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Jak vypadá sametovost revoluce
Tam, kde.jsi elita přisvojí téměř veškerá práva a zbylé, větší části
společnosti přenechá jen povinnosti, zaniká řád a vzniká chaos zvladateIný jen zmrazením celé společnosti a jejím ochromením strachem. Kdo se
jednou ocitne na cestě zastrašování musí v ní stále pokračovat a stupňo
vat.
Od těch dob, kdy zákon není jen vůle panovníka, je zastrašování slo
žitější, a to jen na základě určitého, přesně stanoveného postupu, kte
rému říkáme právo. Zastrašování se proto stalo záležitostí organizova
ných skupin, které si pro své jednání vytvoří legální podklad ve formě
právní normy, aby si mohli realizovat své záměry, které nelze označit
jinak než zločinné..*.
z díla Pavla Wonky "Právní kultura"
Letos 26.dubna jsme si připomněli druhé výročí smrti Pavla Wonky, který
jak se ukázalo byl záměrně zavražděn ve věznici Hradec Králové, kde byl veli
tel věznice Josef Šimák a velitelem ostrahy Mezera přezdívkou Škvíra. Pavel
Wonka celý život nekompromisně bojoval proti stávajícímu zlu. Byl velký opti
mista, stále věřil, že barbarský komunistický systém vedený KSČ jako zločine
cké organizace komunistů, který se dopouštěl nezměrných zločinů na tomto náro
du bude svržen. Také jeho poslední slova u městského soudu v Praze byla tato:
"Hněv lidu Vás srazí".
Revoluce a pádu totality se ve své vlasti nedočkal a mnoho lidí si myslelo,
že změna poměrů povede k řádnému vyšetření jeho smrti a k potrestání vinníků.
Ale co vidíme, vyšetřování událostí ze 17.listopadu se ztrácí v nedohlednu,
za všechny zločiny komunistů je^zatím souzen pouze M.Štěpán. Kladu si otázku,
Jakešové, Fojtíkové, Husákové, Štrougalové, ti se nebudou zodpovídat? V zemi
je taková sametovost, že vrahové mého bratra stále nosí uniformu SNV, bachar,
který mu neposkytl nezbytnou lékařskou pomoc Pavel Vaněk dokonce studuje medi
cínu na lékařské fakultě v Hradci Králové. Cituji z výpovědi svědků v den 26.
4.1988, kdy měl tento budoucí Lékař službu:"Žádali jsme pro umírajícího něko
likrát vyhozením signalizace lékařskou pomoc, ale vždy jsme byli odmítnuti Pa
vlem Vánkem." Je zde hledisko morální, člověk, který neposkytne pomoc umírají
címu, těžko může být dobrým lékařem. I náčelník při mé kontrole věznice byl
před časem stejný. Za náčelníka Josefa Šimáka se děly hrůzostrašné věci. Je
den z nejsadističtějších dozorců Ivo Vylétal, který mě zmrzačil, dále slouží
v této věznici, rovněž další z povedených bachařů Synek. Vězeňský lékař MUDr.
Radim Pek stále vykonává lékařskou praxi i když v civilním sektoru. Soudkyně
JUDr .Marcela Horvátová z OS Trutnov a prokurátorka JUDr.Eliška Rychlíková z
OP Trutnov jsou stále na svých místech, již z morálního hlediska by tam něměli co pohledávat, když dokázaly na smrt nemocného Pavla odsoudit. Bez trestu
zůstávají i mojí bývalí vyšetřovatelé StB Moravec Antonín a Nepovím Josef,kte
ří za přispění prokurátora KP Hradec Králové Josefa Valenty a Pařízka vykonst
ruovali náš proces a stíhání. /Mimochodem byl jsem nedávno plně rehabilitován/
0 soudcích, kteří se na těchto zločinech podíleli typu Jana Rojta, Pavla Jan
dy, Mrzeny, Marie Dojčárové i Jiřího Slezáka z Hradce Králové již ani nemluvě.
