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SPRAVEDLNOST PRO MRTVÉ I ZIVE !
Pavel Wonka byl velmi nepohodlný mnoha lidem, kterým vadila jeho společenská angažova
nost na úseku ochrany socialistické zákonnosti, práv občanů a míru. Pro tnto činnost byl neustá
le perseknován a trestně stíhán. Jedním z hlavních organizátorů těchto zločinů byl bývalý okresní
prokurátor JUDr. Josef Doležal.'

První zločinný proces proti
Pavlu Wonkovi byl vykonstruo
ván panem próki\rátorem za
spolupráce vyšetřovatele SNB
Vrchlabí Karla Vávry a soudce
JUDr. E. Suchánka, který jej
nezákonně odsoudil v trestním
řízení 2T 764/81. Po pěti letech
se Pavlu Wonkovi podařilo ten
to rozsudek zcela zrušit.
Prokurátor JUDr. Doležal ale
pokračoval ve svých zločinech
a Pavla Wonku uvrhl v roce

a

Sam et se vyznam enává dál· a

v ra ž d í P a v la p o d ru h élV .H .

Na pohřbu Pa
vla Wonky se se
šlo velmi mnoho
lidí a zástupy
jich lemovaly
pohřební průvod/
Ale nepoměrně
íce bylo těch,
teří říkali;
n0h, hospodi,
jen se k tomu
nepřiplést!" V
postraních ulic
kách bylo narvá
no služebními
vozy VB a přiro
ženě, že ani
StB nechyběla
ve velkém poč
Poslední rozloučení s Pavlem Wonkou — uprostřed Ladislav Lis, místo
tu. I projev
předseda F1DH
pouhé přítomno
sti na pohřbu lze hodnotit jako mimořádnou odvahu. Přesto
na něj přijížděli lidé z velkých vzdáleností, někteří celí
v černém. Fémovou vraždou vyvrcholil boj Pavla s StB. V.H

1982 do vazby ve věznici Hra
dec Králové pro tzv. rozkrádání
majetku v socialistickém vlast- '
nictví. Na zákrok CP CSR' mu
sel být propuštěn a pan proku
rátor postavil Pavla Wonku po
roce před soud. Vyšetřování ve
věci Pavel Wonka versus Mileta Hořice vedl vyšetřovatel OS
SNJ3 Trutnov Miroslav Vlček.
Ceié řízení bylo předáno k 0kresnímu soudu v Náchodě, kde
předsedala JUDr, Olga Galová. _
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V procesu, kde byl použit fa
lešný svědek Jiří Nosek, byl
Pavel Wonka odsouzen k pod
míněnému trestu odnětí svobo
dy v trvání 14 měsíců. Na zá
krok a odvolání prokurátora OP
Náchod JUDr. Josefa Mervarta,
byl u krajského soudu v Hrad
ci Králové, za předsednictví
JUDr. Panduly, změněn Pavlu
Wonkovi trest na nepodmíněný
ve výši 14 měsíců. Tento roz
sudek 3T 688/83 Okresního sou
du Náchod byl dne 9. 7. 1991
Nejvyšším soudem ČR ZRUŠEN.
Pro uvedené případy nelze
použít jiný název než že šlo o
justiční zločiny, šlo o akce,
které páchala organizovaná sku
pina úředních činitelů a jejich
činnost se musí nazvat pravým
jménem, a to zločinná.
Bude při dnešním sametu za
tyto zločiny, které nakonec
vedly k zavraždění Pavla Wonky někdo potrestán?
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Jiří Wonka
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Zasedání historiků

Mocná mafie zlodějů aut
(SV) Mnohdy netrvá ani 24 hodin a automobil zmizí. Děje se tak v Polsku.
Obrovské množství krádeží aut přerůstá polské policii přes hlavu. Nekrade se
jen tam, nýbrž i na Západě a v Madarsku. Podle článku, zveřejněném v časopi
se německého automobilového klubu ADAC „Motorwelt“, zcizené vozy pu
tují do Polska, kde je prodávají na trzích s automobily. Není divu, že některé
polské detektivní firmy se specializují na jejich vyhledávání. Jednou z nich je
detektivní kancelář Krzystoía Rutkowského ve Varšavě.

