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Zpravodaj squatterské a anarchoautonomní scény

Juchuchů!
Finanční krize je tu, takže už teď víme, že příští rok bude bohatý na squatterské iniciativy
v rámci hnutí i mimo něj. A tak pokud nemáte na nájem, můžete konečně vyřešit
iniciativně svou bytovou otázku, splnit si svůj sen a začít zpochybňovat nespravedlnost,
které se říká osobní vlastnictví. Celá Pevnost evropská se kymácí, všude dochází k
demonstracím, v Řecku se v rámci protestů za změnu ve společnosti, které vypukly po
nedávné vraždě Alexise, začaly obsazovat univerzity, rádia a budovy reformistických
odborů. Existuje potřeba změnit současné uspořádání a vytvořit svobodnější společnost.
I my jsme nasraní, stejně jako lidi v Řecku, protože represe jsou stále tvrdší a
rafinovanější. Snaha udělat z nás všech papírové panáky, kteří se ve větru uklánějí, je
všudypřítomná.
Chceme žít jinak a cítíme se být součástí hnutí za změnu, ať krystalizuje v Řecku, na
Islandě nebo ve Švédsku. Přístě to může být právě tady!
Kauza Ungdomshuset
V pondělí 22.prosince 2008 bylo odsouzeno 15 lidí k nepodmíněným trestům odnětí
svobody. Jedenáct z lidí, kteří byli v den vystěhování přítomni v domě, bylo odsouzeno
na jeden rok a tři měsíce, tři lidé půjdou do vězení na jeden rok a jeden 16ti letý člověk
na devět měsíců! Důvodem jsou předměty, které se nacházely při vystěhování v domě
a byly posouzeny jako zbraně, připravené na policii. Žádná z těchto věcí ale při
vystěhování použita nebyla!

ODJINUD

Sociální centrum Cyclopen (Kyklopové)
shořelo!
29.listopadu se někdo vloupal do
sociálněkulturního centra Cyclopen,
vykradl jej a později večer někdo dům
zapálil. Podezíráni jsou příslušníci/ice
neonacistického hnutí, kteří v tuto dobu
pořádají pochody a oslavují krále Karla
XII. Ten večer měla totiž probíhat akce
Sdružení proti rasismu, která byla ale
těsně předtím zrušena. Centrum shořelo
po roce fungování, postaveno bylo na
dvou velkých kontejnerech a z dalších
recyklovaných materiálů, přední část
byla vytvořena z krásné koláže oken.
Proběhlo zde mnoho přednášek a
workšopů o autonomních prostorách,
feminismu, zapatistech a mnoho dalších.
O několik dní později došlo ve
Stockholmu k zapálení bytu politicky
aktivní rodiny, v bytě bylo dítě, všichni
se museli spustit na balkón svých
sousedů. Podezíráni jsou rovněž nacisté.

Nepokoje v Malmö
Po vystěhování skupiny mladých ze sklepních
prostor bývalé mešity vypukly v polovině
prosince ve městě Malmö nepokoje a došlo ke
střetům s policií, zatčeno bylo asi dvacet osob z
řad autonomů a levicové mládeže, několik aut
bylo zničeno a v ulicích hořely ohně. K
incidentu došlo po vyklizení obsazených
prostor, které posledních patnáct let fungovaly
jako mešita. Majitel smlouvu neprodloužil a
mladí místo v listopadu obsadili, po 23 dnech je
17. prosince policie přišla vystěhovat za použití
násilí, pepřového spreje a psů. Média, která
byla po celou dobu lhostejná, se o problém
začala zajímat až ve chvíli, kdy došlo ke střetům
v této čtvrti, jíž se politici a političky nehodlají
zabývat. Lidé jsou unavení z nezájmu, z toho, že
jejich hlasy nejsou slyšet a ze stoupajícího
policejního násilí. Mládež, která obsadila
mešitu, přicházeli podpořit také desítky ne
muslimů, aktivistů, mladých lidí.

Squatteři/rky ze squatu BxA volají o pomoc
Squat BxA v Tel Avivu byl otevřen v zimě 2005, skupina aktivistů/ek opravovala budovu po tři
roky. Opraveno bylo elektrické vedení a rozvod vody, vznikly tu dvě kuchyně a uspořádalo se
spousta aktivit v interakci se sousedstvím a naprosto nezávisle na pomoci shora  výstavy,
veganské večeře, workšopy, promítání filmů a akce pro děti... Všechny aktivity byly bezplatné.
Vznikl kolektiv, který se snažil rozšiřovat myšlenku bezplatného bydlení, přirozeného práva v
Izraeli.
21.11. 2007 byl squat vystěhován.
Izraelské zákony tvrdí, že dům, který byl obsazen po dobu delší než 30 dní, nesmí být
vystěhován bez rozhodnutí soudu. Budova byla bývalou Mikve, židovským lázeňským
domem, který vlastnila ortodoxní náboženská skupina. Došlo k několika nelegálním pokusům
o vyklizení, ale všechny byly neúspěšné.

