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"Pozdravujte kluky, řeku a les." J.Z.

"Zdravotnické
noviny"
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Dne 25.února 1969 se
před domem č.39 ve
13,30 na Václavském
náměstí zapálil 18letý student želez,
prům. v Šumperku
Jan Zajíc a zemřel.

Dne 16.ledna 1969 se
před fontánou u Náro
dního muzea zapálil
21-letý student filo
sofické fakulty v
Praze Jan Palach a po
čtyřech dnech zemřel.

Jaromír Šavrda: Testament

/Ostrov nad Ohří 1984/

Nevlastním vůbec nic
A přece v každém okamžiku
mám všem co odkázat
Nevlastním vůbec nic
a přece jsem až hrůza bohatý
dramatickým světem
V podkoří paměti se neztratí
co jednou zablýsklo se na paletě
vidoucích zřítelnic
A jestliže jsem někdy neviděl
co bylo k vidění zde na kulaté zemi
nevím proč bych se proto káti měl
a proč bych'se měl cítit okradený
Nevidím čeho bych měl litovat
a jako kluk si foukat na bolístky
u v n i t ř
č í s 1 a :
1. Č E V : Provolání k Exilu i k domovu.

Pokrač.

2. Ivan Sviták: Kdo vidí za roh?
3-. Kolik procent hlasů dostanou komunisté ve volbách?
4. Provolání Čechů a Slováků z Queenslandu.
"Le Mord" 4/90: Dvě stížnosti Pavla Wonky, které podal
GP ČSR a GP ČSSR před svou smrtí.
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ZA SVOBODNÉ ČESKOSLOVENSKO
Tschechoslowakei 1968 - niemals vergessen!

I

Tschécoslovaquie - ne l’oubliez jamais!
Č.E.V.

ALL CORRESPONDENCE TO
THE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO BALFOUR STREET
CARLTON-N SW-2218
AUSTRALIA

Provolání k Exilu i k domovu
A VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE - ZA SVOBODU
A DEMOKRACII.
X - X - X - X
Výzva a proslov ku všem československým občanům jak v exilu, tak
i v našem domově,kde po nekonečné době desítek let,počíná svítat
a kdy je potřeba snahy všech poctivým vlastenců,aby tato naděje ne
byla uspána zdáním,že dosah toužené svobody je na dosah rukou.
Ostražitost a bdělost je v současné době více jak jindy na místě !
Nepřítel je tím nebezpečnější, když se usmívá - had na sluníčku
bývá nejjedovatější !!
17 listopad byl signálem k boji proti komunistické hydře a tento
den nesmí být zapomenut. Nedejme se klamat. Pokuď nepřátelské
tanky stojí na půdě naší vlasti a ďábelské znamení rudé hvězdy
zacloňuje svatováclavský symbol české minulosti^a tisícileté naší
křesťanské tradice, posvěcené křížem sv. Methoděje na posvátném
Hostýnu,potud je svoboda našeho národa v rukách,které rozsévají
područí, násilnost a smrt !
Občané československé republiky.Ze všech konců světa,kde žijí naši
krajané exulanti, upírají se k Vám jejich zraky. Přichází doba,kdy
má národ projevit svoji vlastní vůli,aby sám a svobodně rozhodl o
svém dalším a konečně svobodném a lepším život?». Národ,který
přes 40 let žil doslova v politické temnotě,nemá dnes již téměř
žádnou představu o tom,jaké a které politické strany státoprávního
významu tvořily kádr, který svojí schopností vynesl jméno česko slovenského státu mezi nejvyspělejší národy Evropy.
Kdo ještě z těch starších pamětníků vzpomene na muže 28.října 1918?
Dr. Kramáře a Dro£ašína, na ideál strany národně demokratické, na
hrdého sedláka Švehlu a jeho zemědělský stav,Václava Klofáče,
Šrobára a další jejich politické strany, Reteré stály u kolébky nově
se rodící svobodné republiky. Tyto strany,jejichž politický cíl
byl rozkvět národa. Dnes, kdy v tomto historickém okamžiku, kdy
má se národ rozhodnout,komu svěřit svoji důvěru, nemohou dnes slyšet
varovná slova tvůrců naší samostatnosti,kteří připomínají slova
velkého anglického státníka Sira Winstona Churchilla,socialismus je
znamení závisti, neschopnosti a arogance. Pravdivost toho jste po
znali od počátku košické diktatúry.Neschopnost,závist a arogance !!
Ss. senát a ČEV;bojuje za- stejný ideál,až na jistou část opatrníků,
-! čekajících na výsledek. Slyšte náš hlas . Nedejte se zaslepit/falešným slovem.Vzpomeňte na nedávnou minulost- Leopoldov,Bory,Valdice,
kde byl utýrán vlastenec? PAVEL W O N K A.To byl a je socialismus,
který je a bude stejný ať s "lidskou či nelidskou tváří, či může
míti netvor lidskou tvář ?
Otevřte lidé oči a nastavte uši,nechcem Vás na mou duši nic víc než V A R 0 V A T !
Kdo jednou zradil,zradí i podruhé.Vzpomeňte na své děti a jejich budou cnost.. Tato jev^ašich rukách.Dejte své hlasy těm směrům,za jejichž vlády
sejaše m9tky a otcové nemuseli bát ani GESTAPA ani rudého ESTEBÄKA.,
a život Váš bude opravdu svobodný a šťastný.
Boží pravda zvítezí,ale musí být: v pevných a čestných/rukách.!!
Adresa i
c.e.v.
ČESKOSLOVENSKY SENÁT V Efa
Oto Novák,Minucciweg 5
Výbor pro lidská práva K,
8070 Ingolstadt- BRD.
Sektor 4 - Evropa

