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Vážení soudruzi !

Ohracím se na Vás se žádostí o pomoc při řešení mých proklémů,
které se táhnou ·iž po mnoho let. Nemohu řádně pracovat, soustavně
jsem jakO r-, _. trestně stíhán a jako nevinný odsuzován.

Zprvu šlo o malé proh1émy, které byly snadno řešitelné. Marně
jsem však o jejich řešení žádal. Byl jsem např. zcela nesmyslně
odsouzen za to, že jsem vnikl do vlastního hytu. Ji! třetí rok mi
je odmítáno vů~ec projednat můj návrh na ohnovu řízení. V řízení
byla dobrá stovka různých a závažných porušení zákona, ale GP OSR
odmítla pomoc a stížnost pro porušení zákona nepodala. Když jsem
se jako nevinný hránil vysloužil jsem si další trestní stíhání pro
několik majetkových delikt~, ve kterém jsem hyl odsouzen k nepodmí-
něnému trestu odnětí svohody, který na mě má hýt vykonán. Přitom
jsem nevinný a nic jsem nespáchal. Soudní řízení se provádějí hrů-
zným způsobem. Onhajoba se nehere vů'hec na vědomí, vina se řádně
neprokazuje atd. Nyní je proti mě již zahájena řada dalších trestních
stíhání Okresní prokuraturou v Trutnově. Pochopitelně, že za této
situace nemohu nikde pracovat a prohlémy mě vznikají i v dalších
ohlastech.

Někteří pracovníci justice jsou k mé osohě již tak alergičtí,
že mi neprovedou jedinný úkon v můj prospěch. Dokonce je hráno za
vděk, když mě někdo křivě ohviní a jsem ihned stíhán. Když upozorním
na křivé ohvinění,jsem opět stíhán já/pro křivé ohvinění , za to,
že jsem jiného ohvinil.

Jakákoliv má obrana vyvolává pouze další postih mé osohy. Dnes
je situace taková, že vůhec nelze dosáhnout nápravy hez přispění
ustředních orgánů státu. Chtěl hych svou situaci řešit. Mé životní
podmínky jsou doslova nelidské. Není to však v mých silách. Dovolat
se spravedlnosti není možné. ~ádám jenom a pouze dodržování zákona
a revizi dvou případ~, kdy jsem byl nezákonně odsouzen. Dále potom
žádám zastavení neustálých trestních stíhání pod zcela nesmyslnÝmi
záminkami. Soustavné trestní stíhání mě neumožňuje řádný život.

Nic jiného než dodržování zákona žádám po řadu let. Odpovědí mi
je Bostřování persekuce a bránění nápravě. Tak se z prvotní maličko-

sti vyvinul případ ohromného rozsahu, který nedává spát mnoha lidem
a způsohuje ohromné škody. Opět žádám, ahy hyl řešen a doufám, že
u Vás naleznu pochopení a ne další postih jak se mi stává dosud.
ve Vrchla í dne 4.6.1984 ,T o n k/Pavel


