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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Poslední dva měsí
ce před koncem vole
bní agitace chci za
ujmout stanovisko,
které však jenem spa
kuji z doby těsně
po minulých parla
mentních volbách.
iTehdy jsem konstato
val, že z výsledku
voleb mám jen jfcdnu
radost, .-zato velkou.
Strana OH, dnes SD
dostala asi 4.9% hla
sů a tím jen o něko
lik voličů neprošla
do parlamentu. Při
rozeně, že tam pat
řila, ale nanejvýš
spravedlivé je, že
strana, která přija
la zákon o 5% limi
tu vstupu do parla
mentu /měla tehdy
nejvíce poslanců/ na
tuto 5% klausuli také dojela. Neznám
vet sä satisfakci než
že i v nadcházejí
cích volbách dostanou
Svobodní demokraté
Zase těch 4,9% • V • H . SNÍMEK z filmu Konec stalinismu v Čechách - režie Jan Švankmajer

Socialismu-s se stalinskou tváří zažili na své kůži pře
devším političtí vězni 50-tých .let. Nedávno jsem z jedním
z nich hovořil, dostal od komunistů 8 let, věru co proti to
mu znamená nějakých mizerných pár podpisů pod různé petice,
které se mi podařilo signovat. Přesto mě však nepřesvědčil
svou zprávou, kde obsáhle na 100 stranách sebral od různých
občanů /mezi nimi komunistických funkcionářů i estébáků/svě
dectví o nepatřičném chování a jednání bratrů Wonkových.Ne,
nepřesvědčil mne ten dobrý muž o své pravdě. Stačí si pře
číst soudní pře obou bratrů a svědectví proti nim taje jak
nl n i t ř
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Opi« z p«hledů.
..zaslaných na ad'resy Svobodné
Evropy, kdy js
em v té době
ještě nemel od
vahu poslat ně
jakou zprávu a
«pokojil jsem
se s jednodu
chým pozdravem.
Doufám.že to
došlo.
VH.
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Hospodář

Záznam o setkání se s jmenovcem v Nebrasce
I

Václav Jiří Vostřez

Společná s chotí Česlavou jsme se letos vypravili autem do Den
věru ve státě Colorado na konvenci Mezinárodního řádu Alhambra jako
delegáti za Kanadu.Vyjeli jsme dne 25. července a do Hamiltonu jsme
se vrátili 8. srpna 1995.Při cestě jsme navštívili české přátele a krajan
ská střediska,zejména ve městech Chicago,II.,Cedar Rapids,la.,Des Moi
nes,la.,Omaha,Ne.,Lincoln,Ne.,Denver,Co. aSt.Loujs.Mo.Dne 3. srpna
jsme se zúčastnili celodenní autobusové výpravy na deset a půl hodiny
do Skalistých hor vysokých přes 12 tisíc stop.
Cestou do Denveru jsme jeli po výborných dálnicích číslo 94
z Detroitu do Chicaga a pak jsme pokračovali po dálnici číslo 80 a ko
nečnč po dálnici číslo 76.Zpět jsme jeli přes Kansas a Missouri po dál
nici číslo 70 a do Chicaga po dálnici číslo 55.Ve státech lowa a Ncbras
ka jsme obdivovali zeleň polí slibujících nesmírnou úrodu kukuřice a
sóji.Byli jsme tak uchváceni,že jsme si přáli i přenocovat nejblíže úrod
ným polím.17. července jsme si našli motel ve vesnici Seward ve stá
tě Nebraska,asi šest mil na sever od dálnice.Kukuřice se nám takřka dí
vala do oken ložnice.
K večeru prohlížela Češa slovanská jména v místním telefonním
seznamu a s překvapením našla jméno Vostřez. Bylo to v obci Wilber
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vzdálené asi 51 mil na jih.Z turistické příručky jsme zjistili^e tam mí
vají každoročně hudební České festivaly,při kterých též volí královnu
krásy z mladých dívek.Zavolal jsem tedy příslušné telefonní číslo a pan
Don E. Vostřez se mi ozval.Pf edstavil jsem se mu příjmením k jeho ve
likému překvapení.Sdělil mi,že jeho sestřenice již předtím vypracovala
rodokmen a při tom zjistili,že mimo rodiny v Nebrasce jsou dva Vostře
zové ve státě Idaho na západ od Skalistých hor a jeden je prý v Hamil
tonu v provincii Ontario v Kanadě.Byl před léty navštívit švagrovou v
London v provincii Ontario v Kanadě a tu kanadskou možnost objevil.

Řekl jsem mu,že jsem to já osobně a že více Vostřezů v Kana
dě není.Pozval jsem ho na návštěvujedyž zajede do Londonu či do Nia
gara Falls.Tak jsme se rozloučili....... Ale asi za hodinu nás volali z kan
celáře motelu,že nás v salonu očekává jmenovec. Hned jsme se tam
s Češou vypravili a návštěvníka jsme srdečně přivítali. Prý s manžel
kou o nenadálém telefonátu mluvili a ona ho za námi vypravila.(Jeho
paní je Angličanka a poznali se,když sloužil v padesátých letech v Bri
tánii jako americký voják.) Je mu 62 roků a je již na pensi,když byl
předtím 36 roků zaměstnán u jedné mezinárodní firmy.Česky nemluví,
ani jeho děti,ale vzpomíná si,že ještě jeho rodiče někdy mezi sebou
mluvili česky,když asi nechtěli,aby jim děti rozuměly.Děda prý se při
stěhoval do Nebrasky ze státu Iowa a babička byla z Jiskrový rodiny.
Návštěvník měl modré oči a pozorně si mne prohlížel,že prý jsem hod
ně podobný na jeho zemřelého děda.Češa se ho žertovně tázala^da mu
snad nemá říkat švagře? Kopii snímku s ním posilám také bratrovi Via
dimírovi na Záhomici.
Pozval nás k ubytování u nich ve Wilber,kdykoliv pojedeme do
Ncbrasky.Loni si postavili nový a prostorný dům.Slíbil jsem mu mož
nost hledání v matrikách ve staré vlasti o jeho předcích,když by mně
dal údaje o jeho rodině a předcích,abych měl fakta pro výchozí místa.