Ivan S v i t á k: Kdo vidí za roh?
Především ti, kteří vědí, že v dnešních globálaích změnách jsou rozhodu
jící postoje supervelmocí, Bikoli hlediska Kocourkovů a že berlínská zeď se
nehroutí proto, že si to přejí lidé Ba obou březích Labe, ale proto, že Spojeaé státy a Sovětský svaz mají zájem na reformulaci Jalty Maltou. V těchto
podmínkách je pro aás klíčovou otázka, kterou formuloval na Vratislavském
setkání Karl Johann von Schwarzenberg, když se ptal, zda víme co dělat v
rozpadu světového stalinismu. Odpověděl bych, že nevíme, ba že o tom ani ne
jsme ochotni přemýšlet, protože se dnes všeobecně zdá, že demokracie vyřídí
zbylou agendu byrokratické diktatury. Pouhý týden v Polsku přesvědčí pak ko
hokoli o opaku. Demokracie totiž neodstraňuje hospodářské potíže, činí je
jen viditelnějšími a akutnějšími, jak svoboda projevu a možnost srovnání s
cizinou vyostří nespokojenost. Kromě toho nadšení nad svobodným trhem vypr
chá, když na mladé svobodí začne parasitovat roj vechsláků a většina zaměst
nanců průmyslu rychle pochopí, že tržní vztahy pro ně znamenají radikální
zhoršení. Myslí si, že vechsláci všech zemí se spojují, aby vzali dělníky u
huby - a mají pravdu. Kapitalismu® volné soutěže existuje i na západě jen
mezi kluky, kteří hrají kuličky. Jinak je třeba být poněkud slabomyslným,
aby člověk mohl přehlédnout gigantické aglomerace hospodářské moci, státní,
nadstátní nebo soukromé monopoly, pro něž je volná soutěž stejně směšnou
šalbou jako pro ortodoxní marxisty.
Dále nestačí vystřídat jedny ideologické tlachy druhými a postavit proti
mocenské politice byrokratické diktatury rozum a svědomí intelektuálů, pří
padně ’’druhou” kulturu. Lidé, kteří dříve třímali prapor morální superiori
ty před nemorálním nepřítelem - skutečným nebo fiktivním - to měli snadné.
Jakmile teň budou chtít změnit poměry jen v uličním výboru, zapadnou do ma
nipulace se zájmy. Budou muset slézt s těch kothurnů morálních výšek, už
proto, že na kothurnech se nedá chodit. Neposkvrněné kádrové posudky nepo
mohou těm, kdo nebudou schopni využít příležitostí volného trhu myšlenek a
hodnot, zejména nemají-li co nabídnout. Tak ve svobodné soutěži skončí vý
sady intelektuálů, kteří tak dobře dovedli pašovat kontraband myšlení do
kultury, nahražující politiku. Otevřená společnost umožní formulaci zájmů
- nikoli kulturní modu - jako principium divisionis. Silné odborové hnutí
a různá občanská hnutí se rozrůzní a najdou svůj výraz v nových politických
stranách, které se podstatně odliší od těch starých. Jak?
Dnešní politické strany v otevřených společnostech nepředurčují svou
aktivitu ideologickými doktrínami a jsou vnímány jako zaostalé a nemoderní,
pokud tak činí. Cílem stran je uskutečňování krátkodobých, dosažitelných cí
lů praktického rázu. Tato pravidla hry nebude však možné na začátku čs. pro
cesu uplatnit, protože voliči se mohou diferencovat jen na základě programů.
Na krátký čas vystačí demokratické hnutí s tím, že je alternativou byrokra
tické diktatuře: ale to se rychle zmnění, jakmile se samcD bývalé opoziční
hnutí začne vnitřně diferencovat. Společná opozice stírala rozdíly, protože
nomenklatura vytvářela tmel heterogenním skupinám a zájmům. V nadcházející
situaci bude mít značnou šanci sociální demokracie, nejen jako trvale persekvovaná politická strana a jako součást mezinárodního evropského hnutí dru
hé internacionály, alevtéž jako ztělesnění českého národního osudu. Tato je
jí příležitost 32 stupňuje tím, že není zatížena kolaborací s totalitními
diktaturami, pravými i levými, a že programaticky usiluje o socialistickou
společnost, jež by překonala modely kapitalismu a komunismu, amerikanizace:
i sovětizace. V dnešní popularitě svobody pro šmelináře a veshláky, mají
snad právě sociální demokraté povinnost, aby schladili nadšení pro ’’svobod
ný trh", jenž je krátkodechým hecem pro obnovu služeb příštipkářů. Demokra
tické strany nám budou brzy nabízet zemřelou moudrost pro příštipkáře jako
řešení národní krise. Musíme jim odpovědět stejně jako muž, který odmítá po
zvání k večeři se slovy: "Děkuji, madame, již jsem zvracel."Kalif.,19.11.89
"Krajanský list" č. 1/1990, Queensland, Austrálie.
Pokračování.
Kolik procent hlasů dostanou komunisté ve volbách?
V Konstruktivě s.p., probíhá permanentně výzkum veřejného mínění v němž
respondenti odpovídají jen na jednu otázku: kolik % hlasů dostanou komunis
té v červnových volbách? Ve dnech 13.2.—16.2. odpovědělo 18 zaměstnanců ves
měs dělnických profesí - průměrný výsledek zní: 26,41% hlasů.
V.H.

