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Úvod

Dočetl jsem knížku, kterou právě držíte v ruce, otřesen do největší
hloubky svého já. Přitom jsem si nikdy nedělal žádné iluze, že by
přechod od komunistické totality k demokratické, svobodné společnosti mohl být procesem lehkým a jednoduchým. Nedovedl jsem si
však představit, že by se ještě mnoho let po sametové revoluci mohly ve věznicích a policejních úřadovnách naší země odehrávat tak
otřesné věci, jaké jsou popsány v této knížce. Musím bohužel dodat,
že mnohé nasvědčuje tomu, že se dějí dodnes. Kniha-interview
s kurdským lékařem, podnikatelem a publicistou MUDr. Yektou
Uzunoglu musí otřást každým slušným a poctivým člověkem. Je to
kniha o velkém selhání nás všech: mnou počínaje až k prezidentům
Havlovi a Klausovi, všech vlád Československa i České republiky,
všech jejích premiérů, všech jejích ministrů vnitra a spravedlnosti,
všech předsedů Nejvyššího soudu i Nejvyšších státních zástupců,
a nakonec i všech poslanců i senátorů. Ti všichni totiž nesou větší či menší politickou odpovědnost za to, co je tak barvitě popsáno v této knížce. Je ale také o selhání naší občanské společnosti.
Český helsinský výbor a řada dalších organizací protestovaly rázně
a neúnavně proti policejní zvůli – bohužel bezvýsledně. Dívám-li se
dnes na jejich snahy z perspektivy uplynulých třinácti let, musím
bohužel konstatovat, že ve svých protestech nebyly o moc úspěšnější než protesty podobných organizací před sametovou revolucí
u nás či před perestrojkou v SSSR.
O případě MUDr. Yekty Uzunoglu jsem se dozvěděl někdy
v roce 1995 z dopisu, který mi vězeň Uzunoglu napsal z ruzyňské
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věznice. Odpověděl jsem mu – můj dopis s hlavičkou Nadace Charty 77 si různé policejně-soudní orgány přehazovaly několik týdnů
z rukou do rukou jako horký brambor – a protože Ordnung muss
sein, při každém přehození nechaly na obálce své razítko. Věcem,
o kterých Yekta Uzunoglu psal, se těžko dalo věřit. Že by se takovéto
strašné věci mohly odehrávat v polovině devadesátých let? V zemi,
která se intenzivně chystala na vstup do Evropské unie? Ptal jsem
se na případ Uzunoglu řady vysoce postavených přátel. V nejlepším případě bylo odpovědí pokrčení rameny: to snad nemůže být
pravda. A kdoví co za tím vším je…
Seznámil jsem se s MUDr. Uzunoglu osobně až počátkem roku 2006. Slušný, vysoce vzdělaný, sečtělý a jemný člověk. S fenomenální pamětí. Sešli jsme se mnohokrát. To, co mi vyprávěl, bylo natolik neuvěřitelné, navíc složité a zamotané, že jsem se v jeho případu
doslova utápěl. Od jeho zatčení dne 13. září 1994 uplynulo více než
dvanáct let a soudní spisy obsahují přes sedm tisíc stran. Nepočítám v to tisíce a tisíce stran operativních spisů, které někdo (a ten
NĚKDO musel být saframentsky hodně vysoko) na Ministerstvu vnitra ČR, české policii či inspekci MV) nechal zničit, aby zametl stopy
zločinů, za které by musela řada vysokých funkcionářů být právem
odsouzena na mnoho let do vězení. Nevěříte mi? Dopis o tom, že
operativní spisy případu MUDr. Uzunoglu byly skartovány (před
ukončením vyšetřování a soudního řízení!!!), jsem dostal s podpisem ředitele sekretariátu ministra vnitra ČR ze dne 26. 4. 2006! Stále se objevovala nová a důležitá fakta. Nakonec jsem musel sepsat
jakýsi bedekr, krátký popis putování MUDr. Uzunoglu po českých
policejních úřadovnách, věznicích a soudech. Snažil jsem se z něho
vynechat všechno nepodstatné (i když často „nepodstatný“ detail
znamenal zločiny páchané ve jménu spravedlnosti, navíc rukama
orgánů vytvořených pro boj se zločinem). Po několika týdnech
mi bylo jasné, že případ MUDr. Uzunoglu vyžaduje mimořádná
opatření. V diskusích s mnoha přáteli – někteří na rozdíl ode mne
znali MUDr. Uzunoglu třicet i více let – postupně vykrystalizovala
myšlenka využít paralelu, která se přímo vnucovala: nejznámější
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evropský justiční skandál – Dreyfusova aféra – začal totiž přesně
sto let před aférou dr. Uzunoglu.
Otevřený dopis „Žalujeme…“, který podepsala řada osobností českého veřejného života 3. března 2006, sice získal velkou
publicitu, ale netečnost našich orgánů, činných v trestním řízení, nikterak nezměnil: soudce byl buď nekompetentní, nebo se
bál vynést spravedlivý rozsudek. Státní zástupci se soustřeďovali
na věci nepodstatné. A policie pokračovala ve hře na schovávačku. Dne 13. září 2006 se Česká republika stala nositelem nového
evropského rekordu: délka aféry dr. Uzunoglu překonala délku aféry Dreyfusovy. Od zatčení Alfréda Dreyfuse přes jeho odsouzení,
deportaci na Ďábelské ostrovy, navrácení do Paříže, soudní rehabilitaci až do navrácení vojenských hodností a vyznamenání francouzským prezidentem Armandem Fallièresem nejvyšším francouzským řádem Légion d’honneur v roce 1906 uplynulo 12 let. Mezi
Dreufusovou aférou a dr. Uzunoglu aférou existuje však jeden velký rozdíl. V Dreyfusově době (píši o době Dreyfusově, protože kdo
si dnes ještě pamatuje jména tehdejšího francouzského prezidenta,
předsedy vlády či ministra spravedlnosti) totiž neexistovaly psací
a kopírovací stroje, magnetofony, faxy, počítače, elektronická pošta – dopisy byly tenkrát dopravovány vlaky či parníky. Telegrafy
byly v počátku svého rozvoje. Z hlediska vyšetřovacích a soudních
procedur je dvanáct let koncem dvacátého století mnohonásobně delší dobou než koncem století devatenáctého. Proto i ostuda
a hanba, která padá na naši zemi, je mnohonásobně větší než ta,
která postihla Francii v Dreyfusově době. Knihu o MUDr. Yektovi
Uzunoglu by měli profylakticky a povinně číst všichni naši politici:
minulí, současní a zvláště budoucí. Až budou příští volby – jedna
z nejdůležitějších otázek ke kandidátům by měla být: četl jste tuto
knihu? A co uděláte pro to, aby bezpráví, hrubost, cynismus byly
co nejdříve a do hloubky vymýceny z našeho policejního, zastupitelského a soudního systému, z našich vyšetřovacích vazeb i věznic a aby se tam nikdy v budoucnu nemohly znovu objevit? Doktor Uzunoglu ztratil 13 let svého života ve vězení a v nesmyslných
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vyšetřováních a soudních procedurách, které mohly být ukončeny
za zlomek této doby.
Naše země má před doktorem Yektou Uzunoglu velký dluh:
jako německý občan se mohl na naši justici dávno vykašlat a opustit svou druhou vlast, kterou se pro něho stala naše země. Ale Kurdové (a při čtení jeho životopisu se dozvídáme, že vlastně není
Kurdem „čistokrevným“: obě jeho babičky byly arménskými sirotky, zachráněnými Kurdy při velké turecké genocidě arménského
národa v roce 1915) jsou hrdým a tvrdohlavým národem – boj, který léta vedl s naší justicí, byl bojem, jenž je dnes důležitější pro
naši zemi, pro nás všechny, než pouze pro něho osobně. Léta, která
kurdský lékař ztratil v boji s českou justicí, snad přispějí k nápravě
naší justice a vůbec k nápravě věcí veřejných v zemi, kterou tvrdohlavě považuje za svou druhou vlast.
Na jaře 2006 udělila Nadace Charty 77 kurdskému lékaři
MUDr. Uzunoglu Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost.
Jejímu slavnostnímu předání v Zrcadlové síni Klementina byl přítomen bývalý prezident Václav Havel, který laureátovi poblahopřál
a připil si s ním na zdraví.
Publicita, kterou kauza Uzunoglu vyvolala nejen v českých,
ale i zahraničních médiích, absurdita obvinění a zřejmá vykonstruovanost důkazů, skutečnost, že „zásahu“ proti dr. Uzunoglu
se zúčastnili policisté dnes odsouzení v kauze Berdychova gangu,
začala nakonec nést své ovoce. Pomohla tomu i hladovka, kterou
dr. Uzunoglu vyhlásil přesně dvanáct a půl roku po svém zatčení
a ke které se přidaly – stejně jako k textu původního prohlášení –
stovky známých občanů.
21. dubna 2007 vynesl nakonec soudce Mgr. Vítězslav Rašík
první rozsudek: MUDr. Yekta Uzunoglu se odsuzuje… k podmíněnému trestu ve výši dvou let (tj. k době o šest měsíců kratší, než kterou
strávil ve vyšetřovací vazbě) s odkladem na 5 let. Jeho spoluobvinění,
kteří se nacházejí v Turecku, k vyhoštění z naší země. „Nepotrestán“
zůstal Kurd Abdulgafur Gökmen, který záhy po propuštění zemřel
na důsledky zanedbání lékařské péče v litoměřické věznici.
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Soudní přelíčení připomínalo špatně zinscenovanou tragikomickou frašku. Při vyhlášení rozsudku se soudce Vítězslav Rašík
musel cítit značně nejistě: do malé zasedací síně, kde mimo dr.
Uzunoglu byl tucet ctihodných občanů naší země, povolal kolem
patnácti ozbrojených strážců. Na každého novináře a stoupence
dr. Uzunuglu nejméně jeden ozbrojenec!
Všichni obvinění se proti rozsudku na místě odvolali.
Dne 31. července 2007 se sešel senát odvolacího městského
soudu pod předsednictvím JUDr. Felicie Hruškové a vynesl deﬁnitivní verdikt: dr. Yekta Uzunoglu a spoluobvinění jsou nevinni. Od
zatčení do osvobozujícího rozsudku trvala kauza Uzunoglu 12 let,
deset měsíců a sedmnáct dnů. Započteme-li tři přestupné roky, bylo
to přesně 4 701 dnů!
Dovolím si nakonec vyslovit jedno skromné přání. Až rozsudek nabude právní moci a doktor Uzunoglu bude prohlášen všemi instancemi za nevinného a všichni se budou divit, proč taková zřejmá věc trvala tak dlouho – měl by si Václav Klaus, který
zastával v době, kdy se aféra Uzunoglu odehrávala, funkce premiéra, předsedy Poslanecké sněmovny a nakonec i prezidenta, najít
chvíli času přijmout doktora Uzunoglu a při šálku kávy či sklence
koňaku jménem naší země pronést jednoduchou větu: je nám to
líto, promiňte. A prezident, kterému to ústava dovoluje, by ho měl
vyznamenat jedním z našich nejvyšších řádů. MUDr. Yekta Uzunoglu by si to zasloužil a navíc by se to slušelo. Více než jemu by však
prezidentská omluva a ocenění prospěly naší zemi. Francouzský
prezident již před sto lety dobře vytušil, jak podpořit velikost své
země. Vyznamenání A. Dreyfuse je asi jeho jediným činem, který
si svět po sto letech ještě pamatuje.
František Janouch,
5. srpna 2007
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Věnováno mé ženě Monice
Y. U.
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I. Hrdí a tvrdohlaví

Profesor Janouch v úvodu této knížky přirovnal váš příběh ke
smutně proslulé Dreyfusově aféře. V čem vidíte analogii?
Když jen na chvíli si promítneme to, co potkalo před více jak sto lety
Dreyfuse, tj. Žida, který zájmy Francie hájil houževnatěji než mnozí „dobří francouzští rodáci“, a porovnáme-li to se za posledních
třináct let mně vsugerovaným osudem, v mém druhém domově,
musíme zákonitě dojít k závěru, že důvody těch obou tragédií jsou
identické. Jak pro Dreyfuse, tak pro mne, ale i pro zdejší společnost.
Reakce dobrých rodáků a dobrých rodáckých politiků na začátku
obou afér, ale i dlouho poté byly stejné. A sice z jednoho jediného
popudu; z xenofobie. Dlužno konstatovat, že tento tragický a smutný syndrom evropské civilizace, alespoň v případě České republiky,
se od doby Dreyfuse vůbec nezměnil, přestože již dávno nežijeme
za kopečky či za železnou oponou a někdy ani nestačíme držet
krok s vývojem a možnostmi novodobých komunikačních prostředků. Ale v pohledu dobrých rodáků na jen trochu jinou barvu,
náboženství či temperament se nezměnilo mnoho.
Obě kauzy se odehrály ve formálně demokratických
společnostech, ta vaše až v roce 1994…
Ale ta demokracie za ta dlouhá léta ještě „nestačila“ pronikat do
myslí činitelů – soudců, státních zástupců, ale ani novinářů. Takže
sice žijeme oﬁciálně v demokratickém státě, ale to, co jsou občané či spoluobčané nuceni dennodenně prožívat, má s demokracií
a právním státem pramálo společného. A o tom, co jsou nuceni
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prožívat „barevní“, ani nemluvě. À propos když už jsme u té demokracie, myslím si, že i za totality (když nepočítám politické kauzy),
byla spravedlnost k právu blíž než dnes.
V jakém smyslu? Chcete říci, že váš případ má povahu
politického procesu?
Byla to ve své podstatě kauza ekonomická. Jenže politika je dirigovaná ekonomikou a čím dál tím víc se stává loutkou ekonomiky –
a z tohoto aspektu je to tedy kauza i politická. A ti, kteří tuto kauzu
iniciovali, profesionálně zneužili jak tehdejší „politické možnosti“,
tak tehdejší politické činitele.
Popíšete čtenáři Dreyfusovu aféru?
Dreyfus byl francouzský důstojník, čestný, velmi úspěšný; ale byl
to „jenom“ Žid. A tenkrát ve Francii začala nová vlna bujení antisemitismu. A to čtyři sta let po inkvizici a vyhnání Židů z Iberského
poloostrova. A ta nová vlna nezačala tenkrát v Německu, ale ve
Francii. Aby jejich „svaté tažení“ proti Židům mělo společenskou
a politickou podporu, tak si vybrali Dreyfuse jako obětního berana.
Ministerstvo války jej obvinilo, že údajně měl být agentem německé říše. K jeho odsouzení stačilo jen, že byl Žid. Jako velezrádce
byl odsouzen na doživotí a trest si musel odpykat na Ďábelských
ostrovech, kde byl podroben mučení a různým útrapám. Jenom
díky tomu, že se světoznámý francouzský spisovatel Emile Zola
i za cenu toho, že riskoval svoji existenci, postavil proti tomu bezpráví a společenské hysterii, mohl se Dreyfus po sedmi letech vrátit
do Francie a po dvanácti letech byl plně rehabilitován. A tím Emile Zola civilizovaným občanům dokázal, že s kuráží může i jeden
jediný člověk porazit hydru.
V čem tedy je ona analogie?
Nejméně ve dvou rovinách. Snad existuje něco mezi nebem a zemí…
Jsem pověrčivý a věřím, že datum třináctého i číslo třináct jako
takové mi přináší neštěstí; třináctého obvykle nevycházím z domu.
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Třináctého září 1994 jsem to porušil a byl jsem zatčen. Také Dreyfus
byl pověrčivý na číslo třináct – jeho zatkli třináctého října 1894. To
je, řekl bych, transcendentální rovina.
Ale je tu i rovina věcná: jak liberálním intelektuálům, tak přívržencům Druhé internacionály se dlouho nechtělo v Dreyfusově
aféře věřit, že by ministerstvo války mohlo vědomě zosnovat něco
tak zrůdného, a všemožně se vymlouvali, aby se ve věci samotné
nemuseli angažovat. Přehlížet bylo pohodlnější a nikdo z nich
nechtěl nést sebemenší odpovědnost. Podobně tomu bylo v mém
případě.
Ani Židé žijící ve Francii nechtěli věřit, že to, co začalo
s Dreyfusem, se rozšíří do celé společnosti a že se také oni později
můžou stát terčem podobných útoků – což se následně, nejenom ve
Francii, stalo a bohužel stává i dnes. Takže za podobným případem
není třeba vždycky hledat něco velkého, tajného a komplikovaného; tvrdil jsem to více než dvanáct let.
Ostatně Dreyfuse rehabilitovali právě po dvanácti letech, pak
slavnostně dostal z ruky prezidenta nejvyšší francouzské vyznamenání – Légion d’honneur neboli Čestnou legii. Vrátili mu veškeré vojenské hodnosti. A pochopitelně ho odškodnili. A to je zatím
jediný bod, kde nelze na Dreyfusovu analogii navázat.
Dobře, Dreyfusův příběh měl částečně jistě rasový či etnický
podtext. A váš?
A můj snad ne? Mám snad světlé vlasy a modré oči? Pocházím snad
z Laplandu?
O Kurdech zde panuje velmi povšechné povědomí, chybí
korektní informace…
Je to snad chyba Kurdů? Již sedmnáctým rokem tady žijeme ve svobodné společnosti a máme veřejnoprávní televizní stanici, za kterou jako koncesionáři platíme poplatky, aby nás vzdělávala. A to
vzdělávání má ve svém kodexu tučně napsané. Místo aby tato stanice či podobné veřejnoprávní instituce národ vzdělávaly, napsaly
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či odvysílaly o mně, že jsem maﬁán, jako kdyby zákony neexistovaly.
A to je jen názorný příklad. Když je taková úroveň veřejnoprávních
institucí, které slouží všem ostatním, jenom ne občanům, tak se
nedivte, že občan se toho o světě dovídá možná míň než za totality.
Kurdský problém vznikl po první světové válce, kdy se dělilo území, na kterém žijí Kurdové. Bylo rozděleno mezi čtyři státy.
Angličané byli tou vítěznou mocností, která měla pro tento region
hlavní slovo. Následky versailleské smlouvy Středoevropané znají:
byla de facto příčinou druhé světové války.
Ty čtyři státy, mezi něž byl Kurdistán rozdělen, jsou Turecko,
Írán, Irák a Sýrie. Angličané už tehdy věděli, že Kurdistán má velké
zásoby ropy a nerostných bohatství, a nepřáli si, aby na tak bohatém území vznikl jen jeden stát. Tuto politiku aplikovali v tomto
regionu či jinde i vůči jiným národům.
Jednotný Kurdistán ale přece neexistoval ani předtím…
Ne, ale byli jsme součástí osmanské říše, a ta, jako taková každá říše,
byla tolerantní vůči různým národnostním či náboženským menšinám. Jen připomínám, že Židé před masakrem v Evropě před pěti
sty lety našli přístřeší právě v osmanské říši. Lze konstatovat, že za
osmanské říše bylo Kurdům daleko lépe než po vyhlášení Turecké
republiky v roce 1923, kdy proti nim začalo vrcholit to bezpráví,
které přetrvává dodnes.
To je pro nás Středoevropany skutečně neobvyklý výklad historie.
Víte, záleží totiž na tom, jaké máte historické prameny. Tady ve
střední Evropě, v různých fázích dějin se historie psala na objednávku, obzvlášť pak ve 20. století. Nacistická ideologie „objednala“
u takzvaných historiků výklad či popis dějin po svém. A o panovnících komunistických režimů nemluvě. Proto jsem tudíž vůči mnoha autorům dějin kritický. Jelikož téměř žádné říše nebyly založeny
na principu národa, chovaly se vůči národnostním menšinám tolerantněji než pozdější tzv. nacionální státy. Obě světové války v Evropě vyvolala vlna nacionalismu. Národy koncem 19. století bohužel
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přijímaly nacionalistickou ideologii a viděly v ní svoji identitu; a to
platí v Evropě i pro 20. století. Němci to „jenom“ přehnali a tvrdě na
to doplatili. A pak teprve, po té největší tragédii v lidských dějinách,
se od toho všichni museli distancovat. Ale jelikož některé mladší
národy nacionalismus se vším všudy, včetně té strašné války, holocaustu, a těch neuvěřitelných tragických dopadů, nepoznaly, lpí
bohužel na nacionalistické ideologii dodnes. A dnešní Turecko je
toho příkladem.
Jak se projevuje turecký nacionalismus?
V tom, že turecký stát neuznává a diskriminuje ostatní národy,
národnostní menšiny a etnické skupiny, které na tomto území žijí.
To znamená, že neuznává jinou identitu než tureckou a následně
islámskou. I když dle mezinárodních úmluv, ke kterým je Turecko
vázáno, by mělo alespoň tolerovat křesťanské menšiny, což nečiní. Přestože Turecko jako následník osmanské říše bylo založeno
na území, kde žilo mnoho národů a mnoho náboženství. Za 84 let
trvání tureckého státu se jim téměř podařilo, když nepočítáme
Kurdy, „vyčistit“ Turecko od všech ostatních etnických či náboženských menšin. V současné době v Turecku najdete už jenom pramálo Řeků, Arménců, Asyřanů, Suriánů, Lazů, Jezidů a dalších.
A to pramálo, které tam zůstalo, je vystaveno neuvěřitelné diskriminaci. Mají jen dvě tři možnosti; buď Turecko opustit (příklad Řeků,
Arménců a Jezidů), anebo se nechat nuceně asimilovat na Turky.
A ta třetí možnost je ta krajní, kterou zvolili některé kurdské politické strany, a to bojovat proti tomuto bezpráví se zbraní v ruce.
Kurdů je třicet pět milionů, přičemž jenom v Turecku jich
žije osmnáct. A tak jako všechny ostatní menšiny, ani Kurdové tam
nemají na vlastní identitu právo.
Dalo by se vaše jméno srozumitelně přeložit do češtiny?
Než ho přeložím, musím vám celou tu neuvěřitelnou anabázi vysvětlit. Jmenuji se Yekta Geylani. Jelikož kurdská jména byla v Turecku
zakázaná, byli jsme nuceni přijímat „oﬁciálně“ turecká jména, a tak
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jsem se musel násilím jmenovat Ergün Uzunoglu. Násilím stejně
tak jako moji rodiče a prarodiče. Stejně jako žádný Kurd v Turecku jsem neměl právo ani na svoje kurdské jméno. A téměř každý
Kurd má vedle vnuceného tureckého oﬁciálního jména ještě „svoje“
vlastní neoﬁciální jméno a příjmení, která jdou s rodinami stovky
let – která jsou ale oﬁciálně zakázána.
Teprve až mnohem později jsem z evropského exilu zažaloval turecký stát a velmi náročnou a nákladnou soudní cestou jako
první Kurd vůbec, soudní spor s tureckým státem vyhrál a prosadil
aspoň to kurdské křestní jméno Yekta do matriky. Na příjmení se
nedalo turecký stát zažalovat, proto mi to turecké příjmení zůstalo.
Poté však, co jsem nabyl německé občanství, mohl jsem si konečně
zanést do osobních dokladů i to kurdské příjmení Geylani… Avšak
toho tureckého se zbavit nešlo.
Takže zpátky k vaší otázce. Yek znamená v kurdštině JEDEN,
Yekta bych přeložil jako JEDINEC. A Uzunoglu? Uzun v turečtině
znamená VELKÝ a oglu je SYN: tedy SYN VELKÉHO. Doma mi
vždycky říkali Yekto, protože kurdština patří k těm několika málo
jazykům, které mají pátý pád, vokativ.
Oﬁciálně jste se ke kurdské národnosti hlásit nesměl?
Nesměl. Slovo KURD bylo donedávna zakázané, až do ledna roku
2006. Teď už to sice zákon nezakazuje, ale komisař EU musel konstatovat, že v praxi zákaz platí pořád. Teprve pokud by se Turecko
stalo členem Evropské unie, byl by to pro Kurdy velký krok vpřed.
Pak by totiž muselo dojít k demokratizaci celé turecké společnosti,
celého Turecka, a pochopitelně by se musel změnit i jeho vztah
k národnostním menšinám.
Před časem o vás vyšel článek s titulkem „Turecký lobbista
v rukou české justice“. Co vy na to?
No, není to před časem, to bylo před mnoha lety. Ten text znám. Vyšel
v Respektu a napsal ho Jaroslav Spurný. Později se mi omluvil, že
nebyl dostatečně informovaný. Já nejsem ani Turek, natož turecký
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lobbista. Jsem Kurd, lékař, podnikatel a spisovatel. Může se vám to
zdát jako paradox, ale kdyby Kurdové nebyli potlačeni, asi bych se
tak citelně ke kurdskému národu nehlásil. Já se identiﬁkuji proti bezpráví, kterému jsou vystaveni.
V čem jsou největší rozdíly mezi Kurdy a Turky?
Praví Turci pocházejí ze Střední Asie, z území nedaleko Mongolska. Kdežto Kurdové vždycky žili na Středním východě, v oblasti
hory Arrarat. Je to antický národ. Předkové Kurdů jsou Medové.
I fyziologicky vypadáme jinak.
Turky a Kurdy ale rozděluje také jazyk. Kurdština patří k indoevropské skupině, kdežto turečtina k turkotatarským jazykům, které jsou podskupinou ugroﬁnských jazyků; turečtina má tedy blíž
k maďarštině než ke kurdštině a kurdština má kupodivu blíž k češtině než k turečtině. I když od Česka je naše země vzdálená asi čtyři tisíce kilometrů. Málo se ví, že existuje kurdská literatura. Máme
bohatou literaturu, která je od roku 1923 v Turecku potlačená, lépe
řečeno zakázaná. Pokud chce tamní kurdský spisovatel psát kurdsky, buď musí opustit Turecko, nebo musí počítat s tím, že bude
pronásledovaný.
Co je ale asi nejdůležitější, je fakt, že náš morální kodex je
jiný. Turci byli původně nomádi a k životu, k různým hodnotám
včetně přátelství měli a stále mají jiný poměr než Kurdové, kteří žijí
na tomtéž území už deset tisíc let.
Jaký je váš osobní vztah k Turkům?
Mám mezi Turky jen málo přátel. Důvodem je to, co jsem říkal:
ten rozdílný morální kodex. Nomádské národy mají jiný kodex než
národy usedlé. Uvedu to na příkladu sousedských vztahů. U tradičně usedlých národů jsou ctěny, kdežto nomádské národy ani
takový vztah neznají, protože žádné sousedy nemají. Turci sice už
nomádi nejsou, ale donedávna byli a jsou stále nositeli tureckého
nomádského válečného kodexu. Abyste mi správně rozuměl, já je
neodsuzuji, jen se je snažím vnímat takové, jací jsou.
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Jsem přesvědčen, že existuje národní charakter. O Turcích se
říká, že jsou krutí. Já bych spíše řekl, že jsou zákeřní než krutí. Krutost k tomu patří; projeví se ve chvíli, kdy ji nečekáte. Kurd, když
dá slovo, i za cenu života je musí dodržet. Platí to pro muže i ženy.
Kdežto Turek hledí na všechno účelově.
Musím ale znovu podotknout, že Turek není Osman. Tady
v Evropě se z neznalosti míchají dva pojmy. Když se řekne osmanská říše, vnímá se to automaticky jako turecká říše. Jenže Osmani
turecky ani nemluvili. Mluvili osmanštinou a ta má blíž k indoevropským jazykům než k turkotatarským, navíc jak už jsem říkal,
měli tolerantní postoj vůči ostatním národům, národnostem a náboženstvím. A osmanská šlechta po dobu asi tří set let uzavírala
manželství se ženami z polských šlechtických rodin. Poláci se totiž
jednu dobu přátelili s osmanskou říší, protože měli společného
nepřítele: Rusy.
Ale neberte mě za slovo, hovořím v obecné rovině, všude se
najdou i lidé dobří. Vážím si některých turecky píšících spisovatelů. Například básníka Nazima Hikmeta (část jeho předků pocházela
z Polska), dále spisovatele Orhana Pamuka, loňského nositele Nobelovy ceny za literaturu (jeho prarodiče byli Židé) a dalších. Pamuk se
otevřeně odvážil mluvit o genocidě spáchané na Arménech a Kurdech začátkem 20. století. Přestože je jediným občanem Turecka,
který obdržel Nobelovu cenu, bylo právě kvůli tomu jeho vyjádření
vůči němu zahájeno trestní stíhání, bylo mu vyhrožováno a v zájmu
svého vlastního bezpečí opustil Turecko a nyní žije v USA.
Co je pro vás jako Kurda nejdůležitější?
Pro nás Kurdy je důležitý náš morální kodex, který je nadevše. Tento
kodex jsem se snažil udržet i v exilu. Pochopitelně znám i Kurdy, kteří
se v evropské společnosti rychle asimilovali. Já se, myslím, na rozdíl
od nich integroval. Sice umím několik jazyků a prošel jsem několika
evropskými kulturami, ale snažil jsem se zachovat si svou identitu –
v tomto ohledu jsem Kurd. Ale národnostně ne, nejsem nacionalista!
Nacionalismus považuji za nejstrašnější ideologii lidských dějin.
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Kurdové jsou důstojní. Neutíkají před bezprávím. Je to rovněž
mimořádně hrdý národ! Jsou to horalé, věrní tradičním hodnotám.
Začíná to rodinou: jsou věrní manželce, svým dětem, rodičům, prarodičům, přátelům, svému spolku.
S tím ovšem souvisí i jedna vlastnost, a to je tvrdohlavost.
Mohl byste ji také nazvat důsledností. To záleží na úhlu vašeho
pohledu.
Mluvíte o cti, hrdosti, a co pojem respektu a tolerance?
Se zrychleným vývojem techniky, hospodářství i životní úrovně
se v některých kruzích v Evropě zkrátila paměť. Fundovaní občané by však přesto mohli znát jméno Saladin. To byl onen kurdský
panovník, který se následně stal sultánem celého islámského světa
a který svým postojem zažehl světlo tolerance a respektu v tehdejší
středověké Evropě, utopené v temnotě. Sultán Saladin ovlivnil myšlení v Evropě na několik následujících století. Připomínám jenom
významného německého ﬁlozofa Lessinga, který své stěžejní dílo
Modrý Nathan opřel o toleranci k jiným náboženstvím a o víru
v rozum pocházející právě od Saladina. A ta tolerance je jednou
ze základních vlastností Kurdů. Proto také mohli v míru žít tisíce
let s Arménci, Židy, Asyřany, Suriány a dalšími vedle sebe. Když
dnes přijdete do Izraele, najdete tam stovky tisíc Židů z Kurdistánu,
kteří stále pečují o kurdskou kulturu a jazyk, který si z Kurdistánu
s sebou přinesli, a stále na Kurdy vzpomínají nostalgicky v dobrém
jako na svoje přátele.
Turecko je zemí, kde se v politické praxi dlouhodobě střetávají
náboženské ortodoxie a sekularistické proudy, kde je setrvalý
spor ideologií. Jedna z nich je i komunistická. Jaký je v těchto
věcech převažující postoj Kurdů?
V islámském světě jsme považováni téměř za nemohamedány, protože obecně nedodržujeme ortodoxní pravidla islámu. Třeba u nás
ženy nemusí nosit závoj, neexistuje zákaz komunikace mezi mužem
a ženou, všichni společně stolují, při oslavách společně tancují, což
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je pro většinu mohamedánů nepřípustné. Jsme původně matriarchální společnost; islám sice částečnou změnu přinesl, ale hlavní,
rozhodující slovo v rodině vždycky měla naše matka.
A co se týče postoje ke komunismu, Kurdové jsou velice kritičtí vůči komunistické ideologii, která nectí tradice. Jakmile se někdo
zříká tradice a začíná od nuly, není to Kurdům dvakrát sympatické.
Říkal jste, že kurdská emancipace je v Turecku politicky
nemožná, panují represe…
Máme několik nadací, které se snaží zachránit část kurdské kultury, aby úplně nezanikla, ale ty nadace jsou i dnes potlačené a pronásledované. Máme sice také své politické strany, ale ty jsou taktéž
pronásledované. Chybu vidím spíš v politice tureckého státu než
u Kurdů. Kdyby se tyto strany mohly svobodně a demokraticky
vyjadřovat, lidi by ani nenapadlo uchylovat se k ilegálním organizacím. Jelikož Turci kurdské politické strany pronásledují a diskriminují, část Kurdů k těmto ilegálním stranám tíhne. Když nemají
možnost vyjádřit se demokraticky, zkusí to se zbraní v ruce, což je
tragédie jak pro Kurdy, tak pro Turky. Střílejí po sobě navzájem už
nejmíň dvacet let, bohužel.
Mluvíte o ozbrojené Dělnické straně Kurdistánu. Vy sám jste se
politicky neangažoval?
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, kurdské ani jiné;
od sedmnácti let žiji v Evropě, takže jsem mohl třeba v Německu
vstoupit do sociální demokracie nebo ke křesťanským demokratům nebo do Strany zelených. Ostatně zakladatelé Strany zelených
byli moji přátelé (Petra Kelly, Gert Bastian, Roland Voigt) a opakovaně se mě ptali, jestli bych se nestal jejich členem. Přesto jsem ale
nikdy do žádné strany nevstoupil.
A kdybyste si měl volit mezi českými politickými stranami?
Vůči politickým stranám jsem náročný – rád bych viděl stranu, která
by měla něco ze zelených, sociální aspekt od sociálních demokratů
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a byla ekonomicky konzervativní. A takový trojkombinační hybrid
vznikne jen stěží.
Když jsme mluvili o komunistech, jejich postavení na české
politické scéně je velmi speciﬁcké. Mají relativně vysoký
a stabilní voličský potenciál, ale zatím nulový potenciál koaliční.
Do vlády je zatím nikdo nepustil, takže fungují bez exekutivních
starostí a přímé odpovědnosti, což je pro ně pohodlné,
a získávají tak laciné body…
Pokus integrovat komunisty do vlády, a tím je znemožnit provedli
v osmdesátých letech ve Francii. Prezident Mitterrand je vzal do
vlády někdy v osmdesátém druhém či třetím a svěřil jim ministerstvo spojů. A oni se opravdu za dva roky znemožnili. Jinak to
ani nešlo: mohli z rozpočtu čerpat jen přidělenou částku, protože
neměli v parlamentu většinu.
Ačkoli si mohli spočítat, jak to dopadne, riskli to, protože
každá politická strana chce být u moci. Když máte moc, můžete
získat i ﬁnanční prostředky: jak pro sebe, tak pro svou stranu. A to
i s vědomím, že je to běh na krátkou trať.
Tak to tady nedávno udělala DEU a Unie svobody. Věděli, že
nebudou znovu zvoleni; přesto šel Karel Kühnl řídit ministerstvo
obrany a Pavel Němec ministerstvo spravedlnosti. A Karel Kühnl
na poslední chvíli podepsal nákup těch superdrahých transportérů, i když věděl, že jeho vláda už to platit nebude. Myslím, že jednal
nezodpovědně. Možná ne protizákonně, zato nemorálně. Tady prostě chybí morální kodex; zákon všechno upravit nemůže, ale existují
i nepsané zákony.
Říkal jste, že jste se neangažoval politicky. Asi by bylo přesnější
říci: stranicky. Protože v dnešním Turecku vás znají od 80. let
zejména kvůli vašim politickým aktivitám…
To je pravda. Spoluzakládal jsem Kurdský institut v Paříži. Byl
první svého druhu, vznikl s podporou francouzské vlády. Společně s tehdejším ministrem kultury Jackem Langem, významným
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evropským politikem, jsme chtěli poukázat na to, že UNESCO při
zachraňování ohrožených kultur neplní své povinnosti. A o šest
měsíců později jsem podobný institut založil v Německu; žilo tam
tehdy asi půl milionu Kurdů. Chtěli jsme jednak pomoci integrovat je v hostitelské zemi, jednak jsme se snažili zachránit aspoň
část kurdské kultury, odsouzené k zániku. A potom vznikl Kurdský
institut také ve Washingtonu. Všechny tyto instituty získaly podporu vlády hostitelské země, nebyly to tedy žádné emigrantské,
separatistické nebo teroristické organizace. Jsou to instituce vzdělávací. Důležité je oddělení jazyka, kde vědci zkoumají kurdštinu,
dále oddělení etnograﬁe a také oddělení integrace Kurdů v té které
zemi. Patří tam i velká knihovna. Pochopitelně jsou všechny kurdské instituty přístupné veřejnosti.
O těchto aktivitách a vaší roli v nich natočily německé
veřejnoprávní televize ﬁlmový dokument…
Německá veřejnoprávní televize mne znala již z mého dřívějšího
působení v organizaci Lékaři bez hranic, ale také v osmdesátých
letech z mého působení v Kurdském institutu a dalších humanitárních organizacích. Když se tato stanice dozvěděla, že slavnostní
předávání Krieglovy ceny se bude konat 1. června 2006, tak sem
německá televize poslala tým, aby o mně a této kauze natočil dokumentární ﬁlm.
Ale i v kurdském tisku na celém světě o mně vycházejí často
články; od kurdských levicových novin až k těm ultrakonzervativním, včetně listu iráckého prezidenta Džalála Talabániho či
Masúda Barzáního. Vracejí se i k mým aktivitám v osmdesátých,
ale i devadesátých letech, kdy jsem předvídal problémy, které
potkají jak Kurdy, tak hostitelské země, a zdůrazňují, že doba mi
dala za pravdu.
Připadáte si jako jakýsi kurdský vyslanec v Čechách či v Evropě?
To jsou silná slova. Ale je fakt, že v Čechách byste těžko hledal známějšího Kurda a v Evropě jich může být několik stejně známých.
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Jeden z nich, můj bratranec, je prezidentem Kurdského institutu
v Paříži – profesor Kendal Nezan. Teď jsem poprvé zveřejnil, že
patříme do jedné rodiny.
Jak byste zhodnotil americké angažmá v dnešním Iráku a postoj
USA vůči Kurdům?
Myslím, že nová americká politika na Středním východě směřuje
k demokratizaci diktátorských režimů. Není žádným tajemstvím,
že Amerika v sedmdesátých letech, v době studené války a polarizace světa mezi komunismem a kapitalismem, podporovala islámský fundamentalismus; bylo to hlavně v Afghánistánu, ale i jiných
zemích Středního východu, a podporovala i diktátory, jako byl
Saddám Husajn či saúdskoarabský král Fajsal. Pak ale pochopili,
že to není východisko, takže došlo k razantní změně zahraniční
politiky – a v současné době právě USA bojují vehementně proti
radikálnímu islámu, ale i proti různým diktátorským režimům na
Středním východě. Podpora islámského fundamentalismu a fanatismu už není dobrá ani pro jejich vlastní zájmy. Svým způsobem
se možná dá říci, že napravují to, co kdysi spolupůsobili.
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II. Žít přece je krásné

