první s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Jána 11,25
Ježiš jej povedal: Ja som
vzkriesenie i život; ten, kto verí
vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.
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Uznání přirozené lidské důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv
všech členů lidské společnosti je základem svobody, spravedlnosti
a míru ve světě
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PAVEL WONKA
VĚZEŇ SVĚDOMÍ
23. 1. 1953 - 26.4.1988
Legum servi sumus, ut liberi esse possimus
(Jsme služebníky zákona, abychom mohli být svobodni)
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Anglosaská revoluce

BRITSKÉ INSTITUCE A BUDOVÁNÍ DEMOKRACIE
Ralf Dahrendorf
Otiskujeme zde výňatky z přednášky,
kterou uspořádal dne 27. Června 1989
profesor Ralf Dahrendorf v rámci
přednášek organizovaných knihovnou
Poslanecké sněmovny. Dahrendorf,
bývalý člen Evropské komise, ředitel
London School of Economics (197383), v současné době profesor na St.
Anthony College v Oxfordu, je jedním
z hlavních současných teoretiků
liberalismu. Mezi jeho nejznámější
díla'náleží: "Třídy a třídní konflikty v
industrializované společnosti" (1963),
"Svoboda, která se mění" (1981), "Po
krizi" (1984), "Myslet a dělat politiku"
(1985), "Za nový liberalismus" (1988).

Britsko politicko instituce jsou jediné,
které jsou založeny na jednom
hlavním principu: zvolit vlády, které
budou schopny vládnout podle svého
ncjlcpšího vědomí a svědomí, dokud
se obyvatelstvu neznelíbí a nebude
zvolena jiná vláda. Čili jinými slovy:
demokracie je ve Velké Británii
vlastností vlády. Netýká se
rovnoměrného zastoupení, tím méně
proporčního, nezáleží na názoru lidí,
na kontrolách ani rovnováze
vzhledem k rozdělení moci. Britský
systém však, soustředěný na vládu,
znamená vždy vládu alternativní.
Fakt, že Dolní sněmovna nemá křesla
uspořádána do polokruhu, ale že
křesla vládních zástupců a opozice
slojí proti sobě, že tedy kabinet a
stínový kabinet sedí proti sobě, má

hluboký ústavní význam. Politická
debata tak probíhá mezi těmi, kteří
jsou u moci dnes, a těmi, kteří budou
u moci zítra.

bude dosaženo: je to volební systém,
role ministerského předsedy a
suverénní charakter parlamentu.
Každý z těchto aspektů si zaslouží
krátký komentář. .

Dopady anglosaského systému

Volební systém je základem: tedy
většinový volební systém. Lidé volí v
určitém počtu (635 v současné dobé)
volebních okrsků. V každém z nich
vítězí ten kandidát, který získal
největší počet hlasů. Tedy největší
počet hlasů,nikoliv vždycky většinu.
(-)

Podíváme se teď na dopady tohoto
systému. V lakovém systému ovšem
strany třetího řádu - nemluvě už o
těch čtvrtého, pátého nebo desátého
řádu - nehrají žádnou roli. Jejich
zástupci nemají ani zajištěnu židli.
Když byly založeny nové ccnlristické
strany, zvláště sociálnč-dcmokratickc
(ty dnešní), v r. 1982, jejich zástupci
museli přicházet na zasedání
sněmovny brzy, aby se usadili na
místech, které se potom staly jejich
spíše ze zvyku než právem. Sedli si do
křesel opozice, kde sedí dodnes. A
tyto nové strany, které se spojily se
stranami demokratickými, stále ještě
se snaží zaujmout místo labouristické
strany, ne vytvářel koalice. Samo
slovo koalice je ovšem vzdálené
systému, který popisuji, kromě
válečného nebo krizového období,
kdy se pak vytváří koalice všech stran.
Efektivnost a alternace vlád

Demokracie "madc in GB" se zakládá
na efektivnosti a na alternaci vlád. Tři
instituční aspekty zajíst ují, že účelu
ČESKOSLOVENSKO
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tých letech). Někdy dochází k
utváření menšinových vlád. Ale
častějším zjevem je, že jeden ze tří
uchazečů zůstane mimo.
Konzervativci pí Thatchcrové
nezískali více než 43 % hlasů ve
trojích volbách, které vyhrála. Jenže
získali tím, že třetí skupina liberálové -.a pak i liberálové, i
sociální demokraté - získali něco
mezi 20 a 28 %. Tímto způsobem
konzervativci dostali většinu, přes 100
křesel v Dolní sněmovně, zatímco
třetí strana, kterou podporovala asi
čtvrtina voličů, se musela spokojil s 34 % křesel. Tím se vlastně dostala na
druhé (či třeli) místo a umožňila lěm
druhým kandidátům. aln získali
místa, i kdvž měli o mnoho méně než

