první soukromý týdeník
se ssmizdát ovou tradicí

RES PUBLICA

28. března 1997

Dne 25. března 19C4
se narodil Lacina
Alois, rolník,který
byl dne 16.3.1951 oooraven jakožto politic
ký vězeň. Čest jeno pa
mátce.
Jiří Wonka,který se
zajisté nedočká spra
vedlnosti ohledně zav
raždění svého bratra
Pavla v této postkomu
nistické demokracii,se
nesmírně vyčerpává úsi
lím při odhalování vra
hů této fémové vraždy.
Jeho současné odsouzení
k peněžitým trestům je
beztak v souvislosti s
jeho stíháním odpověd
ných soudkyň a orokurá
torek odpovědných za Pa
v lovu smrt. Prosím, oz
věte se i v zahraničí na jeho obranu.VH
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud nepublikováno./

Otto, nar.3C.9.1922, §2 Z.Č.5C/23 Sb.,za
stavení srdce 21.9*1952, Jáchymov.
Fouska Kilan, nar.1C.7•1922, protistátní trestní čin,
zastřelen na útěku, dne 11.4.1951,Jách.
J a n k ů Zbyněk, nar.14.4.1926,velezrada, vyzvědačství..
§ § 18 3,199,457,49 2,?33,sebevražda,2.12.19 52,Jách.
Rádi Josef, nar. 12.3 • 19 26vyzvědačství,§§183»199 tr.z.
smrtelný úraz 27.12.1951, rozdrcení mozku,J.
š á ch o r e k Josef, nar.9.12.1926, vyzvědačství,§§151,
212,145^146,156,183,199, ochrnutí nervový
ch center a poškození míchy 22.4.19 52., Jách .
H e 1 í s e k Jan, nar.18.12.1926,velezrada,vyzvědsčství,
důvod smrti nezjištěn 24*7*1952, Jáchymov.
H,. a s i 1 Miloslav, nar. 25 • 4 • 1929 , §183 tr.z., zastřelen
.
na útěku 28*11*1951, Jáchymov. Pokrač.
Štěpánek
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OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
547 21 NÁCHOD

Pv G99/93

V Náchodě dne 13.2.1995

Pan
Jiří W o n k a
Pražská U7Ü
Vrchlabí

Státní zásuupcřGT
Jana Vávrová^—
pro rao v a n ť\ tp i' á vní. č k a

Okresním státním zastupitelstvím Trutnev nám bylo postoupeno Vaše
podání z 3.1.199G , týkající se nevrácení pout zabavených v trestním
řízení proti Pavlu líonkovi.Zs spisu Okresního soudu v Náchodě 3T
bylo zjištěno, že pouta byla skutečně zabavena při domovní prohlídce
dne 22.4.1932 a na základě záznamu byla vyšetřovatelem předána dno
19.10.1992 Okresní správě SUD Trutnov proti podpisu. Vzhledem k tomu,
že není v pravomoci OSZ v Iláchodě zasahovat do pravomoci Policie
v jiném okrese, byla Vaše :’.<ídost zaslána k vyřízení Okresnímu ředi
telství Policie v Trutnově a cále bylo toto sděleno i Okresnímu státní.,
zastupitelství v Trutnově k sledování. Zdejší okresní státní z:stepi ■
telství pouze zastupovalo v řízení před soudem v Iláchodě a dozor
v přípravném řízení prováděla tehdejší okresní prokuratura v Trutnově.
Tím z naší .’strany pokládám Vaše podání za vyřízené.

Policie České republiky

Okresní ředitelství
541 11

Trutnov

‘ ČJ.ORTU-239/OV-96

Jiří

V Trutnově dne 14. března 1996

Wonka
Ředitel OŘI.ČR fflrUtpov

Pražská čp. 878
Vrchlabí

mjr.(frvan

Bílek

Věo; Žádost o vrácení pout zn. RALK-SNB-53 -zpráva.

Na základě Vaší žádosti o vrácení pout zn. RALK - SNB - 53»
které byly zajištěny dne 22.4.1982 při domovní prohlídce v bytě
Vašeho bratra Pavla Wonky , Pražská čp. 878 ve Vrchlabí pod
položkou č, 18, protokolu o domovní prohlídce Vám sděluji, že
uvedená služební pouta nelze vrátit z důvodu, že v dané době byly
služební pouta zn. RALK >- SNB - 53 majetkem Ministerstva vnitra
' ČSSR a náležely do výzbrqje pracovníků MV.

Z těchto důvodů byly služební pouta v souladu s § 80 odst. 1
trestního řádu vráceny majiteli o jehož právu na věc nebylo pochyb,
tj. MV ČSSR a tudíž byly dne 19.10.1982 pod ČVS:VV-137/82 vráceny
do skladu MV na Okresní správu SNB Trutnov. S tímto byl Váš bratr
v průběhu šetření seznámen. Věc vedená pod ČVS:VV-137/82 byla
již rovněž přešetřena pracovníky Inspekce MV ČR.
Jr.

