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Jedná se o snímek o tom,  o čem si Anonymous myslí, že bude užitečné pro vaše přežití v 
případě násilné revoluce ve vaší zemi. Jako většina Anonymousových děl, bude se 
neustále měnit, vylepšovat, atd. Takže pozor na novější vydání.
Tato příručka není kompletní všelék, tak nevypínejte váš mozek.
Tato příručka je pro civilisty, kteří mají pocit, že budou zachyceni v násilném povstání 
nebo revoluci svrhávající represivní vládu své země. I když revoluce ve prospěch lidí je 
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radostná věc - viděno z venku,může to být krvavý nepořádek pro ty uvnitř. Tento 
průvodce vám dá některé základní myšlenky a tipy, jak vy a vaši přátelé / sousedé / 
rodina může zůstat v bezpečí v násilném zmatku kolem vás. Není to předpřipravený 
recept, ale obsahuje obecné taktiky a strategie přežití.

Ze všeho nejvíce doporučujeme:
• Nepanikařte, zachovejte chladnou hlavu.
• Dejte si pauzu a odpočinek, pokud vaše tělo potřebuje odpočinek, nedostatek 

spánku je hlavní faktor oslabení.
• Vyvarujte se konzumaci látek měnících vědomí, jako je alkohol a drogy. Budou 

zamlžovat váš úsudek a schopnost myslet a jednat racionálně. Jinak byste byl 
využit propagandou režimu, že dav tvoří parta opilých výtržníků. Nedovolte, aby 
váš pohyb byl zobrazen v nepříznivém světle.

Zpozorování prvních příznaků:
Revoluce se prostě nestane okamžitě přes noc, vyvíjejí se přes dlouhou dobu zápasu. 
Takže mějte oči a uši otevřené pro znamení příchodu povstání, jako například:

• Občanské nepokoje ve velkých městech.
• Politici a média nestydatě lžou o nejnápadnějším vývoji.
• Cenzura sociálních sítí, jako je Twitter nebo Facebook. Nemusí to být zcela zřejmé 

na první pohled, ale když jsou blokovány stránky a varování jsou jasná (např. s 
výmluvami jako dětskou pornografii).

• Cenzura starých médií, jako jsou noviny a televize (nerežimní kritický tisk).
• Zatýkání politických opozičních vůdců (V Tunisku vůdcové Pirátské strany byli 

obklíčeni a vězněni bez obvinění. Věznice následně vyhořela s mnoha lidmi 
umírajícími uvnitř).

• V dobách krize mnoho pověstí bude šířit a vyvolávat nekontrolovaný strach. Buďte 
v klidu, myslete předtím, než začnete jednat unáhleně.

• Hashtagy (krátké zprávy) vaší země, nebo jméno vašeho politického vůdce, jsou 
trendy po celém světě na Twitteru.

• Přátelé a členové rodiny žijící v zahraničí se můžou pokusit vás kontaktovat a 
zkontrolovat, zda jste v pořádku.

Proveďte přípravy
Kupte jídlo, vodu a zdravotnický materiál. Obchody budou uzavřené a nemusí dostat 
žádné dodávky, když nepokoje dosáhnou vašeho města. 20 kg rýže může udržet naživu 
jednu osobu po dobu 6 měsíců. Pokud není k dispozici rýže, zkuste obilí, brambory, 
nudle, sušené těstoviny nebo čočku, stejně tak jako spoustu konzerv.

Dále budete potřebovat mouku a sůl. Vyhledejte bezpečné zásobování vodou - 
nespoléhejte se na vodu z vodovodu, nemusí být vždy k dispozici, protože může dojít k 
poškození potrubí. Kupte si tablety na čištění vody, protože nemusíte být vždy schopni 
vařit vodu. Jakmile budete mít zásobu jídla a vody, kterou budete potřebovat, na 
suchém, chladném a bezpečném místě, uložte ji pryč od hmyzu a zlodějů.

Chcete-li zajistit, aby každý věděl, jak reagovat v případě bojů ve vašem okolí, budete 
muset  svolat rodinu nebo okolí na setkání za účelem projednání této záležitosti.

Témata diskuse by měly zahrnovat:
Kdo - Co - Kde - Proč - Kdy:

• Jmenování vedoucích a kontaktních osob.
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• Sestavit soupis členů vaší skupiny a zajistit, aby každý znal ostatní členy (nebo je 

alespoň rozpoznal).
• Co dělat při výpadcích elektrického proudu a vody.
• Jak se vypořádat s vážnými nemocemi a úrazy.
• Jak vypnout vodu, plyn a elektřinu na hlavních spínačích.
• Co dělat, když je potřeba evakuace.
• Kde se sejít, pokud budete oddělení.
• Jak rozdělat oheň na vaření a teplo.
• Zásobování vodou je nezbytné.
• Pokud jsou přítomni postižení, důchodci nebo malé děti, rozhodněte, co je potřeba 

k pomoci a kdo se bude o ně starat.
• Co dělat v případě povodně, požáru, útoku, bouře, občanských nepokojů.
• Sestavit seznam těch, kteří potřebují zvláštní lékařskou péči spolu s veškerými 

relevantními informacemi týkajících se jejich stavu, a nějaké léky, které potřebují.
• Dohodnout se na tom, co dělat a jak distribuovat potraviny a vodu, pokud 

potřebujete, nebo se rozhodnete sdílet zásoby.

