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Potíže s púvodem

PhDr. Emanuel Mándi€r

Náslcnljíci t€x.1 sc lýLi Dého přírele Jiřiho Wolky, ajc lcdy §ťm
žpisobern osobni. l)ovohc mi. abych zača] lsté osobnč á stručnč uvedl slou
uponinku. Jdo o lzpomínku na čsovč Ýiá.nou dobu Proletloéfu Č.chy
a Mďává á ná nopři.jennó poliž s PůaodeĎ, L.1clé jscm t.hdy jcště jsko
ditč _ aži!áI

Tylo Potižé Ztdy vl4tně 9ž konceb loku 19.13; do té dobyjsem !ónž
zosfii prabábjček a |l8dčdečkú mčl čtyři dokona]c Mjskó, Ncújšti pm-

!řcdko!é byli jcn čtyň, všichni zolfuly 51rďy, ZiáJo so, ž, ]idcfu laj(
prcmichúýfr jlko já nehloá b€Zprosiředni ncbczpeči, Pojedio! se !šsk
nčtn.cké okutdní úřády něJd]( dověděIy, žé Pnýod jcdoé z ntých dvo! Píá-
babičelq o.J€Jlchž úijstvi nebylo až do 1é doby íJochyb, je ve škuteinoši Ži-
dovský. To bMeía]o, žejscm Podle nscisiichých kJitórií PrcP&dI i.jÁ a žJ
mi llrc,i ýěci leblsl,é s nebžpečnó Má rodnta se pokusil& čcli1 neodvlat-
nénlú osudu iim. ž, postaia něnjeFým úřtdúň ódýoláni s fúl.zijnjnj, iaF
vrín polidálím o toú, ž všejoj;na]q plotož doIyčná bóičkl byla ap§i-
m Ý malr;ce ncpslňčně, ňyIně. Nikdo nevěň], ž! by odvoláni nohlo mit
úspčch A přece, Z,ř.imč sc lohdy, v piedposledninr l@. válk] dosldá ná
kaúzá do rukou člo!čk6, k.rý bud'měl nadb}lekji!ýclr štďósii. anťbo sP;
aložjl zopííýdového oHeskéhó lvčd.frční V kďnén řípadě še šla]o.

že do k!čtns 1945 okupďní úiády n. pódání mé lodiny neodpovčdčIy 3 ná
mén] poslávcnlsc nic nc7nrčnilo.,^ pat - skončilaÝálká

Po doslj dlouhé dobč - Do pádesáii let.ch - isen se seaámil s Jifi,n
wonkou. Ajcho osud mi ťiÝ žnóýu přiPoninó né lehd.jši Poliž
S Púvódcnl Písvds. dnes.cni vá]ká _ dokoncc ei sfudená, alřeeje
wonkov. k9u73 Svou všedni škulečnosli (lidi s Podobným osudm jc vic)
o 1lr iepři]cmnčjši a líaPnn LZ ná ni .jíl iěco dobíého? or'šcm _j€ I)óuč

l)odle st!(Ďi píslušnosú je Jiň wonka Čech, Už ý dubnu 1993 s. 1o

a íý-líx]nuti okJesnjho úřadu ! Trulnově povsaje a smozicjnré: Pm Jií
wo ká jc "olrčú České íePlbliky l^,.le 

'jici 
n. jcjim úZmi", PodIe mÉjct,

kU je ló ]D.l ploložc píávě pod]9 maj.tku róá Jiří wonk& Potiž!
§ !ůvod.!] Jdc ojdro důdcčk! Flúltišk! w.flku. býcln Dolní Blená čp
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8, znlčstneého jáIo z.rnicbý ílislí u limy thltlcí l}cím.k Ýe vl.hlxbi.
Děd€č.k, národnosti Nčfu€, tlslnilF/.mty o rc/lfu 4 hs44 sí 52 Dl2,
v rGc 1945 mu ícpomohlo, ž. byl PŘtl ýóltou člmch čcskoslov.nskY
loajs]niy.,Alné demn{rslnré§l@t lfilmillo nd(hotsto! duhodU]. el r;
jcho njúž.lk! bylA Čéšk! N.B)oohlo Du {íiošýědč.Dl. k1.1é on sán do-
štal Pň voll,ě ávodíir{ly (í Ýšeh češkých j&nč§tnú.ů fimy. I'sálo se
v něm mimojiné, ž r.edš.k wónks.3c Íx, C.toú dobu !ílka §novd hlči
čcslyn zú|ésuteró slunt a Ns*a ajsl.. ,njt,!,oval jlJlcnt
aclgďcl8mt áNhr&]ovd,,c picd lčAN, nrxi" /,c a!úl..tv' wonko\u
spoltřjrrčsh&@ sc llovidánE jcšlč vic]