Usnesení

.
Okrasní sc-ud v ’.•■’áchoóě rozhodl v trestní věci proti obvině
nému Pavlu
W o n k o v i, ner. 23.1.1353, zemřelému, nspcslec
bytem Vrchlabí, Pražská 873, dne 26.7.1996
takt c:

Podle •; ‘30 odst. 1 tr. řf'u soud

vrací

JiČí-.u ’.onkevi

pouta zn. Kalk s klíčkem, která byla odňata při domovní prohlídce
dne 22.4.1932 jeho bratru Pavlu Konkovi, který zamrzl.

Odůvodnění:

Proti P. (-‘onkevi bylo Cbv. oddělením V? ve Vrchlabí dne 2- .
dubna 1982 zahájeno trestní stíhání. Z tchotc dúvcdu tyla v jen:
bytě provedena domevní prohlídka, ”.ři níž mu byla o:ňata tako
routa zn. Pal'; s klíčkem.
Podáním ze dno 30.1.1934 se ?. i.onka domáhal vrácení všech
věcí, které mu byly oři uvedené domovní prohlídce ooňety a kte
rých již není k trestnímu řízení třeba. 2‘ejší ecuč o jůho
žádosti rozhodl usnesením ze on: 39.5.1934, kde v?ak zrnině.; r
‘cuts neuvedl. Podle záznamu z 13.10.1952 byla pouta purčen? vy
šetřovatelem riper, i’. Vlčkem Okr. správě
J ivutnevu. V- sou
časné kotě se .nacházejí na Okr. ret i telství ’.-ČP. v Irutncví. •
Podle " 3C-/1 tr.ř. soud vrátí v'c, která byla Po .'."ta, tomu,
komu tyla cdňata, pokud ji *; dalšímu řízen?- není trroa. jestliže
n:i ní uplatňuje ?rávo osoba jiní, v^čá se ternu, o jehož rrzvc ní
?i .•■ani ’pochyb. V tomto pří.rar e nelze routo vrátit ?. konkovi,
neboť t*
n
již zemřel, oreto budou vráosns. jeho !:r?tru Jiřím.’
íPonkovi, který o jejich vydání ožá'al dno 5.1.1333 033 v Trutno
vě. Je zřejmé, že těchto pout již není k řízení trera ■ proteze P.
í-onka byl rozsudkem Okresního soudu v i’aeheda sp.zn. 33' 2'0/91 ze
dne 17.3.1932 zýrc stěn obžaloby a navíc t* to pouta aii nebyl"
předmětem obžaloby podané ne P. V.’onku. ”a zóklr.
_
*
uveocnýcn sku
tečností soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové č~"ti tone
te usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat stížnost do 3 "ně od je
ho doručení ke ■‘ra jakému soudu v ’’.rádci ‘‘rálovl rrcstřeoniotvím
podevsanóho soudu
*
•
V

HáchoQÍ- óns 25.7.1996

Třsdseěkyně seryátu:
JUDr. Olgá ÉALÓVÁ

•-J

č . 1 3 /1 0 9 7

-SäSM

Res n u b lica'*

393 31 Pelhřimov

ČVS:

Přece jenom nejsou policisté j.ako policis
té. V Pelhřimov
*
jak je vidět slouží první
mezi prvními a dovedu si představit výsledek
zcela ooačn.ý, pokud by se vyšetřování odehrá
valo ve Vrchlabí či Trutnov
.
*
Jíyslím, že na
ně myslel Horatius se svým: "Pijavka se nepu
stí dokud se nenassála krve”.
V.H.

OW - 379/95

V Pelhřimově dne 8.10.1996

AKLIMATIZACE

CJSIMESEfM

Podle
a 172
odst. 1
trestní stíhání obviněného

Jiřího

WONKY,

nar.8.4.1950,
okr.T rutnov

písm.

b)

tr.

T

řádu

trv.bytem

Z<ast<avuj -i

Vrchlabí,

Pražská

878,

pro trestný
čin útok na státní orgán
dle § 154 odst.2
tr.zákona,kteráho se dopustil tím,že dne 26.3.1995 zaslan na P ČR

stíhaného
Obvodní
pravýkon

hrubé

urazil

trestným

činem

oddělení
dopis,kterým
j e ho p rav omoč i

jelikož
tento
skutek
postoupení věci.

není

□ ddvodnéní

Dne

7.12.1996

vyšetřovatel

OÚV

jmenované oddálení

a

není

důvod

k

:

