
 
 

o.s. Političtí vězni.cz, Chrášťanská 8, 161 00 Praha 6, info@politicalprisoners.eu, www.politictivezni.cz 

 

       

K. Ch. - dokumentární portrét bývalé politické vězeňkyně  

Předvánoční seminář pro pedagogy a vedoucí volnočasových aktivit mládeže. 

   

Kdy: 13. prosince 2012 od 15:30 do 17:30 

Kde: Galerie Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 

Kdo: o. s. Političtí vězni.cz a Zapomenutí o. s./projekt Stopy totality  

 

Vstup volný. Prosíme účastníky o registraci na info@politicalprisoners.eu do 10. 12. 2012. 

 

Program: 

15:30  Představení organizátorů a bývalé politické vězeňkyně Karly Charvátové 

15:45  Projekce filmového portrétu „K. Ch.“ 

16:30  Představení metodických listů a edukačních pomůcek k filmu 

17:00  Diskuze o možném využití dokumentu na DVD  

 

V rámci semináře dostane každý zájemce o dokument K. Ch. zdarma DVD s filmem, které 

obsahuje i metodické materiály a pomůcky pro použití ve výuce. 
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Političtí vězni.cz 

Dobrovolnická iniciativa Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je 

eticky zachytit a uchovat životní příběhy dosud žijících bývalých politických vězňů a vězeňkyň 

– očitých svědků a aktérů historických událostí. Cílem projektu je dokumentovat a široké 

veřejnosti dostupnou formou zprostředkovat životní příběhy bývalých politických vězňů, 

pracovníků PTP či jejich blízkých. Předmětem našeho zájmu jsou zejména pamětníci 

socialistické diktatury v Československu, uvědomujeme si však, že politické věznění je 

globální fenomén. V rámci projektu již vznikly dvě knihy, proběhla konference a několik 

mezinárodních workshopů. Vytvořili jsme také archiv rozhovorů přístupný v Centru orální 

historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. V současnosti se občanské sdružení 

vydalo i do vod studentského filmového dokumentu – vznikl tak tento dokument, který měl 

premiéru 17. listopadu 2011. 

Projekt začal fungovat v roce 2008 jako neformální iniciativa několika studentů a studentek 

českých vysokých škol, kteří do té doby samostatně pracovali na svých studijních záměrech. 

Při studiu jsme využívali vzpomínek politických vězňů a vězeňkyň z 50. let zaznamenaných s 

využitím metodologických postupů orální historie. Na počátku projektu stál především pocit, 

že naši političtí vězni představují nesmírně poutavé, a přitom nezaslouženě opomíjené téma. 

Později se ukázalo, že zájem o osudy a „paměť politických vězňů“ narůstá, příběhů je 

nahráváno značné množství, doposud však nešlo o ucelené akademické projekty, ale spíše 

práce jednotlivců či díla rázu publicistického. V rámci svých možností jsme se proto pokusili 

tuto mezeru zaplnit. 

Hlásíme se k metodě orální historie praktikované v souladu s Etickým kodexem České 

asociace orální historie, které jsme řádnými členy. Individuální vzpomínky pamětníků jsou 

dle našeho názoru důležité už proto, že mnohé informace vztahující se k podmínkám věznění 

a osudům lidí v komunistických pracovních táborech písemné prameny (produkované 

především represivním aparátem) vůbec nezachytily. Jedním ze zásadních cílů orální historie 

je nabídnout čtenáři co nejbohatší pohled na mnohavrstevné historické procesy, které nelze 

snadno uzavřít do škatulky jedné pravdy. Vzpomínky politických vězňů přinášejí důležitou 

perspektivu pro pochopení fungování socialistické diktatury, nikoliv však perspektivu 
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jedinou, a měly by zapadnout do mozaiky vzpomínek lidí nejrůznějších povolání, stranické či 

náboženské příslušnosti a osudů. K pochopení pohledů politických vězňů mohou přispět i 

námi zachycené vzpomínky a rozšířit paletu autentických vzpomínek na tuto citlivou dobu. 

V minulosti jsme rovněž uskutečnili několik mezinárodních aktivit. Grantová agentura 

Evropské komise nám v roce 2009 umožnila vydání anglické publikace „Czechoslovak Political 

Prisoners – Life Storier of 5 Male and 5 Female Victims of Stalinism“. Ta byla následována 

studentskou konferencí „Životní příběhy obětí stalinismu“ a mezinárodním workshopem 

„Life in the Stalinist Labor Camps“ uspořádaném v Praze a na bývalém lágru Vojna. Akcí se 

účastnilo několik desítek studentů  z celé Evropy, kteří se setkali s našimi pamětníky a 

navzájem hledali porozumění a konsenzus v otázkách politického věznění. Díky záštitě České 

asociace orální historie a podpoře Úřadu vlády České republiky jsme následně vydali českou 

knihu „Českoslovenští političtí vězni“, obsahující vybrané rozhovory a několik analytických 

kapitol. Obě knihy jsou zdarma k dispozici na naší internetové stránce www.politictivezni.cz. 

Po několika letech záštity partnerských organizací jsme se v roce 2010 rozhodli vytvořit 

formální strukturu v podobě zaštiťujícího občanského sdružení. Jeho první velkou aktivitou 

se stal právě dokument o osudech Karly Charvátové. V nacházejícím roce chystáme projekt 

s naučnou stezkou pro studenty a žáky „Jáchymov, místo paměti“. 

 

Dobrovolnický tým o.s. Političtí vězni.cz. 

Prosinec 2012. 
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