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!P$lf,e Jnaze očistit bratra neuspěl
vladislav prouza

ffi Požadujeme, aby byl
ffi PavelWonka všech
ffi nesprauedlivrich

ffi soudních rozhodnutí
ffi zproštěn
ffi Lubomír Mtjtter právník
ffi bratr Wonkov,ich

V k iky fuj, hanba, Trutnov
město zločinu. provázely ve
čtvrtek verdikt soudkyně Vero-
niky Tomanové ve věci jedné
z posledních rehabilitačních
kauz disidenta Pavla Wonky
z Vrchlabí. Okresní soud v Trui-
nově, jenž p ed 33 lety poslal

wonku do vězení, kde v roce
1988 za doposud nevyjasněnych
okolností v 35 letech zem el, ne-
vyhověl návrhu právníka bratrťr
Wonkov ch i státního zástupce
očistit Pavla Wonku od dajné-
ho vlámání do bytu,

,,Nic se nezměni1o," reagoval
bratr P;ivla Wonky 691et Jiíí.

obnovu ízení soud zamítl
z drivodu, že neexistují žádné
nové d kazy, které by očištění
Pavla Wonky v této zdánlivě
b anální z,á],ežito sti odri votlň ova -
ly. Právník bratr Wonkovych
i státní zástupce podali proti
verdiktu stížnost ke královéhra-
deckému krajskému soutlu.

koqlch i-ubonlír Miiller. ,,Soud
by měl obnovu ízcní povolit
a napadené roz.hodnutí zrušit.
zaloba nerněla ani za wonkova

života opodstatnění," konstato-
val státní zásíupce VIadimír
Stěpánck.

Soud v roce 1981 l,inil Pavla

wonku z násilného vniknutí do
vrchlabského bytu tehdejší
tchyně. kde měl disident trvalé
bydliště a domovské právo.
Tchyně, s jejíž dcerou byl Won-
ka v rozvodovém ííz,ení, zeté,
jenž si šel do bytu pro svoje vě-
cí, zažalovala.

Rozsudek trutnovského sou-
du z roku 1981 soucl v Ústí nad
Orlicí v roce 1986 zrušil a trut-
novská soudkyně Horváthová
věc pro ne čelnost odložila,
aniž rozhodla, zda se wonka
provinil nebo neprovinil proti
zákonu. v slech dosavadní
soudkyně Horváthové, požado-
vany Miillerem soud v Trutno-
vě z d vodu nadbytečnosti za-
nítl,

,,Jde o schizofrenní situaci.
kdy Pavel Wonka dostai státní
vyznamenání d íve, než byl
právně zcela očištěn. I kací
a rebel má právo na spravedlivy
proces," prohlásil Miiller, jenž
ve věci bratrri Wonkovych po-
dal stížnost pro porušení záko-
na adresovanou ministryni
spravedlnosti Marii Benešové.

soudu se z častnilo několik
p íznivcťr bratrri \&bnkovych.
Byvaly poslanec za Občanské
fórum, později za ODS a za-
čátkem devatlcsiitych let lninu-
]ého století krátce editc' poli-
cie v Náchodč Milan Hruška
ukazoval v soudní síni papír
s nápisem dehonestujícím čes-
ké soudy.

Exposlanec Milan Hruška s Ji ím,Wonkou.

,,Vracíme se k události staré tu. Požadujeme, aby byl Pavel
čty icet let. Nebylo však roz- Wonka všěch nespiavedliv ch
hodnuto o vině a nevině, což soudních rozhodnutí zproštén,'.
vždy píedchází v; roku o tres- apeloval právník bratiri Won-