Zmínil jste svou rodinu, dětství. Na co z těch časů vzpomínáte?
Mí rodiče už bohužel nežijí. Můj otec byl právník. I moji sourozenci
jsou právníci; ve společnosti, kde je bezpráví běžné, každá rodina
posílá alespoň jedno dítě na právnickou fakultu, mylně se domnívajíc, že stane-li se právníkem, dopomůže jí ke spravedlnosti.
Mám dvě sestry a bratra. Starší bratr je právník, starší sestra
je ředitelka jedné velké banky v Turecku a další sestra byla také
právnička, teď je v invalidním důchodu.
Rád vzpomínám na výlety s otcem v džípu, se kterým jezdím
dnes po Česku. Byl vyroben v roce 1945 k vojenským účelům, Američané ho nechali v Turecku, otec džíp v padesátých letech koupil
a často nás jím vozil. Často jsme jezdili k řece Tigris. Biblická řeka.
První kapitola Genesis. Určitě jsem měl to, čemu se říká šťastné dětství. Měl jsem tolerantního otce a vzdělanou matku, velice milou;
oba se vzájemně doplňovali. Otec se jmenoval Ahmed a matka Zeliha, to je jméno ze Starého zákona.
Zažil jste s nimi nějaký konﬂikt?
Otec mi dal jednou facku, to bylo poprvé a naposledy v mém životě.
Dozvěděl se, že je chci opustit a odjet do Evropy. Bylo mi necelých
patnáct let. Otec mě dobře znal a věděl, že když něco řeknu, jednou
to docela jistě udělám. Strašně ho bolelo, že chci opustit rodinu.
(Odešel jsem z domova o dva roky později, v sedmnácti.) Jinak na
mě ruku nikdy nevztáhl. Ani matka nás nikdy neuhodila. V normální kurdské rodině se děti nebijí.
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V kurdské rodině děti obecně nemusí být „poslušné“ jako
v archaické rodinné struktuře Evropy. Dítě je od nějakých devíti
desíti let považováno za dospělou osobu, zúčastňuje se rodinných
sezení i důležitých debat a nikdo je neokřikuje. Podobně v kurdské
rodině děti nikdo násilím nenutí, aby se učily, záleží to na jejich
svobodném rozhodnutí. Proto jsem tak rád poznával různé kultury
a jejich vztah k dětem. Díky tomu, že mohu srovnávat, musím obdivovat Kurdy, s jakou tolerancí a respektem se chovají vůči dítěti:
berou je jako osobnost. To v Evropě chybí, hlavně ve středoevropských poměrech. Učil jsem se dobře, ale nikdo nad námi nestál
a nevnucoval nám své představy tak, jak se tomu často děje tady.
Přesto: dětství, ani to nejšťastnější, není samá idyla…
Ano. Poznamenala mě natrvalo jedna velká křivda: učitel angličtiny
se nás ve škole ptal, jestli jsme Kurdové, nebo Turci. Řekl jsem, že jsem
Kurd, a on mě u tabule zbil. Angličtinu jsem se učil dlouhá léta, umím
anglicky číst a psát, ale od té doby jsem anglicky nepromluvil. Kdybyste mě zabil, nedostanete ze mne jediné anglické slovo. I když jsem
ve Švýcarsku vyhledal pomoc významných psychoanalytiků, abych
v sobě toto trauma odboural, nepodařilo se to. Občas to vede k trapným situacím; tak třeba v roce 1985 jsem přijel do New Yorku, hostitel
uspořádal večeři a mne posadili vedle Eduarda Kocha. Eduard Koch,
Žid, byl velice populární starosta New Yorku, výjimečně dvakrát zvolený do této funkce. (Pokud se nemýlím, pochází z Karlových Varů.)
Seděli jsme vedle sebe, automaticky na mne promluvil anglicky, a já
se zeptal, jestli bychom nemohli mluvit francouzsky. Francouzsky
neuměl, tak jsem mu nabídl němčinu. Ze stejných důvodů jako já
anglicky, on nemluvil německy, i když uměl číst a psát – nesl si trauma z války. A tak jsme měli pochopení jeden pro druhého. Dopadlo
to tak, že já jsem na něj mluvil česky a on mi odpovídal anglicky.
Považujete se za autoritativního člověka?
Nevím, zda bych použil výraz autoritativní. Snad respektovaný, od
dětství jsem byl tzv. vůdcovský typ, to netajím. U dětí jsem měl
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respekt, nejen ve škole, ale i ve čtvrti, kde jsme vyrůstali, i když
jsem byl malého vzrůstu. Asi to bylo dáno i tím, že ve škole jsem
byl vždycky iniciativní. Vzpomínám si třeba, jak jsem v osmé třídě svolal spolužáky a přemlouval je, abychom vybírali peníze od
bohatých lidí, ke kterým patřil i můj otec, a za ty peníze pak nakoupili Ústavu Turecké republiky a rozdali ji vesnickým Kurdům, kteří
se tak seznámí se svými právy a povinnostmi. Jeden z těch kluků,
Mehmed Uzun, byl nejvýznamnějším kurdským spisovatelem, žil
ve Švédsku, byl to vlastně náš Karel Čapek. A v jedné své povídce
tenhle příběh popsal. Říkám byl, protože bohužel před měsícem
zemřel.
Tehdy jsme tímto způsobem rozdali tisíc výtisků! Ústava byla
malinká knížečka, velká asi jako dlaň, a obsahovala jen 120 nebo
130 paragrafů. Nás zajímal hlavně paragraf číslo dvanáct, který
říkal, že všichni občané jsou si před zákonem rovni. A Kurdové
byli vždycky pronásledovaní, zákon nezákon, jenom proto, že jsou
Kurdové.
Autorita v dětských kolektivech se získává obvykle fyzickou
aktivitou…
Hodně jsem v mládí sportoval a pomáhal rád dědečkovi na plantážích. Také jsem jezdil na koni. Dědeček měl vždycky několik
koní, byl vášnivý chovatel a nám vnukům své zkušenosti a lásku ke
koním předal. To se později ukázalo jako velmi užitečné. Vzpomínám si na svoji nejdelší cestu na koni. Vedla ze sovětsko-íránských
hranic až do Iráku. Bylo to za války v rámci organizace Lékaři bez
hranic. Ujel jsem tehdy na koni 450 kilometrů. Čtrnáct dní to trvalo, po horách, s lékařskou brašnou na zádech.
Souvisela vaše volba lékařského povolání s vaší výchovou
v rodině?
Můj strýc byl významný kurdský duchovní. Mohlo mi být tak devět,
když mi daroval knihu, překlad z angličtiny; jmenovala se „Chuť
zachránit lidský život“. Ta kniha mě poznamenala – chtěl jsem
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prostě poznat tu chuť. Od té chvíle jsem věděl, že chci zachraňovat
lidské životy. Mnohokrát jsem pak životy doopravdy zachraňovat
musel, hlavně ve válce.
Mluvíte o Kurdech, kurdství, jazyku, kultuře, hodnotách. K tomu
vás přivedla rodinná výchova?
Ano. Víte, v Turecku vychovávat dítě jako Kurda bylo za nás, jak se
říká lidově, o hubu. Nesmělo se mluvit kurdsky. Ale moji rodiče měli
úctu k našim tradicím, k naší kultuře, legendám, bájím a tyto hodnoty chtěli předat dalším generacím – a to byl jejich údajný hřích.
Maminka se mnou mluvila kurdsky a otec turecky, a to proto,
abychom později neměli ve škole potíže. Dědeček s babičkou na
nás mluvili kurdsky, protože turecky ani neuměli, a navíc jsme se
později dozvěděli, že obě babičky, z matčiny i otcovy strany, jsou
Arménky. Rodiče to před námi dlouho tajili, protože Arméni jsou
v Turecku pronásledovanější než Kurdové; být Kurdem a mít za
ženu Arménku vede bez přehánění ke společenské i jiné likvidaci.
A ačkoli to vypadá jako ve středověku, platí to ještě pořád, bohužel.
Daří se vám předávat kurdský jazyk a kulturu svým dětem?
Nebezpečí zániku kurdské kultury pominulo, proto netrvám na
tom, aby znali kurdštinu či kurdskou kulturu. Hlavně jsem chtěl,
aby každé moje dítě bylo člověkem, důstojným člověkem, nezávisle na tom, je-li Kurdem nebo Čechem. Nejsem nacionalista. Jsem
přesvědčen, že jsou to slušní, poctiví a pracovití lidé, a to mi stačí.
Co se vám vybaví při náhodné vzpomínce na dětství?
Moc rádi jsme stavěli mlýny na potoce. Začalo to někdy v pěti
letech, to byly malinké mlýny, pak jsme je zvětšili, a když mi bylo
čtrnáct let, vyráběli jsme na potoce elektřinu.
Kam jste zamířil, když jste opustil rodinu?
V sedmnácti letech jsem přijel do Berlína, do té doby jsem nebyl
nikde mimo Turecko. Turecko bylo centrálně řízený stát, a i když
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bylo členem Severoatlantického paktu, výjezdy občanů do zahraničí nebyly běžné.
Do té doby jsem cestoval leda po Turecku. Valnou část prázdnin jsme byli vždycky u dědečka; žil na velkém statku nedaleko
města Malatya, protéká jím Eufrat. Měl rozsáhlé meruňkové a jablečné sady – opravdový ráj pro děti. S rodiči jsme bydleli u Tigrisu
a v létě jsme zas jezdili k Eufratu, k další biblické řece. Nádherná
krajina, opravdový ráj na zemi. Dodnes se mi o ní někdy zdává.
Odjel jste z Turecka proti vůli rodičů?
Nakonec se s tím museli smířit. Jinak bych nemohl odjet, protože
sedmnáctiletý kluk mohl dostat pas jen s písemným souhlasem rodičů. Mí sourozenci zůstali doma. Po odjezdu netoužili tehdy ani později. Teď jezdí po světě dost často, ale žít jinde natrvalo by nechtěli.
Měl jste představu, co vás v Evropě čeká?
Vůbec ne. Nejdříve jsem se chtěl dostat do Paříže, což se mi podařilo. Francouzsky jsem sice uměl málo, ve škole jsme se učili anglicky. Do Francie jsem jel proto, že tam žil už dva roky můj bratranec,
dnes profesor jaderné fyziky v Collège de France a současně prezident Kurdského institutu v Paříži. Jel jsem do města Tours, z něhož
pochází Honoré de Balzac, René Descartes a které je centrem té
nejlepší francouzštiny vůbec. Tam jsem se začal učit francouzsky.
Jak jste svá studia ﬁnancoval?
Až do května 1971 mne ﬁnancovala moje rodina. Pak v Turecku došlo
k vojenskému převratu a vojáci zakázali bankám převádět peníze do
zahraničí. Proto jsem se obrátil na Bedir Chana, posledního kurdského knížete, který žil v Paříži, a ten měl pro mé potíže pochopení.
Budete se divit, ale nebylo vůbec těžké se k němu dostat.
Kurdští šlechtici nejsou jako ti evropští, jsou mnohem přístupnější.
Pamatuji se, že mi kníže při první návštěvě vlastnoručně přinesl
kávu a whisky, i když měl v domě služebnictvo. Mně bylo sedmnáct
a půl, jemu přes šedesát. Takoví jsou Kurdové. Díky jeho pomoci
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jsem si mohl vybrat stipendium jedné z pěti zemí. A ty země byly:
Sovětský svaz, Bulharsko, Polsko, Československo a Švédsko. A já
jel do Prahy.
To je zvláštní, čekal bych, že spíše zvolíte Švédsko.
V Československu po okupaci v roce 1968 nastala normalizace –
vy jste o tom nevěděl?
Znal jsem Jana Palacha, znali jsme Pražské jaro. Fotograﬁe ze srpna
1968 a Palachova pohřbu obletěly svět. Měl jsem takovou trochu mylnou představu, že Češi jsou hodně stateční lidé. Zanedlouho jsem
poznal, že to s tou statečností a hrdostí není úplně tak přesné….
Kdybych já byl Čechem, měl bych dost důvodů, proč na to být
hrdý. Máte Žižku, Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Tomáše Garrigue Masaryka, Antonína Dvořáka a řadu dalších. Někdo říká, že Jan
Žižka byl barbar a zločinec, já myslím, že byl bojovník. A že Jan Hus
byl stejně důležitý reformátor jako Martin Luther, jen měl tu smůlu,
že přišel sto padesát let před Lutherem, a dále, že tady nebyla tak silná
šlechta jako v Německu, která by ho podpořila ﬁnančně i vojensky.
Také můžete být hrdí na to, že máte tak hezký jazyk. Já češtinu mám rád – líbí se mi obratnost a mnohotvárnost toho jazyka. Je
to řeč vtipná, ale hlavně různorodá. Byl bych pyšný, že jsem Čech,
protože jste dali světové literatuře člověka, jako je Karel Čapek.
Stejně tak mám rád českou hudbu. Dotýká se duše. I na tu
mohou být Češi hrdí.
A především na svou zemi, protože je krásná. Kopce, řeky,
potoky, hory, lesy… Co chcete víc?
Zdá se vám, že si toho nedostatečně vážíme?
Vidím to jaké svérázný syndrom: Češi jsou nešťastní, i když mají
tisíce důvodů být šťastní.
A co příslovečný český smysl pro humor?
Ano, to byl jeden z prostředků boje proti totalitě, prostředek k přežití. Už od dob Rakouska-Uherska.
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Zeptám se jinak: čeho si na Češích vážíte vy?
Mohl jsem porovnávat s jinými kulturami, například s Německem, Francií a Kurdistánem; s Turky, Araby a Peršany. Když se tu
v roce 1990 rozpadl komunismus, valná část Čechoslováků (hlavně
Čechů), pracovala v průmyslu. Brzy na to nejméně třicet procent
těchto Čechů (přesné statistiky nemám), přešlo do oblasti podnikání, aniž by k tomu byli speciálně školeni. To proto, že Češi jsou
šikovní, přizpůsobiví. Museli být přizpůsobiví, někdy až moc. Ale
vytáhnout Němce z továrny, na druhý den ho postavit k výčepu
a říci mu: Odteď budeš dělat hostinského – to si neumím představit.
Češi umí taky žít, ve smyslu užívat si života. I v době totality
valná část Čechů měla rekreační chaty a víkend co víkend utíkali
z té represe do přírody, užít si život se sousedy chataři či vesničany. To vidíte málokde, alespoň ve východním Německu to v takové
míře rozhodně nebylo. A schopnost integrity Čechů je v podstatě
neomezená; třeba univerzitní profesor z lékařské fakulty přijel na
víkend do vesnice, kde měl chalupu: zdil komín, pil pivo se sousedy a z dálky, občas ani zblízka byste vůbec nepoznal, že se jedná
o vysokoškolského učitele a lékařskou kapacitu.
Není to spíš důkaz opaku: není trestuhodné, že režim
z profesorů dělal amatérské zedníky?
O zedníky byla nouze a profesor měl malý plat. Bylo lepší přežít
marasmus totality s humorem a produktivní prací než sedět v Praze a brečet nad osudem.
Češi jsou možná neodvážní, ale to způsobily dějiny. Malý
národ ve střední Evropě byl příliš často okupovaný a utlačený
a musel to nějak přežít. Vždycky jsem říkal, že Česká republika je
nárazníková země mezi dvěma impérii – německým (tím myslím
i Rakousko) a ruským. Tahle malá země přežila – i když za cenu
ztráty odvahy.
V tom je rozdíl mezi Čechy a Slováky. Jazykový rozdíl je malý, ale
mentalita je jiná. Slováci tak trochu kopírují uherskou hrdost, bojovnost a fanfarónství, kdežto Češi mají spíš tendenci ke švejkovině.
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Jaký jste měl názor na rozdělení federace v roce 1992?
Moc mě to mrzelo. A divil jsem se, že Silvestra slavila většina národa jako obvykle. Nikde žádné pobouření a smutek. Češi nemohli
pochopit, proč se to mne, Kurda, tolik dotýká. Ono totiž rozdělit
hodnoty je snadné; těžší je znovu je pospojovat. Kdyby se tehdy
Češi i Slováci chovali trochu rozumněji a střízlivěji, kdyby vnímali
výhodu velké země, určitě by to dopadlo jinak. Zachovali se maloměšťácky, vyčítali si, kdo koho okrádá, a zapomněli na výhody, které přináší dvakrát větší země.
Nazval byste se optimistou?
Určitě. Bez toho optimismu bych krutost české justice nepřežil.
Je mi dobře na světě. Turecký básník Nazim Hikmet by řekl:
Yašamak gůzel šey be kardešim neboli Poslyš, bratře, žít přece je
krásné.
Z jakých národů či národností se rekrutují vaši přátelé?
Nedělal jsem a nedělám rozdíl v tom, kdo z mých přátel ke kterému národu či národnostní skupině patří. Jen občas musím přehodit
jazyk: přejít z češtiny do němčiny, francouzštiny, kurdštiny a tak
dále.
Říká se, že člověk přemýšlí v mateřštině, v rodném jazyce se mu
zdají sny. Jak je to u vás?
Na to se mě zeptal můj psychoanalytik ve Švýcarsku v roce 1987
a zaskočila ho odpověď, že přemýšlím v několika jazycích. Sním také
v několika jazycích, i poznámky si píši několika jazyky – a psychoanalytik tehdy pátral po tom, jestli moje mnohojazyčnost nemůže
vést k rozštěpení osobnosti. Tři měsíce mne různě testovali, až dospěli k závěru, že mi nic takového nehrozí. A byli z toho nešťastní.
Naší generaci v sedmdesátých letech byla psychoanalýza
blízká. Jednu dobu to byla módní záležitost především v USA, ale
já to jako módu nebral. Ta doba byla poznamenaná Sigmundem
Freudem, Wilhelmem Reichem, Erichem Frommem a taky já chtěl
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lépe poznat sám sebe. Prostřednictvím druhé či třetí osoby. Částečně se mi to i podařilo.
Jaký jazyk používáte doma?
Když jsme tady v Čechách, mluvíme česky. V zahraničí, třeba
v Německu, mluvíme německy, a když jsme byli ve Španělsku,
snažil jsem se mluvit s manželkou španělsky, i když mi ta španělština dá ještě trochu práce.
Stále se točíme kolem etnických a národnostních otázek. Jednou
z těch, které jsou klíčové možná pro budoucnost celého světa, je
válečný konﬂikt na Středním východně, stálý boj mezi Palestinci
a Židy. Jak se na to díváte vy?
Konﬂikt na Středním východě mezi Židy a arabským světem se
snažím sledovat od mládí, tedy od šedesátých sedmdesátých let.
Bez emocí, objektivně, neideologicky. Mým výchozím bodem byla
a je obrana demokracie. A Izrael je jediným demokratickým ostrůvkem v oceánu diktátorských režimů na Středním východě. Tak
to bylo, tak to je, a obávám se, že to tak ještě pár let zůstane.
Jen naprostý ignorant si může myslet, že deﬁcit demokracie
na Středním východě tamním lidem vyhovuje. Možná panovníkům, ale obyvatelstvu? Pochybuji. Každý člověk chce žít důstojně,
bez vrchnosti; chce, aby jeho hlas bylo slyšet. To v diktátorských
režimech není možné.
Jinými slovy chci říct, že pravda je na straně Izraele. Poukazuje se například na to, že v nedávné válce mezi Izraelem a Hizballáhem zahynulo víc lidí na straně Libanonců, jenže válka mezi
Izraelem a Hizballáhem, Hamasem a dalšími teroristickými organizacemi trvá už několik desítek let a tito teroristé systematicky organizují i na území Izraele sebevražedné atentáty, při kterých umírají
zejména děti a ženy z především chudších vrstev, to znamená lidé,
kteří používají veřejnou dopravu. Tohle valná částa svět ignoruje
a nevidí, a když Izrael jednoho dne prohlásí „Už toho máme dost,
už se nenecháme dál terorizovat!“, zmíněná část světa se sjednotí
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v antisemitském duchu a začne organizovat různé účelové akce ve
jménu humanismu – proti Izraeli.
Je smutné, že právě Česká republika zjednodušeně řečeno
v tomto konﬂiktu pomáhá oběma stranám. To jsou trapné alibistické akce. Proč Česká republika spolu s ostatními evropskými zeměmi nezasáhla už před několika lety, proč tyto země společně s Izraelem a arabskými zastánci demokracie a míru upřímně nehledaly
řešení už tenkrát?
Jenomže jaké řešení?
Samozřejmě že řešení existuje. Mohlo se například zabránit Sýrii
a Íránu, aby ﬁnančně a vojensky dotovaly radikální skupiny v regionu. Kdyby demokratičtí spojenci účinně zakročili proti syrské
a íránské zahraniční politice a zabránili jejímu vměšování se do
těchto konﬂiktů, nepotřeboval by Libanon českou pomoc. A rozhodně by tam nebylo tolik mrtvých. Pokud tedy hledáme viníka,
měli bychom hledat především v politice některých takzvaných
civilizovaných států.
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III. Duše existuje