Jedenatřicetiletý bývalý policista
Rutkowski definuje svůj úkol krátce a
jasně: Najít ukradené vozy a vrátit je ma
jitelům. Tak rychle a nebyrokraticky jak
je jen možno. S touto činností začal před
rokem, dnes má deset spolupracovníků
— od sekretářky, tělesných strážců,
koordinátora a pracovníka určeného pro
styk s policii až po detektivy. Většina z
nich nosí zbraň. V těsné kanceláři jsou
veškeré přístroje moderní komunikační
techniky. Počítače, telefaxy, bezdrátové
telefony, rádiofonní pojítka. To vše v
Polsku, kde policie pracuje ještě s formu
láři, které vyplňuje ručně a služební tele
fonát do zahraničí musí objednávat ně
kolik dní dopředu. I to je rozhodující
faktor v úspěšnosti boje proti organi
zovanému zločinu na poli krádeží aut.

Polsko vede evropskou statistiku v
počtu zcizených automobilů. Odborníci
odhadují, že 30 až 60 tisíc ukradených
aut má na svědomí profesionálně organi
zovaná polská mafie. Andrzej Kubikowski, varšavský zástupce Interpolu, k
tomu říká: „Na dvacet tisíc aut z Ně
mecka, která překročí polské hranice, již
v Polsku zůstane. Žádané jsou především
limuzíny Audi, Volkswagen a Mercedes.
Zloději nepohrdnou ani BMW nebo Porschem. Hlavní je, aby auta, pokud mož
no, nebyla starší jednoho roku. Kradou
se nejčastěji ve Varšavě, Lodži, Vratisla

vi, Katovicích, Krakově a v Gdaňsku. Co
se nedá ukrást v Polsku, zcizí se v zá
padní Evropě, především v Německu.
Na druhé straně, co se v Polsku neprodá,
putuje do dalších východoevropských
zemí, na Blízký východ nebo do Japons
ka. Velkým odběratelem je Rusko, po
baltské státy a Kavkaz, z měst Sankt Petěrburg, Kaliningrad a Moskva.
V kanceláři Rutkowského se objevuje
jeden zákazník, téměř se slzami v očích.
Před rokem našetřil poslední groš a kou
pil si mercedesa 300 D. Aby nekoupil vůz
kradený, obrátil se ještě před podepsáním kupní smlouvy na polský automo
bilový klub, který se spojil s policií a vy
dal mu potvrzení, že vůz je „čistý“. Nyní
mu policie vůz zabavila, neboť se doda
tečně zjistilo, že byl přece jen kradený.
Nemá ani vůz, ani peníze. Než stačí jeho
případ zaznamenat, vchází další zá
kazník. A tak to jde celý den.
V Polsku je práce pro takový druh de
tektivní činnosti více než dost. Stará se o
to sama polská mafie, jejíž vliv sahá dale
ko za polské hranice. Je organizována do
několika band. Jednu z nich, kterou vede
„kmotr" Nikodém S. z Gdaňska, tvoří
dvě stovky lidí, z nichž každý má přesně
vymezené úkoly. Jedni zhotovují náh
radní klíče k ukradeným vozům, jiní fal
šují dokumenty. Další jsou zloději. Tzv.
kurýři dovezou vůz na místo určení dle