Nevadí, vzniknou-li nové strany

O tomto systému se dá povědět
mnoho různých věci (...). V současné
době je důležité, že tento systém
zvýhodňuje parlamentní většiny jedné
strany. Často se tím také
odůvodňovala existence a převaha
dvou hlavních proudů - stran v
britské politice, t. j. konzervativců
(Torrics) a liberálu (Whigs) před
první světovou válkou; a
konzervativců a labouristů v polovině
30-lých let. Musíme také dodat, že ty
věci nejsou vždy tak jednoduché. Ve
skutečnosti však ani britský volební
systém nedokáže zabránit vzniku
nových hnutí (např.: labouristické
strany někdy kolem 1. svět, války,
liberální nebo později sociálně
demokratické strany v 70-tých a 80ílrno
c/o Jan I lonncr

Stara Osada 19
Brno 615 00
Karlovy Vary

Praha 110 00
Tel. 42/2/236 14 45
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50 %. Je to ledy jasné: volební systém
dělá z volebních menšin parlamentní
většiny a umožňuje lak vytváření vlád
jedné strany.
Takové vlády jsou pak neobyčejně
silné, vzhledem k postavení předsedy
vlády. Vůdcové větších stran jsou v
takovém volebním systému kandidáty
na místo předsedy vlády. Jsou voleni
různým způsobem: ani v
konzervativní straně se už leader
neobjevuje "záhadným" způsobem na
základě soukromých rozhovorů v
zakouřené místnosti klubu Carllon,
nýbrž je volen v otevřeném boji členy
parlamentu. Po lakové volbě pak
královna tohoto vůdce nejsilnčjší
strany pověří sestavením vlády. (...)

Umožnit demokratické změny

Ústavní normy, jak jsem je popsal,
mají jedno hlavní plus: umožňují
demokratické změny. Dávají mandát
vládám, které dokážou uskutečnit
záměr, nebo také ho radikálně
změnil. Jakožto liberál nejsem
nakloněn přeceňování role vlády.
Žádná vláda nedokáže lehce provést
změny, které jdou proti přirozenému
běhu věcí. I ta nejreformnějítí vláda
bude mít úspěch jen lehdyý.když.budi
požívat určité míry podpory. Vtídy
totiž nevytvářejí ducha doby, i když
ho mohou přinutil k disciplině, posílí
nebo i přetvořit trochu podle svých
představ. (...)

NÄROONÍ °0L!T!KA
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le, který v rozvalině začne budovat krb

Palachově smrti drželi protestní hladov 
ku na rampě N árodního muzea. Už v té
době v něm zřejmě uzrálo rozhodnutí
Jana Palacha následovat. Učinil tak
25.února 1969, ve výroční den komunis 
tického puče. Na Václavském náměstí
vzplála další lidská pochodeň! V dopise
na rozloučenou Jan Zajíc napsal: „Chtěl
jsem být jen malým plamínkem v temnokém Šumperku. Mladík plný ideálů, kte 
rý se podle svědectví přátel živě zajímal o
všechny události čs. jara 1968. Srpnové
události i následující postupný návrat ke
starým poměrům mu přinesly rozčarová 
ní a stupňující se zoufalství. Jeho matka
o něm řekla, že byl příliš čistý pro tento
svět a nenáviděl kompromisy.
Jan Zajíc byl mezi studenty, kteří po

ména mladých, smířit. Nastal nový ex 
odus do ciziny. A dva mladí lidé sáhli k
extrémní formě protestu. Jan Palach a
Jan Zajíc. Oba spáchali sebevraždu upá 
lením, aby vyburcovali svědomí vlád 
noucích a upozornili národ na nebezpečí,
které mu opět hrozilo.
Jan Zajíc, devatenáctiletý student že 
lezniční průmyslovky v severomoravs-