P

ČR

Pelhřimov

sdělil

obvinění
Jiřímu
WONKOVI,nar.8.4.1950,trv.bytem
Fraj = ' é
878,Vrchlabí,okr.Trutnov z
tr.činu útok na st.orgán
dle § 154 2
tr.zákona,kterého se dopustil tím,že dne 26.3.1995 zaslan na R ČR
Obvodní oddělení Vrchlabí dopis,ve
kterém hrubě urazil jmenované
oddělení pro výkon jeho pravomoci.
Ve výše
zmiňovaném dopise označuje
J. Wonka policisty k taří
se dne 13.2» t'-’V5 podíleli na. jeho zatčení za "policejní bandity"*
za
"nějaké fašistické
vražedné komando"
s úmyslem
" zavraždi t'1
j e ho o so bu .
Z- výslechů
pelicistů,k tečí
se
zúčastnili tohoto zatýkáni
vyplývá"a tanku dopis necítí, jako své osobní poškození,ale
íěe
ja>o
ň. [
CR j i-□ organizace, jak uvedl ve s /•?•?.
. ~;1
zástupy.
.■.■dúuu ih.
OOP
Vrchlabí
Oldřich
Bakeš
popř. »
tím* '
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P ro ti

„Oni“ jsou Vlastně „ony“. Ona soud
kyně a ona stJtní zástupkyně. Chtěly

je tedy věc úplně jasná. V tom mají obě
dámy nepochybně pravdu. Otázka je, zda

ztrestat Wonku za to, že je nazval dobyt
čaty, učinil tak písemně a ještě se pod své

právo musí pokaždé znamenat spravedl
nost. Odpověď je- zdánlivě jednoduchá.
Mělo by znamenat spravedlnost pbdle

hrubé

bláhové

invektivy

podepsal.

Dlužno konstatovat, že „ony“ byly v prá
vu. Něco podobného by Wonkovi ne
prošlo nikde v civilizovaném světě. Rov
něž by mu tam neprošlo, kdyby zdemoloval policejní auto, jak opět bláhové uči
nil, když ho zatýkali. Po právní stránce

INSPEKCE MV JE BANDA POVALEČŮ
Jak se dílo očekávat, pracovnici Inspekce MV
pod vedením JUIX. Vladimíra Mechanického tie
pracovali zrovna tik, pl r»rpneošulí za vlády
MikuláV "Tomlna či Josefa Knlnji Inspekce Je
rkrAtkn orgán nu ochranu policistů, kleli se
dopuslíli zločinu.

práva. Což však nemusí vždycky zname
nat spravedlnost podle svědomí, podle
vyššího mravního principu, podle přiroze-.
ňosti... Spravedlnost je, jak známo, slepá.

V dobách budování Jasných zítřků“
byly často právo a etika v základním roz
poru. Nemravnost byla zákonem. K tomu
nemalou měrou přispívaly ve svých teh
dejších funkcích obě zmíněné dámy. Obě
mají svůj podíl na smutné skutečnosti, že
bratr Jiřflio Wonky - Pavel, ve vězení za
drastických okolností zemřel. A obě vy
konávají svůj úřad beze studu i v dnešní
době. Jiří považuje tuto situaci za absur
dní a přiznejme si - ona je absurdní. Právě

1V0W/Í ?
JEN NO POĚÁDNĚ MMZNŽTE,
A f KONEČNĚ POZNÁ, ŽE UŽ

nyní důchodce

f.ivan Loukoia

V! ČTE, PANÍUOKVATHWA~f
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Nedávno Jsem před nádražím v Náchodě potkal Jiřílio Wonku. „Petře, Jdou po
mně,“ křičel přes davy - „chtěj mě dostat do kriminálu!“ Říkal Jsem si, že Jirka
určitě přehání, ale „oni“ ho zanedlouho skutečně zašili. Zeptejme se, kdo Jsou
„cjii“ a proč Wonku uvrhli do basy.

TADV MÁME DEMOKRACII /

------------ -------------------- -——
Necenzurované

Nejdříve by musely odsoudit samy sebe

Každý ik o iá k Je p /w M /r n , že ikoieoý poli
cista v m žiku dokáže podezřelé osobé nasadil
pouta. Pokud to neumí, pak ten 'o se t" němé co
u Policie ČR pohledávat.
Sa*d to chtéla konslalace h v iz d , že toho
dne n * Jednom m bté se seílo celé stádo tako 
výchto "o s lů ". Že skutečné o "o s iv ” iln , do
kazuje skutečnost, že "oslové" o d h a d liík o d u
na vozidle ve výši 15 000 Kč a tato "Škoda"
byla pozdéjl odborníkem odhadnuta Jen na
I 800 Kč. T aktéž "oslové" nerozpoznají zlo 
menou ru k u od podvrtnutého palce. Jestliže
ae "oslové" d o p u stili takovýchto lži, pak se
dá použít p o ře ka d lo ! 'K D O L Ž E - TEN
I KRADE!"
Naprosto se nedá véřit tvrzení, že by Jiří
Wonka, napadený osmi policisty, byl schopen
Jednomu v y v rá tit palec. Jinému způsobit otřes
mozku a Jeité polkodlt služební auto. Tako-vým lžím v íří Jen soudruzi na uros ni státnilm
zástujKe J l : Dr. Svobody!
Zkrátka a dobře - státní zástujice Ssolmdx
obhajuje lži » trestné činy policistů, kteří už
dávna méU být v civilu. A niv, řadoví otičané
tohoto Mátu, kteří jvým i danémi žisíme tuto
prolhanou chamraď, mamě |M>viiinost je za to
patřičné odm čnit.

