
bujemy pieniędzy na prawnika, opłaty sądowe i inne 
wydatki prawne, jak również wegańskie jedzenie.
Datki, benefity, zbieranie pieniędzy to działania nie-
zwykle potrzebne i niesamowicie doceniane. 

Konto w banku: 8760190237/0100,
IBAN: CZ98 0100 0000 0087 6019 0237

Kod swift: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

>> ORGANIZUJ AKCJE SOLIDARNOŚCIOWE 
takie jak Grupa Solidarności w Sankt Petersburgu.

>> MOŻESZ ZADZWONIĆ, NAPISAĆ albo nawet 
odwiedzić (jeśli to możliwe) władze więzienia 
Pankrac i zażądać stosowania się do regulaminu 
dotyczącego diety osadzonych.

Adres więzienia Martina:
Vezenska sluzba CR, Vazebni veznice Praha – Pankrac, 
PO BOX 5, 140 57 Praha4, Czech Republic. Tel: +420 261 
031 111, e-mail: vvpankrac@vez.pan.justice.cz
Adres więzienia Igora: 
Vezenska sluzba CR, Vezebni veznice Praha – Ruzyne, 
Stare namesti 3, 161 02 Praha 6, tel: 220 510 000, e-po-
daltelna@grvs.justice.cz

- MOŻESZ ROZPRZESTRZENIAĆ INFORMACJE 
I PODAWAĆ LINKA: antifenix.noblogs.org  
lub też wesprzeć jakiekolwiek z zapowiedzianych 
wydarzeń, rozprowadzając info i rozdając nasze 
materiały.

Istnieje wiele możliwości wsparcia - nawet niewiel-
kie grupy mogą zorganizować skuteczną akcję 
solidarnościową:

>> POWIEDZ LUDZIOM O TEJ SPRAWIE: o op-
eracji Fenix krąży wiele nieprawdziwych informacji. 
Policja i media ciężko pracują nad tym aby stworzyć 
narrację, w której to anarchiści pragną zniszczenia 
wszystkiego na ich drodze; chcą atakować a nawet 
zabijać ludzi,  policja natomiast sprawnie schwytała 
terrorystów planujących atak. Ta historia jest powtar-
zana w interesie władzy a nie po to, aby dowiedzieć 
się jaka jest prawda. Musimy zmienić tę narrację za-
nim dojdzie do procesu czwórki Feniksa, aby zapo-
biec podobnym represjom w przyszłości.

>> ROZDAJ TĘ ULOTKĘ I INNE MATERIAŁY 
WSPIERAJĄCE OSOBY REPRESJONOWANE. 
Dostępnych jest wiele materiałów, m.in. ta ulotka jak 
również inne, koszulki itd. Możesz rozstawić stoisko 
na kolejnym wydarzeniu w twojej okolicy, tak jak nasi 
towarzysze w Sztokholmie, Edynburgu i Dreźnie.  
Materiały można znaleźć na stronie antifenix.no-
blogs.org lub  pod e-mailem antifenix@riseup.net

>> ZAGRANICĄ MOŻESZ WYWRZEĆ NACISK 
NA CZESKĄ AMBASADĘ tak jak nasi przyjaciele w 
Edynburgu

>> PUŚĆ WODZE WYOBRAŹNI. Wsparcie może 
być również wyrażone poprzez akcje twórcze albo 
przez stary dobry benefit, malowanie graffiti, zrzu-
canie transparentów, skłotowanie, pisanie piosenek. 
Kreatywność nie ma granic, tak jak nasza wola po-
mocy.  Uważaj jednak przy doborze działań, aby nie 
pogorszyć sytuacji.