Provolání Cechů a Slováků z Queenslandu
Jsme Česi a Slováci, kteří byli komunistickým režimem donuceni '
opustit svou vlast a žít v zahraničí. Je pochopitelné, že jsme
uvítali československou sametovou revoluci, která se stala po
čátkem konce více než čtyřicetileté komunistické diktatury, je
rovněž pochopitelné, že nám leží na srdci další osudy Českoslo
venska na jeho cestě k plné svobodě a demokracii. Víme,' že ne
půjde o cestu lehkou ani schůdnou, nebol bude třeba odstranit
řadu překážek. Za jednu z těch velkých považujeme stávající
osazenstvo československých zastupitelských úřadů v Austrálii,
proto žádáme, aby všichni zaměstnanci těchto institucí byli
okamžité odvoláni a nahrazeni lidmi, nezatíženými přisluhováním
bývalému totalitnímu režimu Husáků, Jakešů a jim podobných.

V Brisbane dne 28. ledna 1990

Jméno

Podpis

Jméno

Podpis

Adresa: "Krajanský list"
P.O.Box 146
North Quay 4C02
•

Brisbane
Queensland
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Austrália

Krajanský list”, měsíčník Československého klubu v Queenslandu
je patrně tou adresou, kde se lze k podpisu připojit.
V.H.

Dokumentační příloha

"Le M o r d” Č. 4|90.

