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Wonka _,"t_..:.\ . \," i-'
,,Všechrro sc z.dá nakoricc prosté: každý sc trrusí ve svórl životč rozltodnout,

konru bude slotlžrt_ těnr rnocnýnr ncl)o tčtlr bcznlocnýrrt, lži nebo pravdč, násiIi

ncho liscc, ziu ncbo rlo[,rtt,"

Pal,el L|ollka t, ztil,ěračnó řeči u Nejvl,ššiho soucht y srpnu l937

Ta žádost by rrejspíš byla vyřízerra klaclně, Pavel Wclrrka, poclrá-

zejícízčesko-rrětrrecké rodiny, se chtěl vystčhovat do západnílro

Něrtecka. Měl za sebou vězení, šikarlovárrí a tnarrrý boj s úřady

lla všcch ťrrovrríclr. Zaželeztlou opollLl sc však nedostal, Zcnrře l

26. dubna l9B8 v konrLrnistickétn vězcIlí. Bylo nlr_r pětatřicet lct

a ztr jeho snrr1 trebyl nikdo nikdy potrestárr,

Vlastrrč o to vystěhovárrí požácial pod tlakenr, kteréttrrr byl vy-

staven v koniunistickénr Československu, "Nikdo si tiedovede

přecistavit, co vytrpěl," říká jelio bratr Jiří Wonka, Do trrnolra

bitev šli totiž spolu. Většinou proliráli, Ale nikdy se ncrrechali

zlotrrit.

Worrkovi ovšem llluseli jít vlastní cestotl od nralička, Bratři

pocházeli z česko-rrčnrecké roclirry- Něnrci byliještě dlouho po

válcc vnínráni iako nepřátelé a ttčnrčirra byla zakázána, Wonktiv

otec navíc brzy zeInřel a matrrinka bratry Wonkovy vychovávala

sama. To všccl-rrto je poclropitelnĎ poznatrretlalo,

,,Parrratuji si, že byl nějaký lyžařský závod a manlitrka Pav-

lovi salrra spravila jakési strašrrě staré lyže", Muselo se po-

řácl kolerrr nich bčhat sc šroubováketlr. Ale přesto sc tra tčclr

lrroznýclr 1yžiclr r,rmistil doccla clobřc, byl třctí"' vyprlrví Jiří

Wonka.
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,;$le nakorrec se rozhodlo, že to třetí trrísto dostane syn něja-
kého ffiše'. Brácha telrdy ncbrečcl, alc vím, žc ho to vzalo.
Pr'išel donrů a řekl marnince; až budu velký, buciu bojovat za
spravedlnost."

Tchdy se prli i,ozlrodl, že bude sttrdovat práva. Iiekli mu, že
ho tleveztrlou. Chl,try by na to nejspíš byl dost, ale nerlěl kád-
rové předpokIady. Což znatnenalo, že nepocházel z prověřené či
kornunistické rodi lry. Srlťrla.

přesto to zkorrše l.

Třikrát,

,,Bylo to však marnó, Proto si kupoval veškeror,r dosir-rpnorr

literattrru z oblasli práva sálrr. Rozšiřoval svou knilrovtlu a učiI
se ," napsala ve svýclr vzpornínkáclr jeho natka.

Misto studia pt-áv pracoval v podrriku Mileta ve Vrchlabí jako
dělník. Brzy zjistil, co všecltno se dělá špatrrě. A co by se tedy
měIo znrěnit,

Zkusil rra problénry nejdřív upozornit troclru neobvyklou
formott.

V tehdejších slátlríc1,1podnicích dokazovali dělníci či zanrěst-
nanci svou oddanost režit-t-tu takzvarrýrli závazky. Slibovali, že
budou pracovat lť:pe, že překročí plárr práce. Včtšinou to nikdo
nebral příliš vážrlě, Byla to součást života v korlunistickérrr
světě.