>> DAJ DOTACJĘ: Jest to niestety dopiero początek 
bardzo długiej i drogiej walki sądowej. Nadal potrze-

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ PRAWDZIWĄ BRONIĄ

 Odnosząc się do domniemania niewinności 
chcielibyśmy nadmienić, że służby, które aresztują 
i oskarżają ludzi paradoksalnie postępują niez-
godnie z prawem (z którym się nie zgadza-
my a którego zmiana jest poza naszą kontrolą) 
i chcielibyśmy oczyścić Martina, Petera, Ales oraz Igora 
z wielu kłamstw, które o nich napisano. Cała czwórka 
jest dla nas przyjaciółmi i towarzyszami czy też po pros-
tu ludźmi, którzy zasługują na nasze wsparcie, nawet 
jeśli przegrają i zostaną skazani. Mogą być skazani 
i uwięzieni za czyn, którego się nigdy nie dopuścili i który 
najprawdopodobniej był rezultatem skoordynowanej, ta-
jnej pracy policyjnej.
 Podobny los może spotkać każdego z nas, 
za wyrażanie niezgody na dominację i nierówności. 
Dla Alesa, Martina, Petra oraz Igora wsparcie 
z zewnątrz to obecnie najważniejsza rzecz. Gdy jesteś 
w więzieniu, czas płynie inaczej  i podczas gdy my 
cieszymy się latem czwórka z nich siedzi w całkowitej 
izolacji; bez roślinności, śpiewu ptaków, pływania 
w rzece, wycieczek rowerowych, siedzenia z przyjaciółmi 
przy ognisku, uprzejmych słów, uścisków, miłości, 
możliwości swobodnego poruszania się, oglądania 
słońca, prawie bez jedzenia. Solidarność jest dla nas 
-  osób o poglądach antyautorytarnych - podstawową 
ideą oraz jedną z najsilniejszych motywacji -  nikt 
nie zdoła jej zniszczyć siłą fizyczną. Siostra Martina: 
„Gdy oni będą wiedzieli, że wspieramy ich i jesteśmy 
w stanie zrobić wszystko, co  w naszej mocy aby ich wesprzeć 
i zachęcić, będą czuć się silniejsi i trudniej będzie ich złamać. 
Muszą wiedzieć, że jesteśmy tu dla nich...”
Podaj dalej!

ANTYFENIX

więcej informacji na:  antifenix.noblogs.org

Informacje na temat niedawnych represji policyjnych 
wymierzonych przeciwko anarchistom w Czechach.
Lipiec 2015

ANARCHISTYCZNY
CZARNY KRZYŻ



  
 Niedawno, w kwietniu 2015 r., czeska policja  
rozpoczęła operację przeciwko ruchowi anarchistyc-
znemu, antypaństwowemu oraz ruchowi animal-
istycznemu. Operacja ta znana jest pod krypton-
imem „Fenix”. Podczas początkowej fazy wiele osób 
zostało przesłuchanych, niektórzy z nich zostali 
aresztowani, dokonano obławy na kilka miejsc. Polic-
ja skonfiskowała serwery, komputery, pen drive’y, 
aparaty fotograficzne, telefony i inne urządzenia 
elektroniczne i nośniki danych. Nadal nie wiemy 
jaki jest rzeczywisty rozmiar tej akcji i ile osób jest 
monitorowanych oraz jakie są zamiary policji. Kilka 
razy zdarzyło się, że policja fabrykowała lub celowo 
ukrywała pewne ważne informacje po to aby uzyskać 
pozwolenie na przeszukanie różnych lokali i aresz-
towanie ludzi. 
 Media jak na razie skupiają się na sprawie 
„terroryzmu ekstremalnej lewicy”. Z 11 osób aresz-
towanych na początku akcji, trzy osoby nadal 
przebywają za  kratkami i oczekują na proces. Petr i 
Martin są oskarżeni o „spisek w celu przeprowadze-
nia ataku terrorystycznego” a Ales o posiadanie niel-
egalnej broni.
 Dziś wiemy, że „akcja” mająca na celu atak 
na pociąg została zaplanowana i współorganizowana 
przez (co najmniej) dwóch tajniaków. Policja twi-
erdzi, że zapobiegła temu atakowi poprzez aresztow-
anie Petra i Martina oraz dwóch innych osób (wobec 
których trwa obecnie śledztwo bez zastosowania 
aresztu). Specjalnie wyszkoleni policjanci infiltrow-
ali grupę i udało im się zdobyć ich zaufanie w celu 
uzyskania informacji. Po jakimś czasie, gdy inwigi-
lacja ich nowych „przyjaciół” została ugruntowana, 
zaczęli coraz częściej mówić o potrzebie przeprow-

