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Narodil jsoír. sa v putdesiatom šiestou?
í.
odmietanie fráz a banalít,
odvrhovanie neurčitých ciest som
s mat er ským mliekom vlastne začal pit.

xsiekomu možno zdá ss: v tejto zemi
sa život náš už celkom naplnil.
No život žit tu neútulné je mi,
jak n<^ celine nepohodlný.
Všetko tu soorné, dvojité je dosial.
A prečo? Predsa najskvelejší íud
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radikálni strana
Hnutí za nenásilí a lidská práva

Transnacionální radikálni strana je snad jedinou stra
nou, ze které nemůžete byt vyloučeni. Zároveň neexistují žádné
výbory neba kamise, které by rozhodovaly a vašem přijetí* A nik
do pení oprávněn kontrolovat vaše chování» Zároveň máte práv©

být Členem jiné politické strany. Jedinou podmínkou vstupu do
Radikální strany je zaplacení člen3kén© příspěvku. Ten se-rovná

hruběn® národního produktu na hlavu - takže člen Radikálni
strený v Sýrii platí pre něho stejně "drané" příspěvky jako ra
dikál v USA. Členský příspěvek v Češio&lovensku činí 583,00 Kčs

ročně, t.j. 1,óQ Kčs na den. Peníze však nejsou používány n® vý, stavbu stranických hotelů nebo na piety funkcionářů; nejnénč 80%
je použit® na politick®u práci. Především na publikování materi
álů, apelů a časopisů. Jediné číslo osmdesátistránkového bulle

tinu stojí 18 000 dalarů; je vydáván ve dvanácti jazycích a slou
ží k šíření našicn myšlenek.

Neodradil-li vás členský příspěvek a xtotožnujete-li se
s myšlenkami, která jsou obsaženy v přiložených materiálech, chcete-li se stát členy Radikální strany, vyplňte přiloženou přihláš

ku a zašlete na níže uvedenou adresu. Příspěvky zašlete na níže
uvedený účet /ne zadní stranu složenky uveňte, že se jedná @ člen
ské příspěvky T.R.S./. Přihlášek zasíláme' více, pokud je mezi va

šimi přáteli někdo se zájmen © práci v Radikální straně. Ihned se
můžete zapojit do činnosti sbíráním podpisů za registraci Radikdlní strany - podpis nezavazuje ke členství a vyplněné archy se shro
saažaují na kontaktní adrese. Zároveň, prosím, z8šlete seznam osob,

které by »ěly zájea ® naše tiskoviny. I tía pomůžete šíření Myšle
nek Transnacionální radikální strany, která vás zve do budoucnosti

Adres® účtu:

Richard Stockar
ČSSP Gorkého nám.
110 00 Praha 1
č. 3512745018

Richard Stockar
Jakubská 14
Praha 1

Q
Jsou okupace sovětskou armádou principiálně odlišné?

Je k nevíře, že jéště na podzim byly noviny z SSSR důležité
pro některé
-•-’'zdrojem naděje, pro jiné důvodem ke strachu, protestům. Je pochopitelné, Že
na obou stranách zájem dosti opadl a tak se v našich novinách neobjevily zp
rávy ze sovětského tisku už dlouho. Je to ale chyba, je to dosud tisk velmi
poučný.
Armádní deník "Krasnaja zvezda" má velké starosti v Pobaltí a v každém
čísle najdeme štvavé články, na př.._”pod maskou Sajudisu" autor odhaluje ve
doucí osobnosti hnutí jako kolaboranty s nacismem a bandity v protisovětském
štvaní - ó hrůze! - po slavném Stalinově osvobození.
Srdce usedá při popisu zoufalství ruských přistěhovalců a vojáků. Jenom
Cto L&cis dokázal popsat, co museli prožít pod sovětským terorem Lotyši a za
mýšlí se nad tím, jak by asi reagovali Loskvané, kdyby z moskevských ulic té
měř zmizela ruština - jako lotyština v Rize.
a odsun vojsk od nás? Charakteristický Článek z otázek a odpovědí uveřej
nila “Sovětskaja Rosija” 25* dubna t.r.:
Otázka; Proč naši bývalí spojenci v protihitlerovské koalici zapoměli, že
Sovětský svaz jako vítěz ma taky určitá práva vůči Německu? A proč nás v po
době ultimáta donutili započít odsun vojsK z východní Evropy, když okupační
armády tří našich spojenců jako dřív zůstávají na území 3RN?
OdpověŽ; Nikdo ze spojenců protihitlerovské koalice nás nenutil odsunout
vojska z východní Evropy. Před dvěma-lety jsme podeosali jednostrannou doho
du o snížení ozbrojených sil na 5C0 tisíc osob, m.j. 5C tisíc v oosádtaách ze
mí Varšavské smlouvy.
v poslední době byly podepsány mezivládní úmluvy s
Maďarskem a Československem o úplném odsunu vojsk z jejich území do určitého
termínu.. Vojska mocností ns území Německa se nacházejí ns principiálně jiném
základě...
Tak to je "glasnost” po pěti letech přestavby.
Marta Zemanová

