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^nna nchmatovová:
Ne nadarmo strádali jsme spolu
bez úlevy celou radu dní,
přísežný slib složili v svém bolu
a dál šli svou cestou poklidní.

Ne za to, že jsem jak zapálená
svíce stála čistá před bohem,
před krvavým katem na kolena
padala jsem v děsu ubohém.
Mne obloha cizí nechránila,
cizí kraj mne v křídlech neukryl,
já oo celou dobu jsem tam žila,
kde múj národ naneštěstí byl.
Домой с Победой! 1945 год.
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Poslední dopis Pavla

W o n k y

z vězení«

Opis dopisu, který byl Jiřímu Wonkovi předán dne 2«5.1990 JUDr. Milanem
Jelínkem z AP Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že Pavlu Wonkovi byly zmrza
čeny ruce, byl dopis Pavlem diktován některému spoluvězni, pravděpodobně Ab
solónovi M. Dopis byl psán 16.4*19'88 a adresátem byl JUDr.Milan Jelínek. Je
s podivem, že o tomto dopise nikdo nevěděl a advokát nebyl schopen dva roky
vyřídit Pavlovy vzkazy rodině.

Vážený pane doktore!
Telegraficky •••• Nechávám si psát doois.

Několik dní jsem o sobě nevěděl. Zvracím. Vše se se mnou
točí. Jsem zcela bez vlády /z ec/. Jídlo jsem měl naposledy před zatčením.
Nemohu ani pít, zase odstraňuji suché koráby, abych mohl dýchat. Všechnu te
kutinu zvracím. Nevím jak dlouho vydržím. Včera večer jsem po několika dnech
se sebral k sobě. Díky studeným obkladům spoluvězňů. Díky neustálým výplachům úst vodou se držím při životě. Spolknout nic nemohu.
Žádám Vás o okamžitý zákrok ve všech možných směrech a
okamžitý výslech rodiny. Nedejte na to jak je věc venku deklarovaná. Troím
i bolestmi pohybového ústrojí a ledvin. To víte. Ležel jsem nu betonu, pod
otevřeným oknem celý týden, to není legrace. Bylo proti mně použito mnohé
mučení a násilí. Něco bylo deklarováno jako zdánlivé. Legální, něco skrytě.
0d± toho prvého mám zaízačené ruce. Cd druhého další části těla, xNajdou se
totiž tací, kteří mě dokázali bít, pendrekem do hlavy a zmrzlých prstů u no
hou i oři ořenášení k lékaři. Podejte oznámení u CVP Hradec Králové a inspe
kce EVS. Příoadné úkol přeneste na rodinu. Návrh na potrestání ani rozhodnu
tí o vazbě nemám. Vazbu měl nařídit /OE/ OSTrutnov. 3 T Dr.lorvátová.
Ve věci jsem podal stížnost u předsedy Mjartana; Stížnost obecnou i do vyizby. Vazba uvalena v bezvědomí a bez výslechu strany. porušení C 2-1, 5-6-13
tr.ř. Po nadiktování jsem zcela vyčerpán. převezměte aktivní obhajobu ve
spolupráci s rodinou, 3e vždy informujte. ..evím zda to přežiji. 7'znice mě
ani nemá čím krmit, co bych mohl jíst. To jsem si uvědomil dnes, když jsem
nedostal snídani, ^ám již nemam sílu utroení snášet.
Intervenujte osobně u KS Hradec Králové. Pro oříot-d mé
ho převezení jednejte o zastoupení při návštěvě s doktorem ľľotejlem, .xP
Praha 1.
Hradec Králové

16.4.1988
děkuji

Pavel Wonka
23*1.1953

K vystěhování: Základní formulář zůstal nu CVS Trutnov. Zbytek papíru je
asi ve vězení.
xád bych dostal mléko a žádám o něj. K jídlu a k pití nemám
nic. Vodu zvracím. Dostávám ji do sebe tak, že vyplachuji ústa. Nemohu ji
Dolknout. Dále tím, že si motám hlavu do mokrých ručníků. Vše se se .mnou
točí, nemám na nic sílu. Žádal jsem lékaře, v, mdlé vám a nevím o sobě. V mé
knihovně je kniha české středověké právo útrpné. Čtěte v ní.
Čekám okamžitou návštěvu. Nechte mě přednést, sám se neudržím
na nohou, dnes jsem se ooět položil, když mě donesli na záchod. Doufám, že
se Vaši návštěvy dožiji. Rodinu informujte telefonicky. Ve Vrchlabí došlo
k přečíslování telefonních čísel - Končím.
Jiří ^onka k tomu sděluje: Pavlovi byly zmrzačeny ruce, aby nemohl psát.
Nasadili mu zvláštní pouta a těmi zabránili přívodu krve. Dodnes jsou vra
zi na svobodě, je to jako se 17.listopadem.