Byli jsme šíastni.že jsme se setkali s pravděpodobným příbuz
ným na pláních Nebrasky požehnaných úrodou kukuřice a sóje v ma
lém motelu při dálnici.

• Ve smyslu Czech-made zákonů

Bratři Pavel a Jiří Wonkovi
Akce byla pečlivě připravena. Osm policaj
tů sl rozdělilo úkoly. Čtyři obsadili únikové
cesty\a zbytek se připravil k samotnému zá
kroku: zneškodnit nebezpečné Individuum.
Nic netužící zločinec vstoupil do pasti, která
bleskurychle sklapla - než se lump nadál,
ležel s pouty na rukou v policejním voze, kte
rý rychle opustil místo děje. Zatčený o akci
vypověděl:
Jsem dost obezřetný a nečekal jsem tako
výto zákrok na ulici za bílého dne. Viděl jsem
nějaké muže v černém, myslel jsem sl, že
Jde o .černé Šerify“, kteří dávají .botičky“ ci
zincům. Pak jsem dostal ránu do vazu a kdo
si mi podrazil nohy. Začal jsem volat o po
moc. Následovalo několik kopanců do zad
a rána pěstí do hlavy. Zkroutili mi ruce za
záda a nasadili pouta. Mlátili mě a nacpali
pod zadní sedadlo auta tak brutálně, že jsem
nemohl ani dýchat. Nohy mně vyčuhovaly
ven a oni se pokusili zaklapnout dveře, že ml
je málem zlomili. Dr. Liška ve vězení konsta
toval, že mám na nohách výron způsobený
dveřmi vozu. Tlačili mě hlavou dolů, abych
neviděl, kam mě vezou.
Datum a místo činu: 13. únor 1995. Vrch
labí, okres Trutnov, Česká republika. Jméno
zatčeného: Jiří Wonka, bratr Pavla Wonky,
umučeného komunisty v dubnu 1988. Dů
vod: snaha Jiřího, pohnat k zodpovědnosti
viníky Pavlovy smrti.
Jméno Pavla Wonky je známé, méně zná
mo je, proč byl komunistickým režimem bez
ohledně stihán. Důvod je prostý: neváhal po
ukazovat na rozpor proklamací a činů komu
nistů. Byl velmi inteligentní a po maturitě se
třikrát pokusil o přijetí na právnickou fakultu
UK, ovšem mamě. Negativní kádrový posu
dek byl směrodatnější než cokoliv jiného.
Vzdělával se tedy sám. Během času nabyl
značné právní znalosti, což" mu umožnilo po
máhat jak spoluobčanům v jejich právních
sporech, tak i pozdější obhajobou sebe sa
ma. Znalost komunistického práva však ved
la I k jeho záhubě - normalizační režim se
nemínil nechat narušovat ani svými vlastními
zákony, čtyřikrát byl Pavel odsouzen, vždy

šlo o porušení zákona ze strany režimu dok
tora práv Husáka. Díky znalostem čs. práva
se Pavlovi podařilo to, co nikomu jinému:
úspěšnou právní argumentací dosáhl zrušení
dvou rozsudků a Jejich vymazání z trestního
rejstříku. O tom, že by se někdo pokusil po
hnat k zodpovědnosti soudce, kteří vědomě
vynášeli protiprávní rozsudky, není nikde ani
slechu. Rozsudek třetí, též juristicky neudrži
telný, ležel v době jeho smrti u Generální
prokuratury ČSR dva roky v trezoru a GP se
jím odmítala zabývat I přes (nebo pro) poru
šení práva. Na základě tohoto protiprávního
rozsudku sl Pavel odseděl 14 měsíců.
V roce 1986 se Pavel s bratrem Jiřím do
pustili činu, jejž Husák kvalifikoval jako vele
zradu. třebaže dle zákona byl zcela legální:
Pavel vyhlásil nezávislou kandidaturu na po

slance Sněmovny lidu do Federálního shro
máždění ČSSR. Za tímto účelem vypracoval

dva dokumenty: »Provolání nezávislého kan
didáta“ a „Volební program“.
Nezávislá kandidatura kdekoho, toť čin
trestuhodný, neb jeho eventuální následová
ní by mohlo ohrozit samotnou podstatu nor
malizačního režimu. A to i přes to, že Čin byl
podle zákona přípustný. Zákrok byl proto
proveden rychle a tvrdě. Bratři Wonkové byli
zatčeni a uvrženi do vyšetřovací vazby. Oba
jsou fyzicky ztýráni, Jiří nese následky do
dnes. Po roce vazby byli bratři převezeni
v březnu 1987 z Hradce do Prahy k „soudu“.
Líčení se konalo ve dnech 20. až 26. března

PAVEL WONKA
23.1.1953 - 26.4.1988

v ruzyňské věznici bez přístupu veřejnosti.
Byl to klasický monstrproces bez důkazů, jen
s falešnými svědky. Díky pozornosti, kterou
tomuto případu věnovalo zahraničí, bylo nut
no nějak zdůvodnit roční věznění bratrů
Wonkových. Za nezávislou kandidaturu Pav
la je odsoudit nešlo, neb to zákon povoloval.
Jití byl proto odsouzen za „pobuřováni“, je
hož se měl dopustit obsahem „socialistické
ho závazku", jehož text nikdy nikdo neviděl,
kterým se údajné cítil pohoršen zaměstnava
tel Jiřího, OPS Náchod Trest mu byl vymě
řen na jeden rok odnětí svobody, čímž se
pokryla „vyšetřovací“ vazba Pavel, nezávislý
kandidát, musel být exemplárně potrestán,
aby někoho jiného nenapadla podobná velezrádná myšlenka. Protože čin trestný nebyl,
estébáci si vymysleli jiný - údajné tvrzení
bachařů z věznice Plzeň-Bory, kde byl Pavel
dříve vězněn, že se „hanlivě vyjadřoval o po
měrech v ČSSR, hanobil KSC a její politiku
a urážel čelné představitele ČSSR a SSSR".
A na tyto velezrádrié činy měli komunisti pa

