PODPORA
Infoshop můžete podpořit pravidelným nebo jednorázovým
převodem na účet. Takto získané prostředky přispívají na
nájem infoshopu, případně na poplatky za energie. I 50Kč
měsíčně udělá hodně. Další věci, co se nám hodí, najdete na:
http://sale.451.cz/podpora/
Číslo účtu: 262592202/0300

KONTAKT
Orebitská 14
130 00 Praha 3 – Žižkov
sale@riseup.net

OTEViRACiÍDOBA
úterý, středa, čtvrtek 18:00 – 21:00
V jiné dny je otevřeno podle programu, který najdete na:
http://sale.451.cz/ a https://radar.squat.net/en/prague/salé
V otevřené dny se od 19:00 podává veganská večeře.

Salé je anarchistické infocentrum, které nabízí prostor antiautoritářským kolektivům a jednotlivcům. Anarchismus pro
nás není dogma a ani nejsme uzavřeni v nějaké subkultuře.
Otevřeno je i pro ty, kteří se za anarchisty nepovažují. Salé
funguje od ledna 2012 a za tu dobu zde proběhly stovky akcí,
diskuzí, promítání, workshopů a koncertů. Vznikly zde nové
skupiny a iniciativy. Z mnoha můžeme jmenovat aktivity
proti anticiganismu, akce na podporu uprchlíků, podporu
politických vězňů, nebo sdružení rodičů a dětí MamaTata,
které zde začalo s přednáškami a v současnosti většinu svých
aktivit přesunulo do ASC Klinika.
Salé je pojmenováno po pirátské kolonii v Maroku, která byla
v 17. století několik desítek let ekonomicky, politicky a duchovně nezávislým územím. Flotilu, a tím i sílu, pomohli Salé
vybudovat Renegadoes − lidé, kteří opustili křesťanskou Evropu
a pod pirátskou vlajkou okrádali obchodníky pre-kapitalistikých
časů. Salé bylo základnou pro jejich subversivní aktivity, stejně
jako je teď pro nás. Aktivity stavěné na jiných principech
a hodnotách, než nám vnucuje stát a většinová společnost.
Kromě kromě dále uvedených projektů si můžete půjčit knihu
z naší knihovny. Najdete zde také Freeshop, kam můžete
přinést, co nepotřebujete, nebo odnést, co se
Vám hodí. V PC dílně lze najít nebo nechat
počítače, monitory, tiskárny i další elektroniku.
Je tu i krabice na staré funkční telefony
a baterie. Druhou stěžejní funkcí by mělo být
sdílení vědomostí. Vyměnit harddisk nebo
nainstalovat Linux nemusí být vůbec složité.

FOOD NOT BOMBS PRAHA

DISTRO
Salé distribuce funguje i mimo infocentrum a její záběr nejsou
pouze knihy a časopisy. Z českých vydavatelů spolupracujeme
například s Anarchistickou Federací, Antifašistickou akcí,
Anarchistickým Černý Křížem nebo Broken Books. Dlouhodobě
objednáváme publikace od londýnského kolektivu Active
distribution, díky kterému jsou v distru ve velkém zastoupena
zahraniční vydavatelství (AK Press, Pluto Press, PM Press,
Verso…). Největší část tvoří ziny a časopisy. Můžete u nás koupit
i několik druhů kávy od německého kolektivu Café Libertad
a podpořit tak zapatistické komunity v Chiapasu.

POTRAVINOVe DRUzSTVO ZISKOFF
Ziskoff je neformální skupina sdružující konzumenty a výrobce
veganských potravin. Impulzem ke vzniku byla potřeba
zásobování kuchyně samotného infocentra, ale i lidí z okolí,
v rámci možností i potravinové nezávislosti. Ziskoff navazuje
na tradici prvorepublikových potravinových družstev, kterých
bylo v době největšího rozmachu kolem roku 1920 na dvě stě.
Jedním z hlavních cílů družstva je zkrátit cestu potravin
od výrobců/pěstitelů ke konzumentům a vynechat jakékoliv
prostředníky, distributory a obchodní řetězce, jež se neúměrně
přiživují na práci jiných a zvyšují tím výslednou cenu. Obchodní
řetězce tlačí na dodavatele, kteří jsou nuceni v některých
případech snižovat kvalitu výrobku jen pro snížení výrobních
nákladů. Zároveň se v dodavatelských smlouvách zavazují
k takzvaným dumpingovým cenám.
Více info: http://sale.451.cz/ziskoff/

Food not Bombs (FNB) je anarchistická
iniciativa, jejíž dobrovolníci už od roku
1988 pracují v městských parcích, na ulicích
a v jídelnách. Desítky aktivních skupin v USA,
Kanadě a Evropě se věnují podávání bezplatné vegetariánské
stravy. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování
pokusů s novými zbraněmi vedle rozrůstajícího se hladu
a zvětšujícímu se počtu bezdomovců. Pražská skupina rozdává
jídlo dvakrát týdně. Středy na náměstí W. Churchilla a soboty
na Nádraží Holešovice. Chcete-li se přidat nebo získat více
informací: http://food-not-bombs.cz/praha

PRALETS
Salé je také zapojeno do PRALETS – místního výměnného
systému pro Prahu. PRALETS je skupina lidí, která mezi sebou
na principu LETS (Local Exchange Trading System) směňuje
nejrůznější výrobky a služby. Lokální výměnný systém má
řadu pozitivních dopadů na naše životy. Podporuje místní
ekonomiku a rozvoj komunity, není odosobněný
a je z velké části postavený na důvěře všech
zapojených. Zároveň účastí v něm
snižujete svou závislost na světovém
finančním systému se všemi jeho
negativy. PRALETS například
neumožňuje spekulovat s měnou,
nevytváří úroky z dluhu atd.
Více info na webu pralets.cz