Vraťme se k vašim studiím. Máte z té doby nějakou výraznou,
netypickou vzpomínku?
„Tak trochu“ netypickou ano. V roce 1975 československé úřady na
žádost Saddáma Husejna deportovaly kurdské studenty do Iráku.
A ti tam záhadně „zmizeli“ a nikdy již nedorazili do svých domovů. Na protest proti spolupráci českosloveské vlády se Saddámem
Husajnem jsme někdy v březnu roku 1975 se dvěma desítkami
kurdských studentů vnikli na švédské velvyslanectví v Praze, kde
jsme z protestu drželi hladovku. Cílem bylo upozornit světovou
veřejnost na tuto zrůdnost dvou diktátorských zemí, což se nám zcela jistě podařilo. Na to, že jsme neměli tenkrát moc prostředků, a na
to, že jsme všichni byli mladíci, dokázali jsme touto akcí přitáhnout
pozornost světové veřejnosti.
Hladovku jsme ukončili až poté, co nám slíbili, že zbylé irácké Kurdy nepošlou na smrt „domů“ a nás nechají dostudovat. Přesto v následujících dnech několik iráckých Kurdů vyhostili, naštěstí
však již ne do Iráku, ale do západního Německa. Do konce svých
studií jsem za to chodil každých čtrnáct dní na kobereček a náležitě si mě na děkanátu vychutnávali.
Jak hodnotíte odbornou úroveň studia medicíny na Karlově
univerzitě v té době?
To je opravdu poslední věc, na kterou bych si mohl stěžovat; později
jsem mohl porovnávat s úrovní studia medicíny ve Francii, Německu a Belgii. Úroveň studia v Praze byla vysoká, byla to náročná škola.
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Některé předměty jsme sice pak v životě nepotřebovali, ale to nemění nic na vysoké kvalitě studia.
V roce 1979 jste promoval…
Promoce byla na jedné straně radostná chvíle, ale bylo mi i smutno,
protože nikdo z mých příbuzných se nemohl zúčastnit – nedostali
v Turecku vstupní vízum. Za to, že jsem tu mohl studovat, jsem
vůči československému státu žádný závazek neměl, protože moje
studia nezajišťoval československý stát, nýbrž prostřednictvím
UNESCO poslední kurdský kníže Kamuran Bedir Chan, který tehdy žil, jak už jsem se zmínil, v pařížském exilu.
V pátém ročníku studia medicíny, navzdory tehdejším omezeným komunikačním prostředkům, se mi podařilo navázat kontakt
s kurdskými lékaři v západní Evropě a na dálku jsme založili Kurdský půlměsíc, obdobu Červeného kříže.
To není úplně typické curriculum tzv. zahraničního studenta
v socialistické zemi…
To je fakt. Však se také záhy dostavily důsledky. Šestnáctého června
1979 jsem promoval a o pár týdnů později jsem dostal výzvu, abych se
dostavil na policii do Bartolomějské ulice. Šel jsem tam, v kapse povolení k pobytu cizince na území Československé republiky. „Soudružka“
na policii se jakoby chtěla na mé povolení podívat. Naivně jsem jí je
podal, ona strčila doklad do šuplíku a řekla: Už vám to neprodloužíme,
tady máte dočasný doklad a do týdne musíte opustit republiku. To byla
docela rána. Doufal jsem, že tady zůstanu ještě asi dva roky do první
atestace nebo aspoň pár měsíců, abych měl krátkou lékařskou praxi.
Jenomže do Turecka jste se vrátit nemohl.
To věděla i Československá republika, že domů to nejde. Chtěl jsem
jet do Francie. Koupil jsem si jízdenku do Chebu, nastoupil do vlaku – a najednou jsem byl ve Spolkové republice Německo. Se dvěma kufry, bez peněz: tenkrát se nesměly české koruny měnit oﬁciálně za devizové prostředky a já nechtěl měnit peníze na černém
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trhu, abych nebyl obviněn z pašeráctví. Ty dva kufry, to byl veškerý
můj majetek. Všechno jsem tu musel nechat. Svou knihovnu, prostě
všechno, co člověk za ta léta nashromáždil.
Nejhorší ale bylo, že jsem tu měl dívku a měli jsme spolu
syna. Nebyli jsme manželé. Několikrát jsme se ucházeli o povolení
k sňatku, ale marně. Ona měla československou státní příslušnost.
Byla napůl Němka. Dítěti byl rok. A ti dva nemohli odjet se mnou.
Co jste podnikal v Německu po příjezdu?
Měl jsem u sebe jen pár marek. Zavolal jsem přátelům, popsal jsem,
že jsem tam a tam, oni se spojili s dalšími přáteli, ti bydleli nedaleko,
v Norimberku, a jeden z nich pro mne přijel. Do Norimberku jsem
nechtěl, tak mi půjčil peníze, já si koupil jízdenku a jel jsem do Paříže.
Tam jsem měl přátele, ale i příbuzné, především rodinu bratrance Kendala Nezana, o kterém už tu byla řeč – tehdy byl doktorem jaderné fyziky. V Paříži jsem nebyl poprvé, jezdil jsem tam už jako student. Znal
jsem se s francouzskými intelektuály, včetně Jean-Paula Sartra, Simone
de Beauvoir, dále k mým známým patřil spisovatel Gerard Chaliand,
profesorka Joyce Blau, významná orientalistka ze Sorbonny, Christian Rostocker, generální ředitel Ligue internationale pour les droits
de l’homme (Mezinárodní liga pro lidská práva), matematik Laurent
Schwartz, Alfred Kastler, významný bojovník za lidská práva, a také
Jan Bertolino – později se stal šéfredaktorem francouzské veřejnoprávní televize. V té prekérní situaci v roce 1979 mi nabídl, že u něho mohu
bydlet. A to byl bývalý byt Alexandra Dumase. A tak jsem se znovu ocitl v tom francouzském intelektuálním soukolí. Říkám to proto, že když
jsem byl v Praze ve vazbě a v českém tisku mne osočovali, že jsem
z prospěchářství vyhledával české celebrity, musel jsem se v duchu jen
smát; s opravdovými evropskými celebritami jsem se stýkal jak během
studia, tak později. A tito intelektuálové, včetně Alfreda Kastlera, nositele Nobelovy ceny za fyziku, a světoznámého matematika Laurenta
Schwartze, se angažovali u francouzské vlády, abych získal povolení
k pobytu a stipendium pro výzkumnou práci. Později se oba stali čestnými členy Kurdského institutu, který jsem založil v SRN.
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Proč se za vás braly tak exponované osobnosti?
Jako student jsem jezdil každé léto do Paříže; tam jsme se seznámili
a společně jsme se angažovali za lidská práva nejenom v Československu, ale i na Středním východě a jinde. Zaujal jsem je asi také
tím, že pocházím z Kurdistánu, to znamená z rozvojové společnosti, ale moje angažování se za lidská práva se neomezovalo pouze
na Kurdy.
Co jste pak dělal ve Francii?
Dostal jsem od francouzské vlády stipendium na specializaci v Pasteurově institutu. A začal jsem v Paříži, jedenáctimilionovém městě, vyhledávat lékaře „své krevní skupiny“. Asi mi pomohla nějaká
nadpřirozená síla: šlo to rychle. Párkrát jsem se mezi svými přáteli kriticky vyjádřil k činnosti mezinárodního Červeného kříže. Byl
jsem totiž měsíc jejich hostem v Ženevě, kde jsem zevnitř poznal
jejich status i organizaci, a s hrůznou jsem zjistil, že může zasáhnout v krizové oblasti, jen pokud ho pozve vláda země, v níž se taková oblast nachází – jinými slovy právě ta vláda, která v regionech
vyprovokovala a zapříčinila krizovou situaci, a na uklidnění tudíž
nemá zájem. Například v Indočíně: Vietnam zasáhl Kambodžu z jedné strany, Čína s Pol Potem z druhé strany, zmasakrovali tři miliony
lidí – a kdybychom tam chtěli jet s pomocí jako Červený kříž, nebylo
by to možné, protože kambodžská vláda si to samozřejmě nepřála.
Proto jsme veřejně kritizovali Červený kříž a hledali jiná řešení, jak
pomoci lidem v nouzi.
Jako lékař jste si mohl otevřít běžnou praxi a neplést se do
politiky…
To bych býval jistě mohl, měl jsem báječné podmínky: neomezené
povolení k pobytu a výborné kontakty. Mohl jsem si s nějakým francouzským kolegou zařídit ordinaci. Myslím, že bych získal rychle
klientelu: mluvím několika jazyky migrantů a těch v Paříži bylo
a je plno. Jenomže tak bych pomohl ke zdraví pacientům, kteří žijí
ve vyspělé zemi, kde je mnoho dalších lékařů. A jistě bych prospěl
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také sám sobě. Ale já jsem neumíral hladem ani žízní, ani ranami
způsobenými zrůdnou válkou.
Tenkrát jsem doufal, že lidstvo časem pochopí, že domovem
člověka je zeměkoule jako taková. Žádný domov, ohraničený státními hranicemi. Tvrdím, že to platí obzvlášť pro lékaře. Tahle vize
byla v sedmdesátých a osmdesátých letech můj handicap, protože ostatní mi vytýkali, že jsem voluntarista, futurista a idealista.
Jenže ten ideál se o deset dvacet let později uskutečnil. Rozpadl se
komunismus, rozšířila se Evropská unie – společenství bez hranic
a význam slova „domov“ se naštěstí mění.
Říkal jste, že jste celkem rychle potkal lidi stejné krevní
skupiny…
Ve Francii to byli francouzští, němečtí a belgičtí lékaři. A hned jsme
se dohodli, že se budeme angažovat v jiné organizaci, než jakou je
Červený kříž. Tou byli Lékaři bez hranic – Médicins sans frontières.
Tato organizace byla založena v prosinci 1979 a my jsme se k nim
přidali někdy v lednu 1980; po dvacetileté činnosti, v roce 1999,
dostala Nobelovu cenu.
Ta organizace začínala opravdu skromně. Když jsme je s kolegou Vladimírem Štichem (dnes vědec) našli, byli v podstatě ve stadiu zrodu. Měli kanceláře v jednom suterénu. Hned jsme se k nim
přidali, aniž bychom o tom nějak dlouze uvažovali. Tenkrát to bylo
deset nebo dvanáct lékařů, včetně Francouze Bertranda Kouchnera.
Víte, jaký byl rozdíl mezi námi a našimi některými západoevropskými kolegy? Bertrand Kouchner přijel za mnou do války v Íránu,
ale jen na pár dnů, pak se vrátil domů; já jsem tam zůstal několik
měsíců. Ti ostatní na rozdíl od nás dostali za svou činnost patřičné
společenské i vládní ocenění. Například Bertrand Kouchner se později stal ministrem francouzského zdravotnictví (a nyní je ministrem zahraničních věcí) a pak vysokým hodnostářem Organizace
spojených národů, odpovědným za pomoc třetímu světu, tedy úředník kategorie 1A. Kdežto mně turecký stát po návratu z Íránu v roce
1981 odebral pas a najednou ze mne byl utečenec bez dokladů.
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A pro změnu panu doc. MUDr. Vladimíru Štichovi, CSc., už nedovolil komunistický režim vycestovat z ČSSR. To je ten rozdíl.
Poté co vám odňali v Praze povolení k pobytu, to bylo už druhé
vyhnání…
Došlo k tomu ve Vídni. Konzul vzal můj pas, někam odešel, a když
se vrátil, řekl: Pas tureckého státu už nedostanete. Život je plný
absurdit: na druhou stranu právě v těch dnech dvaatřicet veřejnoprávních televizních stanic ve dvaatřiceti zemích vysílalo reportážní ﬁlm o mých aktivitách ve válečných oblastech Íránu. Tehdy tam
vládl režim Ajatolláha Chomejního a Chomejní v rozporu se všemi
mezinárodními úmluvami a smlouvami zajal stovky amerických
diplomatů; jeho režim dal zastřelit každého cizince dopadeného na
území Íránu. A v téhle situaci jsme tam pronikali, zakládali lazarety a pak přizvali své francouzské kolegy z Lékařů bez hranic; několik měsíců jsme tam pracovali a navíc jsme o zrůdnostech tamního
režimu natočili několik reportážních ﬁlmů.
Angažovali jste se ve prospěch některé z válčících stran?
Pomáhali jsme všem stranám válečného konﬂiktu. To znamená
Kurdům, ale i Íráncům; pro Lékaře bez hranic nerozhodovala barva kůže ani náboženství. Kdo ležel v krvi, tomu náležela pomoc.
Z čeho jste tuto činnost ﬁnancovali?
Začínali jsme po sklepích a jediný náš příjem byl z reportážních ﬁlmů, které jsme natočili v těch nejnebezpečnějších oblastech. Televizní stanice o ně měly obrovský zájem. Ze získaných peněz jsme
kupovali léky, přístroje a tak dál. Později nás začala podporovat
a velkoryse ﬁnancovat francouzská šlechta, francouzské ﬁrmy. Na
humanitární pomoc měly tehdy monopol levicově orientované organizace celého světa, jenže my jsme nebyli ani levicoví, ani pravicoví;
pro nás byla důležitá lidská práva a pomoc člověku v nouzi. A úplně
stejné principy jsem ctil vzápětí poté v Iráku, teprve odtud jsem se
vrátil přes Jordánsko do Paříže.
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Jako de facto stále začínající lékař jste měl na starosti spíše
lékařské, nebo řekněme politické úkoly?
Předně platí, že ve válce jste lékař, a musíte tedy pomoci. Byl jsem
sice vedoucí mise, protože jsem znal místní jazyky a kulturu, ale
moje odborná stránka tak zdatná nebyla – byl jsem mladý, nezkušený. Naštěstí jsem měl vedle sebe špičkové odborníky, jako byli
pan profesor Ball, Marianne Flory, Alan Dubois, na které nikdy
nezapomenu. Pan profesor Ball byl válečný chirurg. Francouz, který působil ve vietnamské a později alžírské válce, špičkový odborník, který mě naučil spoustu věcí a já na oplátku naučil jeho, jak se
orientovat v místní společnosti.
Kdy jste se setkal poprvé na vlastní oči se smrtí?
To bylo v Praze, ještě na fakultě. Tajně jsme s pomocí kolegy Pavla Martáska, jeho bratrance Ládi Kořenského a přátel adventistů
založili nakladatelství. V roce 1978 jsme vydali publikaci Kurdský
problém (ve francouzštině) v nákladu patnáct set výtisků, šířili
jsme to po celé Evropě, a to zdaleka nebylo všechno. Obdivuhodné je, že mezi námi nebyl žádný agent. Po revoluci se ukázalo, že
nikdo z chartistů ani adventistů, kteří nám pomáhali, nepracoval
pro Státní bezpečnost. A jelikož naše nakladatelství mělo trvalý
nedostatek peněz, podepsal jsem s lékařskou fakultou dohodu, že
o víkendech budu pracovat jako ošetřovatel v nemocnici na Strahově. Jednak abychom si přivydělali ke stipendiu a „zaﬁnancovali“
nakladatelství, ale také abychom se dostali blíž k praktické medicíně. Člověk se tam naučil, co v knihách nenašel, a také jsem na
vlastní oči poznal, že život končí smrtí.
Pacient, na kterého se ptáte, byl starý pán; zemřel jednou
v noci a já zažil první šok tohoto druhu. A nedalo se mu pomoci,
ani lékař, který měl službu, to nedokázal. A mne pak čekal těžký
úkol odvézt zemřelého pána z pokoje do sklepa a s tím mrtvým
tělem různě manipulovat: svléknout ho a tak dál. Tehdy jsem
pochopil, jak je život křehký. Najednou se zastaví – a je konec.
Duše je pryč.
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Vy věříte v existenci duše?
Rozhodně ano. To máte tak: člověk je omezená bytost. Myslí si, že
co nevidí, co neslyší a co není hmatatelné, to neexistuje. Dvacáté
století bylo poznamenáno dialektickým materialismem. Ale dnes
už se mi argumentuje snáz než tehdy, kdy jsem tvrdil, že duše existuje. Uvedu příklad: dnes posíláme SMS zprávy či e-maily, ve vzduchu jsou jich miliony, my je nevidíme, neslyšíme, nemůžeme je
nahmatat – ale jsou tam. Tak jako duše. Určitě vám už někdo blízký
zemřel, a pokud jste vnímavý, jsem přesvědčen, že jste s ním občas
ve spojení. Soudím podle sebe: když mi zemřela matka, i dlouho
po její smrti nastaly chvíle, kdy jsem si najednou uvědomil, že tam
někde je, že je se mnou ve spojení. Ten pocit mám dodnes. Naučilo mě to nebát se smrti jako takové. Smrt je pouze přeměna části
existence, protože je tam ještě ta duše. Duše opouští tělo, ale ani
to tělo není mrtvé, slovo „mrtvé“ je chybné. Uvědomme si, že jsou
i jiné kultury než ta středoevropská, kde i ta smrt je vnímána jinak.
Důležité je, aby člověk byl vyrovnán sám se sebou, měl vnitřní mír
a svou smrtí nepůsobil zlo dalším lidem. Tělo se jenom přeměňuje;
z organického na anorganické. Třeba na popel. Ale i ten popel má
hodnotu: jsou to anorganické látky, hmatatelná část těla. Kdežto
duše tělo opouští: je ve vzduchu, v atmosféře, v kosmu.
Kdy vznikl první Kurdský institut?
Vedle Lékařů bez hranic jsme se paralelně angažovali v Amnesty
International a Mezinárodní lize pro lidská práva. Brzy jsme došli
k závěru, že ani UNESCO (součást OSN) nesplňuje, co od něho lidstvo očekává. Zjistili jsme, že mnoho kultur na světě je ohrožených,
nebo jsou dokonce odsouzeny k zániku, a UNESCO neintervenuje,
protože je o to vlády příslušných států nežádají. Rozhodli jsme se
založit podobnou organizaci, jako jsou Lékaři bez hranic – tentokrát v oblasti kultury.
Když jsem začátkem osmdesátých let začal mluvit o tom, že
kulturní genocida je stejně krutá jako genocida fyzická, mnoho lidí
nechápalo, o čem je řeč. S podporou populárního ministra kultury
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Jacka Langa a francouzské vlády jsme v Paříži v roce 1983 vytvořili
vzorový projekt pro ohrožené kultury – Kurdský kulturní institut.
Jeho prezidentem se stal, jak už jsem říkal, můj bratranec Kendal
Nezan, já byl ve vedení. O šest měsíců později jsem podobný institut založil ve Spolkové republice Německo a stal jsem se jeho ředitelem. Spoluzakladateli byli profesorka Ingeborg Drewitz, spisovatelka a viceprezidentka německého PEN-klubu, paní Ruth Zutt,
poslankyně Bundestagu, Klaus Thüsing, poslanec Bundestagu,
Heinrich Böll, nositel Nobelovy ceny za literaturu, Günter Grass
jako podporující člen, režisér Volker Schlöndorf, dále Bernt Engelmann, předseda Svazu německých spisovatelů, a desítky poslanců
ze všech německých politických stran.
Čím jste tyto lidi získal pro kurdské téma?
Jednak znali můj příběh a také věděli, že se neangažuji pro kurdskou
kulturu z nacionálních důvodů. Pochopili, že tento institut odstartuje vznik dalších podobných institutů na záchranu ohrožených
kultur. A důvěřovali mi.
Ostatně – od té doby vzniklo několik dalších obdobných institutů. Jsou v šesti nebo sedmi zemích, včetně USA (ve Washingtonu).
Vnímal jste, jak se vyvíjí situace v Československu?
Věřil jsem v brzký obrat směrem k demokracii, jen mě trochu překvapilo, že se to sypalo tak dlouho a že se československá nomenklatura zuby nehty bránila, i když už bylo v podstatě rozhodnuto.
Poprvé jsem ale mohl přijet až v prosinci 1989. Přijel jsem
s přítelem, byl to také Kurd. Přijeli jsme z Německa. Neměli jsem
vstupní vízum, ale na hraničním přechodu byl takový zmatek, že
nás ani nikdo nekontroloval. Jeli jsme autem a já se chtěl cestou
do Prahy zastavit u svého přítele Tomáše Vrby, signatáře Charty,
dnes předsedy Rady ČTK; měl chalupu ve Včelně pod Boubínem
u německých hranic a já chtěl tu radostnou chvíli vychutnat nejdříve s ním. Bloudili jsme, mobily tehdy ještě neexistovaly; ztratili jsme
se v zasněženém lese, až jsme tu chalupu ve čtyři ráno konečně
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našli. Tomáš Vrba, jeho manželka Jarka i děti – všichni byli doma.
Zůstali jsme u něho celý příští den a pak jsme pokračovali do Prahy,
kde jsem po mnoha letech navštívil svoje přátele.
Třicátého prvního prosince 1989 jsme stáli na Václavském
náměstí a s celým tím obrovským davem jsme slavili příchod
demokracie. Byl jsem nepředstavitelně šťastný. Křičeli jsme tolik,
že jsem druhý den nemohl promluvit.
Tehdy jsem ještě zdaleka nemohl tušit, co bude následovat. Byl
jsem naivní, nevěděl jsem, že se noví a staří činitelé domluvili na
bezproblémovém průběhu převratu. Proběhlo to příliš sametově.
Je asi příznačné, že skutečná podoba politických dohod z konce
roku 1989, pozadí předání moci je dosud obestřeno tajemstvím
a tehdejší aktéři tvrdí, že o žádné dohodě v tom smyslu, jaký
naznačujete, nemůže být řeči.
Jak je potom možné, že se komunista Marián Čalfa stal předsedou
federální vlády? Proč se nestal předsedou federální vlády jiný Slovák, vždyť těch Slováků nekomunistů bylo dost a jeho zástupce
mohl být někdo z českých zemí – proč se to nestalo? Čalfa byl komunista a vztahy, které měl z dřívějška, má patrně dodnes. A vztah
Havla k Čalfovi se pak ještě dlouho zachoval v různých formách
i poté, co už Čalfa nebyl politikem.
Když to zjednoduším, vidím to takhle: Čalfa a řada dalších
bývalých komunistů dostala funkci a staronová garnitura za to byla
připuštěna bez protestů k moci. Václav Havel nedávno alibisticky
zhruba řekl, že měl tehdy postupovat vůči komunistům razantněji. Ale já si myslím, že i kdyby se dějiny opakovaly, razantněji by
nepostupoval.
Tehdy říkal: Nejsme jako oni. Což ovšem neznamená, že si
s nimi půjdeme lehnout do jedné postele.
Co si o Václavu Havlovi vůbec myslíte?
Mám ho rád a vážím si ho jako člověka, jako humanisty, ale ne jako
politika. Byl prezidentem třináct let, ale za celou tu dobu se politikem
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nestal. Například často kritizuje čecháčkovství, ale řekl bych, že si
nesl kousek toho čecháčkovství v sobě; v jeho rámci uzavřel kdejaké
kompromisní řešení. Vysvětluje to tak, že nechtěl, aby tady tekla krev.
Jenže tehdy tu nebyla žádná síla, která by mohla způsobit krveprolití.
Kdyby za sebou měli komunisti Sovětský svaz jako dříve, situace by
jistě vypadala jinak.
Čas oponou trhl a změněn svět, jak praví klasik. Co jste dělal
bezprostředně po „sametu“?
Po oslavách příchodu svobody jsem se začátkem ledna vrátil do
Německa, kde jsem sdílel se svým kolegou ordinaci a měl obchodní společnost. A někdy v březnu mi zavolali přátelé z Prahy – byl
to Petr Janyška, tehdy redaktor týdeníku Respekt, později velvyslanec v Paříži, a docent Milan Kaláb, můj důvěrný přítel, lékař
z první interny –, že na území Československa se náhle nacházejí
tisíce kurdských uprchlíků.
Ze dne na den?
Tuhle situaci způsobil ministr zahraničí Jiří Dienstbier. Ze dne na
den spektakulárně zrušil vízovou povinnost téměř vůči všem státům, čehož zneužili pašeráci lidí a převáželi Kurdy přes Československo do Německa. Požádali mne coby odborníka na kurdskou
otázku, jestli bych nemohl přijet, abych jim pomohl.
Proto jsem v Německu předal svou ordinaci kolegovi a šel
jsem pomáhat jednak kurdským uprchlíkům, jednak československým úřadům, které si nevěděly rady. To je ta absurdita: později
jsem tady byl osočován, že jsem maﬁán, nevím co všechno. A my
jsme s ﬁlozofem Zdeňkem Pincem v jeho domě na Vyšehradě
organizovali schůzky s novináři, s mnoha přáteli, ale i se zástupci
ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí – všem jsem
přednášel o tom, jak problém přílivu kurdských uprchlíků řešit.
Aniž bych očekával jakýkoliv proﬁt; cestovní náklady jsem si hradil sám a stejně tak jsem platil pobyt dalších kurdských odborníků.
Příslušníci ministerstva vnitra jezdili přinejlepším ve favoritech,
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lepší vozy neměli, tak jsem jim dal tehdy svůj silnější vůz k dispozici. Jezdili jsme po Krušných i jiných horách a vyhledávali utečence,
které pašeráci přivezli až do Československa a pak je někde v lese
opustili.
Zároveň jsem začal psát do českého tisku články o Kurdech,
aby jak úřady, tak humanitární organizace, především Československý červený kříž, věděly, o koho se jedná a jak mají s tou doposud neznámou etnickou skupinou jednat. V pohraničních lesích
byly v tom mrazu kurdské ženy a děti a měly strach jít do vesnice
prosit o jídlo. A mohly jich být stovky.
Vy jste ﬁnancoval práci českých úřadů – to zní dost
neuvěřitelně…
Pokud mám být upřímný, veškeré náklady českých policistů v průběhu téhle akce jsem ﬁnancoval já. Obědy, večeře, všechno. Na
to se jistě pamatuje Jaroslav Bašta, tehdy zástupce ředitele Úřadu pro ochranu ústavy. Důležité je, že akce z roku 1990 skončila
úspěšně: německá policie pozatýkala pašeráky, kteří už přešli na
jejich území.
Bohužel to byli kurdští pašeráci: Kurdové pašovali Kurdy.
Ale jejich organizace na území České republiky zůstala beztrestná,
i když o nich bezpečnostní složky věděly, ostatně my taky. Už tehdy jsem měl podezření, že tady není něco v pořádku.
Uprchlíky jsme hledali v lesích za Karlovými Vary, až někde
u Aše, také jsme se obrátili na místní vesničany, jestli neviděli někoho cizího. Kurdové byli jinak oblečeni, byli nápadní, díky čemuž
jsme je nacházeli. Celá akce trvala dva týdny. Naštěstí jsem snadno
získal jejich důvěru; mluvil jsem na ně kurdsky, a když se dozvěděli, že jsem lékař, dali si ochotně poradit. Přesvědčili jsme je, aby
s námi jeli do Teplic, do Liberce, také do menších měst, kde jim
místní úřady a Červený kříž poskytovaly pomoc. Pak mohli požádat
o politický azyl nebo se mohli rozhodnout jet dál, do Německa.
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IV. Nebýt Kurd, utekl bych