Navíc byste měli:
• Rozdávat telefonní čísla tísňového volání a mít je u telefonu.

Poznámka: Při revoluci v plném rozsahu vám policie nepomůže, může být dokonce 
váš nepřítel (v závislosti na situaci), budete také potřebovat další tísňová čísla, tj.: 
ambulance, hasiči, atd. (nemusí být dostupní nebo mohou být zablokováni dalšími 
volajícími) .

• Sestavit se písemný seznam kontaktních adres příbuzných.
• Učte děti jak a kdy volat o pomoc.
• Sežeňte lékárničku Červeného kříže.
• Přístup k internetu může být váš jediný způsob, jak zjistit co se děje ve vaší zemi, 

protože státní televize může být pod přísnou kontrolou, takže se snažte být online. 
Projekty jako: 
http://cryptoanarchy.org/wiki/Dialup_For_Egypt a Tor ( https://www.torproject.org/ ) 
můžou být schopny vám pomoci. Další zdroje zde: http://rev11.info/

• Získejte fotoaparát pro dokumentování věcí, ale noste jej skrytě, protože novináři 
jsou náchylní k
útokům. Pokud můžete, sežeňte přítele pro hlídání zad při natáčení/focení. Použijte 
malý fotoaparát, takže může být snadno ukryt, nebo zamaskován jako něco jiného, 
např. malá krabička něčeho, nebo kniha, atd.

Potraviny a voda
Připravte si zásoby potravin. Mějte alespoň dostatečnou zásobu trvanlivých potravin na 
čtyři týdny (1 měsíc) po ruce. Zaměřte se na vysoce výživné potraviny, které nevyžadují 
žádné chlazení, přípravu nebo vaření a potřebují jen málo nebo žádnou vodu.
Vaše zásoby potravin mohou obsahovat:

• Konzervované maso, fazole, ovoce, nebo zelenina.
• Džusy v konzervách, kondenzované a práškové mléko (vyhněte se čerstvému 

mléku), med, polévkové konzervy nebo zelenina.
• Vysoce energetická jídla, včetně arašídového másla, želé, sušenek, sušených 

ovesných vloček, pšenice, ječmene a ostatních obilovin, sušeného ovoce, ořechu 
(pozor na případné alergie).

• Vitamíny a minerály (jako sůl nebo hořčík).
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• Speciální potraviny pro kojence, diabetiky, seniory nebo osoby na speciální dietě.
• Komfortní a protistresové potraviny: Sušenky, instantní káva, čaj, tvrdé bonbony, 

čokolády a jiné trvanlivé cukrovinky.

Ostatní náležitosti obsahují:
• Extra vybavení všech základních léků (jako analgetika, antibiotika, dezinfekční 

prostředky a některé lékárničky), protože lékárny a ordinace nebudou otevřené, 
nebo nebudou dostupné.

• Benzín pro vaše automobily a jiná vozidla.
• Hotovost, neboť banky budou pravděpodobně zavřené a bankomaty nemusí být k 

dispozici.
• Některé věci (knihy, baterie, palivové dříví atd.), které můžete obchodovat s 

ostatními.
• Dobrý hořák (nebo více hořáků - jeden pro každou osobu je dobrý) a dobrou 

zásobu baterií pro každého.
• Pokud máte děti, budete potřebovat hračky, knihy, jednoduché stolní hry, atd., 

abyste je zaměstnali.

Získání speciální pomoci
Zjistěte více o zvláštní pomoci, která může být k dispozici ve vaší komunitě. Vytvořte síť 
sousedů, příbuzných, přátel a spolupracovníků pro pomoc v případě nouze. Diskutujte s 
nimi vaše potřeby a ujistěte se, že vědí, jak funguje veškeré potřebné vybavení.
Pokud bydlíte v činžovním domě, požádejte vedení, aby jednoznačně zpřístupnilo 
východy a učinilo opatření, aby vám pomohlo evakuovat budovu. Identifikujte osoby se 
zvláštními schopnostmi, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, řidiči autobusů, atd.

