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Náslcdující lcxt so ýkÁ mého příte|o Jiřího Wolky, ejc tcdy..svýn

"o,i,ob"* 
o.óbni' Dovoltc mi, abych zrčal talré osobně a stručlě uvedl wou

úoomínku. Jdo o wpom|nku no časově lzdálcnou dobu PÍorckbÍáJu Ue.ny

; li,Í;;;;;; '" ncpříjcmné potižc s původcm, ktcré jsem tohdy - jcště ja}o

dítě . zažíval.

Tvto potoe začo'ly vlsshě ď konccm roku l943: do té doby jscm totiž

z osmi.póabiček g pr8dědďků měl čtyři dokonalo ari:ské' Ncarijšd pra.

přcrJkové byti jcn ětyfi, všichni z otc4ly strany' uá)o s., b ||ócÍn |aX

promlchaným jako jÁ nehrod bezprostřední nebczpďl' Poj?dnou so vsar

nlmecké olupďnr ufudy nějak dověděly. Že původ jcdnó z mých lvou 91a;
babiček' o jcjichž arijsM ncbylo aŽ do té doby pochyb, jc.vc skulďnosh á-

doushý..To ararnonolo, žo jsom pod|e naoisticlcých kÍitéÍií propdl iJó o Žo

rni r'Ja uai *ur"r'é . ncL"zpéné' Má roc]ina sc pokusila čclit nmdvrat-

"o'' *.a" 
'rrn' 

z" p"slala nůnrc,ckým úřadĎm odvo|ónl s ferrlazijnim, nai-

-i,n pouídenim'o to'' z" 
's" '1" 

jiook' protoŽ4 dotyčná babička byla zapsa-

nu u marrio. nopatličně' my|ně' Nikdo ncvčřil, že by odvoláni mohlo mll

J-jr'' n or"*. Zřcjmě se tebdy, v předposlednim rocc války dostsla má

ka.uza do rukou člověk4 ktcý bud'měl nadbýck jiných st8Íosb, -ancDo 
spls

zaloál z opravdového oběanského uvědoměn|. V kddém př{padě so sno'

z. o" t"o'i'" rgas okupďní úřady na podíní mé rodiny ncodpověděly a na

mém posiavool sc nic ncaněnilo. A pak - skoněi|a vákg.

Po dosti dtouhé době - po podesáti |eÍcch - jscm se sozrÁmil s Jiřím

Wonkou' Ajoho osud mi vždy znovu pňpomíná mé tohdcJŠi 
"porŽc

s původcm. Pravd* dnes neni vli]kn - dokrrncc uli sNdenÁ -, a přccc J.
Wonkova kauz.a svou všcdni skulcčnosli (|tdi s podobným osudcm jc víc)

o to ncpříjcmnější a trrpní Lzc nr nt rrujiI nčco dobrého? Ovšcm .1c pottc.

ní
Po<tle sútni příslušnosÚ je Jiří Wonko Čech. Už vdubnu 1993 sc ro

v rozhodnuÚ okreiniho útadu v TÍutnově poucŽujc zl somodcjmé:. Pan Jiři

Wonka jc .'oMorr České rcpubliky trvalc ájici na jcjím 
'jLzlmí'j fŤ'. Ína]:"r

ku jc io jina|q pÍoložc próvě podlc rncjctku mÁ Jifi Wonka potlŽc

s původcm' Jde ojcho dě.dcčka Františka Wonku, bytcm L,ohi bíaÍrna cp'

8, zarěstno.trého jako z!dlric|:j. l|lisÚ u li.nty l.liittcÍ-Bcranok ve Vrohlobi'

Dědcčoh narodnosti Něm<"c, vl:r.stnil poucnrly o rozJozc 4 ha 44 e o 52 m2.
V rocc 1945 mu ncpomohl(', Žc b1'l přc<J válkou čloncm čcskoslovensky
loajálni sociálně demokatické 5lÍany (odmitlo mnichovskou dohodu)' ani že
jobo marržlka byla Čcška" Nepourohlo mrr ani osvědčooi' ktcé on sám do-
stal při vo|bě ávodní rady od všcch čcsl.ých i:llměstnanců firmy' Psalo sc
v něm mimo jiné, žp Františck Wcrnka ''sc po celou dobu vólý cboval róči
čcshjm zaměstrarrcům slušnč a ntské zajaloo podporova| jídlcm
e cigarctami o ochraňovaj jc Přcd těž.l.ol' pfooi',' zc svčd.otví wonkoÝs
spoluzaměstnancc sc dovidirrr)c jťÍl.. \ i.

