
Anarchistický První máj
Tradi ní každoro ní akcí, na níž se od svého vzniku AF podílí, je

anarchistický První máj, který má zpravidla podobu pochodu Pra-
hou pod erno-rudými prapory za skandování anarchistických he-
sel. Nejinak tomu bylo i v roce 2014. Demonstrace byla zorganizo-
vána pod záštitou p i té p íležitosti vytvo ené Platformy 1. máje,
do níž se zapojila i AF.

Ješt  p ed ní ale došlo k n kolika vzpomínkovým akt m: položení
kv tin u hrobu anarchistického organizátora Viléma Körbera a p i-
pomenutí ko en  Prvního máje na St eleckém ostrov .

Demonstrace se ú astnilo asi 200 lidí s množstvím transparent .
B hem pochodu bylo ú astník m i kolemjdoucím rozdáno na 600
kus  prvomájového speciálu anarchistického zpravodaje Zdola. Na
záv r byl na Karlov  nám stí p e ten projev za AF, který zd raznil
pot ebu budovat silné anarchistické hnutí. Na n j navázalo vystou-
pení anarchistického písni ká e a mezi stromy v parku byla instalo-
vána výstava o Food not Bombs (FNB). Navazující program volných
diskusních fór byl kv li po así p esunut do klubu Pilot, kde asi
padesátka lidí diskutovala o aktivitách FNB a squatingu.

První  máj  se  ale  tento  rok  neobešel  bez  provokace  ze  strany
neonacist , kte í uspo ádali sv j mítink v Ústí nad Labem. Na toto
shromážd ní D lnické strany (DSSS) dorazilo asi 120 jejích p ízniv-
c . Do protiakcí se na r zných místech ve m st  zapojilo minimál-
n  300 lidí, v etn  n kolika len  a lenek AF.

17. listopad
Další tradi ní akcí, které se anarchisté ú astní, bývá kritická
p ipomínka výro í 17. listopadu. Tentokrát jsme se zapojili do
platformy Hnutí 17. listopadu, která svolala do Prahy demonstraci
s mottem „D stojnost! Bydlení! P íjem!“. Ta se za ú asti asi t í
stovek lidí nesla ve zcela antikapitalistickém duchu a byla tak opa-
kem oficiálních pou ových oslav tohoto výro í. Zajímavý byl práv
onen okamžik, kdy tuto pou ovou zábavu protínal pochod skandují-
cí  hesla  o  právu  na  bydlení.  B hem pochodu  zazn lo  n kolik  pro-
slov  na téma moci bank, spekulací s nemovitostmi, policejní
ochrany spekulant , církevních restitucí, novodobé normalizace
a pot eb  postavit se jí.

Anarchistická federace u této p íležitosti vydala „sametový spe-
ciál“ anarchistického zpravodaje Zdola, který pak byl rozdáván
kolemjdoucím.  V  Plzni  místní  anarchisté  vyv sili  v  tuto  dobu  dva-
cetimetrový transparent vedoucí k zamyšlení nad životem v kapita-
lismu.

Proti volbám
V roce 2014 jsme m li p ed sebou dvoje volby. Ty první se konaly

v kv tnu a vzešli  z nich za ú asti  18 % obyvatel poslanci za R do
Evropského parlamentu. V n kolika m stech došlo k úpravám p ed-
volební propagandy, která se p evážn  nesla v duchu povrchního
nacionalismu. Šedé zdi byly p esprejovány n kolika slogany odha-
lujícími roli EU p i ur ování politické agendy. Vedle toho docháze-
lo k výlepu tematického ísla nást nných novin A3. Do protivoleb-
ních aktivit se zapojili anarchisté a anarchistky v Litomyšli, Chocni,
Vysokém Mýt , eské T ebové, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Hradci
Králové, Praze, Krupce, Teplicích, Ústí nad Labem a Liberci.

Na íjen byly p ichystány volby do místních zastupitelstev a ásti
senátu. Anarchistická federace spole n  s VAP vydala výzvu „Ne-
volte nikoho!“ k bojkotu voleb a tradi ním protivolebním akcím
zam eným p edevším na p edvolební propagandu politických

stran. K tomuto ú elu p ipravila také n kolik protivolebních plaká-
t  a vydala osmé íslo anarchistického zpravodaje Zdola na  téma
„komunální politika“. P elepování, ni ení a úprava p edvolební
propagandy i vylepování tematického ísla nást nných novin A3
prob hlo mj. v Praze, Brn , Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad
Orlicí, Vysokém Mýt , Ostrav  i na Nymbursku. Volební ú ast
dosáhla pouhých 44,5 % a v komunálních volbách vít zila zejména
r zná „nezávislá sdružení“. K bojkotu voleb vedla v tšinu obyvatel
hlavn  arogance politik  a absence alternativ.

