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VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ MEMORIA A  
VÝSTAVA V PRAŽSKÉM KAROLINU 

 
 

Uherské Hradiště, 10. února 2011 – V sobotu 5. února prob ěhla v Uherském Hradišti 
valná hromada ob čanského sdružení Memoria – Iniciativa za d ůstojné využití v ěznice 
v Uherském Hradišti. V rámci valné hromady byla pre zentována uplynulá činnost 
sdružení a návrh činnosti pro rok 2011. Uskute čnila se volba nového p ředstavenstva a 
předsednictva sdružení, volba revizní komise a ud ělení čestného členství vybraným 
osobnostem. V rámci jednání členů sdružení a pozvaných host ů taktéž prob ěhla 
debata na téma d ůstojného využití v ěznice v Uherském Hradišti a vybudování kvalitní 
muzejní expozice v historicky cenném areálu. Vize v ytvo ření památníku ob ětí 
totalitních režim ů budou p ředstaveny na výstav ě v pražské galerii Karolinum.  
 

Předsedou o.s. Memoria byl zvolen publicista a pedagog Petr Slinták, 
místopředsedkyněmi studentka Anna Stránská a historička Naďa Machková Prajzová. 
Zvolena byla tříčlenná revizní komise a schváleno udělení čestného členství šesti vybraným 
osobnostem. Předání příslušných certifikátů proběhlo v rámci společenské části setkání, a to 
zástupcům Konfederace politických vězňů Anně Honové a Vladimíru Drábkovi, dále 
spisovateli Karlu Vysloužilovi, fotografu Jindřichu Štreitovi, sochaři Otmaru Olivovi a 
dramaturgu Janu Gogolovi. Valné hromady se zúčastnili i další pozvaní hosté. Vedení města 
Uherské Hradiště a městské zastupitelstvo reprezentovali místostarosta Stanislav Blaha a 
zastupitel Josef Sátora. Setkání se zúčastnila taktéž senátorka Hana Doupovcová, členka 
zastupitelstva Zlínského kraje a místopředsedkyně senátního výboru pro vzdělání, kulturu, 
lidská práva a petice.  

Během setkání byla mimo jiné nastolena myšlenka ustavení pracovního kolegia, které by 
koordinovalo kroky o.s. Memoria, vedení města Uherské Hradiště a příslušných orgánů 
Zlínského kraje ve věci důstojného využití zdejší věznice. Její podstatná, kompaktní a 
historicky nejcennější část včetně přilehlého venkovního prostoru by se měla citlivě 
zrekonstruovat do podoby památníku obětí totalitních režimů a muzea mocenské perzekuce.   

Předseda o.s. Memoria k dané problematice dodal: „Občanské sdružení Memoria 
prosazuje vybudování muzejní expozice v historicky nejcennějších částech areálu. Ať už 
komplex bývalé věznice bude vlastněn městem Uherské Hradiště, nebo zůstane majetkem 
českého státu, občanské sdružení Memoria se zasazuje o koordinovaný postup všech 
zainteresovaných institucí: nejen ministerstva spravedlnosti či financí, ale také ministerstva 
kultury a ministerstva školství. Podpora vytvoření kvalitní muzejní expozice v bývalé 
uherskohradišťské věznici je věcí cti českého národa a naší politické reprezentace. Není 
možné, aby historicky cenný komplex nadále chátral. Jeho stavební dispozice a jedinečně 
zachovalé interiéry by měly prioritně posloužit k ustavení vzdělávací instituce, která se stane 
důležitým cílem návštěv nejen řadových občanů, ale především učitelů a studentů z celé 
České republiky, sousedního Slovenska nebo dalších okolních zemí.“     

 
Nejbližší aktivitou občanského sdružení Memoria bude výstava Minulost za zdí, která se 

uskuteční v rámci akce Mene Tekel. Výstava bude instalována v pražské galerii Karolinum 
a představí soubor fotografií a architektonických návrhů inspirovaných prostředím opuštěné 
uherskohradišťské věznice. Expozice bude pro veřejnost zpřístupněna v úterý 22. února 
a bude ji možné navštívit během dvou týdnů až do soboty 5. března 2011.  
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o.s. Memoria – Iniciativa za d ůstojné využití v ěznice v Uherském Hradišti 
 
Občanská iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti vznikla na počátku roku 

2010. Reagovala tak na záměr státu odprodat dlouhá léta nevyužívaný a historicky cenný areál bývalé 
věznice v Uherském Hradišti ve veřejné komerční dražbě. Pod následně vytvořenou peticí prosazující 
důstojné využití a vytvoření vzdělávací základny v bývalé uherskohradišťské věznici, je aktuálně 
podepsáno několik tisíc signatářů, včetně mnoha desítek veřejně významných osobností.  

Jako součást širší občanské iniciativy bylo na jaře roku 2010 ustaveno občanské sdružení 
Memoria. Toto sdružení vytváří platformu pro dialog a pořádá různé kulturní akce zaměřené 
na podporu myšlenky vytvoření památníku obětí totalitních režimů a muzea mocenské perzekuce 
v architektonicky uceleném komplexu bývalé věznice v Uherském Hradišti.   

 
Více informací k činnosti o.s. Memoria je k dispozici na webových stránkách: www.veznice.uh.cz 
 
 

     
 

     
 
 
Kontakty:

 
Petr Slinták 
předseda sdružení 
arteas@centrum.cz   
GSM: 776 687 800 

 
Anna Stránská 
místopředsedkyně sdružení 
as@uh.cz 
GSM: 724 367 728 
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