Ministr vnitra čs. exilové vlády o osvobození i po něm.
Československý senát v exilu vznikl v r.1982 na podkladě kontinuitní oprá
vněnosti, navazující na poslední svobodné volby před r.1938, přikročil v r.
1986 k právoplatně provedeným písemným volbám k ustavení Prozatímní vlády Čs.
republiky v exilu. Na místo ministra vnitru byl dosazen pán Luděk Lipský z
Lípy, jednoho z nejstarších rodů české šlechty - Trečků.
"Když sovětský voják přišel do naší vlasti, což bylo zásluhou spojeneckých
mocností USA, Anglie a Francie, a to díky jejich dodávkám vojenského j stra
tegického materiálu /včetně potravin/. Rez oomoci .ameriky, byl již v roce 43
Stalin ochoten kapitulovat! /Churchillovi paměti./ Sovětský voják nás osvobo
dil, ano, ale ode všeho! Velící generál ookolovskij, dal sovětské armádě vol
no, chovat se v Č3$ jak v dobité zemi!”
"Proto měli komunisté obavu z voleb, které byly připravované na rok 1948.
Vincu čtyř stran došlo k neschopné politice tím, že podaly demisi kvůli od
stranění čtyř velících důstojníků, kteří byli nahrazeni komunisty. Dr.Beneš,
ale před tím ujistil, že demisi nepodepíše, ale pak ji přijal, což byla po
moc pro komunisty. Dále Beneš prohlásil, že bez komunistů nepodepíše žádnou
vládu. Následovalo rozložení nekomunistických stran, z nichž ale Část zůsta
la ve vládě komunistů, což tyla zrada. Došlo i ke zradě na zákoně o narušení
celistvosti hranic Č3Ŕ. Beneš sounlasil s předáním podkaroatské Rusi Stalino
vi. Na tomto podkladě,byl v Mostcvě uznán opět presidentem se souhlasem zástu
pců tří mocností.”
”Tak zvané "osvobození Rudou armádou" je velice relativní věc. Je známo,
že americká armáda byla již p.květria něsolik kilometrů před Prahou a tanková
brigáda generála pat tona, mhhla dosáhnout během dne hlavního město. Bohužel,
ujednání mezi Stalinem a gen.Efeen^owerem na Jaltě rozhodlo, že ameriČané se
musí držet demarkační čáry. Druhá věc je, že Československo, pokud se jedná
hlavně o Čechy a hlavně prahu, osvobodily jednotky gen.Vlasova a likvidovaly
SS oddíly v Praze. V r.1945 po prohlášení zahraniční vlády dr.Beneše, neměla
sovětská armáda žádn,ý vliv, mimo v čistě psychologickém sláva smyslu, o kte
rý se ale komunisté samozřejmě opírali. Existence stran, které budou uznány
o tom bylo rozhodnuto již v Moskvě v roce 1943* Když byla naše delegace, to
je zástupci státotvorných stran v této věci u presidenta Beneše, řekl tento:
Vaše strany nemají národu již nic co říci!” Příště o těchto stranách více. v.H.

