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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 v období 2013–2014 jsou
Petra Čáslavová a Michal Louč. Po celý rok mělo sdružení stabilně osm členů. S jednotlivými
aktivitami pomáhalo rovněž několik externích spolupracovníků, stážistů, nebo dobrovolníků.

4) Činnost spolku v roce 2013:



Dne 3. května 2013 sdružení prezentovalo své aktivity v Národní technické knihovně
na 14. veletrhu neziskovek NGO Market.
V roce 2013 proběhla hlavní část evropského projektu bulharské organizace SNCPirin TV: „Bulharské a makedonské oběti stalinismu – oběti zapomnění a ignorance,“
do kterého se sdružení zapojilo jako partner. Náš zástupce se například v průběhu
května 2013 zúčastnil dvou veřejných diskusí v bulharském Blagoevgradu a
makedonském Štipu.
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Dne 10. května 2013 proběhla v rámci festivalu Evropa na Kampě projekce
dokumentu K. Ch. – příběh politické vězeňkyně s debatou.
V červnu 2013 členové sdružení opět spojili síly s kolegy z o. s. Zapomenutí
a společně připravili druhý ročník vícedenního semináře pro účastníky projektu Stopy
totality v Jáchymově.
Dne 9. srpna 2013 byl dokumentární portrét K. Ch. – příběh politické vězeňkyně
promítnut v hotelu Besídka v jihočeských Slavonicích. Následovala debata se třemi
členy našeho sdružení.
Dne 5. září 2013 se na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu konal
zahajovací večer festivalu Mutual Inspirations Festival 2013 – Václav Havel,
věnovaného životním osudům disidenta, dramatika, politického vězně a bývalého
českého prezidenta Václava Havla. Součástí akce byla i přednáška Petra Čáslavové
Vězeňská zkušenost Václava Havla ve vzpomínkách a dokumentech.
Dne 19. září 2013 proběhl v rámci 17. konference Nadace Forum 2000 námi
spoluorganizovaný diskusní panel Dealing with the Past.
V Praze se uskutečnil cyklus dokumentů a debat Tři tváře totality mapující zásadní
listopadové události v různých obdobích moderních československých dějin. V rámci
festivalu byl dne 18. 11. 2013 promítnut byl i nás dokument K. Ch. – příběh politické
vězeňkyně. Následovala debata s Tomášem Bouškou a paní Karlou Charvátovou.
V prosinci 2013 se občanské sdružení Političtí vězni.cz stalo členem Platformy
evropské paměti a svědomí.

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

2011
171
0
171

2012
39
0
39

2013
15
8
23

spotřeba materiálu
spotřeba služeb
mzdové náklady
poplatky
Náklady celkem

2011
19
52
51
1
123

2012
6
47
17
0
70

2013
5
21
0
0
26

Rozdíl výnosů a nákladů

48

-31

-3

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 27. 12. 2014
PhDr. Tomáš Bouška, Ph.D., předseda sdružení
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