Dostáváme se k tématu, díky němuž už týdny plníte
stránky novin. K vaší justiční kauze. Proč jste vlastně začal
v Československu podnikat a nepokračoval v lékařské praxi?
To je mylná informace, rozšířená v české společnosti, že jsem začal
podnikat teprve tady v Česku. Začal jsem podnikat už v Německu. V Koblenzi, stotisícovém městě, jsem sdílel ordinaci s kolegou
a vedle toho jsem založil ještě obchodní společnost v hlavním městě Bonnu. Praxe šla víc než uspokojivě. Měli jsem nejméně třikrát
více pacientů než průměrní němečtí lékaři. Myslím, že to bylo jednak díky přístupu k pacientům, a také proto, že jsem uměl německy,
francouzsky, turecky, kurdsky, česky, částečně rusky, persky. Naši
pacienti byli ze čtyřiceti procent cizinci, zbytek Němci.
Proč jste se tedy rozhodl vedle toho ještě podnikat?
Jednoho dne jsem zjistil, že se začínám vzdalovat medicíně a nemohu se věnovat pacientům tak, jak bych chtěl a jak to bylo třeba.
Byly dny, kdy jsem vyšetřili až 240 pacientů! Nevěříte tomu? Ordinace byla velice moderně a soﬁstikovaně zařízena, již v polovině
osmdesátých let vybavena počítačovou evidencí a sítí. Můj přítel
doc. MUDr. Milan Kaláb, CSc., z první interní kliniky v Praze se při
své několikadenní návštěvě nestačil tenkrát divit.
Jenže při takovém počtu pacient de facto ordinací jen proběhl. Právě proto jsem se rozhodl medicínu opustit. A proto jsem
založil obchodní společnost. Bylo to v roce 1989. Řekl jsem si: Když
obchodovat, tak pořádně, ne s lidským zdravím.
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Jak jste se vyrovnal s profesionálním idealismem? Zběhl jste od
povolání, kde jste zachraňoval zdraví a životy…
Když někdo vystuduje právnickou fakultu a pak nepraktikuje práva,
není to zrada. Když vystuduje Vysokou školu ekonomickou a nepracuje jako ekonom, není to zrada. A když vystuduje žurnalistiku
a nestane se novinářem, také to není zrada. Na lékaře se, nevím
proč, hledí přísněji. Mimochodem – začal jsem podnikat také proto,
abych mohl vydávat své publikace, o které se v těch osmdesátých
letech nakladatelé zrovna neprali. Nebyla to výdělečná literatura – vydával jsem třeba alfabetizační materiály pro kurdské ženy.
Věděl jsem, že v Německu žije nejméně čtvrt milionu kurdských
žen a většina z nich, v rozporu s německou ústavou, neumí číst ani
psát. V německém tisku jsem o těchto integračních problémech
kurdských migrantů napsal řadu článků.
Jsem například spoluvydavatelem kurdské gramatiky v německém jazyce. Byla to první kurdská gramatika v němčině vůbec;
dodnes je tato kniha považována za nejlepší kurdskou gramatiku
nejen v německy mluvících zemích; byla přeložena do turečtiny,
arabštiny a perštiny. Připravoval jsem ji do tisku společně se známým orientalistou profesorem MacKenziem z univerzity v Göttingenu (Němci jí říkají Hochburg der Sprachwissenschaften – Pevnost jazykovědy). Při práci na ní jsme vycházeli z rukopisu knížete
Celadet Bedir Chana a francouzského velvyslance Rogera Lescota.
A ve stejné době jsem inicioval poprvé v dějinách překlad bible do
kurdského jazyka. Proto při předávání Krieglovy ceny, když promluvil německý politik Bernard von Grünberg, ve svém projevu
připomněl, že mi v osmdesátých letech v Německu říkali „kurdský
Luther“.
V čem jste podnikal?
V oblasti import-export. I tentokrát, jako když jsem byl „lékař bez hranic“, jsem neuznával omezení hranicemi komodit. Kupoval jsem dejme tomu z Holandska a prodával do Německa; kupoval jsem ve Španělsku, prodával do Holandska nebo jinam. To je už mimořádně
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náročné: musíte znát dobře příslušné země, dále mezinárodní obchod,
různé druhy akreditací, musíte znát spoustu kontrolních organizací –
je toho prostě dost, včetně toho, že musíte znát spolehlivé a solidní
společnosti, které za vás budou kontrolovat kvalitu i kvantitu zboží
při předávání.
Kde jste – jako vystudovaný lékař – čerpal informace potřebné
pro podnikání?
V Bonnu, hlavním městě Spolkové republiky Německo, bylo významné nakladatelství Landtrop, které se specializovalo jen na tematiku obchodu. Jejich publikace byly drahé, jedna kniha stála třeba
tisíc marek. Lékařskou praxi jsem měl v Koblenci, ale bydlel jsem
v Bonnu, tak jsem do Landtropu zašel, koupil kufr knih a začal je
studovat. Pustil jsem se do toho směle; vždycky jsem tvrdil, že když
člověk dokáže prostudovat lidský mozek nebo nervovou soustavu,
dokáže prostudovat i jakýkoliv produkt tohoto mozku. A obchod je
pouze jedním produktem mozku. Za pár týdnů jsem tedy teoreticky znal detaily mezinárodního obchodu, což je nejobtížnější část
obchodního podnikání.
Jeden český podnikatel říká, že nejtěžší je vydělat první milion,
pak už to jde skoro samo. Co vy na to? Co vám říká pojem
bohatství?
To je relativní. Co znamená bohatství?
Jak brzy jste si vydělal onen první milion?
Za pár měsíců. Ale já jsem to nijak zvlášť neprožíval. Úspěch v obchodování jsem měl, myslím, také díky tomu, že jsem nikdy neměl citový
vztah k výdělku. Z těch odborných publikací jsem věděl, že o sobě
nikdy nemůžete říci, že jste superobchodník; v obchodě rozhodují
výsledky. Pochopitelně mi záleželo na tom, abych byl úspěšný, to
jest v plusu, ale na druhou stranu jsem si držel obchod zdravě na
distanc, aby mě nepohltil, abych si zachoval osobnost a zájmy. Asi
právě díky tomu jsem byl v obchodě úspěšný.
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Onen výše nejmenovaný český podnikatel patří k sortě
obchodníků, kteří podnikají, aby bohatli. Jejich cílem je luxus…
Jenže to není podnikatel-intelektuál, nýbrž novozbohatlík. Tyto
vnější hmotné atributy bohatství, vilu, drahá auta, rekreační dům
u moře, děti na prestižních školách, to všechno jsem mohl mít už
jako třicetiletý lékař. Kdybych neodjel do válečných oblastí Íránu
či Iráku a zůstal v Pasteurově ústavu v Paříži nebo si tam zařídil
ordinaci, mohl jsem vydělávat slušné peníze, parádně bydlet a jezdit v porsche. To všechno jsem mohl mít již tenkrát. Tyhle hodnoty
mi nic neříkaly. Nakonec i začátkem devadesátých let, když jsem
patřil k prvním nejbohatším lidem v Československu, v době, kdy
se ještě nezačalo privatizovat, bydlel jsem ve tři plus jedna v paneláku, v Klapálkově ulici číslo 13, Praha 4, a jezdil favoritem. Později
jsem koupil sice i mercedes kvůli zahraničním cestám, protože tu
tenkrát železniční ani letecká doprava moc nefungovala, ale jak
kdekdo ví, po Česku jsem přesto jezdil favoritem. Obklopovat se
bohatstvím mi nic neříká. A auto považuji za dopravní prostředek,
který mě přepravuje z bodu A do bodu B.
Jaké byly začátky vašeho podnikání v Československu?
Původně jsem neměl v úmyslu tady podnikat. Ale z Turecka se
na mne obrátil jeden vzdálený příbuzný, že chce koupit tisíc vozů
značky Škoda Favorit. Nejdříve opakovaně žádal Motokov; tehdy
ještě výrobce škodovek v Mladé Boleslavi neměl oprávnění obchodovat se svým vlastním výrobkem, šlo to jen přes Motokov, podnik
zahraničního obchodu. (A v tuzemsku prostřednictvím Mototechny.) Obrátil se na mě, protože věděl, že jsem v Československu studoval, mluvím česky, mám tady přátele a odehrála se tu demokratická revoluce.
Poskytl mi veškeré podklady a mimo jiné mne upozornil, že
nabídl české straně za jednoho favorita víc, než kolik vyjednal
zástupce Motokovu v Turecku – pět a půl tisíce marek za jeden
vůz –, a on nabízel o tisíc marek víc. Jeho sdělení, že mu Češi přesto nechtějí vozy prodat, mi nedalo spát. Obchod na Východě jsem
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neznal; věděl jsem, jak se obchoduje na Západě, a věděl jsem také,
že kdybych kterémukoliv z výrobců automobilů v SRN řekl, že jim
nabízím o tisíc marek víc, než kolik vyjednal jejich zástupce, pochopitelně mi všichni prodají, co budu chtít. Sjednal jsem si schůzku
s vedením Motokovu; pánové, kteří mě přijali, se na mě dívali velice podezřívavě. Měl jsem pocit, že se nenacházím v podniku, který
obchoduje, ale v hnízdě tajné policie.
Přednesl jsem požadavek svého přítele a zástupci Motokovu
nereagovali okamžitě, jak jsem očekával; prý mi své stanovisko sdělí do týdne. Když jsme se po týdnu sešli, pánové z Motokovu pravili:
„Podívejte se, pane doktore, my jsme se na vás informovali; jste prý
dobrý lékař, dobrý překladatel, snad i dobrý vydavatel – zůstaňte
u toho a nemíchejte se do československého obchodu s motorovými vozidly.“ Což mně, Kurdovi, říkat neměli.
Okamžitě jsem se rozhodl, že i za cenu uzavření své společnosti v Německu začnu obchodovat tady, v Československu.
A hned jsem jim tam řekl, že jsem neměl v úmyslu tady podnikat,
že ode mne ostatně věděli, že hledám toto zboží pro svého příbuzného, nikoliv pro svůj podnik, ale teď jsem se rozhodl, že s těmi
motorovými vozidly v Československu obchodovat budu a nikdo
mi v tom nezabrání, obzvlášť ne teď, po listopadové revoluci. A to
byl začátek mého podnikání v Čechách.
Jak to vypadalo konkrétně?
Založil jsem tady pobočku své německé ﬁrmy, protože tehdy tu
ještě nebylo možné založit zahraniční obchodní společnost. Ale
pobočka zahraniční ﬁrmy neměla podle tehdejších československých zákonů oprávnění obchodovat. Mohla pouze zprostředkovat obchod, což znamená, že pobočka nesměla koupit ani prodat; mohla jen za mateřskou společnost (tj. za mou společnost
v Německu) uzavřít se zdejší obchodní společností smlouvu. Jinými slovy: zahraniční prostředník nesměl přijít do styku s ﬁnančními prostředky. Nemělo to žádný reálný ekonomický důvod. To byl
pozůstatek komunistické éry.
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Stát tím nejspíš chtěl zabránit vzniku „nekontrolovatelných“
obchodních společností, které by mohly konkurovat podnikům
zahraničního obchodu, tedy státním podnikům, protože tu tehdy
bylo všechno státní a v komunistických rukách. Ukázněně jsem si
otevřel povolenou pobočku.
Byla to pro vás velká překážka?
Zpočátku ano. Obrátil jsem se na závod Škoda, na tehdejšího generálního ředitele v Mladé Boleslavi, jmenoval se myslím Dědek, a na
jeho obchodního ředitele, inženýra doktora Kopeckého – schopný člověk, je tam dodnes. Nabízel jsem jim šest a půl tisíce marek
za jeden vůz; tedy o tisíc marek víc než jejich výhradní zástupce
v Turecku. Ale zákon jim zakazoval obchodovat s jejich vlastním
zbožím.
Věděl jsem, že se nevzdám, a hledal jsem řešení – pochopitelně
v rámci zákona. Našel jsem českou společnost, státní podnik, který
byl ochoten vyvézt motorová vozidla, pokud nějaká seženeme. Prostudoval jsem tehdejší zákony, smlouvu Motokovu a podobných podniků zahraničního obchodu s ministerstvem zahraničního obchodu
(tenkrát existovalo takové ministerstvo, sídlilo v Praze v ulici Politických vězňů) a zjistil jsem, že Motokov má výhradní právo obchodovat s motorovými vozidly, pokud jsou nová. Takže s ojetými vozidly
jsem mohl obchodovat i bez Motokovu.
Rozdíl mezi novým a ojetým autem ale není v papírech, nýbrž
v poptávce…
No právě! Pátral jsem po tom, čemu zákon říká nové a staré motorové vozidlo, a přišel jsem na to, že motorové vozidlo je staré od
okamžiku, kdy bylo přihlášeno do evidence. Pak už není nové.
Na druhý den jsem dal do všech novin inzerát, že kupuji pořadí na koupi škodovek – na vůz Škoda Favorit se totiž čekalo podle
pořadníku. Za pořadí jsme nabízeli deset tisíc korun, to tehdy bylo
hodně peněz a mnoho lidí se za ně nároku na nákup auta zřeklo.
Když pak přišla písemná výzva z Mototechny, moji zaměstnanci
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auto vyzvedli a na policii u jedné přepážky přihlásili a u další ho
odhlásili.
Podle zákona to šlo, ale nikdo to nevěděl. Na mou společnost
kvůli tomu zavolali policii, že je to podvod; nemohli pochopit, že jednám v rámci zákona. Prostě podle mezinárodních zákonů se auto,
které už bylo jednou přihlášeno, považuje za ojeté, bez ohledu na to,
že neujelo ani půl kilometru. Odboural jsem tak bariéru a absolutní
monopol Motokovu – a Motokov se mohl zbláznit. Téměř pravidelně každých čtrnáct dní se na mou společnost vrhaly desítky policistů, že musí zkontrolovat všechny vozy na našem parkovišti.
Jak to zdůvodnili?
Prý dostali anonymní udání, že některá ta auta jsou kradená.
Stěžoval jste si?
Věděl jsem, že fakta, která jsem zjistil, jsou hodně závažná. Okamžitě
jsem se obrátil na Jaroslava Veise, tehdejšího šéfredaktora Lidových
novin (dnes vede kancelář místopředsedy senátu Petra Pitharta).
Nedávno jsme se u Petra Pitharta sešli a společně zavzpomínali
na události roku 1990; pan Veis si vzpomněl, že jsem se na něho
tehdy obrátil a chtěl jsem všechno, co jsem zjistil o podnicích zahraničního obchodu, publikovat v Lidových novinách. Jenže bohužel
k tomu nedošlo. Druhá osoba, na kterou jsem se obrátil, byl Jaromír
Novotný, pozdější vedoucí ekonomického odboru na Hradě v Kanceláři prezidenta Václava Havla. Všechno jsem mu popsal; Novotný se potom stal nejdéle fungujícím náměstkem ministra obrany
a v současné době je velvyslancem České republiky v Indii. Takže
těmto dvěma vlivným lidem jsem předal své poznatky.
Mělo to nějaký pozitivní dopad?
Nic se nestalo, jen teror zintenzívnil. Pak jednoho dne vedoucí
té zásahové jednotky, která nás terorizovala každých čtrnáct dní,
povídá: Pane doktore, už toho mám dost a chci vám říci, že ta udání
dostáváme z Motokovu.
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Nutno dodat, že na takovou „kontrolu“ přišli alespoň pětkrát. Prohlíželi jedno auto za druhým. Vždycky je zvedli na zvedák, detailně prohlíželi podvozek. A tak postupně všech šedesát
aut připravených na export. Dovedete si představit, jak se na
nás dívali lidi z okolí? Nebyla to normální policie, ale zásahová jednotka s kuklami na hlavách! Tlak vyvrcholil v prosinci
roku 1990, když jsem jel na Vánoce do Německa. Na našem
pražském parkovišti hlídaném kamerou jsme měli 46 vozů připravených k vývozu. Najednou mi volá Praha do Bonnu, že se
musím okamžitě vrátit, protože přes noc bylo všech těch 46 vozů
silně poškozeno. Vrátil jsem se a na parkovišti stála naprosto
zdemolovaná auta: rozbitá okna, blatníky, všechno. Museli jsme
je odepsat.
Myslíte, že smyslem těch akcí bylo odradit vás od podnikání,
případně vytlačit zpátky do Německa?
Jednoznačně. Ale to bych nebyl Kurd, kdybych se při podobných
potížích vzdal a utekl.
Chci ještě poznamenat, že Jaromír Novotný zřejmě moje informace prezidentovi přece jen předal, a tak nebyla náhoda, když Václav Havel ve svém projevu, předneseném 21. srpna 1990 na Václavském náměstí, když se v Praze poprvé připomněla okupace Československa v srpnu 1968, mimo jiné řekl, že k boji za demokracii
patří i boj proti podnikům zahraničního obchodu.
Tenkrát ještě existovalo ministerstvo zahraničního obchodu, což
byl relikt komunistické éry…
Ano, jenže bez ministra. První ministr zahraničního obchodu za
záhadných okolností zemřel, tuším, že v Brazílii, a nikdy nikdo
nezjistil, proč se to stalo. Byl to revolucionář, nový člověk, a snažil
se odhalit jisté nekalé praktiky svého ministerstva.
Vláda tenkrát rozhodla, že nového ministra jmenovat nebude
a že ministerstvo zahraničního obchodu zruší. Než se tak stane, funkci ministra zastane jeho první náměstek. To byl Jan Kollert, který se
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později (po Salzmannovi) stal generálním ředitelem Komerční banky; velice solidní člověk.
Mimochodem, málokdo ví, že to já jsem vlastně donutil československou vládu, aby změnila zákon, který zakazoval dovoz
a vývoz nových motorových vozidel; upozornil jsem na díru v zákoně. Když dnes vidíme za každým rohem autobazar nebo obchod
se zahraničními vozidly, už nikdo neví, že je to z větší části moje
zásluha.
Ta auta byla jen začátek, že?
Ve dnech našeho obchodování s favority jsem šel po Václavském
náměstí a vidím tam už zase u obchodů fronty. Ptal jsem se přátel,
na co lidi stojí fronty, když komunismus skončil. Řekli mi, že to jsou
fronty na dámské spodní prádlo. Večer téhož dne jsem se rozhodl,
že začneme podnikat i v textilu. Netrvalo ani týden a první kamion
se dvěma sty šedesáti tisíci kusy dámského spodního prádla dorazil do Prahy. Věděl jsem, že Praha má přes milion obyvatel, z toho
polovinu tvoří ženy; první čtvrt milion kusů prádla už jsme dovezli
a do čtrnácti dnů jsme to množství zdvojnásobili. Moje společnost
pak jeden čas zásobovala prádlem téměř 70 procent trhu, v textilu
to bylo 45 až 60 procent a v kožených oděvech téměř 80 procent.
Těchto hodnot jsme dosáhli během tří měsíců. Jednalo se o zboží
z Turecka, ale i z Filipín, Anglie, Číny, Tuniska a dalších zemí.
Při mém zatčení (13. září 1994) jsem měl v soupisu jenom v této společnosti 1 260 položek zboží: od pánských kravat přes plavky
a ponožky, dále kožichy, kožené kabáty, kalhoty, sukně, pásky, ledvinky, kabelky, dětské oděvy, boty, prostě 1 260 komodit.
Jak probíhaly vaše aktivity mezi rokem 1991, o němž mluvíme,
a zářím 1994?
Rozšiřoval jsem komodity a zakládal další společnosti – každá
se specializovala na obchod s jiným zbožím. Například Meridian
Agroprodukce obchodovala se zemědělskými produkty (tam jsme
narazili na další podnik zahraničního obchodu – Koospol); začali
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jsme s kořením a brzy zásobovali velkoobchod z 80 až 90 procent,
hlavně masokombináty. V České republice tehdy bylo 21 masokombinátů, z toho 19 jsme zásobovali právě my; od pepře až k muškátovým oříškům. U Prahy jsme postavili továrnu na zpracování
zemědělských produktů; z Německa jsme ji vybavili nejmodernější
balicí a zpracovací technologií. Měl jsem možnost privatizovat, ale
to nepatří k mému životu a do mého světa – privatizovat cizí továrnu. Do naší továrny, postavené „na zelené louce“, jsme dováželi
suroviny z celého světa a já si moc přál, abychom dokázali konkurovat západním státům. Nebylo to vůbec nereálné. V oboru koření jsem měl tehdy nejlepší předpoklady konkurovat nejsilnějším
německým podnikům, včetně ﬁrmy Fuchs.
Často ve svých mediálních výstupech zdůrazňujete, že ačkoli jste
měl příležitosti, nechtěl jste se zúčastnit privatizace. Proč?
Nebyl jsem jenom zkušený obchodník (v porovnání s mými českými kolegy), ale znal jsem Centrum privatizace, to znamená, že jsem
byl v živém kontaktu s osobami, které za privatizaci zodpovídaly.
Pravidelně jsem pro ně organizoval v Paláci kultury (dnešní Kongresové centrum) mezinárodní kongresy o privatizaci. Díky tomu
jsem měl informace téměř z první ruky – znal jsem je všechny
osobně, včetně Klause, Kočárníka, Salzmanna a dalších.
Co to bylo za kongresy?
Byly to velké kongresy, bývalo tam od tří do pěti tisíc odborných
zájemců z oblasti ekonomiky. Obchodní ředitel Paláce kultury Staněk mi říkal: Kromě vás nikdo nedokáže tenhle palác naplnit nikdo.
Když jsem byl pak ve vazbě a nemohl se hájit, psalo se o mně účelově, že jsem se stýkal s politiky, jako kdybych toto zneužil. Od té
doby uběhlo dvanáct let. Po celá ta léta vyzývám autory těch článků, ale i státní správu, aby mi uvedli jeden jediný případ, kdy jsem
zneužíval tyto kontakty k vlastnímu prospěchu či zisku. Marně!
Jenže proti pomluvám vzniklým z xenofobních, rasistických a zločineckých pohnutek nelze věcně bojovat…
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Jaké privatizační projekty jste odmítl?
Dostal jsem třeba nabídku, abych privatizoval mlékárnu a masokombinát v Lounech, a další. Nabídka přicházela buď z vedení
Centra nebo přímo z vedení těch podniků. Dostával jsem mnoho
privatizačních nabídek; připomínám, že osob, které tu tehdy měly
kapitál, bylo jen málo. Privatizace teprve začínala; i ten generální
ředitel žil z měsíčního platu.
Kapitál měli zpravidla jen lidé, kteří předtím žili a vydělávali
v cizině. A k těm jsem patřil. Navíc jsem byl známý z masmédií,
psal jsem články o ekonomice a o zahraničním obchodu; přitahoval jsem zájem jako magnet.
Jak taková privatizace tehdy konkrétně probíhala?
Najal jste si ekonoma, který připravil privatizační projekt: vycházel
v něm z účetní hodnoty, to znamená odpisové hodnoty privatizovaného podniku. Bylo to dejme tomu zařízení pět let staré; za totality
šly odpisy strašně rychle a účetně mělo to zařízení třeba pětinu
původní ceny. Navíc člověk, který vyhotovil privatizační projekt,
mohl s cenami manipulovat. Privatizační projekt jste pak odevzdal
vládě. Vláda někdy dostala na jeden podnik dva, tři či více privatizačních projektů. Takový projekt obsahoval obvykle popis toho,
jak hodláte podnik ﬁnancovat, kdy a jak ho chcete státu zaplatit,
jak v něm budete hospodařit, aby prosperoval. Kdybych do toho
býval šel, měl jsem nejlepší předpoklady uspět: byl jsem majitelem
několika prosperujících obchodních společností, vědělo se o mně,
že obchodovat umím. A solventní jsem byl – ani Soudek, ředitel
plzeňské Škodovky, ani Stehlík, šéf Poldi Kladno, neměli tehdy
tolik ﬁnančních prostředků jako já. Je tedy logické, že jsem měl na
stole desítky privatizačních projektů.
Zeptám se znovu: proč jste do žádného nešel?
Uvedu to na tom příkladu v Lounech. Jel jsem se podívat pouze
do této mlékárny a hned vám vysvětlím proč. Vyráběla totiž jako
jedna z mála nízkotučné sušené mléko a já jsem si myslel, že bych
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mohl z ostatní produkce (jogurty, mléko, sýry, atd.) vyčlenit a darovat produkci sušeného mléka humanitárním organizacím operujícím v zemích, kde děti trpí hladomorem. Sušené mléko s vysokým
obsahem tuku je totiž pro děti nevhodné. Po té návštěvě jsem však
viděl, že reálná hodnota té mlékárny byla několikanásobně vyšší
než to, co bylo uvedeno v privatizačním projektu – z uvedeného
důvodu jsem do toho nešel.
Byl to privatizační projekt v hodnotě osmdesáti milionů
korun. Za to jsme jako měli ručit, že zaplatíme vládě. Jistěže tehdy
v České republice nebylo mnoho subjektů, které měly k volné dispozici osmdesát milionů korun. Ty vám ale bez váhání půjčila
banka. Podle vládní vyhlášky. Bance jste pak ručili majetkem privatizovaného podniku. Ale problém s žádnou bankou jste neměl,
nemusel jste mít v kapse ani korunu, stačilo zaplatit experta, který
vám připravil privatizační projekt; ten stlačil cenu co nejníže a vy
jste mu pak zaplatil deset až patnáct tisíc korun, víc ne. Uvědomte
si, že průměrný plat v té době dělal něco kolem šesti tisíc korun.
Z řečeného plyne, že privatizační projekt slušného podniku vás
přišel nejvýš na patnáct tisíc korun – jakmile jste je zaplatil, stal
jste se majitelem podniku.
Jistě, zbývalo zaplatit dluh státu. S tím si ovšem valná většina nových majitelů nedělala starosti. Stát tenkrát přikázal bankám,
obzvlášť Komerční bance, aby ﬁnancovaly privatizační projekty;
a tak se přihodilo, že Komerční banka měla najednou mnoho miliard dluhů, protože všem půjčila, a skoro nikdo jí peníze nevrátil.
Důvod, proč banky ty dluhy nevymáhaly, byl politický. Obhajovalo
se to větou: Češi jsou v plenkách, jdou dosud neprobádanou cestou.
Psal jsem v různých článcích, že je to největší podvod v dějinách Česka. A otevřeně jsem to říkal. Nejlepším důkazem toho,
že jsem to považoval za podvod, je, že jsem v této zemi nikdy nic
neprivatizoval.
Nikde ve světě, mimo Ruska, se neprivatizovalo tak rychle.
V postkomunistických státech jako kdyby se všichni dohodli! Osoby, které tenkrát zodpovídaly za privatizaci, si měly uvědomit, že
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na to není připravena legislativa ani státní správa včetně justice,
ale ani samotní občané. Když někdo spáchal trestný čin podvodu
či zneužití pravomoci veřejného činitele a někdo proti němu podal
podnět k trestnímu stíhání, podvodník či zkorumpovaný úředník
mimo jiné předem věděl, že jim ten zlý úmysl těžko dokážou. Protože úmysl je velice subjektivní věc.
Však také se jen málokdy něco někomu v této věci dokázalo. To
znamená, že když téměř nikomu z těch privatizačních podvodníků
a tunelářů neprokázali úmysl; byli volní. Oprávněně národ toto vnímal a vnímá jako křivdu; a také proto je obecná morálka tam, kde je.
Z druhé strany to ale také znamená, že když chtěl někdo zlikvidovat nepohodlného konkurenta a poštval na něho policii a státního zástupce, dotyčný člověk „úmysl podvést“ moc těžko vyvracel,
a než to prokázal, byl zdiskreditován.
To všechno se ale nemohlo dít bez vědomí tehdejších úřadů,
exekutivy, politiků…
To nevím, ale jsem přesvědčen, že Václav Klaus, tehdejší předseda
vlády, to myslel dobře. Vzpomínám si, že před jedním seminářem
v Kongresovém paláci, který jsem organizoval a kde přednášel také
pan Klaus, jsme se sešli v tzv. oválném sále. Ten den tam byl Tomáš
Baťa, Karel Dyba, Dušan Tříska a další a pan Klaus se v jejich
přítomnosti rozčiloval: „Zase nám jeden podnik ukradli cizinci!
Nestačím sledovat, komu je rozdávají; před chvílí jsem zjistil, že
ministerstvo bez výběrového řízení a bez privatizačního projektu
prodalo Balírny Praha Holanďanům.“
Václav Klaus byl vlastenec, což v této věci bylo na škodu; kdyby nebyl takto naivním patriotem a pustil k privatizaci i zahraniční
ﬁrmy, osud mnoha českých podniků mohl dopadnout jinak – tak
jak to dnes vidíme na příkladu mladoboleslavské škodovky. Jenže
on mermomocí chtěl, aby české podniky privatizovali jen Češi.
Byla to chyba, i když možná dobře míněná.
A další chybu vidím ještě jinde: ta spočívá v překotném tempu
privatizace, což vůbec nebylo nutné. Kde je psáno, že museli do
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dvou let zprivatizovat téměř celou republiku? Když se dnes podíváte na Švédsko, Norsko, Finsko nebo Německo, zjistíte, že leccos
se tam neprivatizovalo dodnes, a přitom tyto země jsou vyspělými kapitalistickými státy. Přes třicet procent podílu Volkswagenu
patří dodnes zemské vládě Dolního Saska. Také železnice patří
německému státu. A ve Švédsku dokonce všechny lékárny patří
státu dodnes …
Jak si vysvětlujete, že nikdo z tehdejších politiků v tomto směru
nijak zásadně nezapůsobil?
Víte, já si myslím, že největší zločin komunismu, který spáchal vůči
českému národu, je to, že z českého národa za těch čtyřicet let svého působení udělal sterilní, tj. neplodný národ. A následky vidíme
i dnes, sedmnáct let po revoluci. První republika trvala jen dvacet
roků, to znamená, že za tři roky bude popřevratová demokracie
stejně dlouhá jako celá první republika. Jenomže za první republiky měla tato společnost významné ﬁlozofy, sociology, ekonomy
a státníky. To nebyl jen T. G. Masaryk; byla tu řada významných
vědců, podnikatelé jako Tomáš Baťa a tak dále. A dnes? Vědci, podnikatelé, umělci, spisovatelé, politici, kde jsou?
Opravdu si myslíte, že jsme neschopní a naše reprezentace zcela
nekvalitní?
Jistěže ne. V politice najdeme pár schopných jedinců. Bohužel jich
je tak málo, že nemají rozhodující slovo. V Poslanecké sněmovně
bychom potřebovali alespoň osmdesát procent schopných politiků,
aby vedli tuto zemi.
Česká republika má tu výhodu, a měla ji i v minulosti, že leží
v srdci Evropy a díky svému geopolitickému rozpoložení zatím ještě nezkrachovala ekonomicky. Ale kdyby ležela někde vedle, na
Balkáně, tak by rozhodně její ekonomika vypadala jinak. Podívejte
se, Česká republika nebo česká společnost tradičně byla společností výrobní, nejenom za první republiky, ale i před ní. Tady se vyrábělo téměř všechno, na tak malý národ. Ve všech oblastech. Měli
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jste skvělé strojírenství. Vzpomínám si, když jsem doma jako malý
kluk seděl poprvé u zubaře, vrtačka pocházela z Československa.
Jmenovala se myslím DENTAL. A lampa – DENTALUX. První moje
tužka a guma pocházela z Koh-i-nooru, motorka mého staršího bratra byla Jawa. A ani ne za pár let se podařilo tu výrobní společnost
z gruntu zničit. Česká republika se místo toho stala skladištěm
Evropy. Spousta západoevropských společností tady má obrovské
sklady, protože zaplatí méně za pozemek, za pracovní sílu, daně
jsou nižší a tak dále. A to je pro tak schopný národ tragédie.
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V. Jako z akčního ﬁlmu