VÁCLAV JAKOUBEK (USA)

ragrafů kvanta. Za stupidní výmysly dostal
Pavel 21 měsíců nepodmíněně a tzv.
ochranný dohled v trvání tří let. Pavel prohlá
sil rozsudek za silné porušení zákona, což
juristicky zdůvodnil, a odvolal se k Nejvyššímu soudu. Ten ale odvolání zamítl a rozsu
dek potvrdil - jiného se v normalizačním
temnu čekat nedalo. Byi odvezen do věznice
v Mlnkovicfch. Píše o tom:
.Do Minkovic jsem byl odvezen a přitom
zbit libereckou eskortou, která je zháma svou
brutalitou. Utrpěl jsem otřes mozku. Při lé
kařské prohlídce se mě lékař ptal, zda do
sáhnu prstem na špičku nosu. Nedosáhl
jsem, čímž prohlídka skončila...“
Pavel rozsudek nerespektoval a odmítl ve
výkonu trestu pracovat. Důvod k tomu ozná
mil soudu: .Juristicky se vůbec v NVÚ Minkovice nemám nalézat, neboř jsem podal žá
dost o odklad ze zdravotních důvodů, která
má odkladný účinek. Senát odvolacího sou
du mi ale byrokratickou cestou zabránil toto
právo využit Ve věci dosud nebylo rozhod
nuto, proto dle zákona mám být buď ve vaz
bě a nebo na svobodě. Místo toho jsem zde
již přes měsíc týrán psychicky a fyzicky. Ko
respondenci mně zadržují pro údajnou závadnost. Trpím silnými psychickými potížemi
souvisejícími s mým odsouzením, které bylo
vyvrcholením
neuvěřitelné
persekuce.
Zhroutil se můj hodnotový úsudek, životní
podmínky jsou nesnesitelné. Kupř. na bloku
zavřeli okna, jen u mně okno otevřeli a z cely
se stala větrná štola. Průvan mi rozdíral klou
by, nebyl jsem schopen pohybu. Trpěl jsem
nesnesitelnými revmatickými bolestmi v kyč
lích a kolenou. Nohy mi ztuhly a zmodraly,
dostával jsem křeče, svlečený jsem byl takto
v průvanu tři dny. Pak přišli a začali mě růz
ně týrat a mučit, plakal jsem a žádal, aby mi
už dali pokoj... začal jsem držet hladovku,
neb jsem raději chtěl zemřít hladem než zi
mou. Odtáhli mě k lékaři, tam jsem dostal
injekci, nevím jakou, a zdravotní sestra se na
mne s křikem rozpřáhla, že mě udeří...“
Během dvou měsíců zhubl o 21kg, což
zalamovalo i bohorovné bachaře. Z obavy
o jeho život byl odvezen do vězeňské ne
mocnice na Pankrác, kde se během měsíce
trochu zotavil. Pak byl převezen do věznice
na Borech u Plzně. I zde odpíral pracovat ze
stejných důvodů - protiprávnost rozsudku.
Je proto odvezen do blázince v Bohnicích,
psychiatrická porucha u něho však zjištěna
nebyla. Odtamtud byl 26. února 1988 pro
puštěn. Protože nebyl schopen chůze, byl
domů odvezen sanitkou. Svědectví jeho mat
ky: „Když ho přivezli, vypadal jako Kristus
sňatý z kříže ... nejdříve jsme ho museli očis
tit a zbavit červů, kteří hlodali v jeho těle, což
se nám během několika dnů podařilo...“ Pav
lův zdravotní stav se ale nelepšil. Nemohl
chodit a podléhal depresím. Vzhledem ke
své situaci se rozhodl požádat o povolení
emigrace do Německa. V rámci tohoto řízení
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byl předvolán na Okresní vojenskou správu
do Trutnova. Když se tam 5. dubna 1988
v 10 hodin ráno dostavil, čekala na né] úder*
ná skupina estébákú. Oficielní zápis praví, že
Pavel Wonka byl .vzat do vyšetřovací vaz
by". Ve skutečnosti byl hned zbit do bezvě
domí. Když přišel k sobé, bylo mu oznáme
no, že na něho soudkyně Okresního soudu
Trutnov Marcela Horváthová uvalila vazbu.
Porušila tak, jak Pavel upozornil krajský
soud, zákon: uvalit vazbu je možno jen po
předběžném výslechu zadrženého a písemném předání rozhodnutí k vazbě. „V tomto
státěje ale možné všechno," fatalistický ko
mentoval nové bezpráví. Marcela Horvátho
vá však věděla, co dělá. O Wonkově případu
byla předem Informována a pro jistotu o věci
konferovala s krajským sekretariátem KSČ.

Byla upozorněna, že Wonkuv .zájmový" pří
pad je sledován nejvyššími stranickými mís
ty. Soudružka soudkyně nezklamala. Polo
mrtvého Pavla, neschopného samostatného
pohybu, do soudní síně na kolečkové židli
přivezeného, odsoudila k odnětí svobody na
pět měsíců nepodmíněné. Datum: 20. duben
1988. Suchá mluva dokumentů zaznamená
vá zvířeckou bezcitnost komunistického reži. mu, jež si nijak nezadá se zločiny nacistů.
Dokud mohl, psal Pavel sám protesty a po
pis ukrutností vězeňského personálu. Když
mu bachaři zchromili ruce, diktoval poslední
dopisy spoluvězňům.
Předsedovi Krajského soudu v Hradci Krá
lové, 6. duben 1988: Včera, S.4.1988, jsem
byt v Trutnově zatčen a dopraven do věznice
v Hradci Králově. Z toho, co se dělo, si pa
matuji, že jsem byl zbit a za ruce vlečen po
nějakých schodech. Orgány věznice jsem byl
poučen, že na mě soudkyně Marcela Horvá
thová uvalila vazbu, což se příčí § 2/1,5,6,13
tr. ř. Žádám vás o osobní zásah v této věci,