Vytvořte evakuační zavazadlo
By měl mít vše, co potřebujete pro rekonstrukci svého života v případě, že budete 
evakuovat a vše bude ztraceno. Pasy, narození, svatba, adopce, rozvody a zbrojní 
průkazy, kopie pojistných smluv, hypoteční informace, dokumenty a domě a autě, velké 
nákupní stvrzenky. Pokud máte skener, ušetříte prostor a 
pomocí skenování oskenujte rodinná alba a jiné obrázky, vypalte na CD a tato CD dejte 
do evakuačního zavazadla, nebo vytvořte kopii všech vašich fotografií, videí, hudby a 
dokumentů na externí pevný disk, který můžete mít ve svém zavazadle. Ale pamatujte 
si, že CD se mohou poškodit. Ujistěte se, že máte s sebou originální doklady - pokud je to 
možné, udělejte si z nich kopie a hostujte je on-line pomocí Photobucket nebo 
Imageshack.

Sada první pomoci
Naučte se ji používat a ujistěte se, že je dobře zásobená. Sežeňte si manuál první 
pomoci a sadu, která vám umožní zastavit krvácení, dezinfikovat a léčit řezné rány - 
velké i malé. Vojáci ve Vietnamu často používali tampony přiložené na rány po kulkách. 
Pokud existuje po ruce nějaká silnější lihovina (vodka, atd.), může se použít k čištění 
rány, pokud není k dispozici čistá tekoucí voda. Šály a šátky mohou být použity jako 
obvazy, stejně tak jako povlečení.
Obecně platí -  používat selský rozum a dozvědět se, co udělat při různých zraněních. 
Zhodnotit dalších běžné věci, které mohou mít nové využití.

Obecné strategie
• Dejte dohromady malou skupinu známých přátel. Tímto způsobem můžete poznat 

agenty, jako jsou falešní civilisté, jak jsme viděli na summitu G20 v Kanadě. (Pozor 
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na kousky policejních stejnokrojů jako policejní, obvykle černé, boty, inklinují k 
pobytu malých násilných skupin.)

• Noste bílé / zelené čelenky, aby vás vojenský personál mohl rozpoznat - buďte 
vidět.

• Nedovolte dětem jít ven, pokud si nejste jisti, že je to bezpečné a nenechte je 
zmizet z očí. Šátek kolem hlavy je šikovná věc, protože je víceúčelový.

• Zůstaňte s jakýmkoliv starým nebo postiženým člověkem nebo dítětem, které je 
na ulici, protože se může ztratit nebo dezorientovat a může potřebovat pomoc.

• Kontaktujte a spojte síly s ostatními skupinami v sousedství. Každé sousedství by 
mělo působit jako nezávislý tým, ale mělo by být vždy připraveno pomoci ostatním 
v této oblasti.

• Buďte vždy na stráži s co nejvíce lidmi. Zeptejte se důvěryhodných členů armády, 
jestli vám pomohou posílit vaše skupiny přidáním vojáků do každé z nich, nebo 
zůstaňte v kontaktu s jedním z vašich členů skupiny určeným k tomuto účelu.

• Kolaborativní mapování: Použijte papír (na nakreslení mapy) nebo mapu města 
nebo ulice k označení nebezpečných / bezpečných míst, stejně tak jako míst, kde 
je poskytována pomoci, vodovodní baterie, atd. Chcete-li sdílet tyto informace, 
použijte aplikaci Google Earth (pokud jste schopni se připojit k Internetu). 
Nepoužívejte tuto aplikaci pro citlivé informace, které by mohly být zadrženy 
vládními silami, protože si je pak kdokoliv může zobrazit na mapě.

• Existují-li mobilní telefonní služby, určete jednu osobu jako kontakt pro každého, 
kdo se ztratil, nebo kdo se oddělil od skupiny. Dohodněte se na místa, kde se 
setkáte v případě, že se skupina rozdělí, místo, které jsou bezpečné, ale viditelné 
(např. parkoviště, nebo snadno rozpoznatelný dům přítele).

• NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefony pro plánování operací, jsou-li vláda a bezpečnostní 
síly vaši nepřátelé. Budou sledovány a monitorovány.

Dodatečné bezpečnostní rady
• Mějte plán a místo setkání a únikové cesty, které by měly být připraveny v případě 

nouze. Mějte lokální mapy a kompas na ruku. Satelitní talíře míří k rovníku.
• Zkuste zůstat klidný a soustředěný. Pamatujte si - jíst, pít a spát, když je potřeba. 

Vaše tělo vám dá rady, tak proti nim nebojujte.
• Naučte se rozpoznat příznaky nízké hladiny krevního cukru, vyčerpání a 

dehydratace u sebe a ostatních, stejně jako příznaky úpalu. Také se naučte 
rozpoznat příznaky astmatických záchvatů a dalších podobných problémů, a co při 
nich dělat.

• Pomozte zraněným v pohybu, kdykoliv je to možné. Dokonce i krátká procházku se 
může obrátit v menší výron. Naučte se, jak improvizovaně vyrobit nosítka nebo 
přesunout lidi do bezpečí, pokud nejsou schopni chodit bez pomoci.

• Vyhněte se jízdě autem, pokud nejste jistý a velmi zručný řidič neumíte vaše 
vozidlo udržovat v dobrém stavu. Poslední věc, kterou potřebujete, je píchlá 
pneumatika uprostřed nepokojů.