Proti rasismu
I když anticiganistické postoje ve spole nosti nadále p etrvávají

v mí e více než vrchovaté, obešel se rok 2014 alespo  bez v tších
rasistických akcí a pokus  o pogromy. I tak se konalo n kolik xeno-
fobních  sešlostí,  na  n ž  se  snažili  antirasisté  v  daných  místech
reagovat, a to v etn  místních aktivist  a aktivistek AF.

1. b ezna se neonacisté v Plzni p i svém tragikomickém pochodu
op t setkali s hlasitým odmítnutím. Asi osmdesátku pochodujících
náck  p išlo v rámci „Happeningu za spole nost bez p edsudk “
vypískat na 200 lidí. Ve stejný den si dali náckové sraz i v Ostrav ,
kde  se  jich  však  sešel  jen  nepatrný  hlou ek,  zatímco  na  protiakci
dorazilo n kolik desítek Rom  a protirasistických aktivist . Protira-
sistická demonstrace provázela 7. ervna také sraz náck  v Budišo-
v  nad Budišovkou. I té se ú astnili n kte í z nás.

Podpo ili  jsme demonstraci  proti  rasismu,  kterou  svolali  n kte í
Romové v Ostrav  6. prosince. Konala se i p es snahy ú ad  a rom-
ských podnikatel , kte í spolupracují s radnicí a t ží z chudoby
druhých, o její neuskute n ní. Pochodu desítek lidí nezabránilo
ani srocení n kolika neonacistických delikvent . Na akci navázal
romský kongres, jehož jsme se se zájmem ú astnili coby pozorova-
telé.
N kolik  m síc  p edtím,  konkrétn  2.  srpna,  se  n kte í  z  nás
ú astnili  na  ostravském  P ednádraží  setkání  lidí,  kte í  jsou  p e-
sv d eni,  že  bydlení  není  privilegium,  ale  univerzální  právo.  Šlo
o diskusní akci po dvou letech od vyst hování chudých, p edevším
romských, rodin ze zdejších dom . Akci navštívilo asi 300 lidí.

V prosinci vydalo Nakladatelství AF spole n  s Antifašistickou
akcí (AFA) knihu Paula Polanského Tábor smrti Lety. Vyšet ování
za íná (1992–1995). P edstavuje historii ech , kte í byli aktivními
vykonavateli mašinerie holocaustu, i t ch, kte í 50 let od konce
války vynaložili velké úsilí, aby historie Let  z stala n má. Veškerý
výt žek z prodeje knihy je v nován na kampa  za zrušení vep ína,
stojícího dnes na míst  bývalého koncentra ního tábora.

Proti militarismu
V b eznu jsme si vydáním nást nných novin A3 s lánkem „15 let

v NATO – smrt je naším emeslem“ p ipomn li 15. výro í vstupu R
do NATO. V Hradci Králové p i této p íležitosti znovu zahájila in-
nost místní skupina FNB. Do kampan  proti NATO se zapojila svou
letákovou  akcí  v  Praze  skupina  VAP.  Další  akce  upozor ující  na
pochybnou podstatu NATO prob hly v eské T ebové, Pardubicích,
Nymburce a Ústí nad Labem.

V pr b hu léta jsme se vyslovovali proti masakru v Gaze vyv še-
ním transparent , výlepem tematického ísla nást nných novin A3
i  ú astí  v  protestech  po ádaných  International  Solidarity  Mo-

vement (ISM).
Na našem webu jsme asto informovali o d ní na Ukrajin

z anarchistické perspektivy a o tamní vln  odpíra ství. Problemati-

ce války jsme pak v novali téma asopisu Existence . 4/2014, a to
jak z anarchistických pozic a obecného pohledu, tak v konkrétních
projevech (NATO, Ukrajina, Libye, Palestina). 27. íjna prob hl
v infocentru Salé „Existen ní ve írek“ s diskusí o válce a militaris-
mu a možných zp sobech odporu. Nejvíce se však mluvilo o bojích
v Rojav .

Opakovan  jsme se postavili na podporu bojovník  a bojovnic
bránících  na  severu  Sýrie  svou  rodící  se  autonomii  proti  útok m
Islámského státu, a to p i demonstracích 12. íjna a 1. listopadu
v Praze.