berte ale v úvahu, že někteří soudci jsou ná
chylní k upřednostňování účelu před záko
nem. Existuje snaha stavět pyramidu z nezá
konností. využívat nezákonné rozsudky jako
základ k dalšímu trestnímu stihání. Tomu
brání § 8/1 tr. ř. Jsem mlácen a vězněn.
Proč? Vyřízení podnětu pro porušení zákona
se dočkat nelze, což ostře kontrastuje s rych
lostí. s jakou umí naše orgány zavírat lidi do
vězení.
Generální prokuratuře ČSR, 7.4.1988.
Věc: Stížnost. Stěžuji si. že na mne soud
uvalil vazbu bez mého výslechu a v době,
kdy jsem byl v bezvědomí. Porušil tím §
2/1,5,6,13 tr. ř. Z vězení jsem byl dopraven
až domů ve špatném zdravotním stavu, ne
mohl jsem chodit. Při první cestě, na předvo
lání OVS Trutnov ohledně mé žádosti o vy
stěhování z ČSSR, jsem byt doslova přepa
den, zbit a uvězněn. V tomto státě mně není
dovoleno normálně žil ani jej opustit. Rozsu
dek třetí, 3T 688/83 OS Náchod, je též jurístlcky neudržitelný GP ČSR je nečinná a ob
novu řízení přes dva roky nenařizuje. Čtvrté
mu odsouzení jsem se nikdy nepodřídil a nepodřidím. Vše má své meze, a to platí i pro
justiční zločiny. Tím, že mě státní orgány
zmalují záda do modra, se na věci nic nemě
ní. Napáchali jste tolik zla a nezákonností, že
vám nezbývá než v tom pokračovat...
Ani na jeden dopis adresát nereagoval.
Pavel Wonka konstatoval: .Prošel jsem dal
ším trestním řízením, které opět prokázalo

zrůdnost našeho justičního systému. Odsou
dili mě zase jen za cenu drastických porušení
zákonů. Nemohlo jít o chybu, šlo o organizo
vanou akci, kdy každý orgán zakrýval nezá
konnosti, kterých se dopustil ten předchozí.
Nakonec I nejvyšší soudní orgán republiky
porušil zákon. Lze učinit závěr, že občan
ČSSR nemá žádné záruky, aby nebyl jako

nevinný odsouzen. Zákon jej nechrání, ten
slouží těm, co jej vykládají a aplikují. Občan
se může jen zcela neúčinně dovolávat. Ob
hajoba je ignorována či nesmyslným způso
bem vyvrácena. Kontroly a revize se soud
bát nemusí ani v prokázaných případech fal
šování důkazů. Je-li zákonů takto užíváno,
ztrácejí svou funkci, z právního systému se
stává pláštík pro maskování represí a persekucí...’'
Na takovéto názory měl Husákův režim
jedinou odpověď - systematické mučení. Po
sledním dopisem, diktovaným spoluvězni, se
Pavel Wonka obrací na právního zástupce
dr. Jelínka, mj. agenta StB: .Vážený pane
doktore, nechávám si psát dopis. Několik dní
jsem o sobě nevěděl. Jsem zcela bez vlády.
Jídlo jsem měl naposledy před zatčením. Ne
mohu už ani pít, všechnu tekutinu zvracím.
Nevím, jak dlouho vydržím. Včera jsem se.
díky studeným obkladům spoluvězňů, sebral
k sobě. Jen dik neustálým výplachům úst vo
dou se držím při životě. Spolknout nemohu
nic. Žádám vás o okamžitý zákrok ve všech
možných směrech. Trpím bolestmi pohybo
vého ústrojí a ledvin, ležel jsem na betonu
pod otevřeným oknem celý týden. Mám zmr
začené ruce, najdou se totiž tací, kteří mě
dokázali bít pendrekem přes zmrzlé prsty
i při přenášení k lékaři. Ve věci vazby jsem
podal stížnost, návrh na potrestání ani roz
hodnutí o vazbě nemám. Vazbu měl nařídit
OS Trutnov, Horváthová. Převezměte aktivní
obhajobu, nevím, zda to přežiji. Sám už ne
mám silu utrpení snášel. “Datum: 16.4.1988.
Dopis, psaný cikánským spoluvězněm, plný
pravopisných chyb, odezvu u váženého pa
na JUDr Jelínka nenalezl (trvalo dva roky,
než jej bratr Jiří od pana advokáta vymohl).
Čtyři dny nato se koná tzv. přelíčení. Polo

mrtvý Pavel, neschopen pohybu, je přinesen
před samosoudkyni Horváthovou, která lid
skou trosku před sebou místo do nemocnice
na smrt do vězení poslala. Necelý týden po
této frašce byl Pavel mrtev. Oficielní příčina
smrti: plicní embolie. Svědectví o tom, jak
bylo s Pavlem ve vězení zacházeno, podá
vají spoluvězňové (vynikající doklad povahy
komunistického vězeňství):
Bývalý vězeň (jméno, datum nar., adresa):
Dosvědčím, že Pavel Wonka byl mučen
a ubit k smrti. Nebyla to embolie. ale vražda.
Pavel byl na cele vedle mne. se dvěma Ro
my, Absolonem a Balášem. Byl jsem svěd
kem, jak byl Pavel mučen a bit. Když mé
vedli na zubní prohlídku, viděl jsem: Vyvedli
ho z cely, vysvlekli do naha a pověsili za ru
ce na mříže, mél chodidla 10cm nad zemí
a polévali ho hadicí. Ve vědru méli bachaři
připraveno pět pendreků. Pét příslušníků
SNV do něho řezalo tak cflouho. až už ani
křičet nemohl, jen sípal. I ženy o poschodí
výše bouchaly do dveří cel a volaly: „Vy dobytkové, nebijte ho!“ Vím. že Pavel nemohl
řádně chodit a mél v téle červy O tom muse
li vědět i lékaři, brali ho na prohlídky, ale