Vedoucí odděleni stii'nn.ttl
plk. JUDr. Zdeněk SCHWARZ
Vyřizuje k|X JUIh lächlet

p o h n ú tk o u
b ra tr s . .

Vf.’rný pane,

r Vatemír podání ze dne 72 2 Itýkajícímu
.. radlem JiřOto Wonky, sďltiji, tr Insprlcr MV
1 v vačaroé dobč. pmůetřuje trestní oznámeni J. WortI ty. »terč sméřuje na policisty prrrvádajšcí zákrok.
pr- protet fen! lerdou pfísluíné osoby o výsledku
( M-VeJ tnformovány.

p ř e s t u p e k , k t e r ý je v š a k
o s o b ě p a c h a t e le , k t e r ý
p ři

1'1'rair dne 2. bir:'ui 7V9.5

se

rsSPI K('F. MINISTRA k NU RA

Č.J : IN - 4M/S-95

t u d í ž n e lz e je d n á n í

ODPOVÍ.Í)

a
by

22. 2. 1995
l.riiit po z»éz!m! Ji/ilio Won))' vydul» Cr I
n» trlrirll’.i z]«?vu odvoUvtjld sc rm prohUizrif
tňlov/ho mluvčího policie, le pli z»fý)énl výic
Jrnrav'>v»nt)i<' A4 to l lehkému ziisnčnl dvou pollchtf, • řkodř ns sluiebnini voridle ve výji
15 000 Kč, kterou údajné způsobil Jifi Wook».
VjJdedcm kc zprívč, ktcrl nÄsledov»!» ve ve
černím zpra vodnjxv! TV NOVA včetnč rozhovo
ru ■ osobami, které byly náhodnými rvMky z»Afml (mílo sr Jednat o úřad asi osmi policistů),
J-vlr.r ml J«ko občanovi « daňovému poplatníkovi
rllrvk policistů Jtko naprosto neprofmlonÄlnl.
V přlpadA fe akuteční Skoda ve výSi 15 CXX) Kč
riattib. Jde nepochybné o zjevné ravinčnl re stra
ny lakróčttjlcWt policistů, nelx-č Je v daném pHP»-V obecné známo poulit! dortucovaclch prorstolků včetnř přilolení pout
Vzhledem k počtu rakročujíckh policistů. Jako
občan tobolo státu žádám vyrvétlenl. kdo skuteč
nou Škodu (pokud nijaká nastala) uhradí. Pokud
viak Ikoda nenastala ve vý?i_ Jak byla uvedena na
C.T l, potom tiskový mluvčí Pol He ČR se zjevné
dopustil tr. činu Sířeni poplatné zprávy a bylo
by rovní! vhodné, aby I o tomto byl občan. Jako
évůosý- poplatnfkvprivdiví Informován, a to včet
ší opatřeni, která byla v této souvislosti učinčna.
př! léto příležitosti doporučuj! vlem účastníkům
případu zadržen! Jiřího W’criky přočfsl al projev
ckartisly Václava Havla, dneánlho prezidenta,
Iv-rý nad hrobem Pavla Wonky četl Standa De.vá
tí, a zamyslet se nad tímto posledním rozJoučet«n i bratrem Jiřího Wonky.
Tri ví tcnlo projev mč vyprovokoval k tornu,
♦bych Vára jako č lovřk a občan tobolo státu, vice
♦i dvacet kt pronásledovaný kcmunistickýml
Z hčinri. ktefi Jsou do dnešního dne přes mé opako-wré podnřry (což mebu dokladrntl) v řadách pobcíc. voudu i « ravtuj>itel.stvl a szní.j! se nú do oči.
Odlarern Pavla Wonky, Jak najrsa! Václav Ha„tl • nad hrobem přečetl tehdejU mluvčí Clutr„77 Standa Devátý, Je připomínka, žr bez osobnasazeni kařdího z nás není moíná
zJberná náprasa pomčrů.
ly.luji za pochopení a jsem s pozdravem
/ítnn l'Ouki'tn
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J I fí»r. Vladimir Nrrb.tnk I '
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tato absurdita je příčinou Wonkova zkra
tového jednání. Pokud by totiž dnešní
soudkyně a dnešní státní zástupkyně
chtěly odsoudit Jiřího Wonku, musely by
nejdříve odsoudit samy sebe. Pokud by
tak učinily, nemohly by odsoudit Jiřího.
Absurdní smyčku rozetnul udělenou mi
lostí prezident Havel. Učinil tak ve jménu
vyššího principu mravnosti.
Z Wonkova případu si můžeme učinit
jednoznačný závěr. To, že jsme se nedo
kázali důsledně vyrovnat s minulostí,
můře nám ještě dlouho komplikovat bu
doucnost.

Petr Havel

►* • > -

Kde jsou jeho sliby?