"obzvlGť já PiIď jscnr s \ťotlk,orn tcd| každý den poliúku' neb jsenl

ihned poaral, jakého smýšlcui jcsi' Worlka ntč kďdý dcn .árlo řckl, co ve-
čor chyil s čoraé vysílď}ry, nob jscrrr nrtr řckl, žc jú ádoé ródio nomráun (...)
V polcdni přestÁvcc jsme se každý dcn bavili s Wonkem jen o politice
a o vrilce, zkrátkl těšil jcdeo drulrého' aŽ sc nÁrn naše píaní spldlq co jsmo
po 6 lct touž.bně oč{káv. i,.'

Podlc dokctu prczidcntn.cpL|bIiL],č. l2by| Wonkův majctoh z*onfi.
skovón' K ornu, aby mu byl poncchiur, nesplňovd Františck Wonka uut-
nou Podmínku: aktivni ťlěrtsl v b<lji z-rr iachovriLrrí c,€liívosti 8 osvoboŽcní
Českoslovcnské rcpublila' Ncclrrlrc strilllou oi.izku' ko|ik Něnců mohlo
futo podmílku sp].ňovat a k('lik ta|oých nlohlo být v roco 1945 nažiru,
a přizacjme' žn malžp|ó Worrltrr'i sc z,ir r,l.llky aktivuílr<r bojo za zachování
colisNosti a osvobozoD{ Čcskosk:r'etIsl;ó rcpubli}ry nezuěastnili.A ta& jim
by| zabavea domck čp. 8, kcrý si postavili, poloúna zo starého domku čp'
163 a polovina zjcjich pozelrků' lo znrrulcná louky o rozloze 2 he + 18 s +

45 m2.

Babiéka Jiiího Wons Anrru sc pc.rkusila proú konfislcaci rodinného
Eaj9tku odvol&t' Učinila to podtLnim Z l. čcrvna 1946, gdrosovolým místnl
rolnioké komisi. Psala v oěntl

..Narodila jsem so dnc 25- .l. lii9] vllonlí lJralné olir, Jilemnioo.

Jsem ryzr čcského privodu, otcc FÍLlltiška Fišcry u matky rozené Tauchma.

nové, obou čcské nó'odnosti' nlojc školni a nirnoškolni ýchova byla vždy

ryze ě€ská" V rocc 1913 jsctn sc prclvclala za loajáloiho Němco Františka
wonku, k!'ď mó ncjlcpši Í'ol\,rzcní ?rivlxlni rorty od Eny Húnor.Boranek'
jak ruské zajatcc podporoval jiLllcnr rr cigalctanri u oohrarioval je od těžké

práce. A i powrzcni, Žc Ío^iřora] cizj roz'lllcs čcmé vysílačky, ktcrou kaž
dodonně poslouchal á u ádnó nacislickó stíany Ílcbyl, českou řď ovlrádá

sprívně slovem i pismcm' V ror..c l 9l3 korrpil donrck čp. 8 celý schátralý za

clnu 4790 K a zl mojo včno. l:lc|'ó jsÚn] od ných rodičiI obdrŽel4 jsme si !o



postsvili' MÚj otr4 a bÍatr Frsntjšck Fišcra uán při tom pomráhali' přivrí&li
náÍn cih|y, |.tcré jsme od Joscfa Fcjísra v f)olni Bra.rrné korrpi|i. Kdý jsmc
to Elěli postlvcoý, uk mi olc4 doroval jcdnu káW' ktoÍou mi m|ij brstÍ
Frarrtišck Fišcn přived|' To všo mi mohou moji brďři František a Pavel Fi.
šera potwďti, žo tojc skutcčnÁ provda Pň.k'upovali jsmc dle rnožnosti pol.
losti, n8 lÍeÍé má'n polovičku upssnou, alc na domck čp. 8. ktcď jsrrro si
za mojc \čno post8vili 8 zTclcbi|i 8 32 lgt mé prrícc mých m@olů upsÁnou
po|ovičku nemó'!. áčals jsom s jednim kuscm dobýa a tď muscla
opustiti E }s. Co sc !ýčc nÁř0dí, to jsom vše kupovata semg' vozy 8 oslBtní
hospďd.řské nářadl vc Branné a vslteřicjoh, u kolÁ'c a kovářc. Na hospo-
dóiství praoova|a jsenr sama e mělo jsenr ho vžly ve lzomém pořádku' jqk
dobyteh tdk Políosri. Museli jsmc sc vystčhovet do čp' l ó3, ktcý není lrr-
bec pfo hospodářstvi zořízcný. MÁnc tam mtrlou mistnos! zk{tka ja'ko ře-
bráci. Tat jscm Vrím svoji bo|cst s ut'pc|li napsal4 kc ktoré jsom plÍšla co|.
kcm ncvinně a prosím vós PomozÍe mě zoovu' óych mobla nl srrých polích
pÍacovat po ktrďch sc mi tolik stýskí