Časy se mění

Vzpominka na
Jana Zajíce

shání k němu drahou sedací soupravu.
Na tomto místě slyším tak často opa
kovanou výtku: „Tomu se to mluví,
když tady nežije“. A ten Častý pokyn:
„Prijcfte si to odžíc“. Odpovím-li po
pravdě, nedrží mě tu na Západě výdobytky
Pozorné čtenáře doma, kteří si ze dvou neckermannovské kuchyně, ložnice, obý z katalogu obchodního domu Necker
možných odpovědí vybrali obchodní váky, jídelny s elektrickými krby, v nichž mann, ale deset nebo dvacet dalších
dům Neckermann, poprosím o to, aby žhavě bliká plastické poleno, a započal důležitějších důvodů. Ale pravda v tako
setrvali v republice. Ze všech stran se zběsilý závod s místní realitou smutku u vém případě bývá zanedbatelná. Jen ze
ozývají tužby — odejít kamsi za lepším, snědeného krámu a vidinou západní ži zkušeností života v blahobytné zemi
opustit zem a usadit se tam, kde stát op votní úrovně, stylu i designu.
vím, že lidské štěstí nevyrábí elektro
lývá chemicky dobarveným strdím a pasJet do Západního Německa, Rakous nický vysavač nebo plně automatizovaná
teriuzovaným mlékem v lákavém obalu s ka, Francie i dál vyžadovalo důvtip a ú- kuchyňská linka, že každá hračka — po
barevným obrázkem.
silí. Hrála se hra na politické i jiné klič kud není účelná — se brzy omrzí — viStalo se totiž pod vládou bolševika, že kování mezi výjezdní doložkou a bankov deopřístrojem počínaje a kouzelnickým
mnozí četli katalog zmíněného Necker- ním příslibem, svištěly úplatky a navazo fotoaparátem konče.
Nadbytek na trhu je pak užitečný je
vání užitečných známostí, shánění valut
a převážení té cennosti v botách či jinde^ dině tím, že bez problémů obstaráte to,
aby následovala krátká procházka rájem co právě potřebujete. A teprve za čas a
v barevných městech a na barevných plá dodnes se učíte bojovat se soustředěným
žích — a hlavně mezi lákavými obchody, ■ náporem reklamy a nacházet si prostor
kde bývá všechno, po čem může lidské pro důležitější život než je kolotoč toho,
čemu se běžně říká — konzumní společ
srdce toužit.
Otázka je, zda právě srdce, čert ví, nost. Demokracie a k tomu blahobyt to
kde sídlí lidská touha po mamonu i vlast tiž vytvoří jen možný prostor pro osobní
nictví. Řekl bych spíš, že člověk by si svobodu.
■ :
mel přát jinou útěchu i jinou spokojenost
Hospodářský- nadbytek-p*k zapítujo
než digitálne řízený líboiák na zahradě relativní sociální klid vc společnosti. Ale
vily, kde chlazený nápoj přiváží úslužně co se týče Československa, měli bychom
blikající robot. Ale — přepych — známe si stanovit pořadí důležitosti.Máme de
to z prastarých fresek, byl odjakživa mokracii, máme vládu, která byla zvole
ne-li smysl, pak cíl, neboť homo sap- na ve svobodných volbách, máme i takový
piens, člověk rozumný, se od zvířete odli parlament, Můžeme se veřejně vyjadřoPo bouřce zas slunce vyjde.
šil i jinými potřebami než těmi základní. vat, můžeme cestovat, policie neslídí po
„Ze studánky lidových moudrostí“ mi. Tak nakonec v mnohé duši zvítězil zaL bytech těch, kteří nesouhlasí s vládou. -z knihy Dagmary Štětinové. vydatné podpory bolševika, katalog NecPro tuto chvíli by to mělo stačit ke
kermanna a jak se ukázalo, monzí, kteří[ spokojenému pocitu, že se nám podařilo
manna spíše než pašovaný časopis Svědec cinkali klíčky na náměstích a volali: Už je> dožít se toho, co jsme chtěli — odchodu
tví z Paříže, neboť rovněž již zmíněný to tady, nemínili ani tak svobodu a nad■ bolševika z Hradu. A smiřovat se s tím,
