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a Pavh j s jťho §lJin! hllllcm Ji
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Z! svůj píograínýyhlá§il rehabililaci práva a právního !ědoĎl ýe tpolcčnosli, kteíá ideologii nadřa2oje
Jenže kandidovlt j8ko nezávislý, §e §výrD vla§tDlm pro8ramnl,

min]o jednotné kandidótky sllan
Náíodní f'lonty, cboÝal scjlko svč,
órávnv občln Ý kumuni§riclcln
č.§L.;§tóv.n\Lu známťná zuúlóčiL
na šaňé,íkládv reriĎu,
NejPry€
se ý

Ustíední Ýol€bnl

komi_

lozpolu §e ,ákone odmítne

Wonku zu!€gisirovlt jOko kandidó_
la, Nóslodně policiE vykoní vjcho
bylč donlovní p.ohlídku a! květn!
l986jc PlvclWonka ise s!ým brallem Jiřím vzat do ýeby, Je obviněn 2 podvrao.ni !€publiky, které"
ho se ňěl dopu§ti! tím. že jednal
v souladu § íJstavou čssR.
soud se konal až po íoce vazby
v k!ětnú l987,
n, ž.celÁú§t!!_
no§t byla totálnl íiašk0, svědči i výpovědi svědkú. of'iciální poslanec,
Pavlův plotitsndidát, uvedl, že rnluvil § wonkou Před volbanrin že.e,
lou ieho kandidaluN l,ovažoval za
žeít.Šéíťedaktol
kJkonošsképraýdy nelenila celou !ěcíovnou ozná-

o

nril §lB, prclože vc Wonkově ú§luvním po§llpu rozeznaI ,,,1iok na §lít,

bylu Pod,ini o novém Wonkovč 7atčenl žádnó Zprávn a 20. dubna l988
se u okíesního §oudtt v Ťfutnově ko_
nal anonymní, §lft,šidelný pro.e§, či
§pišehoíor,Njto,l)ll íl ničemu neod_
Povědná sldlní mašinérie soudil! in_

je

Wonka odsouzťl
kjednadvaceliměsicůmvězení i_
Nakonec

sl€dDýnr třen lelelr ochnniého do,
hlc.lu, Tlcsl si odPykával v jc(Inú
2 ncjholších včznic, ! Minkolicích,
kde byl bil a všemožně Ponižovlnl,

Na náthk donráci i Zahraničnívťicinostibylpak Přcvercn do vč/cňské
nemocnice fu lhnkráci DÝ!olilúho
š!§tého únom 1988 bylp* vc,n č-

validu na kolečtovém lřc§c, klcrý
ncbyl schoPcn ýál lni mluvit vy_
čcrPaný Wonka !ž jcn šcpláI. Na

ýNdlyniJUDí,

ně zbědovanéD §tavu prop šlčn
z věznice

Ncmibýdného sOudcc vy§lřída_

li ncmikxrdní dozorci, klcři to věč_
nému Potižistovi wonkovi dali sežrut, Dělali mU nejlt,nčjšlna§chvá_
Iy, šikAnoÝali ho a bili. a když sc
těžce neňocný wonka dožodolul
lékale, odmítli mu zalolat po oc

Plrcň-Boíy,

slralldelný přo.€t
Plvcl Wonka byl nalolik !y!eTíný. žf, sc rczhod] plo emi8raci (lo Zal-

pddDiho Německa. 5, dubna l9ljE,
když vychózel ! bodovy vqjcn§ké
§právy, kdc §i byl pío dok]ad n tný
k žád§sti o vyýčhovánl, byl všák
,novu Zatčen,lbit u umhtěn do ýar_
by §c Zdůvodiěnífi, žc še odfiílal
Podí,bit ochránnému doh]ed!, ted}
denně se hlÁsil ve v/-dálené |oli.ej

s odůvodněnh, že se š€ptljícI
Wonka sPúvně a h]a§ně dozorci

ahlásil, Wonkť,v zdlgvotní §tav
§e prudce zholšoval a 24, dubna
l988 Pavel Wonka vc Ýazební !ě2_
ni.i v Hládci Kráklvé bezlékaŤské
nefl

Nanejvýš pobuřtJící je skUleč"
wonkoýy

ii

služrbně, ačkolinu tojeho druvolní sta! nedovo]oýal,
] když Pave] wonka ná §viljdalši
boj za 3vá práva r€zi8noval. rcžnn

nost. že maltyriu!n rcdiny
17,

Urjalto dčlj7lži]i

Iejidl !n}s]lr()

aruaujc

ú(áli. a lo/ho,]ne

sc

kandid.ul j!ko nc/tvisli; do
snĎno\n! lidu iicdťriIního \hí)

listopadcnr l989 zdalekaneskoi-

či]o, Denrokalický rcžiD s9nedokázal zbavit těch, ktcří sc přcd ]istopu-

Ncrozhodl ho zničit. Jeho rodiič nc-

brulii.n]ohó LisliL!, což

^sliilo
s!mV lnoý
v Io.. l986l'a\ťl \\onka !y!
ži\i |ravi. kicÉobčrúúL'ssR

Horv|ithovou t0 Ale

neuděhlo nejmen§í dojem a po§lálá
wonku opět do vězeni, lenlokrói n!

Il

dcm aktivnč podileli na zloline.h
komunhmu, a tak se ýalo, že JUD,
Horváthová,

kleú svýnr rczsudken

po§la]a invalidniho wonku na smrl,
dodne§ pů§obi naokrcsním ý)udu,

Když tulo ponižujícl §kulcčno§l
otcvílný výs,něcb obělem ninulé_
ho rcžinnl b.ak Jiři Wonk ncvydr_
žcl Z čulPosílálrbnálhovédopi
á

sy, ýc klclých si ncbral servílky, po_
dalána něj lato pcson! trcýníozu!_

m€ní. Mlslnl Po§lkonN

niýi.kú nlu

fic ienpokmčovalu v l( , co uždě_
lala přcd lislopaden. Jiřl Wonki
bylv loce 1995 n0 ulici opět ratčcn

! surc!ě nathčen do vozu, z lazby
ho o§vobodild !ž nlikxt prczidcnt!

rcpubliky, JUDí, HoNóthová sc

dne§ dovolá!á §oudcov§ké nerávislosti, kterou př€d lktopaden §ama
hnjbě pošl0pala. Jhtě, ll)á na to pfávo, §tejně jako n ,,j í §vobodnl obča_
né této ženrě Právo řícináhlas §vl)i
náuor, že JUDr, Horválho!á je no_

rálni fi]da. klerá nelná v denokrá_
tic*é jusiici co Pohledálat, Příběh
Paýla Wonky do$ld ne§ltončil,

Déiř Dla.ák, hGtorik
álory v této řUbíl.e n!nui.j|
vyladiov.t 3taíNl*o r.d!t..

