Darujte ﬁnanční pomoc
Vyjádřete podporu aktivitám o. s. Političtí vězni.cz drobným ﬁnančním darem, který
poukážete na náš transparentní bankovní účet. Za Váš ﬁnanční dar Vám ochotně
vystavíme darovací smlouvu a budeme Vás pravidelně informovat o našich připravovaných
akcích.
Název účtu: Političtí vězni.cz
Účet č.: 5976831001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Spenden
Wenn Sie die Aktivitäten von „Političtí vězni.cz“ ﬁnanziell unterstützen möchten,
können Sie eine Spende auf unser transparentes Bankkonto überweisen. Über Ihre
ﬁnanzielle Unterstützung stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus, und wir
informieren Sie regelmäßig über unsere Vorhaben.
Name des Empfängers: Političtí vězni.cz
Bankverbindung: 5976831001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
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V případě zájmu o prohlídku v autentickém prostředí bývalých jáchymovských uranových
dolů a trestaneckých pracovních táborů nabízíme služby školených odborníků
z občanského sdružení Političtí vězni.cz, případně doprovod některého z pamětníků,
kteří byli na Jáchymovsku v 50. letech vězněni. Popularizační akce organizujeme
také pro skupiny, školy a zahraniční zájemce v angličtině a němčině. Pojďte spolu
s námi navštívit místa někdejší uranové těžby a nucených prací, které měly zůstat
zapomenuty.

Bei Interesse an Besichtigungen der ehemaligen Urangruben und Arbeitslager von
Jáchymov bieten wir Rundgänge an, die von Mitgliedern der Initiative „Političtí
vězni.cz“ [Politische Gefangene.cz] kompetent betreut werden. Gegebenenfalls
erfolgen diese in Begleitung eines Zeitzeugen, der während der 1950er Jahre in
Jáchymov inhaftiert war und über die damalige Zeit berichten kann. Informations- und
Bildungsprogramme, die wir der Öffentlichkeit zugänglich machen möchten, bieten wir
auch für Gruppen, Schulen sowie für ausländische Besucher in den Sprachen Englisch
und Deutsch an. Besuchen Sie mit uns die Orte, an denen Menschen als Zwangsarbeiter
Uran abbauen mussten. Diese Orte dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Pro domluvení přednášky, projekce vzpomínkového ﬁlmu a/nebo společné návštěvy
některého z bývalých uranových táborů v okolí Jáchymova nás kontaktujte:
E-Mail: info@politicalprisoners.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Političtí-věznicz/
Web: www.politictivezni.cz
YouTube: http://www.youtube.com/user/PoliticalprisonersEU

Občanské sdružení Političtí vězni.cz
Dobrovolnická iniciativa Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož
účelem je zachytit a uchovat životní příběhy očitých svědků a aktérů historických
událostí, především bývalých československých politických vězňů a vězeňkyň a jejich
blízkých. Jedním ze zásadních cílů orální historie, tedy naší hlavní pracovní
metody, je nabídnout zájemcům co nejbohatší pohled na mnohavrstevné historické
procesy, které nelze snadno uzavřít do škatulky jediné pravdy.
Náš badatelský tým začal fungovat v roce 2008 jako neformální iniciativa několika
studentů a studentek českých vysokých škol, kteří do té doby samostatně pracovali
na svých studijních záměrech. V roce 2011 jsme založili občanské sdružení, které
kromě provozování webových stránek k problematice politických vězňů jsme vydali dvě
knihy, uspořádali několik desítek veřejných akcí, konferencí a workshopů a natočili
ﬁlm „K. Ch.“ o znásilněné politické vězeňkyni v r. 1948.
Vzpomínky politických vězňů podle nás přinášejí důležitou perspektivu pro pochopení
československé socialistické diktatury a měly by zapadnout do mozaiky příběhů lidí
nejrůznějších osudů, povolání či víry. V neposlední řadě je třeba jejich vzpomínky
konfrontovat s pamětí krajiny, ve které se události odehrály. Město Jáchymov a jeho
blízké okolí je pro takovou iniciativu vynikající příležitostí a velkou výzvou.

Für Informationen über Vorträge, Filmvorführungen und/oder die Möglichkeit,
gemeinsam ehemalige Uranlager in der Umgebung von Jáchymov zu besuchen, können Sie
uns über die folgenden Wege kontaktieren:
E-Mail: info@politicalprisoners.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Političtí-věznicz/
Internet: www.politictivezni.cz
YouTube: http://www.youtube.com/user/PoliticalprisonersEU

Die Initiative „Političtí vězni.cz“
Die ehrenamtliche Initiative „Političtí vězni.cz“ ist ein gemeinnütziges
Nichtregierungs-Projekt, dessen Anliegen es ist, die Lebensgeschichten von
Augenzeugen und Akteuren unter Berücksichtigung der damaligen historischen
Ereignisse festzuhalten und zu bewahren – insbesondere die Lebensgeschichten von
tschechoslowakischen politischen Gefangenen und deren Angehörigen. Das wesentliche
Ziel der Oral History—auf die wir als Arbeitsmethode zurückgreifen—besteht darin,
den Blick auf die Vielschichtigkeit der historischen Prozesse zu lenken. Diese
lassen sich nämlich nicht in eine ‚Schachtel‘, welche die ‚einzige Wahrheit‘
enthält, verschließen.
Unsere Arbeit als Forschungsteam begann im Jahr 2008 als informelle Initiative
von einigen Studenten tschechischer Hochschulen, die bis zu diesem Zeitpunkt
selbstständig an ihren Studienvorhaben gearbeitet hatten. Im Jahr 2011 gründeten
wir eine Bürgervereinigung, die
neben dem Betreiben von Webseiten zur Problematik politischer Gefangener auch zwei
Bücher herausgegeben sowie mehrere öffentliche Aktionen, Konferenzen und Workshops
veranstaltet hat. Außerdem haben wir den Film „K. Ch.“ gedreht, der von einer
politischen Gefangenen handelt, die 1948 vergewaltigt wurde.
Nach unserer Ansicht eröffnen die Erinnerungen der politischen Gefangenen eine
Perspektive, die wichtig ist, um zu begreifen, wie die sozialistische Diktatur in
der Tschechoslowakei funktionierte. Diese Erinnerungen sollten nun ein Teil des
komplexen Mosaiks werden, das sich aus den unterschiedlichen Schicksalen, Berufen
und Glaubensrichtungen von Menschen zusammensetzt. In diesem Zusammenhang ist es
notwendig, die Erinnerungen der Gefangenen mit dem Gedächtnis der Landschaft, in
der sich die Ereignisse abspielten, zu konfrontieren. Die Stadt Jáchymov und ihre
nahe Umgebung eignen sich hervorragend für unsere Initiative und stellen zugleich
eine Stätte der Mahnung dar.

