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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 2010 pod 

č.j. VS/1-1/82048/10-R s přiřazeným IČO 22847821. S novým občanským zákoníkem se 

sdružení stalo spolkem. Změna názvu Spolek Političtí vězni.cz byla do rejstříku zapsána  

5. března 2016. 

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. 

Značnou pozornost spolek věnuje politickým vězňům československého komunistického 

režimu, třetímu odboji, věznicím a pracovním táborům, zejména těm na Jáchymovsku. 

 

2) Formy činnosti: 
1. Vědecká, publikační a osvětová činnost členů zejména s využitím metod orální historie. 

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

3. Pořádání konferencí, výstav, workshopů, prohlídek s výkladem a přednášek pro odbornou 

i širokou veřejnost. 

4. Shromažďování, zpracování a poskytování informací o problematice politického 

vězeňství. 

5. Poskytování poradenských služeb a odborné projektové pomoci. 

 

 3) Orgány spolku: 
Členská schůze – je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje změny stanov, volí výbor spolku, 

schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za přecházející období, určuje koncepci 

činnosti spolku na další období, stanovuje výši členských příspěvků, schvaluje rozpočet na další 

období, rozhoduje přijetí a o vyloučení člena spolku, rozhoduje o zrušení spolku. 
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Výbor – řídí sdružení mezi členskými schůzemi, volí si předsedu ze svého středu, kontroluje 

předsedu sdružení. Jeho funkční období je dvouleté. 

Předseda spolku – řídí činnost sdružení a je jeho statutárním orgánem. Jeho funkční období je 

dvouleté. 

Předsedou spolku je od jeho vzniku Tomáš Bouška, členy výboru jsou Petra Loučová a Michal 

Louč. Výbor ve stejném složení byl zvolen i na roky 2021–2022. V roce 2021 mělo sdružení 

osm členů. S jednotlivými aktivitami pomáhalo několik externích spolupracovníků, stážistů, 

nebo dobrovolníků. 

 

 4) Činnost spolku v roce 2021: 
Spolková činnost byla v tomto roce ještě částečně utlumena v důsledku pandemie. 

Členové spolku pokračují v propagaci naučné stezky Jáchymovské peklo. Zároveň na stezce 

příležitostně uskutečňují komentované prohlídky pro školy a veřejnost. Mimo jiné proběhla 

návštěva Jáchymova v rámci akce pořádané mezinárodním Czech-German Young 

Professionals Program (CGYPP). 

Spolek podpořil vzdělávací projekt dílny praktické žurnalistiky Novinářský inkubátor  

a Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve dnech 14.–16. 10. 2021 studenti 

absolvovali exkurzi do Jáchymova. Novinářským inkubátorem byla domluvena dlouhodobá 

vzájemná spolupráce. 

Spolek zahájil spolupráci s Europäische Akademie Berlin na projektu The Last Lesson. V rámci 

projektu skupina českých a německých studentů navštívila vybraná česká a německá místa 

paměti komunismu a setkala se se čtyřmi českými a německými pamětníky (Tim Eisenlohr, 

Sonja Sprößig, Miriam Vránová, Jan Wiendl). Na základě rozhovorů s nimi vznikl dvojjazyčný 

komiks vyobrazující jejich osudy v době pronásledování. Studijní cesta proběhla 22.–26. října 

2021. 

V rámci strategického plánování se spolek rozhodl o obnovení úsilí k zakoupení řetízkové šatny 

bývalého pracovního tábora a dolu Rovnost na Jáchymovsku. Reagoval tak na neutěšený a 

rychle se zhoršující stav tohoto unikátního objektu. 
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Spolek zahájil spolupráci na vzniku nové expozice v Rudé věži smrti, kterou připravuje Ústav 

pro studium totalitních režimů. Mimo poskytl expertní konzultace a rozhovory s pamětníky, 

kteří prošli jáchymovskými pracovními tábory. 

Komentované prohlídky Political Prisoners´ Prague, Jáchymov Gulag Experience a Students´ 

Velvet Revolutions zůstaly pozastaveny. 

V minulém roce Spolek Političtí vězni.cz podpořil různé organizace a projekty s podobnými 

cíli. Mezi ně patří sdílení informací o činnosti spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití 

věznice v Uherském Hradišti, sdílení informací o pronásledování ruského historika Dmitrijeva 

a sdílení petice „Zastavme likvidaci sdružení Memorial!“, či pozvánky na skautské setkání na 

Mohyle Eliáš v Jáchymově. 

Spolek měl zastoupení mimo jiné na pietním aktu na Ďáblickém hřbitově. 

 

 5) Přehled hospodaření v tis. Kč: 
 

  2021 2020 2019 2018 
dary a příspěvky 1 0 0 2 
Provozní dotace 0 35 0 0 

služby 139 89 203 140 
Výnosy celkem  140 124 203 142 

     
  2021 2020 2019 2018 

spotřeba materiálu  12 27 18 33 
spotřeba služeb  78 173 146 123 
mzdové náklady 0 7 21 3 

poplatky 1 2 1 0 
     

Rozdíl výnosů a nákladů  45 -85 17 -17 
 
Všechny prostředky byly vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení. 
 
6) Závěr 
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za jejich podporu a pomoc. 
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6) Fotografie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 11. 2022                         PhDr. Tomáš Bouška, Ph.D., předseda sdružení 


