Patent
takto:

Karla VI - dobrá inspirace pro dnešní justici zní v

Patent,

I. ,,Všichni cikáni,
dopadeni budou,

Karlem VI. dne 22. ledna 1726
za
tímto ve Vídni
vydaný.

v královských
považují se jako

zemích od kohokoliv
za psané (vogelfrei).

II. Kdyby
každý
zabíti.

cikán
postihnutí dal se na
jej hned (in loco)

III. Byl-li

cikán polapen,

IV. Mužové cikánského plemene

a nemohl být polapen, jest
aneb jakýmkoliv

se ihned spoutá a
se ihned provazem utratí.

V. Silným, osmnáctého roku však
nedosáhnuvším cikánským
(Buben), pak všem
ženským cikánské roty,
v království
pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a
markrabství kladském pak levé ucho. Po
tomto trestu musí každý
cikán neb cikánka vystaviti a
hrdelní revers, že se nikdy do
zemí království
nevrátí; po té je kat metlami mrská a za
hranice té které
odvede.
VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky
se byli dopustili, a nebo kdyby po prvním trestání
království
se vrátili,
se jim ihned druhé ucho
svrchu uvedené tresty se nich opakují.

do zemí
a ostatní

VII. Kluci cikánští neb cikánky jimž již jedno neb
uši chybí, nebo
na
zádech
trestné znamení vypálené mají, se po dostihnutí a
odpraví, jelikož se se vší
dá souditi, že jsou nenapravitelní
(Incorrigibilitaber).

VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim
jim trestu odvolati a soud
delikventa milosti

dovoluje, z
toho nebo onoho

IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská
(dieses
schädliche Zigeuner-Gesindel) co
právu dodána a
vyhubena
býti mohla, tedy se
vrchnostem,
a
ale
pod dole uvedenými tresty
a
aby tuto
kdyby jí
ale v lesích postihli, ihned nejbližším
udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale
vrchnost,
neb kdokoliv jiný dle
nejednali a
jich potulování se jakýmkoliv
pomáhali,
propadají následujícím
osoby zámožné zaplatí 100
nemají-li
po ruce
zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným
se potrestají.
tento
zákon byl od místodržících
zvláštním
dne 12.
1726 ve všech
a u všech
oznámen.
Mimo to
byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty,
jaké na cikány
vymalovány byly. Že se
podle
ihned a
toho podávají nám domácí naše archivy
Jan Karel Hraše: Persekuce
> In:

v zemích Koruny
Praha 1871

v XVIII. Století.

No a dnes si chodí pro sociální dávky ,pro podpory a pak si zajedou
taxíkem nakoupit do Tesca.
Ti naši
byli strašní rasisti,že jo!