Dokumentační příloha

”Le Mord” Č.10/90.
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■ POVÍDKY, poezie, idokumenty
Co dává člověku silu vystu
povat proti zlu, které ovládlo
společnost, proti bezpráví, kte
ré napadlo justici, že je chatr
ná jako látka prožraná moly,
rozpadá se mezi prsty soudcov
ský talár, spravedlnost je sle
pá a pravda je žalářována, kdo
měl sílu jít proti totalitní mo
ci? Jen člověk vnitřně čistý,
posílený morálním
základem
své pravdy. ■ •
• '
Kam jsme se dostali my, sa
metoví revolucionáři? Kdo se
to za nás pere o křesla, prská
kolem sebe, hádá se, křičí? Kde
je osm pravidel dialogu? Kdo
stojí v pozadí? I my, spolu s
jinými cítíme, že kdo žil ve
zlu, zlo neopustil a na druhé
straně, ten kdo vydržel od 17.
listopadu až dodnes, tak je unavený a špinavý jako když
šoufkem vybírá se žumpa,' ale
oíťo zároveň do ní přitéká, čím
rychleji se vybírá, tím rychle
ji přitéká a tak hladina je stáie
ve stejné výši.
Tragická smrt Pavla Wonky
byla logickým vyústěním a za
vršením jeho života, zemřel ja
ko oběť totality, zla a bezprá
ví, které si s ním nevědělo ra
dy. Nedokázalo ho přinutit, aby
přestal psát své úvahy o uspo
řádaní svoDodné společnosti ži
jící v právním státě. Pavla Wonku neumičeio opakované věze
ní, šikanovaní, pronásledováni a
neumlčel ho ani vlastní strach
před smrtí.
Podle výpovědi
svědků a Jeho vlastních zápis
ků cítil, že konec jeho života
se blíží, přesto kolem Pavla nel
ze vytvářet gloriolu svatosti.
Byl velmi silnou osobností a
chtěl vyniknout, chtěl studovat
právo, která bylo jeho koníč
kem, vášní a životní nutností.
Pavel Wonka byl samotářský,
ješitný, rád provokoval, ale zá
roveň byl čestný, přímý a ve
lice hrdý. Byl osobnost a nedal
se zlomit, nedal se koupit, ne
dal se změnit. Stal se pro býva
lý režim nejenom nepohodlným,
ale pro svou kandidaturu na
poslance do FS 1 nebezpečným.
Jednal krajně netakticky, šel
čelem a již příliš vyčníval z
řadv. Ve společnosti už pomalu
začínalo kvasit k 17. listopadu
1989. Vládnoucí třída, elita KSČ
dostávala zprávy o »stavu lidí“.
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i čím dál méně povzbudivé. By
lo potřeba zastrašit nejaktlv- nější pracující skupiny Charty
77 a ostatní skryté přívržence
", odradit od spolupráce. Pavel
Wonka cítil, že to bude on, kdo
Jf stane se obětí. Je to zřejmé 1
!.-z jeho dopisu adresovaného Ge,-nerální prokuratuře ČSR, odbor
dozoru nad 1 soudním řízením
trestním, Praha 4. í
Uvádíme části bezprostředně
se týkající způsobu zatčení Pav; la Wonky, dopis je datován 7.4.
* 1988.
Věc: Stížnost

|

Stěžuji si, že na mě soud uvalil vazbu bez mého výslechu

:
|

dy mi bylo zdůvodněno kontro
lou totožnosti ač jsem totož
nost několikerým způsobem pro
kázal. Při zákroku jsem se ne
bránil, jenom Jsem křičel o po
moc a hlasitě žádal, aby ml byl
sdělen důvod, proč mě mordu
jí a nasazují pouta. Byl jsem
potom bit a ztratil vědomí. Pa
matuji si, že mě vleklí za ru
ce tělem po zemí po schodech.
Na těle jsem zhmožděný a mám
potrhaný oděv... Do vazby
jsem byl odvezen v bezvědomí
a to, že na mně byla uvalena
jsem se dozvěděl až od orgá
nů věznice ... U GP ČSSR jsem
podal stížnost pro porušení zá-

Chtfel vyprovokovat své věz-_
nitele k takovému jednání, kte
ré povede k Jeho smrti?
Jsme přesvědčeni o tom, že
1 později, kdy zahájil na pro
test hladovku, tak věřil, že je
ho případ bude řešen přece
Jen jinak než bitím. Věřil i ve
své přátele, Hana Jílptnerová,
Anna Hrudková a Jan Hrudka
píší GP ČSR:
Dne 5. 4. 1988 byl v úřední
věci na Okresní vojenskou
správu v Trutnově pozván Pa
vel Wonka, nar. 23. 1. 1953, by
tem Pražská 384, Vrchlabí. Po
skončení jednání však byl —
zřejmě orgány ministerstva vni