Pavel Wonka - vězeň svědomí
23.1.1953 - 26.4.1988

PRAHA (vyb) - Oběť socialistického vězeňství - Pavel Wonka • byl za
svého života třikrát pravomocně odsouzen trestním soudem. Všechny
rozsudky byly již zrušeny.
Poprvé byl odsouzen (Jkiesnim v provozu socialistické organizace
soudem v Trutnově v roce 1981 pro a přečinu P. Wonku zprostil.
porušováni domovní svobody (podle
Dne 25. května 1987 byl P Won
P. Wonky pro vniknutí do vlastního ka lspolečné s bratrem Jiřím) pravo
bytu) k (restu nápravného opatření - mocné odsouzen potřetí Městský
srážkám z platu. Na žádost odsouze soud v Praze tnu pro trestný čin po
ného byla v roce 19S6 povolena ob buřování (spočíval zejmčna v tom. že
nova řízeni. Rozhodnutím z 4. března P. Wonka ..z nepřátelství k socialis
1988 soud trestní stíhání pro tento tickému státnímu a společenskému
trestný čin zastavil.
zřízení" v rámci své kandidatury na
Podruhé mu Okresní soud v Ná poslance SL PS vyhlásil volební pro
chodě v lednu 1984 pro údajné roz- gram kritizující porušování lidských
, krádáni majetku v socialistickém prav a právní nihilismus v CSSR).
Vlastnictví, porušování povinností
útoku na veřejného činitele a útoku
v provozu organizace a přečin proti
majetku uložil trest 14 měsíců vězení na státní orgán (cloumání soudcem
s podmíněným odkladem. Po odvolá za klopy odčvu a kritika prokuratury
ni prokurátora Krajský soud v Hradci a soudu) uložil trest 2 l mčsiců odnětí
Králové změnil trest v nepodmíněný. svobody a tříletý ochranný dohled.
Po listopadu 1989 byla obé rozhod Podle zákona o soudní rehabilitaci
nutí přezkoumána. Nejvyšší soud ČR byl v dubnu 1990 nejprve zrušen vý
v červenci 1991 na podkladě stížnos rok o vině trestným činem pobuřo
ti pro porušeni zákona podané Gene vání. Na návrh rodiny byl pak
rálním prokurátorem ČR konstatoval, P. Wonka po přezkumném řízení
žc oba soudy porušily zákon a roz zproštěn obžaloby i ze zbylých
sudky zrušil. Trestní stíhání pro trestných činů.
Odbor vyšetřování Generální pro
rozkrádání zastavil z důvodu amne
kuratury ČR nyní z podnětu J. Won
stie prezidenta republiky z ledna
1990 a z porušování povinnosti ky prověřuje případnou trestní odpo
vědnost soudců a prokurátorů, kteří
se na odsouzeni obou bratrů podíleli.
Současně šest vyšetřovatelů Úřadu
pro vyšetřováni Policie ČR přezkou
mává způsob, jakým byl vykonáván
(xhranný dohled nad P. Wonkou. Pro

neplnční dohledu byl P. Wonka na
začátku dubna 1988 zatčen a 20. 4.
19SS počtvrté odsouzen. Zemřel za
otřesných okolností ve včznici
v Hradci Králové 26. dubna 1988.

Rozsudky jsou zrušeny

PROCESY PAVLA WONKY O ODPOVĚDNOST SOUDCŮ

A

PROKURÁTORU?

f

Projev Václava Havla,
jehož text u hrobu Pavla Wonky přečetl tehdejší mluvčí Charty 77 Stanislav
Devátý, protože se Václav Havel v dolx
*
pohřbu z důvodů zadržení Bezpečností
v Trutnově nemohl obřadu zúčastnit.
Loučíme se s mladým mužem, který podřídil svůj život jedinému cíli: boji za to, co
nazýval právní kulturou. Jeho smrt ve vězení otřásajícím způsobem stvrzuje oprávně
nost jeho boje. Všemi svými okolnostmi vrhá prudké světlo na právní nckultumost, na
kterou tak houževnatě a po mnoho let tento muž poukazoval. Vím, že to pramálo může
utišit hoře jeho rodiny a jeho blízkých. Toto hoře snad může zmírnit pouze fakt, že svou
smrtí neúmyslně, ale výmluvně potvrdil Pavel Wonka to, co dal za života nejednou
najevo, že svou věc považuje za tak důležitou, že se nezastaví před žádnou obětí. Teď
dal tedy oběť nejvyšší. V tom, co si sám nazývám "dějinami bylí" zůstane natrvalo
přítomen jako osobnost úctyhodně celistvá a pravá, tak říkaje až za hrob. My, kterým
ještě nějaký čas zbývá, nemusíme mít už starost o mír jeho duše.
Máme však jinou starost, starost o jeho odkaz. Tímto odkazem je připomínka, že
bez osobního nasazení každého z nás není možná obecná náprava poměrů.
Svůj díl odpovědnosti za Pavlovu smrt nenesou jen lhostejní a otupělí soudci,
a prokurátoři a demoralizovaní vězeňští činitelé, nese ho celá společnost, která dopustila
onen úpadek právní kultury a tím i úcty k lidskému jedinci. Nese ho tedy i každý z nás.
Ano, na každém z nás je, aby způsobem přiměřeným jeho možnostem a schopnostem
zesílil - tváří v tvář této oběti - svou snahu zasazovat se za vítězství pravdy a práva.
Pavlovi Wonkovi mohou věřící z nás pomoci snad už jen modlitbou. Všichni ale
můžeme velmi prakticky, svou každodenní prací a svými každodenními postoji k svým
bližním i sobě samým. Stačí, když se budeme alespoň ve stonásobně menší míře držet
imperativu, kterého se držel on a který nám tu zanechal jako nejvlastnější vnitřní
• poselství své smrti.
Pavle, loučíme se s Tebou jménem Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných i jménem všech, kteří o Tvé práci věděli a s obdivem ji sledovali!