Pavel byl brán, jako by byl zcela zdravý.
I když ho den před smrtí nesli na ošetřovnu.
Jednou, když ho mučili, rozrazil jsem si úmy
slně o topení hlavu. Bylo to zrovna po křiku,
co Pavla domlátili. Devéťák otevřel dveře, byl
jsem zakrvácený a odvedl mě na chodbu,
Tam jsem viděl něco příšerného. Pavel byl
pověšený na katru a nejevil známky života
Když jsem se vrátil od doktora, zabouchal
jsem na Absolona, který mi řekl, že Pavel je
na cele, v bezvědomí, a že ho ošetřují Chci
podat toto svědectví a očistit tak Pavlovo
jméno od té špíny, kterou na něj totalitní režim nakydal a dnes se tak činí dál...
Svědectví jiného vězně (jméno, datum
nar., adresa): Pro pozůstalé, bez úmyslu jitňt
rány, k objasnění pravdy a potrestání viníků.
V březnu 1988, cestou na ošetřovnu, mě
předvádějící vyzval, abych pomohl v chůzi
vězni, který se držel zábradlí. Měl řídký vous,
horečnaté oči. tepláky a pod nimi pyžamo,
což svědčilo o tom. že měl povoleno ležet
Zavěsil se do mne a řekl: „Jmenuji se Pavel
Wonka a jsem politickej. Policajti mé zmlátíli.“ Pak mi řekl, abych mu vyhrnul tepláky
v oblasti ledvin. Viděl jsem, že má na zádech
krevní podlitiny. Jméno Pavel Wonka jsem
znal, proto jsem se o jeho další osud zajímal.
Umístili ho na celu číslo 136 ke dvěma Ro
mům, jména Absolon a Baláš, přímo naproti.
Jeho poslední noc si pamatuji přesné, neb
připomínala horror. Sám jsem byl několikrát
zmlácen do bezvědomí, tak znám všechny
zvukové efekty. Bylo jasně slyšet, že exekutoři bijí do bezvládného těla. Když to skonči
lo. okamžité jsem se ptal Absolona. co se
stalo. Odpověděl: „Museli jsme Wonku svléknout do naha a vystrčit z cely. Oni nám ho
strčili zpět v bezvědomí...“ V noci, přesnou
hodinu neznám, Pavel Wonka, pravděpo
dobně s posledním vypětím sil, se vyškrabal
na okno a do tmy volal svá poslední slova:
„Já nechci umřít, já chci doktora..." Omlou
vám se za jitření citů. Podpis.
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Nutno připomenout „zločin", jehož se Pa
vel Wonka dopustil: kandidatura na nezávis
lého poslance do Sněmovny lidu FS ČSSR.

státu, kde si dle bolševické propagandy „lid
vládne sám". Tof vše! Za to byl nelidským
režimem odsouzen, mučen a doslova ubit
k smrti. Husákové. Bifakové. Horváthové. či
jak se ta vládnoucí sebranka jmenovala, méli
k tomuto jednání důvod: Strach! Jeden
z Pavlových spoluvězňů přesně vystihl pod
statu případu: Wonka byl pro né velmi nebezpečný, takových lidí se totalitní režim bál
Novodobé gestapo v rudém ho proto pověsi
lo na katr a řezalo ho. jako králíka. Jeho
zbraň byla tužka a papír, proto mu nakonec
zmrzačili ruce, aby nemohl psát.
Vězeňský lékař, ošetřující Pavla. MUDr
Radim Pek (vězni mu říkali ..Mengele'). se
k Wonkovu případu vyjádřil (jen pro silné
nervy): „Pokud se týče Wonkova úmrtí, ne
jsem si vůbec - nebo nejsme si vůbec vědo
mi, že to byla chyba lékařská. Byla to věc
náhody. Bylo nás tam pét lékařů, kteří jsme
vyšetřovali Wonku před smrtí. Z vězeňské
služby nám nikdo nic neřekl o Wonkových
zdravotních potížích, a proto hlavní vina od
povědnosti leží na soudkyni Horváthové..."
Tak je to! Pét lékařů - jaká to péče o zavřeného lumpa! Den před Pavlovou smrtí na
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něho vydán zatykač. A vyčkávalo m, až se
pachatel vrátí z ciziny. Stalo se to v pátek 10.
února. V pondělí se vydala jednotka osmi
ostrých hochů v černém lapit výtečníka. Ten,
ničeho netuše, se po poledni vydal na nákup
dárku k narozeninám pro svou matku. K to
mu si vzal 4000 korun. Po brutálním zatčení
mu kdosi z komanda peníze ukradl. Výpově
di svědků:
„Viděla jsem, jak několik policistů táhne
neznámého muže a snaží se ho nacpat do
vozu. On křičel »lidi pomoc, oni mě zabijí! <“.
Jiný svědek: „Zákrok policistů byt naprosto
brutální, osm na jednoho bezbranného člo
věka...* Několik německých turistů zákrok
černých šohajů přirovnalo k nacistické poli
cii.
K zatčení se též vyjádřili mluvčí policie.
Karel Matula ze Semil: „Pokud jde samozřej
mě o zákrok policistů, tvrdím, že byl naprosto
adekvátní k jednání pachatele, který byl sku
tečné (!!) velice agresivní...* Mluvčí z Hradce
Králové: «Jiří Wonka kladl výrazný odpor
a policisty bezdůvodně fyzicky napadl. Na
vozidle způsobil škodu 15.000 korun a byl
obžalován z poškození.véci v majetku státu.*
Zatčení Jiřího Wonky vzbudilo pozornost
veřejnosti I médií. Jan Jltman z TV Nova se
pokusil o Interview vězně ve vězeňské ne
mocnici na Pankráci. Tiskový mluvčí věznice
’ souhlasil s návštěvou novinářů, ti ale byli ře
ditelem Jaroslavem Gruberem odkázáni do
patřičných mezí: „Gruber velice striktně, dalo
by se říci hrubým způsobem vstup zakázal,“
sdělil reportér Jitman televiznímu publiku.
Místo toho se objevil šéf zdravotní služby
por. MUDr Alexandr Vobora a novinářům
sdělil: „Pan Wonka zlomeniny žádné nemá,
jen po těle modřiny a oděrky, konkrétně na
bércích a za uchem. Na zápěstí pak patrnou
rýhu od pout. Otřes mozku zjištěn nebyl."
O jak zpatlanou akci šlo, svědčí porůzné
vysvětlování. Úřad vyšetřování v Semitech,

