září09 #11

INFO USURPA

L

omní scény
Zpravodaj squatterské a anarchoauton
Čeká nás několik dnů plných nadějí, září je totiž ve znamení
zdravé nepřizpůsobivosti. Už před vyklizením
Milady, která byla dlouhou dobu jedniným veřejným autonom
ním squatem v Česko Slovensku, jsme cítili/y,
že nedostačuje. Proto už někdy před půl rokem bylo naplánov
áno obsazení nového domu, které proběhne
12. září. Navíc teď nově cítí pořebu obsadit další dům i kolektiv
Milady, ale i mnozí a mnohé další.
V posledním roce narůstá povědomí o squattingu a je
taky ze strany autonomů podporováno, taky
medializace vyklizené Milady dostala informace o squating
u ke spoustě lidí. Takže dneska už hezká řádka
různých lidí projíždí stránky squaterské realitky, vymýšlí
alternativní způsoby bydlení, ptá se proč celý
měsíc vydělávat na nájem nebo proč si na zbytek života k noze
uvázat balvan hypotéky, a možná i přemýšlí
o spravedlnosti kapitalismu. Ze všeho nejvíc je ale potřeba živý
důkaz toho, co je squatting, jak funguje a co
pozitivního může lidem přinést. Uvidíme jak se zářijová nepřizpů
sobivost vydaří, první vlaštovka už se
zahnízdila v Žilině, ale o tom už v reportu z nového squatu.

Zvěsti z Paláce Sofia

Přestože byla naše vlajková loď Milada jednotkami Impéria
potopena, válka jisto jistě není u konce. Zatímco Impérium
mrhalo penězma daňových poplatníků na šikanu aktivistů v
Praze, na východě se začaly dít věci. Nad slovenskou Žilinou
zavlál černorudý prapor. V tamnějších loděnicích byl postaven
nový křižník s honosným názvem Palác Sofia. Je velký, silný a
jeho posádka odhodlaná. Sofie má oprávněné ambice stát se
důležitou lodí brázdící oceány odporu. Nuže, bojte se
přisluhovači Impéria, začíná další bitva o naše životy. Pirátky a
piráti všech moří vrací uder!
Ve slovenské Žilině vznikl nový squat. Palác Sofia. Palác podle
své velikosti a Sofia podle jména potkana jednoho ze
squaterů. Původně jsme chtěli udělat s kolektivem Sofie
rozhovor. Ale přes technické problémy ( nelze objektivně říci
na které straně byli se nám to nepodařilo ) :-( Omlouváme se
tímto všem čtenářům a čtenářkám Usurpy. Přinášíme aspoň
krátký ,report' a pár fotografií. Tento report vznikl na základě 10ti
denní návštěvy Sofie jedním aktivistou z Prahy z okruhu redakce
Usurpy. Kdo ví možná se v některém z dalších čísel tohodle
plátku setkáme s avizovaným rozhovorem............
Na Slovensku moc zkušeností se squatingem není. Kromě
Zelého dvoru v Košicích a Lodné v Blavě. Obsazování prázdných
domů v těchto končinách nemá tradici a logicky chybí i
generační předávání zkušeností. Tento fakt je pozorovatelný i na
kolektivu Sofie. Opuštěná bytovka v centru města o kterou se