Na podporu squatingu
Zejména pražská skupiny AF se p idala k protest m, které násle-

dovaly  po  policejní  evikci  squatu  v  Neklanov  ulici  v  Praze,  k  níž
došlo 7. února, a zam ily se na roli  policie coby ochranky speku-
lant  a na podporu aktivist  stíhaných v souvislosti s evikcí.
Ú astnili jsme se také n kterých dalších akcí na podporu squatin-

gu, nap íklad ervnové „Bitvy o Miladu“, happeningu p ipomínají-
cího páté výro í násilné evikce squatu Milada v pražské Tróji. Míst-
ní skupina v Pardubicích vyjád ila v ervenci transparentem solida-
ritu víde skému squatu Pizzeria Anarchia.

Od 29. 11. do 9. 12. ožil  prostor bývalé plicní kliniky v Praze na
Žižkov . Byla snaha zde realizovat projekt autonomního sociálního
centra, což p ekazila policie. Projekt získal ne ekan  rozsáhlou
podporu, do níž se zapojila i Anarchistická federace p i demonstra-
ci 13. prosince i p i dalších p íležitostech, jako byl kup íkladu
decentralizovaný ak ní „Den prázdných dom “.

Pietní akce
Od vraždy antifašistického skinheada Honzy Ku ery, k níž došlo

20. ledna 2008, si každý rok v lednu p ipomínají antifašisté a anti-
fašistky jeho památku. Na n kolika akcích p i této p íležitosti již
tradi n  participovali lenové a lenky AF.

17.  ervna  jsme si  v  Praze  u  chrámu sv.  Cyrila  a  Metod je  spo-
le n  s dalšími antifašisty p ipomn li výro í posledního boje výsad-
ká , kte í provedli atentát na íšského protektora Reinharda
Heydricha.

Bakunin 2014
V souvislosti s mezinárodní výzvou Francouzské anarchistické

federace z listopadu 2013 ke konání akcí u p íležitosti dvoustého
výro í narození Michaila Alexandrovi e Bakunina v kv tnu 2014
p ipravila AF v pr b hu roku n kolik text  a aktivit. Bakuninovi
bylo nap íklad v nováno téma ísla 2/2014 anarchistické revue
Existence. Nedlouho po jeho vydání se na dané téma konal v praž-
ském infocentru Salé diskusní „Existen ní ve írek“.

Celoro n  vycházel na webu federace dvanáctidílný seriál v no-
vaný M. Bakuninovi.

Ve spolupráci nakladatelství AF a nakladatelství Herrmann a sy-
nové vyšel v prosinci 2014 nový eský p eklad Bakuninových text ,
známých pod názvem B h a stát. Kniha byla ur ena jak pro oficiál-
ní distribuci, tak pro ší ení v rámci antiautoritá ského hnutí.

Pro akce, jichž se federace b hem roku 2014 ú astnila (anar-
chistický bookfair, hudební festivaly, koncerty, diskusní setkání
apod.), nabízela linoryty, tri ka a další výtvarné materiály s moti-
vy Michaila Bakunina. Na hudebním DIY festivalu Play fast or don’t
byl  už  tradi n  otev en  Bufet  u  Bakunina  s  veganským ob erstve-
ním.



Anarchistický erný k íž
AF nadále úzce spolupracovala s Anarchistickým erným k ížem

(ABC). Naše aktivity se zam ily zejména na podporu anarchist
stíhaných v B lorusku. Ve spolupráci s ABC jsme o nich vydali bro-
žuru P íb hy v zn ných anarchist . Výt žek z jejího prodeje puto-
val na jejich podporu a nutno dodat, že náklady na její po ízení se
vrátily ihned první den, kdy byla p edstavena na koncertech
v Praze a eské T ebové. Ve spolupráci s Antifašistickou akcí jsme
v dubnu vydali v ze ský deník b loruského anarchisty Igora Oli-
n vi e Jedu do Magadanu. I tato publikace byla benefi ní. O histo-
rii a sou asnosti anarchistického hnutí v B lorusku jsme pak ob-
sáhle  informovali  v Existenci . 2/2014 a v kv tnu jsme iniciovali
prohlášení antiautoritá ských skupin ke konání hokejového šampio-
nátu v B lorusku.