2

3
Právě vyšlo dvd s několika dokumenty o
squattingu, jde o benefit na Info Usurpa. Najdete tu
záběry z polského Rozbratu nebo z několika
projektů ve Ljubljaně, dokument o obsazování
domů v Amsterdamu a několik kratších věcí. Vyšel
také squatterský kalendář na rok 2009, který
připomíná některá významná data v rámci hnutí.
Napište si o ně na adresu TPC distribution: R.
Pátek, P.O.Box 40, Litvínov 1, 43601

@dvp

V tuto chvíli je pět z nás souzeno, město
na nás chce vysoudit pozemkovou daň,
která dosahuje výše půl milionu šekelů
(asi 125 tisíc dolarů). Jde o dluhy, které
na domě byly už v době, kdy jej
squatteři/rky obsadili. Jde o divný proces,
který páchne nezákonností. V lednu dojde
k rozsudku, který bude pravděpodobně
znamenat jen to, že náš dluh bude snížen
o pár tisíc šekelů.
Pomozte nám! Každý, kdo byl součástí
domu tady v Izraeli i mimo něj,
squatteři/rky a aktivisté/ky na celém
světě. Možná budeme opravdu potřebovat
nějakou finanční pomoc, a tak budeme
rádi za kapely, které chtějí uspořádat
benefity doma nebo ještě lépe: tady v
Izraeli, anebo za cokoli, co vás napadne.
Nepřestaneme bojovat, nepřestaneme
požadovat právo žít jako svobodní lidé!
Kontakt: basquater@gmail. com

Evropská konference sociálních center, Barcelona/Terassa
8.  10. ledna 2009
Během posledních několika let se začaly utvářet kontakty mezi autonomními centry z
různých zemí a umožnily tak vznik společných iniciativ na mezinárodní úrovni a také
sdílení znalostí a strategií, výměnu a konstruktivní kritiku. Rozdílnost, schopnost využít
zkušenosti jednoho prostoru jinde a vzájemný respekt umožnily jak vytvoření
permanentních vazeb a spojenectví, ale také virtuálních i fyzických prostor pro
koordinaci. Nově vznikající projekty zažívají hlubokou přeměnu, nové formy jednání a
fungování v rámci měst. Metropole jsou dnes laboratořemi pro nové typologie sociálních
center... V tomto kontextu se v červnu 2008 setkali lidé z různých sociálních center v
Ljubljaně, aby se pokusili načrtnout budoucí propojení těchto nových zkušeností. A
protože je zde potřeba otevřít tyto prostory diskuzi, rozhodli se zorganizovat dvě otevřená
setkání. První z nich se uskuteční v Barceloně a druhé by mělo o několik měsíců později
proběhnout v Římě. Tématy pro první setkání budou nové formy unionismu v evropském
kontextu a strategie pro nalézání zdrojů a financí pro autonomní projekty. Druhé setkání
bude probírat sebeutváření a vznik svobodných univerzit.