Jaké byly první náznaky toho, že s vaším podnikáním nastanou
vážné komplikace?
Nebezpečí jsem vycítil hned při svém prvním kontaktu s Motokovem; brzy se to projevilo reálně, když na mě posílali zásahové jednotky, ničili mi vozidla, policie každou chvíli s ﬁktivní záminkou
prováděla „prohlídky“ dovezeného zboží, a když policisté obcházeli moje odběratele a „důvěrně“ jim sdělovala, že v kupovaném
zboží – koření se nacházejí drogy, a řada dalších „incidentů“. Tyto
svoje zážitky a poznatky o restrukturalizaci státního majetku, která se přetransformovala do maﬁánských struktur, jsem pravidelně
sděloval svým nejbližším přátelům, a nejenom jim: pravidelně jsem
o těchto „incidentech“ a událostech informoval českého ministra
vnitra Tomáše Sokola, českého policejního prezidenta, náměstka
federálního ministra vnitra Jana Rumla, ale i samotného federálního ministra vnitra. Kopie části mých dopisů těmto odpovědným
činitelům se naštěstí zachovaly. Na moje apely nikdo z těchto činitelů věcně nereagoval, každý z nich se alibisticky vyhýbal odpovědnosti a patrně pečoval o svoje vlastní zájmy. Když se stal českým ministrem vnitra Jan Ruml, informoval jsem také jeho. Na
můj poslední dopis odepsal, abych se o pomoc obrátil na soukromé
bezpečnostní společnosti. Žil jsem v kapitalistických zemích dost
dlouho, abych věděl, že pokud je tam soukromý podnik vinou konkurence v jakémkoliv ohrožení, je povinností státu ho chránit.
Psal jsem na všechny strany. Na začátku mě všichni v odpovědích oslovovali „Vážený pane doktore“; když jsem se nevzdal, když
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jsem dál poukazoval na trhliny právního státu v oblasti vnitřní bezpečnosti, začali psát „Pane doktore“, a když jsem trval na svém dál,
skončilo to oslovením „Vážený“. Já tu korespondenci mám, mohu
vám ji dát k dispozici. Mimochodem i ve své knize, kterou jsem
vydal v součinnosti s Václavem Klausem (Ekonomické perspektivy
České republiky), jsem poukázal na mezery ve vnitřní bezpečnosti
státu a trhliny v justici. A to aniž bych tehdy byl býval tušil, že se
stanu sám tak tragicky obětí tohoto stavu.
Jaké mezery máte na mysli?
Potřebná legislativa buď neexistovala, a pokud ano, nebyla náležitě aplikovaná. Stát tudíž neplnil svoje základní úlohy: dostatečně
a v souladu se zákonem nezajišťoval bezpečnost občanů, což v podstatě přetrvává dodnes. Žijeme ve střední Evropě a ze dna českých
přehrad lovíme zavražděné podnikatele, vytahujeme je ze studní
a mnoho dalších hororových scén… Tehdy jsem netušil, že se něco
podobného přihodí i mně, ale když se ohlédnu zpátky, nedivím se
tomu: byl jsem nepohodlný pro všechny. A proč? Protože mi osud
této země nebyl lhostejný.
Je možné, že kdybych jenom podnikal a o nic jiného se nestaral, nechala by mě jak konkurence, tak maﬁánské struktury státních
statementů na pokoji. Ovšem jen za předpokladu, že bych čas od
času „podnikal“ také s nimi a přestal je kritizovat a poukazovat na
jejich nekalé praktiky. Uvedu ještě jeden příklad. V roce 1991 jsem
zaregistroval, že na českém trhu chybí oblíbený druh koření – červená paprika. Naše marketingové oddělení vypátralo, že na Slovensku
v Nových Zámcích u maďarských hranic zpracovávají červenou papriku a uměle ji předražují, prodávali ji, pokud mě paměť neklame, za
350 Kč kilo. Okamžitě jsem se poptal u různých dodavatelů papriky
ve světě, za kolik prodávají. S hrůzou jsem zjistil, že exportní cena
byla u nejkvalitnější papriky 2 marky 65 feniků za kilo (asi padesát
korun). Plus doprava. Paprika je surovina a za surovinu se tenkrát
neplatily daně ani clo. Hned jsme zkušebně objednali dvacet tisíc
kilogramů. Ta paprika přišla a hned druhý den byla prodaná.
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Prodal jsem ji Jednotě a masokombinátům. A hned jsem dostal
objednávku na stovky tun. Na stovky tun! Přitom jsem neprodával levně, kilo za 135 Kč. Vzápětí přišlo udání – podezírám, že to
bylo z Koospolu, dalšího podniku zahraničního obchodu. Načež
ministerstvo ﬁnancí dalo příkaz celnímu úřadu – a já jsem musel
v rozporu se zákonem za surovinu – papriku – zaplatit daně a clo.
Hlad po paprice trval; za tři měsíce jsem dovezl do České republiky
dalších tři sta dvacet tun a znovu zaplatil daně a clo. Napsal jsem
stížnost federálnímu ministru ﬁnancí, tehdy jím byl Václav Klaus,
že konkurent, to znamená Koospol, za suroviny daně a clo platit
nemusí, a já ano. Za dva roky ministerstvo uznalo, že ode mne
vybrali poplatky neoprávněně na základě jakéhosi udání, a peníze
mi vrátili.
Na ty vrácené peníze jsem ani nesáhl, věnoval jsem je jedné
nadaci. Byla to nadace Betel, teď už neexistuje. Patřil jsem k jejím
zakladatelům. Byla to nadace především proti rakovině; ve vedení byl mj. profesor Zdeněk Dienstbier. Přesvědčil jsem několik
významných osobností, například Šimona Peréze, k přijetí čestného členství v této nadaci. Když tehdy člověk věnoval peníze nadaci,
nemohl si tu částku odečíst z daní jako dnes. Daroval jsem této
nadaci své peníze jako startovní kapitál. A poskytl jsem jí bezplatně kanceláře ve svém domě. Mým zatčením všechno skončilo…
Opět lze říci, že daní a clem z papriky ten kolotoč neskončil, že?
Kdepak, ty poměry tak naivní nebyly. Zanedlouho vtrhlo do naší
společnosti opět komando. Že mají udání, že kvalita naší papriky
neodpovídá státním normám. Plukovník přišel do mé kanceláře
a desítky jeho policistů zatím otevíraly kamiony, všechny pytle –
umíte si to představit? Paprika úplně všude! Zeptal se, komu jsme
tu papriku už dodali. Žil jsem do té doby v Německu, v právním
státě; naivně jsem mu tedy odevzdal seznam svých odběratelů, aniž
jsem tušil, že je bude všechny obcházet a naoko kontrolovat, jestli
je v té paprice droga. K jednomu takovému vtrhly desítky policistů a rozhlašovali, že Uzunoglu dováží v paprice drogy. Tím se mě
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snažili zdiskreditovat v očích mých odběratelů. Kdežto tisku řekli,
že mají podezření, že v mé paprice je přimíchaná antuka.
Důvod těchto akcí byl zřejmý: šlo o zisk. Drobní spotřebitelé by
museli mé konkurenci zaplatit o dvě stě procent víc než mně; konkurence zneužila ve svůj prospěch nedostatek papriky, který mimochodem sama vyprovokovala. A já jim ty nekalé kšefty kazil. To se
opakovalo v mnoha komoditách, včetně již zmíněného textilu.
Ani to vám nevnuklo myšlenku z Čech odejít?
Na to mohu jen opět odpovědět, že neumím ustoupit bezpráví, že
jsem tvrdohlavý. To je odpověď na vaši otázku. Šikanovali mě pořád
dokola a já musel vést boj i proti svému maloobchodnímu mezičlánku, protože i moji odběratelé často úmyslně vyprovokovali zájem
o nedostatkové zboží, aby mohli prodávat za nehorázné ceny. Psal
jsem o tom články, apeloval přímo na spotřebitele, aby jim tolik neplatili a v případě potřeby se obrátili na naši společnost, že můžeme prodávat i maloobchodně, i když jsme původně maloobchodním prodejcem nebyli a být ani nechtěli. Okamžitě jsem k tomuto účelu pronajal
prodejny na několika místech v Praze, včetně Václavského náměstí.
Přitom existovaly tehdy kontrolní orgány, které měly bdít
nad tím, aby spotřebitel nebyl šizený. Byla tu zemědělská inspekce, textilní inspekce, mnoho inspekcí tu bylo. Žádal jsem je, aby
zasáhly. Neudělaly to. Zato buzerovaly mou obchodní společnost
vždycky, když nás někdo udal, a udávaly nás hlavně státní podniky.
Řídil jsem totiž první obchodní a výrobní společnost, která nepatřila státu; všechny ostatní (Koospol, Motokov, Centrotex a Imotex)
byly státní. A ty proti mně tvrdě bojovaly; nemohly pochopit, že na
území Československa může existovat soukromá společnost, která
je proti předraženým cenám, proti uměle vyprovokovanému nedostatku zboží a která myslí také na zájmy spotřebitele. Měl jsem
dost odběratelů, podnikání kvetlo – přesto jsem kritizoval butikáře, trhovce a spekulanty, kteří ode mne kupovali zboží a pak ho
předražené prodávali dál. Pořádal jsem pravidelná tisková setkání
a apeloval na svědomí novinářů, aby o tom informovali.
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Cožpak jste neměl ve svém úsilí žádné spojence?
Ze strany státní správy ne. Právě proto na mne začali útočit i naši
odběratelé z maloobchodu. A když jsem se obrátil na ministra vnitra, odkázal mě na soukromou bezpečnostní službu.
Už jste naznačoval, že tehdejší podniky zahraničního obchodu
byly obsazeny lidmi z bývalé Státní bezpečnosti…
Už tehdy jsem o tom mluvil, sděloval jsem své poznatky přátelům:
že tyto podniky provádějí nekalou činnost nejen na území Československa, ale i v západní Evropě a jejich zisky že jdou k různým,
často i teroristickým skupinám. To nebyl dohad, na to jsem měl
důkazy a ty jsem pochopitelně předložil svým přátelům – ústavním
činitelům.
Jaká byla reakce?
Co myslíte? Nic. VŮBEC NIC.
Obraťme list v kalendáři na rok 1992.
Bylo to myslím v září toho roku. Málokdy jsem se díval na televizi
a najednou vidím v hlavních zprávách, že česká policie v Průhonicích zadržela turecký kamion s heroinem. Hlasatelka opakovala
do omrzení: Turci, Turci, Turci… Došlo mi, že asi i v protidrogové
oblasti tady chybí jak účinná opatření, tak legislativa a mezinárodní spolupráce. Když zprávy skončily, zavolal jsem tureckému velvyslanci, kterého jsem osobně znal a vážil si ho. Turecko totiž není
homogenní země. Ani ti diplomaté nejsou kopie vypadlé z jedné
formy a tento člověk byl na poměry turecké diplomacie diplomat
velmi liberální.
Jmenuje se Inal Batu. Pochází z Balkánu, není to tedy typický
Turek a dokázal hodnotit politický vývoj Turecka i kriticky. Donedávna byl místopředsedou a poslancem druhé největší politické
strany v Turecku, která je v opozici.
Tak tomu velvyslanci jsem zavolal, informoval jsem ho o právě odvysílaném televizním pořadu a povídám: „Tahle věc mi není
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lhostejná a apeluji na vás jako na představitele tureckého státu,
abyste učinil vše k omezení ilegální činnosti vašich občanů, směřující proti Československu. Není žádným tajemstvím, že jistí
turečtí občané vyvážejí drogový jed a já nemám možnost ani prostředky zasáhnout; tuto zemi považuji za svou druhou vlast a tento zločin proti Československu mi není lhostejný. A budu o tom
veřejně psát.“
Turecký velvyslanec mi na to řekl: „To můžete, ale chyba je
spíš na československé straně. Před několika měsíci jsem na federální ministerstvo vnitra poslal návrh smlouvy o bilaterální spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, včetně drog, a dodnes
mi neodpověděli. A pokud se nemýlím, pan ministr je váš bývalý
kolega,“ dodal ironicky a myslel Petra Čermáka.
Opravdu byl vaším kolegou? Kdy?
Je pravda, že jsme byli oba na medicíně, dokonce jsme bydleli na
stejné koleji. Studoval jsem všeobecné lékařství, oborem Petra Čermáka byla hygiena. Jinak jsme stejně staří, oba ročník 1953.
Hned druhý den jsem zavolal Petru Čermákovi a povídám:
„Pane ministře, viděl jste včera televizi? Turečtí pašeráci sem
dovážejí drogy – jak zakročíte? Pokud vím, máte na stole návrh
dvoustranné smlouvy boje proti organizovanému zločinu a neodpovídáte na něj, což je v diplomatických kruzích přinejmenším
urážka.“
Ministr odpověděl: „Okamžik, Yekto, nechám to ověřit.“ Za
hodinu mi opravdu zavolal a povídá: „My jsme nereagovali, protože Československo se co nevidět rozpadne a je nesmysl, abychom
teď podepisovali smlouvu jménem celé republiky.“ A já mu řekl:
„Odpusť, ale asi tě tvoji právníci tahají za nos, protože kdyby do té
smlouvy vepsali jediný bod, že po rozpadu Československa nové
právní subjekty převezmou veškeré práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy, máš po problému. A u podpisu může být jednak
turecká strana, jednak ty jako federální ministr vnitra plus český
a slovenský ministr vnitra.“
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Mělo to nějaký výsledek?
Za pár dní mi znovu volal turecký velvyslanec; děkoval, že konečně
dostali odpověď a československá strana že je ochotna smlouvu
podepsat. Došlo k tomu někdy koncem října 1992. Z turecké strany
přijel ministr vnitra s celou delegací; později se stal místopředsedou vlády. Obě strany mi poděkovaly za iniciativu. Připomínám,
že jsem od žádné z nich nic neočekával – nebyl jsem občanem
Turecké, ale ani Československé republiky; šlo mi prvotně o zájmy
občanů této země. Při jednání tehdy tlumočil Tomáš Laně, pozdější
velvyslanec České republiky v Turecku; dnes pracuje jako diplomat na ministerstvu zahraničních věcí.
Když turecký ministr vnitra slyšel, že jsem byl kdysi z Turecka vyhoštěn, chtěl to ihned napravit, dokonce navrhoval, abych
se tím speciálním letadlem vrátil do Ankary spolu s ním. Vysvětlil
jsem mu, že jsem třiadvacet let nesměl do své rodné země a vrátím se až po oﬁciální omluvě a zrušení paragrafu trestního zákona
Turecka týkajícího se osobních svobod občanů. K obojímu sice později došlo, ale když potom vystřídala tuto liberální stranu pravicová vláda, mé pronásledování jako Kurda začalo nanovo.
Viděl jste Petra Čermáka někdy od té doby?
Ano, ale teď jsem ho už léta neviděl. Když jsem byl zatčen a televize
NOVA proti mně štvala, osočovali i jeho. V rámci nedělního diskusního pořadu Týden čili Sedm dní pozvali do studia Petra Čermáka
a Jiřího Dienstbiera – Dienstbier údajně (znám to jen z vyprávění,
ve vazbě televize nebyla) na Čermáka útočil, že já, jeho přítel, jsem
podezřelý z organizování mezinárodního zločinu a tak dále. Petr
Čermák upřesnil, že jsme spolu pouze studovali, ale pokud ví, byl
jsem sympatizant Charty 77. Pak prý dodal: „A vy jako bývalý mluvčí Charty byste mohl aspoň respektovat presumpci neviny a počkat
na výrok soudu.“ Prostě Petr Čermák se choval v porovnání s tehdejším ministrem vnitra Rumlem i Dienstbierem čestně.
Jan Ruml mě znal osobně a věděl, že jsem se už v průběhu
studia stýkal s čelnými představiteli Charty, včetně profesora Jiřího
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Hájka. A když se novináři po mém zatčení Rumla ptali, jestli mě
zná, odpověděl: „Znám ho, ale nikdy jsem s ním neměl fyzický kontakt.“ Když jsem se to ve vazební věznici doslechl, vyžebral jsem
si papír a tužku a napsal mu, že je impotentní Robespierre a slova
o fyzickém kontaktu že patří z hlediska psychoanalýzy do slovníku
homosexuálů.
Rok 1994. Bod zlomu. Co mu předcházelo?
Tehdy se mi podnikatelsky dařilo výborně. Moje obchodní společnosti se dobře zavedly (textil, koření, import-export). Chtěl jsem
začít podnikat i v oblasti energetiky a dopravy, především té železniční. Je fakt, že na české poměry jsem se možná až příliš rozmachoval. Ptal-li se někdo, proč mi nestačí to, co mám, proč chci pořád
víc, pak odpovědí je moje osobnost: mám rád kreativitu a rutinní
podnikání mě nebaví.
Zmínil jste se, že jste se zklamal v českých zaměstnancích. Oč šlo?
Většinou jsem měl spolehlivé lidi, jen v některých lidech jsem se
zklamal. Konkrétně v jednom případě mě to hodně bolelo. Jeden
můj zaměstnanec mi ukradl know-how, klientelu, prostě všechno,
co jsem v té oblasti za ta léta vyvinul. Opravdu jsem mu věřil, měl
jsem ho jako syna, chtěl jsem, aby se stal ředitelem společnosti
a otevřel jsem mu svět obchodu. Kamkoliv jsem ve věci téhle ﬁrmy
jezdil, všude jsem ho bral s sebou. Ale víc bych o tom nerad mluvil.
Byl to synovec mého přítele.
Nemusel jsem ho ani propustit. Odešel sám. Řekl, že odchází do zemědělství. Uvěřil jsem mu; až později jsem se dozvěděl,
že založil vlastní společnost a v naší společnosti zanechal své
dva lidi (přivedl si je), kteří mu naháněli naše zákazníky. Šlo to
jednoduše. Zákazník (většinou výrobce) k nám zavolal a jeden
z těch dvou mu řekl: Je nám líto, tohle zboží nemáme, ale zkuste
to u kolegy tam a tam… Módním slovem by se dalo říci, že tu ﬁrmu tuneloval. I když měl ve smlouvě, že pokud odejde, deset let
nebude podnikat ve stejných komoditách. Mohl jsem ho žalovat,
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mohl jsem si stěžovat u jeho rodičů, popřípadě u dalších příbuzných. Ti se to teď mohou dozvědět z této knihy, ale z mých úst to
nikdy neslyšeli.
V této době jste měl značné obraty a jistě i zisky. Pokud jste je
nekumuloval, jak říkáte, kam tedy putovaly?
Vydělával jsem hodně peněz, ale zisk jsem reinvestoval do české
země – nevyvezl jsem ho do zahraničí, neuložil do švýcarských
bank; stavěl jsem továrny, obchodní centra, kupoval nemovitosti, rekonstruoval, sponzoroval nadace. Například jsem koupil za
pět milionů korun činžovní dům, za dalších pět milionů jsem ho
nechal rekonstruovat a pak jsem dal jedno patro k dispozici nadaci
Betel, druhé patro jsem poskytl kurdským studentům, kteří sem
přijeli studovat – bydleli tam zadarmo, vyplácel jsem jim stipendium, prostě jsem ﬁnancoval jejich studia, aniž jsem si je zavázal
k recipročním službám, což je jinde běžné. Každoročně jsem šatil
stovky českých postižených dětí. A protože jsem měl výborné vztahy s německým Červeným křížem (v osmdesátých letech jsme společně vydávali časopis), kupoval jsem od něj vyřazené motorové
vozíky, berle, hole a další pomůcky. Vozíky jsme sem dovezli, tady
jsem je nechal repasovat (byla tu levnější pracovní síla i materiál)
a pak jsem je daroval českým invalidům, vozíčkářům. Zájemci se
hlásili na naše inzeráty; pak předložili potvrzení o příjmu, o výši
invalidního důchodu. Bylo to v době, kdy tady ještě neplatil dnešní
zákon o nadacích.
Měsíčně jsem těch vozíků dovážel pět až patnáct. Jeden ojetý
stál pět tisíc marek plus tři tisíce korun na opravu, nalakování atd.
Měl jsem inženýra, který pak vozík speciálními přístroji prozkoušel, prověřil – až pak jsme ho darovali. Když mě zavřeli, v mých
skladech bylo několik tisíc holí a berlí a desítky vozíků – v hodnotě několika milionů korun. To všechno bylo rozkradeno patrně
s tichým souhlasem české policie; ještě z vazební věznice v Litoměřicích jsem podal podnět k trestnímu stíhání. Policie opět zůstala
nečinná.
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Řekl jste, že jste poskytovali ošacení postiženým dětem. Odkud?
Šlo o děti z pražského Jedličkova ústavu a z řady dalších podobných zařízení, například v Plzni. Oblečení jsme jim většinou neposílali; žádali jsme vedení ústavů, aby dovezli děti k nám. Měli jsme
obrovskou prodejní halu, sedmnáct set metrů čtverečních, a tam
si děti mohly vybrat, co se jim líbilo. Novináři se mě ptali, proč já,
Kurd, neváhám darovat něco ze svého českým invalidním dětem.
Otázce jsem dlouho nerozuměl, až později jsem i díky ní pochopil,
že žiji ve společensky poněkud zaostalé zemi. Odpovídal jsem, že
to dělám také proto, že čeští podnikatelé jsou sociálně impotentní.
A součástí světa podnikatelů (od Ameriky až po Švýcarsko) je společenská odpovědnost, ať nosí zvučná jména jako Bill Gates, George Soros, ale platí to i pro všechny ostatní. A navíc jsem lékař.
Myslíte, že se v tomto smyslu už něco změnilo k lepšímu?
Určité procento docela jistě a mám z toho radost, ale většina se ještě nenasytila. To je ta zakladatelská generace, která je takto nenasytná. Podobně to probíhalo ve všech rozvíjejících se ekonomikách.
Vzpomeňme na „bohatýrské“ časy americké prohibice. Potomci
tehdejších gangsterů jsou mnohdy solidními a společensky exponovanými podnikateli. Snad tedy i v Čechách nastoupí ta příští
generace.
Už tenkrát jsem kritizoval, že mnozí ochotně sponzorují různé sportovní akce nebo hudební festival Pražské jaro, protože je při
tom zveřejněno jejich jméno, ale neviditelně podávat pomocnou
ruku těm, kteří to vitálně potřebují… Dnes to, klobouk dolů, dělá
mimo jiné Nadace Charty 77. Tenkrát nás bylo v poli jako šafránu.
Čím začaly vaše problémy, které vyústily ve známou trestní
kauzu?
Tehdy už jsem dostával konkrétní signály, že se mi něco nepěkného stane. Ale víte, když vedete několik obchodních a výrobních
společností a zodpovídáte za desítky zaměstnanců a ještě k tomu
v tak nestabilních poměrech, skutečně nemáte ani čas, ale ani sílu
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se zabývat otázkami, které se vám jeví iracionálně. Moji obchodní
textilní společnost vedla jistá Dana Křišťanová (dnes JUDr. Dana
Kořínková); znal jsem ji jako brigádnici z roku 1990.
K tomu musím poznamenat, že ještě když jsem ordinoval
v Německu, měl jsem asi dvacetiletou pacientku – trpěla mentální
anorexií a bohužel zemřela. A slečna Křišťanová, když přišla na
brigádu jako studentka právnické fakulty, také měla anorexii. Umínil jsem si, že ji vyléčím, což se podařilo. Pak u nás zůstala. Až po
svém propuštění z vazby jsem se dozvěděl, že valná část anorektiků trpí navíc různými duševními chorobami. Byl to patrně i její
případ. Když dnes hodnotím tuto osobu a její soukolí i se svými
bývalými zaměstnanci, s největší pravděpodobností byla tato osoba již tenkrát na mě „nasazena“.
Danina nevlastní matka byla a je soudkyně obvodního soudu
pro Prahu 4. (Připomínám, že moje kauza skončila za záhadných
okolností právě na Praze 4.) A její otec býval za totality významný činitel ve Výboru lidové kontroly; chlubil se, že málem odvolal předsedu vlády Štrougala, když zjistil, že si Štrougal nechal za
státní peníze postavit cestu na svou „chalupu“. Slečna Křišťanová
měla ke svému otci rozporuplný vztah: někdy s ním celé měsíce
nepromluvila, jindy ho zbožňovala.
Křišťanovou jsem zaměstnal vlastně hlavně proto, že se mě
hluboce dotkl zmíněný případ z mé německé praxe, kdy jsem tu
mladou pacientku nemohl zachránit. Byl jsem v tom nevinně:
německé zákony nedovolují nikoho léčit násilím, každý pacient
se svobodně rozhoduje a rozhodnutí té mojí pacientky jí přivodilo
smrt. Dana Křišťanová mi ji připomínala. Dal jsem jí možnost, aby
se realizovala, působila schopně. Několikrát jsem se setkal i s jejím
otcem, který usiloval o moji přízeň, ale každý kontakt s ním mi byl
odporný a držel jsem si ho od těla.
Jednoho dne mi však zavolala jeho sekretářka, že se mnou
musí mluvit, že je to hodně závažné. Nebral jsem to vážně, protože jsem věděl, že je to současně jeho milenka, ale když řekla, že
se jedná o můj život, souhlasil jsem. Přinesla mi doslovný zápis
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Křišťanových slov, nahrála je také na kazetu. Z podkladů vyplývalo,
že Křišťan plánoval mou fyzickou likvidaci.
To zní jako ze špatného ﬁlmu…
Bylo to v době, kdy jsem se ucházel o výhradní zastoupení ﬁrmy
Škoda Praha. A Křišťan měl kontakt s mými konkurenty. Tato jeho
sekretářka/milenka to vše později potvrdila i u výslechu a dala
kopii těch zápisů a kazet policii, která však zas zůstala, jak jinak,
nečinná.
Co se tedy plánovalo?
Chtěli mě nalákat do mého závodu s kořením, jako že si chtějí prohlédnout vnitřní zařízení. Mělo to být večer – Křišťan na záznamu
vysvětluje, že nemá ve dne čas. A tam už na mě měli čekat nájemní
vrazi; zlikvidovat mě, rozpustit v kyselině a později jsem měl jako
poslat z Bonnu dopis Křišťanově dceři, ředitelce mé textilní společnosti (neměla o ničem vědět), že už se do Čech nevrátím.
To se odehrálo v červenci 1994. Věřil jsem jí, protože v textu
byly skutečnosti, které si nemohla vymyslet.
Vzal jsem ty dokumenty, pořídil duplikát, originál jsem zalepil do obálky a s doprovodným dopisem odeslal svému právníkovi,
což byl zároveň můj kamarád. Napsal jsem: „Jaroslave, prosím tě,
pokud se mi něco stane, můžeš to otevřít, jinak obálku neotvírej.“
A jednu kopii jsem nechal ve svém bytě v trezoru.
Proč jste celou věc nepředal policii?
Neměl jsem sebemenší důvod se s tak závažnou věcí obrátit na
nějaké oddělení policie, když nejvyšší činitelé tohoto rezortu po
léta nereagovali na moje podněty a opakovaně selhávali. S Danou
Křišťanovou jsem hned rozvázal pracovní poměr; její podíl ve společnosti jsem odkoupil. Tropila hysterické scény a dělala, že nic
nechápe. Sdělil jsem jí, co jsem se dozvěděl od sekretářky a milenky jejího otce; mimochodem její kamarádky ze školy. Ona věděla,
že je to otcova milenka. Křišťan si ji vodil domů, do společného
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bytu se soudkyní Křišťanovou ze čtyřky. V době, kdy „stará“ Křišťanová u soudu rozhodovala o osudu občanů této země, praktikoval
sexuální hrátky v jejich manželské posteli. A věděla i o tom, že otec
udržoval v minulosti dokonce milenecký poměr s matkou té sekretářky… No prostě sodoma gomora.
Jak proběhlo ono propuštění?
Řekl jsem to, co jsem se dozvěděl o otcových úmyslech a že při její
labilní psychice nemám sebemenší důvod udržovat s ní již jakýkoliv další pracovní či jiný vztah. Umíte si představit, jak zareagovala.
Jak se obvykle chová labilní osoba? Hystericky. Pak ale svůj podíl
přece jen prodala, dostala odstupné a šla. Požádal jsem ředitelku
své kanceláře a všechny sekretářky, aby mě s ní, pokud ještě zavolá,
už nikdy nespojovaly.
Měl jste nějakou reakci od jejího otce?
Samozřejmě. Křišťan stále volal, cosi vzkazoval a nakonec nechal
vzkaz na mém soukromém záznamníku (číslo znal od dcery), abych
se s ním ve vlastním zájmu sešel. Udělal jsem to. Že mi jeho milenka-sekretářka poskytla materiály o plánované likvidaci, ho vůbec
nevyvedlo z míry, reagoval na to mávnutím ruky, že si to s ní vyřídí.
S arogancí, typickou pro komunistického funkcionáře, mi sdělil, že
o gigantické smlouvě na stavbu elektrárny ví, s Johanesem se zná,
ale prý nemám počítat s tím, že si ten KOLÁČ sním sám. Jestli chci
mít klid, že je ochoten se za provizi s Johanesem domluvit. Byl to
jasný pokus o vydírání.
Po mém zatčení se Křišťan s dcerou připojili k mému trestnímu stíhání: obvinili mě z přípravy trojnásobné vraždy. Prostě
to otočili! Obvinění bylo natolik absurdní a účelové, že to policie
musela krátce nato zastavit. Přesto dosáhli svého: podezřením z přípravy trojnásobné vraždy a prohnáním toho tiskem mě společensky
znemožnili. A nejen to. V době, kdy proti mně startovala mediální kampaň, Dana Kořínková-Křišťanová v Poslanecké sněmovně
na setkání s novináři vystoupila s řadou absurdních obvinění proti
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mně. I když se prokázalo, že účelově lhala, dodnes nebyla obviněna,
natož potrestána. Jak jinak.
V tomto okamžiku tedy vstupuje na scénu Jaromír Johanes,
známé předlistopadové jméno, jež často vyslovujete, když
vysvětlujete médiím podstatu a důvody své kauzy…
Třicátého prvního srpna mi ředitelka mé kanceláře vnitřním telefonem oznámila, že za mnou přišel doktor Johanes. Jaromír Johanes
byl posledním ministrem zahraničních věcí Husákovy éry a v roce
1994 pracoval jako chargé d’affaires v Ankaře. Měl na ministerstvu
zahraničí mimořádný vliv: nejmenovali ho v Turecku velvyslancem, aby nepřitahoval pozornost; zůstal nenápadným diplomatem,
ale nepřipustil (podezírám, že to byla jeho práce), aby nad ním
byl jmenován velvyslanec. Česká republika byla tedy zastoupená
v Turecku bez velvyslance. Turci to považovali za urážku, protože
oni v Praze velvyslance měli. Takže Jaromír Johanes byl chargé
d’affaires, který byl de facto velvyslancem. Mimochodem, divíte-li
se, že člověk, který se tak exponoval za předchozího režimu, měl
významnou funkci i v nových poměrech, pak to je jedna z odpovědí na onu otázku, zda došlo k domluvě mezi bývalým režimem
a novou garniturou.
S čím za vámi Johanes přišel?
Jeho příchod mne překvapil, protože schůzku jsem s ním domluvenou neměl a nikdy předtím jsem se s ním soukromě nesešel, jen na
recepcích nebo služebně, když jsem vyřizoval záležitosti naší společnosti na velvyslanectví České republiky v Ankaře. Mohl jsem ho
nepřijmout, česky řečeno vyhodit, jenže jsem věděl, že tento muž
v Turecku zastupuje český stát. Přijal jsem ho tedy a zeptal se, čemu
vděčím za jeho nečekanou návštěvu. Sdělil mi, že právě přichází
z ministerstva zahraničních věcí, kde podal demisi. Ale do České
republiky že se nevrátí, zůstane v Turecku. Což mě překvapilo. Turecko totiž bývalo skoro fanaticky protikomunistické, a každý, kdo není
v diplomatických službách, musí žádat o povolení k pobytu. Ale po
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jeho slovech jsem pochopil, že tohle mu starost nedělá. A když jsem
se zeptal, co chce v Turecku dělat, řekl: „To uvidíte.“ A dodal: „Přišel
jsem vás upozornit, abyste se nepletl do energetiky.“ Na otázku, zda
to mám brát jako výhrůžku, odpověděl: „Vyjádřil jsem se diplomaticky. Jinak to ani neumím, já jsem diplomat, pane doktore.“ A já
povídám: „Nebál jsem se vás za totality, nebojím se ani teď. Jsem
Kurd a hosty nevyhazuji, ale diplomaticky vyjádřeno bych si přál,
abychom tento rozhovor ukončili.“
Později jsem zjistil, že Jaromír Johanes skončil toho dne na
ministerstvu zahraničních věcí jako diplomat a nazítří, 1. září,
nastoupil jako šéf Škodaexportu v Turecku. A Škodaexport byl podnik, který jsem v oblasti energetiky konkurenčně ohrožoval. Týden
nato (8. září 1994) vniká ve večerních hodinách do mé kanceláře
turecký ilegál se zbraní v ruce a pokouší se mě zavraždit. Nepodaří
se mu to a 13. září 1994 jsem zatčen, jak to známe z akčních ﬁlmů.
Jak jste začal vlastně podnikat v energetice?
Asi dva měsíce před Johanesovou návštěvou jsem podepsal výhradní zastoupení ﬁrmy Škoda Praha, která už nechtěla, aby ji v Turecku zastupoval Škodaexport. Shodou okolností Dana Křišťanová
o smlouvě věděla; v té době ve společnosti ještě pracovala. Nebylo
žádným tajemstvím, že Československo postavilo v Turecku gigantickou elektrárnu s kapacitou 720 MW. Začalo se ještě za totality
a stavba pokračovala i po ní.
Jak známo, český výrobce za totality nesměl podnikat v zahraničí sám, vždycky jen prostřednictvím podniku zahraničního
obchodu. Podniky Škoda Praha a Škoda Plzeň postavily zmíněnou
gigantickou elektrárnu prostřednictvím Škodaexportu. A jelikož
výrobci (stavitelé elektrárny) nebyli s touto spoluprací spokojeni,
přišli, abych jejich zájmy na tureckém trhu zastupoval já.
Na konkrétní důvody tohoto rozhodnutí jsem se ptal generálního ředitele Řezníčka, který žil v Turecku několik let jako stavitel.
Řekl mi, že turecká vláda za poslední část stavby zaplatila několik desítek milionů dolarů, které šly do kapsy Škodaexportu: „My
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stavíme, Škodaexport inkasuje a nám pomalu nezbývá na výplaty.
Informovali jsme se na vás, na vaše aktivity, konexe, schopnosti, ale
i na vaše věcné znalosti; víme, že dokážete získat špičkové odborníky i pro projekty, ve kterých dosud nemáte zkušenosti, a proto jsme
se rozhodli vás oslovit.“ To bylo někdy v červnu 1994, načež jsem
dal pokyn našim právníkům, aby v součinnosti s právníky Škoda
Praha zpracovali smlouvu o výhradním zastoupení.
To musela být hodně velká zakázka. Co všechno obsahovala?
Měl jsem zastupovat závod Škoda Praha z jedné části při dostavbě
elektrárny v Turecku; jenom ta dostavba měla stát 320 až 350 milionů dolarů. Z druhé části stavět nové elektrárny v hodnotě několik
set milionu dolarů, ne-li miliard. A za třetí: zajistit údržbu již existujících elektráren a dodat náhradní díly.
Sešel jsem se potom s tureckým prezidentem Suleymanem
Demirelem (zakladatelem turecké liberální strany), abych zjistil,
má-li Turecko dost peněz na dostavbu elektrárny. Věděl jsem, že
Demirel jako špičkový inženýr-energetik býval generálním ředitelem tureckých energetických závodů. A energetice se věnoval
i jako předseda vlády, dokázal Turecko vytáhnout z energetické
krize: v sedmdesátých letech kupovalo elektrickou energii ze sousedního ideologicky znepřáteleného Bulharska a v devadesátých
letech už elektřinu vyváželo. K Suleymanu Demirelovi bych chtěl
dodat jenom to, že byl dvakrát předsedou vlády a snažil se turecký
stát demokratizovat; v letech 1971 a 1980 se stal obětí vojenských
převratů a byl dlouhou dobu perzekvován, měl zákaz politické činnosti. Prezidentem se stal ve volbách v roce 1993. Jeho duchovním
otcem byl předseda vlády Adnan Menderes, který byl po vojenském převratu v roce 1960 oběšen.
Ve stejné době jste se angažoval v prodeji českých lokomotiv, což
nemá věcný, ale časový význam…
Chtěl jsem pomoci závodu Škoda Plzeň, který byl v ekonomicky
složité situaci. Do výroby šedesáti lokomotiv investovali tehdy
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veškeré ﬁnanční prostředky. Čtyřicet lokomotiv bylo hotových,
dvacet před dokončením, a pak se prý nepohodl český premiér Václav Klaus s ruským premiérem Viktorem Černomyrdinem a Rusko
se ze dne na den rozhodlo, že už ty lokomotivy nechce. Škoda
Plzeň se obrátila na mne, jestli nevím, kdo by měl zájem o šedesát
lokomotiv. A mně se podařilo ten obchod sjednat: prostřednictvím
Turecka měla jít část strojů do Ázerbájdžánu, kde s nimi měli dobrou zkušenost ze sovětské éry. Osmého září 1994 (pět dní před
mým zatčením), přestože jsem o vlásek unikl zavraždění, jsem
jel do pražského hotelu Diplomat v Dejvicích a jednal se zástupci
závodů Škoda Plzeň a Škoda Praha a s bývalým náměstkem ministra dopravy inženýrem Jírou – především o prodeji těchto českých
lokomotiv. Všichni jsme věděli, že nepodaří-li se lokomotivy prodat, dříve či později to Škodu Plzeň položí a s ní přijdou o práci
tisíce zaměstnanců.
Je absurdní, že jsem byl obviněn z toho, že osmého září večer,
v době, kdy jsme si s těmi pány lámali hlavy, jak zachránit Škodu
Plzeň před krachem, jsem měl mučit tureckého ilegála, o kterém
je nyní známo, že byl v době totality, ale i potom agentem české
policie.
Proč vám tito lidé nedosvědčili, že jste byl s nimi, když byl
páchán trestný čin, z nějž jste pak byl obviněn?
Ale dosvědčili. Ale až když je soud konečně po dvanácti letech předvolal. Ale ani poté a navzdory tomuto svědectví mě soud obvinění
nezbavil. Proč, to si můžete domyslet. Řekl bych, že státní zástupce
právního státu by měl okamžitě po jejich výslechu stáhnout obžalobu. Což se ovšem také nestalo.
Hledám-li důvod, pak mě napadá jediný: protože to bylo celé
komplot, a kdyby přiznali chybu, měly by následovat personální
sankce mimo jiné za to, že od samého začátku (tj. od roku 1994)
věděli, že jsem toho večera seděl v hotelu Diplomat, a nemohl jsem
tudíž jinde kohosi mučit. Existuje účet z elektronické pokladny
hotelu Diplomat. Číšnice před kamerami České televize již tehdy
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potvrdila, že si pamatuje, že jsem tam byl. Dokonce si vzpomněla,
že jsem s ní šel k lednici a vybral si dortíček. Před vyšetřovateli
jsem nakreslil, kde stál v té kavárně náš stůl a popsal jsem, kde kdo
seděl. Když jsem byl ve vazbě, lidé, se kterými jsem byl v Diplomatu, to při výsleších potvrdili. Do detailů! Bývalý generál, bývalý
náměstek ministra dopravy a bývalý generální ředitel – tři osoby,
které byly v inkriminovanou dobu se mnou, zřejmě nebyly pro
soud tak důvěryhodné jako turecký ilegál, který tady žil na falešné
papíry, je podezřelý z několika trestných činů a o kterém se ví, že
byl členem ilegální Komunistické strany Turecké republiky. A jak
zjistil český týdeník Respekt, pracoval pro StB. Inspekce ministerstva vnitra tehdy dokonce potvrdila, že pracoval pro policejního
důstojníka, který byl u prvotních úkonů mého zatčení.
Neříkejte, že celá komplikovaná kauza byla založená na tak
vratkých základech.
Hned při svém prvním výslechu 14. září 1994 jsem se tomu obvinění také smál. O tři měsíce později mi přinesli nové obvinění: měl
jsem připravovat vraždu Křišťanových – to už viděli, že „mučení“
jim nevyjde. Připomínalo to loterii: vytáhli vždycky nějaké paragrafy trestního zákona a přinesli mi je, nakonec jich bylo snad třináct. A doufali, že aspoň jeden jim vyjde. Člověka, kterého jsem
měl mučit, tj. poškozeného, soud nedokázal dostat do soudní síně
téměř dva roky. A přitom žije na území České republiky a bydlí
necelých sto metrů od policejní stanice na Praze 6, ale policie tvrdila, že ho nemůže najít. Přiměli jsme soud, celkem třikrát, aby
ho alespoň penalizoval, že se bez omluvy nedostavoval a ignoroval
poosmé předvolání soudu.
Myslíte, že se české orgány vůbec zabývaly otázkou viny
a neviny?
Myslím, že vyšetřovatelé takhle vůbec neuvažovali. Měli za úkol mě
dostat a udělali pro to všechno. Byli to profesionálové, kteří se snažili
všemi prostředky vyhovět zadavateli úlohy. A ta zněla: dostat mě za
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každou cenu. Plnili prostě úkol. A není to jen můj subjektivní dojem.
Nejlepší právníci této země, kteří znají můj spis, jsou přesvědčeni,
že tomu tak bylo, a totéž tvrdí Český helsinský výbor a předseda
Nadace Charty 77, který se podrobně seznámil se soudními dokumenty. Všichni jsou zajedno, že vyšetřovatelé, státní zástupce, ale
ani soudci nepostupovali v souladu se zákonem.
Mluvíte o zadavatelích. Můžete být konkrétní?
Já myslím (a myslet není trestný čin – alespoň zatím), že to byli
moji konkurenti a na druhé straně ti, na něž jsem upozornil ministra vnitra České republiky, že se jedná o zločineckou skupinu, která prorůstá do policie a na území České republiky páchá spoustu
trestných činů, přičemž nejenom na úkor občanů České republiky,
ale i na úkor sousedních zemí. Což se potvrdilo. Jinými slovy: poukázal jsem na mezinárodní maﬁi operující z území České republiky, které asistovala část českých policejních činitelů. Tou druhou
skupinou, které jsem vadil, byla konkurence – a v průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že se obě ty skupiny znaly. Dokonce se vzájemně
podporovaly.
Hrozné je vědomí, že ačkoli jde o kauzu třináct let starou,
není vyloučeno, že by se podobně mohla odehrát i dnes. K zásadním legislativním úpravám nedošlo, a pokud přece jen ano, zákon
jako by platil jen pro některé. Uvedu příklad: zákon o soudu
a soudcích pamatuje na kárnou odpovědnost soudců, zákon o státním zastupitelství a státních zástupcích pamatuje na kárnou odpovědnost státních zástupců. Kolik z tisíců soudců, státních zástupců, kárné senáty za více než deset let opravdu potrestaly? Možná
deset? O moc více jich jistě nebylo. Nezdá se vám to být málo?
Kolik soudců, věrných sluhů komunistického režimu, bylo odvoláno či potrestáno?
A mnoho soudců, místo toho, aby hájili právo a postupovali
v souladu se zákonem, snažili se vyhovět všemožně státním zástupcům a vyšetřovatelům. Málokdo z nich se s nimi chtěl dostat do konﬂiktu. Přesně podle nepsaného pravidla z dob totality, zformuloval
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je český novinář Bohumil Pečínka v jednom článku v roce 1996.
Napsal, že soudci, státní zástupci a vyšetřovatelé se vzájemně drží
v šachu. Přidal bych ještě advokáty.
Učinil jste s advokáty špatnou zkušenost?
Víte, měl jsem jich celkem jedenáct. U většiny z nich byly motivem peníze, nikoli zájem klienta. Tak třeba jeden známý pražský
advokát. Dal jsem mu plnou moc hned v prvních týdnech – přišel
k výslechu snad jednou nebo dvakrát. Ale peníze inkasoval. S dalším to dopadlo stejně. Já jsem je původně neznal. Na začátku jsem
požádal svého kamaráda ze studentských let Jaroslava Hlávku; slíbil, že obhajobu povede, ale potřebuje k sobě další obhájce, kteří se
vyznají v trestním právu.
Jestli jsem s někým spokojen, je to můj poslední obhájce pan
doktor Jablonský, jediný, který (jak je zvykem v civilizovaných
zemích) obhajuje svého klienta.
Věřil vůbec někdo ve vaši nevinu?
I přes tu fašistoidní kampaň mi zůstalo bohudík pár dobrých přátel,
kteří vždy věřili v mou nevinu. I těm vděčím za to, že jsem to ve
vazbě psychicky přežil.
A pak spoluvězni. Myslím, že ti, kteří se mnou byli delší dobu,
až na výjimky věřili v mou nevinu. Nebyli to řadoví občané, nýbrž
zkušení zločinci, kteří se ve zločineckém charakteru vyznali, a právě ti se mnou solidarizovali. Říkali mi: „Jestli jsme v životě viděli
nevinného člověka v kriminále, jste to vy, doktore.“ Ano, zločinci
mě ve vazbě většinou podporovali. To jsou paradoxy!
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VI. Hrdinou Kafkova románu