"obirv]ášl'jó I'ilď jtcm s W(,,kem vcdl kažlý ilcll F,litiku, ncb jseltl
ilrDod pozDal, j.Ióho smýšlcdlje§t wonka ,na !áý dcn .]i]úo lck], co vc_
č.l Lhý]ls č6fu.t}s|ldčl), neb |*m mU icu, ). Jú rfilné,iú]i,, D.mM ! )v Anedn, pí.qb\c. lsme k lsrý ú.n tát,l, § W ítc,í ]t, l, nó|ljl.ťi o válcc, z}rÁtko tčšl] jéd.o druIlého,;$ nám.[§c přónisPllilo,.o jsmc
Po ó lol t,úžrbíč očékÁvrli,'

PódIe d.kct! pícrd..h rcPubliky č, 12 byl w@ků! maj.tk 7konfi
skováJt, 

'{ 
torlu, .by nú byt poí€há,, resp|ňotTl Ffulišek wo,jk! nut

noú Podmirtu: lů1iwi úč!úí vboji 7a zŤhováií @lišlhďi aoýobo7€ni
ccskosloverskó r€publiky Nenmc strfuon otá,atú, kol;k NěWú ňohló
itllo podmlíku §phov ! kolit lltďich nohlo bý1 !íme 1945 nnžjvu,
3 l'ňacjne, ,tť Túád( WUntoli ý D ťálly .tllv ilnt t{,. /.l eh ,&í
c.l§Ťiosli 3 o*oho^o| ca§tclohstó rePublq\ n.fu.Alnlll^ tJl( litil
byl aboÝcn dom.k čp, 8, kl€fj Ji poýavili. pololina u siarého <loĎkl čp
ló] a polovina zj.jich po,.nltů.lo znmEnóL lou§ o roro7! 2 ha l l8e l

Báblčka Jiňho won(] Anú. $ F)kúsilú P(,l; tonfišk&i lodílnóho
filajclku odÝolat. ljčlnila lo 0odóíil ,, l, č(ív á l94(l, íttcsovsnÝil nlišI l\.
l,,|ni(k. koíln l'r,ls ! ónt,

"Nú(ťiln jsc,li §. dnc 25, 4 |8'),} vll(,mi llíaníé okl .lilcmf,icc.
Jsc t íy& č.skóho Ňvtúu. olc. li{itiilu l:išťry ! udly í();?!na T! chnlo_
íové, obou čcskó náíodnosli. noi. škólĎi o n'hoškolni lďohovo byh ťny
ry/. čcstá. v rucc l9l] j9m ý ttroúj.|. 7, kuililniln Něnjcc l]!&liškn
Wonku, klcrý mó ncll.Pši Ptvíz. ífu(xlíi ndy ql h|y Hiltl.rll.repli,
Juk ruskó ajaicc pútbíovsl jidlcí, aci8.ic|Mi súh.:!i.ul jc .d tčžké
!rácc, 

^ 
i poIvPlni, 

'. 
nr^šiloQt cizi ío llts čcnt r'\ s'l.č ky. ktc íou kar,

dl,dcnné Poslouchál á u ádoé ucislické sl.any ncbll, č.sko ř.č oÝládl't
spíávně slolem l Pilncnl, v rce l9l,] louírldom.[ čp 8 celi, šchátndi 7,
ccn 4790 K aD Dlt. včno.lxcréJ\co! od mých Rlúú l)bd.r.h js lťs]10