za v&še vyř{zcni vfun co ncjsÍdečnčji děkuji..'

ManŽlé wonkoú sc tedy pokoušcli lskat konfiskov8ný majgtok zpět
l.rantišck Wonka poádal v lcdnu 1947 o udě|cuí čcskosloýomkého státni-
ho oběanswí a o rok pozdčji o uvolnění rnItjctku' v této ádosti píšc:

''SestÁvÁ /majctck/ z nrolé uscdlosti v Dolrri Brarrné čís. 8. Mrlj ávot
jscm zasvětil jcnom práci 9 vlastni pilnosti s moji českou msrlŽlkou. za vě.
uo mé madelky jsom postavi| domok' to bylo jE v rocc 1913. Němcokou
nocistiokou ideu jsom nikdy nopodporoval jalo přislušnÍ& strsÍry soo. do.
mokratické zo cclý núj 

'jvot. 
Nest8lo sc t.íl< ani v době nacistictcé moci kdy

jsgm by| od Němoů přemlouváÍ|, abych vstoupil k partaji; žc jscm tak nc.
uěini| bylo so muou nclibě zachózcno.. ''

V břozrru 1949 Františck Wonka z*míe| bez maj€tku a bcz č.ského
suÁtního o&anství. Zo půI roku tomu bude 50 lct; tsto dob6 8 osudy čcsko.
němcckého manžclswí Wonkoých nobádaji k zarnyšlení.

Ncádouci členové smišcných rodin mivcji v pohnuýh dobách diky
'.normr nímu.] Portncrcvi (v lolnto Připadě jinr by|a Čéšks paní Wonkovó)
některÁ priúlcgia Hlavuim privilcgicm Pro Úého o1ce by|q žc by| odve|en
do tÍertspoÍfu poměrnč pozdě, což mu umožti|o přďjt v Tereáně vrÁJku'
Pravd4 Anně s Frsntišku Wonkovi po válcc nešlo oávot . ne rozdi| od
nnohojiných němeo|cýcb rodin ., ole o majetek' Dďkoli so jako privilegia
toho' žcjim sebrali dostBvený domck a z ost.ctniho majcrku7bnoz polovinu.

- Františck Wonka pořidiI ápis o vsku*u rydatné domovní prohJídce,
tÍerou vykonali 13. prosincc l945 tři čclnici, "přcds€ds KÍaus* 8jcště ddš|
obč8!é. KdÉ kolonl 23. hďily odcšli, odncsli vc dvou pÍlích obuv, Iátky
ns šaty, pÍÁdlo akapcsní$l, nrujctck Wonkova syna Ludví&a; parr Psrtý'
dejmě ýanďoó osobnost této !'kcc' "d!'l si do své aktovky d.Áurskou kobil-
ku... Nakone-c ',předável p. přcdscdovi plíou sktovku a upozomil joj' aby sc
lcrozbilq to co jost rovn;tř.'. Prohlidka sc pňtomným rak zaloitr' ž. v nl
pokrďovali druhého dnc' Nčj.rlré, ďojmě ccnnější včoi zabolili do modrého
ubrcusku B zkoofiskor'ali jc spolu spčti sty cigaretarn! 'šaty 8 rúzlým
pnádlcm''. Vďcr poJ< jcštč odnesli ..jcdnu |okfuši'. ruaých větÍ. 'z půdy
a druhýcb mistuostí odneslo sc všccbno do jelné mÍstnosti. lriará ja zamk-
nuta a klíčc nachád sc u Mislnfto nár. výboru." Pfi Lrkové aktivitě nemohlo
cbybět jldlo a pití' coŽ ďcjmč udčlalo rrc Frarrtišb Vr'ooku zvlrišť wlký <Jo.
jcm' .,Mě| jscm také 22 li]r vi nrasa ndoženého ( l litÍ E 2 litÍ.), krcÉ p;há.
z,ly zmé vl&st!í porrély z mčsíce únoro''. píšc v onom pozoruhodném
protokolu' ktsď o drrntovní prohlidcc poří<'|il' "Čctníci Íni ;rř{dili, ebych
pňnesl ch|oba o nolož.llé rrso si k romu vz.rli ajcdli (...) Ne vcčďi pojcdli
mojc na'ložené slivy, ulgrošty a chlcbu. V ó hď. vďir odcšli. Po tň.dn'
jsam je musel stravov.rri zc zisob. Mčl jsr'nr talié na slcladě litcéry i slivovicÍ,
kteréáo byly zde !a}é rypity' odcllt,ť|i v povzrrcscné náladě všichni."