Opis dopisu Pavla Wonky z věznice Hradec Králové adresovaný
Generální prokuratuře ČSSR
Generální prokuratura ČSSR
Inspekce GP ČSSR
Praha 4

Pavel Wonka
PS 62
Hradec Králové

Věc: Stížnost
Můj trestní rejstřík se opět’'smrskl” jen na dva záznamy. Je proto
potřeba honem zase něco vykonstruovat. Justičním orgánům se ještě nepo
vedlo odsoudit sjě za něco,co bych spáchal,nebo co by bylo tr. činem.
Oba záznamy v R. jsou juristický neudržitelná a budou státu a socialismu
stále větší zátěží.
Stěžuji si,že se OP v Trutnově stále nově a nově angažuje za mé
věznění. Hne 5.4. 1988 byl přítomen mému zatčení a odmítl mi poskytnout
pomoc o kterou jsem žádal,když jsem byl týrán. Omezení os. svobody ná —
bylo zdůvodněno kontrolou totožnosti ač jsem totožnost několikerým způ
sobem prokázali Při zákroku jsem se nebránil,jenom křičel o pomoc a hla
sitě žádal,aby cl byl sdělen důvod,proč mě mordují a nasazují pouta,
byl jsem potom bit a ztratil vědomí. Pamatuji si,že mě vlekli za ruce
tělem po zemi po schodech. Na těle jsem zhoaožděný a mám roztrhaný a
zničený oděv. Podrobnosti sdělím inspekčním orgánům sám dodatečně.
Vězněn jsem tentokrát ne proto,že bych byl měl něco spáchat,ale
protože jsem nespáchal nic. Jenom proto,že soudní rozsudek i T 5/87 14S
v Praze pokládám za nulitni a neplatný absolutně - ex tunc. Do vazby
jsem byl odvezen v bezvědomí a to,že na ně byla uvalena jsem se dozvě
děl až od orgánů věznice.
Jest vhodně využíváno dosavadní nečinnosti orgánů prokuratury v
tres
tních věcech 3T 688/83 OS Náchod a 1 T 5/87 MS Praha a na základě
těchto nezákonných rozhodnutí ná proti mě být vykonstruován nový postih.
Tak jako ten přichází bleskem, o to pomalejší je přístup prokuratury k
nápravě nezákonností spáchaných uvedenými rozsudky.
U GP ČSSR jsem podal stížnost pro porušení zákona,kterou nyní
bude řešit Dr. Navrátil z GP ČSR. Z- té vyplývá,proč je rozsudek 1T 5/87
MS Praha nulitni. Já jej dokonce pokládám ža zločinný a nikdy jej nebudu
a nemohu uznat za platný právní úkon,přestože mě proto,aby mě k tomu
donutili již málem připravili o život a vím,že mě nic lepšího nečeká.
To vše se může dít pro nečinnost orgánů GP ČSR a GP ČSSR.
Stěžuji si, že OP v Trutnově opět organizuje můj další trestní
postih,který nemůže skončit jinak,než dalším průšvihem a další nezákon
ností. Stěžuji si,že mi bylo opět zabráněno vůbec podat žádost o vysídle
ní z této republiky,byl jsem zatčen,stalo se to při né návštěvě na OVS
v Trutnově.
Ti,kteří proti mě vykonstruovali minulé tr. procesy mě opět chtě
jí umlčet ve vězení. To,co se děje jsou vždy nezákonné a organizované
akce úředních činitelů.Žádný takový rozsudek Vám již nebudu respektovat.
vím,že mě to bude stát život,ale proto Vám přece nebudu uznávat zločiny—
za platné právní akty. Dvakrát/3x' jsem se podřídil nezákonnému trestní-1,
mumu rozsudku,ale co je moc je moc.
Hradec Králové 7.4. 1988
Jednání OP v Trutnově se příčí ust. § 2/1,5,6,13 tr. ř. Máme
spolu letité špatné vztahy. Nevím jak mě v bezvědomí manévrovali.Jedno
•je však jasné. Nedovolili mi vůbec,abych se hájil,uplatnil nějakou
obhajobu.
Už to zase mají "nalajnované” po šňůrce.
Připravil Jiří Wonka.