poslúýili, Můj o!c. ! Lrat Fmúiš.k Eš@ Eám pň lom pon,áů,sl, pňváž.li
nÁD cihlx kles: jsnp Gl Josf! Féjfďs v Dolni B.mné koúPili Kd}ž j,D.
lo mčIi postovcný. l,lk mi 016 de)vrl j.dDll l,{vu, kl€íou mi mĎj brálf
Fróítišek Fišcri Pfivcn], To vš. mi moíoú ň9i b.elň [m!ir.t á Plvcl Fi,
šch poMdni, ž. to j. skuiéíá Pílvdf, Pltkúpóv.li j§úc dl. ňožnosú pol_
no§ti. n. hcré máfi Polovičku uí§anou, al. ,a dom.k čp. 8. kcíý jsmc §i
.a moj. včno po§l,vili lzrcl.bili! 32 l.r í,é pí{é mých mo,jlú uPsúo!
polóličku némárn. zičd. js.ň sj.diim kúsD dobytk. rt! m!s.h
opu§lili 8 ks, co 3. týčc nďodl, lo j§.D vš.lúíDvat! samq vo7ry a o§l.álnl
hospodářské nóřldl v. Bílnna ! va||cňclcE u kolóřo a kov§.. Ná hospG
dÁŘtvi Pracovd! j§oD ,m! ! ,nčl! jr.m ho ťdy E !? méň Pořádku, j.k
dobylek, t k polno§li, Mu*lijsm. §. vr§iěltoÝd do čP, 163, k€.ý něíú vů"
b.c pro ho9podářstvi ařizcný Mfin. tM ú.lo! mislnosl, zkÁlkijako ňř
btt i, T*.jscm Vánt šwii bol.si ! ut pcni Ďrysdá, kc ld.íé jscň pňšla c.l
km n.vinně ! plosim vÁs poDďr. mě znovu óych mohlt í! 3yi.h Polich
p@ová! po kl.ďch sc fui tolik šiýsl(

Z! v8še lyřížcni Vóín óó í.jýdcčíčji dčkuji "

Msžlé wonkovi s taly pokoušcli 
'skar 

koúskoveý hsjclek ž$i
}'íetišck WoDka poád.l v lednu l 947 o udělcíi č.skosloÝ.nského státni
l]o olrčúství e o rok pozněji o uwtněíi Mj.tku, v léto ž]á.l6ti aJiš€]

"Se§rdvá /majetek/ ž mslé Us€dlosii v Dolri Bfuné čis, 8, Můj ávot
jýín zÁ§včliljenoň pllici á vlaslui pilnosli s moJi čcskou na!ž.lkou. Za vč_
no hé ma!řIky jscm postaÝil domclq to býo.iD Ý t1e l9t3, Němcckou
núoi§tickou idéD,isc nikdy ncPodporcÝál jlko pří3lušrik stJey s@, d.
nokrancké a celý ínů) 

'Ýol, 
Neshlo s t.t .ni v doĎč Ddci§lické m@i kdy

js€m byl od Nčmcú přcmlouván, nb}th vslollpil t púláiii ž,js€m tsk ne-
učinll, bylo §c nnou nclibě áóhóžmo. ".

v bř.znu 1949 )rrmtišck wonk! Zmňcl bcz maj.lkú a bcz čc§kého
stúlniho občdlslvl Zj půl rctU lomu b!d. 50 1.1; l!|o doba o osudy čc§ko_
nčnpckého n]dlr..lslvi Wonkových oabídaj| k rmyšlcni,

Ncžidouoi ólcnovó smiš!íých rodin miEji v tbhĎuri.b dobÁ.h diky
"uo.Ďilnínju' Pďln.rcÝi (v lomlo PňPadějiú by'. Č.rt. Púi wonková)
ňěkLeíó Privi|.8id IIl!ýDi,n Pnvib8i.m Pro !úho olcc bylo, ž. byl odv.I.n
do tíáns!$nu PoDčmč pozdě, 6ž nlu umoríilo př.žl v T.í.ánč vólku,
Provdo, Alnč ! FrMliškú wonkovi po vúl@ ncš|o o rvot _ na rcZ]il o<1

ňiohój;nýd] nčmcckých .odin -, alc o mojclck, Doók.]i 9 jálo pdýi1.8i6
dnl, ž!jln seb,á]i dósi,ýcný domck a z osl,hiho tnlj€'kú ]i.,0,, polov;nu
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|, llihk WonI.loinlll 7alns olskurku Ýyd3tré donŇ}ui !,ohlldcc,
ktcrou \akonal, 1 ]. l) )siltc 1945 liičcini.,, "pi.dsd. Kíaus'!]ešlě dll§j
ol}čané, Kd]ž kolcnr ?.r hodl l Gtcšli. odncsli \. dvo! lytlic\ obuÝ, lállt}
ln \nl), |,0dl, n lo|"*nll\. l "|.1.1 Wun1,1 r .nr l ld1,1t, pm I',uttr,

