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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 byl pro období 2011–2012 zvolen 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 2011:
Hlavní aktivitou sdružení v roce 2011 bylo příprava a natáčení dokumentárního projektu
K. Ch. – příběh politické vězeňkyně. Jeho premiéra se uskutečnila na konci roku. V průběhu
roku byla rovněž na webu sdružení ve formátu pdf. zpřístupněna naše publikace
Českoslovenští političtí vězni – životní příběhy.
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Únor
 Dne 25. 2. 2011 se Tomáš Bouška zúčastnil konference „Ukradené životy – Političtí
vězni v komunistických režimech“ uspořádané na Velvyslanectví České republiky ve
Washingtonu. Tomáš Bouška vystoupil s příspěvkem Memories of Czechoslovak
Political Prisoners – Male and Female Survivors of Jailing in 1950s.
Květen
 Dne 10. 5. 2011 proběhla v Českém centru ve Vídni prezentace společného rakouskočeského projektu s účastí sdružení Političtí vězni.cz. Společné vystoupení pracovníků
organizace Produktion West a členů občanského sdružení Političtí vězni.cz bylo
doprovázeno promítáním filmu Ztracené životy – ženy v sovětském gulagu (Verlorene
Leben – Frauen im sowjetischen GULAG). Kláru Pinerovou z našeho sdružení na
konferenci doprovodila pamětnice Hana Truncová.
Říjen
 Dne 11. 10. 2011 naše sdružení uspořádalo doprovodný diskusní panel při příležitosti
15. ročníku mezinárodní konference Nadace Forum 2000 Demokracie a právní stát.
Panel byl věnován tématu politických vězeňkyň. Na panelu vystoupily bývalá
politická vězeňkyně Hana Truncová a Anita Lackenberger, ředitelka rakouské
produkční společnosti Produktion West, mezi jejíž nedávné projekty patří právě
pátrání po Rakušankách odvlečených po druhé světové válce do sovětských Gulagů.
Listopad
 Dne 17. 11. 2011 proběhla v pražském kině Světozor premiéra dokumentárního
projektu K. Ch. – příběh politické vězeňkyně.

5) Přehled hospodaření v tis. Kč:
dary a příspěvky
služby
Výnosy celkem

2011
171
0
171

spotřeba materiálu
spotřeba služeb
mzdové náklady
poplatky
Náklady celkem

2011
19
52
51
1
123

Rozdíl výnosů a
nákladů

48

Všechny prostředky byly vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
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6) Závěr
Děkuji všem dárcům a dobrovolníkům za jejich podporu a pomoc.

V Praze dne 20. 10. 2012
Mgr. Tomáš Bouška, předseda sdružení
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