• Pokud musíte cestovat pěšky, cestujte nalehko – vezměte si jen to, co je  naprosto 
nezbytné pro cestu. Převážení velkých batohů a tašek může být nápadné, a nést 
váhu navíc může ztížit možnost rychle se pohybovat, pokud se potřebujete dostat 
pryč.

• Pokud cestujete přes oblast, se kterou nejste obeznámeni, dobře využijte silniční 
mapy, nebo se zeptejte místních obyvatel (opatrně) na cestu.

• Držte se dál od střelby a zvuků násilí, nesnažte se je prozkoumat. Pokud je to 
nutné, dělejte to nenápadně, zeptejte se v okolí pro informace spíše než se snažit 
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získat je sami.
• Určete si předem neverbální signály a kódy - musí je znát všichni členové skupiny - 

značky křídou na stěnách mohou být užitečné, nebo píšťalky a signály rukou a 
paží, atd.

• Pomozte těm, kterým můžete, ale neohrožujte tím sebe nebo vaši skupinu.
• Najděte a sbírejte hasící přístroje a požární přikrývky. Ujistěte se, že každý ví, kde 

se nacházejí a jak je používat. Nekraďte hasicí zařízení, pokud je v obydlené 
lokalitě.

• Postavte barikádu a udržujte hlídky na všech místech vstupu do oblasti, v níž jste 
ubytováni. Formujte jednotky s jednotlivci.

• Udělejte barikády vozidel v sousedních ulicích. Vždy mějte připraven vůz v 
případě, že někdo bude potřebovat lékařskou pomoc. Chladničky, pračky a další 
těžká technika jsou také užitečnými součástmi těchto překážek.

• Nevěřte barikádě jako bezpečné ochraně před palbou. Naplňte pytle s pískem 
nebo kopejte příkopy pro další ochranu, ale nesvěřujte svůj život takovým věcem.

• Pokud musíte bojovat, je to nejlepší udělat uvnitř budov, kde palné zbraně mají 
menší výhodu - nemohou se pak jen vzdálit a udržovat palbu.

• Nepokoušejte se bojovat proti lidem, kteří mají palné nebo jiné zbraně. Zůstaňte 
klidný a zdržte se náhlých pohybů v přítomnosti všech ozbrojených protivníků.

• Vašemu okolí se spíše vyhnou nepřátelské skupiny, pokud vnímají možnost 
organizovaného a značného odporu.

• Pokud jste na pochybách, ustupte na bezpečnější místo (vyvýšené místo, pokud je 
to možné). Ujistěte se, že ti, kterým důvěřujete, všichni shodně ustoupí v případě 
chaotické situace.

• Nebuďte hrdinou. Umírání v zoufalé snaze zachránit dva, zabije tři. Snažte se 
analyzovat situaci, než začnete jednat.

• Dělejte hluk pro upozornění ostatních sousedů o hrozbách. Ujistěte se, že všichni 
jsou si vědomi toho, co tyto zvuky naznačují. Lidé neznající tento zvuk jej můžou 
chybně považovat za ohňostroj, apod. Dělejte charakteristický zvuk: použijte 
píšťalku, vuvuzelu, nebo kravský zvon, můžete se dokonce naučit pískat sami. 
Jakýkoliv hlasitý nástroj může být dobrým řešením.

• Ochrana začíná ochranou sebe sama:
o Ujistěte se, že máte dostatečnou ochranu hlavy (i pánev je něco, ale přilba 

na jízdní kolo / motocyklová helma je nejlepší), ale minimum je baseballová 
čepice nebo klobouk.

o Ochranné brýle na oči, nebo sluneční brýle.
o Šátek na nos a ústa.
o Dobré pevné boty, které jsou pohodlné pro chůzi na dlouhé vzdálenosti a 

které vás ochrání před rozbitým sklem, hřebíky a dokonce možná 
elektrickým proudem (kvůli pryžové podrážce). Pokud si půjčujete boty, 
mějte je ve správné velikosti, abyste neměli puchýře, které se mohou zanítit 
velmi rychle. Pokud jste náchylní k tvorbě puchýřů, používejte papírové 
pásky (páska slouží k držení obvazů na místě).

o Ujistěte se, že máte několik párů ponožek. Pokud jsou vaše nohy vlhké, 
stávají se velmi náchylnými k tvorbě puchýřů a vředů. Chcete-li tomu 
zabránit, vyměňte ponožky, pokud jsou vaše nohy mokré.

• Ubytujte se v místě, kde si můžete prohlédnout okolí a které je dobře viditelné pro 
váš tým.

• Nikdy se neoddělujte sám od skupiny.
• Pro zvýšenou ochranu by měly skupiny v rámci místních komunit zůstat spolu.
• Informujte ostatní o tom, co děláte a sdílejte s nimi informace - organizujte a 
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udržujte kontakt s jinými sousedstvími.