V dubnu jsme se p idali na výzvu Iniciativy Ne rasismu! (INR) ke
kampani na podporu antifašisty stíhaného v Rakousku v souvislosti
s protestem proti buršáckému plesu. V ervenci jsme se p ipojili
ke kampani na podporu švédského antifašisty Joela Almgrena.

Na konci srpna jsme se aktivn  zapojili do mezinárodního „Týdne
pro anarchistické v zn “. P ipravili jsme pro zájemce sérii plakát
ur ených k výlepu (jeden byl v nován v zn ným b loruským anar-
chist m). Vedle lepení se vyv šovaly transparenty i po ádala pro-
mítání, a to nap . V Praze, Opav , Ostrav , Hradci Králové, Javor-
nici, Rokytnici v Orlických horách, Jaroslavi, Pardubicích, Ústí nad
Orlicí nebo Ji ín .

Anarchistický  erný  k íž  se  vedle  svého  webu  prezentuje  také
v pravidelné rubrice v asopisu Existence.

Nakladatelství
Podobn  jako v p edchozím roce se v dubnu v Praze konal anar-

chistický knižní veletrh, kde se mimo jiné prezentovalo i  naše na-
kladatelství. B hem této (doufejme, že již tradi ní) akce jsme
nov  p edstavili knihy Jedu do Magadanu a Anarchistická publicis-
tika 1990–2013, která mapuje anarchistické asopisy, ziny, brožury
a knihy vydané novodobým anarchistickým hnutím v esku. Druhý
ro ník pražského bookfairu, který provázel i bohatý program
zejména v podob  p ednášek, navštívilo na 400 lidí a o nové publi-
kace byl pot šující zájem.

Anarchistická revue Existence vycházela s tvrtletní pravidelností
a její jednotlivá ísla byla v nována témat m „Budoucnost inter-
netu“, „Bakunin 2014“, „Pléna, fóra, asambley…“ a „Válka“.
S novým ro níkem Existence jsme za ali s po ádáním „Existen ních
ve írk “ v pražském infoshopu Salé. Tyto akce, které se skládají
ze spole né ve e e a následné diskuse nad tématem vydaného
ísla a pot ebami anarchistické publicistiky, prob hly v lednu,

dubnu a íjnu.
V  roce  2014  se  poda ilo  vydat  jediné  (v  po adí  již  sedmé)  íslo

„d tského“ asopisu Klí ení.  Na  jeho  vydání  navázala  17.  února
výtvarná dílna zam ená na linoryt a jeho využití p i potisku tri ek
a nášivek. Další dílna Klí ení se konala v rámci d tského koutku na
Anarchistickém festivalu knihy.

Vydali jsme jedno (osmé) íslo anarchistického zpravodaje Zdola
zam ené na komunální politiku a dv  jeho zvláštní ísla u p íleži-
tosti demonstrací na 1. máje a 17. listopadu.

Každý  m síc  se  na  webu  federace  objevovalo  ke  stažení  nové
íslo nást nných novin A3 na r zná témata (konzum, spekulace

s nemovitostmi, NATO, svátek práce, EU, TTIP, koncentra ní tábor

v Letech, masakr v Gaze, církevní restituce, kriminalizace chudo-
by, novodobá normalizace, policie ve službách kapitálu).

K vydání byla p ipravena již zmín ná kniha B h a stát a z regio-
nálních list , které vydávají místní skupiny federace, vyšlo v roce
2014 pouze jedno (v po adí sedmé) íslo st edo eského anarchis-
tického zpravodaje Kontrast.

Vedle  zab hnuté  distribuce  našich  tiskovin  jsme  m li  možnost
prezentovat je i na r zných místech. V Plzni na festivalu Jeden
sv t jsme p edstavili u p íležitosti promítání filmu o masakru stáv-
kujících horník  v Jihoafrické republice brožuru Marikanský ma-
sakr. Koncem b ezna jsme se ú astnili seminá e „Anarchismus
v prom nách 20. století“, který po ádalo odd lení pro studium
moderní eské filozofie Filozofického ústavu Akademie v d R,
a p edstavili zde koncept knihy Anarchistická publicistika 1990–
–2013. V listopadu jsme se v Praze ú astnili s naší nabídkou nulté-
ho ro níku Festivalu malých kulturních periodik.

Ostatní
19. b ezna rozdávali v Hradci Králové lenové místní skupiny

letáky vyjad ující nevoli nad pokryteckým pozváním kardinála Du-
ky na premiéru dokumentárního filmu o pomoci slovenským Ro-
m m. Podobn  protestovali 27. íjna proti vystoupení Daniela Lan-
dy na Pedagogické fakult  Univerzity Hradec Králové.