přání. K bandě patří také lidé z různých
autoopraven, kteří opatří drahému a té
měř novému autu identitu starého, vyřa
zeného, určeného do šrotu.
Bez ohledu na to, co to stojí, se pod
plácí. Polští policisté nebo celníci pobí
rají v přepočtu měsíčně 200 až 400 marek.
A tak není divu, že pustí do Polska jaký
koli kradený vůz za úplatek pěti set ame
rických dolarů, za částku, převyšující
několikanásobně jejich měsíční plat. Ve
doucí detektivní kanceláře k tomu dodá
vá: „Korupce je všude. Začíná u ve
doucích funkcí v polském policejním
sboru, prolíná hospodářstvím až do poli
tické sféry.“
Také násilí patří k metodám polské
mafie. Vyjádření německého Spolkové
ho kriminálního úřadu, který spolupra
cuje s polskou kriminálkou při pátrání po
zcizených vozech, je lapidární: „Občas
zde létají ruční granáty“. Pracovník ně
mecké pojišťovny HUK, Walter S.,
shrnuje své vyprávění o posledním
transportu zajištěných ukradených vozů
z Polska k jejich majitelům do Německa
do jediné věty; „Ještě v Polsku nás pře
padli, ozbrojeni kalašnikovy, a auta si
vzali zpět.“ Husarský kousek se zdařil v
Berlíně, kde byl zavřen ve vězení sám šéf
bandy Nikodém S. Na návštěvu k němu
přišel jeho údajný bratr. Aniž dozorci
něco postřehli, vyměnil si vězeň s návš
těvníkem, který mu byl podobný, roli a
opustil berlínské vězení. Od té doby je
opět Nikodém S. činný v Gdaňsku.
Vlastníci aut, jejichž zájmy hájí ně
mecké úřady a pojišťovny, narážejí na
polskou byrokratickou džungli. Polští
prokurátoři jsou přetíženi jinými přípa
dy a někdy ani nechtějí spolupracovat.
Následkem jsou stovky zajištěných

O soužili Cechů a Němců

ukradených vozů, zaparkovaných na po
licejních nádvořích, čekající na vybavení
dokumentů, potřebných k převozu zpět
k jejich právoplatným majitelům. Reza
vějí, nebo je podruhé ukradnou, či při útocích na policejní stanice podpálí. Pos
lední případ — vyhoření auta — je pro
jeho majitele relativně příznivý, pojiš
ťovna vyplatí jeho cenu.
Povolání detektiva, vyšetřujícího krá
deže autobilů, je nebezpečné povolání.
Krzystoía Rutkowského nedávno poz
nali v jednom varšavském nočním pod
niku, kam si odskočil zatelefonovat.
Přepadla jej desítka ozbrojených mafiózů, došlo k vzájemné přestřelce a bitvě
na nože mezi nimi a tělesnou stráží Rutkovského. Mnozí byli zraněni. Mafie má
spadeno i na Rutkowského informátory.
Před několika týdny byl jeden z nich
zastřelen.

Detektivní kancelář Rutkowského
organizuje i pouliční hlídky, podobně ja
ko policie, avšak v civilních, nijak neoz
načených autech. Detektivy doprovázejí
obvykle i kanceláří zaplacení policisté.
Všichni jsou ozbrojeni samopaly. Zachytí-li v pouličním provozu auto, které
je na seznamu hledaných, nasadí na stře
chu hlídkového vozu modrý majáček,
zapnou sirény a podezřelý vůz zastaví.
Potvrdí-li se podezření, tak jej Rut
kowského detektivové hned zabaví.
Rutkowski sám je přesvědčen, že na or
ganizovaný zločin, polskou mafii, lze
vyzrát jen při použití nekonvenčních
metod a je si vědom, že se se svými spo
lupracovníky pohybuje na hranici záko
na. Polskou policii jeho metody nijak ne
ruší. Každou akci v kterémkoli městě
hlásí Rutkowski předem místní policii.