jehož policisté Wonku zatkli: „Wonka byl ob
viněn 31. března 1994 z trestného činu útoku
na veřejného činitele dle § 156, odst. 3."
návrh kohosi, proti silné oposici občanských
K dotazu, zda jde o Wonkův dopis soudkyni
Iniciativ, Jmenovitě VONSu a KPV, byla pre
Horváthové. se'mluvčí nevyjádřil. Předseda
sidentem obdařena doživotním korytem,
Nejvyššlho soudu JUDr Otakar Motejl dal li
soudcem v Trutnově. Dnes je předsedkyní du na vědomí: „Wonka nebyl vzat do vazby
okresního soudu. Po tomto jmenování napsal
za urážku soudkyně Horváthové. ale proto,
.Jiří Wonka paní soudkyni dopis, ve kterém jí že se vyhýbal trestnímu řízení." Na otázku,
sdělil, co si o ní myslí. Mezi jinými to, že ji on,
proč je konkrétně Wonka stihán, dr. Motejl
Jiří, považuje za justičního vraha a že všich
nereagoval. Soudkyně Horváthová také při
ni, co se podíleli na-smrti jeho bratra, jsou
šla se svou trochou do mlýna: „Mohu jen
prasata. Něco takového si paní soudkyně lí
uvést, že sama jsem trestní oznámení na
bit nenechala. Předala dopis dál a žádala
Wonku nepodávala. V průběhu posledních
potrestání viníka. Díky byzantským zákonům,
let jsem od něho obdržela několik dopisů které v sametuře vládnou, to nebylo obtížné.
dá se řfcí výhružného charakteru, které jsem
Vytáhl se paragraf 156 tr. ř., kde se v článku
vždy předala dál.“ Vše vysvětlila Wonkova
3 praví: Kdo hrubé urazí nebo pomluví veřej
utrápená matka: „Bylo to kvůli tomu dopisu,
ného činitele při výkonu jeho pravomoci nebo
co tady má, když se vrátil z Německa, ani to
pro tento výkon, bude potrestán odnétím
už nemohl najít, napsal tam: vy jste vrazi,
svobody až na jeden rok nebo penéžitým
prasata'a něco ještě..."
trestem.
K případu se vyjádřily Občanské iniciativy
Veřejná člnitelka Horváthová se cílila ..hru
a Charta 77: „V případu Jiřího Wonky jde
bě uraženou“, neb ona není žádný justiční o pečlivé zrežírovaný akt odvety ze strany
zločinec, nýbrž oběť. Troufalost recidivisty
přebarvené komunistické moci za to, že Jiří
Wonky se musela potrestat. Ten se zdržoval
Wonka nadále a tvrdošíjné zastává své ne
v Německu, kde si léčil poranění páteře, utr
kompromisní názory...“ Jinými slovy, narušu
pěné pří zákrocích komunistických bachařů,
je pokojné budování sametového režimu
nyní ovšem „obětí" bývalého režimu. Spřežea délá mu ve svété ostudu.
nec dr. Horváthové na OS Trutnov, prokuráJlAÍ WONKA
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Bývalý disident Václav Benda, dnes před
seda Křesťanských demokratů Ji I0f Úřadu
/pro vyšetřování komunistických /zločinců:
'.Věznění Jlřtio Wonky je skandál pró tuto
republiku, většího rozsahu než oeíá aféra
« BIS. Je nepřijatelné, aby byl někdo sttián
za ostrá slova na adresu spoluviníků někdej
ších komunistických zločinů." Ostrá slova, za
něž může ješitná soudkyně Horváthová pana
Bendu stíhat dle uvedeného paragrafu. Karel
Srb z Jazzové sekce, který si odkroutil za
komunistů několik let basy, se obrátil na pre
sidenta Havla: „S Pavlem Wonkou jsem byl
v roce 1987 vězněn na Borech a vím, že kaž
dá hodina v kriminále je strašná, proto bych
velice prosil pana presidenta, aby se tohoto
případu ujal.“ Karel Mašlta byl přesnější: Ná
ležitost dělá ostudu české republice a jejímu
právnímu řádu, že něco takového je zde vů
bec možné...“ Mluvčí presidenta Ladislav
Špaček pak prohlásil, že president je o ce
lém případu informován a své stanovisko
sdělí v několika dnech po prostudování
„všech důležitých dokumentů*/Po onom
„studiu“ lidumil Havel 19. února udělil Jiřímu
Wonkovi z „humánních důvodů“ milost
a trestní stihání zastavil. Milost za něco, co
nikdo nikde řádné nedefinoval. Milost za „zlo
čin“, který v žádné civilizované zemi trestný
není - za soukromý dopis soudkyni, spoluvi
níci komunistických zločinů, která by jinde
než v diktatuře (a nyní sametuře) soudní
úřad zastávat nemohla. Rozumné hlasy to
hoto charakteru se začínají v česku ozývat:

Petr Uhl: „Domnívám se, že soudkyně Hor
váthová svým postojem za diktatury nepřímo
zavinila smrt Pavla Wonky a milost Jiřímu
dnes nic neřeší. Je třeba, aby Horváthová,
je-li ioyální tomuto státu, ze soudcovského
místa odstoupila...“
Osm starostů, dva místostarostové a tři
duchovní z trutnovského okresu, kde Marce
la Horváthová působí, podepsalo výzvu k je
jímu odstoupení a předali ji ministerstvu
spravedlnosti. K této výzvě se JUDr Horvá
thová vyjádřila takto: „S touto výzvou zásad
ně nesouhlasím a nemíním ji v žádném pří
padě respektovat. Co se týče jejího obsahu,
je psána bez znalosti věci a je zřejmé, že oni
signatáři jsou informováni jednostranné."
K soudkyni Horváthové se připojil ministr
spravedlnosti Jiří Novák: „K věcem týkajícím
se paní soudkyně Horváthové se vyjadřují
lidé, kteří chtějí celou záležitost politicky vy
užít, kteří neví o kause ani desetinu toho, co
ví poslaná, kteří o této věci rozhodovali, co
vím já.“ Co ví pan ministr, je známo: na mítingu ODS v Prostějově minulé léto prohlásil:
„Wonka, to byl holt syčák, tak Jako všichni
disidenti.“ Konstatuji zde, že hulvát většího
kalibru se jen tak honem nenajde. Na pra
vém, symbolickém místě to v republice čes
ké tento právní skvost sedí. A president Ha
vel, který dle ústavy jmenuje soudce, se ne
chal vslyšet, že on za jmenování soudkyně
Horváthové opravdu nemůže - v době, kdy
byla jmenována soudcem, tj. 10. listopadu
1992, on presidentem prosím nebyl. Na do
taz, co si myslí o paragrafu 156 odpověděl:
„Tento paragraf je legitimní součástí právního
řádu u nás i v zahraničí...“ Kde konkrétné, to
ehm nedefinoval.
Soudkyně Marcela Horváthová, která Pav
la de facto odsoudila k smrti, se dnes tváří
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Nastala éra sametu. Začaly se napravovat
zločiny a křivdy zkrachovaného režimu. Bratr
umučeného Pavla Wonky, Jiří, se pokusil při
vést 'k zodpovědnosti viníky bratrovy smrti,
jmenovité ‘soudkyni Horváthovou. Avšak!
Velký humanista a disident byt zvolen presi
dentem a prohlásil: .My nejsme jako oni!"
Nad prokazatelnými komunistickými zločinci
vznesl ochrannou ruku a prohlásil je za stej
né, ba větší oběti padlého režimu než tisíce
umučených, které tito katané po 40 let vraž
dili. JUDr Marcela Horváthová se obratem
z justičního zločince stala pomýlenou obětí.
Takovýto právní velikán se musí využít. Na