Tomu se říká sametovost. Bývalý předseda MNV ve Vrchlabí Vlastimil Štěpánek,
který žádal na příslušnících StB závažné opatření proti Pavlu Wonkovi, protože
na něm žádal odstranit obraz zločince J.V.Stalina, dělá místopředsedu na MNV
ve Vrchlabí.
Na úřadech i na soudech jsou stále stejní lidé, potom se nemůžeme divit,
že všechna vyšetřování jsou záměrně brzděna. Dokonce i poslední dopis mého
bratra, kde uvádí, že mu komunističtí zločinní barbaři zmrzačili ruce jsem mu
sel vypátrat sám a dodat jej na příslušná místa.
Komise, která byla utvořena při ČNR mě zklamala na celé čáře, výsledek je
jí činnosti byl výplod neuvěřitelného pamfletu, který jako by vypadl z pera
těch, kteří zde přes 40 let páchali zločiny.
Na závěr zacitují pasáž z díla Pavla Wonky: Pachatel zločinu proti lidsko
sti si musí být vědom, že sice může zůstat beztrestný dnes, ale, Že mu nebez
pečí trestního postihu hrozí při změně režimu nebo jiné příležitosti, že se
nebude moci spoléhat na promlčení....
2.10.1990
Wonka Jiří, Pražská 878, 543 01 Vrchlabí
Motto:
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"Reporter” jako Bobkový list?
Redakcia Reportéra,
V prvom rade je jasné, že ’’Reportér” je vydávaný pre emigrantov, uteče
ncov z Československa - nie pre zamestnancov ČSSR Consulatu a ich organizácie
v Austrálii.
Okrem spolkových /klubových/ a miestnych udalostí má informovat čo sa
deje v opustenej vlasti a v ostatnom svete v boji o nastolenie demokracie v
Československu.
Ako súčasnosť odboja proti červenej totalite mé písat o nespravedlnosti,
ktorú Západný Svet bohužiaí'ani nevníma. Na príklad, že ČSR po druhej sveto
vej vojne nebola obnovená v pôvodných hraniciach /Aš-Jasina/. Česi a Slováci
akoby zabudli, že žili v jednom štáte s Podkarpatským Ruskom /Ruthenia/.
Hneď po druhej svetovej vojne na toto územie CSR urobil Stalin "anšlus",
Nekonalo se tam žiadné referendum, aby obyvatelstvo tejto čiasti republiky
sa mohlo slobodne a demokraticky vyjádřit a ,tak rozhodnut o svojom osude. Je
pravda, že v terajších podmienkách je to utópia, ale netreba zabudnut, že
prichádza vhodný čas a lady sa hýbu. Treba apelovat, že v stáročnej minulos
ti ani jeden Ruský Cár nemal v dŕžave toto územie. To sa podarilo len Mosko
vskému Červenému Cárovi Stalinovi. V súčasnej dobe táto koloniálna državs pu
ká, hlási se Baltik, Bessarábie a Arménia, teda je ns rade aj Ruthenia a iné
utlačené národy v koloniálnej sústave SSSR.
Aj keď červení mocipáni rieša všetky problémy výhradne tanksmi, či sa
jedná o problém politický, hospodársky, zdravotný alebo zemetrasenie. Je fa
kt, že ich tanky nestačia riešit problémy novej doby.
Ďialej sa žiada, aby emigranti z Československa v Austrálii boli infor
movaní o súčasnom odpore obyvatelstva ČSR proti súčasnému nedemokratickému
režimu, najme podporovat ich hrdinský boj k dosiahnutiu náboženskej, politic
kej slobody a sociálnej spravedlnosti.
Je ingnorantský postoj ak emigrantské časopisy nekomentují události v
Bologni - kde Dubček predložil kritické stanovisko k súčasnému režimu - i
keď bol "komunista". V žiadnom prípade nedávat v”Repprteru" zelenú tým, ktorí
chcú byt "normalizovaní’’ podlá receptu Husáka. Ak sa nebudete uberat touto ce
stou, váš "Reporter” sa zmení na "BOBKOVÍ’ LIST".