bolševik věděl, proč katalog směl přichá cházející demokracii, ale vidinu zázraku,, že blahobyt -bude-li vůbec - nebude zítzet poštou, zatímco Svědectví putovalo v němž po odcinkání se chudé královstvíí ra. Říká se tomu realita a budeme se s ní
potažené socialisticky reálnými plakáty ai muset smířit. Jako se budeme muset smíve vaku pašeráka.
Tak se postupně, hrubým a soustav transparenty rozzáří jako mnichovskái řit s tím, že právě bolševikovi se zdařilo
ným útokem na lidské slabosti jako ie Leopoldstrasse nebo pařížský Montmartre.. pochroumat národní duši katalogem obNestalo se. A tak ti mnozí, kteří nam- chodních domů natolik, že svoboda i detouha po mamonu a přepychu, komuni
stické vládě ostatně bytostně vlastní, vy noze bydlí lépe než mnozí lidé z bývalého) mokracie nejsou pro mnohé tak vysoké
tvořil falešný obraz západního světa a Západu, lidé kteří si vlastně pohodlnějii hodnoty, aby jim pro začátek stačily jako
místní kutilové započali s nákladnou, žili, bez velké námahy dostávali kdesii vítaný prostor k uzdravování republiky.
Ne že bych chtěl vyhrožovat praotcem
obtížnou a vpravdě mravenčí prací bu plat a kdesi si přivydělali. A tak.ti mnozíi
dovat v oprýskaných a zanedbaných čin se dnes věnují obvyklému nadávání na vlá- Čechem, který to za nás na Řípu rozžácích i v novotou zářících chalupách du a na poměry a vyptávají se, kde by zai hodí, ale přál bych si, abychom jako náhranicemi sehnali práci, či — jak by seí rody dokázali sami sobě, že jsme pod bol
mohli vystěhovat.
ševikem žili z donucení a ne za hustého
čímž se můžeme vrátit ke správné od nadávání vlastně rádi. Přál bych si, abj
povědi. Dříve než obchodní dům Nec lidé nechtěli odcházet ze země. Aby
čtyřicet let to je jisté,
kermann byla v Německu demokracie.• chom si dokázali najít jiný životní smys
kradli hlavně komunisté.
Leč: nejprve se lidé museli vypořádat ss než je večerní ilustrovaná četba kapitol]
Hitlerovým dědictvím zločinů i zpu „Automatické pračky“.
Samet našel varianty,
stošené země, postavit znovu města i ves•
ted okrádá emigranty.
Na závěr bych strašit chtěl. Zhusta mj
nice, začít obdělávat půdu a pěstovat od1 lidé myslíme tak, jakoby nám kdosi daAustralan obilí
po dobytek všechno k obživě.• roval nekonečný život. Není to pravda
Postupně a pomalu země zbohatla, až za říkám nerad. Zato rád říkám. Život i<
NEUZNAT 3. ODBOJ
čala žít luxusně.
skutečně pravda o něčem jiném než o ka
znamená zbavit komunisty zod
Ne že bych chtěl srovnávat nesrovna talogu firmy Neckermann, která vznikl;
povědnosti za spáchané zločiny a telné. Není po válce, ale je po více než
jen díky tomu, že v zemi zavládla demo
naopak jejich oběti, jako byla Mi čtyřiceti letech jiného druhu pustošení.• kracie.
lada Horáková, generál Pika, farář Především Německu pomohl Marshallův
' Bez ohledu na to. je-anebo není-ll samo
Toufar a stovky dalších poprave plán, který bolševik doma na příkaz zven
‘ tová revoluce výsledkem nějaké doho
ných a ubitých, i ty desetitisíce po ku odmítl. Máme jinou náturu než disci
dy s vedením KSČ, výmluvné ja, na ko
litických vězňů, prezentovat v plinovaní a pracovití Němci, je jiná doba,
'
ý
ho je a na koho není sametová!
jiný
čas.
Ale
máme
rozbitý
a
vyrabovaný
souladu s komunistickou justicí
dům a ti, kdo chtějí, aby nejprve bylo
jako obyčejné zločince.
}
'
V. Davydovsk
všechno u nás podle Neckermanna a tepr
V. Davydovski
ve potom by-' nad-bylí ochotni zvyknoutt si i na tu demokracii, připomínají stavíte