V České Skalici dne 19.2.1995
Stanislav Pitaš
P. Wonky 235
Česká Skalice
552 03
Ministerstvo spravedlnosti
JUDrJin Novák
Vyšehradská 16
Praha 2

PANE MINISTŘE,
od roku 1985 jsem signatářem Charty 77. Za
bývalého režimu jsem byl třikrát ve vězení a jsem
jeden z těch politických vězňů, které musel Husák
po listopadové revoluci v roce 1989 propustil
Po revoluci jsem byl předsedou prověrkových
komisív NVÚŽacléřa ve věznici v Hradci Králové.
Poté jsem byl rok zaměstnán u Vězeňské služby
jako Vrchní komisař skupiny vyhledávání.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že se v tomto
novém státním zřízení budu muset angažovat za
propuštění z vazby Jiřího Wonky, tak jak jsem to
učinil i za hrůzovlády KSČ.
Pokud je Jiří Wonka ve vazbě proto, že nenašel
pochopeni pro své argumenty k odvolání
JUDr.Marcely Horváthové /justice, a už mu nezbý
valo nic jiného než použít ty prostředky které použil
a které jsou mi známy, pak by mělo být i proti mné
zahájeno trestní stíhání a uvalena vazba, neboť se
s jeho označením JUDr.Marcely Horváthové
ztotožňuji.
Žádám Vás o okamžité propuštění Jiřího
Wonky z vazby a JUDr.Marcely I lorváthové z justi
ce.
Tento dopis s výzvou k spoluobčanům předá
vám tisku.
5 pozdravem "Pravda zvítězí"
Stanislav Pitaš

Česká Skalice
-«»»oeaxocMomceRKMKMttnKnNiKKmoooooocomaoooooooMooomeoMt

DOST BYLO
TOLERANCE
13.2.1995 byl uvězněn Jiří Wonka z Vrchlabí,
bratr Pavla Wonky, kterého minulá zrůdovláda
odsoudila k "smrti". Na tomto rozsudku se kromě
jiných zločinců podílela i předsedkyně senátu OS v
Trutnově JUDr. Marcela Horváthová. Jiří Wonka je
uvězněn za to, že napsal (po všech marných
předchozích snahách na politické úrovni) vulgární
dopis teto soudkyni. Ta totiž v roce 1988 odsoudila
Pavla Wonku k "trestu smrti". Úmyslně píši, že se
podílela na zabití Pavla Wonky, protože jen cynik
"kope do mrtvol". Soudružka llorválhová totiž
Pavla Wonku odsoudila jako těžce nemocného
člověka, který před jejím tribunálem nestál, nýbrž
seděl na invalidním vozíku. JUDr.Marcela
Horváthová za zabití Pavla Wonky dostala od bolše
vické vlády trafiku a to v podobě jmenování do
komise pro přípravu nové komunistické ústavy, již
předsedal sám velký "kůl v plotě" Milouš Jakeš. Jiří
Wonka jc nyní v nemocnici na Pankráci. V těchto
dnech se rozhoduje o tom, zda bude Jiří Wonka
propuštěn do nemocnice civilní, či eskortován do
vazební věznice v Liberci.
V ážení spoluobča né,
jestliže Jiří Wonka nebude propuštěn do
28.února, zahajuji l.března 1995 v 9 hodin ráno
řetězovou hladovku za jeho propuštění. Pokud se
chcete připojit a vyjádřit tak Jirkovi svou účast
a podporu, dejte to prosím vědět na adresu:
Stanislav Pitaš
Pavla Wonky 235 552 03 Česká Skalice
tel.: 0441/52 058
Každý účastník této hladovky nejí 24 hodin,
tedy od 9.00 do 9.00 následujícího dne (je možno pít
vodu, ncslazcnc minerálky, není-li vyhnutí i trochu
kávy bez cukru). Zároveň každý účastník odesílá
dva korespondenční lístky:
Pokračování na str. 8
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^Vonka není stíhán,
ale platit musí
Signatář Charty 77, sedmačtyřiceti
letý invalidní důchodce Jiří Wonka
Tíz Vrchlabí včera prohlásil, že je od
roku 1991 „nepřetržitě stíhán a pro
následován“, protože usiluje o to,
aby z justice, především východo. české, odešli hlavní viníci perzekucí
a nezákonností v letech totality. Poli
cisty dále obvinil z toho, že se ho ny- *
jíní snaží zlikvidovat finančně. Před
ložil novinářům platební rozkaz
Okresního soudu v Trutnově z letoš- Jního 28. ledna, podle něhož má za
platit 18 078,50 Kč navrhovateli, vý
chodočeské krajské policejní správě.
falších 724 korun má uhradit státu
<jako soudní poplatek z návrhu na vy
ndání platebního rozkazu. Proti pla
tebnímu rozkazu se 7. února odvolal
ťa současně podal námitku proti pod
jatosti trutnovského soudu. Částka
,18 078,50 Kč je náhradou za služební
příjem v době pracovní neschopnosti
a bolestné policistům Martinu Motyč- kovi a Vojtěchu Kubcovi, které měl
jWonka 13. února 1995 ve Vrchlabí
jzranit. Wonka byl tehdy obviněn
z útoku na veřejného činitele, a prolo
žené trestnímu stíhání vyhýbal, byl
ivzat do vazby. Prezident Wonkovi
udělil milost z humanitárních důvodů
i a trestní stíhání zastavil.
■
j
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Wonku údajně pronásleduje
skupina úplních finitelů
Brno (bí) - Signatáři Charty *77
Jiřímu Wonkovi (46) z Vrchlabí byl
letos v únoru doručen tzv. plateb
ní příkaz, aby uhradil 18 078 Kč,
nebot před dvěma lety údajně na
padl a zranil policisty. Jiří Wonka
včera v Brně řekl, že je systema
ticky pronásledován organizova
nou skupinou úředních činitelů.
Přestože Wonka dostal milost pre
zidenta CR a krajský soud rozho
dl o nezákonnosti jeho vazby, je
povinen na základě platebního
’ příkazu vystaveného Okresním
soudem v Trutnově uhradjt poku"i