soudí 2 firmy je ideální objekt k okupaci. Na začátku
byla malá skupinka asi 8 anarchistů. Tato skupina se
již v minulosti pokoušela, bakunižel neuspěšně,
squatovat opuštěnou železniční stanici v blízkosti
Žiliny. V průběhu uklidových prací se skupina
rozrostla na současný počet. Asi 10 lidí kteří na Sofii
něco aktivně podnikají a 10 až 20 sympatizantek a
sympatizantů.
Přestože se jedná o politickou aktivitu není okruh lidí
kolem domu 100% anarchistický. Prostor 3
patrového pavlačáku, dvora, sklepů a garáží byl plný
odpadků a nostalgických předmětů z doby
vystěhování původních obyvatel - neplatičů.
Vystěhování se událo cca. před 10ti lety a od té doby
objekt sloužil jako černá skládka, ukryt pro feťáky,
místo mafiánských srazů...........během celé té doby
chátral. Na přelomu letošního jara a léta se aktivity
ujala zmíněná skupina.
Železná vrata do dvora zdobí obrázek učitele který se
táže žačky : ,Co je to demokracie ? ' a dostává
odpověď : ,demokracie je svododa vybrat si své
diktátory .' Výzdoba vnitřních prostor je rozsáhlejší.
Hned po průchodu dlouhým vjezdem na dvůr vidíme
na zemi obrys nácka který spadnul z některého
vyššího patra. Kapitalismus je organizovaný zločin www.csaf.cz - je nápis na omítce druhého patra
směrem do dvora. V zatím jediné obývané části
squatu ( několik místností nad garážemi kolmo k
hlavní budově ) je umělěckých výtvorů nejvíce.
Nejlepší je bezesporu obrovské logo GNWP na steně
společenské místnosti. Právě trojice
squaterů/squaterek kteří jsou zodpovědni za
vyvedená dílka chce ve vyšších patrech vybudovat
umělecké ateliéry. Další skupina má v umyslu
postavit na dvoře pár D.I.Y ramp a překážek na
skejtování. Mluví se i o kavárně ( která by fungovala
na principu ,zaplať kolik máš' ) studovně s
knihovnou, zkušebně pro kapely a třeba i tělocvičně
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pro trénování militantních antifašistů a
antifašistek......Zkrátka kolektiv chce aby se Sofie
stala kvalitním zázemím pro hnutí a jeho aktivity.
Přestože je vše teprve v začátcích proběhlo už
několik Volkekuche a i první veřejné akce.
Například několik zápasů ve fotbale ( squaterská
liga :-) ) , fireshow a zastávka informační tour z
bývalého pražského autonomního centra Milada.
Akce byla povedená, na výstavu fotografií,
přednášku s diskuzí a promítání videí z vyklízení
Milady se přišlo podívat cca. 40 návštěvníků. Na
Sofii zavítalo už i několik zahraničních hostů a
komando policie které přišlo squat zabít.
Nicméně pár dní po evikci byla Sofie znovu
obsazena a kolektiv pokračuje v načaté práci.
Prozatím se zdá situace klidnou a policejní
provokace se omezuje jen na časté projíždění
hlídek kolem domu.
Nové autonomní centrum neuniklo pozornosti
neonacistů. Jejich zatím jediný utok je ale spíše
usměvný. Skupina asi 20 nácků přeskočila zeď
na dvůr ( to ještě nebyl na vrchu zdi ostnatý drát
) a začala kričet urážky a konfrontovat squatery a
squaterky. Hněďáci byli v početní převaze asi 4:1
a tak sofiani a sofianky strategicky ustoupili do
domu. Začli po NS boys házet cihly a láhve ale
neonacistické hrdinství trvalo jen do té chvíle než
přijela policejní hlídka. Střemhlavým utěkem
inkasovali daleko vetší a závažnější zranění než
které si vykoledovali na Sofii.
Palác Sofia má dobré vyhlídky do budoucnosti.
Doufáme, že vydrží vzdorovat tlaku kapitálu co
nejdéle a že, se podaří uspěšně realizovat
nápady autonomů a autonomek. SMASH
CAPITALISM - SQUAT THE WORLD !!!

D.I.Y. benefiční DVD Milada

V prodeji DIY benefiční DVD Milada forever, disk
obsahuje video záznamy z vyklizení squatu,
fotky, letáky z akcí na Miladě, rozhovory se
squatery staré a nové generace + ohlednutí a
působení zahraniční squaterky na Miladě. A na
závěr příloha komix o vyklizeni od Toy_box +
samolepka. Výtěžek věnován kolektivu Milada
Seženete v novém Infoshopu v Truhlářské 11,
Emergency records na Žižkově, na http://distro.apunk.cz a vašem dobrém distru.

Infoshop u Tichého Františka

Od září se ve druhém patře domu v Truhlářské 11
rozjíždí INFOSHOP s alternativními tiskovinami,
pravidelným programem, freeshopem a čítárnou.
KDE?
Stavte se za námi na dobrý kafe nebo čaj ve 2.
patře. Zvoňte POUZE na zvonek označený
“Infoshop”
KDY?
Otevřeno je vždy v úterý, středu a čtvrtek od 16
hodin do cca 21h (někdy i déle) / POZOR! 22.9.
bude ZAVŘENO - sledujte milada.org
ČÍTÁRNA
Součástí Infoshopu je čítárna a knihovna, kde
najdete ruzné punkové a politické časáky, ziny,
tuzemské i zahraniční, knihy s veg(etari)ánskou,
femistickou a anarchistickou tématikou, taktéž
ruzná kulturní periodika - A2, Nový prostor aj.
PROGRAM
Přichystali jsme pro vás pravidelný program promítání ve středu a společenské večery ve
čtvrtek. Na 29. září je plánovaná i první přednáška
(Mirek Vodrážka: Krize genderu a subverzivní
druhá děloha).
VÝSTAVA
V prostorách infoshopu si také můžete
prohlédnout stálou expozici pláten Tomáše
Prchala.
PS: Prostory infoshopu jsou nekuřácké.
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AKCE
Týden nepřizpůsobivosti

12.9. SQUATOVÁNÍ DOMU, Praha sept09.squat.net
14.9. Los TEKKENOS (Keygen, BrainHacker,
2VINZ, Ganez, Charly, Prager Lager) - Cross club
15.9. Demonstrace proti změnám
shromažďovacího zákona
/ vystoupí Bonus, Aran Epochal a Unkilled Worker Palačák, 18:00
Tram des Balkans (FR) / Oddateee (USA) / Ben
Sharpa (South Africa), DJ Hlava - Cross club
16.9. ROCK N ROLLS ROYCE - Cobra Skulls
(USA), Bad Tones (CZ), DJ Tchitchiman - Cross
club
17.9. WWW + Vladimir 518, My Name is Ann, YZ
(DJ DeusExMachina + Yumiko), DJ Ghonzales Cross club
18.9. Squatovací hra OBSAĎ A ŽIJ
Drumstation: Muffler (FIN), Beast67, Sweg, P.no,
Rudeboy, DUBSTEP STAGE (Matoa, Ans, Bassik) Cross club
19.9. DIY KARNEVAL - Štvanice
20.9. Zažít město jinak - streetparty + cyklojízda:
auto-mat.cz