• Zapište si SPZ a jiné informace o vozidle (barva, značka, model, atd.) v případě 
podezřelé aktivity. Počty osob, věk, pohlaví, atd., jsou také užitečné. Pořiďte 
fotografie a videa nepřátelských lidí mobilním telefonem, ale nenápadně.

• Zůstaňte v klidu a vyhněte se všem hádkám a bojům, jste na mírovém obranném 
postupu, ne na útočném.

• Zorganizujte směny pro hlídky kolem tábora.
• Noste bílé / zelené čelenky, aby vás vojenský personál mohl rozpoznat.
• Nikdy nenoste vojenské maskování - nesmíte být chápán jako žoldák.
• Ujistěte se, že mobilní telefon má baterie plně nabité. Mějte pár mincí po ruce, 

nebo se snažte získat telefonní kartu (pokud je dostupná ve vaší zemi), a 
poznamenejte si umístění veřejných telefonních automatů a jejich dostupnost. 
Pokud můžete, pořiďte si satelitní mobilní telefon.

• Obchodujte kontaktní telefonní čísla s jinými skupinami jako je ta vaše, abyste se 
mohli vzájemně podporovat s informacemi a ochranou. Pamatujte si: informace je 
nejvíce zásadní význam ochrany!

• Vždy mějte  nouzová telefonní čísla po ruce. Každý musí vědět, co dělat v případě 
problémů a kam se obrátit (nejbližší nemocnice, domov příbuzného, atd.).

• Naučte se používat dial-up modem pro přístup k internetu a jak využívat 
mezinárodních dial-up služeb. http://cryptoanarchy.org/wiki/Dialup_For_Egypt

• Vidíte-li zvěrstva, snažte se je zaznamenat a nahlásit je mezinárodním médiím (ale 
až poté, co bezpečně informujete sousedy na jejich ochranu). Datum, čas, místo, 
které strany byly zúčastněné, co to bylo a co se stalo. Máte-li přístup na web, 
můžete zanechat zprávu. Mějte někoho ve vašem okolí, kdo se vyzná v internetu a 
zajistí šíření zpráv, ale pouze v případě, že je to bezpečné. Pokud je to bezpečné, 
obraťte se na další svědky k ověření informací.

• Pracujte v krátkých směnách (3 až 4 hodiny), ale každý musí mít zajištěn 
adekvátní spánek - ospalé stráže nejsou ostražité a ospalí lidé dělají snadno chyby. 
Starší lidé a děti potřebují mnohem více spánku - nezapomeňte na to.

Jak se vypořádat s mimořádnými situacemi
Znásilnění:
Nejlepší ochranou proti znásilnění je to, abyste se nedostala do situace, kde by se to 
mohlo stát.

• Nikdy nevycházejte ven sama (jak v noci, tak i ve dne).
• Snažte se jevit nežádoucí a nezajímavá, ale netvařte se bezmocně nebo 

neschopna uniknout.
• Noste oblečení, které pokrývá většinu kůže a oblečení, které jde útočníkům těžko 

odstranit, ale nebrání vám při běhu, nebo lezení přes plot.
• Noste džíny, pásky, roláky, atd.
• Nenoste sukně.
• Noste slušné boty, ve kterých můžete běžet, např. tenisky.
• Nikdy neopouštějte veřejná místa.
• Nevěřte novým kamarádům.
• NIKDY neprovokujte! Co mohlo být v pořádku ve stabilní společnosti, vás může 

dostat do hlubokých problémů v době, kdy chybí podpora orgánů činných v 
trestním řízení.

• Noste snubní prsten, i když nejste vdaná.

Pokud se tomu nemůžete vyhnout:
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• Zabraňte převezení na jiné místo, využijte pasivní rezistence, snažte se zůstat na 
místě.

• Křičte "hoří!" a ne "pomoc!", bude pak reagovat více lidí.
• Používejte svou hlavu a zhodnoťte situaci, neztrácejte energii.
• Pokud jste chycena čekejte na příležitost utéct.
• Musíte-li bojovat, útočte na oči, hrdlo a genitálie, snažte se zlomit / vykloubit prsty.

Plenění a loupeže
Obecně platí, že pokud vás nechtějí zabít, nebo znásilnit (zejména pokud jsou ozbrojení), 
nejlepší možnost je jim dát to, co chtějí.

To snižuje dobu, po kterou budete vystaven zbrani a noži a je poté méně času, při 
kterém byste mohl být zabit nebo zraněn. Nejlepší způsoby, jak se vyhnout okradení a 
plenění jsou:

• Nechlubte se zásobami jídla, svými penězi nebo něčím, co by mohlo mít pro 
ostatní hodnotu.

• Nevěřte novým lidem.
• Ukryjte cenné věci na různých místech, takže pokud vás někdo ohrožuje, můžete 

mu dát co chce a ještě vám zbudou bezpečné rezervy.