*néáíce
Wonka

/

•

’ u

íu. »Prý jsem poškodil policejní
auto a zranil jednoho z těch, kteří
mne zatýkali,« upřesnil. Podle ně
ho byl naopak před nejméně čtyř
mi svědky inkriminovaného dne
přede dvěma lety brutálně napa
den a zbit a byl mu také při zatý
kání odcizen zlatý řetízek za
4000 Kč a taška. »Mučili mě. do
konce mojí hlavou otevírali bránu
věznice. Obhájkyně vyslovila do
konce podezření, že byla snaha mi
podat drogy,« řekl. Podlé J. Wonky
veškeré úsilí domoci se práva bylo
marné. i - ■ ; >.
;•
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platit bolestné

Signatář Charty 77, sedmačtyřicetiletý invalidní
důchodce Jiří Wonka z Vrchlabí včera prohlásil, že
. je od roku 1991 .nepřetržitě stíhán a pronásledo
ván“, protože usiluje o to, aby z justice, především
východočeské, odešli hlavní viníci perzekucí a ne
zákonností v letech totality. Na tiskové konferenci
v Brně obvinil policisty z toho, že se ho nyní snaží
zlikvidovat-Jinančné. Předložil novinářům platební
rozkaz Okresního soudu v Trutnově z letošního
28. ledna, podle něhož má zaplatit 18 078,50 ko
run navrhovateli, východočeské krajské policejní
správě. Dalších 724 korun má uhradit státu jako
soudní poplatek z návrhu na vydání platebního
rozkazu. Proti platebnímu rozkazu se 7. února od
volal a současné podal námitku proti podjatosti
trutnovského soudu. Částka 18 078,50 korun je
podle platebního rozkazu náhradou za služební
příjem v době pracovní neschopnosti a bolestné
policistům Martinu Motyčkovi a Vojtěchu Kubcovi,
které měl Wonka 13. února 1995 ve Vrchlabí zra
nit. Jiří Wonka byl tehdy obviněn z útoku na veřej. ného činitele, a protože se trestnímu stíhání vyhý
bal, policie ho zadržela a soudce Okresního sou
du v Semitech vzal do vazby. Potom byl umístěn
ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci.
Představitelé Jazzové sekce, Občanské iniciativy
Občanských komisí spolu s Chartou 77 a Hnutím
za občanskou svobodu vyzvali prezidenta Václava
Havla, aby využil svého ústavního práva a zastavil
i
Wonkovo trestní stíháni.

®
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Zaplacení zmíněné náhrady totiž prezi
dent zrušit nemůže.
Ondřej Požár
T■
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nančně policisté, kteří mě před dvěma ro
ky přepadli. Vymysleli si zranění a chtějí
po mně náhradu 18 tisíc korun,” řekl °
Wonka, který je v invalidním důchodu
a podařilo se mu dosáhnout zrušení čtr
nácti rozsudků, vynesených nad ním a je
ho bratrem. Nyní se ovšem musel odvolat
proti nedávnému soudnímu platebnímu.
příkazu k úhradě zmíněného bolestného.