,,,'_,. { !r , 
"l, r, 

'd,,] .t,l,,,\" il L,,l \ dJ J"Ulobcl
t!" Nákone "licdalÝll p piedsedOvi plno! atloYku a u|o^rniljoj. aby s.
crc,]Jill,. to cojost vcv itř" l\ohlidka sc přiromnýn tď .,iIibilá, ž vDi

FokŘčova]i drúhóho dne, Nčj3}ó, zřcjnú cennúš' včci Zbl,]j]i do modíého
ubrouskt azkon{ištoýdl ic sNlu sŇl, šy ci8úcilni. šuly á n'laýlr
|.ádlenť'. vcčeí Pál ješlě odnesl; ').{]n! lohuši" ínz]ých !ěci "7, půdy

á dfuhjth ,nistúostiodn€slo 5e vš@h.o dojenDé llistDosl\ ktcráje zúk-
n Ula a ktičc a&hd2i se ! Mislniho náI výbon,, " Pň l.ioÝú lktiúlě ncmolrlo
.bÝběijidlo spilí. @ž zřcjnč udč]alo na lrmt;šks wobku 

^láÉťÝelkÝ 
dG

jenr'Mčljscn]i,té22lá}ýiil$snslď.ného(l l;lr a 2lilr ). hcú púha,
Zly zfué llefuí PoúLžky ,itčsice l'lĎor,\" pišc vonom poaruhodné,n
píolokolu, lteíý o doíblDi prolrlidc. poňdll. "Čel,1ici nri náňdili. lbYch

t,ři csl c[lcba d nDlož.né !l.§o si k touŇ vlli a icdli ( ) Na vcčeň rrjedli
nlo]e laloŽ€né slilY. Dr8!€šlY dohl€bL v6 hod ýcčú odcšl; Po iři .1nÝ

]senl jc,nlsel slIslowtl ?. ásob Mčijsnr lďé ná skládč liIléry is]t!ó!rci,
ttoróáo l)yly zdc Laké wt,Iy, odcltd,,lli v lov2ncsc a náladě !šich i "

lsto slfi socióbi d€mo\r.1 bYl liMtiš.k wo ka odpúíceň n..ts(i-
.kél!.lťžínu Člské B)enské on lnY lc k nčňu cvldclll č chouly 4ůso,
bcD\ o néDž_ by 9e dncs v l,!iicl' sdělov]c'.h |(Blřcd.ich holoiilo jďo
o cx.csu Ale co pfu i woD|ola ) R}li Č€škl! . čnn si lcd}, áskjuŽj ls. ŽJ icjí
RxjiDu pňšla oPoloýinu ňDJ.lku sž. ono ijeji dč'l mnsela bvdl.l
v ncvyhovt]ící st&ó bďabnjě bcz lody . s ncFxL9čUjicnn hyEřDjckým
z.ři7.!ún? vr}1' t úlc\á. ktclou li poskýl ! li(opadu l9s0 KNV ! liládci
KíitoÝé ž. si snrčl. dfuhou l).kvint iolnkU (a} do konfiskace látňla Ji
0]c]nnu nl!Ži) 1,1?'t -. PŮ{ůi J .s snrul,ri slřill)ů 8lncskně snsd n;

dnes včtšin. z n]i§ ciri .brólstý Io4xí nl.b nišjnl dncšnin), nldlwjuiJnnn,
. teh.]cj§iB kolc\lnninr rieli l llío!údllxtrlj lc.l\ í,/rtil nre,i tídvcn)
r koIelii"ni st, 'fehd' l]Ylll důlcžJlJ žc |aD] won!ó!á bYla Čciká 

^l,dcžj n{ 1{!n off.vdl? 
^D; 

. & anl j€ji mMi!] se n,činj llcPro\inili Ncá
sl!hu.lo šnsd ojlcn druh i..lllahsníl, klcr; sc nrsli klcíénrOkoli pii§h!šni

l,ov, cúbo lilodá /. lo. .o lleDdčlal, ,ňlIé o.lsolz.ti'l

Ito{tjčc Jifiho wo L, ilI l dolrč, kdy sPol.čnosl cháps]3 t]czPrnvi, Ilc-
lého so ieský slái na \yhDJrý.l, Nčm.icl, doPlsli], z. dbou 3 ol]ráhčno!
vč. Nťílobji nlc dčlil, Dcmohl, s. fu! ohlani1 