"Res publica

č.8/90

Opis dopisu Pavla Wonky z věznice Hradec Králové adresovaný
GP ČSR.
Generální prokuratura ČSR
Pavel Wonka
odbor dozoru nad soudním řízením
PS 62
trestním
Hradec Králové
PRAHA 4

Věc: Stížnost

Stěžuji si,že na mě soud uvalil vazbu bez mého výslechu a v době,
kdy jsem byl v bezvědomí. Porušil tím ust. § 2/1,5,6,13 tr. ř.
Vazba je zjevně neadekvátní příčina,pro který jsem stihán.Osobní
svoboda je jedním z nejdůležitějších práv člověka a byla omezena proto,
že zde existuje rozpor v otázce nulity tr. rozsudku 1T 5/87 MS Praha,
kterým byl nařízen ochranný dohled. Tento rozpor není na jedné straně
řešen na kompetentních místech,což ostře kontrastuje s bleskovým tr.
postihem mé osoby.
2 vězení jsem byl dopraven až domů ve špatném zdravotním stavu
před měsícem. Nemoljl jsem chodit. Při první cestě,kterou jsem^vykonal
na předvolání OVS ■Lrutnov ohledně mé žádosti o vystěhování z ČSSR jsembyl doslova přepaden,zbit a uvězněn. V tomte státě mi tedy není dovole
no normálně žít ani jej opustit.
Rozsudek 1T 5/87 MS v Praze je nulitní a neplatný absolutně ex tunc.
Viz můj podnět u stížnosti pro porušení zákona / GP ČSR - Dr. Navrátil/
Jde zde o otázku viny,kterou musí orgány činné v tr. řízení řešit sa
mostatně dle § 9/1 in fine tr. ř.Zatím jsem bylvzbit,ale ne slyšen.
Co se se mnou dělo dne 5.4. 8& vůbec nevím,nebot jsem byl' v bezvědomí.Otázka nulity rozsudku je důležitá pro posouzení skutkovou podsta
tu přečinu. Objektem pchrany může být pouze rozsudek pravomocný. Může
být i právně omylný, y dané věci nebyl vynesen soudem k tomu oprávněným,
soudní řízení bylo provedleno bez řádné obžaloby atd.
—
Nejsem tedy tzv. speciálním subjektem,pro který by ,byl rozsudek závaz
ným. Po objektivní stránce se nemohu dopouštět protiprávního jednání
a nerespektovat pravomocné soudní rozhodnutí. Nerespektuji jen rozsudek
nulitní a tady jen zdánlivý. Nevzniká zde též škodlivý následek.Pokud
jde o subjektivní stránku nemíním porušovat zákon a je zde vyloučen
můj úmysl. Dovolávám se potom dobrodiní,které mi poskytuje ust. § 13,14
tr. zák. s tím,že nerespektování rozsudku je z mé strany nutnou obranou
přirozeného právě člověk^ na svobodu proti nulitnímu rozsudku. Jsou po
tom jen dvě varianty. Bud je rozsudek / 1T 5/8?/ skutečně nulitní. Toto
lze objektivně zjistit. I kdyby byl v můj neprospěch naddále porušován
zákon a rozsudek byl nesmyslně označován za zákonný a pravomocný,potom
by stejně muselo být rozhodnuto o mé nevině. Šlo by totiž jen o tzv.
PUTATIVNÍ OBRANU,kde je vyloučen úmysl ohrožovat zájem chráněný záko
nem.
Nejsou tedy naplněny základní podmínky trestnosti dle § 3/1,2,3 tr.
zák. Jaká je společenská nebezpečnost v tom,když nerespektuji nulitní
rozsudek
ČSSR nám v tom vytvořila precedens v případě Mnichovské doho
dy.
Dva nezákonné tr. rozsudky byly již zrušeny a vymazány z mého tr.
rejstříku. Třetí rozsudek 3T 688/83 OS Náchod je neudržitelný juristic
ký . GP ČSR je nečinný a obnovu řízení soud již dva roky nenařizuje. Ač
nevinný jsem sí na základě tohoto rozsudku odseděl 14 měsíců. Čtvrtému
odsouzení jsem se nikdy nepodřídil a nikdy nepodřídím Vše má své meze
a to platí i pro justiční zločiny. Nebudu již respektovat ani případné
rozhodnutí další,jestliže se jich vůbec dožiji.
Má soudní vazba nemá pro uvedené žádné zákonné opodstatnění. Ve
věci se opět vytváří skupina úředních činitelů,která prosazuje mé uvěz
nění za každou cenu.
Opětovně prohlašuji, že nemám v úmyslu porušovat zákon, jenom se
bráním proti zdánlivému“ výkonu práva, které se opírá o nulitní rozsudek.
Na tom státní orgány nezmění nic tím,že mi zmalují z/da do modra jaké
jemám nyní. Napáchali jste tolik zla a nezákonností,že Vám nezbývá než
z tom pokračovat.
Hradec Králové 7.4. 1988