Osud politického vězně
PROČ PAVEL WONKA MUSEL ZEMŘÍT?
vědomí. Porušil tím ustanovení § 2/1, 5, 8, 13 tr. z. Vazba
je zjevně neadekvátni přečinu,
pro který jsem stíhán. Osobní
svoboda Je jedním z nefdůležitějších práv člověka a byia omezena proto, že zde existuje
rozpor v otázce nulity tr. rozsudku. Tento rozpor není na
jedné straně řešen na kompe
tentních místech, což ostře
kontrastuje s bleskovým trestním postihem mé osoby.
Z vězení jsem byl dopraven
už domů ve špatném zdravot
ním stavu před měsícem. Nemohl jsem chodit. Při první ces
tě, kterou jsem vykonal na před
volání OVS Trutnova ohledně
mé žádostí o vystěhování z ČSR
jsem byl doslova přepaden, zbit
a uvězněn. V tomto státě mi
tedy není dovoleno ani normalně žít, ani jej opustit.
...Stěžuji si, že se okresní
prokurátor v Trutnově stále nově a nově angažuje za mé věz
nění. Dne 5. 4. 1988 byl příto
men mému zatčení a odmítl mi
poskytnout pomoc, o kterou
jsem jej žádal, když jsem byl
týrán. Omezení osobní svobo

kona, kterou nyní bude řešit
dr. Navrátil z GP ČSR. Z té vy
plývá, proč Je rozsudek 1T 5/87
MS Praha nulltní. Já Jej do
konce pokládám za zločinný a
nikdy Jej nebudu a nemohu uznat za platný právní úkon,
přestože mé proto, abý mně k
tomu donutili Již málem při
pravili o život a tím, že mé nic
lepšího nečeká.
...Ti, kteří proti mně vykon
struovali minulé trestní proce
sy mě opět chtějí umlčet ve vě
zení. To, co se děje, jsou vždy
nezákonné a organizované ak
ce úředních činitelů. Žádný ta
kový rozsudek Vám již nebudu
respektovat.- Vím, že mne to
bude štát život, ale proto vám
přece nebudu uznávat zločiny
za platné právní akty. Dvakrát
(3krát) jsem se podřídil nezá
konnému trestnímu rozsudku,
ale co je moc, je moc.
Citovaná stížnost na GP ČSR
nikdy nedorazila, byla založe
na na Útvaru SNV v Hradci
Králové.
Ve dnech, kdy Pavel Wonka
psal tuto stížnost, byl již roz
hodnut domoci se svého práva
všemi prostředky?

přešetřující nyní tento případ.
Příčina smrti je známa — embolie plic, poměry ve věznicích
jsou známy, stav, ve kterém
byl Pavel Wonka souzen je
znám. Neotlskujeme svědecké
výpovědi spoluvězňů z důvodů
msty, z důvodů rozdmýchání
vášní proti konkrétním lidem.
Vlnu a nevinu ať posoudí soud.
My zveřejňujeme pouze zázna
my, které nám byly doručeny.
Případ Wonka je přezkoumáván
Již dlouho, mnozí mlčí, mnozí
si nevzpomínají, ale mnozí z

těch, kteří nesou svůj díl viny
na smrti Pavla Jsou dosud na
svých místech. Máme důvodné
podezření, že »obětní beránek“
byl Již vybrán a ti, kteří sku
tečné zrežírovali a dovedli tecto proces do konce zůstanou
nepovšimnuti. Podle našeho ná
zoru nejvyšší vínu nese sys
tém,
který umožnil podobné
procesy, který dopustil justič
ní vraždy, který na všech'pos
tech obsazoval klíčová místa
lidmi přinejlepším poslušnými,
umožnil grázlům vyžívat se v

a v době, kdy jsem byl v bez
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”Ree-publica” č.19/90

tra — zadržen a od té chvíle
o něm nemají nejblížší příbuz
ní a přátelé žádných zpráv.
Vzhledem k tomu, že Pavel
Wonka je po svém propuštění
z vézení (28. 2. t. r.j stále ve
vážném zdravotním stavu, dů
vodně se obáváme o jeho další
osud. Proto se ptáme: — kým a na základě čeho byl
zadržen;
— kde se nachází a proč o
tom nebyla Jeho rodina dosud
uvědoměna;
•
— jaký Je jeho současný zdra
votní stav a zda mu je posky
tována nezbytná lékařská péče.

