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1) Profil spolku:
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. S novým občanským zákoníkem se
sdružení stalo spolkem (změnu stanov plánujeme učinit v roce 2015).
Základním cílem spolku Političtí vězni.cz je rozvíjet výzkumnou, vzdělávací
a osvětovou činnost a dokumentární a publicistickou tvorbu. Spolek 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 spolku:





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 spolku – řídí činnost sdružení a je jeho statutárním zástupcem.

Předsedou spolku je od jeho vzniku Tomáš Bouška, členy výboru v období 2013–2014 jsou
Petra Čáslavová a Michal Louč. Výbor ve stejném složení byl zvolen i nároky 2015–2016. Po
celý rok mělo sdružení stabilně osm členů. S jednotlivými aktivitami pomáhalo rovněž
několik externích spolupracovníků, stážistů, nebo dobrovolníků.

4) Činnost spolku v roce 2014:



Dne 25. dubna 2014 spolek Političtí vězni.cz prezentoval své aktivity v Národní
technické knihovně na 15. veletrhu neziskových organizací NGO Market.
Dne 29. dubna 2014 se spolek připojil k festivalu 10. LET.EU k výročí vstupu ČR do
Evropské unie. V rámci dvoudenního festivalu proběhla projekce dokumentu K. Ch. –
příběh politické vězeňkyně s debatou.
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V průběhu podzimu 2014 se spolek zapojil do oslav 25. výročí Sametové revoluce, a
to svou účastí na alegorickém průvodu Sametové posvícení a dále zapojením do
programu Sametového centra, ve kterém jsme uspořádali dvě populárně-vzdělávací
akce.
Dne 21. října 2014 se v Sametovém centru konal tematický večer Ženy za mřížemi.
Součástí akce byla diskuse s bývalou politickou vězeňkyní Hanou Truncovou,
historičkou Klárou Pinerovou a psycholožkou Kristýnou Buškovou.
Dne 16. listopadu 2014 v Sametovém centru proběhla projekce dokumentu K. Ch. –
příběh politické vězeňkyně. Na debatu se k nám připojila i hlavní protagonistka
dokumentu paní Karla Charvátová, mimochodem nedlouho předtím oceněná českými
studenty cenou Příběhů bezpráví za rok 2014.
Dne 17. listopadu 2014 jsme vytvořili jednu z klik satirického karnevalového průvodu
Sametové posvícení. Jako hlavní téma jsme si zvolili nelehké osudy dětí politických
vězeňkyň a jejich maminek, což jsme výtvarně vyjádřili pomocí masek a pamfletů
zhotovených v průběhu podzimu s vydatnou pomocí výtvarnice Jany Štěpánové. Svou
kliku jsme nazvali „Byly tam taky!“
Na konci roku 2014 proběhla kampaň na obnovu zchátralé naučné stezky
Jáchymovské peklo na portálu Hithit.com. Projekt proběhne v následujícím roce.
V průběhu roku jsme uskutečnili několik cest na Jáchymovsko v doprovodu zájemců
o tamní unikátní historii a místa paměti.
V průběhu roku pokračovala příprava mezinárodního kolokvia o dějinách vězeňství
70. a 80. let 20. století ve středoevropské perspektivě.

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

2011
171
0
171

2012
39
0
39

2013
15
8
23

2014
4
7
11

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

2014
3
10
0
5
18

Rozdíl výnosů a nákladů

48

-31

-3

-7

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 30. 7. 2015
PhDr. Tomáš Bouška, Ph.D., předseda sdružení
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