torka Eliška Rychlíková, zaslala Jiřímu obslku k soudu a když se Jiif nedostavil, byt na
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něm neshledali nic závažného. Krvavé podli
tiny, modřiny, pfelámané prsty, neschopnost
jakéhokoliv pohybu, chrlení krve, symptomy,
které popisuje řada vězňů, všem témto „léka
řům" tak nějak unikly. Dle nich byl Pavel
zdráv Jako řípa a jen náhodou pak za několik
hocfin zemřel. Dnes má dr. Pek soukromou
praxi. Vědí pacienti, jakou kvalifikaci má je
jich lékař za pasem?

nevinni. On« totiž nemilá tušení, že Wonka
je jjofltický případ“. To. 2« ho k ní pfivozli
polomrtvého na kolečkové žkál, považovala
za «knulantství, neb téchto případů viděla
víc. Ona, dáma z nomenklatury, dcera bolše
vického kádra z Vrchlabí, sama komunistická
änitelka a věrná slouha zločlnného režimu.
V té době měla mj. výnosnou fušku - Husák
ji jmenoval do specielní komise, která připra
vovala novou komunistickou ústavu. O tom,

že vidomi ve Wonkovi případu porušila zá
kon, se bavit nechce, neuznává to. Ona nic!
Mučednická smrt Pavla Wonky bude slrašil tak dlouho, dokud její viníci nebudou, ale
spoň morálně, odsouzeni - a ne odměňováni
- ať se to Novákům ä Horvátkám libí nebo
nelibí. Zatím se ke stihání konkrétních osob
nikdo nemá. VONS k tomu vydal 15. února
1995 aktuální prohlášení:
„Jsou obavy z porušování lidských

práv v české republice, projevující se sí
lící represí a novou vlnou politických pro
cesů vůči bývalým disidentům a odpůr
cům komunistické diktatury.“
?7
Je zřejmé, že do kulturní, civilizované
ä slušné společnosti západního typu, kam
údajně Czech Republic odhodlaně kráčí, má
ještě moc.daleko.
•
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chy a vliv KSČ včetně RP za první republiky