Nutné zlo.
Mechanik zár,odu Pavel Wonka však rra počest čtyřicátého

výročí Slovenskéilo rrárodního povstáni přijal náslcdující:
l. Závazek k:ajištění hIavních tikolů plánu na rok I984.

- budu usilol;ttl o zjišíětlí tres!né čittltosíi řecliíelc závotltt
Karla Novottlého a řidiče Jiřílto Nosk.a

- budu prosctzoval ab1l řed17.1 ,61,odu uhradil šlrcdu, lríerou
způsobil, a usilolluí, abv další šlcodtt nepáchal.

2. K plnění 1,olcbltiln programLl NIr, zlepšení prctctlt,ního
p ros t t'ed í, ti ča s í i t t ct p o l i t i cko -vlic h ov n1ic l 1 o 1r, 1 r'r ;
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MAMINKA
GERDA

WONKoÝÁ.
Protože otec brzy

zemřel, vychovávala
matka bratry sama.

O syna Pavla se
bude starat i později,
když se vrátí z věze-
rrí a bude vyčelpaný
hladovkou. zhubne

ze 78 kilo na 57. Bě-
hem tří týdnů.,.

ARCHIv
JIŘÍHOWONKY

- odpracuji při své politické angažovanosti při ochraně so-
ciali.stické zákonnosti, práv občan.ů a mírLl zdarma ] 000 hodin

3. Ostaíní závazlry:

Budu dbát ustavy a zakonů českosloyenskél.to stánt jakož
i mezinárodních konvencí a budtt upozorňot,aí na případvjejich
porušování.

Ve Vrchlabí dne 7. 2. ]981. Ilbnka Pat,el

Bylo to vůbec myšleno vážně, nebo to b1,la ironie? Nebo
zoufaiství z toho, co člověk vidí kolem sebe a nemůže změnit?
Nebo obojí dohrornady?

každopádně to nebyl dobry; start ke kariéře v podniku.

Naopak.

Wonkaje zatčen, obviněn z údajného rozkrádání socialistic-
kého majetku. ,,Bráchu zatkli kvůli Miletě a vodili ho s pouty
na rukou ulicemi Vrchlabí. Aby ho všichni viděli - že to je ten

advokát chudýclr, ten, ke komu si chodí pro právní rady," popi-
suje Jiří Wonka.
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v té době už měl totiž pavel wonka ve svém okolí docela
slušnou pověst člověka, ktery se vyzná v právu a dokáže pora-
dit. Mnozí toho využívali. Než se složitě objednávat k drahému
advokátovi, bytojednodušší obrátit se na známého.

Takže to u něj někdy vypadalojako v právní poradně.
.,On se vzdělával sám a dokázal svých znalostí využívat. Měl

fotografickou paměť, Byl mimořádně inteligentní, Když jsme
se o něčem bavili, vždy řekl, že něco podobného se řešilo tam
a tam. A že to bude třetí odstavec v té a té knize. A jen jednou
se netrefil. .. Měl přečtené Leninovy spisy i bibli,'' vypráví jeho
přítel Er žen Klokočka.

On b1.1 také jedním z těch, kdo jeho znalostí využil. Wonka
lystupoval u soudů jako zmocněnec, zákony to umožňovaly
v případech. kd-v neb1,lo předepsáno zastupování advokátem.
,,Pomáhal mi psát žádosti, stížnosti, odvolání. Šel do toho, čemu
věřil, že to někdo udělat musí, že není možné se na všechno vy-
kašlat." fíká Klokočka.

Advokát chudých.

