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n';ljir'ťi"n""tl 
lldskostl spáchané příslušníky Státní bezpeě-

nosti jsou neproDlčitelné. |sou na stejné rirovnl jako.zloČlny
nacl§tlcké Ss, a to nejen do šířky svých zásahú, nebot postihly
:elý národ. Postihly tvrdě nejen odpůrce reámq sle t jejich
děti a vnuky i všechny příbuzné uvězněných odpůrcú. Ještě
lnes chodí mezi námi mnohonásobní vrazl tak iako tzv. party-
záa PíCH - ŤÚMA.

TrváBe na požadavku spravedlivého, ale přísného potDestání
všech zločinů, spáchaných na lidu této země v letech 1948 sž
1s89.
Únor 1991 KPVČ TRUTNOV

l fiB§llnBl§Ifiiltl: J[lilr. §ilcÍIíll$[
se zájmem jsem se v 7. čísle

nácllodského týdeníku Náš čas
dočetl, že předseda senátu o-
kresního soudu }UDr. Suchánek
informoval tento list o 650 vy-
řízených rehabilitacich. Polovi-
nu článku pak zabírají poznám-
ky |UDr. Suchánka o dvou ne-
oprávněných rehabilitačních
žádostech, jistého hajlujícího
pána a smilnící babičky.

Kdo je ten, kdo na Náchod-
sku řídí rehabilitace? setkal
jsem se s ním v krátké epizo-
dě. JUDr. Evžen suchánek to-
tiž v roce 1981 tvůrčím způso-
bem aplikoval soclalistickou zá-
konnost v Trutnově. Jednou z
ieho prací byl i rozsudek 2 T
797l8l, v jehož odůvodnění m.
i. uvádí: ,, . ,., obža]ovaní opiso-
vali a rozmnožovali různé pí-
semnosti, povídky, fejetony, sta-
tě výrazně protispolečensky za-
měřené, stanoviska protiSpole-
čenského sdružení Charta 77,
články Václava Havla, Ladisla-
va Hejdánka . . ., ze samotného
obsahu těchto píSenlnosti ne-
pochybně vyplývá, že jde o pí-
semnosti protisocialiSticky zamě-
řené, zejnréna urážejí naše Spo-
lečenské a státní zřízení, iro-
nizu jí a zesměšňu jí naše spo-
jenectví s SSSR, urážejí a ze-
směšňují or8ány státní moci,
především příslušníky SNB."

JT]Dr. Suchán.,k se k této do-
jemn4 obraně súCiaiismu. SoVět-
ských tanků a sNB ploti ban-
dě zločinců, po zuby ozbroje-
ných ostrými tužkami a psacím
stroiem, nechal inspirovat ob_
žalobou bývalého okresního
prokurátora |UDr. Doležala. Ten
.;tvořil z podk}adů, dodaných
přísit"tšníky StB Němečkem,
Šlerkou, Trojanem a Schejba-
lem. náSleduiící perly: , .. . ob-

vinění jednalí v hrubém rozpo-
ru s myšlením a cítěntm vět-
štny našich -obyvartél, kteří u-
znávají, ctí a váží si socialis-
tického společenského a stát-
ního zřízení a uznávají ieho
přednosti před kapitalismgm.
Vštchni jmenovaní porušili mo-
rálku socialistlcké společno§ti.
znevažovali naše přátelství §
sssR a Jednostranně zkre§leně
a tendenčně v písemnostech se
nepravdivě vyiadřovali o těch-
to vztazích, .které Jsou zákla-
dem našeho společenského, a
státního zíízení."

JUDr. Doležal dnes v poho-
dě vykonává funkci podniko-
vého právníka KRPA Hostinné,

'eho 
flexibilita ,ovšem zdaleka

nedosahuje tvárnostl páně JUDr.
Suchánkovy. odsoudit někoho
za rozmnožování Havlových
textů a poté pod Havlovým'ob-
razem uznávat vlastní rozsud-
ky za neplatné. to snad není
možné ani v Absurdistánu.. .

Trvám na tom, aby v Novém
čase zminěný, Hajlující občan
byl plně rehabilitován. Nepro-
vinil se ničím jiným, než že za
německé okupace' udával, za
války byl navržen do obecního
zastupitelstva v Hronově. byl
členem Vlajky a zdravil .árij-
ským pozdraven, tedy pro vla§t-
ní přežití {či pťospěeh) se přl_
způsobil tetrdy panujíčím po-
měťům, §tejně Jako JUDr. Su-
chánek, který byl za komunis-
tů dosazen do funkce soudce,
z titulu své funkce působil v
součinnosti s stB a zdravll
Čest prácl.

Trvám na rehabilitaci HaJtují-
cího občana do té doby, dokud
bude JUDr. Evžen Suchánek
předsedou šenátu okresního sou-
du v Náchodě. vladtmír kaláb

KOZ|NA 7957: ,Co bycň se zl*
bžl, soudluhu nud.ce, uždgt
práDě v! mě budeté' w sameto,
ué. revoluci lehabilito.Dat!."

IMilan Lipovský}

P. WoNKA
NÁVRH STANOVISKA
dočasné komi§e ČNR k Yy§o-
třeuí příčln útrlrtí Pavla wo&
ky ve věznlcl v Hradci Králové.

Podle názoru komise je mož_
no zahájit trestní stíhání pro
trestný čln zneužívání pravo-
moci' veřejného Činitele protl
příslušníkům SNV. Ze zJištění
komise není pochyb 6 tom, že
Pavel Wonka po delší dobu
ležel ve §vé cele hladový, ne-
boí nebyl schopný se najíst
a při pokusu o Jídlo zvfacel.
Byto prokázáno, že ve více pří-
padech ležel pozvracen ve svých
výkálech a byl odkázán na pří-
padnou pomoc svých dvou
iómský,ch'spoluvězňú. Řada
příslušníků SNV byla o stavu
Pavla Wonky a o'škodě, která
mu vznikla, inf ormována, ne-
učinili však ntčeho k odstra-
nění tohoto stavu a nesplnili
tudíž povinno§t, jež vyplývala
z jejich pravomoci. írerr
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