Legum servi sumus, ut liberi esse possimus
/Jsme služebníky zákona, abychom mohli být svobodni/

ČESKOSLOVENSKY SENAT V EXILU
The Czechoslovak Senate in Exile
Tschechoslowakischer Senat imExil
ALL CORRESPONDENCE IO
THE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO. BALFOUR STREET
CARLTON - N.S.W.- 2218
AUSTRALIA

Koordinačnímu centru OF.
Jungmannovo náměstí č. 9
110 Praha -ČSR.

Čj.-6.0F./L.
Saturn: 5 února 1990.

Vážení pánové,milí přátelé ’
S mimořádným zájmem jsme prostudovali text Vašeho ZÁKLADNÍHO
DOKUMENTU,uvedeného pod záhlavím OBČANSKÉ FÓRUTj, ze dne 8.XII.89.
které se tímto představuje jak veřejnosti naší společné vlasti,
tak i československému exilu.
Mezi domovem a čs. exilem,nebylo po dobu 42 let jiné dělítko
než diktatúra proletariátu a ostnatý drát,připomíná jící naci
stické koncentrační tábory. Chceme věřit,že je to již minulost.
Náš národ může dosáhnout skutečné svobody a demokratického
způsobu života jen tenkrát,když zmizí tento ostnatý drát a sou
časně režim,mající na svědomí statisíce obětí, nevinných občanů,
jejichž jedinná vina spočívala v tom, že se dožadovali svobody,
což bylo podle myšlení KSČ a jejich rudých soudů, důvod k likvi
daci této " nebezpečné” a trestuhodné myšlenky.
S touto skutečností jistě OF., s námi souhlasí. Politické credo
domova i exilu musí být jednotné ! Svoboda, víra a čest-nísto
jakéhokoliv socialismu až_s_ lidskou či_ nejidskou_ tváří !!
Vycházejíce z těchto předpokladů,je cs. exil ochoten podat po
mocnou ruku k obnovení základních hodnot důstojných svobodného
člověka, za ony zděděné tradice minulých pokolení,které byly
nosným pilířem, naší tisícileté křesťanské minulosti.
Československý senát v exilu, od svého ustavení v roce 1982 na
podkladě kontinuitní oprávněnosti^navazující na poslední svobodné
parlamentní volby? před rokem 1938.,uznávající jedinou zákonitou
československou ústavu z roku 1920 prohlašuješ Po zkušenostech
.a. politickém úspěchu 4 leté činnosti ,přikročil k právoplatně
•provedených písemných voleb .'k ustavení PROZATÍMNÍ VLÁDY ČFSKCSWGNSKÉ REPUBLIKY V EXILU,viz přílohy. Činnost čs. senátu-a
prozatímní -exilové vlády, končí provedením svobodných a demo kratičkých voleb na půdě domova.
Československé pravicové strany, košickým diktátem umlčené, do
žadují sezústy svých zástupců v čs.senátu,a vyhrožují si právo
přiznání účasti na predpokladaných svobodných volbách, živnosten
ská strana středostavovská,republikánská strana zemědělského
lidu,strana národně demokratická a katolická strana lidová.
Čs .prozatímní vláda v exilu , je ochotna předložit vypracován?/
národohospodářský program, se zřetelem k podmínkám;, západního
ekonomického systému a schopné konkurenci na poli světového
hospodářského trhu, v rámci neobmezeného soukromého podnikání
a vlastnictví.
'
.
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Акция «Отставка»
в уральском варианте
Стр. 3.