V.V.T. - Sydney

Občané^České a_Slovenskéi federatívni republiky!

V těchto dnech vstupu je^Hhutí 90 do druhého měsíce své existence a stejně
tak dva měsíce nás dělí od l.výročí listopadové revoluce. I přes tvrdou cen
zuru státního monopolu ve sdělovacích prostředcích se podařilo zaktivizovat
několik desítek tisíc našich občanů doma ale i v zahraničí pro jediný cíl,
t.j. odstranění starých totalitních; struktur ze všech sfér našeho života.
Nespokujeme se se slovním žonglováním, sliby a rádoby demokratickými řeč
mi našich představitelů. Občané dali ve volbách jednoznačně najevo, že si ko
munistické pořádky nadále nepřejí. Povolební měsíce však názorně ukázaly, že
komunistická nomenklatura úspěšně přežívá a své posice naopak dále upevňuje.
Praktické výsledky ukazují, že se více plní přísliby komunistické nomen
klatuře z listopadových jednání o rozdělení moci, než nám, kteří jsme stáli
denně na náměstích a byli jejich rozhodující oporou. Máme na mysli úklid ko
munistické nomenklatury na dobře placená místa doma i v zahraničí.
Stejně tak je neodpovědné složení federální vlády, které neodpovídá výsledkům voleb a hlavně ani tužbám většiny voličů.
První, kteří doplácejí na hospodaření komunistů, jsou opět nekomunisté.
Jsou první propouštěni z práce a první tak pocitují tíhu důsledku komunistic
kého hospodaření.
President Václav Havel dne 21.srpna 1990 hovořil o mafiích bytových podni
ků, restaurací a jídelen, ale ne už o mafiích téměř nedotčených starých stru
ktur na všech ústředních úřadech a resortech včetně těch, které představují
ozbrojenou moc.
V tomtéž projevu president řekl, že naše revoluce neskončila, ale pokraču
je dál. Řekl též, že nelze očekávat řešení všech problémů shora, ale že ini
ciativa musí vzejít z každého koutu naší společné vlasti. Probuame se tedy.
Největší chybou našeho vedení, ale i nás prostých občanů v r.1968 byla nedů
slednost a slepá víra v samovolný proces demokratických přeměn. Proto se mu
síme probudit!
Vinou dosavadního nedůsledného, kompromisního a kabinetního postupu KC-OF
a KC-VPN dospěla naše veřejnost během uplynulých 10-ti měsíců k následujícím
’’revolučním” výsledkům:
- máme federální vládu převážně z komunistů, byt i bývalých
- veškerou hospodářskou a výkonnou moc si ponechala a nadále upevňuje
stará nomenklaturní struktura
- veškerá tíha nových hospodářských opatření postihuje výhradně sociálně
nejslabší vrstvy obyvatelstva s perspektivou neřešitelných základních
životních problémů
- ”demokraticky” zvolené a finančně zajištěné poslance
- celou řadou nejdůležitějších a nejrůznějších funkcí byli pověřeni lidé,
kteří k tomu nemají žádný morální kredit.
S tímtó stavem jsme hluboce nespokojeni a proto důrazně požadujeme:
L. Vládním opatřením okamžitě a bez výjimek odvolat všechny současné i
bývhlé členy KSČ z vedoucích státních, správních a řídících hospodářských a
společenských funkcí a to doma i v zahraničí.
2. Vládním opatřením provést konfiskaci nadměrného a neoprávněně nabytého
majetku občanů bývalých vládnoucích a politických kruhů včetně těch, kteří z
podmínek totalitního režimu bezostyšně těžili a stále těží.
3. Provést ihned revizi všech dosud přiznaných, ale i plánovaných důchodů
a jednorázových částek /odchodné, odstupné/ u všech bývalých stranických,
vládních ale i kulturně-společenských exponentů a přiznat jim minimální důcho
dovou míru pro čs. občany.
4. Zajistit urychleně důstojnou rehabilitaci všéch politických vězňů a persekvovaných osob od 50-tých let a to občansky a soudně, včetně přiměřených
hmotných náhrad na vrub zabaveného majetku KSČ a oficiálně uznat statut III.
odboje.