' .' Jako. stsď" social i de'rok'{t byl Franrišck Wonka o<tpÓrccot naoisti.
ckého režiou. coské mocenskó orgúLny se k němu cvidcntně oiovaly zp$so'
belq o němŽ by sc dnes v nošich sdělovocích prostřc,dcích tovoňto jeto
o cr<cesu. Alc co paoi Wonková? By|a Čcško' a číÍn si 19dy zaslouži|a' i její
rcdim. pfišla o polovinu majctku ažo ona ijoji děti rnusola byúlět
v neryhor'ující staré barsbizrě bcz vody a s nepostačujíoíro hygicnickým
zašízrúm,l YžAý iillova' kcrou ji posL1,r| v listopadu 1950 KNV v Hradci
Kr.ráLlové . Že si smč|a drulrou polovinu donrku (aŽ do konfiskaco padÍla jí
eiqírí,J fr!ž;) kouPil ., působi dnos smutně a přitom grotcskně. 

.Snad 
už

dqes věGina z nás ciú obrovslcý rozpor meá našínr dnešnirr1 individuálnírrr.
s lcbdejšíÍn kolektivnim p.-rjctim spruvcdlnosi' Tedy rozdfl med 9róvsnt
a kololrivni nlstou. Tchd) bylu JůIc7-rté, 2c prrri Wonkovd byla Čcsko alo
álež no tom opravdu? Ani orr.! anijcji tnonžl se niěím neproviniti. Neza.
sluhujo slsd ortcn d.ull l]ilcioni isnlu' ktcď sc mstí ktcrémukoli Dříslušn!
kovi ciáho nÁroda za to. co nťud.|Jl, pňké odsouzeni?

Roiiiče Jiřiho Woný áli r coLr, kdy spolcčnost chápa'la bczpnÁví, kte-
rého.s.c ěcslcý strít na lyhnaných Němcich dopusÍil, za danou a oprároěnou
věc' Nsmohii nic dělat, ncmoltli sc ali ohradit. Alc jcjiob syn Jiři spatřoval
aspotfujc ve zpĎsobu' jinrŽ byla wonkov! rodioa připrwcna o všcchno .
jměni' ncspravcdlnosl' Toto joho přcsvě<Jčcní zcsiliIo po samctové rcvoluoi'
zvlóště když ýiděl, ja} pň rcsli!ucích jg roditrné jrrrění přidělováno těm' k1eři



je v roce 1945 zkonfiskovoli. Jiň Wonka usilttjc o navráconi tohoto majotku
a ncúspčch ujcdnoho úřadu či soudrr jcj ncdokriao'| odrodil ď dalšich
právnlch krok0. S odůvodněn|rq že jctro dědďek byl sociÁhí dcmokJat'
''antifašista' a přcsto mu jako Němcovi bylo všc sebrrírro"' jE od roku 1992
požadujo, aby rodině Wookovýcb byly vráceny:

* zkonÍskovaoé pozcmkové parccly

. čÁstkÁ 15 622 Kč, ktelou musclo jcho babiěka zaplatit za druhou
(zkonfiskovanou) polovinu vlastnjho doolku (čp. ló3) v Brtuné;

. domck čp. 8 v Branné.