Někteří to označení mysleli vážně, jiníposměšně,
Jenže advokát chudých byl skutečně odsouzen a skončil ve

vězení. Tehdy bylo časté, že kritici poměru byli odsuzováni za
kriminální trestné činy. Nebo byl prošetřován jejich zdravotní
stav.

wonka skončil na Borech.
Přestože mu první soudní instance dala jen podmínku, od-

volací soudjej posílá rovnou do vězení. Rozsudek byl pomstou
jeho nadřízených a Wonka ziskává první zkušenost s vězením
v Československu,

Byla to docela otřesná zkušenost.
Tím spíš, že V,/onka, kteryi považoval odsouzení za nespra-

vedlivé, se neustále všemu bránil.
A co hůř. Doháněl dozorce k zuřivosti, protože jako zna-

lec práva pomáhal spoluvězňům psát nejruznější stížnosti. Jeho
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PAVELWONKA.
Poclrázel z česko-ně-

nrcckó rodiny a tak
nakotrec pod nátlakem
souhlasil s vystěhová-

nínr do Něnecka, Místo
toho ale zernřei. Nahoře

maturitní 1btograÍre, dole
foto z doby, kdy už bo-

joval s československou
jLrsticí. ,,}v1ěl jserrt opět

možnost poznat a po-

chopit zrudrrost našelro
justičního systótrru," na-

píše 10. srprra 1987.
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bývalý ,,kolega" ,z vězeni Václav Černik vzporniná, jak je.1 spo-
lečrrě s wonkclu rreclrali stát v silrrérrr tnrazc na vězeriském
dvoře. ,,Bacliař trlLs posiavil ke zdi tla lirot,traclu slrnrutého srrěhu
a nechal nás stát ]roclinu v pozolu. Po celou tu dobu pokřikoval:
Podívejte na ně, 1irk tan stojí, asije jirn tarrr <lobře. A to pqý je
ochránce lictský,clr práv. Podívejte se, jak rrypadá oclrránce licl-
ských práv!"

Byli po koupjLní, nentěli porrožky, protože ty byly čerstvě
vyprarró.

Ale terrtokát ; eště vězerrí přežil.
Vrátil se dokorTce plný odhodlání,
Wonka se po propuštěrrí z vězerrí rozlrocll pro neuvěřitelrrou

věc; v roce l986 vylrlásil vlastrrí nezávislou kanclidaturu do Fe-
derálního shronráždění. Dospěl jsetn k zát,ěnt, že ČSSR a cetá
s1lolečnost dospěla do závažné krize, jejíž existence není př.izttá-
vána. S ltrůzott zjišťuji, jak daleko ctospěl ve všech oborech spo-
l e č e ns lg) ro z kl g d, kt ery) n 92 g 61 7; i t e ln č 7l o kr a č ttj e ...

... lvíýnl záklaclním programem poslance Feclerálnílrc shro-
ntáždění je polotr; odsíranit ze života společnosti právní nihilis-
mus a prosadít sk.itlečný význanl a obsah práva do společnosti ve
yš ec lt o borec h.l e1 í ho ž ivo ta.

Byla to tehdy neslýchatrá odvalra.
Drzost.

Ale Wonka tornu opravdu věřil, Jenže bojoval zese sínl. jcIr
s bratretrr, který nru dělal volební štáb. vlastnč ani rieútočil na
socialist-trus, spíš sc chtěl dornoci toho, co rnu stávajicí zákony
nabízely. Nebo si tttožná jerr naivně ntyslel, že vše , co je na-
psárro, platí.

Možrrá se jen ř,ídil Ježíšovým lrcslet-tr; Nepřišel jsent zákon
zrušit, al.e naplnir,

,,Jeli.;sne Virlohradskc;u třídou dolů kolerrr budovy Federál-
nílto shrorrrážděrri a Pavel Wonka říká: Tak přátelé, až tady budu
zasedat, tak vy dostarrete zpátky pasy, budete cestoval a budete
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lnít i slušná zrlirrěstnátrí,.. vzponlírrá přítelkyně Ivana Pcrlič-
ková,

prostě lomu věřil.
J enže kandid atura brzy skoričila fi askem.
Odnlítli ho zaregistrovat.
A tak zase i:,sal stížrrosti, dokonce navrhl ustanoverrí Ústav-

ního soudu, ktc;ý sice papírově existoval, ale ve skutečtrosti nc-
byl;ako potenclálně nebezpečná institucc vůbec zřízen.