tách. “

(K.Moudrý, Mnichov) Chtějí-li si lidé vyzkoušet, jak nedokonalé jsou je
jich rozumové možnosti, kladou si otázky jako: Co bylo dřív — vejce nebo slepice?
Což mi připomíná dotaz — co bylo dřív vesmír, nebo prostor pro něj? Rád bych
dnes položil otázku jednodušší: Co bylo dřív — demokracie nebo katalog ob
chodního domu Neckermann?

(zr) Osmašedesátý rok přinesl našim
zemím na chvíli naději, že by se poměry u
nás mohly změnit k lepšímu. Když tuto
naději surově rozdrtily pásy sovětských
tanků, nechtělo se s tím mnoho lidí, zej-

Blahobyt nebude zítra

Básník a pozdější laureát Nobelovy
ceny za literaturu Jaroslav Seifert v dopi 
se mladým druhům Jana Zajíce tehdy
napsal: „Vaše osudy, i když se vám to zdá
v této chvíli nepravděpodobné, jsou pře 
ce jen ve vašich rukou. “ Jeho slova se
splnila — za dvacet let.

Úvaha o katalogu firmy Neckermann a mnohých souvislostech

"Res publicu"
Svědectví
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Podává jeho bývalý spoluvězeň pan Dušan Prokúpek nar. 5· 10. 1960,
bytem Hostinné, ulice Bedřicha Smetany čp. 127, ubytovna pedagogů, tel.
do práce Hostinné 94 26 12, předčíslí na Vrchlabí O43B·
Chci podat ovědoctví o Pavlu Vínkoví,který zemřej v r<> 196D v® vazbě v Hmäeí l-.r·—■
bodni jsem vedie a něho niv ocl® a současní· se mnou tu byl pan Vladimír Přál jehož
rríp ťi byl t-.ké vykonstruován a doctol 1> lct.Hlíbili juu<
musírtř podat svědectví o