Ani okresnJ úř&d v TÍutÍ|ově, ani Krajský soud v Hradoi Králové Jifi-
mu Wonkovi rcIybověly. Vtostně ani ncmoh|y, bylo by to pÍoti zÁkonu.
v roáod'utí trutnovslrého okresniho úřadu se o tom říkÁ

.'vzhlcdcm k lomu, ž. by|o {ištěno, žo původni vlrsto& pon Fr. Won-
ks ěsl. stÁl obóunsM zpět ncnabyl, nospljiujc l8k zikladní zákonem stsno,
vcný přcdpoklad pro nal'.ácoBÍ nomovitoslí a ncmúžp sc stÁt Podlc tohoto
zákooa {pozrr.: jdo o restituční zÁkon} oprÁvněnou osobou. (.'.) Na skur{.
Dosti, ř v tomto přlprdě noní splDěÍlo ust" $ 2 odsl l ncmúžp nic znědt
ani přcdlďoné potvrzcní zaměsmancó 6rmy RůttcÍ - BcÍánqk, kdo byl part

F. Won}a zaměsioáur' ani vyjádřeni pano J. Pilařc o jcdnán| pane Fr. 
.Wooky

Y době okupgc€'

Proložo púvodní vlastník ncogbyl zpět čs|. sÍÁtn{ obč€flsfuÍ' nolz! jobo

iŤukovi přizri8t resútučni nároh přcstože vnuk jc stÁtním obč8ncm cR.
Přizrraním rraroku by došlo k porušeni zÁkona č' 243192 Sb.' lctcrý nepři.
pouští výjimky..

A taL když Jiři Wonka podal proú přis|ušným Íoziodoutí& 29. l'
t997 ústovÍú stížnos! těŽko moh| pďitat s úspěchcm. Již v dubnu téhož ro'
ku také Úshvnl soud &ské ropubliky zjistil, Ž, ''ústsv!l stíáost je zj.vnč
ncopo&t&tDěrtí'' Přesto si vširnnčmo, jú ji Jiři Wonka lůvodnil' Podle jc.
ho názoru okesní úř8d v Tru1nově, oni krajský soud v Hradci KrÁlové mi.
mo jiné dostatďně ncohodnotily

'.skutcčnosti' ltoré jcdnoanďně svčdči o torr! žc pr1vodnJ vlastník
Frontišok Wonkq sc nczpronevěřil ná,odtti cti, ál řrÁdoýrn žvotrm, sÝúj

mojetck n8byl poctivou pfací o choval se v obdobi těsně před a vc 2. světové
válce zpĎsobcm, ktcý předpokládó možnost pro uděIonl mu ěsl. sútnlho
občálstvi, a tcdy v|sstnění nobýého rnojctktr' (...)

Krqjslcý soud sice v ávěru wého rozsudku ir dne 5. |2. |996
v souúslosti s původními cíli restifučnich zákonů, alc ďejmě také
s výbleden do budoucna uvádí' žc nemohou bý odstrsněny všechny rnajet-
kové křivdy, ke kten.ým dcršlo v roce 1948 až 1989' ale v pňpadě nawhova.
tele jde o odstÍaněni kŤivd' kteý by|y stejné qýrazrré, protilidské
a protiústalŤi, bý sc udóly před obdobím 'komunismu..'.

wonkovo podáDí Úsbvnimrr soudu (edy, ikd}Ž lo jistě nebylo jeho
oílom, zásadním zpúsobon po<lrobujc kritioc cc|ou č4skou Íestifuční kon-
cepci. Jifi Wonka zarím mnobo vděku 7á tento svůj postoj nesklidil' Niciné.
ně skltečnos! ž9 existuji lidé jato on' Iiteři problcmatizují (o, co česká
spo|ďnost běátě považujc la satnoďc1mó' určitě jednou dojde oceněni.
Zminěná resútučni koncopce se ýká ncjen Wonkoqých, a'Ie cllé němooké
menšrny, všech občarrů německé národnostj, keň dnes ájí v České republi

Těrq kdo pfišIi o majetek. je Ý podstatě lhostejné. jesťijim ho zabavi|
rožim komunistický nobo |idově demokraúc!ý, zds byl tehdy preádentem
reprrbliky Gottwďd nebo Beneš' Nicméoě n8š€ po|isropadové ákonodáísM
stalovilo, ž€ restifucim podléhdi pouzc majctky zkonÍskované komunis\,
to a|aÍnoná msjetky zabavcné po 25' únoru 1948. Tím ziroveň česká legis-
lativa vrhla ďistné svět|o na rrr{rodně socia|istickou revoluci. která probíhala
po květnu 1945' Jostliže so dnes majetky rchdy v}ryIastoěné nejen nemohou'
alo anj nesměji vrátil' znamená 1.), ž. byly D"vlsstněné právcnr. Proč, v čcm
br'l taliový rozdíl mezi konfiskacemi pied únorer'rr a po únoru l948.l