AKCE
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A K C E DVP
DVP http://projekt-dvp.s.cz

Akce

5.9. Discoballs, Edelweiss piraten, Honorace, PNS Cross club
10.9. Feministická diskotéka - zveřejníme na
milada.org
12.9. OBSTACLES (dk). LEONIDEN CABARET (de),
ERIC DRAVEN (cz) Klub 007 Strahov (Sedmička
slaví 40 let!!)
13.9. Fleas And Lice, Doomsday Hour - Klub 007
Strahov
17.9. Antiglobalizační hnutí v ČR- Soubor filmů a
reportáží z protestů proti MMF, vzpomeneme i na 1.
Máje 1998-2000 i na obě Global Streat party.
Krtkova kolona - kk.czechcore.cz
22.9. Squatting v Oku - kino Oko
25.9. Loikaemie, Municia - 007 Strahov
2.-4.10. Gender fuck fest - genderfuck.cz

18.-20.9. DVP- zhodnocení roku. Náš projekt se
stále někam posouvá, chystáme proto akci, na
které se chceme bavit se všemi, kteří pravidelně do
projektu přispívají. Bavit se o dalším směřování
projektu, o tom co jsme za tenhle rok udělali, co z
toho bylo dobře a co jsme moc nedotáhli do konce.
http://projekt-dvp.s.cz
25.-27.9. kurz tvořivé grafiky a svobodného
publikování. Jako DVP uz delši dobu děláme různé
brožurky, časáčky, spravujem pár webů. Chceme
se s váma podělit o to jak je děláme, jak děláme
grafiku, a jak vnímáme grafiku. Celé to bude
samozřejmě o počítačové grafice, kdo máte
přineste si svoje notebooky a budeme společně
sdílet zkušenosti. Zvláštní část bude věnovaná
DTP (DesktopPublishing) programu Scribus.

A K C E Truhla
Truhlářská 11

do 15.9. sochařská výstava Svatý Hubert je žena
6.9. divadlo Nahoď - A. Jarry - UBU PAROHÁČEM
/20h/10Kč/ve sklepě
8.9. BODYTUNING WORKSHOP / od 16h ve 2. patře
- výroba naušnic, pletení dreadů a copánků,
benefiční piercing a tetování
9.9. Promítání v Infoshopu ve 2. patře - 20:30
10.9. "Společenský večer s hrami a zpěvy"
(Infoshop)
11.9. Figurální kresba
14.9. PRAHA PŘESTAVĚNÁ - Turistická prohlídka
centra, jež se postupně mění v Disneyland, s
výkladem. Start v 18 hodin.
16.9. DIY Cyklodílna (na dvoře) / 17:30-20:30
Promítání v Infoshopu ve 2. patře - 20:30
17.9. Výroba masek na DIY Karneval (Infoshop) /
16h
23.9. (SKUTEČNÝ!) WORKSHOP SÍTOTISKUmožnost výroby vlastního síta
Promítání v Infoshopu ve 2. patře - 20:30
24.9. "Společenský večer s hrami a zpěvy"
(Infoshop)
29.9. PŘEDNÁŠKA Mirka Vodrážky: "Krize genderu
a subverzivní druhá děloha" v Infoshopu od 19h
30.9. DIY Cyklodílna (na dvoře) / 17:30-20:30
Workshop analogové fotografie / 13h
Promítání filmu "Zvětšenina" v Infoshopu ve 2.
patře / 20:30

Vaše akce
...a ještě úvodník na rozloučenou
11 číslo IU nám dalo docela zabrat a bylo to dost
hektický, všem se omlouváme, ale vyklizením Milady
se náš kolektiv trochu ztenčil a nebyli jsme schopni
vám přinášet aktuální informace. Je to ale i váš
problém že redakční kolektiv je malej, a proto vás
vyzíváme kontaktujte nás s vašima příspěvkama a
zapojte se do hnutí, a ne jenom tiše konzumujte
informace. Autonomních prostor je u nás více.
Truhlářská, DVP, Krtkova kolona, Jolanda v Brně a
další..... To je to co nás jasne zajímá a tom chceme
informovat. Squat je prostor, který je nelegálně
obývanej, autonomismus je prostor, který se lidi
snažej kolektivně využívat... a proto informujume o
všech těchto prostorach. Máte-li svůj autonomní
prostor napište nám.

Redakce: praha(zavináč)squat.net Příspěvky
vítány, on-line jsme na praha.squat.net nebo
milada.org