Toto krédo vyznávají někteří účastníci ankety
„Listů“ 8. 5/1994, Jako Petr Pithart nebo Jiří
cemi SSSR a Kominterny a líbivou sociální Vančura: „... a tak, ikdyisami sobě často při
utopií, ale i hloupostí a majetkovou lačností padáme jako pěkní troubové, příliš bych nevá
hal označit zmíněnou sametovosl za náš pozi
některých „zapřisáhlých pravičáků“.
tivní vklad do moderních dčjin."
I to je jeden z důvodů, proč do „jit jiného"
Je možné uvěřit i tomu, že láska a spravedl
RP píše předlistopadovým RP za teroristu
nost přece jednou zvítězí, ale na jeden lidský
označovaný a přece ideální komunismus vy
znávající Petr Uhl. a proč se mnozí pravicoví život je příliš dlouho na to znovu čekat. Zvláš
Komunistická propaganda vždy vynikala,
tě, když to čekání je diferencované. Jinak če
politici předhánějí v poskytování interview
a jak dokazuje dnešní RP, vyniká dosud tím.
kají ti (tenkrát i dnes), kteří patří mezi reži
RP. Jsou to přece čtené a bodně čtené noviny
co komunistická vědecká ideologie nazývala
mem vyvolené a hýčkané, jinak ti v kriminá
a budou asi, jak to vypadá, čtené ještě více.
dialektikou. Je to schopnost obrátit se o 180
lech nebo jen v sociální nouzi. Ovšem je mož
Vždyť i obranu Marty Chadímové, napsanou
stupňů a tvrdit to, co jsem včera popíral - nebo
no také konstatovat, „konec dobrý, všechno
Lenkou Procházkovou, dcerou komunisty
ještě lépe tvářit se, že to, co jsem desetiletí
a Rudým právem’pronásledovaného komunis dobré", jedni získají svobodu a druzí i maje
psal, hlásal a násilím vtloukal lidem do hlavy,
tického spisovatele Jana Procházky, otisklo jetek. Pak je nutno si podat ruku, odpustit si (i ta
nebylo nikdy řečeno. Je to jako v jedné ame
nonů RP. Sterilita a uniformovanost stále více
nová prerogativa) a začít znovu. Amen!
rické veselohře, kde se nevěrným manželům
Přiznávám, že jsem tento článek napsal na
oficielnějšího tisku vede k tomu. Že i já, budiž
radí zatloukat a zatloukat, a to i v situaci in
vzdory vlastnímu zákazu - nelamentovat stále
mi to odpuštěno, čtu RP a dokonce (to už se
flagranti, když jsme s milenkou přistiženi
nad sametem. Přiměla mě k němu sobotní pří
bojím i napsat) s některými články souhlasím.
v posteli. Manželka během našeho lhaní a útě
loha RP - MAGAZIN RP. Je to vábivé čtení na
Je to smutné přiznání, ale ještě smutnější je
ku milenky nevěří svým očím a později,
víkend, slavné a populární osobnosti včetně
fakt, že až sem to dokočírovali někteří koryfejsme-li dostatečně drzí, přestane věřit, že něco
pravicových, jsou čtenáři přibližovány pohle
jové naší pravicové politiky. RP, které mělo
vůbec viděla.
dem do jejich soukromí a zaměstnání. Je to
být po listopadu 1989 okamžitě zakázáno
Za desetiletí komunistického režimu a vlády
socialistická červená knihovna naruby. RP při
(protože dějiny české žurnalistiky znají jen
jeho monopolistické propagandy jsme to zaží
pravené na den >D< vyhlásit svátou třídní vál
dvoje noviny, které dokázaly kopat do mrtvol
vali často, pamětníci karibské krize si vzpome
ku a smést polistopadový kapitalismus na
- Arijský boj a Rudé právo), si získává, tak
nou, jak komunistický tisk, vedený Rudým
smetiště dějin, doprovází svým reportérem
právem, se zalykal rozhořčením nad lživou jako v první republice, opět reputaci ochránce
Pavlem Dostálem od rána do večera ve své
slabých a ponížených. Nevadí, že z této ochra
a sprostou americkou propagandou, která tvr
oblíbené rubrice „Den s..... “ politiky a osob
ny vykukuje čertovo kopýtko komunistické
dila, že na Kubě jsou umístěny sovětské rake
nosti veřejného života. Jejich BMW, Mercede
taktiky a dialektiky - ostatně, vždyť bude stále
ty. Letecké snímky, předložené velvyslancem
sy a Alfy Romeo nevadí, vždyť o nich Pavel
přibývat mladých, kteří je nepoznají - důležité
USA v OSN přece mohly být pořízeny nad
Dostál referuje paní a dívky.
každým americkým cvičákem. Tak to tvrdil je, Že bude přibývat i voličů levice.
Pavlu Dostálovi a dalším vyznavačům sa
Nové kolo a nové rozdávání karet majetku,
i nebohý televizní komentátor V. Tosek,.pometu je třeba připomenout, že listopadová re
kariér a slávy v této zemi po listopadu 1989
zději vystěhovaný disident, který po ChruŠčovoluce byla přece jen „krvavá". Vždyť zrušení
přivodilo staronovou situaci - po převratu je
vově přiznání, že tam rakety opravdu jsou, se
StB, její kontrarozvědky a rozvědky bylo hří
třeba vyziíávat přísloví „každý chvilku tahá
poté alespoň z vlastního studu na kratší dobu
chem; tyto organizace byly přece plné profe
pilku"! Proč by tomu mělo být jinak v situaci,
na obrazovce tleobjevil.
sionálů tělem i duší, kteří se vyznali perfektně
když se po více než 350 letech opět rozděluje
I dnešní psaní nezávislého levicového RP
nejen v Latinské Americe, ale i v jiných ze
všechno bohatství a majetek země? A přece je
nemá přece nic společného s jeho předchůd
tomu jinak! Na rozdíl od porážky na Bílé hoře
mích. Jejich talentu, zkušeností, znalostí jazy
cem, shodou okolností stejného názvu. Jen re
ků a profesionality nebylo využito, málokdo
nebylo popravených „českých pánů“, dokonce
daktoři, majetek, čtenáři, levicové zaměření
ví. že k talentu generála Lorenze patřily i ma
ani ne potrestaných (a právě zde vzpomeňme,
a hlavně taktika .zůstala. Vždyť i za první re
tematické kombinační schopnosti ajak on, tak
že popravení na Staroměstském náměstí si
publiky bylo RP největším bojovníkem za de
svůj osud přivodili jen tím, že včas neuprchli, jeho nejbližší spolupracovníci připravili i ná
mokracii a tvrdě tepalo korupci, skandály,
vrat svobody v listopadu 1989! Vždyť přece
protože se obávali, že by útěkem propadl je
obohacování a všechny zlořády, které si dnes
stačilo StB jen přejmenovat a ti. kteří věrně
mnozí z nových spoludržitelů moci, neznajíce jich majetek) a již vůbec ne majetkově posti
vyznávali slavné čekistické heslo „Chladný
žených bývalých držitelů nemravné totalitní
historie první republiky a konce těchto arivismoci. Slavná a něžná, světem obdivovaná
rozum, horoucí srdce a čisté ruce", mohli zů
tů. tak rádi opakují.
a levicovými intelektuály dodnes velebená lis
stat na svých místech. Naše BIS nemusela mít
A tak prožíváme jednu z absurdit, které nás
topadová revoluce však přinesla přece dějin skandály a aféry, vyšetřování vládní a parla
mohli naši politici ušetřit. Komunistické stra
mentní komisí. Našim profesionálům by infor
nou prioritu - majetkovou odměnu protagonis
ny všech modalit a variant, které u nás existu
tům a defensorům krutého nedemokratického
mace neunikaly! A le byli připraveni věrně
jí, jsou opět na koni. Jak by ne, když leckteří
režimu, který v této zemi přinesl utrpení dese
sloučit po listopadu 1989 novému relimu, vím
z těch pravicových politiků, kteří byli proti
titisícům občanů, z nichž ,jen některé” připra
zrušení KSČM, dávají komunistickým nebo
Z vlastní zkušenosti. Zde se polistopadový revil o život, majetek a vzdělání, a všechny
lim dopustil jedné ze svých největších chyb,
jen „nezávisle levicovým“ žurnalistům munici
o svobodu a základní lidská práva, i když si to
a proto obdiv Pavla Dostála a dalších levých,
k soustředěné palbě do svých řad. Nedělají vše
mnozí z držitelů rudého pasportu neuvědomo pardon: levicových intelektuálů k sametové
jen proto, aby RP mělo o čem psát, ale i vše
vali. To vše by bylo možné vyzkoušet jako
revoluci není na místě. Tím i já sebekriticky
pro to, aby levice uspěla při příštích volbách.
dějinný experiment a lpět právě na základní přiznávám, le se to s kritikou sametu a nělStejně tak levici a KSČ podporovali rychlohumánní devise, že předností našeho nového
nosti listopadové revoluce přehání. Sorry!
kvašení zbohatlíci první republiky při svých
režimu je právě to, že se nikomu nic nestalo!
16. července 1995
Milan Hulík
lihových, cukerných a dalších aférách. Úspě

Také já čtu
Rudé právo

nebyl způsoben jen vlivem a peněžními injek
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