Z DOMOVA

Kauza Cibulka
Tak toť mně přišlo domů v obálce s červeným pruhem.
Usnesení v kauze Cibulka:
Státní zastupitelka pro Prahu 5 rozhodla dnešního dne ve věci obviněných v kauze Cibulka takto:
všichni tři obvinění z trestného činu napadení veřejného činitele jsou zproštěni viny.
Trestného činu se měli dopustit v ulici na Cibulkách v "neobydleném" statku Cibulka tím, že po
zasahujících policistech házeli ze střechy skrz střešní okno cihly a střešní tašky. Přičemž
zasahující policista Robert Zicha byl zasažen cihlou do ramene, a tím sražen ze žebříku z cca 2
metrů na půdu střechy. Ladislav Zeman měl být zasažen taškou, či cihlou do zad, to asi jak se
skláněl k zavazování tkaničky při čekání na squatery, až slezou....
Oba policisté utrpěli lehká zranění a byli lékařsky ošetřeni, A POLICEJNÍMU ORGÁNU SE UKLÁDÁ,
ABY VE VĚCI ZNOVU JEDNAL A ROZHODL.
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Odůvodnění:
Na základě stížnosti obviněných státní zástupkyně přezkoumala obvinění zadržených a kompletní
spisy případu a došla k závěru, že usnesení policejního orgánu je nezákonné a z tohoto důvodu ho
na základě podané stížnosti zrušila.
Ve spisovém materiálu se nachází výpovědi tří obviněných, dále listinné materiály a nakonec (to
nejlepší) 3 úřední záznamy z 15.11.2008 o podaném vysvětlení. Kde namísto jmen jsou uvedena
tato čísla: 314504, 305654 a 312953 se stejným datumem narození 1.1.1990 a státní příslušností
CZE. Co se týče osoby, která podávala vysvětlení, na konci těchto vysvětlení je vždy uvedeno
pouze číslo, které se objevuje na počátku spisu, a nečitelný podpis. Kdo někdy vyplňoval jakékoli
papíry na úřadě, je mu jasné, že všude musí být uvedeno jméno a všechny iniciály. Z tohoto
důvodu jsou spisy nezákonné a u soudu nepoužitelné.
Proto se policejnímu komisaři ukládá za úkol, aby věc znovu prošetřil, výpovědi převedl do
"použitelné" podoby a ve věci pokračoval.
A na tom je vidět, jak postupují "naše" orgány a policie. Z toho všeho mám takový dojem, že
opravdu něco není v pořádku. Na které straně...to si však domyslete sami.
Zdobení pražských ulic
Nedávné události, ať už brutální policejní
zásah a vyklizení pražského squatu Cibulka,
nebo
zavraždění
patnáctiletého
Alexise
řeckým policajtem, odstartovaly v Praze
několik streetartových akcí, při kterých byly
zdobeny pražské čtvrti. Ulice na okraji i v
centru města byly vyzdobeny šablonami nebo
nápisy "Svoboda žije, když umírá stát",
"Touhu po svobodě žádná represe nezastaví",
"solidaritu s řeckými anarchisty", "bydlení je
právo", "squatting žije" apod. Je vidět, že v ČR
se pomalu otevírá nový směr, který byl
donedávna pouze na okraji  politické graffiti.
V ulicích je vidět čím dál více šablon a nápisů
s antifašistickou, anarchistickou a dnes i
squatterskou tématikou. V době, kdy je jedno
živé místo za druhým ničeno developerskými
dravci, je potřeba přetvářet si nudné město
podle svých představ silnější a silnější.
Fotky z akce najdete na stránkách Milady:
http://milada.org

AKCE

14.1.2009 Crossclub, Praha
Yukimura,
Raveboy,
Mad4ce,
Crome
(Roots'n'Future), Guma Guar + Mikatchou
(Political Harassment), United Forces of Dub
(Roots'n'Future), Elza (One Woman, more fun),
Ijaczek (Soundproof) & special guest Yardesh
(Krade) Od 18:00 v místní kavárně přednáška a
následná diskuze na téma squatting a promítání
filmů. Výtěžek akce poputuje do rukou
obviněných squatterů z Cibulky a poslouží k
zaplacení právníků.
17.1.2009, 18:00
Kavárna Jabloň, Plzeň
Promítání filmů Trainsquatting, Stůl, postel,
židle a Manifesta, spojené s výstavou fotek.
Následovat
bude
diskuze
o
fungování
autonomních prostor a o jejich místě ve
společnosti.

Promítání filmu o Ungdomshuset "69" a beseda 8.1. 2009, klub
V Jelení, Praha, od 20.30. Film „69“ se soustředí na poslední
měsíce tohoto velice zajímavého a inspirativního místa a
prostřednictvím unikátních záběrů tajných setkání, běžného
života obyvatel, přímých akcí, riotů a vyklízení Ungdomshuset
točeného zevnitř domu, sestavuje ucelený pohled na eskalaci
problému očima radikálních aktivistů a aktivistek.
Spolu s tvůrci filmu budou na tomto turné přítomni také
aktivisté/ky z domu Ungdomshuset a po promítání bude
následovat diskuze.
Zdroj: http://apunk.cz

s
squat milada

LEDEN/JANUARY 2009
7.1.
20:00, Promítání: Paskvil Speciál 80. léta
+ freeganská večeře
14.1.
20:00, Promítání: V for Vendetta
+ freeganská večeře
21.1.
20:00, Promítání: Kurz negativního myšlení
+ freeganská večeře
28.1.
20:00, Promítání: Kouř
+ freeganská večeře
30.1. TRAVESTI KARNEVAL: benefit pro
anarchofeminismus.org
16:00 promítání El Calentito
18:00 přednáška a diskuze na téma Anarchofeminismus a
volná láska.
20:00 koncert: Johnnie Rook (punk´n´roll, Berlín)
Alerta (riot folk performance)
Jedovatý Pushupky (dívčí punkcore, Litoměřice)
Exlex (crustpunk z Moravy)
Papírový panenky (girl´s progressive punk, Praha)
+ dj´s party: Elza & Tyczka (dub, breaks, electrobreakbeat)
Skate or die grrrl´s sound system
další z řady tematických večírků, na místě veganské
občerstvení, distra Anarchofeministické skupiny a riot grrrl´s
zinu Bloody Mary
Aktuální program: http://milada.org

redakce: praha(zavináč)squat.net. Příspěvky jsou vítány. Online
jsme na praha.squat.net nebo na milada.org