■

Dne 20. 4. 1988

Kdo může
dát dohromady
mozaiku pravdy, obraz svědec
tví o posledních dnech života
Pavla Wonky? Výpovědi spolu
vězňů se shodují v tom, že Pa
vel Wonka byl bit, nebyla mu
poskytnuta přiměřená lékařská
péče vzhledem k jeho stavu,
nebyl převezen do vězeňské ne
mocníce, byla mu odpírána vo
da ... Svědectví může být vy
vráceno jiným a zjistit pravdu
je těžké 1 pro vyšetřovací ko
misi pří české národní radě

Pokračování z
předcházející
strany.

bití svých obětí, neschopným
stát v čele naší republiky, a
vše pospojoval nitkami strachu.
Přes čtyřicet let Jsme byl! nu
ceni nasazovat mimikry, nasa
zovat masky a ztrácet vlastní
tvář. Naši tvář obnažila až re
voluce, uplynulo pět měsíců. A
masky se znovu stěhují na tvá
ře, protože zlo nabralo dech a
hlásá „Demokracii pro všech
ny'“
...
'
Pravda a láska zvítězí nad
lží a nenávistí, ano nakonec
Pravda a Láska zvítězí, protože
žít ve lži =’ nežít.

■

naMflTHWK CTanuny Ha ofluow
H3 nnoLnaflew TwpaHM.

’’Komsomolská ja
pravda"
16.ledna 90

Svědectví vězně V. K. (kráceno)
... Při jedné lékařské kon
trole mě vyzval předvádějící,
přezdívkou „Kulturista11, abych
pomohl v chůzi člověku v mo
jich letech, který stál před ce
lou č. 102 a držel se pletiva
nad zábradlím. Pamatuji si říd
ký vous, horečnaté oči, teplá
ky a pod teplátky ňoční úbor,
což svědčilo, že měl povoleno
ležet. Zavěsil se do mne a na
mou otázku odpovídal: jmenuj!
se Pavel Wonka, jsem politic
kej, vrátil Jsem se z Minkovic,
policajti mě zmlátili a znovu
zavřeli.“ Řekl mi abych mu vy
hrnul teplátky v oblasti led
vin. Přitom jsem viděl, že má
pod teplátky pyžamo a pod py
žamem podlltlnv v části zad a
ieuvin... Později Wonka vy
hlásil hladovku pro nedôvod
nou vazbu a pro zmlácení od
VB... Po čase Wonku přemís
tili na celu č. 136 a s ním umístlll dva cikány A. a B. Já
bvl na cele 128 — 131, čili na
proti 136. často jsem hovořil
s A. a zajímal se o Wonkovo
zdraví. Bylo ml řečeno, že Pa
vel nejí a jeho jídlo, že jedí
oni. Poslední noc si pamatuj!
přesně. ...Jestli mě paměť ne
klame byla neděle. Bylo jasné
slvšet, že exekútori buší do bez
vládného těla. Po cvaknutí dve
ří naproti, jsem se okamžité
ptal A. co se děje. On mi od
pověděl: „Museli jsme Wonku
svléknout do naha a vystrčit z
cely. Později ho v bezvědomí
strčili zpět.“ Na mo.u otázku co
je s ním. řekl A., že spí.
V noci, přesnou hodinu ne
znám. se Pavel Wonka pravdě
podobně s vypětím posledních