Otázkami dalšího soužití Čechů a
Němců se nedávno zabývali v Chebu hi
storici z obou zemí. Dnes, i po více než
tříměsíčním parafování čs. — německé
smlouvy zahraničními ministry je podle
čs. rozhlasu (Relace Ozvěny dne 30.12.)
problém sudetských Němců snad nejvíce
diskutovanou otázkou v pohraničí.
Obavy z návratu původních majitelů
domů a živností nebyly uklidněny ani
vánocemi, naopak, mnozí se při návštěvě
své staré vlasti zajímali především o
dřívější majetek.
Nové znepokojení přinesl také krok
30 poslanců Fed. shromáždění, kteří se
písemně dotázali vítězných mocností 2.
světové války, zdali, podle jejich názoru,
byl odsun sudetských Němců právo
platný. O termínu „odsun nebo vyh
nání“ se diskutovalo i na setkání našich a
německých historiků. Zůstává faktem,
že třeba Chebsko bylo již od 5. století
slovanské, nežli i sem Přemysl Otakar 1.
pozval německé kolonisty. Nyní s pádem
železné opony spadly i staré předsudky i
zábrany. Dnes dojíždí za prací do Bavor
ska denně jenom z Chebska 3,5 tisíce
našich obyvatel. Hlavně zedníci, zdra
votní sestry... Požadavky zastavit dražby
bývalého majetku sudetských Němců a
umožnit jejich návrat a odškodnění
však nezneklidňuje jenom je, ale také
brání větší důvěře k bavorskému podni
kání a kapitálu. Obavy mohou opět narů
stat, pokud hladinu veřejného mínění v
pohraničí nezklidní jasná Čára smlouvy
za minulostí a nebo například nejbližŠí
schůze parlamentu. (CR)

Nenávist je dcerou malosti a matkou
ukrutnosti.
V. DAVYDOVSKI

NARODNIPOLITIKA
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V Praze, 25. března, 1992

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás předběžně pozvat, abyste měli
možnost rezervovat si čas na

Setkání všech signatářů Charty 77

dne 2. května 1992 v bývalém domě železničářů na Náměstí míru
v Praze.
V polovině dubna obdržíte oficiální pozvánky a materiály Charty 77,
včetně podkladů pro jednání.
5 vírou, že je Vám myšlenka Charty 77 stále blízká

Věra Roubalová

Eva Joachimová

Květa Princové

mluvčí Charty 77 pro rok 1992
Každé pondělí mezi 17-21 hod. je pro všechny signatáře možnost
přípravě setkání na adrese: Gorkého náměstí 2 , Praha 1 Libri
Charta 77
T-x,
, ,
Tešíme se na vas!
Pražské signatáře prosíme o ubytování Chartistů z venkova od 1
Kdo má tuto možnost, přihlaste se nám, prosíme, co nejdříve na
adrese.
Srdečně děkujeme.

podílet se na
Prohíbiti - 3 května.
shora uvedené
r
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přátelé
POTŘEBUJEME VAŠI POMOC
Velký park mezi Trojou a Bohnicemi, kterým je přírodní
část areálu Pražské botanické zahrady, je v současnosti vážně
ohrožen pozemkovými restitucemi a ne zcela jasným a pevným
přesvědčením městských a státních orgánů o nutností udržení
areálu v celistvosti jako veřejného parku. Restituce by se mohly
vztahovat až na více než třetinu rozlohy lesů, hájů, stepí, sadů a
zahrad, které nyní areál tvoří. Soukromým majitelům by se přiro
zeně nevyplácelo udržovat tyto piochy nadále jako veřejný park
a snažili by se je zastavět či jinak výnosně využít.
To by znamenaio prakticky rozpad jedinečného celku, který
nejen slouží naší rekreaci a zlepšuje naše životní prostředí, ale
který je také vzácným útočištěm a ohroženým domovem přiroze
ných společenstvech rostlin a živočichů. Rozbití parku v dnešní
pokročilé dc-bě by morálně i prakticky naprosto překonalo napří
klad vyplenění Královské obory za války o dědictví rakouské nebo
socialistickou devastaci Vrchlického sadů při výstavbě nového
Hlavního nádraží.
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ZASTUPITELSTVO
města Prahy
Mariánské náměstí 2
PRAHA 1 - Staré Město
11 0 00
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Existuje regulérní řešení, kterým bude přírodní areál zachován
a osoby, oprávněně žádající odčinění křivd minulosti, zákonným
způsobem uspokojeny. Je jím finanční řešení restitucí nebo
poskytnutí náhradních pozemků.
Nestačí ovšem, že toto řešení je v souladu s právem. Je k
němu nutná "politická vůle" rozhodujících míst. Je zřejmé, že
samotná Pražská botanická zahrada jako městské zařízení není
schopna ho zabezpečit. Domníváme se, že hlavní roli hraje
pražské městské zastupitelstvo, které může rozhodnout o řešení
restitucí a o tom, že město bude nadále areál udržovat jako park
pro své občany.
Žádáme vás, přátelé I Přejete-li si uchování přírodního parku
mezi Trojou a Bohnicemi, sdělte to pražskému zastupitelstvu tím,
že vystřihnete, podepíšete, známkou opatříte a odešlete lístek,
který je součástí tohoto letáčku. Případně vyjádřete své obšírnější
stanovisko vlastním dopisem. (Náměty ku koncepci areálu, ale
také k ochraně a rozvoji celé Trojské kotliny, můžete adresovat
naší organizaci).

