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Zpravodaj squatterské a anarchoautonomní scény

Piráti a pirátky!
V říjnu to krapet vřelo kolem Milady, vypadalo to na pokus o vystěhování. U baráku se sjelo několik policejních aut,
nakonec ale jen jako doprovod úklidové firmy. Zbytečný výdaj, který bylo možné řešit domluvou se squattery a
squatterkami.
Právě před deseti lety, v říjnu 1998 byla Milada v obležení policie a bezpečnostní služby. Na střeše seděli lidé a po
několika dnech, kdy se jeden aktivista spustil z nedalekých kolejí po laně na střechu, Milada zvítězila.
Ale dnes? Jak by dnes vypadal zásah policie? A došlo by k němu vůbec? Protože není snad pro všechny lepší, když těm
radikálům a radikálkám necháme jeden "jejich" prostor, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Protože pak se řekne,
vždyť my jsme na ně hodní, vždyť oni mají tu svoji "autonomii". A všichni jsou spokojení. Nikdo se nepozastaví nad tím,
že nejde jenom o to, mít squat. Jde o celou společnost, o to, jak nefunguje. Podívejte se na ni: ideálem je bohatství a
komfort, všichni pěkně pracují a vydělávají a platí... a ti kdo nemohou? K čertu s nimi! A co teprve ti, kdo...NECHTĚJÍ..!?
Co všechno riskují a proč? Proč nechtějí žít jako ostatní? Proč překračují zákon a dopouštějí se občanské neposlušnosti?
A vy? Co byste byli ochotni obětovat pro vybudování autonomního prostoru? Jakou byste zvolili strategii? Vyjednávali
byste s úřady, se sousedy a sousedkami? Jak byste se postarali o svůj barák? Jak se dohodli v kolektivu? Jak trávili
svůj čas? Co byste dělali kdyby došlo k vystěhování?
A co bychom dělali my všichni při vyklizení Milady? Rozhodně bychom si to nenechali líbit!
Jenže proč se máme teď zajímat o to, jak by autonomní scéna vypadala, kdyby byla Milada vyklizena? Podívejme se na ni
teď, na tu "scénu"... něco jí totiž chybí. A nejsou to prázdné domy, těch je habaděj...chybí tu lidi, co by jim vdechli nový
smysl!
Realizujme své sny, prostorů je hodně. Squatujme další baráky, budujme v nich autonomní centra, rozvíjejme alternativní
kulturu a nenechme se zastrašovat těmi, kdo nám v tom brání. Spojme se a změňme realitu!
A užijte si nového čísla INFO USURPA!

Z DOMOVA
Autonomní prostor Cibulka
Dlouhodobě nevyužívaná a chátrající
usedlost Cibulka v Praze 5 vystřídala
za celou svou dlouhou historii (od 16.
stol.) mnoho majitelů/ek a sloužila k
nejrůznějším účelům. V současné
době je jejím majitelem společnost
Cibulka a.s., dceřiná firma U.A.M.K.,
která po dlouhou dobu nejevila
absolutně žádný zájem o rekonstrukci
nebo rozumné využívání této kulturní
památky, ba naopak.
V druhé polovině devadesátých let
obývalo statek cca 40 lidí a probíhaly
zde nejrůznější koncerty a další
kulturní akce. Po vyklizení objektu
jeho devastace dále pokračovala a
dnes je dříve obývaná část absolutně
zničená a neobyvatelná.
Letos v dubnu, jako afterparty po pochodu
pražskými ulicemi, zde proběhla akce
squattek, v rámci celoevropské squaterské

iniciativy April 2008. Tím započalo seriózní vyjednávání s
firmou U.A.M.K. o pronájmu ruin usedlosti za účelem obnovení
kulturního využívání objektu. Majitel byl naším
aktivitám nakloněn a tak nic nebránilo začít s
úklidem, základními opravami a budováním zázemí.
Momentálně již máme většinu těchto prací za sebou
a začínáme plánovat první veřejné akce. Cílem je
vytvořit zde prostor pro svobodnou seberealizaci
jak naši, tak i ostatních. Můžeš se zapojit i ty.
Jak můžete pomoct: domluvte u nás akci, popř.
nám pomožte se sháněním kamen, stavebního
materiálu, dřeva na topení, nábytku atd., ozvěte se
na: cibulka.squat@gmail.com

Díky všem za
ohlasy a nápady
ohledně názvu
zpravodaje.
Docela pěkně
zněl "Autonom
Alert", nakonec
jsme se ale
domluvili, že
zůstaneme u Info
Usurpa.