e -m a il: in io @ a lb e rtn e t.c z
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vůči němu pokračovalo. „O nezákonnosti
vazby rozhodl soud a na základě protestů?
z domova i ciziny jsem dostal milost od
prezidenta,” řekl Wonka,
Podle něj však policejní hon pokračoval po zaslání karikatury jednoho muže
zákona na policejní oddělení ve Vrchlabí,
kdy byl opět obviněn z útoku na veřejného
činitele. Stíhání však loni v říjnu zastavil
vyšetřovatel z Pelhřimova, kam byl případ
předán. „Nyní se mě snaží zlikvidovat fi-

-í)

Václav Havel ukončil vyšetřování poté,
co Wonku před dvěma roky surově na uli
ci ve Vrchlabí přepadli policisté, kteří mu
bitím a kopanci způsobili Četné pohmož
děniny a odřeniny, což později potvrdil lé-

kař. Muž skončil ve vězení, kde prý násilí

te l.: (0 2 )2 1 80 33 46

BRNO • Sestačtyřicetiletý Jiří Wonka, bratr známého »vězně svědomí«
Pavla Wonky, včera obvinil policii, že
pokračuje v Jeho pronásledování 1 přesto, že ho prezident Havel omilostnil
a zastavil trestní stíhání pro slovní útok
na veřejného činitele a státní orgán. * .

R evolu čn í 1, 1IO o P raha

milost, musí ale platit
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KNIŽNÍ KLUB
Váš přítel pro volny čas

Problém je v parlamentu

‘ Tak se prý znovu ozval bývalý soudce Alois Klár z Ostravy, kvůli němuž
rjsou postaveni před soud novináři Petr Cibulka, Bedřich Karel, František
JÉostlán, Karel Kuchtiak, Petr Placák a Luboš Vydra. Ačkoli je smutné, že ten
to člověk stále nechápe své někdejší soudcovské chyby, podíváme-li se na
Jiné, často mnohem zkompromitovanější soudce, kteří však v justici bez
F sebemenších výčitek působí dál, nelze se Klárovi moc co divit. Leccos sice
T občas naznačí bývalá trestní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 a nyní
redaktorka ČTD Šárka Weberová, ale i ona jako by se bála jmenovat třeba
jeři z Městského soudu v Praze .specialisty“ na deformaci práva, jako jsou
-.tamní předsedové trestních senátů Eva Burianová, Stanislava Píchová, Ladi
slav Gross-či Petr Stutzig. Možná ani neví, že např. u Burianové předšed-,

ínictvo ČNR už v roce 1991 souhlasilo s jejím trestním stíháním, stejně jako
<s trestním stíháním dalších šesti Soudců, z nichž ale nikdo dosud souzen
‘nebyl. Opravdu jen málokdo také asi ví, že zatímco Klár v KSČ nikdy nebyl,
■ jeden ze soudců kárného senátu, který rozhodoval o jeho odvolání z justi
ce, rtaopak dlouholetým komunistou byl. '
’ Když jsem letos v únoru z titulu zmocněnce Artfora - Jazzové sekce v tele
vizi Nova veřejně vyzval prezidenta ČR Havla, aby nařídil okamžité zastave
ní trestního stíhání Jiřího Wonky kvůli urážkám trutnovské soudkyně Hor- (
■. váthové, která nese zásadní díl viny na smrti Pavla Wonky, řada lidé pochy' bovala, zda prezident půjde vlastně .proti' soudkyni, kterou sám jmenoval.
Nicméně toto trestní stíhání zastaveno bylo a možná nikoho přitom nena
padlo, že Havel nikdy Horváthovou soudkyní nejmenoval. Toto právo má
totiž od české ústavy až od 1. ledna 1993, zatímco Horváthová byla jmeno
vána už 10. listopadu 1992 na návrh ministra spravedlnosti Jiřího Nováka jeho návrh nejprvělchválil ústavněprávní výbor ČNR a v konečné fázi pak
• předsednictvo ČNR, jehož předsedou byl už tehdy Milan Uhde. Navíc sám
jako povinář, který se parlamentní problematikou zabývám už řadu let, vím,
jak notně opatrní byli poslanci v tom, aby "nějakého navrženého soudce
nejmenovali, a naopak jak příslušný odbor prezidentské kanceláře pečlivě
zkoumá každého kandidáta, než ho prezidentu Havlovi doporučí ke jmeno
vání. Uvědomuje si dnes vůbec někdo, že prezident republiky dle ústavy sice
soudce jmenuje, ale nikde už nemá zákonnou možnost je také odvolat’
Stručné řečeno, dnes by Horváthová prezidentským jmenováním nepro
šla, a zároveň by jím neprošly desítky dalších soudců, kteří nyní zhusta
i nezákonně rozhodují závažné věci. Problém české justice tkví prostě v tom,
že nemá zákonnou normu k odvolávání soudců. Ale to je zase věcí parla
mentních poslanců, aby ji vytvořili. Třeba při schvalování vládní novely
zákona č. 3J5/1991 Sb., o soudech a soudcích, kterou mají tito poslanci spo-‘
lu s dalšími zákony v této oblasti projednávat v nejbližších týdnech.
_

Karel Mašlta, Praha 4
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