Zpět k onomu akčnímu ﬁlmu. Naznačil jste, že právě tak
probíhalo vaše zatčení…
Do té doby jsem nikdy nic tak šíleného nezažil. V Iráku za Saddáma Husajna jsem byl sice zatčen a asi týden strávil ve vazbě za to,
že jsme jako lékaři bez povolení překročili hranici, ale to se nedá
vůbec srovnávat.
Třináctého září 1994 ráno jsme se sešli kolem devíti hodin
s představiteli anglické farmaceutické společnosti Boots. Je to anglický gigant. Do Prahy přijela obchodní ředitelka s ředitelkou vývozu
a také obchodní ředitel s majitelem turecké kosmetické společnosti
Vepa. Projednávali jsme různé varianty založení společné obchodní
společnosti se sídlem v Praze, která by se zabývala léčivy a kosmetikou ve střední Evropě. Krátce po poledni jsme navštívili Jaroslava
Kořána, bývalého pražského primátora, který tehdy řídil společnost Alea – ta pro nás zajišťovala průzkum trhu. V tomtéž domě
v Michalské ulici na Starém Městě sídlila redakce Lettre International – šéfredaktorem této kulturní revue pro Českou republiku byl
PhDr. Tomáš Vrba, ve Francii ji před lety založil Antonín Jaroslav
Liehm. My všichni, to znamená představitelé ﬁrmy Boots a Vepa,
Jaroslav Kořán a jeho spolupracovníci, Tomáš Vrba, jeho dvě dcery
a já, jsme celé odpoledne strávili spolu, načež jsme šli do nedaleké
restaurace U Sedmi andělů, kde jsme měli rezervovaný stůl; mluvili
jsme o obchodu, ale i o politice, literatuře a tak dále.
Dle programu jsme v podvečer měli hodinu na osvěžení. Každá
delegace jela do svého hotelu a já jel do své společnosti Meridian
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v Praze 4. (Až mnohem později jsem se ze spisového materiálu dozvěděl, že to už mne měla na mušce policejní sledovačka.) Náš program
pokračoval večeří ve Fachredinu, tehdy nejlepší arabské restauraci
v Praze (za budovou někdejšího Ústředního výboru KSČ). Po večeři
jsme šli do Jazz klubu Reduta, kde jsme zůstali asi do jedenácti v noci.
Angličankám se líbilo, že sedí na místech, která měl při nedávné návštěvě Prahy americký prezident Clinton s doprovodem. Z Reduty
jsme šli do hotelu Paříž, kde jsme se rozloučili s Angličankami s tím,
že se sejdeme druhý den ráno. A s tureckými hosty ze společnosti
Vepa jsme šli do hotelu Atrium (dnes Hilton) a pokračovali v jednání.
Asi půlhodinu po půlnoci jsem je odvezl svým autem do Club hotelu
Průhonice a jel domů.
To je velice detailní vzpomínka…
Pochopitelně, protože jsem byl třináct let obviněn, že právě toho
večera 13. září 1994 jsem od 18 do 22 hodin měl mučit dvě osoby.
Týž den od rána do večera jsem měl ještě násilím držet tureckého
ilegála, o kterém už tu byla řeč. Jenže jak jsem mohl omezovat jeho
osobní svobodu, když jsem byl zrovna s Jaroslavem Kořánem a dalšími? Přehrával jsem si ty dny minutu po minutě snad tisíckrát.
Pusťte ten ﬁlm dál…
Třináctého září bylo úterý. Odvezl jsem poslední skupinu hostů do
hotelu v Průhonicích. Odtamtud jsem přijel do svého bytu v Praze 4;
na záznamníku jsem měl vzkaz od spolubydlícího mého synovce, že
synovec nepřišel domů. To mě vylekalo; chlapec studoval v Praze
práva a já jsem tu vlastně zastupoval jeho rodiče. Volal jsem zpátky,
stále ještě nebyl doma. Napadlo mě, že mohl mít autonehodu, jednu
měl totiž před několika měsíci. Začal jsem obvolávat policejní stanice
v Praze, a tak jsem se dovolal také na policii v Praze 5. Představil jsem
se jako doktor Uzunoglu a na otázku, kde se právě nacházím, jsem
řekl, že doma. Obvolal jsem ještě pak nemocnice a chtěl objet autem
známá místa. Musíte si uvědomit, že v té době ještě nebyly mobily.
Vyšel jsem tedy z domu ke svému autu – a vtom jsem byl přepaden.
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Až později jsem se dozvěděl, že když jsem zavolal na policii
do Prahy 5 a řekl jim, že jsem doma, v podstatě jsem se sám udal.
Přijelo si pro mě jejich komando. Vůbec nebyli označeni jako policie. Na hlavách měli kukly, v ruce samopaly a jeden držel „pumpu“
(tak říkají automatické brokovnici). Vrhli se na mě ze všech stran.
Bylo jich nejmíň šest nebo sedm. Hned mi nasadili na hlavu kuklu,
abych nic neviděl, a spoutali mi ruce za zády.
Shodou náhod, a že jich nebylo v mé kauze málo, velel tomuto
akčnímu střihu jistý kapitán Josef Opava, dnes již odsouzen na 14
let jako jedna z hlav Berdychova gangu. Když jsem pak při závěrečné řeči na tuto skutečnost poukázal, státní zástupce se dušoval tím,
že tenkrát byl Opava ještě hodným policistou; ale to jsem odbočil
od tématu.
Provedli formální zatčení?
Ne. Neříkali nic. Nevěděl jsem vůbec, že jsou to policisté a že mě
zatýkají. Strčili mě do vozu. Po chvíli někdo přišel, strhl mi kuklu
z hlavy a zeptal se, kde mám klíče od auta. Říkám: „Proč se ptáte?
O co vlastně jde?“ Odpověděl sprostými nadávkami; pak mě z toho
auta vystrčili a šli jsme k mému vozu. Přitom mi tykali, říkali „Ty Turku …“. Každé druhé slovo byla nadávka. Pak do mě začali kopat.
Zkusil jste se dobrat toho, o koho jde?
Ano, a odpověděli: „My se ti nebudeme představovat, co si to dovoluješ, ty hajzle…“ A tak to jelo pořád dál. Vzali mi z kapsy klíče
od auta, jenže to mělo speciální odmykání, nedokázali ho otevřít.
Vysvětlil jsem jim, jak na to, načež proběhla takzvaná prohlídka
mého vozu. Roztrhali všechno, co roztrhat mohli, zřejmě něco hledali, ale neřekli mi, co hledají.
Myslel jsem, že to je nějaká organizovaná teroristická skupina, nějaká maﬁe, protože by mě v životě nenapadlo, že se něčeho
takového může dopustit Policie České republiky. Když pak vyndali
všechny věci z mého auta, sepsali prý o tom protokol, ale to jsem
nevěděl. Ten protokol jsem viděl až o několik let později při pokusu
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o seznámení se se spisem. Potom mi zase nasadili kuklu a odvedli
mě zpátky do auta. Chvíli jsme jeli, někde jsme vystoupili; slyšel
jsem křik a znovu jsem si řekl, že jsem v rukou maﬁe. Vedli mě
do sklepa, tam mi rozvázali ruce a pouty mě připevnili k žhnoucímu ústřednímu topení, každou ruku zvlášť. Tam jsem zůstal aspoň
deset hodin. Po celou tu dobu jsem nesměl jít na záchod a každý,
kdo šel kolem, do mě kopnul a přitom mi nadával.
Když jsem potřeboval na záchod, prosil jsem, aby mě pustili,
ale jejich velitel mi řekl: „Tak se pochčij, alespoň uvidíme, jak chčije Turek.“ Musel jsem to vydržet, co mi zbývalo?
Všechno jsem to potom popsal v dopise policejní inspekci,
včetně toho, jak vypadal jejich šéf. Dnes vím, že to byl kapitán Jan
Horák. Podle zprávy inspekce byl Jan Horák šéfem toho tureckého
ilegála, kterého jsem údajně mučil. Tak ten mě zatýkal a prováděl
první úkony, včetně takzvaných domovních prohlídek. Říkám „takzvané“, protože na ně buď neměli povolení, nebo nebyly provedeny v souladu se zákonem.
Když mě vzali do prvního patra, kde pobíhali lidé v uniformách české policie, nejdříve jsem si myslel, že by mohlo jít o maﬁány v policejních uniformách. Ale postupně mi došlo, že je to opravdu policie. Pak mi jeden dovolil, abych šel na záchod, načež mě
znovu svázali, nasadili kuklu, strčili do auta a vozili mě po Středočeském kraji. Nejdříve do mého bytu, pak na chalupu, do mých
továren a tak dále, a říkali, že provádějí domovní prohlídku. Později jsem se dozvěděl, že to domovní prohlídka být nemohla: neměli
povolení, nebyl tam můj obhájce ani nezúčastněná osoba.
Jak ty prohlídky vypadaly?
Tak třeba v mé chalupě – s hrůzou jsem zjistil, že v době našeho
příjezdu už tam bylo asi padesát dalších policistů, včetně psovodů. Měli detektory kovu a další techniku; rozkopali podlahy, celou
zahradu, kopali v přilehlém lese. Nikdo mi neřekl, co hledají. Vlastně se mnou nikdo vůbec nemluvil. Chovali se jako žoldáci okupační armády.
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Až druhý den večer. Přišel ke mně nějaký člověk, představil
se jako kapitán Večerka, vyšetřovatel, a říká: „Pane doktore, došlo
k nedorozumění a vy půjdete pochopitelně domů, jen s vámi potřebuji sepsat protokol.“ Měl jsem za sebou dva dny beze spánku,
dva dny jsem pořádně nejedl, dva dny jsem byl vystaven mučení
fyzickému, ale především psychickému. Říkal, že jde jen o formalitu. Ptal se mě, kde jsem byl 8. a 13. září; tak jsem mu to popsal
a domníval se, že tím to skončilo. Pak Večerka s kolegou přinesli
několik mých aktovek a začali sepisovat jejich obsah.
Byly v nich moje úřední papíry, doklady, peněženka, dále
zbraň, na kterou jsem měl povolení, peněžní karty, všechno. Naivně jsem se domníval, že se jedná o obdobu německého ordnungu
při vydání věcí. Večerka ale po sepsání všechno zapečetil do pytlů,
s nimiž mě odvezli na policii do Kongresové ulice. Až později jsem
pochopil, že mě umístili do cely předběžného zadržení. Ale to už
byl třetí den po mém přepadení a zákon tehdy dovoloval zadržení
pouze na dobu 24 hodin. Bohužel jsem proti tomu neuměl protestovat. Tenkrát jsem vůbec neznal příslušné zákony. V těch se vyznám
až teď. Ale opakovaně jsem chtěl, aby mě spojili s mým právníkem.
Umožnili vám to?
Odpověď zněla: „Právníka nepotřebujete, tohle všechno je jenom
nedorozumění. Brzy půjdete domů, ale teď je stejně na volání
pozdě, rušili bychom ho a navíc určitě nemá doma telefon.“ Říkal
jsem, že telefon má, číslo najdou v mých aktovkách, a když ne, stačí zavolat mé asistentce… Netušil jsem, že mezitím prošli všechny
moje společnosti, ve kterých prohrabali moje písemnosti, že moje
asistentka ví, že jsem zadržený, spojila se s mým právníkem, ten
mě shání – a mému právníkovi zase tvrdili, že nevědí, kde jsem.
Z informací o vašem zatčení není zcela zřejmé, jak dlouho jste
vlastně byl přivázaný k tomu topení…
Jan Ruml přiznal v Poslanecké sněmovně jen „dvě hodiny“, ale ve
skutečnosti to bylo nejméně hodin osm, bez možnosti jíst, pít, jít
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na záchod. Ještě po třech týdnech jsem měl jizvy po spáleninách
na rukou a zádech. Nevím, jestli si dovedete přestavit, jak obtížné
je donutit lékaře ve vazební věznici, aby vydal potvrzení, které je
v souladu s objektivním zjištěním.
To topení bylo horké. Řekl bych, že ještě úmyslně přitápěli.
Nebýt té lékařské zprávy, Jan Ruml by zřejmě nepřiznal ani ty dvě
hodiny. Ministr vnitra Ruml jako bojovník za lidská práva v době
totality ovšem zapomněl, že mě jeho policisté podle platných zákonů nesměli a neměli mučit ani minutu. A když zjistil, že jsem byl
mučen, měl z toho vyvodit důsledky. Říkal sice v Poslanecké sněmovně, že vyvodil „velice přísné důsledky“, a já vám řeknu, jaké
byly: ředitel Úřadu vyšetřování pro Prahu 5, kde se to všechno
odehrálo, poručík Václav Kučera, byl brzy nato povýšen do funkce náměstka ředitele Úřadu vyšetřování pro hlavní město Prahu.
A dnes je ředitelem Úřadu vyšetřování pro celý Středočeský kraj.
Z čehož plyne, že Jan Ruml v Poslanecké sněmovně vědomě lhal.
Možná jsem naivní, ale jsem přesvědčen, že politici by měli
mluvit pravdu. Patří to k jejich morálnímu kodexu. Tedy patřilo by,
kdyby nějaký měli. Sněmovna se o přijetí jakéhosi kodexu pokoušela, ale byl to pokus nepříliš povedený a hlavně neúspěšný. Pak se
ale také nesmíme divit, že tady pořád vládne švejkovsko-komunistická morálka, a kdykoliv promluvíte o kodexu, všichni se vám smějí.
Přitom nejenom v dnešních civilizovaných zemích jednání člověka,
občana, ať je to poslanec, soudce či politik, neupravují jenom zákony,
ale především kodexy – a podle těchto kodexů žijeme, jednáme, pracujeme, vyrábíme, a to nejméně od doby Abrahama. Tedy v civilizované společnosti. Pokud vím, etický kodex mají advokáti a částečně
také novináři. A mají ho lékaři. Ale nemají ho naši zákonodárci, což
je tragédie. Zato mají zřejmě nejrozsáhlejší imunitu na světě.
Zpět k vašemu příběhu, který mezitím víc než akční ﬁlm začal
připomínat Kafkův román…
V sídle české policie v Kongresové ulici proběhla procedura, které
se říká „předávání obviněného“. Svléknou vás donaha, musíte pod
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sprchu, pak musíte všechno odevzdat. I šňůrky od bot, abyste se
v cele nepověsil. A místo svých šatů dostanete hnědé tepláky.
Netušil jsem ani v nejmenším, co mě čeká. Až některý z dalších dnů: večer nebo možná ráno (nejsou tam totiž okna) mě odvedli z cely, že půjdu jinam. Na chodbě jsem uviděl svého advokáta.
Krajně rozčileného! Jaroslav Hlávka se mě snažil uklidnit, že se
nic neděje, za chvíli prý mě pustí, že na mě kdosi vymyslel jakési
svinstvo, mají v tom být údajně nějaké drogy… V tom šoku jsme šli
společně do jiné cely v téže chodbě. Tam stál jakýsi člověk. Požádal
jsem Jaroslava o cigaretu, dal mi ji, a ten člověk mě okřikl: „Tady
se kouřit nebude! Jste u soudu.“ Pak mi položil dvě otázky a cosi
zamumlal. Později jsem se dozvěděl, že to byl soudce, který na mě
přišel uvalit vazbu. Jenže já jsem jednak nevěděl, že je to soudce,
a taky jsem mu v tom rozčilení nerozuměl ani slovo.
Můj advokát začal křičet, že to není možné, že je to absurdní
a co si to dovoluje. A ten muž dal pokyn, aby mě policisté odvedli
zpátky do mé cely. Jenže podle zákona i toho nejhoršího zločince
musí odvést k soudci, kde bude přítomen státní zástupce, aby hájil
svůj návrh na uvalení vazby. Nic takého jsem nezažil: žádný státní
zástupce, žádná soudní síň… Celý soud se konal v té malé černé
policejní cele v Kongresové ulici.
Tato vazba pak trvala dva a půl roku.
Od mého zadržení až do prvního hlavního líčení konaného před
třemi roky mne nikdy neodvedli do žádné soudní budovy. Ani
když mi opakovaně prodlužovali vazbu, ani když mě z vazby propouštěli. Ani když probíhaly obchodní soudy, ani když o vazbě rozhodoval Nejvyšší či Ústavní soud. Ten mumlavý mladík byl první
a poslední soudce, kterého jsem během těch deseti let viděl.
Proč vám prodlužovali vazbu?
Bylo to celkem pětkrát za těch třicet měsíců. Nikdy jsem se ale nedověděl důvod. Prodloužení vazby mi vždycky oznámili až následně
písemně. V té době mohla vyšetřovací vazba trvat maximálně dva
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roky. Nad rámec dvou let musel o prodloužení žádat vrchní státní
zástupce. Ani obvodní, ani městský, nýbrž vrchní! O tom, zda mu
vyhoví, rozhoduje Vrchní soud, a odvolacím soudem je Nejvyšší soud
České republiky. A Nejvyšší soud České republiky, jehož předsedou
byl dnešní ombudsman JUDr. Otakar Motejl, na základě žádosti
Vrchního státního zastupitelství, které zastupoval JUDr. Karel Černovský (dnes náměstek nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty
Vesecké) v odvolacím řízení prodloužil vazbu nad rámec zákonné
lhůty, jako kdybych byl největším zločincem této země.
Odůvodnili to mými údajně podezřelými obchody (i když dva
ze tří obchodních soudů jsem už v té době ve vazbě vyhrál – ten
poslední jsem vyhrál po svém propuštění), dále uvedli, že jsem cizí
státní příslušník (tehdy už občan Spolkové republiky Německo)
a že existuje důvodné podezření, že opustím Českou republiku…
Vtipný byl i důvod, že bych ovlivňoval spoluobviněné. Totiž, jiný
Vrchní soud všechny tři spoluobviněné několik měsíců předtím
propustil, aniž by mu vadilo, že se mohou na svobodě scházet
a vzájemně domlouvat mezi sebou. Navíc jim Policie ČR se souhlasem státního zástupce neprodloužila povolení k pobytu, takže
museli nuceně ze země odjet, a tím se stali pro českou justici prakticky nedostupnými. Nejvyšší soud, v jehož čele stál Otakar Motejl,
účelově nechal ve vazbě jenom mne.
Přitom doktor Otakar Motejl mi rok předtím v odpovědi na můj
dopis do vazby dal svoje „chlapské slovo“, že jestli někdy bude o této
kauze rozhodovat Nejvyšší soud, nedopustí, aby policisté ovlivnili
jeho rozhodnutí. Navzdory tomu o rok později senát Nejvyššího soudu, jehož byl předsedou, rozhodl tak, jak to vlastně policisté chtěli.
Po propuštění mi to nedalo, zavolal jsem mu do Brna a požádal ho
o setkání. V následujících dnech jsem ho navštívil v jeho kanceláři
s tím, že chci poznat osoby, které se podepsaly pod mým osudem.
Tvářil se chápavě. A já jsem při tom rozhovoru myslel na to, že ještě
před čtyřmi měsíci jsem byl pro Nejvyšší soud tak nebezpečný, že
jsem si zasloužil pobyt v bezpečnostní cele s nejhoršími vrahy – a teď
pro něho jako mávnutím proutku najednou nebezpečný nejsem,
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pijeme kávu a kouříme cigarety v kanceláři předsedy Nejvyššího
soudu České republiky.
Chtěl jsem se mimo jiné dozvědět, z jakého důvodu mne
jeho soudci nechali mezi těmi vrahy. Řekl: „Pane doktore, měl jste
špatné kamarády.“ Ta odpověď mne paralyzovala. Zeptal jsem se:
„Myslíte Václava Klause nebo snad Richarda Salzmanna? A odkdy
se člověk za špatné kamarády zavírá mezi vrahy?“ Na to odpověděl: „Podívejte se, pane doktore, jste sice v české kultuře erudovaný
a integrovaný člověk, ale zapomínáte, že pro nás zůstáváte cizincem.“ Cítil jsem, jak hluboko je v něm zakořeněná xenofobie… Což
má s právem, ke kterému je jako předseda Nejvyššího soudu vázán,
pramálo společného.
Jak tedy zněla ta formální obvinění?
První bylo, že jsem osmého a třináctého září večer mučil tureckého ilegála – tehdy vystupoval pod jménem Otan Göksel. Důvodem
prý bylo, abych získal informace o jeho pravé totožnosti. Připomínám, že jsem informace o jeho pravé identitě předal několik měsíců předtím osobně řediteli kanceláře ministra vnitra Jana Rumla
Ing. Karlu Ludvíkovi a následně i řediteli Cizinecké policie ČR Karlu Freundovi.
Dále: 13. září 1994 jsem měl od 18 do 22 hodin, tedy v době,
kterou jsem trávil s představiteli zahraničních společností Boots
a Vepa, mučit svého vlastního bratrance a jeho spolubydlícího.
Motiv podle obžaloby je tento: MUDr. Uzunoglu chtěl získat informace o nich a jejich příbuzných v Turecku. Připomínám, že se svým
bratrancem jsem vyrůstal v jedné domácnosti, celé dětství jsme strávili společně a v České republice jsem byl jeho jediná blízká osoba.
Jenže tato obvinění jste mohl lehce vyvrátit svědectvím
uvedených lidí, s nimiž jste v té době byl…
Myslím, že na začátku vůbec netušili, že jsem byl osmého a třináctého ve společnosti tak důvěryhodných osob. Existují důkazy, že právě ten turecký policejní agent ve spolupráci s pražskou expoziturou

| 91

UZU09.indd 91

13.11.2007 23:08:01

Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu spoluřídil vyšetřování: diktoval českým policistům a vyšetřovatelům, co a jak mají dělat.
Když následně zjistili, že jim to ani časově, ani věcně nevychází,
začali pracovat na dalším obvinění – z přípravy trojnásobné vraždy.
Jméno toho Turka, tedy jeho ilegální jméno, je Göksel Otan,
oﬁciálně se jmenuje Gürkan Gönen, a já od začátku tvrdím, že
ani to druhé jméno není jeho pravé a že po něm v osmdesátých
letech pátrala i turecká policie v souvislosti s atentátem na papeže.
Abyste mi dobře rozuměl, já s ním nemám žádné osobní účty. To
není a nebyla z jeho strany nenávist k mé osobě – prostě jen plnil
svůj úkol. Jeho šéf, Yourdal Kayirhan, jinak šéf tureckých komunistů v ČSSR, který v osmdesátých letech po Gökselově příchodu
do Československa ručil za jeho „ideologickou čistotu“, počátkem
devadesátých let odjel zpátky do Turecka a pracoval tam pro český
konzulát jako tlumočník. Připomínám, že téměř v téže době se Jaromír Johanes stal charge d’affaire českého velvyslanectví v Turecku. A já jsem jim tím, že jsem se stal výhradním zástupcem Škoda
Praha, kazil kšefty a dále jsem upozorňoval různé české instituce
(od ministerstva vnitra až po cizineckou policii) na to, že existuje
dostatek indicií, že Göksel Otan je klíčová osoba mezinárodního
organizovaného zločinu v České republice.
Proč mělo slovo tohoto muže u vyšetřovatelů a vlastně i politiků
větší váhu než vaše?
Předně: politici nevěřili jemu, ale jeho šéfům u policie a na ministerstvu vnitra. Vrcholní političtí činitelé v této zemi nevěděli myslím
vůbec, o co jde, ani je to nezajímalo. Každý se staral o svoje křeslo;
v zájmu udržení moci po revoluci uzavřeli jakýsi pakt o neútočení.
Jan Ruml ho na začátku párkrát porušil. Ta tichá dohoda obsahovala závazek, že ministr vnitra nechá na pokoji zbytek policie. Jan
Ruml se několikrát snažil zakročit v souladu se zákonem. Potom
mu na dostizích na Velké pardubické předvedli, že ho mohou kdykoliv odrovnat dobře připraveným komplotem; že je v podstatě
bezmocný. A výsledek? Dohoda o neútočení.
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V říjnu 1992 v Pardubicích totiž policie před televizními kamerami přehnaně tvrdě zakročila proti ochráncům zvířat, kteří bránili
koně před „dostihovou šikanou“. Blesky odporu se snesly na ministra vnitra Jana Rumla, ochránci zvířat celého světa ho proklínali –
ale byl v tom nevinně, žádný pokyn k tak tvrdému zákroku nedal.
Jan Ruml byl nejmocnějším ministrem vnitra po komunistovi
Štrougalovi v dějinách Československa a České republiky. Jenomže
on nikdy nenašel rozumnou nebo chcete-li zdravou rovnováhu
mezi mocí, rozumem a ambicemi. Přestože byl mocný, uzavřel
s nadřízenými svých podřízených pakt o neútočení – a pak už proti
nim nezasáhl. Ale prostředky k tomu rozhodně měl, měl jich víc
než všichni ministři, kteří přišli po něm.
Zopakujme si to: bohatý podnikatel a mecenáš je ve vazbě
na základě výpovědi muže, jehož identita je nejistá a motivy
nečitelné. Nezní to podivně?
Ten Turek spolupracoval s organizovaným zločinem, který prorůstal do policejních struktur. Ruml se s nimi dohodl o vzájemném
neútočení a bál se riskovat porušení této dohody; raději mě nechal
potopit. Jiné vysvětlení není.
Jan Ruml by to jistě popřel…
Znáte člověka, který by to nepopřel?
Co se dělo po uvalení vazby?
Vezli mě z Kongresové ulice přes celou Prahu do vazební věznice
Ruzyně. Znovu s těmi mými pytli, které byly už třikrát důkladně
prohlédnuty. V Ruzyni jsem prošel dezinfekcí, jako bych přicházel z pralesa. Proti podpisu mi odebrali veškeré osobní věci z těch
zapečetěných pytlů a rozdělili je: oděv přijde do jednoho skladu,
zlato a ostatní cenné předměty se uloží do trezoru a doklady do
spisovny.
Měl jsem zlatý prsten a hodinky. O několik měsíců později
vyšetřovatelé tvrdili, že sáčky s těmi předměty byly zapečetěné
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hned od začátku, že je neotevřeli ani v Kongresové ulici, ale ani
ve vazební věznici Ruzyně. To byla lež: otvírali je vždycky, když
si mne i s mými věcmi předávali. Jak by se jinak vazební věznice
dozvěděla, kdo vůbec jsem? Museli to otevřít, aby zkontrolovali můj
občanský průkaz, cestovní pas a tak dále. Pak to všechno odnesli.
O několik týdnů později dva vyšetřovatelé ty sáčky údajně otevřeli,
beze mne i bez mého obhájce, což je v rozporu se zákonem, a údajně tam našli jakési zlaté předměty toho tureckého ilegála. Tak se
u české policie vyrábějí důkazy. A na tom je postavena obžaloba!
Navíc přivolali znalce z oboru cenin, který vyhotovil znalecký posudek, aniž by kdy ty věci fyzicky vlastníma očima viděl. Když jsem
se s ním setkal v soudní síni, rozklepal se. Zeptal jsem se ho, kolik
znaleckých posudků takto na objednávku vyhotovuje pro policii
tímto způsobem: aniž by viděl fakturu na ty věci, a hlavně – aniž by
viděl ty věci fyzicky, jako takové!
Nerad, ale odpověděl. Přiznal více než dvě stě takto vyhotovených posudků ročně. V té soudní síni jsem odhalil, jak tenhle
mechanismus funguje a jak je proti němu občan bezmocný. Valná část „znalců“ pracuje výhradně pro policii, má k ní vztah jako
k zaměstnavateli, posudky tedy dělají na objednávku, přičemž ne
podle objektivního zjištění, ale podle požadavků policie. Takhle
může ten systém dostat kohokoliv. Úmyslně neříkám soudit, ale
DOSTAT, používám výraz z bývalého režimu, který bohužel platí
dodnes. A rád bych připomněl, že SOUDIT by ještě zdaleka nemělo automaticky znamenat ODSOUDIT.
Pokud vám nebyla prokázána vina a nebyl jste odsouzen, platí
presumpce neviny…
Ano, to je základ moderního práva. Dokud vinu občana nekonstatoval nezávislý soud, platí a měla by platit presumpce neviny. Ta
ovšem v mém případě neplatila nikdy. Pár dní po mém zatčení
novináři vyhlásili, že jsem maﬁán a podvodník. Tyto informace jim
podstrčila policie. Tím jsem byl prakticky odsouzen, aniž by mou
vinu vyslovil soud.
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Řekl jste, že jste ihned popřel obvinění z mučení tureckého
ilegála…
Když jsem u prvního výslechu řekl, že je to směšné obvinění, že
mám na oba ty dny desítky svědků a účtenky z restaurací a podniků, kde jsme byli, dost je to zaskočilo. A vymysleli další obvinění,
aby mě DOSTALI. Trvalo to šest týdnů.
První tři týdny jsem byl ve vazbě v Ruzyni. Nejdříve mne
odvedli do sklepní cely: nebyla tam postel, zato tam byla skoro tma
a ucpaný záchod. Nevěděl jsem to, spláchnul jsem a veškeré výkaly
šly do cely… Tam jsem zůstal asi dva dny.
Celý ten čas se mnou nikdo nemluvil. Jednou nebo dvakrát se otevřelo okýnko a kdosi mi podával jídlo. Uprostřed těch
výkalů jsem opakovně zvracel, misku s jejich jídlem jsem vždycky vystrčil zpátky. Potom mě odvedli, šli jsme úzkými chodbami, asi do přízemí, protože tam už bylo světlo. Otevřely se dveře; byla to cela 026 a bachař těm muklům ironicky řekl: „Tady
máte hosta, je to nějakej doktůrek.“ Strčil mě dovnitř a zabouchl
dveře. Byl to další šok: v místnůstce, která měla maximálně čtrnáct čtverečních metrů, nás bylo devět – na třech lůžkách nad
sebou.
Jací to byli lidé?
Když jsem vstoupil, řekl jsem: „Dobrý den, pánové.“ Všichni se
posměšně smáli a někdo vykřikl: „Hele, přišla kultura!“ Pak mi
ukázali mou postel, byla to samozřejmě ta třetí nejvýš nahoře.
Byl mezi nimi třeba jistý Horváth, světlý Rom, měl všude po
těle krev. Potom jsem pochopil, že dva dny předtím někoho ubodal. Jak mu ten nůž sklouzl, měl pořezané ruce, dosud neošetřené.
Josef Horváth, mladý čerstvý vrah – mohlo mu být tak dvaadvacet.
Pokud si pamatuji, dostal pak dvanáct nebo čtrnáct let. Ostatní byli
většinou čórkaři nebo pasáci, žádní násilníci. Čórkaři jsou vyšší
zlodějská sorta, třeba na kapsáře se dívají svrchu. Čórkaři čórují, kradou. Na nejvyšším místě téhle hierarchie je vždycky vrah.
Všichni se ho bojí, i bachaři z nich mají strach.