Jak se vypořádat s násilnými nepokoji

Buďte připraven
Pokud víte, že v oblasti bude vzpoura, ale nemůžete odcestovat jinam, proveďte tato 
jednoduchá opatření k ochraně sebe sama. Noste oblečení, které minimalizuje množství 
odhalené kůže - dlouhé kalhoty a rukávy, dobré vycházkové boty, když jdete ven, a 
promyslete si možná únikové cesty a bezpečná útočiště před vším, co by se mohlo stát. 
Noste s sebou drobnou hotovost v případě, že potřebujete rychle zařídit dopravu, 
vyplatit lupiče, nebo uplatit policii na kontrolním stanovišti. Neskrývejte všechny peníze 
na jednom místě. Noste je kolem těla, v botách, slipech, připnuté na vnitřním oblečení 
atd. Pokud cestujete do zahraničí, zaregistrujte se konzulátu vaší země a noste vždy u 
sebe svůj cestovní pas a / nebo vízum.

Zůstaňte v klidu
Nepokoje přináší intenzivní emoce, a pokud chcete přežít, držte se raději stranou. Váš 
adrenalin a instinkty přežití budou nastartovány, ale snažte se myslet racionálně, klidně 
a sledovat metodicky bezpečnost.

Nepřidávejte se na něčí stranu
Pokud jste se chytli ve vzpouře, nepřidávejte se na něčí stranu. Zkuste se vypadat 
nenápadně jak je to jen možné a pomalu a opatrně se přesuňte z davu.

Vyhýbejte se zasažení chemickými látkami k potlačení nepokojů
Policie může nasadit látky k potlačení nepokojů (slzný plyn), aby se rozešel dav. Tyto 
chemikálie mohou způsobit silnou bolest, dýchací potíže a slepotu. Snažte se držet dál 
od předních řad nepokojů a naučte se rozpoznávat signály, že byli použiti agenti pro 
kontrolu davu a jak zvládat vystavení těmto chemikáliím.

Běžte pryč od nepokojů
Čím více času strávíte uprostřed nepokojů, tím větší máte šanci, že budete zraněn či 
usmrceni. To znamená, že ve většině případů je lepší odejít pomalu z nepokojů. Pokud 
poběžíte, budete na sebe upozorňovat, takže je obvykle nejlepší chodit pomalu. Je 
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nebezpečné vyniknout v davu. Pohybujte se s davem stejným tempem, dokud nejste 
schopni uniknout do dveří nebo do vedlejší ulice nebo stromořadí. Může to být také 
výhodné zůstat s davem, pokud si nejste jistí, že můžete bezpečně uniknout, protože 
vám to pomůže zůstat nenápadní a zlepšit své šance na přežití, pokud dojde ke střelbě.

Přemýšlejte o pohybu davu
Jako proudy v oceánu. Ve velkých nepokojích se bude dav ve středu pohybovat rychleji 
než lidé na okraji. Takže  pokud se ocitnete ve středu, měli byste se snažit pohybovat v 
jiném směru, ale sledovat tok a pomalu si najít cestu ven. To vyžaduje trpělivost. Nikdy 
se nepohybujte proti proudu davu, i když začíná útěk - to je to, proč tolik lidí je vážně 
zraněných v klidných davech.

Pokud uvíznete při útěku
Snažte se pohybovat v diagonálním směru s proudem a na okraji útěku. Vyvarujte se 
pádu na zem.

Vyhněte se hlavním silnicím
Hlavní silnice, náměstí a jiné vysoce frekventované oblasti by mohly být přeplněné 
vzbouřenci. Pokud je to možné, držet se ba méně frekventovaných bočních ulicích, aby 
jste se vyhnuli davu.

Cestujte v noci
Pokud se nemůžete vyhnout cestování, dělte to nejlépe za bezměsíčné nebo zatažené 
noci. Nechoďte po velkých, otevřených a dobře osvětlených místech.

Vyhněte se veřejné dopravě
Autobusy, metro a vlaky budou pravděpodobně mimo provoz, stanic budou 
pravděpodobně plné lidí. Dokonce i když se vám podaří dostat se na vlak nebo autobus, 
výtržníci vás můžou zastavit. Stanice metra jsou velmi špatná místa, protože z nich jde 
těžko uniknout a protože látky k potlačení nepokojů (slzný plyn) jsou obecně těžší než 
vzduch a mohou se snášet dolů do stanic metra a hromadí se tam.

Nezastavujte své auto
Pokud máte štěstí a auto, můžete odjet pryč od nepokojů a nezastavujte se, dokud 
nedojedete na bezpečné místo. Jeďte skrz nebo kolem davů, které blokují vaši únikovou 
cestu, přiměřenou rychlostí. Můžete použít klakson. Mějte uzamčené dveře a okna.

Jízda proti policii může být interpretována jako příprava k použití vozu jako zbraně. 
Policie je vyškolena a připravena chránit se před smrtelným ohrožením což znamená, že 
byste mohl být zastřelen. Čekejte až vám dá policie signál k jízdě.