Stěžay,aícl; Pavel lťonka, nezcttllěstnttný, potlává síížtlosl
o.-ocJtttítttutí regi,struce kanc/i.cláta... V této věci bttcle povinností
L,stctl,ního sotid:t rozhoclnout, že mám prát,o být re€{istrován jtlko
kultdil]át tttl ,po:ltlnce lta :tikludě sv"ho ,i.stavlítrc práva. Jeli-
kož Ústal.,lti so1,7 ttebyl alti za ]8 leí plattlosti zákona č. 113/68
sbírh :ří:en, b:ide třeba jeho rtsíanovettí urychletlě provésí...

Nair ital
Každopadnc kandrdor.at nezávisle do Feclerálního slrolrláž-

dění r, totaLitnil-.l Československu nilrolro jiného nenapadlo. Byl
prvni. Brzr za t; tr.rdě zaplatí.

Bude totjž j nadále předevšínr osaInocoliýl]l bojovníkenr.
,,Neb1.1 chal:istou. ktený by nlěl kolent sebc společcnství přá-

tcl," říka o rlčn-, signatářka Charý LIarra Júptnerová.
Šel sám pro.i zdi?
Wonka aie zasáhi kornunistický rcžitrr na

rrrístě. k socia]istickérnu zřízeni se totiž stavěl
jen odstraňovaL nedostatky a cliyby, Jenže právě
pečný,.

hodně citlivérrr
loajálně, chtěl
tím byl nebez-

Přesnč se tl:fil do ducha doby. V Moskvě se ve ste3né době
objevi1 jiný mLrž, kteý chtěl odstrariovat nedostatky systénru;
Miclrail Gorbal;ov. A s nástupem nového sovětskóho vůdce se
českoslovenští korrrunisté zatižení nlinulostí dostávají do sví-
zelnó situace, přestavba, kterou zahájil Gorbačov, nlěIa ztrrěnit
zkostrlatělý režini založený prakticky jen tta straclru. Možrrá to
byla utopie, ale Gorbačov ji rozlrodně začaI zkoušet v praxi.
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Wonka stuc,iirje jeho projevy, sledu.le všeclrrry události v So-

větskórrr svazu.

V někteých dopisech se bude označovat za ,,revolucionáře
přestavby". Golbačovovi píše dopis, věří mu.

Představite]j československých komunistů oluožovauí pře-

stavbou si sar-rrozřejmě netroufnou rra Gorbačova, ale troufnou

sr na Worrku. Bude jen otázkou času, kdy se mu mocní předsta-

vitelé českoslo,,,enské vládnoucí elity pornstí.

V den voleb se nezávislý kandidát Wonka ukrfrval.

Plo jistotu.

.,Po volbácjl nás oba sebrali," vzporníná Jiří Wonka, kte{
b1,1 poztiěji od:]ouzen na rok do vězerrí. Jeho bratr Pavel jakc
půrodce celé n,yšlcnky rrezávislé kandidatury a autor volebníilc
progratTIu byl potrestárr jedenadvaccti měsíci ve drulré nápravné

skupině. Po ocipykání tleshl se vrátí fyzicky i psyciricky zceia

zruinor,án.

Už běiiern r azby sepisuje své názory, teze, alc také kritickč
připornínky a sl.ížnosti na situaci ve věznicich, Nerrí divu, že na-

korrec skončí r kirninále s nejlrorší pověstí v zemi: v Minko-
r icích. Historii: Tonráš Bursík, kteý se specializuje na česko.

siovenské r,ězelistr,í, označuje tuto včznici jako pekio na zemi

..\'čzni. kteř,í :e dostali do druhé, méně přísné nápravrrě vý.

chovné skupirr; a skončili v Minkovicíclr, okamžitě žádali o pře-

iazení zpět, Já myslím, že to o něčem vypovídá"' říká Bursík
\le \\'onka s dc;zorci bojuje, snaží se vzdorovat. Není to nejlepš;

icccpt na přežití komunistickélro krininálu,
Nakonec s]<ončí v psychiatrické iéčebně, ale odtud je jakc

zdrar j zase prc,puštěn.