něm, pozn. red.J, že si rozbiji Cl
sil vyškrabal na okno a do tmy
- volal svá poslední slova: "„Já ' hlavu, abych se dostal na chod- '*'*?
nechci umřít, Já chci doktora“.
bu a mohl podat svědectví. ‘
Tato slova slyšeli desítky lidí, ? ...zde jsem viděl něco příšer
kteří neměli u dveří kliku, ti . ného. Naposledy Jsem měl mož
nost vidět Pavla Wonku, . byl
co měli klíče; Jak Je nazvat?
' pověšený ' na katru a nejevil
■
známky života. Bud omdlel bo- ,
Svědectví vězně D. P. (kráceno)
lestí, nebo byl již mrtvý, ale při
...Dosvědčím, že Pavel Won
vědomí nebyl. Proto když jsem
ka byl ve vazbě v Hradci Krá-.._
se'vrátil od doktora,* zabouchal
lóvé mučen a ubit k smrti. Po
Jsem na A. a V.. K. mě infor
užívalo se velmi rafinovaných
moval, Že Pavel Je již na cele
metod, které nezanechaly sto
a, leží v bezvědomí a Je ošet
py. Nebyla to embólie, ale vraž
řován Romy. —
'
"*
da ... Nebyl sám, kterého ubi
Pavlu Wonkovl byla odebírá
li k smrti, mnohým _píchall in
na krev 1 moč atd., takže-dokjekce, mučili např. lng. D., kte
toři včdčli, že se v něm tvoří
rý z toho nakonec skončil v
blázinci. Zažil jsem ve věznici
aceton a je jasné, že když člo
v Trenčíně na sobě mučení e- ■ věk drží hladovku více než 5
lektrickýmí šoky, kde dělali ta
dní je z něho cítit aceton. Bylo
kové pokusy jako na zvířatech,
to z Pavla cítit na dálku, 1 my
pro příslušníky SNV jsme ne
vězni a kamarádi jsme to cíti
byli lidmi.
li... Vše bylo řízeno estébáPavel Wonka byl na cele ve
kama a natolik promyšleno, že
dle mne, oddělovala nás pou
k tomu byli použiti i Romové,
ze šestnácticentljnetrová zed,
kteří mu jedli jídlo. Dělalo se
ale oknem se bylo možno do
to záměrně a byla to napláno
mluvit. Pavel Wonka vyhlásil
vaná vražda ...
hladovku, ale doktoři ji vůbec
Jméná policajtů, kteří za vraž-. _
nebrali na vědomí, stále byla •
dlli Pavla Wonku neznám, ale
k němu na celu strkána stra
znám jejich přezdívkv, které
va, ačkoliv byla praxe, že vě
Jíra dali muklové... Jeden z
zeň, který vyhlásí hladovku je
nich je známý pod přezdívkou
izolován a je mu věnována zvý
„Cikán“, ... dále ’ „Tužtíčka“ ...
šená lékařská péče... Dále
další „Zlatozub“, který byl v
chci uvést, že Pavel Wonka byl
tzv. „bouchacím komandu“
s
mučen a bit. Například jsem
„černou Mářou“ v 60. a. 72. 1c
byl svědkem toho, že když mě
těch... Dále uvádím Jméno dal
vyvedli z cely ven na zubní
šího vraha pcd přezdívkou „Pra
prohlídku, viděl jsem na chod
sečí hlava“, tl tam stále pra
bě vodu, byl slyšet nářek Jak
cují a tí Pavla kopali, mučili
ho bijí, nikdo nesměl ven...
a nakonec zavraždili. . ..’ Vím,
Vyvedli ho z cely, vysvlékli do
že existovala tzv. politická od
naha a pověsili ho za ruce na
dělení politických vězňů ve věz
mříže na katr, byl vyzdvihnu
nici Leopoldov, Mirov, Horní
tý, že měl chodidla 10 cm nad
Slavkov a další a další. V těch
zenu a byl poléván hadičkou,
to věznicích jsem byl 1 já a
ve vědru měli připraveno 5 pen
mohu říci, že to co jsem zažil
dreků a k nim se připojilo 5
se ani nedá vypovědět, normál
příslušníků SNV a řezali ho tak
nímu člověku, který to viděl
dlouho až nemohl křičet a jen
se musí l rozum zastavit, když
sípal ... Potom vím, že Pavel
to dnes někde vypravím nikdo
Wonka nemohl řádné chodit a
ml nevěří...
míval v těle i červy a o tom
■
věděli l lékaři, brali ho na pro
hlídky, ale ty byly takové, ja
Zlo se sytí nenávistí a lží,
koby byl Pavel zdráv. Jakoby
dobro je naplňováno pravdou
se nic nedělo. Pavel Wonka se
a láskou. Pavel Wonka zemřel
28. dubna 1988. Známe mnohá
pořád bral jako zdravy, 1 když
fakta a mnohé svědecké vypo
jsme ho den před smrtí při
nesli na ošetřovnu.
vědí... Kdy budem znát prav
Když ho zase mučili, domlu
du???
PETR JIROUSEK
vil jsem se s V. K. (spoluvěz

Odměna vrahům
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