Útok na DIY GUIDE

Není tomu dávno, co přibyl na webu Milady projekt DIY Guide, dříve umístěný na stránkách dnes již neaktivního kolektivu
Winston's Kids. Tento projekt má sloužit coby alternativní turistický průvodce, poskytující informace o squattingu,
alternativní scéně, infocentrech, klubech, stopování apod. Průvodce funguje na principech wikipedie, což znamená, že
každý má možnost přidávat, upravovat, měnit a mazat články. Projekt se ukázal jako smysluplný a za rok jeho fungování
bylo různými lidmi nashromážděno téměř sedmdesát článků s informacemi z evropských měst.
Důvod, proč to sem ale píšeme je, že DIY GUIDE byla 16.10. (v den poplachu na Miladě - viz jiný článek v tomto čísle)
napadena a zničena. Někdo si dal tu práci a článek po článku smazal. Na úvodní stránku pak napsal rádoby vtipný vzkaz
"wewerka huli" s obrázkem veverky s jointem v hubě a podpisem "dementní Jiří X. Doležal". Vzhledem k tomu, že DIY
GUIDE je otevřena všem příspěvkům, nemuselo nutně znamenat, že tento vtípek má na svědomí zmíněný lehce pomatený
novinář, proto jsme se rozhodli JXD na webu Milady veřejně vyzvat k přiznání a uvedení důvodu, nebo naopak
distancování se od likvidace DIY GUIDE. Tu samou výzvu jsme mu poslali na mail a hned následující den se na webu DIY
GUIDE objevilo Doležalovo přiznání. Důvod jeho počínání nám dosud není jasný, stojí za to ale zmínit, že JXD se v
minulosti snažil už vícekrát český squatting pošpinit. Ať už svým článkem Konec squattingu v Čechách (Reflex, květen
2007), kde si udělal obrázek o squattingu v ČR ještě dříve než se ho pokusil poznat, a ve svém článku se akorát snažil
svůj zkreslený pohled obhájit, nebo článkem ze 17. října "Nemyjte squattery", kde se snažil demagogickým způsobem
squattery z Milady zesměšnit.
Na závěr chceme napsat, že DIY GUIDE už je obnovena a že kauzu s JXD nepovažujeme rozhodně za vyřešenou!

Říjen na Miladě..

Každej den na baráku je něčim specifickej, nálady a
atmosféra mezi lidma se neustále střídaj, od totální deprese
ze všeho a ze všech až po ničím nezastřenou radost z toho,
jak nám to tu krásně šlape. Někdy se člověk probudí a od
rána se všechno sere - v kuchyni došel cukr takže musíš pít
hořký kafe, před barákem rozbitý flašky po včerejší akci,
doma skoro nikdo, popř. každej zalezlej u sebe v pokoji,
nevadí, stejně nemáš náladu se s nikym bavit a radši si celej
den čteš nebo vyrazíš někam ven. Jindy tě zas probudí
hovor a smích z vedlejšího pokoje, dáš si s ostatníma
snídani a už vymejšlíte, co se bude dneska dělat, kdo bude
vařit a kdo zajede nakoupit, a den strávíš obklopenej lidma,
který máš rád, a společně s nima vytváříš, co tě zrovna napadne. Večer koncert, přijde spousta známejch, zapaříš na
muziku, potkáš nějaký dosud neznámý lidi a dobře s nima pokecáš...kvůli těmhle chvílím, řikáš si pak než jdeš spát, má
tohle všechno smysl, proto to přece děláš.
Stejně jako v kterymkoliv jinym měsíci, i v říjnu jsem několikrát zažil oboje; tentokrát ale naštěstí převažovaly scénáře
podobný tomu druhýmu, nevim jestli to bylo tim, že je venku hezky, ale každopádně mam teď z Milady dobrej pocit.
Co se týče programu, docela jsme si mákli, veřejnejch akcí proběhlo snad 15, pár z nich domluvenejch na poslední
chvíli, takže se ani neobjevily na říjnovym plakátě. Na afterparty po vydařenym DIY Karnevalu se za večer vystřídalo
přes 200 lidí, což je asi nejvíc co jsme tu kdy na akci měli.
Začátkem října se ale taky začaly dít dost podivný věci: několikrát se tu ukázalo pár kravaťáků, co se s náma odmítali
bavit (popř. dost povýšenym tónem) a akorát si vyfotili barák a odjeli. A pak jsme se od čepičkářů, co přijeli kvůli hluku
na jednu akci, dozvěděli, že se u nás má v pátek 17. stavit novej majitel pozemku. No fajn, nic co bychom nečekali, dřív
nebo pozdějc musí podobná situace nastat: kousek od Milady bude za pár let sjezd do tunelu Blanka, kterej má ústit na
Letný (kdo si tuhle kokotinu vymyslel? a kdo z radnice shrábnul prachy za to že to schválil?)..a ukažte mi developera,
kterýmu se nerozzářej očíčka při pomyšlení na to, jak půjdou nahoru ceny okolních pozemků za pár let a kolik benzínek
a obchodních center se dá v okolí jednoho z největších silničních sjezdů v Praze postavit..
Přestože jsme nechtěli předčasně plašit, začali jsme se systematicky připravovat na případný pokus o vyklizení.