Aktivisté můžou považovat váš vůz za hrozbu, protože byly četné případy rozzlobený 
neprotestantů,  kteří najížděli do protestujících. Jakýkoliv průjezd skrze dav dělejte 
pomalu a obezřetně, agrese by mohla vést k tomu, že by vám vaše auto poškodili.

Dostaňte se dovnitř a zůstaňte uvnitř
Typické nepokoje se vyskytují v ulicích nebo jinde venku. Být uvnitř, a to zejména ve 
velké, robustní konstrukci, může být vaší nejlepší ochranou proti povětrnostním 
podmínkách, ve sklepě se dá schovat před davem. Mějte uzamčené dveře a okna, 
nedívejte se na nepokoje z oken nebo balkonů, snažte se přesunout dovnitř místnosti, 
kde je nejmenší nebezpečí, že budete zasažen kamenem nebo kulkou. Pokuste se najít 
nejméně dva východy v případě, že budete potřebovat ve spěchu evakuovat budovu. 
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Zkuste kontaktovat policii nebo konzulát ve vaší zemi, aby věděli, kde jste, a mějte se na 
pozoru před znamením ohně. Je-li budova v ohni, dostaňte se rychle ven. Pokud se 
vzbouřenci dostanou do budovy, snažte se propašovat ven nebo skrýt.

Bezpečnost při nevyhnutelné konfrontaci
Slzný plyn:

• Podívejte se na vítr a jděte proti větru.
• Šiřte informace o tom, kam jít mezi demonstranty na ulicích.
• Nikdy nechoďte ven bez masky - i papírové škrabošky z ordinací nebo masky 

použít na krytí nosu a úst při zahradničení poskytují určitou ochranu.
• Noste oblečení ze syntetických vláken (Nylon, Akryl, Polyester). Slzný plyn nebude 

zůstávat na oblečení z těchto vláken.
• Tkanina s octem pomůže neutralizovat slzný plyn.
• Můžete použít fyziologický roztok (od kontaktních čoček) pro vypláchnutí očí 

zasažených slzným plynem, případně použijte aspoň čistou vodu.
• Motorkářské helmy mohou také pomoci.

Protidemonstrační policajti a gumové projektily
• Víka od popelnic jako štíty pro ochranu.
• Můžete použít lyžařské a motorkářské vybavení ke zmírnění dopadu gumových 

projektilů a policejních obušků.
• Pokud nemáte nic takového, použijte pleny pro dospělé a plastové víko na ochranu 

pohlavních orgánů a hrudníku.
• Nenoste nic příliš těžké, protože vaše rychlost běhu je vaší hlavní předností oproti 

těžce vybaveným policajtům.
• Policisté obvykle nosí ochranu obličeje, jako jsou plynové masky apod., pokud je 

boj nevyhnutelný, použijte barvu ve spreji na průzory jejich masek, abyste mohl 
uniknout.

Ostré střelivo
• Obecně konečnou fázi obrany vládu je použití ostré munice proti svým občanům. 

Pokud je použita, režim se blíží ke svému konci.
• Obvykle není používáno pro zabití, ale zranění lidi. Protože v davu 100 

demonstrantů, jeden mrtvý znamená 99 plně fungujících. Jeden zraněný zaměstná 
alespoň 20 z nich a výkřiky zraněných budou budit hrůzu v srdcích druhých. Jejich 
morálka bude trpět a snadněji se podmaní.

• Pokud je někdo zraněn přiřaďte dva nebo tři lidi, aby ho dopravili z 
bezprostředního nebezpečí.

• Dostaňte ho do sanitky, ke zdravotnickému personálu nebo k nejbližší osobě 
s lékárničkou.

• Vždy mluvte se zraněnou osobou: Řekněte jí, že budete dbát na to, aby se dostala 
do pořádku. Za žádných okolností nedělejte nic, co by vedlo k panice, pláči, křiku 
apod. Tím se zamezí nežádoucí pozornosti nepřátelských sil a udržíte vysokou 
morálku.

• Dobré zacházení ze zraněnými bude motivovat více demonstrantů k pobytu a boji.
• V případě použití ostré munice okamžitě vypadněte pryč!
• Stáhněte se pomocí aut, vchodů do sklepů, zahradních stěn, čehokoliv, co se dá 

použít jako krytí při útěku.

Protestování násilných oponentů
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Protestní chování "mimo kontrolu"

Koncept
Pojem "mimo kontrolu" je založen na decentralizované organizační struktuře a 
nekontrolovaném pohybu davu který se pak najednou objeví jako dav. Účastníci protestu 
se snaží rozejít a sejít se na různých místech, aby se pokusili skrýt hranice mezi 
demonstranty.

Cíl
Uzavřený protest může být ovládán a řízen poměrně snadno policií. Tento koncept se 
snaží udělat analýzu protestu a jeho proudění obtížné pro policii.
Černé blokování: Nemusí být spojeno s žádnou skupinou nebo ideologií, je to prostě 
taktika, a funguje. Je určeno jak pro obranu, tak pro útok.