Děkujeme vám.
01/30. základní organizace

Českého svazu ochránců přírody "Trója"
DDM Na výšinách 1000
170 00 Praha
7

únor 1992

'ažení poslanci !

Zadáme vás. abyste podnikli vše pro to. aby přírodní
eal Pražské botanické zahrady v Tróji zůstal celistvým
?řejnym parkem sloužícím našemu zdraví a rekreaci, aby
ruktura a funkce tohoto jedinečného útočiště přírody uprostřed města
jstaly nepoškozeny.
ejmena vás žádáme, abyste prosadili ;
■ koncepci arealu jako veřejného parku města Prahy, se zřetelem
k ochraně přírody, funkcím osvětovým, výchovným a rekreačním;
vyřešení oprávněných pozemkových restitucí v přírodní části areálu
PBZ finanční cestou nebo poskytnutím náhradních pozemků;
- zajištění trvale řádné údržby porostů, cest a informačních zařízení.

Děkujeme vám.
Podpisy :

Informationen für
Deutsche im Ausland

"Res Dublica” č.16/92

VdD
Fragebogen bitte ausgefüllt
zurücksenden !

An den
Verband der Deutschen
in der Tschechoslowakei
Präsidium
Kotorskä 1S74
140 00 Praha 4

1.

Dotazník prosíme vyplnit
poslat zpět !

a

3.

Name, Vorname, Titel ...............,......................................................... ..................................
Pří jínění, jméno, titul
Tag, Monat, Jahr der Geburt ........................................................................ .................
Den, měsíc, rok narození
Staatsangehörigkeit/ Státní příslušnost ...................................... ...............

4.

Nationalität/

5.

Genaue Adresse/

6.

Telef oriverbindung/

7.

Ausgeübter Beruf/ vykonávaná profese

8.

Persönliche Interessengebiete ................................................................................ . .
Obory osobního zájmu
Kinder unter 18 Jahren - Name und Alter ........................................................
Děti do 18 let - jméno a věk

2.

9.

.................................................................. .. ................................

přesná adresa

telef.

....................................................................................

spojení

...................................... .. ................................
................................ ..

Welche wichtigen Anregungen haben Sie für unser Verbandsle 
ben? Was stellen Sie sich vor, auf welchem Gebiet Sie aktiv
mitarbeiten wollen?
Které důležité podněty pro život v našem Svazu máte?
Jaké máte představy o vlastní aktivní spolupráci?
Verband
Sozialberatung
Deutscher Bürger
im Auslande. V.
Colmantstraße 22
D5300 Bonn 1

10.

národnost

Unterschrift/

„Die Erhöhung des Arbeitslohns erregt im Arbeiter die Be
reicherungssucht des Kapitalisten, die er aber nur durch
Aufopferung seines Geistes und Körpers befriedigen kann.“

datum,

podpis