Pavlu 1’onkovi na něhož nelze aapominout· Hovořil jsem 1 s Jiřím DOnkou, bratrem a jsem ror~
hcřčěň lží r. špínou,kterou rv nej našlapal bývalý totalitní rečiss~s n®j®~«vědectví bud»
s]nutit k jel to očištění© Někteří-svědci asi odpadli ,naohV jí vypovídat -a bojí «o,ale já
jaem ochoten,namárn str&oh ani ženu a děti© A avédeotví bych ohěl podKt i za otnu cvého ži
vota© Dosvědčím,že Pavel ^'onka byl v« vazbě v Hradci Králová mučen a ubit k snrti· Používalo
«c velmi rafinovaných metod, ktoré nezanechaly. stopy© Nebyle to embólie,ale vrsžda© Žádné
mrtvička, žádný výpadek Pavla V/onky© Slo o výpadek příslušníku SIíV a totalitního režiím©
Nebyl sám,kterého ubili k smrti,mnohým píohali injekce,mučili např· ing© Dobnsra který s
toho nakonec skončil ▼ blázinci© Zažil jsem ve věznici v Trenčíně na sobě mučení elektrickými
čoky,kde dělali takové pokusy jako na zvířatech,pro příslušníky SN^ jsm$ nebyli lidmi©
Pavel V/onfca byl na. oele vedle ar» »oddělovála nás bd něho pouto 16 cm© zed,alo oknom se bylo
možno domluvit© Pavel Wonka vyhlásil hladovku,ale doktoři, ji yůbec nabrali na vědomí,stále
byln k němu ují celu strkána· BtravaraČkoliv byla prajce^že vězon,který vyhlásí hladovku J©
izolován a jo mu věnována zvýšená lékařská péče© A1© u Pavla ^onky to tak nebylo,byl se dvěma
homy,Absolonom a Baláäeao Byla to velice dobře promyšlená vražda© Bál© choi uvést jestli,
jsem byl svědkem,Se byl bit tak uvádím,že Pavel Wonka byl. mu&an a bit© Například jsem byl
svědkem toho,že když mě vyvedli * * oely ven na zubní prchli oku viděl jsem na chodbě vodux
byl slyšet nářek jak ho bijí» nikdo nesmál von© Vyvedli ho z cely,vysvlekli do B&ha a pavč šili ho za ruce na mříže na ka.tr .byl vy»dvihnut/ľle mi? 1 chodidla 15 cm nad zorní & byl voíevM
g^i&couyvs ^äruaSíi pHpra^no B'pendržklTŕF^
no tak dlouho az už nomQbl křičet a jen sípal a my jsme to .wseli poslouchat© Vše bylo velx
dobro slyšet © ^akše vězňové, Icteřl byli nablízkuřvše velmi dobr® slyšeli,mohl by" k tomu mnohí*.'··:
více říci ohnóbařpkterý"Vyměňoval prádlo atd© Potom vím,že Pavel Konica nemohl řádně chodit
h míval v tóle i červy a o tom věděli i lékaři,brali ho nr^rohlídkyjsle ty byly takové jnkc i
byl Pávci zdrýv© Jako by se nio nedělo© Povel koňka se pořád bral jako zcela zdr&vý, i když
jámo ho den přeď smrtí při noci i na ošetřovnu ©
Když ho zase mučili domluvil jecm e® b Vladimírem Králem,že ni rozbiji hlavu,abych se dostal
rvAjchodbu a mohl podat svědectví o zvěrstvech rudých gestapál(ů,oo tam s Pavle*ženkou dolují·
TOdOtr ^rul si lehl do postele a dj&j£.,ře spi a já vyhodil signalizaci© Šinul otal jsem bof
volnost upadl o otopení a rozrazil riL hlavu© Byl© to zrovna po tom křiku oo Pavla Momlátili©
Přiběhl spoločné e dévétáken & otevřeli celu,měl jsem zakrvácenou hlavu a odvedli tó na
chodbu a zde Jeta viděl · tiš co pHšarnábo «Kápo sledy jmi ašl možnost vidět JPavla, WbBku,byl
p cvičený nahý nakatru ä nejevil známky života© rf/d omdlel bolestí,nebo byl jíl mrtvý al© pří
vědomí nobylo Proto když Jsem se vrátil od doktoba. zabouchal jsem ne. Absolóna u Vladimír
Král mě informoval,že Pavel je již na oele a leží v bezvědomí a jebšetřován Porny© itoai
krcRkmx Pavlu Wonkovl byla odebírána krev i mol aid»takže doktoři věděli,že se v nšm tvoii ke®J.
aceton a Jo jasné když Člověk drží hlrfbvfcu víoe nel 5 dní je z něho cítit aceton© Bylo to z
Pavla cítit 1 na dálku a ny vězni n kamarádi jsme to z ndho oítilitnatož nějaký pan doktore
Ppn doktor ne tvářil a dělal tok,že Pavel hladovku nedrží© Vňe bylo řízeno ectobákunsa. f e. mtolik promyšleno,Ž® k tomu byli použiti i Kornové,kteří mu jedli JídlooPělalo do to sámomč a. í
bylo to naplánovaná vražda© Opakuji to znovu,že to byla vražda© Choi podat toto svědectví & si
nÁiniit podat toto svědectví a očistit Jeho jméno od té špíny,ktekou na něj totalitní režim
nxkydal a nnňlapává dál© Měl hodné přátel,nemyslí» jen s okruhu Vrchlabí,kde vyrůstal a žil
ee svoji matkou a se svým bratřeni ale i Jinde« Jméno Pavel ^onk& se stalo symbolem a oblé ti o
celý svět. Chtěl bych,aby Jeho jméno obcházelo očištěné a v ptavdě©To co aa bšb prováděli
policajti,ta struktura co tady byla,tun režim,tito byli vykonavatelé této úkladné vraždy©
Dtále tam pracují a Jsou ve funkcích dokonce i náčelník Je stejný· Jmána poliofcjtů,kteří
zavraždili Pávia &onku ne z nám »ale znám jejich přezdívky,které jim dali muklovéeVČzni před
mnoha léty a dle nich . jsou Bnáa^o Jeden s niah. je anáný pod přezdívkou ”0ikán je <farnovla~
sý e fou4lte»i,dále *TuÍtiČkn* o hodnosti poručíka další *íJL&to«ub",ktexý-byl VztřV© bouoha©ía komandu s bernou Mářou*-V flO a 70 letech© Dále uvádím jméno dál Čího vraha pod přezdív
kou "Prasečí hlava0,ti tom etále pracují a ti řavlA Kopali,mučili a nakonec zavraždili© Tito
/Lidé dále chtějí v.naňem novém r^iniu převychovávat©

Sv, : . ctví o i'avlu ^nnkovi

• 27. června tomu bylo
kdy na dvoře pankrácké vězníce byla popravena
bývalá oo Janky né JUÓr.
Horáková. Pankrácký umíráček zazněl lolio dne
ještě trikrát. Na popravili zemřeli další českoslovenští vlastenci : právník JUDr. Jiří
Peci, črtmckv strážmistr lan Buchala a novinář ZáviJ Kalandra. Smutného výročí
bylo vzjK>mcnuto v ni nohých exilových organizacích po celém světě.