NAŠI
Pavel

FURIANTI
L EDEN

Jacko

19 90

Nedóvno mě někdo řekl, že bych si neměl dělat legraci s těch,
kteří plánují trvalý návrat do Československa.
Inu, dělám si
legraci téměř ze všeho tak neni divu, že si někdo nějaký můj
výrok takhle vyložil.
Docela vážně si myslím, že to žádná
procházka nebude a nemělo by se zapomenout, že třeba z Trnavy je
do Timisoary blíže, než z Timisoary na Tienamenské náměstí a jak
se to zdálo daleko. Na druhé straně ovšem, věci se nemohou brát
příliš vážně, jak ti, kteří se vrátí Jistě brzy zjistí. Ještě si
srandy užijou dost a dost. Jak je nikdo nevítal s přespříliš
otevřenou náruči ve svobodném Západě, k jejich, někdy
až
dojemnému překvapení, tím méně budou vítáni na téměř svobodném
Východě těmi "co trpěli za svobodu’, zejména teda těmi.
Většina
navrátilců alespoň bude moci odpovědět, že zatímco jedni trpěli a
flákali se, ti druzí venku tvrdé makali. Ale nechrne jízlivostí
stranou, vrátit se za účelem práce pro svobodnou
republiku Je
velice chvályhodný úmysl. A návrat protože si člověk na
novou
zemi prostě nezvykl je vlastně jen normální. Někteří, bohužel, si
spíše představují funkce, metály, snadné zisky a ...
návrat
majetku. Majetky! To se některým rozzáří očička! Neomezuje se to
Jen na ty, kteří se chystají vrátit. I ti, kteří se tady docela
dobře zabydleli, nic jim nechybí a do komunisty ožebračeného
Československa se vracet nebudou mají zálusk na část toho, co tam
ještě zbylo. Někteří takoví se dokonce chtějí za tímto účelem
organizovat. že je to nenapadlo dřív! Jaká to mohla být užitečná
politická akce, přelíčení
jednající
o
náhradě
komunisty
konfiskovaného majetku, třeba před mezinárodním soudem v Hague!

Člověk, mnohaletou nedůvěrou vycvičený by si možná i pomyslel, že
se jedná o nějaký poslední pokus STB zdiskreditovat exil.
Ale...
proč nyní? a vůbec? Ani vysvětlení, že se tím projevuje naše
ryzí povaha, není tak docela uspokojující.
Vždyt po vzniku
republiky v 1918 Češi a Slováci z celého svěía posílali peněžní
dary novému státu. To už nás ta léta tak pokřivila?
Nejsem proti tomu, aby se nový stát pokusil napravit křivdy
spáchané tím starým. Všechny křivdy, včetně těch majetkových.
Nemám v úmyslu teorizovat o případném právním ospravedlnění
žádostí o restituce.
Právo nemá vždy morální podstatu
a
malicherné ohánění se zákony kdysi platnými, míjí základní
problém - spravedlnost. Nemyslím, že otázka finančních náhrad
uprchlíkům je tak naléhavá.
Odškodnění politickým vězňům a
náhrada majetku těm, kteří se o rozpad komunistického systému
zasloužili, je věc jiná a nezměřitelné naléhavější. Co si bude
moci Československo dovolit,
i když,
jak doufám, neponechá
majetek těm, kteří jej nabyli způsobem komunistickým, nebude
dlouho známo. Těch opravdových obětí naštěstí není tak mnoho a
pak, většina jich asi nebude o peníze stát.
Nicméně, bylo by
trapné, kdyby ti potřební museli stát ve frontě na odškodnění s
upravenci, domáhajícími se svých třiceti stříbrných.