A vrací se dotl-rů.

Jenže, kdo se vrací? Vyčerpaný muž, kteý térněř rrerrrluvj

,r holí sc každj, lír štcr y.

Jeho přitel Dušan Pcrlička vzporníná, že když někan šel

Irrusel se rr-ríst1, přidržovat zdt. ,,Tak já jsern ho vždycky přivezJ
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autelll. A řikal jsem rlu; Hele, ty se z tolro vězcní.jeclnou r-rc-

vrátíš."

Wonka rnu odpovčděl, že už si vytrpčl tolik, že nepovolí.
Tak rrcpovoliI.

Až bude držet hladovku, zhubne ze sedn-rdcsáti osnri kilo na
padesát sedrn. Bčlrenr tří týdnů.

Stará se o rrěj marninka. Od návratu z vězerlí má její syll po-
tíže s dýchánírrr a otókají rnu nohy. Moc už toho r-renaclrodí.

l0. srpna l987 píše další poznámky o nespravedlivé česko-
slovenské justicl: prošel jsem clalším |restllím řízením, ye ktcrénl
jsem měl opět možnosí pozttat a pochopit zrticlnosí našeho jtts-
tičního 

'ysténnt. 
podařilo se ntě odsottt!it, tlle opět jen zct cefil.

tlrasíickýclt porušetlí zákonů. Je zcela vylottčené, že bl, zcle clo-
.ílo k chybě. Zde šlo o zcela jasně organizovanott akci, kcly kažclý
další orgán zakrývcll nezákonrtosíi, ktetých se dopttstil ten před-
chozí ., .

Nejednalo se ale jerr o včzrrění. Soud navíc Wonkovi uložrl
tříletý ochranný dohled. ,,Den co derr se musei hlásit na bczpeč-
nosti, a když chtěl jet k babičce, čhnáct dní předem musel žádat
o povolcní. Bylo to velrni ponižující,.'vzpornínala na syna paní
Worrková.

Není divu, že tyto podnrínky neclrtěl Pavel Wonka respekto-
vat. Píše tcdi, další protestní dopisy a další stižrrosti.

Míří hodně vysoko.
Tuto stížnost posílá společně s tnatkou a bratrern přírno pre-

zidentu Gustávu Husákovi: Parta prczitlente! ..,

...jsttte dospěli k závěru, že svou funkcí nevykonál,áíe clobřc
a že.iiž pclírnč tla její výkon nestačíte. Ztratil jste veškeroLt naši
dtivěru. Proto I/ás žádáme, abyste tlbclikot,al zJittlkce prezidenía
republiky. Přesvědčil jste nás svÝnl jec]ncitlínt, že nic jiného po
Vtis 1 i ž ž ttJa t fi t, tlll"lžc' tll c,.

I7, března ]988 Pal;el Wonka, Genltt |I/onkol,á, Jiří |I/onktt

Naivita, nebo zoufalství'7
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Sr,étnu pr'ítcli Evženu Klokočkovi Wonka řekl: ,,Kclyby se
r-rčco stalo, nel št', že byclr si nčco já chtčl způsobit. Ty věci, kte
se tan dčjí, jsou hrozné."

Byl to jejicll poslední rozhovot.
Vysílerrý Pavel Wonka nakonec požáda| o vystělrovárlí i

Německa.