Podobné oblečení
• Je těžší rozpoznat jednotlivce.
• Dělá dav větším, než skutečně je.
• Identita protestujících (maska "Guy Fawkes").

Masky
Chrání identitu. Je-li režim u moci a vaše tvář je odhalena během protestu, můžete 
očekávat, represe, vězení nebo dokonce smrt. Mějte svou identitu skrytou, když jste na 
veřejnosti! Sluneční brýle a šátek přes nos a ústa je jednoduchý nástroj skrývající 
totožnost, pokud se vám podaří sehnat masku, pak ji použijte. Ujistěte se, že nejsou 
vidět žádné zvláštní identifikační znaky (např. tetování, jizvy, mateřská znaménka). 
Pokud je to možné, přineste další masky pro lidi, kteří je nemají. Chraňte sami sebe proti 
vdechnutí slzného plynu, mějte u sebe ocet a fyziologický roztok.

Taktika
Ať už postupujete nebo ustupujete, vytáhněte bordel (z popelnic, kontejnerů na odpad, 
pneumatiky, atd.) za vás postup. Tím se zpomalí obrněné transportéry a policie, což vám 
zachová mobilitu. Pokud existují v blízkosti vozidla, obvykle dva nebo tři lidé mohou 
tlačit normální auto kam potřebujete, stačí pouze jedna osoba pro řízení a zablokování 
úzkých uliček a částečně silnic.

Nenechte se chytit
Pokud uslyšíte někoho říkat že budete zmlácen, šiřte to mezi další demonstranty. 
Vyslechněte pozorovací týmy, které vám řeknou, kam jít. Jejich úkolem je zabránit ve 
vstupu do situací / oblastí, ve kterých byste padli do pasti a následně do vězení, nebo 
ještě něco horšího!

Buďte chytrý, buďte opatrný
Bezpečí je ve skupině. Snažte se co nejvíce, abyste zůstali s přáteli kolem a hlídali jeden 
druhému záda za všech okolností. Vyvarujte se rozdělení. Buďte opatrní při zacházení a 
mluvení s lidmi, které neznáte. V případě, že jste rozděleni, zůstaňte kde jste, pokud je 
to bezpečné. Opět se ujistěte, že vy a vaši přátelé jste se předem dohodli na místě 
setkání, pokud budete rozděleni, a kontaktní osobu, pokud jste chyceni, nebo jinak 
neschopni opustit oblast.

Lidé se k vám hlásí, ale které neznáte osobně, by mohli být tajní agenti. Vyhněte se 
odhalení své identity. Ujistěte se, že nikdo jiný než provozovatel komunikace týmu 
komunikuje prostřednictvím rozhlasové stanice, kterou užíváte. Buďte opatrní při 
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používání veřejných telefonů, mobilní sítě nemusí být vždy k dispozici, tak se ujistěte, že 
máte zálohu. Mohlo by to způsobit narušení bezpečnosti v případě, že nežádoucí osoby 
(policie nebo jiné orgány) špehují vaše konverzace.

Mějte vyznačené místo setkání nebo dvě, a určený čas, kdyby se někdo oddělil od hlavní 
skupiny. Využívejte východ a západ slunce pro schůzky. Nedělejte schůzky blízko 
známých památek, je velmi pravděpodobné, že toto je místo, kde budou bezpečnostní 
síly jako první.

Další tipy, nástroje, rady, apod.:
• http://dl.dropbox.com/u/20859980/LDS%20Preparedness%20Manual.pdf  
• http://hamburger-anon.blogspot.com/2011/02/few-useful-tools-to-help-  

revolutions.html
• http://hamburger-anon.blogspot.com/2011/02/tools-to-help-revolutions-part-ii.html  
• http://www.multiupload.com/O6UAG395CO  

Částečný překlad manuálu Anonymous - Survival Guide for Citizens in a 
Revolution dostupného na
http://www.scribd.com/doc/56546855/Anonymous-Survival-Guide-for-Citizens-in-a-
Revolution
a
http://www.uloz.to/9152723/anonymous-survival-guide-for-citizens-in-a-revolution-pdf

http://www.uloz.to/9152723/anonymous-survival-guide-for-citizens-in-a-revolution-pdf
http://www.scribd.com/doc/56546855/Anonymous-Survival-Guide-for-Citizens-in-a-Revolution
http://www.scribd.com/doc/56546855/Anonymous-Survival-Guide-for-Citizens-in-a-Revolution
http://www.multiupload.com/O6UAG395CO
http://hamburger-anon.blogspot.com/2011/02/tools-to-help-revolutions-part-ii.html
http://hamburger-anon.blogspot.com/2011/02/few-useful-tools-to-help-revolutions.html
http://hamburger-anon.blogspot.com/2011/02/few-useful-tools-to-help-revolutions.html
http://dl.dropbox.com/u/20859980/LDS%20Preparedness%20Manual.pdf
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