5* Zahájit neprodleně nové a důsledné vyšetřování událostí kolem 17.listo
padu 1989 a vyvození osobní odpovědnosti bývalých vedoucích stranických a

vládních funkcionářů a to nejen za uvedené kritické období, ale i za aktivní
podporu zločinného systému v létech minulých.
6. Vládním opatřením zajistit, aby hnutí OF a VPN se v určené krátké lhůtě bučí konstituovalo na demokraticky organizované členské základně nebo bylo
rozpuštěno. Současná kabinetní a bezmandátní praxe KC-OF a KC-VPNa jejich
dominantní vliv na vrcholové orgány i jejich personální složení již neodráže
jí vůli lidu a je nadále neúnosná.
Splnění uvedených požadavků považujeme za nezbytný předpoklad dalšího sku
tečně demokratického rozvoje naší společnosti.
Obracíme se proto na celou čs. veřejnost, všechny demokratické strany,
hnutí a sdružení, aby podpořily výše uvedené požadavky pokojným masovým shro
mážděním na centrálních náměstích svých měst a obcí v pondělí dne 1.října
1990 v 17>00 hod. a touto formou daly najevo naším vládám a parlamentu, že
budování demokracie musí začít, u čistého stolu.
Pokud by tyto požadavky nebyly zřetelně a v přiměřené lhůtě akceptovány,
se vší vážností vyzýváme čs. veřejnost
k jednohodinové
generální
stávce
v předvečer listopadových událostí v pátek dne 16.11.1990 v době od 13.00
do 14.00 hod.
Nastávající komunální volby koncem listopadu 1990 již musí vyjádři# vůli
většiny našich národů. Proto neprodleně tvořte a do 30.§.1990 uplatněte vla
stní kandidátky pomocí petičních listů tak, jak to umožňuje zákon o volbách
do zastupitelstev v obcích dosud neregistrovaným hnutím i jednotlivcům, pří
padně vstupujte do koalice s těmi organizacemi, kteřé myšlenky a požadavky
Hnutí 90 nekompromisně podpoří.
Současně vyzáváme čs. veřejnost a všechna demokraticky smýšlející uskupe'ní k zakládání skupin Hnutí 90, dočasně sdružujících dosud roztříštěné demo
kratické síly ke společnému postupu a kontrole naplňování našich požadavků
v místních podmínkách. Nenechme se již nadále pacifikovat planými sliby a
okázalými gesty a pro budoucnost se již: nikdy nevzdávejme práva trvalé kon
troly se strany veřejnosti.

Dr.Josef Šárka
Petr Cerman
Ing.Zbyněk Čeřovský
Petr Ptáčník
Ing.Rudolf Dufek
Helena Bulířová
Ing.Tomáš Škeřík
Ing.Arnold Grega
kontakt: Hnutí 90, pošt.schr. 25, Ústí nad Labem, PSČ 401 21
Hnutí 90, Helena Bulířová, Dušní 4, Praha 1, PSČ 110 00
Finančí podporu lze zaslat poštou nebo složit u kterékoliv pobočky státní
spořitelny ve prospěch ČSSp, Václavské nám. č.42, čís.účtu 2811620-018,
spec. 859-4, Praha 1.
"Moskovskije novosti"
č.29/90
Okamžik a jak
to mohlo dopadnout na sov
ětské politické scéně.
Mohl se smát Jegor Ligačov a odchod bez po
cty pro Michaila Gorbačova. A co u nás?
Předčasný odchod Vác
lava Havla a úsměv na
tváři Vasila Mohority
si zatím neumíme nebo
umíme představit? To,
že spravedlnost mají
oficielně jaksi stále
v rukou; tomu může bo
hatě pomoci.
V.H.

Za Hnutí 90:
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DR.KAREL KRAMÁÄ.