 Sam fakt, że Igor jest obywatelem Rosji pode-
jrzanie dobrze pasuje do obecnego kontekstu polityc-
znego. Ze względu na poczucie zagrożenia ze strony 
Rosji ministerstwo obrony podpisuje obecnie kontakt 
zezwalający na obecność amerykańskich żołnierzy 
oraz na ulokowanie amerykańskich baz wojskowych 
na terenie Czech. Mówi się również o obowiązkowej 
służbie wojskowej. 
 „Dla mnie jest to potwierdzenie, że obecny 
kierunek jaki obrałem w ministerstwie jest słuszny” 
skomentował Stropnicky, minister obrony Czech. 
 Igor został osadzony w najgorszych warunk-
ach, z dużymi obostrzeniami. Nie ma zezwolenia na 
odwiedziny, a jego korespondencja jest wnikliwie 
sprawdzana, przez co dochodzi do niego z kilku-
tygodniowym opóźnieniem.
Jesteśmy z Wami!

adzania  bardziej bojowych akcji  -  zaczęli też akty-
wnie uczestniczyć w ich przygotowaniach.
 Prawnik Martina powiedział podczas wywi-
adu: „Mój klient uważa całą sprawę za efekt policyjnej 
prowokacji, nie miał on na celu żadnego planow-
ania ani przeprowadzenia ataku terrorystycznego. 
Jak stwierdził, gdyby nigdy nie spotkał tych tajnych 
funkcjonariuszy, prawdopodobnie nigdy nie miałby 
obecnych problemów”.
 To właśnie policjanci wymyślili całą akcję. 
Bez ich inicjatywy, do zaistniałej sytuacji w ogóle by 
nie doszło. Celem policji było najprawdopodobniej 
zdyskredytowanie, zastraszenie i podzielenie całego 
ruchu anarchistycznego oraz zebranie możliwie jak 
największej ilości informacji na temat grup, działań 
i jednostek. 
 29 czerwca 2015 sąd okręgowy w Pradze 
zadecydował o umieszczeniu towarzysza Igora w 
areszcie.
Igor został oskarżony w innej sprawie przeciwko „ek-
stremizmowi radykalnej lewicy”. Aresztowano go w 
piątek a osądzono w niedzielę.
 Według policji Igor brał udział w ataku kok-
tajlami mołotowa na dom ministra obrony Czech. 
Nie istnieją żadne zdjęcia ani nagrania tego „ataku”. 
Nie było żadnego pożaru, mimo że zostały rzucone 
cztery butelki z benzyną. Żadne inne dowody tego 
„ataku” nie zostały upublicznione, nikt nie wziął 
odpowiedzialności za to wydarzenie. DNA IGO-
RA NIE PASUJE DO DNA ZNALEZIONEGO NA 
BUTELCE. Policja nie sprawdziła zapisu monitor-
ingu z wejścia do akademika Igora (jedyny możliwy 
punkt wyjścia, okna są okratowane), gdzie widać, że 
Igor przebywał w swoim pokoju podczas ataku.
 Ten rzekomy atak koktajlami mołotowa 
wygląda jak kolejna sfabrykowana sprawa, zwłaszcza 
gdy weźmie się pod uwagę to, że (rzekomy) atak na 
pociąg był wymyślony przez policyjnych infiltra-
torów. 

OPERACJA FENIX, INFILTRACJA
POLICYJNA I PRAWDOPODOBNIE
SFABRYKOWANA SPRAWA


