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1) Profil občanského sdružení: 
 

Občanské sdružení Političtí vězni.cz bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 6. ledna 

2011. Před tímto datem své aktivity několik let realizovalo jako neformální sdružení stejného 

názvu. Registrace sdružení na Ministerstvu vnitra byla provedena dne 19. listopadu 2011 pod 

č.j. VS/1-1/82048/10-R s přiřazeným IČO 22847821. 

Základním cílem sdružení je rozvíjet výzkumnou, vzdělávací a osvětovou činnost 

a dokumentární a publicistickou tvorbu. Sdružení svou činností cílí primárně na širokou 

občanskou veřejnost a rozšiřování jejího povědomí o problematice politických vězňů 

a vězeňkyň v lokálním i mezinárodním měřítku. 

 

 

2) Formy činnosti: 
 

 Vědecká, publikační a osvětová činnost členů zejména s využitím metod orální 

historie. 

 Spolupráce s jinými organizacemi a jejich podpora v souladu s cíli sdružení. 

 Pořádání konferencí, výstav, workshopů, prohlídek s výkladem a přednášek pro 

odbornou i širokou veřejnost. 

 Shromažďování, zpracování a poskytování informací o problematice politického 

vězeňství. 

 Poskytování poradenských služeb a odborná projektová pomoc. 

 

 

3) Orgány občanského sdružení: 
 

 Členská schůze – je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny, 

rozhoduje o zániku sdružení, volí výbor sdružení, schvaluje rozpočet a zprávu 

o činnosti, přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů, určuje formy a konkrétní 

činnosti pro další období a stanovuje výši členských příspěvků. 

 Výbor – je výkonným a řídícím orgánem sdružení, volí předsedu sdružení, řídí 

sdružení mezi členskými schůzemi, kontroluje předsedu sdružení. 

 Předseda sdružení – řídí činnost sdružení a je jeho statutárním zástupcem. 

 

Předsedou sdružení je od jeho vzniku Tomáš Bouška, členy výboru jsou Klára Pinerová 

a Michal Louč. Po celý rok mělo sdružení stabilně osm členů. S jednotlivými aktivitami 

pomáhalo rovněž několik externích spolupracovníků/stážistů. 

 

4) Činnost občanského sdružení v roce 2012: 
 

V roce 2012 se sdružení zaměřilo na pořádání projekcí dokumentu K. Ch. – příběh politické 

vězeňkyně spojených s debatou. Mimo to začalo pracovat na několika nových projektech, 

zejména interaktivní prezentaci a webové stránce projektu „Václav Havel ve vzpomínkách 

a dokumentech“ s jehož prvními výstupy byla veřejnost seznámena v rámci festivalu Mutual 

Inspiration 2013 – Václav Havel. 
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Únor 

 Projekce dokumentu K. Ch. na festivalu proti totalitě Mene Tekel. Malý sál Městské 

knihovny v Praze zaplnili žáci a studenti pražských škol. Po projekci následovala 

debata s paní Charvátovou. 

 Sdružení se podílelo na uskutečnění několikadenního workshopu projektu Stopy 

totality v Jáchymově. Akce se účastnilo na 60 studentů ZŠ a SŠ zapojených do tohoto 

projektu. Hlavním programem, který jsme zajišťovali, byla prohlídka míst paměti 

těžby uranu na Jáchymovsku – věže smrti a pozůstatků táborů v okolí města. 

 

Březen 

 Projekce dokumentu K. Ch. v kanadském Edmontonu. Projekci pro studenty 

University of Alberta komentovala Klára Pinerová, která vše uvedla krátkou 

přednáškou o poválečné historii Československa. 

 

 

Květen 

 Účast na XXIII. Ročníku vzpomínkového setkání Jáchymovské peklo. Zúčastnění 

natočili doplňující rozhovor s bývalým politickým vězněm Zdeňkem Kovaříkem 

přímo v prostoru bývalého NPT Nikolaj, navštívili památník umučených vězňů na 

hřbitově v Horním Slavkově či vernisáž výstavy v úpravně uranové rudy OTK 

(národní kulturní památka Rudá věž smrti). V areálu dalšího bývalého jáchymovského 

trestaneckého pracovního tábora Svornost pak pomohli zdokumentovat poslední 

dochovanou stavbu, kterou je betonová ruina táborové korekce. 

 

Červenec 

 Občanské sdružení Memoria a občanské sdružení Političtí vězni.cz připravili, pro 38. 

ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti, tematický filmový blok Stopy 

minulosti. Promítání proběhlo v malém sále Reduty. Součástí filmového bloku byla 

projekce našeho dokumentárního portrétu K. Ch. a animovaného spotu 

o uherskohradišťské věznici, vytvořeného studenty Univerzity Tomáše Bati. 

Následovala debata. 

 Projekce dokumentu K. Ch. členům Československé společnosti pro umění a vědy 

v Albertě a Českého a slovenského sdružení v Kanadě. Dokument byl uveden 

přednáškou Klára Pinerové o traumatech způsobených výslechy, několikaletým 

uvězněním a těžkou prací ve věznicích a v pracovních táborech. Po promítání 

následovala dlouhá diskuze. 

 

Srpen 

 Projekce dokumentu K. Ch. v Tampere. Film byl promítnut v centru druhého 

největšího finského města ve spolupráci s Tampere University Allumni v Niagara 

Arthouse Cinema. Na úvod projekce vystoupil místní badatel a spisovatel Timo 

Malmi. Účast na projekci také podpořili zaměstnanci Velvyslanectví České republiky 

v Helsinkách, kteří pomohli o akci v předstihu informovat místní krajanskou 

komunitu. 

 

Září 

 Projekce dokumentu K. Ch. na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC v rámci the 

Embassy’s Film Club series. 

 Projekce dokumentu K. Ch. v the Institute of World Politics ve Washingtonu, DC. 
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Listopad 

 Projekce dokumentu K. Ch. na festivalu dokumentárních filmů se sociální tematikou 

Nadotek v Ústí nad Orlicí. 

 Projekce dokumentu K. Ch. ve společenském sále Šmidingerovy knihovny ve 

Strakonicich. Po filmu následovala debata se spolutvůrkyní filmu Evou Skálovou 

a bývalou politickou vězeňkyní z nedalekého Vimperka. 

 

Prosinec 

 Zahájení spolupráce s SNC-Pirin-TV na realizaci projektu „Bulharské a makedonské 

oběti stalinismu – oběti zapomnění a ignorance“. Projektovými partnery jsou 

nezisková organizace Diversity Media Production (Makedonie), Národní humanitární 

základní škola St. St. Kiril and Metodii (Bulharsko), nezisková organizace Političtí 

vězni.cz (Česká republika) a střední škola Kole Nehtenin (Makedonie). 

 

5) Přehled hospodaření v tis. Kč: 
 

  2011 2012 

dary a příspěvky 171 39 

služby 0 0 

Výnosy celkem  171 39 

     2011 2012 

spotřeba materiálu  19 6 

spotřeba služeb  52 47 

mzdové náklady 51 17 

poplatky 1 0 

Náklady celkem  123 70 

   Rozdíl výnosů a 

nákladů  48 -31 

 

Všechny prostředky byly vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení. 

 

6) Závěr 
 

Děkuji všem dárcům a dobrovolníkům za jejich podporu a pomoc. 

 

 

 

V Praze dne 20. 4. 2013   

     Mgr. Tomáš Bouška, předseda sdružení 