I když jsme p edevším sociální anarchisté, nemalá ást z nás
podporuje i akce za práva zví at a propagaci vegetariánství a ve-
ganství. Aktivn  se podílela místní skupina nap íklad na pod brad-
ských veganských rautech, které se konaly v únoru a v listopadu, i
ta pražská na srpnových Veganských hodech.

4.  ervna  do  Olomouce  zavítal  sv toznámý  filozof,  lingvista
a anarchista Noam Chomsky. Místní skupina AF toho využila k pro-
pagaci anarchistických myšlenek. V b eznu a prosinci spolupo áda-
la další z ady hudebních akcí pod hlavi kou „Rap bez servítek“.
N kte í z nás se aktivn  zapojili do p ípravy a realizace již desá-

tého letního anarchistického tábora, plného množství aktivit zam -
ených zejména na jeho d tské ú astníky.
Spolu s dalšími anarchisty a anarchistkami jsme podpo ili 16.

srpna  tradi ní  LGBT  festival  Prague  Pride  a  byli  p ipraveni  elit
p ípadným útok m neonacist  a náboženských fanatik . V sobotu
27. zá í jsme se v Praze zapojili do dalšího ro níku DIY karnevalu,
který m l tentokrát motto „Recykluj, nebo chcípni“.
N které skupiny AF se p idávaly k boj m, vedeným v jejich loka-

litách, nap íklad v Nymburce se lenové federace zapojili do pro-
test  kv li chemickému zne išt ní ze zinkovny AZOS. V Praze zase
podporovali p ímé akce po ádané mosteckou a pražskou solidární
sítí s požadavkem na vyplacení dlužných mezd bývalým zam stnan-
c m restaurace ízkárna.
V tšina anarchist  a anarchistek sdružených ve federaci se zpra-

vidla v nuje bu  aktivitám v rámci lokálních skupin, nebo je zapo-
jena  do  projekt  v  rámci  širšího  antiautoritá ského  hnutí  a  spolu-
pracuje  na  aktivitách  jiných  skupin,  jako  jsou  nap íklad  kolektivy
Food not Bombs, volná komunita VAP, Antifašistická akce, Iniciati-
va Ne rasismu! i Asociace Alerta. Nezáleží nám na tom, kdo je
pod konkrétní aktivitou podepsaný, nýbrž na jejím obsahu, cíli
a  dopadu.  Takto  se  n kte í  z  nás  podílí  na  organizaci  benefi ních
koncert , bezpen žních zón, vydávání jídla pot ebným atd.

V lét  roku 1995 byla založena eská anarchistická federa-
ce  ( AF),  která  byla  o  dva  roky  pozd ji  p ejmenována  na

eskoslovenskou ( SAF). V roce 2014 se její lenové a len-
ky dohodli na zm n  názvu, takže od 1. ledna 2015 mluvíme
již jen o Anarchistické federaci (AF).

Tato formální zm na by m la být p íležitostí i k dalším zm -
nám, mezi n ž pat í nap íklad prohlubování spolupráce s ostat-
ními subjekty antiautoritá ského hnutí. Pro snazší orientaci, na
jakých  pozicích  se  AF  v  rámci  široce  rozv tveného  spektra
anarchistických idejí a praxe pohybuje, byl zve ejn n text
„Kým (ne)jsme“.  V  n m se  AF hlásí  k  široce pojatému sm ru
sociálního anarchismu, jehož cílem je zejména propagace
anarchistických myšlenek a budování hnutí a struktur, které
mohou  být  základem  pro  uplat ování  v  praxi,  a  již  „tady
a te “ i v revolu ní perspektiv .

AF sdružuje místní skupiny a jednotlivce, pro které je plat-
formou,  díky  níž  mohou  koordinovat  své  aktivity,  v novat  se
spole ným projekt m, vést efektivní komunikaci i si vym o-
vat zkušenosti. Postavení všech len  a lenek federace je
rovnocenné, neexistuje žádná forma hierarchie, veškerá roz-
hodnutí jsou in na zdola se snahou o vzájemný konsenzus.
Jednotlivé lokální skupiny pak rozhodují o své innosti samo-
statn  a informují o ní zbytek federace na sjezdech, které se
konají zpravidla na ja e a na podzim. Naše organizace je sou-
ástí Internacionály anarchistických federací (IFA).www.afed.cz             afed@afed.cz
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