu Síť.

Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Кулькову Михаилу Алексеевичу, 1 994 г.р.

Dmitrij Pčelincev

Narozen 1 4. 5. 1 992 v Penze. Rodina se často stěhovala. Školu dokončil v Iževsku, pak se vrátil do Penzy.
Studoval fakultu výpočetní techniky. Byl instruktorem sportovní střelby a na soutěžích rozhodčím. Hraje
na bicí. Je ekologický aktivista, účastnil se veganských dnů, ekologických akcí, organizoval promítání.
Zatčen 27. 1 0. 201 7 v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické organizaci. Během vyšetřování byl
kromě mlácení mučen elektrickým proudem a věšen hlavou dolů.
Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Пчелинцеву Дмитрию Дмитриевичу, 1 992 г.р.

Arman Sagynbajev

Narozen 9. 6. 1 992 v Novosibirsku. Přestěhoval se do Petrohradu. Vegan, věnoval se prodeji veganské
stravy. Zatčen začátkem listopadu 201 7 v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické organizaci.
Během vyšetřování byl mlácen a mučen elektrickým proudem.

Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Сагынбаеву Арману Даулетовичу, 1 992 г.р.

Andrej Černov

Narozen 1 8. 3. 1 989 v Kamence v Penzenské oblasti. Studoval matematicko-fyzikální fakultu na
pedagogickém institutu. Věnoval se hudbě, programování a thajskému boxu. Vegetarián, účastnil se
rozdávání jídla potřebným. Žil s bratrem Alexejem a pracoval v továrně jako zámečník. Zatčen začátkem
listopadu 201 7 v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické organizaci.

Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Чернову Андрею Сергеевичу, 1 989 г.р.

Ilja Šakurskij

Narozen 1 0. 4. 1 996 v Mokše v Penzenské oblasti. V době zatčení žil v Penze. Studoval matematicko-fyzikální fakultu na pedagogickém institutu. Ekologický aktivista, antifašista. Se spolužáky čistil řeku
Mokšu. Píše poezii a prózu. Zatčen 1 9. října 201 7 v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické
organizaci. Během vyšetřování byl kromě mlácení mučen elektrickým proudem a věšen hlavou dolů.

Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Шакурскому Илье Александровичу, 1 996 г.р.

Maxim Ivankin

Narozen 28. 1 2. 1 994 na vesnici, kde také vyrůstal. Studoval technickou vysokou školu, pracoval jako
kuchař, jako nekvalifikovaný dělník na stavbě nebo jako lektor dětských programů. Angažoval se
v iniciativě Food not Bombs, organizování bezpeněžních zón nebo knihoven. Sloužil u mariňáků. Zatčen
4. července 201 8 v Moskvě v rámci kauzy Síť. Předtím byl zatčen s Michailem Kulkovem v březnu 201 7
v Penze kvůli údajnému držení drog; byli vystaveni bití, aby vypovídali proti dalším antifašistům. Případ
byl následně převeden pod kauzu Síť.
Kontakt:
ФКУ СИЗО-1 , ул. Каракозова, д. 30, Пенза, Пензенская обл., Россия, 440039
Иванкину Максиму Сергеевичу, 1 994 г.р.

Viktor Filinkov

Narozen 8. 1 1 . 1 994 v Petropavlovsku v Kazachstánu. Věnuje se počítačům a programování. Po škole se
přestěhoval do Omsku a začal pracovat jako programátor. Je členem linuxové komunity, zastánce
otevřeného kódu a svobodného internetu. Dělal přednášky o počítačové bezpečnosti. Anarchista,
antifašista, podporoval odborové hnutí. V roce 201 6 se přestěhoval do Petrohradu. Zatčen 23. ledna 201 8
v rámci kauzy Síť, obviněn z účasti v teroristické organizaci. Během vyšetřování byl kromě mlácení mučen
elektrickým proudem.
Kontakt:
СИЗО-3 ФСИН, 1 91 1 23 Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная 25
Филинкову Виктору Сергеевичу, 1 994 г.р.
Případ Síť s č. 1 1 707560001 000036 o organizování teroristické
skupiny a zapojení do ní, na základě 1 . a 2. odstavce paragrafu
205.4 Trestního zákoníku Ruské federace, byl zahájen 1 8. října
201 7. Nejaktuálnější informace (včetně adres k dopisování)
najdete v angličtině a ruštině na webu kampaně na podporu
„vězňů Sítě“: https://rupression.com/

Doporučení při dopisování: V Rusku je lidem drženým ve vězení
doručována jen pošta v ruštině. Můžete jim tedy vyjádřit solidaritu
prostřednictvím obrázků a krátkého vzkazu v ruštině: Ребята,
держитесь! Мы с вами! Солидарность не знает границ! Правда
победит! (Držte se, kluci! Jsme s vámi! Solidarita nezná hranic!
Pravda zvítězí!) Anebo obměnou ruského (i českého) přísloví: Кто
другому сеть плетёт, сам в неё и попадёт! (Kdo jinému splétá
síť, sám v ní skončí!)
Do dopisu lze vložit čistou obálku, pokud byste chtěli dostat
odpověď. Pokud posíláte obyčejný dopis z Česka, je třeba nalepit
poštovní známku E (momentálně v hodnotě 39 Kč) a nesmí vážit
víc než 50 gramů.
Ruským politickým vězňům můžete také psát na:
http://rosuznik.org
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