Ve finále vše proběhlo trochu jinak, z pátku byl
nakonec čtvrtek a z novýho majitele se vyklubal
majitel starý v doprovodu úklidový firmy a několika
příslušníků PČR..o celý aférce informovala i oficiální
média a máme k ní prohlášení na stránkách, takže
netřeba se opakovat. Co bych ale rád rozved:
O situaci na Miladě stačilo rozeslat pár esemesek a
během dvou hodin bylo na místě kolem sta lidí..po
tom co benga i majitelé odjeli, jsme pak strávili
hodiny obtelefonováváním těch, co byli na cestě,
stahováním informací o mezinárodní mobilizaci do
Prahy z různých zahraničních fór a podobně..co z
toho plyne?
Jestli vážně někdo přijde s nápadem nás z Milady
dostat, bude mít kurva problém. Přestože i z řad lidí
ze „scény“ dopadá na hlavu Milady často dost ostrá
(ale popravdě řečeno většinou oprávněná) kritika, ve
čtvrtek 16.10. se ukázalo, že poslední pražský squat
je ochotna bránit šílená spousta lidí (ten samej den
navštívilo náš web víc jak 3000 lidí). Jak se objevilo
v době zásahu na stránkách squat.net/praha: „na
Miladu nám nešahejte, nechcete-li mít v praze
dalších 10 squatů“ a já dodávám, nechcete-li mít v
Praze to, co si užili v Kodani po vyklizení
legendárního squatu Ungdomshuset..radnice tu po
víc jak roce riotů a demonstrací nakonec
kapitulovala a dala squaterům novej barák. Od
minulýho září, kdy na Miladě funguje nová
komunita, jsme zde uspořádali přes sto veřejnejch
akcí. Kolik lidí se tady za tu dobu otočilo? A kolik by
jich bylo nasranejch, kdyby ji vyklidili? Milada je
barák známej po celý Evropě a jak známo, evikce
jednoho squatu je útokem na celý squaterský
hnutí..a to si zpravidla nenechá jen tak srát na hlavu.
Tentokrát sice ve výsledku o nic nešlo a my byli tak
trošku za blbce, nicméně to zřejmě nebylo naposled,
kdy jsme rozesílali zprávy s žádostí o pomoc.
Momentálně probíhá řízení o rozdělení parcely, na
který stojí jak Milada, tak i přilehlý koleje - tedy
eventuálně první krok k tomu, aby se dal pozemek
Milady prodat. Jestli se k tomuto kroku současný
majitel odhodlá, případným zájemcům o koupi pak
můžem vzkázat to samý, co stálo na transparentu
Ungdomshusetu, když ho město dalo do dražby:
„Na prodej spolu s pěti sty psychopaty házejícími
kameny“. Až po vyklizení se ukázalo, že těch
„psychopatů“ jsou tisíce..
Ale abych se posunul dál..v říjnu jsme taky po
několika měsících obnovili pravidelný pléna, tedy
schůzky celýho baráku, na kterejch se řeší všechny
aktuální i dlouhodobý problémy. Hlavním tématem
bylo kromě měnící se právní situace i personální
složení na baráku: výsledkem je rozloučení se s

