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Trutnov - okresní soud v
Trutnově ve čtvnek povolil
obnovení čtyřicet let starého
případu disidenta Pavla Won-
ky z Víchlabi, který zemřel V
roce 1988 ve vězeni V HŤadci
Králové. o.ieho Iehabilitaci
řadu letusiluje bIatí Jiří
Wonka.

"Jsem 
spokojený s tímto

Tozhodnutím, očekával jsem
ho. Je to neuvěňtelná anabáze.
Ale dalši soudy budou pokŤa-
čovat. Připravenýje připad u
libereckého soudu,' reagoval
Jiň Wonka. v Trutnově šlo o
připad z Ťoku 1980, kdy Pavel

'/ýonka měl násilně vniknout
do b}.tu tchyně ve Vrchlabi, za

což byl o Ťok Později odsouzen
k trestu 2sprocentni srážky Z
platu po dobu 5 měsiců. v Li
beIci žádá jeho bratr o obno-
vení připadu, Ve kteíém Pavel
\ťonka odmítl pracovat ve
Věznici V Minkovících ne_dale-
ko LibeŤce. Komunistickému
lágru se přezdivalo Rudé peklo
kvůli otřesným podmínkám.

okresní soud vTrutnově
neiprve letos v lednu zamítl
obnow řizení. Proti tomu po-
dal stížnost ke Klajskému
soudu v Hradci Klálové jak Jiň
lťonka, tak státni zástupce
Vladimíí Štěpánek. Klaiský
soud vrátil případ k trutnov-
skému soudu. Ten musel věc
Znovu plojednat ave čtvnek
obnovu řizení povolil. ...3

Múller. Jiřimu Wonkovi vadi,
že trutnovský soud se v íoce
1988 nezabýval vinou či nevi
nou poté, co se disident Pavel
Wonka po letech píáVnich
bojů domohl obnoly řizení.
Trutnovský soud kvůli neú-

čelnosti tŤestní stíháni zasta-
vil, protože Wonka byl v řoce
1987 odsouzen za závažnější
čin, a to za pobuŤování na 21
měsicůvězení akochranné-
mu dohledu na tři roky. 

"ob-žaloba nebyla tehdy věcně

Wonka uspěl a chystá soud kvuli Rudému peklu
Pokračováni ze stíany 1

,,oceňujeme, že soud v
Trutnově se Podřídil rozhod-
nutí kraiského soudu a obnova
řízeni byla povolena," řekl
wonkův advokát Lubomír
Múllel "s íozhodnutím jsem
velmi spokojen, protože se jím
dává pruchod spravedlnosti,
kdy věc může být nově pro-
zkoumána a spravedlivě po-
souzena. soud bude muset
rozhodnout o původni obža-
lobě z loku 1981. Je tŤeba zno-
vu posoudit,jestli se Pavel
Wonka tehdy dopustil trest-
ného činu či nikoliv," uvedl

Teror v komunistickém lágru u Liberce
Posledníkomu nistický tágr ž 50, tet fUngovatV M nkov cich u Li,

berce do 28. února 1990, PřezdíVato se mU Rudé peklo kVůL otřes-
ným podrnínkám V pracoVním táboře státníaparáttryizn LVézně
psychickým terorem, hladern a neIidskoU pracípřiVýrobě bižuterie
sextrémněnadsazenými pracovními normami,Bytyto gate]e, jaké
si čtověk nedovede představit Térněřtam nebyt Vězni staršítřiceti
tet, staršíby ten pracoVní nápor nevydržeti," VzpomínaL pro Paměť
národa l\,4irosLaV Kočjca, kteni stráVlt V M nkovicích pět tet

projednána a Zůstala otevřená
otázka, zda se Pavel wonka 26.
května 1980 dopustil tTÓstné-
ho činu či nikoli. wonkův
břatlJiři Ploto požádal o nové
plojednáni," tysvětlil Múller.

u libereckého soudu se bude
řešit případ z věznice V Min-
kovicich, kde pavel wonka
odmitl pIacoval "Považoval
rozsudek z roku 1987 za ne-
platný od samého počátku.
Tehdejši oígány Ploti němu
zaháiily trestni stiháni Za to,
že odmítl pracovat Ve Vězení.
Trestní stíháni skončilo až po
jeho smrti z důvodu, že ze-
mřel," sdělil Wonkův obhájce.