-u-
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Ohlasy a ozvuky

i

Něžností a sametem jsme poslali režim komunistů na smetiště našich dějin,
bez mozolů to ale ted dál nepůjde.
Kdo z Cechů by snad chtěl dále provozovat leninský či jiný komunismus by
tak měl činit na vlastní risiko a jen ve svěrací kazajce.
Zradil nás Západ, zradil nás Východ, a přesto ve vakuu žít nelze; kéž nám
bude dopřáno lehnout si tak, jak si sami usteleme.
Mladí zachovali klid a rozvahu, byť se nerozešli do svých domovů na výzvu
'odpovědných míst'; starší generace ať alespoň prvních deset let zachová o
mladých uctivé mlčení.
I švejk by ted měl jit do důchodu, anebo alespoň na dlouhou dobu na
zaslouženou rekreaci.
Mořeplavba a politika jsou našimi slabinami. Bez mořeplavby se obejdeme i
dalších tisíc let, jen politika by nám neměla zůstat trpělivým čekáním na
spadnuti zralého plodu.
Což o to, srdcem Evropy jsme, ale pozor na infarkty.
Co si my Češi sami nedáme dohromady, to nám nikdo jiný dohromady bezplatně
nedá.
Slováci nechť se konečně vyjádří ve svobodném referendu - bud s Cechy nebo
sami. Češi na takovém referendu prodělat nemohou.
Relativně vzato, v Rusku samém nikdy nebylo více komunistů než v Cechách a
bit Rusy hlava nehlava se nám vyplácet nemůže. Poučme se ale o nich od
Havlíčka a Masaryka.
Nápor Němců na sebe nedá dlouho čekat a bude se zprvu plížit klikatými
stezickami obchodu a průmyslu. Němci žiji v představě, že Praha jako
prirozene geografické centrum Evropy má být přirozeně podrobena jejich
veleni. Vymluvit jim to nebude lehké.
PalackÝ by byl rád sprvu zachoval Rakousko a Habsburky. Dnes už
Češi Vídni děvečky dělat nebudou chtít.
S Poláky si obvykle do náruči nepadáme vášnivě, ale jestliže se nějak
moudře nedohodneme budou si je i nás Němci a Rusové podávat střídavě a
trvale.
Kdyby se Slováci přece jenom svobodně vyjádřili pro úplnou nezávislost,
y o by mezi Cechy a Maďary žádného kloudného sporu. Jinak ale
po itejme s jejich trvalou a ne právě konstruktivní kritikou.
,.* hl5,oricky skvostná země se může stát rájem turistů aniž bychom
lízali jejich hole.
Nové synagogy stavět nemusíme, stačí dát do pořádku ty staré a pozvat
puvodm majitele na prohlídku. Jinak se náš obchod bude roztáčet pomaleji,
ezastirejme si to - hašteřit se umíme a budeme. To je naše. Jen při tom
zvolna dýchat.
Klíče nezahazujme. Budeme je potřebovat do evropského zámku, a ten
odemknout musíme.
Bismarkova slova stále platí. Až nám zase někdo bude klepat na dveře,
k
odP°v£<f připravenou, samet nesamet, něžnost neněžnost.
ayi nas nechají na pokoji, ukážeme co jsme zač. Jde ale o to ukázat to i
když nas na pokoji nenechají.
Bořek ŠINDLER, Sydney, NSW.

-2-

-

Nezcizitelnost dědičných práv jednoho každého občana Čs.
republiky na podkladě litery zákona a nařízení,vyplývající
z této zákonité podstaty.
e*. Navrácení zcizeného majetku, vrácení půdy bývalým majitelům
zemědělských usedlostí, náhrada škod, způsobené komunistickým
režimem.
b. Odškodnění všem občanům republiky,kteří uvedeným režimem byli
z těch či oněch důvodů osobně poškozeni,ztrátou existenčních
možností a pod.
,c. Pozvolné likvidování tak zv.státních drušstev- JZD.Urychlené
vypracování reformního postupu o svobodném .podnikání všeho
druhu za přijatelných podmínek státní podpory k možnému ,
rozvinutí aktivní práce.- Bez těchto nutných předpokladů. není
myslitelné,aby svobodný stát byl schopen čelit katastrofálním
důsledkům, zaviněných neschopností politických a hosrodářských primitivů a všech tak zv.’’plánovacích komisí KSČ" !
d. Osoby a instituce.které zapříčinily útisk,bezživotí a jiné
Činy proti bezpečnosti občanů republiky,budiž postaveny před
řádné,zákonité trestní řízení.
V základním programu OF. ,článek č .2 .'-politický systém, mimo
jiné se říká:...předpokladem však je,aby KSČ upustilo od své
vústavou*‘zajištěné vedoucí role v naší společnosti a od mono polního ovládání sdělovacích prostředků atd.- KSČ, jak je známo,
opírá se o t^k zv.ústavu, kterou si vytvořila no r.48-když zne
uznala jedinou zákonitou a dosud platnou Čs. ÚSTAVU z roku 1920.
Jde tudíž o další prokazatelné zneužití posice moci,jinými
slovy další trestný čin, kterým nastolili bezprávní staV, ve
všech směrech veřejného i soukromého života v ČSSR.

1./

Jsouce si vědomi důležitosti současného stavu v našem domově,
jsme připraveni ku srdečné tvůrčí práci,k podpoře obnovy práv
a svobod, pro které ideály jsme odešli do ciziny, k vytvoření
třetího zahraničního odboje, k boji ze lepší a šťastnější
zítřek porobeného národa.
Komunistická strana se zpronevěřile všem zásadám politického
života,Chartě za lidská práva a jako taková je veškerým
vzdělaným a svobodným světem morálně odsouzena a označena jako
ZLOČINNÁ ! !

Laskavé odpovědi prosíme
na připojenou adresu.
Oto Novák, Minucáweg 5.
8070 Ingolstadt/D.
BRD.