^lc 
leji.h sln ]lři sPaliola]

i spalfuic !c 4ůsohU, jinž b!]. woDkoln n)dlns pii|rú\cin oyšc,hno

Inrčni, tťspra!cdlnosl 'l.tr Fblj Jric!!ódaeni/.sijl1o Pn st!úclo!ó lc!o1ucl,

/!liiló tdvž \ .jl. r3l tiiíťsUn|.i.h]. dli nó jnrčni PřiJ.].!ilul,1čnl. llťn

.ic v íoc. |945 zlonfiskovali ]iň wonka Usilujc o naýí&.ni lohoto lna]otku

! Núsrřlh t,i.dooho úřadu či $udu jej nedokáal odŘdlt od da]šich

píáÝnlch kmkú, S odiloddéníq žc jcho dčd€čak byl §o.;Alni d€mok-fal,

"elif!šisls, a př6to mu ,iako Němovi bylo vý€ sebráúo", j; od rokú l 992
pož,dujc, lby rodině w@I(oÝý.h b},ly W'@ny:

' zkóníiskove,r lú!ňkov' pár€ly;

* č]Lslka 15 622 Kč, tl.rcU mus.lá.jcho bábičk aplatit a drulrou
(rtodtrskowou) íDloMíú v}aslDino domku (čp, l ó3 ) v B.úné]

'domckčP8vBrúĎó
Áíi okrcsi úřad v'rBtmvq úi Kíej§ký soud v rllsdci Kró]ové Jiřl-

mu woíkovi n.!yhot{Iy, vlosi,ě ei Ďeňohly, b}Io by to ploti 7-ólonu,

v rorrcdnúti trutn@*cno okíBniho úřadú sé o tom řikÁ:

"Váledem k toúq ž bylo dištěno, ž. původní vl$tnik pel Fr won-
ká čsl- slát ohsstvi zpěr í€nabyl, ícsplňuje lsk Zíkladní ákonóm st4c
mý př.dpoHad Prc í,Eó..ni n€novnosí á ncĎúže 9. slíl rx}dle toboto

2Ékú! | í,ozt!: jd. o r6útučíi zíůon} opdv.ěnou osobou. (, . ) Na sku€č-
msli žc v ioílto pňpsdě n íi sPlnčno Wt § 2 odst 1 neúrŮž nic hčnii
úi přcdložné pot@ní městnsců 6fuy Riltt€r _ B..án€k kde byl P,n
F. \rrontafulěslnú, mi vyjádřéri pea] Piláié ojcdnóni púá Fr wotky

Plotožé púýxlĎi Ýlslnlk úcn6byl zpél čsl, si]óLtnl oMg§lvi, íelzo ]cho
qutovi pía rcsftúčĎi náíot přcarož Wuk je státdíít obč4en ČR,

PřiatóDin fuórokD by došlo k íDruš.ni zókona č 243/92 Sb,, kt€rý népři,

Poušť vijintl:y,"

A tát tdyž Jiři w;nk};lújál prcú přisluš ýn roáGi, lli,n 29 l
1997 úsl{wi ýižros! lěžio mohtÍtčiŘl s úspčchen, Již vdubnu léhož ro_

k! úké tlsbvni §,dd Č6ké rcpulrlity zjistil. ž!'úsbvDi stižnoí j. 4cÝnč
ícoí§lst tněnóL" |'řesb s; všimnčmq jat ji Jiři woikd2dů!ódiil PodIejc_

ho ííňfu okcsli úiád ! Tíuhově, lni 
'Jajsky 

soud y llndc; Králoýé nli
íoj;É dostatcčně n@hqln,r;ly

"sluločno§i, klén j.dno ač č svčdči o toíl, ž. Púvdlni vlastnik
F.eúš€k wolk! $ nepron.věňl íáiodni oti, 

'l 
l]údnýň žjvotem. s!új

Mjet k olbyl poctiwu pEi t cho\d se Ý obdobitč$lě před ú !é 2, slalové
vá@ zPosob€m, klaý Plcdíptládó možnosr pro UdčlenI ň! óď sLitnlho

občmslÝi. B lédy Ýlúlíčni !!býébo úařlku (,,,)