S vyhlášením samostatného
státu Čechů a Slováků, před
více jek sedmdesáti léty se
započal boj o udržení této
samostatnosti. Bolševické
hordy vedené madaronskou zá
keřnou iretendou Bels Kunou,
na Slovensku,která měla pod
vrátit nově se tvořící-za klady osvobozeného národa.
Jako blesk z čistého jasna
zazněl výstřel vraha šoupala
který zklátil do hrobu JUDr.
Aloise Raší na »brilantního ,
'•
finančníka, ministra mladé
republiky. Odkud byla vedena
vražedná ruka} nebylo ani ten
kráte nesnadné uhodnout !
Tento hrdý a nekompromisní
vlastenec, suolu s JUDr.K .
Kramářem,oba rakouskou, justicí
odsouzení k třešti smrti. Če
muž jen císař František «Josef
zabránil,že odmítl rozsudek
podepsat dočkal se osvobození
národa,aby jej ruka z vlastní
ho národa zklátila do hrobu.
Intriky německé národně soci
alistické politiky, která po
znenáhlu infikovala naše po
hraniční území,bylo předehrou
pozdější tragedie a kon>ce před
mnichovské republiky.
Avšak ani koncentrační tábory
popravy,Lidice, Ležáky,nedoká-z
žalo v národě ubít myšlenku
a touhu po svobodě.
Nářodně frontovní kolaborace,
s mezinárodním socialistickým
spiknutím,která po více jak 4.0
let držela národ v novodobém
otročtví,ani ještě dnes není
plně schopna kritiky co bylo
její vinou napácháno.
Dnešní mladí Češi a Slováci,i
starší generace jak doma tak
i v exilu,nikdy se nesmíří s
podlými a cynickými ,socialisti
ckými "ideologiemi ",které mají
jen jeden cíl-moc a rudý bic!
Dějinné právo r.a naší státní
a národní nezávislost vybojova
lo tisíce českých a slovenských
hrdinných legionářů v prvé svět,
válce na všech frontách Evropy.

ÔR,VÁVRO ŠROSÁR

Tohoto odkazu nezapomeneme a nikdy/se jej
nevzdáme .Žádné rudé brýle’žádné rnové'"pražské j a •’r o "..........
či žádný "Socialistický blok" s "hospodář
skou politikou Ferestrojky", nemůže nikdy
napravit zločiny»tisíce mrtvých a ožebrače
ných občanů republiky, nemůže nikdy tato^nestvůrná socialisticko-komunistická společnost
napravit. Všichni ti, kdož tuto hrůznou
dobu mají na svědomí,ač bolševici s "lidskou"
nebo nelidskou tváří,musí pryč od vedení a
řízení státu.’ Tam kde byl spáchán zločin,tem
musí,být spravedlivý £rest. Žádná humanita,
žádný "sametový kabát',nevrátí národu důvěru
ve spravedlnost.
Naší budoucností, není a nemůže být nějaký
dočasný kompromis třeba s "reformním komu nismem"! Brežněvův a nyní i Grobačovský po
kus navléci západním demokratickým politikum
před oči představu o "mírumilovnosti Sovětů.
Tu 3režněvovu, svět již poznal»Gorbsčovu po
znáváš tento bude míti západ na tolik zpraco
vaný,aby se ukázal ve své pravé podobě.
Gorbačova "Perestrojka" a ohlupování zá pádu "Glasností" je jenom mistrovským pod’ vodem soudruha Gorbačova. Může se bez rozpa
ků říci, že salonní bolševik Gorbačov .
se musí mnohdy pod kůží smát,když vidí,
bigotnost nejednoho západního "politika"
jak se mu klaní pomalu až po kolena.
Národy československé republiky si dříve či
později vynutí právo na to,jak chtějí žít.
Zít svobodně,pracovat svobodně a vlastnit
možnost svobodného rozhodování,bez rudých
pánů"franců" ! Taková byla idea mužů Osm advôcáteho října.- Úkolem třetího exilu by
lo a zůstává,býti své vlasti 8 národu nápo
mocen všemi dosažitelnými prostředky k boji
o vítězný den,proti diktatuře a tyrsnii.
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