II« díl tnredectví
·<

· ' *
Matúša 1,22. 23" ».t '
A to všetko sa stalo' nato, aby
sa naplnilo to, čo bolo1 povedané
od Pána skrze proroka,' 'ktorý
povedal: Hľa, panna počne a
porodí syna, a nazovú Jeho me
no Immanue čo je preložené: S
nami Bôb. K
tvj'n * <. . f.r

podává. pan Duáan J’rokúpek nar. !>»10. 19C0

--••KJtlnné ,ulico Budiicha Metany op· 1>7.( ubytovní počtu.ogú·

Podávám svědectví o barbarství příslušníků ÖJiV v hradel Králové,kteří Perlu
pŕívpú vody an oolu asi 2. týdny př®d jeho smrtí o Na tuto ekutešroot si I'tívol stěžoval, křičel z okna a oznamovalpže píše atížnpsti o krutosti príaluš*
niku 1W a buae jo peát tak dlouhá dokud udrží v ruce pere« Aby si »»mohl stěžovat z ok&&,
px’otaŠ· stížnosti mu jistě söodosílali tak KU odřízli přísun vodyo Větší krutost «1 sn^í
již vyiaytílet nßmohli» Z Wdlojší ©cly bylo slyšet,když na vedlejší někdo spluohuje sdohod^
til© a oely kd® byl Pavel ><saka to nebylo slyšet® Pouze večer Jame slyšeli jak so otevřely Msotór
dveře oaly a ahodbař přišel do ooly s vědrem vody a spláchl záchod,to byla Jeaifiá voda^kterou
umírá. íoí Povol Vienka viděl· ^ulaIö tom být strašně,když ani Romovi ai nemohli spláchnout
záchod o Öaote jem bouchal na eo2 q ptal se Ab sol o na oo r» děje,ale on byl taká zastraš®» a
někdy ani neodpovídaloHáno to Vypadalo aai tak, že Romům byla k snídani podána tekutina^sl·
hwlovi nfto Poslední den, kdy Jaea ho nesl na ošetřovna,kde opět říkali,Že Pavel Wonka je v
pořádku® Nikdy mu nebyla po Vytnuta řádná lékařská péče,pouze vím, že mu dávali nějaké prášky
a injeko©· Toto svědectví podával Pavel panu Královi a mně přes okno® Mimo to nán tuto
ükuteänoBt sdělovalmi Baláš,který,když bude chtít tak to potvrdí® MŠI by to potvrdit v nějaké
stravě mu byly podávány prášky® Ohledně prášku a injekcí ohoi padat svědectví, že ee to děl u1 ojts. Jemně, byl vyveden z doly napřo k zubaři,na rentgen atam mu byl aai vpíohnut nějaký
nezákonný prostředek a potem ho odvodli «aae na oelu· Na oel® byl nějaký čn8 ochromený,ä»
nemohl pcát e volat z okn&o ßjfcs Tyto prášky a injekce ho akuteéně ootaromovald a vždy se
m isiLa na nějakou dobu odmlčel© Musel de mnoho psát a stěžovat ai neustále . nás e tom
informoval· Bylo to Yafinoveně naplánované,snažili se ho uklidit byl pra ně velni nebezpečný/
takových. lidí se totalitní rešiia velmi bál® Bylo to vše tak neskutečně rafinované & zákeřné©
Mrtvodobé
fgle v redte he psršs-’X* ®a k^tr/mříSc/ a f*sslo hc J:&© králíka» du hagriHar*'
b^iívědasí ,byl povo&oný 10 esn nad B®raí,plávali ho hadičkou .Tiakt o a ním bylo »ucházeno c4 sačát~
ku před soudním přelíčení^© Opíimji,že to byl rafinovaný ,5ábeloký plán jak Pavla Wank»
zlikvidovat· Pavel od začátku pásl a psal,to ®e Jim samozřejmě nelíbilo,pravda ®ó jim nikdy
nelíbila g. líbit nabude· Jedině lei byla u nich pravda & ta ss jim líbí dod.^s· Pavlova je*
uiná zbrpja byla tužka a papír,Pavel to kráčel t okna ,žo s tputo zbraní bude bojovat do
konca«.Jsou to strašné vzpomínky, na tu bezmocnost,když jsme byl nedaleko od něho a nemohl
pomoci· Já jsem si Pavla velmi oblíbil,vodil jsom ho na vyoházky pokud mohl© Na vycházce e
niia byli i jiní věsni,kteří se ítu vůboo nesnažili pomoci, jednali jako by nebyl ani člověk®
Když na cele byl pan Král nebo já tak jsme mu všemožně pomáhali a fandili jsme mu a nwvělili jsme , že by t,,k mohl dopadnout® Někteří vězni také bouchali nr. cely a ki-iČsli at ho jukJúob
no tlučou oNebylo to jednoduché i z trestního oddělení se ozývalo volání najeho obrsnu-a.
podporu· Plieni ömboli® byla ,ale s čoho 7® To by se měl vyjádřit lékař, jeein pouhý laik a
vím, že všq bylo způsobeno tím strašným bití»,kterým se vytvořila sraženina a způsobila
cmobolii. Od toho řezání a kopání,které trvalo tak dlouho dokud nezemřel® Klátili do něj
cokud křičel jřk bolestí tak i vztekem z té bezmocnosti·
R·'Piutuji si na nějakou ženu /vězonkyni/) pracovala před zatčením v SbAP Jako řidička,nevím
- .co byla potře stána, dalo by e® to zjitubit »dostala asi 5 roky a e ní byla žena z Jaroměře to
. 1 pamatuji volali nám to® Je> dna z nioh když Pavla mlátili mlátila do dveří oely a volala
t to «lov a pust® ho,nebijte ho vy dobytkové· Na jeho podporu volaly i jiné ženy o
bv<’qoc gví jo t*> hrozné a nemám k toinu oo dodat byl byoh rád k tomu slyše». Ravel ^onka byl
umlácen k smrti,byla to brutální vražda o tom není třeba diskutovat je to zoola prokazatelné®
2a bývalého kemuniatiokého raŽisu ee omboli® vyvolala tekpžo někoho pověeíxmtodí« na katr,
n«j.d zem,kropí ho vodou,mlátí p&ndrakyo Krov ee odrazí a není zvláště v poměrech,které
panovaly v hredseké věaniei sa náčelníka Šimka Jo^žádná pomoc® Pavel ^onka na vycházkách
hrozně kašlal a plival kFGVo Toto dosvědčí desítky svědků & neuvěřitelné je ,Že v tét® věz*
$ioi nlmiží dodnes náčelník J< BinA a náčelník VO Mezeraořříslušník SJíV zvaný BraseČí hlava
nd hodnoßt praporöika a ayfilím-oipžo a© jmenuj© příjmením Bynek a pracuj® jako eskortéko
Ran ZšssSKra Jo snásý tlm,ýe do cely dával odpoelouchoí sařÍEQaío
Svědectví podávám proto aby došlo k řádnému vyě<stř®ní případu Pavla W^Ay a tiby eo pro
budoucnost učinilo takové opatření,které by zabránilo b*ztr®ctnému sabíjení vězňů v NVUC
■“onkovi