jedním členem kolektivu (viz článek na stránkách). Tomuhle
závěru ale předcházelo spoustu obecnejch diskuzí, nebudu tu
jmenovat všechny témata, za nejdůležitější považuju schválení
konsensu jako jedinýho spravedlivýho rozhodovacího procesu:
tzn. k přijmutí zásadního rozhodnutí je potřeba souhlas všech
členů komunity.
Další diskuze se točily předevšim kolem kritiky, která se na nás v
nedávný době snesla, jak od sousedů/ek (hlavně studenti/ky z
kolejí), tak od lidí, co k nám chodí na akce. Dost věcí jsme uznali
jako problém a začali je okamžitě řešit:
bordel kolem baráku: od pondělí do čtvrtka (27-30) proběhl
generální úklid kolem Milady, odvezli jsme odtud kontejner
odpadu..
psi: jedním z důvodů pro vyhození už zmiňovanýho člena
kolektivu byl jeho postoj k psům: nechával je zásadně běhat
volně kolem baráku, takže se několikrát stalo, že napadli
kolemjdoucí. Momentálně je na Miladě pět psů, jejich majitelé/ky
se zavázali je vodit přes pozemek kolejí na vodítku. Zároveň platí
pravidlo: pes udělá průser = letí z baráku.
hluk: je to tak, občas se nám party trošku protáhne, na což
doplácí hlavně studenti z kolejí. Makáme na odhlučnění a
prosíme všechny aby nám nosili nesešlapaný PET lahve, skelnou
vatu a další materiály s dobrejma izolačníma vlastnostma. Díky.
To je tak nějak zhruba všechno co jsem měl na srdci, na listopad
jsme zas připravili pár zajímavejch akcí, tak doufám, že si z
programu vyberete. S dotazama se obracejte na mail
milada@s.cz, veškerý aktuální info najdete na stránkách
milada.org

s
Most: Infokampaň pokračuje!

Informační kampaň na podporu squattingu, o které jsme zde již
informovali, stále pokračuje a přichází s novými aktivitami. Byl
vydán plakát “Proti kriminalizaci squattingu, za právo na důstojné
bydlení”, který byl rozlepen na Mostecku. V brzké době bude k
dispozici putovní výstava o squattingu a autonomních centrech z
různých částí světa, na které budou barevné fotografie a
informační texty. Výstava bude v průběhu následujících měsíců
nainstalována v různých prostorách, převážně (nikoliv výhradně!)
severočeských měst. Máš-li zájem a možnost výstavu veřejně
zpřístupnit ve tvém okolí, pak neváhej a napiš si o její zapůjčení.
(Napiš na mail newsletteru)

Jinak Info Usurpa zůstává přístupný jak v tištěné tak
elektronické podobě: prosíme všechny, kdo mají možnost,
aby newslettery tiskli a kopírovali - není v našich silách
zajistit distribuci mimo Prahu. Rádi bychom postupem
času vytvořili platformu lidí, kteří budou pravidelně
tisknout a šířit náš plátek ve svém okolí. DIY..

ODJINUD

Oslo: Nově obsazený prostor "Olaf"

Noví obyvatelé/ky domu nejsou ochotni
akceptovat a rozumět stavu, kdy existují
stovky bezdomovců/kyň a zároveň mnoho
prázdných domů, kdy stoupají ceny nájmů.
Přicházejí s požadavkem, aby politici/čky
konečně přišli s novou politikou sociálního
bydlení:
"Když nenajdou řešení...postaráme se o to
sami! Základní lidské potřeby, jakou je
bydlení,
by
neměly
být
zdrojem
zisku...Požadujeme, aby město přestalo
rozprodávat domy, které má ve svém
vlastnictví.
Tyto
nemovitosti
patří
společenství a nejsou nějakým zbožím,
které by radnice měla právo prodat."
Squatteři a squatterky zde chtějí vytvořit
prostor pro výstavy, koncerty, projekce
filmů, organizovat přednášky, fitness, tisk,
studijní kroužky, workšopy a další projekty,
které mohou být prospěšné pro okolí a