| 95

UZU09.indd 95

13.11.2007 23:08:02

Jak jste s nimi vycházel?
Ptali se mě, zač tam jsem, a já jsem nevěděl, že tam každý tvrdí, že
je nevinen. Když jsem říkal „Já nechápu, proč mě zavřeli, opravdu
to nechápu,“ vesele se smáli.
Nejvíc mě překvapilo, že po mně nikdo nepátrá. Nepřišel za
mnou můj obhájce, vyšetřovatelé, státní zástupce, prostě nikdo.
Dokonce i ti pánové v cele byli zaskočeni, že za mnou nikdo nejde,
až pak mi jeden recidivista vysvětlil: „Tomu se říká, že vás dusí.
Čekají, až změknete.“
Něco na tom je. To nicnedělání je šílené pro člověka, který
byl celý život hyperaktivní! První dny se vám honí hlavou spousta
myšlenek, den je strašně dlouhý, nekonečný a večer v nedohlednu. A když konečně nadejde, člověk nemůže spát, navíc s tolika
cizími lidmi na tak malé ploše. V cele je záchod bez uzavření, bez
plenty, každou chvíli tam někdo je, všechno slyšíte, všechno cítíte… Z nedostatku místa se v cele nedalo udělat ani pár kroků, tak
mi nezbylo než ležet, a jelikož jsem byl až u stropu, veškerý kouř
i pachy šly ke mně nahoru.
Ostatně nic moc jiného než ležet se dělat nedalo – kdybychom
se všichni postavili, do téhle cely se nevejdeme. Četl jsem někde
v předpisech, že na každou osobu by měly připadat čtyři čtvereční
metry. Ale tam to dělalo maximálně metr a půl.
A vy jste se neptal bachařů, kdy půjdete k nějakému výslechu?
Nic takového. Než jsem se stačil nadechnout, bachař ﬂákl katrem
a sbohem, s nikým se nebavil. A pak mě přesunuli do třetího patra.
Nic jsem neměl: zubní kartáček, potřeby na holení, nic. Na té další
cele nás bylo šest, ale místa tam víc nebylo. Byl tam nižší strop než
v přízemí.
Byl tam jeden Ital, údajně světoznámý díky tomu, že organizoval mezinárodní krádeže vozů Ferrari a Lamborghini. Uměl
výborně německy, mohli jsme si promluvit. Ale za mnou nikdo
nepřišel, k žádnému vyšetřovateli mne neodvedli. Kromě toho Itala tam byli samí Češi, zase většinou čórkaři.
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Tam už jsme aspoň mohli na krátké vycházky. Půlhodinu denně;
někdy to dodrželi, někdy ne. Po několika dnech jsem zase viděl nebe
a dýchal čerstvý vzduch. Tam ale už na mě byli bachaři hodně zlí.
Jak?
Nadávali mi „ty hajzle“, „šmejde“ a že jsem maﬁán, dokonce šéf
maﬁe. Nedokázal jsem na ty nadávky nijak reagovat. Byl jsem ve
stavu permanentního šoku; nestačil jsem se vzpamatovat z jednoho a následoval další šok. Po dvou týdnech, když jsem se tam začal
trošičku aklimatizovat, pro mě přišli policisté.
Po celou tu dobu mě nepředvolal vyšetřovatel ani nikdo jiný.
Jen jednou přišel můj obhájce Hlávka. Řekl mi jen, abych držel
hubu. A abych nikomu nepsal. Přišel totiž po tom, kdy se mi podařilo sehnat papír a tužku a napsat Janu Rumlovi ostrý dopis.
Vy jste mohl psát ministrům?
Úřední cestou. Na svém vězeňském účtu jsem neměl ani korunu;
někdo mi půjčil známku, myslím, že zrovna ten Ital. Podobný dopis
jako Rumlovi jsem napsal Petru Čermákovi – tehdy byl výkonným
místopředsedou ODS a poslancem. A třetí dopis šel Karlu Freundovi, řediteli Cizinecké a pohraniční policie České republiky. Jeden
mukl mi vysvětlil, že když napíšu na obálku „Úřední pošta“, dopis
neprojde cenzurou.
Až mnohem později jsem se dozvěděl ze spisu, že vazební
věznice Ruzyně (podléhající ministerstvu spravedlnosti) sdělila vyšetřovateli (podléhajícímu ministerstvu vnitra), komu jsem
poslal úřední poštu. A vyšetřovatel neváhal za všemi třemi adresáty poslat operativce, který je požádal o vydání mých dopisů. Ani
jeden z těch významných činitelů nevěděl, že policie postupuje
protizákonně, že úřední korespondence se nevydává. Všichni,
včetně Rumla, můj dopis odevzdali. Jan Ruml dokonce řekl (mám
to v úředním záznamu): „Jestli chcete, otevřu vám i svůj trezor.“
Tak snaživě vycházel operativci vstříc: nabízel, aby se podíval, jestli tam nemá další dopisy ode mne.
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Tak se stalo, že podporučík Martin Valenta postavil do haptáku ministra vnitra, poslance Parlamentu a ředitele cizinecké
policie. Jednak odevzdali moji korespondenci a jednak se nechali
vytěžit. Což v policejním žargonu znamená, že podporučík se ptal,
oni odpovídali. Bez přítomnosti obhájce. Všechno je to zaznamenáno ve spisovém materiálu, který měl pak k dispozici soud.
Podporučíka Valentu za nimi poslal patrně jistý plukovník Jiří
Gregor; ten je u policie dodnes. Ruml ho dal v roce 1996 zatknout,
protože existovalo důvodné podezření, myslím za zneužití pravomoci. Ale jeho obhájci ho z toho vysekali. A když přišla k moci
ČSSD, vzali ho zpátky do „Kubiceho“ Odboru pro odhalování organizovaného zločinu.
Předpokládám, že odpovědí na své dopisy jste se nedočkal…
Vždyť říkám, že je odevzdali podporučíku Valentovi. Zatímco měli
coby ústavní činitelé nechat prošetřit závažné skutečnosti obsažené
v mých dopisech. Z úřední povinnosti! Jistěže museli vědět, co jim
píšu. Právě proto Jan Ruml vzkázal prostřednictvím svého přítele
a mého právníka Jaroslava Hlávky, abych už nepsal a držel hubu.
Pokud prý přestanu psát a budu držet hubu, do měsíce jsem doma.
Že mi potom hrozí nejvýš vyhoštění z České republiky. Za co, to už
mi nevzkázal.
Jenomže vy jste těch dopisů z vězení pak odeslal mnohem víc…
Kolem deseti tisíc. Tak například každý ze dvou set poslanců ode
mne dostal týden co týden jeden dopis. Jen velmi málo z nich reagovalo. Předně Pavel Dostál, tehdy ještě nebyl ministrem kultury,
jen poslancem; napsal, že se spojí s mým obhájcem, aby se toho
o té kauze dozvěděl víc. Potom Zdeněk Jičínský, Jiří Karas a dále
Jiří Drápela, ten mi psal pravidelně, na jeho pomoc nikdy nezapomenu. Aniž by mě osobně znal, opakovaně interpeloval v Poslanecké sněmovně. Na rozdíl od něho mne mnoho poslanců znalo osobně. Měli jsme společné známé, ale na moje dopisy buď nereagovali,
nebo mne odbyli jednou větou.
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Abych nezapomněl, odpověděl ještě Jozef Wagner, kterého pak
proslavila facka, kterou dal Grulichovi. Dále Egon Lánský a Jaroslav
Bašta. Mimochodem – Pavel Dostál mě chtěl ve vězení navštívit.
Naivně vycházel z představy, že pro poslance to nebude žádný problém. V mém případě to problém byl. Dovnitř se nedostal a napsal
pak do Práva článek „Ostuda Uzunoglu“. Brzy nato ho v jeho poslanecké kanceláři v Olomouci navštívil turecký ilegál.
Stále ten samý?
Přesně tak. A radil Dostálovi, aby se v mé věci neangažoval, což ho
naopak vyprovokovalo k větší aktivitě. Spojil se s mým obhájcem
a ptal se, jak by mě mohl navštívit, že už se o to jednou pokusil, ale
do vazební věznice v Ruzyni ho nepustili, že tam poslanecká imunita
neplatí. Můj obhájce mu vysvětlil, že ho musím jmenovitě uvést jako
svou příští návštěvu – měl jsem ji povolenou jednou za tři týdny. (První rok vazby jsem měl návštěvy zakázané.) Zřekl jsem se návštěvy
svých příbuzných a pozval Pavla Dostála. Pavel Dostál předložil moje
„pozvání“ státnímu zastupitelství a o čtyři dny později byl přepaden,
útočníci mu žiletkou pořezali obličej. Před Poslaneckou sněmovnou!
Tehdy se to ale připisovalo sládkovským republikánům, kteří
v něm měli poranit domnělého Roma z rasových důvodů…
No ale toto je typicky turecký způsob pomsty! „Náhodně“ se přihodilo, že kamery u Poslanecké sněmovny, které běžně snímají čtyřiadvacet hodin denně, byly zrovna vypnuté nebo snad měly mít v tu
chvíli poruchu. Ale přihodilo se i to, že Pavel Dostál s obvázanou hlavou se náhle objevil ve vazební věznici, kde mě navštívil. Brzy nato
začali se Zdeňkem Jičínským v Parlamentu interpelovat ministra
spravedlnosti Jana Kalvodu, ministra vnitra Rumla a předsedu vlády
Klause. Mluvím o čase, kdy jsem byl už zhruba rok a půl ve vazbě.
Slyšel jste odpovědi na ty interpelace?
Bylo to absurdní. Jičínský s Dostálem se například ptali Kalvody, jak
je možné, že jedním z mých vyšetřovatelů je Viktor Špirek (který
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za totality vyslýchal právě Pavla Dostála, dále Václava Havla, Libuši
Šilhanovou, Vlastu Chramostovou a další známé disidenty) a dozorující státní zástupkyní nad ním a celou kauzou je jeho manželka Stanislava Špirková?! Ve své interpelaci rovnou podali podnět k trestnímu
stíhání této státní zástupkyně. Jan Kalvoda, ministr spravedlnosti, ve
své odpovědi řekl, že Viktor Špirek je jenom jedním z vyšetřovatelů,
tudíž se o žádnou kumulaci moci v rodině Špirkových nejedná.
V další interpelaci se Jičínský s Dostálem ptali Jana Kalvody,
jak je možné, že doktor Uzunoglu, držitel zbrojního průkazu, je
obžalován z nedovoleného ozbrojování, aniž byl někdy z tohoto
trestného činu obviněn? Ministr spravedlnosti Kalvoda odpovídá,
že se omlouvá, že došlo k pochybení státní zástupkyně, ale není to
pochybení takového rozsahu, aby musela být potrestaná.
Jak jste vůbec mohl z vazby vést tak obsáhlou korespondenci?
Musím se vrátit k setkání s obhájcem ve vazební věznici Ruzyně.
Když mi řekl, abych „držel hubu“, že mi to vzkazuje Jan Ruml, vrátil
jsem se do cely, zase jsem si půjčil dopisní papír a tužku a napsal jsem
Rumlovi dopis: tohle že nepřichází v mém případě v úvahu, že rozhodně nepatřím k lidem, kteří by drželi hubu. A že se divím, jak mi
může vzkázat něco takového ministr, který za totality jako disident
a chartista bojoval za právní stát a spravedlnost. Tohle neměl vzkazovat Kurdovi! A začal jsem do toho šít a bouchat, jak jen to šlo. Propojili jsme několik cel kanalizací, protože sám už jsem na ty dopisy nestačil. A tak vězňové v několika celách přepisovali a opisovali od rána
do večera; aspoň měli co dělat a kromě toho je ty texty zajímaly.
Bachaři na to kupodivu nepřišli. Běžně se ve věznici posílají
vzkazy z okna do okna, takzvaným koňováním. Naše metoda byla
raﬁnovanější, ale zároveň mnohem pracnější: všechno se posílalo
kanalizací. Hlavně do druhého patra; věděli jsme, že tam jsou mladiství a jejich korespondence nepodléhá cenzuře – mohou posílat
dopisy volně ven. Vyšetřovatelé samozřejmě tušili, že posílám dopisy. Ale já nepsal žádné soukromé osobě, nesnažil jsem se nikoho
ovlivnit. Psal jsem prezidentské kanceláři, předsedovi vlády, všem
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poslancům a organizacím bojujícím v České republice za lidská
práva a spravedlnost.
A samozřejmě i do zahraničí. Psal jsem do celého světa. Díky
tomu se o mně dozvěděli moji přátelé, němečtí poslanci. Napsal
jsem jednomu a dole jsem připsal: „Prosím tě, rozmnož tento dopis
a pošli ho všem našim společným přátelům, poslancům.“ A tak se
celý Bundestag dozvěděl o mé kauze. Další dopis jsem poslal do
Evropského parlamentu, psal jsem i Evropskému soudu, evropskému ombudsmanovi a tak dále.
Existoval způsob, jak by vám tito lidé ze zahraničí mohli účinně
pomoci?
Myslím, že jenom díky tomu jsem obdržel občanství Spolkové republiky Německo. S protestem se ozvali i britští poslanci. A když jsem
dostal německé občanství, německá vláda chtěla mou kauzu řešit na
půdě Evropské unie.
Tehdy ČR sice ještě nebyla členem EU, ale byla kandidátskou
zemí, a ta by měla ctít zásady právního státu. Na Staroměstském
náměstí v Praze sídlila evropská organizace PHARE, která podporovala právní přípravu vstupu České republiky do Evropské unie.
I tu jsem opakovaně informoval o stavu české justice.
Psali jsme ve dne v noci, nepřetržitě. Každý, kdo přišel do
mé cely, věděl, co ho čeká. Lidé se střídali, přicházeli a odcházeli
a také všichni ti pisatelé se naučili bránit proti bezpráví – často
nevěděli ani to, že každý vězeň má jednou za tři týdny právo na
návštěvu. A pokud to věděli, mlčeli, protože byli zlomení. Většina
lidí, se kterými jsem se ve vězení sešel, si byla jista, že už je nic
dobrého nečeká, že pro ně nastal konec všeho. Ale po pár dnech se
mnou se změnili a bojovali o svá práva jako lvi.
Řekl jste, že vyšetřovatelé o vaší korespondenci věděli. Mělo to
nějaké důsledky?
Když už bylo asi měsíc jasné, že jsem se nevzdal, dal si mě předvést k výslechu kapitán Vlček z Úřadu vyšetřování pro Prahu 5
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a v přítomnosti příslušníků Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu podporučíka Martina Valenty a Stolina mi s úsměvem
sdělil další obvinění: z přípravy trojnásobné vraždy.
Řekl asi toto: „Pane doktore, vy si nedáte říct, píšete na všechny strany, ale já vás ujišťuju, že vás všichni přátelé opustili, dneska
už nikdo nemá odvahu se vás zastat – a tady to máte!“ Zeptal jsem
se, co tam mám, a kapitán Vlček s přiblblým úsměvem řekl: „No
přece obvinění z přípravy trojnásobné vraždy.“
Obětí měli být: JUDr. Dana Křišťanová (dnes Kořínková), její
otec Ing. Jiří Křišťan, bývalý manžel soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudu, který mě odsoudil) a jeden z ředitelů mé
obchodní společnosti, Ing. Jiří Čermák. Přitom všichni žili, nikomu
z nich se nic nestalo – a já dostal černé na bílém obvinění z přípravy trojnásobné vraždy. Vrátil jsem se do cely s myšlenkou, že můj
právník měl asi pravdu a já měl držet hubu, že jsem podcenil své
protivníky.
Tyto myšlenky mě trápily jen ten den, protože hned nazítří
vtrhli do mé cely bachaři. Nasadili mi pouta a dali mi „medvěda“:
na opasek se připevní pouta, aby člověk nemohl hýbat rukama.
Spoutali mi nohy. A nezapomněli dodat, že „medvěd“ se nasazuje
jenom vrahům.
Proč?
Vezli mě do Litoměřic. Myslím, že 1. listopadu 1994. Cestou jsem
se doslechl od dalších eskortovaných, že Litoměřice jsou konec
světa, že je to nejhorší vazební věznice, a kdo tam přijde, zdráv
nevyvázne. Litoměřice se pak skutečně staly osudným spoluobviněnému Gökmenovi, který na jejich následky krátce po propuštění zemřel. Tam mě umístili do bezpečnostní cely v bezpečnostním
patře. V Litoměřicích jsem pochopil, že v Ruzyni „byl ráj“.
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VII. Mezi vrahy

Ocitl jste se ve speciální cele v Litoměřicích. Připadal jste si jako
na konci světa?
Ono bezpečnostní patro je speciﬁcké především svým obyvatelstvem; v bezpečnostním patře přebývají hlavně vrahové. Jsou čtyřiadvacet hodin denně pod dozorem a světlem. Když jdete spát,
nesmíte si ani překrýt hlavu dekou. Po několika týdnech jsem prosil
Pánaboha o tmu; nepřetržité světlo dokáže deformovat celý systém
myšlení. Abych náhodou v noci nemohl usnout, dali mě do cely,
která se nacházela v sousedství nákladního výtahu, který rachotil
ve dne v noci. Na chodbě za katrem seděl bachař; kukátkem nás
kontroloval každých deset minut. Každé ráno houkal v cele šíleným, ohlušujícím zvukem „budíček“.
Kdo tam s vámi byl?
Byli jsme tam tři. Byla to cela velkosti osmi čtverečních metrů pro
velmi nebezpečné vrahy. Psychiatrický posudek mých dvou spoluvězňů, který později potvrdil i rozsudek, zněl: mimořádně nebezpeční vrazi s polymorfní psychopatií, to znamená nevyzpytatelné
osobnosti.
Zeptal jsem se jich, zač tam jsou. Jeden řekl, že když střelil
svou oběť do hlavy, mozek vybuchl jako meloun. O tom případu
jsem náhodou četl, než mě zavřeli. Jistý pan Somsi, Rom, zastřelil na objednávku podnikatele. V Liberci na náměstí. Z pěti centimetrů ze zbraně vlastní výroby, takže oběti opravdu praskla lebka.
A ten druhý pán v cele mi oznámil, že zavraždil dvě osoby.
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Ten ovšem nikoli na objednávku. Byl to sociopat; měl pocit,
že byl někým uražen, a tak zabil toho dotyčného, jeho bodyguarda
a psa. Když se dozvěděl, že jsem lékař, ukázal mi svůj psychiatrický
posudek; chtěl, abych mu vysvětlil některé pojmy.
Kolik tehdy stála taková nájemná vražda?
Ten Somsi vraždil za sto tisíc korun. Ale zadavatel ho údajně podvedl. Zaplatil mu patrně padesát tisíc zálohy a zbytek už mu nedal.
Pohádali se kvůli tomu – a tak na ně přišli. Taková byla cena lidského života koncem 20. století v České republice…
Jak jste spolu vycházeli?
Rozhodně se vůči mě nechovali násilnicky. Tihle ne. Naopak jsem
se toho od nich, hlavně od Pavla, který tam byl již delší dobu,
o pobytu ve vazbě hodně dozvěděl. Pavel byl mimořádně kultivovaný muž, měl něžnou duši. Kdyby to neznělo divně, řekl bych,
že svým způsobem nemohl za to, že zabíjel. Za podobné věci je
odpovědná společnost, která ho včas nediagnostikovala a neléčila.
Nemoc je prostě nemoc. Musíme se naučit chápat, že psychické
poruchy jsou stejné nemoci jako třeba žaludeční vřed či vrozený
rozštěp nosohltanu. A je třeba je léčit, nikoliv ignorovat. Společnost v České republice se stále ještě domnívá, že psychické choroby patří (jako za totality) do uzavřených oddělení léčeben, za katr.
Díky pobytu s těmi dvěma muži v jedné cele jsem pochopil, že k přežití patří i širší náhled na svět. Nestačí říci: Pocházím
z právnické rodiny, jsem akademicky vzdělaný a uznávám jen sobě
rovné. Byla to těžká prověrka inteligence: buď dokážu tu situaci
pochopit a náležitě na ni zareaguji, nebo si vezmu život – jinou
možnost jsem neměl.
Říkejme mu Pavel, jmenovat ho nechci. Je to jediná osoba
v této knize, kterou nechci pojmenovat pravým jménem. Už je na
svobodě a snaží se ze všech sil zapojit do normálního života. Myslím, že se mu to i daří. Pustili ho po jedenácti letech. Mimochodem: soudkyně mu položila otázku, zda ho trápí, že zabil dva lidi.
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Odpověděl překvapeně otázkou: Proč? Takhle může reagovat jen
nemocný člověk. Přesto jsem přesvědčen, že už není nebezpečný.
Je velmi vnímavý a ve vazbě se vším, co se stalo, intenzivně zabýval. Hodně četl; prostě myslím, že léčil sám sebe.
Jaké měli metody vyšetřovatelé v Litoměřicích?
Ze začátku mne vůbec nevyslýchali. A právě Pavel mi leccos o těch
prazvláštních policejních metodách vysvětlil.
Jak dlouho jste tam vlastně musel být?
Od listopadu 1994 do prvního týdne ledna 1995. Špatné bylo, že
jsem měl o hodně menší možnost posílat dopisy než v Ruzyni, protože jsem tam byl pod přísným dohledem. Téměř každý druhý den
prováděli ﬁlcunk neboli podrobnou prohlídku cely. A pak začaly
výslechy: bez přítomnosti obhájce, a dokonce i bez vyšetřovatele.
To znamená, že přijeli jen Stolin a Valenta z Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu a začal psychoteror…
Fakt, že tam nebyl vyšetřovatel ani obhájce, byl jednoznačně v rozporu se zákonem. Mám o tom písemný důkaz; později se
mi podařilo obstarat fotokopii sešitu „Návštěvy MUDr. Uzunoglu /
vazební věznice“. Mám dokument o tom, že tito dva pánové mě
v Litoměřicích pravidelně „navštěvovali“ a takzvaně vyslýchali – ve
skutečnosti ale jen týrali.
Oč jim šlo?
Usilovali o to, abych křivě obvinil nevinné osoby, o které se zajímali. Slibovali mi odměnu: polehčující okolnosti u soudu. Jinak prý
jsem ztracený. Deptali mne řečmi o tom, že celý můj život nepostačí,
abych si odseděl všechny ty tresty. Pavel mi pak vysvětlil, že jakmile začne vyšetřovatel psát výslechový protokol, nikdo to nesmí přerušit (ani sám vyšetřovatel!), a pokud je výslech čímkoliv a kýmkoli
přerušen, musí se i to přerušení do toho protokolu písemně zanést.
A abych trval na tom, že chci fotokopii výslechového protokolu, že
na to mám právo – divil se totiž, že u sebe nemám žádné úřední
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papíry, že kopie výslechových protokolů či domovních prohlídek
mi nedávají.
A dále mi jako „zkušený“ mukl poradil, že když znovu přijdou s tím, abych křivě obvinil nevinné osoby, abych jim řekl, že to
udělám, ale jen písemně a v přítomnosti vyšetřovatele a obhájce;
abych měl záruku, že mi soud přizná polehčující okolnosti. To byla
léčka Pavla.
O týden později skutečně přišli: Valenta, Stolin, vyšetřovatel
Vlček i můj obhájce. A vyšetřovatel říká: „Těmto pánům jste minulý
týden řekl, že hodláte sdělit jisté věci.“ Povídám: „Ano, to bych rád.“
Viděl jsem jim na očích, jak jsou šťastní, že mě konečně DOSTALI.
Začali psát výslechový protokol a já říkám: „Výslech začal?“ Odpověděl, že ano. „Tak pište, prosím: Minulý týden v pátek za mnou
přišli zde přítomní pánové Stolin a Valenta, a to bez mého obhájce,
bez obhájců spoluobviněných, ale i bez vyšetřovatele či státního
zástupce, což je v naprostém rozporu s platnou právní úpravou
České republiky.“ Dozvěděl jsem se, že pokud chtějí vniknout do
prostoru vazební věznice za účelem „návštěvy“ mé osoby, musí mít
písemný souhlas vyšetřovatele. „Zákon říká jednoznačně, že bez
souhlasu vyšetřovatele nesmí přijít žádný policista s obviněným ve
vazbě do styku. Jmenovaní při té ilegální návštěvě žádali, abych
křivě obvinil nevinné… atd. atd. Z čehož vyvozuji, že vyšetřovatel o tomto protiprávním aktu věděl, a podám právě proto podnět
k trestnímu stíhání vyšetřovatele a těchto dvou osob za to, že zneužili pravomoc veřejného činitele a vyvinuli na mě neoprávněný
nátlak a naváděli mě, abych spáchal trestný čin křivého obvinění
nevinných lidí.“
Ti policisté úplně ztuhli, odmítli to psát. Můj obhájce měl
naštěstí diktafon a všechno nahrával. Říkám: „Pište, pane vyšetřovateli.“ Odpověděl: „Jak to se mnou mluvíš?“ Říkám: „Pište, pane,
vy jste se ptal, já odpovídám, tak pište. Zákon neříká, jak dlouhá
má být odpověď a hlavně co má být obsahem odpovědi; pište, co
vám říkám! A já vám říkám, že jsem už třetí měsíc ve vazební věznici; za tu dobu jsem byl dvakrát vyslýchán, vždycky ve výslechové
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místnosti jako teď. Podvakrát se tam nacházely osoby, které tam
neměly co dělat, to znamená operativci se samopaly v ruce, a zákon
říká i to, že ve výslechové místnosti smí být obviněný, jeho obhájce,
vyšetřovatel a nanejvýš státní zástupce. Přítomnost dalších osob,
obzvlášť policistů, je vnímána jako přímý psychický nátlak na obviněného, což se stalo, a činíte to i nyní, protože ty osoby jsou ještě
pořád v místnosti. Žádám, aby bez meškání tuto místnost opustili,
tak jak říká zákon.“ Načež ti dva opravdu vypadli a on to opravdu
do protokolu zapsal.
Co jste čekal, že nastane?
Pomsta, co jiného. Však také vyšetřovatel, když z výslechové místnosti odcházel, řekl: „To jste přehnal, doktůrku. My vám ukážeme!“
Takto mi vyhrožoval před mým obhájcem. Do slova a do písmene. A za čtrnáct dní tentýž vyšetřovatel Vlček a jeho ředitel Václav
Kučera, dnes ředitel Úřadu vyšetřování pro Středočeský kraj, přišli do Litoměřic i s mým obhájcem, silně nervózním. Obhájce mi
oznámil, že před vazební věznicí čeká armáda novinářů, protože
kampaň proti mně se znásobila: přišli prý s dalším obviněním –
s podvody v hodnotě desítek milionů korun. Pochopil jsem, že to
je pomsta za tuto mou troufalost. Vysloužil jsem si další obvinění,
tentokrát s trestní sazbou „jenom“ do dvanácti let!
Nepřemýšlel jste někdy o sebevraždě? Vždyť to, co popisujete,
muselo vypadat naprosto bezvýchodně…
Být trochu jiného založení, možná bych si život vzal již v prvních
týdnech. Co jiného člověku zbývá, když má na krku tolik paragrafů
trestního zákona, právníci ho nenavštěvují, žádné zprávy zvenku
nedostává, po aktivním podnikatelském a společenském životě je
náhle úplně opuštěný, vyšetřovatelé mu dennodenně líčí tu nejčernější budoucnost a musí „žít“ v osmi čtverečních metrech s nejbrutálnějšími zločinci a při každé příležitosti je deptán a ponižován
ze strany bachařů, vyšetřovatelů, policistů, ale i ústavních lékařů?
Mimochodem – policisté i bachaři se mi nad rámec té šikany snažili
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usilovně vsugerovat, že jsem úplně sám a nikomu na mně nezáleží.
Byla to jednoznačně jejich taktika ke spáchání sebevraždy. Myslím, že mě na ni systematicky připravovali ve spolupráci s lékařem
vazební věznice Ruzyně a Litoměřice.
Dvacátého čtvrtého prosince 1994, na první Štědrý den ve
vazbě, do smrti na něj nezapomenu, když jsem byl obviněn navíc
z podvodů za desítky milionů korun a z poznámek bachařů jsem
věděl, že česká média o mně mluví jako o zločinci, maﬁánovi a bestii, mi najednou přinesl bachař do cely balíček. Že mi to posílá pan
doktor. Vězeňský lékař. Abych dobře spal. Otevírám – je tam celé
balení rohypnolu. Dvacet tablet! Kdybych je spolykal, byl bych za
pár hodin mrtev.
Rohypnol je totiž nejenom prášek na spaní, je to silné hypnotikum, jedno z nejsilnějších, dnes už zakázané. Stačilo by deset tablet, a je po vás. A tenhle smrtelně nebezpečný preparát jsem dostal
do bezpečnostní cely bezpečnostního patra, do nejlépe střežené
vazební věznice v České republice! Byl to šok nejenom pro mě, ale
i pro moje zkušené spoluvězně – nevěřili vlastním očím, že jsem
dostal do cely rohypnol.
A já povídám: „Pánové, já ten rohypnol pokládám sem na poličku a prosím, abyste na něj nesahali.“ Věděl jsem, že Somsi se už dvakrát pokoušel o sebevraždu; jednou jsem mu zachránil život. Somsi
si jednou v noci podřezal žíly a já jsem mu tu ránu sešil nití a jehlou, které vytáhl Pavel ze skrýše. Snažili jsme se bušit do dveří cely
a přivolat pomoc, ale v noci nemáte šanci. K mimořádnému otevření
bezpečnostního katru bezpečnostní cely v noci se musí zavolat buď
ředitel věznice, nebo vedoucí vazby. Ale to je jen na papíře – kvůli
životu jednoho mukla přeci nebudou budit ředitele. A toho člověka
by klidně nechali vykrvácet. Jako vždy by pak nikdo za to samozřejmě odpovědnost nenesl. Oni to vždycky nějak zdůvodní.
Co jste zamýšlel udělat s těmi léky?
Tušil jsem, že ten den za mnou přijde obhájce, a potřeboval jsem
mít rohypnol v cele jako důkazní materiál. A opravdu – můj obhájce
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24. prosince v poledne přišel, přinesl mi dvoulitrovou láhev kokakoly, nescafé, vánočku a cukroví; že to pekli moji přátelé a že mě
pozdravují. Sdělil jsem mu, co se stalo – že mám v cele rohypnol.
Řekl, abych tam ten lék ještě nechal, že to okamžitě oznámí ministru spravedlnosti, což vyprovokuje prohlídku cely; najdou rohypnol
a on se postará, aby z toho byly vyvozeny náležité důsledky. S tím
jsme se rozloučili a já se vrátil do cely. Překvapilo mě, že bachaři
výjimečně dovolili, abych si ty dárky od obhájce ponechal. Byli asi
„naměkko“, když byly ty Vánoce.
Zatímco jsem byl mimo celu, Pavel vymodeloval z chlebové
střídky stromeček. Vzali jsme se za ruce, všichni tři, a zpívali jsme
koledy. Byli jsme dojatí: dva vrazi a já. Tehdy jsem pochopil, že
i vrah může mít duši. Pak jsme si šli lehnout; každý z nás toužil po
soukromí na těch osmi čtverečních metrech a taky jsme věděli, že
tentokrát nás výjimečně nechají ležet před večerkou. Pak jsme až
do večeře pospávali. Když přišli s večeří, Somsi se nevzbudil. Povídám: „Somsi, probuď se. Vstávej!“ Ale Somsi neodpověděl. A mně
najednou došlo, že Somsi spolykal ty rohypnoly. Zařval jsem na
Pavla: „Ty kreténe, tys věděl, že Somsi vzal ty rohypnoly, že jo?“
Pavel odvětil: „Bylo to jeho svobodný rozhodnutí, do toho já se
nepletu!“
Roztřásla mnou hrůza. Strčil jsem Somsimu prst do krku, pak
jsem začal bouchat na katr. Věděl jsem, že umře! Bachař hlídal za
dveřmi, slyšel každé slovo; ironicky poznamenal, že když cikán
chcípne o Vánocích, dostane se do ráje… Věděl jsem, že neotevře,
měl jsem zkušenost z těch podřezaných žil. A tak jsem Somsiho
donutil, aby se vyzvracel, aby vyšly aspoň zbytky rohypnolu, i když
jsem věděl, že valná část už se dostala do krve. Naštěstí jsem měl
tu vánoční kokakolu, hotový dar od Boha. Odpoledne jsme upili jen
málo a já věděl, že účinek rohypnolu se neutralizuje také kofeinem.
Násilím jsem mu ten zbylý litr a půl nalil do krku. Naštěstí jsem měl
i nescafé; bouchal jsem na katr a prosil o horkou vodu. S bachařem
to nehlo. Pavel, vyučený elektrikář, udělal ze žiletek, jednorázových
holítek, „ponorku“ (elektřinu použil z nočního světla) a ohřál vodu.
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Celé balení nescafé jsem rozpustil ve vodě a nasypal tam veškerý
cukr, který jsme měli: Somsi potřeboval kofein, cukr, energii. A měl
jsem ještě jeden vánoční dárek, multivitamin v tubě; také to jsem do
něho nacpal a k ránu už jsem věděl, že bude žít. Trvalo celé tři dny,
než se postavil na nohy. Ale ten, kdo měl být mrtvý, jsem byl já.
Nenapadlo vás, že zachraňujete vraha?
Vždyť jsem lékař, zavázaný Hippokratovou přísahou. Pro mne byl
Slavomír Somsi člověk, který si nese svůj hřích.
Pokud šlo o pokus zbavit se vás, pak nevyšel.
V různých variantách se to opakovalo po celých třicet měsíců. Třeba
jednou jsem byl přepaden a jsem přesvědčen, že z iniciativy vyšetřovatelů. Stalo se to ve vězeňské nemocnici. Po dvou měsících jsem
vedení věznice desítkami dopisů donutil k operaci papilomu, to je
nezhoubný nádor v dutině ústní. Snadno se může změnit na zhoubný papilokarcinom. Totéž měl jeden můj spoluobviněný Kurd, který neuměl česky a neměl prostředky, jak donutit vězeňské lékaře
k zákroku, a následně právě na toto onemocnění po svém propuštění z vazby v mladém věku zemřel.
Objevil jsem ve svých ústech papilom a chtěl jsem k lékaři.
Vzali mě k němu a já mu sdělil, že mám v ústech papilom, aby mě
poslal na operaci. Doktor Mandík ve vazební věznici Ruzyně mi
řekl, abych nepřeháněl, že mám v puse nějaký pupínek, a poslal mě
do háje. Tak jsem napsal prezidentovi. Jana Chalupová, ředitelka
odboru Kanceláře prezidenta republiky pro styk s veřejností, se
kterou jsem se sešel několikrát po svém propuštění, si můj případ
pamatuje. Opakovaně jsem prezidentovi psal, paní Chalupová opakovaně žádala ředitele vazební věznice Ruzyně, aby mi vyhověl
při lékařské péči, a tak jsem si nakonec s její pomocí a s pomocí
Českého helsinského výboru tu operaci papilomu vynutil.
Operovali mě v Ústřední vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci. Má docela dobrou úroveň. I úroveň lékařů je tam jiná než ve
vazební věznici Ruzyně či Litoměřice. V Ruzyni tehdy ordinovala
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jedna bývalá šlapka; jako medička si chodila přivydělávat do hotelu
Atrium. A její kolega Mandík byl vězni přezdíván Mengele: lékařská etika veškerá žádná, a já naivně očekával minimální kolegiální
soudržnost.
Kdy došlo k tomu přepadení, které jste zmiňoval?
Poprvé po dvou letech vazby jsem se měl dostat do trochu jiného
prostředí; musel jsem si sbalit všechny věci, načež mě odvezli na
Pankrác do nemocnice. Po operaci mě přivezli do pokoje; byl tam
cizí muž a stačilo se podívat, abych pochopil, že přišel splnit úkol.
Napadl mě okamžitě, sotva jsem byl probuzen z narkózy. Neznal
jsem ho. Neviděl jsem ho nikdy předtím ani potom. Z pokoje po
činu okamžitě zmizel.
Zranil vás?
Měl jsem obličej samou modřinu. Vyšetřovatelé už mě znali, věděli,
že se umím bránit, že jsem fyzicky zdatný. Ale po narkóze je člověk bezbranný, proto jsem přesvědčen, že mi ho tam poslali. Druhý
den, jako by tohle nestačilo, přišel ošetřující lékař – že se mi omlouvá a říká to nerad, ale vyšetřovatel trvá na mém propuštění, musím
se prý zúčastnit neodkladného úkonu. „Jaký neodkladný úkon,“
povídám, „jsem dva roky ve vazbě, žádný úkon do téhle chvíle
nebyl neodkladný.“ Znovu se omlouval, že jsou bezmocní. Věděli,
že jsem byl přepadený, a tušili, že je něco v nepořádku.
Zesláblý a zmordovaný jsem opouštěl nemocnici Pankrác
den po operaci, a koho vidím stát před vchodem? Kapitán Josef
Mareš, vyšetřovatel, osobně. (Dnes už plukovník Mareš.) Čekal na
mne, přestože jsem po dlouhém úsilí dosáhl toho, aby mě policisté
neeskortovali – eskorta policistů je nezákonná, obviněného mají
eskortovat výhradně jen pracovníci ministerstva spravedlnosti.
Čekal na mne, jako by chtěl ukázat svoji moc a říci mi, že jsem si
sice vymohl operaci, ale dostal jsem za to do huby a teď mě v tom
stavu čeká navrch výslech. Přičemž mne vyslechne on osobně
a pěkně si mě vychutná.
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Odvezli mne, sotva jsem stál na nohách, na policii do Kongresové ulice, do výslechové místnosti. Tam čekal můj obhájce. Jakmile vyšetřovatel začal psát výslechový protokol, místo abych odpovídal na jeho absurdní a posté kladené otázky, začal jsem popisovat všechno, co se stalo v nemocnici. Rovnou jsem na vyšetřovatele Mareše do výslechového protokolu podal stížnost, že donutil
vězeňské lékaře, aby mě předčasně propustili, a den po operaci
v rozporu s etikou a zákonem odvezl na výslech. Ale stejně tak jako
stovky mých předchozích stížností či podnětů, to bylo házení hrachu na zeď.
Ještě pořád věřili ve vaši vinu?
Tomu věřil leda nějaký ten strážmistr. Tato kategorie tzv. „profesionálních“ policistů se nezabývá otázkou viny či neviny, ale udělají
všechno, aby vás dostali. Plnili prostě zadaný úkol. Kardinální otázkou zůstává, od koho konkrétně dostali to zadání. Ve hře jsou dvě
vzájemně propojené skupiny. První skupina se soustředí kolem
toho Turka, tureckého ilegála… Nad ním drží ochrannou ruku
česká policie, protože tento turecký ilegál je jejím spolupracovníkem. Bývalé totalitní policie i té demokratické. Mám to černé na
bílém. Ředitel inspekce ministra vnitra Nechanický již v roce 1995
potvrdil, že tento Turek pracoval pro kapitána Horáka, který byl
přítomen při mém zatčení. Přitom pro něho pracoval především za
demokracie.
Ještě stále není jasné, co měl turecký ilegál společného s naší
policií, resp. proč právě on…
Přizval do České republiky mezinárodní zločince. Založil pro ně
obchodní společnosti, obstaral jim s pomocí „kamarádů od policie“ povolení k pobytu a čistý trestný rejstřík, přestože byli v té
době hledaní Interpolem (dokonce s červeným bulletinem – což
je stupeň Nejhledanější). Ptal jsem se šéfa cizinecké policie Karla Freunda, jak jim mohl udělit povolení k pobytu, když je hledá
Interpol. Odpověděl, že to udělali jeho podřízení. Na to jsem řekl:
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„Ale ty jsi tady šéf!“ Ten zbabělec neudělal vůbec nic, přestože měl
v rukou veškerou moc a prostředky k vyčištění té země od těch
kriminálníků.
Máte informace o činnosti toho tureckého ilegála?
Podle rozsudku německého i rakouského soudu organizovali z Prahy mezinárodní zločin po celé Evropě. Ptejme se, proč je naše policie chránila. Někteří policisté v tom museli zcela jistě mít své soukromé zájmy. Přeci to nedělali z lásky k Alláhovi. Uvedu příklad
Nuretina Cila, tureckého občana hledaného Interpolem, kterého
pozval do České republiky turecký ilegál Otan Göksel alias Gürkan Gönen. Společně založili společnost Trabzon, s. r. o. Ta sídlila
v domě Gönenovy manželky v Chrástu nad Sázavou. (Manželka se
za svobodna jmenovala Hana Plavcová, později se s ním rozvedla,
nyní ze strachu z něho žije v Anglii.) Podle rozsudku rakouského
soudu Nuretin Cil z území hlavního města Prahy vysílal do Rakouska členy mezinárodního gangu, kteří tam kradli auta. Německé
soudy zase prokázaly, že gang na jejich území způsobil škodu ve
výši čtyř a půl milionu marek, což dělá na sto třicet ukradených
luxusních vozů. Přesto zde tyto osoby v klidu žily, pohybovaly se
a „podnikaly“.
Ani v extrémních vězeňských podmínkách, tak jako již předtím, jsem nepřestal v dopisech, rozesílaných do všech koutů světa,
poukazovat na tyto bandity s policejní imunitou a jejich zločiny.
V červenci 1996, v době, kdy jsem byl ve vazbě, německá policie
snad podruhé v dějinách Spolkové republiky Německo zasáhla
mimo vlastní území: poslali do Prahy speciální jednotku, a ta Cilovu bandu zatkla.
Gönen byl údajně mezi zatčenými a byl předán české policii,
stejně jako všichni ostatní členové gangu. Němci je nemohli odvézt
do SRN; porušili by mezinárodní dohody. Zatkli celkem čtyřicet
šest osob po celé Evropě, byla to jedna z nejrozsáhlejších policejních akcí. A Cila zastihli v Praze při výrobě falešných bankomatových karet!
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Čeští policisté tento gang nezatkli. Evidentně neměli zájem,
že? Ale zato měli jiný zájem: umlčet mne.
Němci předali zločince českým policistům – a ti patrně Gönena pustili. Jeho bývalá česká manželka mne později vyhledala
a detailně popsala, jak je celá banda vzájemně propojena. Když
jsem Janu Rumlovi a Karlu Freundovi z vazby stovkami dopisů
poukazoval na činnost Gürkana Gönena a jeho kumpánů, nedali
nikoho z nich zadržet, jak jim zákon ukládá; nechali je dál krást
auta, podvádět české podniky a tisknout falešné bankomatové karty v supermoderní tiskárně… Prostě hodně vysocí policejní činitelé
nad nimi museli držet ochrannou ruku. Na totéž poukazovali v tisku Petruška Šustrová a Jaroslav Spurný, činili tak opakovaně už od
roku 1995. Marně…
Chcete říci, že celá česká policie je zkorumpovaná?
Nic takového netvrdím. Říkám jen, že ve vedení české policie jsou
nedotknutelné osoby, které mají absolutní imunitu a nejspíš i ochranu některých politiků – jinak to vysvětlit nelze. Důvodem mohou
být jedině ﬁnanční zájmy. A nejsou to jen mé výplody fantazie – viz
Berdychův gang. Nejsem po těch letitých nucených zážitcích s policií tak naivní, abych věřil tomu, že se jednalo o zcela výjimečný
a ojedinělý exces vysokých policejních důstojníků.
Víte, co se se členy toho gangu dělo potom?
Cil byl odsouzen na dvanáct let, stejně jako němečtí a řečtí členové
gangu. Prostě čtyřicet šest lidí z celé Evropy dostalo deset a více let.
Při zahájení mé soudní kauzy před třemi roky jsem do seznamu
svědků zařadil také Cila; myslel jsem, že si odpykává trest v některé z českých věznic. Ale s hrůzou jsem zjistil, že česká policie ho
předala do Turecka.
Co je na tom špatného?
Česká policie, ale i ministerstvo spravedlnosti vědělo, že Cil má být
po odpykání trestu v Česku předán do Německa, kde byl odsouzen
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asi na dalších dvanáct let. Načež měl být předán ještě do Rakouska, kde byl také odsouzen za krádeže aut. Místo toho mu tehdejší
ministr spravedlnosti Karel Čermák z nepochopitelných, nevysvětlitelných důvodů zbytek trestu prominul a brány věznice otevřel
již v roce 2004 (tj. čistě „náhodou“ v době, kdy jsem ho navrhl
jako svědka). Posadili ho do letadla a poslali do Turecka, kde byl
okamžitě propuštěn na svobodu. Soud v Lipsku, který čekal na
jeho potrestání za milionové krádeže aut, vyšel díky „shovívavosti“ českého ministra spravedlnosti na prázdno. U soudu jsem řekl
a doložil fotograﬁemi, že nyní Cil v Turecku, zřejmě opět náhodou,
má v péči prvoligové české fotbalisty.
Nemůže se stát, že se jednoho dne stanete terčem nějaké Cilovy
odvety?
Říkám jen to, co vím, co je pravda a co mám podložené. Ale stále
nechápu, jak můžou čeští otcové fotbalu svěřovat ty mladé nezkušené kluky do rukou takových lidí. Když už to nemám možnost ovlivnit, chci o tom aspoň spoluobčany informovat. Je to moje povinnost vůči společnosti hostitelské země. O tom, jestli se stanu terčem,
když teď přemýšlím, tak proboha, ti kluci jsou v obrovském nebezpečí, a vy byste mlčel?
Vraťme se zpátky do Kongresové.
Policisté mě po pokusu o výslech navzdory mým protestům eskortovali zpět do věznice. Během převozu mě mučili jako vždycky:
nasadili mi na hlavu kuklu, mlátili mě pažbou samopalu a nadávali
mi. (Popsal jsem to v desítkách dopisů ministrům vnitra a spravedlnosti. Teprve až po jisté době mě v souladu se zákonem začali
eskortovat příslušníci ministerstva spravedlnosti.)
Mohu to fyzické mučení dokázat. Občas se mi podařilo získat
lékařské potvrzení. Například mne vyzvedli v Ruzyni, svázali mi ruce
za zády a pouta stáhli na maximum, až mi zmodrala zápěstí. V Kongresové ulici mě vedli do sklepa a muž, který šel za mnou, mě vší silou
udeřil. Ránu zezadu jsem nečekal, navíc jsem měl svázané ruce i nohy.
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Upadl jsem a on mě začal kopat. To trvalo pěkných pár minut. Pak mě
svázaného zvedli za pouta a takto „zpracovaného“ vedli k výslechu.
To bylo po dvou letech věznění a už jsem věděl, nač mám právo. V přítomnosti obhájce jsem se zeptal: „Začal výslechový protokol?“ Načež jsem začal popisovat všechno, co se stalo. Hned jsem
také požádal o prohlídku u policejního lékaře. Tyto výslechové protokoly jsou součástí soudního spisu a mohu je předložit. Rád říkám,
že lékař Václav Vaněček v Kongresové byl čestný muž: všechno, co
zjistil, zapsal do protokolu, přičemž riskoval své místo!
Na místě jsem vždycky podal podnět k trestnímu stíhání za
ublížení na zdraví a zneužití pravomoci veřejného činitele proti
mučiteli. A lékař potvrdil veškerá moje zranění. Popsal, kde a jak
velké mám modřiny, který kloub mám vymknutý a tak dále. Tento
lékař vždy potvrdil, co zjistil: že jsem byl před výslechem mučen.
Rád bych mu tímto poděkoval.
To se dělo opakovaně?
Takových případů bylo několik. A to nemluvím o tom, kolikrát mě
strčili na celé hodiny do sklepa mezi kotce se služeními psy, kteří se
mohli uštěkat, anebo k ucpanému záchodu, míse plné výkalů, abych
šel k výslechu náležitě zdeptaný.
V době vašeho věznění došlo i k zatčení tzv. orlických vrahů…
Ano, sdílel jsem celu i s Ludvíkem Černým, pistolníkem orlických
vrahů, a to ve vazební věznici Ruzyně, ve čtvrtém patře. Vykonavatelem vražd v orlické kauze byl právě Ludvík Černý. Seděl jsem
i s Albertem Žirovnickým, známým babičkovrahem. Dle obžaloby
zabil svou babičku, pak se dostal na svobodu a vraždil dál. Pár dnů
jsem v Litoměřicích sdílel celu i s Ivanem Jonákem.
Jak se vám jevil Ludvík Černý?
Jako mnozí psychopatičtí vrahové to byl jemný a vnímavý člověk.
Ale je nemocný, nemůže si, jak se říká, pomoci. Už jsme o tom mluvili, je to do značné míry úkol pro společnost. Společnost by se měla
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preventivně bránit; už ve škole by se mělo zjišťovat, kdo je psychicky nemocný, a takoví lidé by měli být odmala v evidenci psychiatrů,
měli by být léčeni, jako je tomu kupříkladu ve Švédsku a v Německu, a ne aby je společnost ignorovala a vypustila do ulic. Když potom
takový člověk spáchá trestný čin, není to jenom jeho vina.
Myslíte, že se u dítěte pozná, že z něj roste vrah?
V deseti letech možná ještě ne, ale později určitě ano. Existují speciální metody a testy, díky kterým odborník zjistí, že se jedná o psychopatickou osobnost, a u silně psychopatické osobnosti je třeba
přijmout jistá opatření.
Jaká? Preventivní izolace?
Rozhodně by měli být léčeni. Ale léčba nemusí být vždy spojena
s izolací. A pokud se stane, že takový člověk je léčen, pak se jako
neškodný vrátí do společnosti a dříve či později znovu zabije, pak
v takovém případě je chyba na straně lékaře, nikoliv na straně pacienta. Za to, že lékař špatně diagnostikoval a léčil, nemůžete odsoudit pacienta.
Nebál jste se Ludvíka Černého, který měl na svědomí šest vražd,
že napadne i vás?
Tihle lidé v sobě nemají zuřivost, jsou chladnokrevní. Vraždu nevnímají tak jako my. Pro ně to je bezcitná záležitost. Případně odstranění překážky k dosažení svých cílů. Vraždí naprosto bez lítosti.
I v tom se projevuje jejich choroba. Spíš jsem měl obavy z babičkovraha Alberta Žirovnického: věděl jsem, že je daleko nebezpečnější
psychopat než Černý.
Zmínil jste se, že pokusy o vaši likvidaci tou rohypnolovou
kauzou neskončily…
Bohužel ne. Tři měsíce poté se mnou byl v bezpečnostní cele vazební věznice v Ruzyni kromě dalších dvou muklů i Karel – všichni čtyři jsme byli s paragrafem 219, odstavec dva, to znamená obvinění