7,asadni roziil byl samozřcjmě v tonl. lt korrfiskace před únoÍem ňdili
a oÍganizovali ncjcn komunistú' íle i nár(ťni socialisré a oclá Národni fron.
ta' Dďe Ytom, Že v Íocc 1945 se lionliskovo] n]ajclck h|avně Nénlcům'
A v připadě zkon6skovaoÝch nčmeckých majetků se drťnes traduje. žr
Němcl s| t() z-:ulrlrrŽili - i kd1'Ž n.spoň ./. dvou třctin bvli v době Mnichova
ncz|etili' Dodoes se ta}ié šíň a udrŽuje pověr& Žc.ja]i provcdeni odsunu. tak
majetkové konfiskace nařidilv vitěirné vclmooi r Postupimi. A poslizc jde
o dvě zcela reálné skutečnos|i: znační ěost z mrjetků tehd}' zJion6skol'a-
ných je dnes /evasto\ána azbrlý rnajctek je včesKch rukou' V obcich
kdysi nčmec!ých bvdlí Ccši a dalši lidé' lct-cři sc seÍl pňstěhovali po rocc
1945. 'Iivšichni se ptlchopitolnč nohodlaji sveht; mcjetku vzdát



Jc ncpoobybné, Ž naše rcstitučni zákonodársM bylo koncipováno
ůče|ově' vychází z prcmisy, Žc Němci nejsou lidé jako my jin* by k nim
s kjeji9b msjetl(u nemohlo zsujímrt tEk přeáJavý posloj. Avšak dalši účel
restitučního zÁkonodÁrsM je už méně zestaralý a Yice Pochopitclnýl zkonfi.
skovaný majetek nelzc wótit' pkud je zničcr! e nehe ho vrátil sni v tom
připodě' kdyj€ dnes v česLých rukou - o něco takového by se ncmohla po.
kusit žádná českÁ strana a ádná demokatickÁ vlada Nepňpadá to v úvehu.

Je uátečné oba druhy úóo|o\,osti ďděliL Ten PÍvní . snahu přidělit
německému obyv8lelstw podsr$ně nixí úroveň lidsM' o€ž mÁrle my . od.
dělil.8 už saÍna doba ťm, žc svět kolem !ás šel dál mnohern rychleji než my'
Evmpa vykrrči|a z atmosfé'y msty a nctrávisd která vládla po dÍuhé světo.
vé vÁlc,o, a dnos sdílí zisady demokraoio, liberalnich vztsbů mczi lidoi
i mezj nrfuody a idejc lidsbých práv. Z dnešního hlediska jsou povólďné
majakové konEskacc acelé \yhfuíLrti německého etnik8 brutání ctnickou
čistko!' Už z toho dúvodu so nďl rcpublice nepodďi vyhnout zÍušcoi oněch
z dekreti prezldenra republiky (Ev. Benešoly dekrety)' L:reé byly namířeny
pÍoti německému a m8ď8'skému ob}ry8telst{| 8jsou z8]oŽeny ns principech
kolekrivni viny a odpIaty' Mě|y sc aušit už dávno.

Pokud jde c druhou' '.rcalistiokou účclovoí"' ?:éjfué nezbýýá' ncž ry.
cNc jít s pravdou ven 8 n8 z{kladě jednání s .epÍez.ntaci sudetskýoh Němců
do$áhnout dohody o t8kovén odškodoění vybns.trjlh Němců' keÉ by bylo
pro Českou ropubliku přijarelné (symbolické odškďnění).

To se však podle mého nrizoru nemÍrŽe ýkat nč&eckýcb občanů, ktefi
v součqsné době ájí v Čechách a na Morsvě o maji českou stÁt!í přis|uš-

nosl Tito lidé na rozdil od těch' kteří byli vyhnríLrri do Německa' ájíci}to jiŽ
detšÍ dobu v blahob}Ťu, museli s většinou pozdčjšich rostifuent) sd{let ž.
votní úroveň rcálného sooialismu. Neni ncjmenšího důvodu, prď by se na

ně ncmél vztahovat Íestitučni zákon aje načase jej v tomto duahu novclizo-
vat