Během demonstrace na podporu sociálního bydlení, squattingu a
autonomních prostor byla v sobotu 18. října obsazena budova v ul. Olaf
ryes 2. Velký dům (asi 35 místností), prázdný několik let, se nachází v centru
města, které je také vlastníkem a které samozřejmě s obsazením nesouhlasí.
Kolektiv byl prostřednictvím médií požádán, aby objekt opustil, ale jak říká v
jednom svém prohlášení: "My, kdo teď máme tento dům, se nepodřídíme.
Bez nás bude dům prázdný donekonečna!"
Pro dům v minulosti existoval plán vytvořit zde kulturní centrum, ateliéry a
prostory pro umělce/kyně, jenže projekt uvázl, měl totiž fungovat už od
ledna 2008. Squatteři a squatterky prohlašují: "Známe se s jedním
člověkem, který tu měl mít ateliér, a nechceme stát v cestě jejich projektu!
Ale zima začala a lidé potřebují mít kde bydlet. A dům je pořád prázdný,
čeká se, až bude ze zdí odstraněna plíseň. Neodejdeme, dokud neuvidíme,
že pokračují práce na opravách domu...Pokud naše akce pomůže urychlit
byrokracii, tak budeme jenom rádi."
Kolektiv se vymezuje proti procesům, které mění ráz města ve prospěch
bohatších vrstev obyvatel:
"Jsme skupina lidí, kteří aktivně bojují za sociálně fungující, otevřenější
společnost a proti gentrifikaci (vytlačování chudších lidí z center měst ve
prospěch bohatších) v našem městě. Ve čtvrtích je postupně zvyšován
standard, aniž by to bylo nutné. To vede k růstu cen domů, a následně k
vytlačování studentů/ek, lidí v penzi nebo s nižšími příjmy a
nezaměstnaných dále od centra...Pouze ti, kdo mají vyšší příjem, mohou
vést pohodlný život v současné bytové situaci."

obohatit je. Chtějí vytvořit něco víc, než jenom prostor pro bydlení. Jde o nezávislý, sociální a nekomerční projekt. Má se tu
jednou týdně vařit jídlo pro veřejnost, otevřít "free shop" (obchůdek, kde je všechno zdarma, přinesete to, co nepotřebujete,
a vezmete si to, co se vám líbí nebo hodí). A dalším projektem jsou neděle, kdy se budou pořádat akce pro děti a rodiče.
"Tohle je projekt, který z naší čtvrti a z města Oslo udělá lepší místo pro život."

Helsinki: Bezdomovecká noc

V pátek 17. října se v Helsinkách konala desátá "Bezdomovecká noc", během níž došlo k obsazení hlavní budovy helsinské
univerzity, na hlavní bránu byl vyvěšen transparent: "Více bytů, nízké nájmy". Budova zůstala obsazena po celou noc, lidé
se bavili, diskutovali o tématu a sledovali dokumenty.
V Ullanlinně byl během noci také obsazen dům, v ulici Neitsytpolku 1. Fungoval jako nouzové ubytování pro
bezdomovce/kyně během celého víkendu.
Účelem těchto obsazení je přímo zlepšit hroznou bytovou situaci v Helsinkách a protestovat proti vysokým nájmům a
bezdomovectví.

Amsterdam: Vlna vystěhování

Každoročně v Amsterdamu dochází ke třem vlnám vystěhování, kdy je v jeden den vyklizeno několik budov. Taková
policejní akce se konala 14. října a vyklizeny byly např. PS28/Joe's Garage, Steenbreek nebo Barcelona.
V případě prostoru Joe's Garage se ale žádné drama nekonalo: "V pondělí večer se podávalo poslední jídlo a pak byli
všichni požádáni, aby pomohli přestěhovat nábytek, pití a všechno ostatní přímo přes ulici na Pretorius Straat 43, kde bude
Joe's pokračovat."
Prázdných domů je požehnaně, stačí přejít ulici!
Nicméně v úterý zůstalo v domě něco přes 30 lidí, a ačkoli tu nebyly postaveny žádné barikády, policii trvalo asi dvě
hodiny, než se dostala dovnitř a všechny dostala ven. Všichni byli zatčeni.

Poznaň: Rozbrat alarm!