Už se l,an a ie nikdy nedostane. Za tř.i týdtly po odvážnónl d
pise prezidentu Husákovi je Pavel Wonka pozvári rra vojeltskt
správu k vyřízlrrí potřebnýclr fbrrrralit. Tarn je ale zatčen a o
vlečen do vězení, odkud se už nevrátí,

lz:

JIRI WONI(A. Když jelro bratr ve svých pětatřiceti lctcclr zenrřel, snaži
dosáhnout potres:iirrí viníkťl, lVíanrě. Za Wonkovu snlrt rrikdy nikdo potr
táIr nebyl. FOT9 AU,I



B; ia to Husáko., a odpoi ěd' ll3 \,\,zvll k rezignlcil
]0. dubna 3e osanlělÝ bo.1orník přivczen r ki.es]e lla soudní

.1ednání. Bude to jcho posledrri soudní 1íčení. Jcho žáciost o odro-
čení zc zdravotrríclr důr.odů b;,la ale zatlrítnuta. Už nerllur,í, jcn
šeptá. Dostane pět rněsíců nepodrnínčně.

Ornyl.

ve skutečnosti dostal trest smrti.
Poslcdní dopis z vězení musel už Worrka nadiktovat spolu-

'ězni: 
]věkolik dní jsem o,sobě nevěclěl. zvracítt. vše.ye se tttttott

tocí... Žádánt l,ás o okantžity zákrok t,e všech možlt1',6ft stllčt,cclt
a okamžitý výslech rodiny. iÝeclejte ntt to, jak je věc l.,cltktt t]ekla-
rol,aná. Tt,pím i bolesínli poll1l|1oy61,. ti,strojí ct lech;itt. To :.ítc.
ležel jscnt ntt betonu, pod olevřenÝm r,lknem celi, D',tlelt, tcl ttettí
iegrace . Bylo proti nutě pottžito ltlttohé ntttčení a násilí,..

27. dubna 1988 v bytě Wonkovy znirrrré Ivanv Pcrličkorc
zvoní tclelbn.

Ozvalo sc: ,,Tady Karel Kyncl, BI]C,''A pokračor.al: ..\' L,ln-
dýnč koluje iní'ortnace, že zcrrri.cl Pavel Wonka.''

,,To ne, to není rnožné," odpor,ěděia nlu Perličkor,á.
Alc byla to pravcla.

Na Wonkův pohřeb se sjeli lidó zc širokélro okolí. .\ disiie;ltl
a bojovníci s režimcn z celó zetrrcš.

,,.IsIlle otřeseni. Jsr-rrc právcrn otřese ni,'' lror.oří nacl j.-ho rlkr l

knčz \záclav Malý.

By1 to sn'utný konec osarnělélro bojovníka.
Corbačov tnu tlepomolrl a Husák ncab<]ikovai.
Ale Worikova stlrrt tná obrovský olr]as v ceIé zcr.rli i z.r ]ll;-

nicclni. Jako oficiálrií příčina srrrrti je uvác]čna piiclli clllbol;e,
N4álokdo tonlu věří.

Ale po pádu kontLrrrisrnu bude jclio srnfi zllo\.Ll prošctřor álla,
Jenže s podivnýrn výslcdkenr.
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10. listoplLdu l994 vyšctřovatel přípaci odložil. V odův
nění napsal: ii,estní věc .., b1lla pygieclnávána v době, kcty vtá
zpolitizovaná tlíttlo,sfera, zanlěřená proíí tehcl1l obviněnýnt L
trům |I/onkol.,..',nl. I když to za,slouží moráltlí oclsouzení, nenl
lttícl shttečltc.l:;í satna o ,yobě eakládat íre,ltný čín.

vražda bcz vraha?

Ncbo je v,irltů tolik, že je nelze všechny potrcstat?
,{ lrrůže tllL: tedy žít s nepotrestallými vrahy?
OsamčlÝ ;ojovník, advokát clrudých a revolucionář p

stiri,bv se nccl.lstal do Něrrrecka, ale rovt-tou <io nebe.
Bt,la to hc,Cnč nepatřičná zkatka, za kterou teclv nikdtl

ncsc odpor,ěC,lost.

.\ aIli nepc iiese.

Ale o tčch. ktcří vyčerylarréiro Worrku poslali za rriříže, by
r čdčt přccc je;r lllělo.

Kdo chce, lLt' se o ně zajíná.