B&äali vypínat

i .r-r> ‘ ογ4:
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Gans festlich
Myslivecké zábavy
Máte rádi zvěr a přírodu?
Čtete se zájmem myslivecké příběhy a neobvyklé

zážitky z lovů?
Schází vám návody na chutnou úpravu zvěřiny?

Jste nadšený kynolog či lovecký střelec?
Nebo snad postrádáte mysliveckou latinu a humor?

To vše a k tomu ještě mnoho obrázků a fotografií, křížovek, kvízů pro mladé

myslivce, vtipů, zajímavostí od nás i ze zahraničí, několik praktických rad
a nápadů, Dohled do historie myslivosti a nezbytné reklamy a inzeráty budou

obsahovat MYSLIVECKÉ ZÁBAVY . Tento nově vydávaný sešit o rozsahu 24 ce-

lobarevných stran s křídovou obálkou pro vás připravila redakce časopisu

Myslivost. Objeví se na Stáncích PNS, ve vybraných prodejnách zemědělské li
teratury a u kamelotů začátkem června letošního roku.
Cena výtisku Kčs 13,50. MYSLIVECKÉ ZÁBAVY

si lze též již dnes

objednat na připojeném objednacím lístku. Při hromadné objednávce více než
50 výtisků poskytujeme*objednavateli

obchodní rabat ve výši 30%.

Objednávku zašlete na adresu: Zeiiíědělské nakladatelství Brázda

obchodně propagační oddělení

Václavské náměstí 47
113 11

Praha 1

zde odstřihněte

Objednávám závazně

........ výtisků Myslivecké
Jméno (název organizace)

Adresa

datum

zábavy