Rozbrat je už 14 let fungující squat v Poznani, který je v současnosti ohrožen, prostor má být vydražen a squatu tedy hrozí
zánik: “Náš právník byl informován o tom, že soudní vykonavatel/vymahatel dluhu právě poslal spisy a kompletní
dokumentaci k soudu, aby bylo stanoveno datum aukce. Datum se může objevit brzy. Plocha, na níž stojí Rozbrat, by pak
mohla být prodána. Kampaň “Rozbrat zůstane!” nebyla v posledních měsících příliš silná, ale to neznamená, že se naše
situace stabilizovala. Buďte na pozoru a podpořte nás, až to bude potřeba. Naše stanovisko se nemění: nevzdáme se bez
boje!"
Squat je určen k bydlení, ale fungují tam také různé projekty a
kolektivy:
“Z projektu, určeného k bydlení, se squat rozrostl na sociálněpolitické a kulturní centrum, které každoročně organizuje desítky
různorodých aktivit: koncertů, parties, výstav, přednášek, pikniků,
diskuzí, sportovních zápasů a co je nejdůležitější: spousty
demonstrací a protestů…Účastníme se lokálních protestů, od
stávek pracujících po souboje lokálních komunit s úřady, přes širší
protesty dalších utlačovaných skupin, lidí diskriminovaných na
základě sexuality, rasy nebo ekonomicky utlačovaných...”

Kodaň: Rioty kolem Christiánie

Ráno 28. října byla v Christiánii zbořena údajně nelegálně postavená část budovy za asistence tří stovek policistů/ek,
incident vyvolal reakce a z Christiánie během dne vyrazily dvě spontánní demonstrace. Demonstranti/ky zablokovali most
na magistrále. Večer došlo ke střetům, při nichž aktivisté/ky útočili na policii a ta rozhazovala hrstě granátů se slzným
plynem. V ulicích se objevily ohně a prý hořela i auta.
Jaký asi měla účel mobilizace tolika příslušníků/ic policie (která je v Kodani kritizována za to, že kvůli podobným
nesmyslným akcím nedokáže plnit jiné povinnosti), když už několik dnů po incidentu obyvatelé/ky Christiánie znovu,
navzdory byrokracii, dostavují strženou část domu, v němž mimochodem bydlí dvě rodiny.
Na otázku: "Proč ale nerespektujete rozhodnutí úřadů?" Odpovídají: "Měli jsme zde uživatelské právo posledních 37 let – a
myslíme si, že ho máme stále."

AKCE
Soukromey pozemek (punk´n´roll, Příbram)
vstup 150,17.11.
7. Máchův širák
1.11. Tranzit + PND (tekno,hardtek,dnb)
poezie:
Básník Ticho a všichni nadnárodní velikáni
2.11. Thought Police Brutality (hardcore/thrash/punk,
divadlo: Ježek a Čížek a Mrtví Cimrmanové
Kodaň) Východ z nouze (emo-crust, Rokytnice n.J.)
výstava: Bezžánrové trendy v evropském výtvarném
5.11.
20:00- BESEDA SE SOUSEDY
umění 1984-2012
7.11.
Koryto sound system
chill out: Tribal dead transformers party
12.11.
Krupskaya (grind core/powerviolence, Anglie)
21.11.
Akce Praha (punk-rock'n'roll, Břevnov)
Kohoutek (hc/grind/fastcore, Kladno)
Cityk (indie-punk, Pankrác)
14.11.
1,5V sound system
Jiříkovo vidění (electronica-experimental, Praha)
15.11.
Kobra 11 (thrash/grindcore, severní Čechy)
22.11.
Chaka (hardcore-punk, Brazílie)
Saywhy? (hc/crust/grind)
PNS (Hardcore-Punk, Praha)
Fire Walk With Me (harcore-doom, Písek)
28.11.
Horror & Zombie Party ,R2D2, Swazarm
Life Possession (crust-punk, Pardubice)
Colymbosathon Ecplecticos (black/crust violance,
Brandýs nad Labem)
vstup dobrovolný
Praha: vaření každou sobotu od 13:00 v KK, rozdávání v 16:00
16.11.
benefit pro infocafé Krtkova Kolona
na Nádraží Holešovice
Pozitivní deviace (punk-hardcore, Děčín)
Brno: rozdávání každou sobotu v 15:30 v parku pod
Průmyslová smrt
Janáčkovým divadlem
Stolen Lives (oldschool hardcore/thrash, Nové
Hradec Králové: rozdávání každou první neděli v měsíci od 13:00
Město nad Metují)
v parku u Tesca.
Kohout plaší smrt (punk, Liberec)

squat milada
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