| 117

UZU09.indd 117

13.11.2007 23:08:07

z vraždy. Karlovi mohlo být asi sedmadvacet let, byl to bývalý boxer,
fyzicky velice zdatný muž: 190 centimetrů, 120 kilo, aktivní sportovec. Několik měsíců jsme nedostali k jídlu žádné maso, a najednou
ho přinesli: na pohled krásné vepřové, přírodní kotletu.
Jenže ne pro všechny, jen jednu porci, jen pro mne. Bachař
řekl, že mi to maso posílá pan doktor (námi přezdívaný Mengele),
prý jako dietu. Bylo mi to divné, doktora jsem znal a věděl jsem, že
někomu jen tak z vlastní iniciativy nic dobrého neudělá. A najednou, neumím to vysvětlit, jsem měl pocit, že bych to maso neměl
jíst. Taky jsem hned klukům řekl, že to jíst nebudu. Že nevěřím
tomu, že by mi ten lékař, jehož přezdívka nebyla náhodná, z náhlých sympatií předepsal masovou dietu. A jestli chtějí, ať si to vezmou, ale že jim to neradím.
Jenže hoši měli jiný názor. Rozdělili porci na tři díly: největší
kus dostal Karel, ten boxer. Snědli to s chutí; nabízeli mi, abych
aspoň ochutnal, ale odmítl jsem. Kolem půlnoci se Karel, který
ležel pode mnou, najednou vzbudil, řítil se na záchod, začal zvracet a křičel: „Pane doktore, já umírám.“ Hned po něm se k záchodu
vrhli další dva muži a také začali příšerně zvracet – myslel jsem si,
že vyzvrací veškeré vnitřnosti. Lítal jsem od jednoho ke druhému.
Karel nemohl z toho tureckého záchodu zvednout hlavu.
Vzal jsem kyblík a lil jsem jim studenou vodu na hlavy. Stalo
se to ve čtvrtek a ve čtvrtek byl „nákup“, což znamená, že nám přinesli pár věcí, které jsme si objednali – naštěstí jsme měli za oknem
mléko a bylo ho dost. Nejdřív jsem se snažil, aby všichni tři pokud
možno všechno vyzvrátili, a pak jsem do nich násilím lil co nejvíc
mléka. Měl jsem kávu, ale věděl jsem, že nám ani tentokrát dveře
cely neotevřou. Přesto jsem ze všech sil bouchal. Marně. Použil
jsem tedy v záchodové díře schované „ponorky“, odmontoval kryt
nočního světla, které svítilo nonstop, a využil elektřiny tak, jak jsem
to naučil od Pavla. Jak jsem byl rozrušen a měl mokré ruce, dostal
jsem elektrickou ránu, voda se vylila na zem, ale napodruhé se mi
ji podařilo uvařit. Nasypal jsem do ní kávu, rozpustil tam všechen
náš cukr a nutil všechny tři spoluvězně, aby ten nápoj vypili. A měl
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jsem umělohmotnou láhev od vody – odstranil jsem dno a použil
ji jako klystýr – Karel to odmítl. Netrvalo dlouho a všichni dostali
průjem – jednak z mléka, jednak díky klystýru. A to jsem si přál.
Otřesný průjem! Kadili, s prominutím, na zem, ale to už bylo jedno.
A na bouchání zase nikdo neotevřel. Nikdo! Po celý druhý den ti tři
nedokázali vstát. A volat lékaře nemělo cenu; věděli jsme, co je zač.
Oznámili jste to nějakou formou vedení věznice?
Sepsali jsme protokol; popsali jsme maso a co se stalo dál a podepsali jsme to všichni čtyři – v šesti kopiích. Předal jsem to svým
obhájcům, slíbili, že zasáhnou. Když Karel předával protokol svému
obhájci, ten mu řekl: „Tvoje neštěstí je, že jsi v cele s Uzunoglem.“
Kdybych to byl býval snědl celé sám, tak bylo po mně. Navíc
by tam nebyl nikdo, kdo by mě uměl zachránit.
Pomáhalo vám i jinak než v podobných krizích, že jste lékař?
Mimo jiné mě to povzbuzovalo psychicky: fakt, že můžu pomáhat
lidem i v těchto extrémních podmínkách. Spoluvězni se ze začátku
spíš posmívali: Hele, doktor a nechá se zavřít! Uplynulo několik
měsíců a všichni věděli, i ti, kteří přišli do cely náhodou, že se na
mě mohou obrátit, a byli za to vděční.
Měl jste mezi spoluvězni také nějaké vzdělané lidi?
Například doktor Rejda, byl to lékař plus chemik. Český Žid, v roce
1968 utekl do Holandska, pak se vrátil a založili zde supermoderní
továrnu na taneční drogu extázi. Byla to obrovská výrobna, znám
to z jeho spisu, bývala by mohla zásobovat tou drogou celý evropský kontinent. Pak se mnou seděl ve vazbě ještě jistý doktor Slezák,
doktor práv.
O vězení se říká, že tam bují homosexualita, a to často
nedobrovolná…
V bezpečnostním patře, mezi lidmi, kteří mají na krku dvě stě devatenáctku, tedy vraždu, se tyhle věci nedějí. Ale mezi čórkaři ano.
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V bezpečnostním patře jde o život a každý si sakra dává pozor na
svoje chování. Jediná výhoda tolika obvinění paradoxně spočívala
v tom, že jsem byl automaticky zařazen na špičku té hierarchie.
Nikdo totiž neměl tolik obvinění jako já, a tudíž ani tolik autority
spojené s jistou imunitou. Chvílemi jsem si tou imunitou připadal
mezi těmi vrahy jako český poslanec.
Se sexuálním násilím jsem se ve vazbě setkal u mladistvých vězňů, na kterých je praktikoval samotný jejich vychovatel. Psali mi to v motáku, protože mi jako nejvyšší autoritě
důvěřovali. Že se s nimi chodí sprchovat… Ty děti byly bezradné, tak jsem za ně napsal stížnost všem možným institucím
i za cenu toho, že se mi jeho kolegové pomstí. Povedlo se, byl
vy hozen.
Jak se k sobě chovají lidé obvinění z vraždy navzájem?
Nemohu říci, že neslušně. Každý respektuje to malé teritorium druhého a zná přesně své hranice. A ví, že tu hranici překročit nesmí,
což také valná většina nedělá. Na tom principu je založena jejich
koexistence v tamějších podmínkách. Když už k tomu však přeci
jen dojde, končívá to ošklivě. Účty si vyřizují nejčastěji pod sprchou. Žádné sexuální násilí – protivník se prostě rozmlátí; pak se
řekne, že uklouzl na mýdle, a nikdo se tomu moc nediví. Viděl jsem
ve sprchách pár takto zbitých lidí.
Víte o tom, že byste se při podnikání dopustil nějaké zásadní
chyby?
Zásadní nevím, ale člověk pořád chybuje a pořád se učí. Obchod
je dynamický proces. Jeho vývoj, obzvlášť v nestabilizovaných
zemích, jako tomu bylo po revoluci tady, někdy nestačíte sledovat
ani se sebelepšími poradci a právníky, a ty jsem měl. Když jsem
tady svou společnost zakládal, zaměstnával jsem tři lidi: sekretářku, právníka a účetního – věděl jsem, že bez těch tří se neobejdu.
Od začátku jsem si vybíral nejlepší právníky, bral jsem je ke každému jednání. A přesto člověk chybuje.

120 |

UZU09.indd 120

13.11.2007 23:08:08

Jak to bylo s vaším obviněním z podvodu?
Když mi nemohli dokázat mučení, nedovolené ozbrojování, omezování osobní svobody ani přípravu tří vražd, vymysleli další absurditu: že jsem údajně podváděl české podniky. Je pravda, že jsem byl
s jedním podnikem ve sporu a obě strany jsme navzájem zvažovaly žalobu u obchodního soudu. Když měsíčně provádíte stovky
obchodních transakcí, máte několik obchodních společností, stovky zákazníků a stovky dodavatelů, sem tam se nějakému konﬂiktu nevyhnete. Právě proto zákonodárci ustavili obchodní zákoník.
Proto existují obchodní soudy, národní a mezinárodní arbitráže.
Obchodní spor – to zdaleka není podvod!
Takže když dokazování prvních obvinění vázlo, začali policisté zjišťovat, s kým vedou mé obchodní společnosti spory – a to
věděla nejlépe Dana Křištanová-Kořínková. Proto se domnívám,
že právě ona policisty navedla na obvinění z obchodních případů.
U soudu se navíc prokázalo, že Dana Křištanová-Kořínková byla
v úzkém kontaktu jak s tureckým ilegálem Gürkanem Gönenem,
tak s příslušníkem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Valentou. To, že se stýkali rodinně, potvrdil i její vlastní manžel.
Policisté šli najisto: navštívili ředitele těch společností a přemlouvali je, aby na mne podali podnět k trestnímu stíhání.
Podali ho?
Kdybyste byl generálním ředitelem státní akciové společnosti, přišla by za vámi policie a připomněla vám, že jste ve sporu se společností „maﬁána“ Uzunoglu, toho času ve vyšetřovací vazbě, kde
čelí obvinění z nejhorších zločinů, a řekli by vám, že na něho buď
podáte podnět k trestnímu stíhání, nebo to otočí proti vám, protože
náležitě nehájíte státní zájmy… Co byste udělal?
Jak probíhala vaše obhajoba v této věci?
Věděli, že když selže i tohle, nemají proti mně prakticky nic. Těžko
jsem se mohl hájit – neměl jsem přístup k našim podkladům a moje
právnička, paní docentka Bartošíková, mne ze zákona nemohla
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navštívit. Tehdy ještě existovaly dvě samostatné komory: advokátní a obchodních právníků; a advokátka obchodních právníků
nesměla navštívit svého klienta ve vazbě. Nemohl jsem se s ní tedy
radit, musel jsem spoléhat jen na svou paměť a věřit, že jsem žádný zákon neporušil. Když víte, že jste nikoho nepodvedl, musíte to
vyhrát i bez přístupu k podkladům, dokonce i zavřený v bezpečnostní cele vazební věznice.
Takže tyto spory řešily „venku“ souběžně obchodní soudy.
A přestože jsem byl v masmédiích prezentován jako podvodník
a zločinec, což nutně muselo ovlivnit i mínění soudců, všechny jsem je u obchodních soudů vyhrál. Mimochodem – pokud
obchodní soudci, kteří věděli, že jsem ve vazbě, žádali, abych byl
coby zúčastněná osoba přítomen na jednání, ministerstvo vnitra
ani ministerstvo spravedlnosti jim nikdy nevyhovělo, takže soudy
probíhaly zásadně „o mně – beze mne“.
Jak vysvětlovali vaši nepřítomnost u těchto soudů?
Jednou že se zúčastnit jednání nechci (jako kdyby osoba ve vazbě
měla právo nechtít), jindy že jsem nemocný, anebo to jednoduše
ignorovali. Prostě – všechny obchodní soudy probíhaly v mé nepřítomnosti, nic jsem nemohl komentovat, vysvětlit, obhájit. Na druhé
straně to znamená, že důkazní strana téhle kauzy byla tak jasná
a jednoznačná, že soudcům nezbývalo než vyhlásit mou nevinu.
Dost dobře jsem nechápal, proč jsem byl poté, co jsem u obchodních soudů vyhrál, v téže věci ještě rok a půl trestně stíhaný – a to
opět v rozporu se zákonem.
Cožpak pro to vyšetřování neměl verdikt obchodního soudu
žádnou váhu?
Přesně na to jsem se vyšetřovatelů ptal. Odpověděli, že je jednání
civilního soudu nezajímá, jako kdybychom žili ve vojenském či policejním státu. Musel jsem jim připomenout, že i oni jsou civilní instituce a nikoliv vojenská, ale i to bylo marné.
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VIII. Vyšetřování (ne)skončilo

Jak probíhalo vaše propuštění z vazby?
Podle zákona jsem měl být propuštěn v pátek 14. března 1997.
Počítali s tím i moji obhájci, přátelé a novináři. Jenže už v úterý
11. března se náhle objevila jakási zaměstnankyně soudu pro Prahu 5 s jakýmsi usnesením v ruce; psalo se tam, že budu propuštěn už dvanáctého. Nechápal jsem, proč mne najednou posílají
domů o dva dny dříve. To už jsem byl v tom vazebním pekle 910
dní a zkrácení o každou hodinu bych měl zákonitě přivítat. Jenže
tehdy už jsem věděl, že jakmile někdo z orgánů činných v trestním
řízení projeví „známky ochoty“, skrývá se za tím vždycky nějaká
zákeřnost.
Držel jsem v ruce usnesení soudu, že budu nazítří propuštěn,
a bylo mi jasné, že nemám žádnou možnost oznámit to svým obhájcům či přátelům. Náhodou měl službu bachař, který mě v prvních
týdnech po mém zatčení nejvíc trýznil, ale když mě nezlomil, stal
se mým příznivcem. Ukázal jsem mu ty papíry od soudu a poprosil
ho, jestli by to nemohl sdělit mým obhájcům. Slíbil, ale neměl jsem
záruku, že tak učiní. To, že jim skutečně zavolal, mi možná vytáhlo
z šlamastiky.
Druhý den ráno pro mne přišli bachaři. Doufal jsem, že opuštěním bran končí mé věznění. Dva a půl roku jsem neměl téměř
pohyb, pohyboval jsem se ztěžka. K žádné bráně jsme ale nezamířili; dva muži v civilu mi přikázali, abych si nastoupil do jejich
auta. Nechápal jsem proč, když jsem propuštěný. Znervózněl jsem,
ale snažil jsem se to nedat na sobě znát. Bílé auto Škoda Forman
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s námi vyrazilo opačným směrem, než kde je v Ruzyni hlavní brána. Dojeli jsme k jinému, nepoužívanému východu. Přes veškeré
úsilí ho nedokázali otevřít; pak někam zavolali, načež za dlouhou
chvíli přišel mukl s rozbrušovačkou a zrezavělý zámek zničil. V té
skryté panice jsem se ujišťoval, že zadní dveře auta, kam mě posadili, nejsou zajištěné.
Vysvětlili vám to?
Ano. Odpověděli, že u hlavní brány je chaos, novináři a vůbec moc
lidí, a oni že mě odvezou, kam budu chtít, že ti novináři by mě
obtěžovali. Jako by za dva a půl roku někdo někdy plnil má přání,
jako kdybych měl na něco takového najednou nárok. Bylo to celé
více než podezřelé. Snažili se chovat rádoby lidsky, ale jejich nervozita a nejistota z nich vyzařovala. Namítal jsem, že tam na mě jistě
čeká můj právník. Tvrdili, že ne, že jsou s ním již domluveni. Později
jsem zjistil, že mému právníkovi čekajícímu před hlavní bránou zase
říkali, aby trpělivě čekal, než se vyřídí formality mého propuštění.
Projeli jsme zadní branou a já měl čím dál větší pocit, jako
kdyby mě vezli na popravu. Byli ozbrojeni. Seděli vpředu: řidič
a další muž. Samotný fakt, že byli jenom dva, mě nahánělo k myšlence, že mě asi chtějí zlikvidovat s co nejmenším počtem svědků.
Nejdřív jsme jeli směrem na Kladno. Pak zastavili, jeden vystoupil
a mluvil s někým vysílačkou. Načež aniž by mluvili, otočili a jeli
jsme do Prahy.
Řekli vám, kam jedete?
Říkali, že se to dozvím, abych se uklidnil, že ještě nejsem propuštěný, že dvanáctý březen končí až půlnocí. Namítl jsem, že jsem
podepsal doklad o propuštění a od té chvíle jsem propuštěn. Došlo
mi, že tihle dva jsou asi z bezpečnostních složek – tyhle pacholky
jsem za ta léta dobře znal. Rozhodl jsem se, že jim uteču. Čekal
jsem na pravou chvíli a myslel přitom na nezajištěné zadní dveře.
Přijeli jsme na Smíchov, k Andělu, ke stanici metra; tehdy ještě byla
průchozí. Vůz zastavil na červenou a ze všech stran se hrnuly davy
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lidí, úplná manifestace, nebo se mi to aspoň zdálo, když jsem dva
a půl roku tolik lidí pohromadě neviděl. Otevřel jsem dveře vozu
a vyběhl ven. Nevím, kde jsem vzal tu sílu běžet, cítil jsem však, jak
mám ztuhlé klouby, které mě nechtěly poslouchat.
Jak se vám podařilo utéct?
Na semaforu se naštěstí mezitím rozsvítila zelená, na vůz začala
houkat auta, a protože tam jezdí navíc tramvaj, museli jet. Bál jsem
se, že za rohem zastaví a poběží za mnou. Kličkoval jsem v davu
směrem k Andělu, pak ještě dál. Neměl jsem ani korunu, žádné
telefonní číslo, neměl jsem vůbec nic a pak jsem si vzpomněl, že
nedaleko bydlí paní Jelínková, která pracovala před mým zatčením u jedné mé společnosti jako účetní. Došel jsem k jejímu domu,
zazvonil a měl jsem štěstí: byla doma. Vykoukla z okna a pozdravila mě, jako bychom se viděli včera. S naprostým klidem řekla:
„Dobrý den, pane doktore, počkejte chvilku, jdu vám otevřít.“ Vzala
mě dovnitř a uvařila mi kávu. Obdivuhodná dáma! Vůbec na nic se
mě neptala. Řekl jsem jí, že jdu z vazby, a ona klidně povídá, že ji to
taky napadlo. Požádal jsem, jestli si můžu zavolat, což mi umožnila.
Chvíli na to pro mě přijeli přátelé. A já dodnes nevím, proč a kam
mě ti dva muži tenkrát z Ruzyně vezli.
Na začátku této anabáze jste byl bohatý člověk. A na jejím konci?
Přišel jsem o všechny obchodní společnosti a skoro o veškerý svůj
nemovitý i movitý majetek. Po propuštění jsem se dopátral, že na
likvidaci mého majetku se podílel i můj tehdejší obhájce Jaroslav
Hlávka, který pak už pochopitelně neměl zájem na mém propuštění a pomlouval mne, kde mohl. A dodnes mi nevyúčtoval příjem
z nezákonného prodeje mých nemovitostí. Nejvíc na tom bolí, že
jsem ho považoval za přítele…
Kdo má dnes tyto majetky?
Patří to cizím lidem, jejichž jména ani neznám. Ukradli mi všechna
auta a klíče od nich měla policie. Moje továrny byly rozkradeny
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a klíče od nich měla policie. Z čehož plyne, že kradli buď sami příslušníci policie, nebo to nechali rozkrást, anebo kradl někdo jiný,
protože to policie nezabezpečila, ale v každém případě za to odpovídá český stát. Podal jsem stovky podnětů k trestnímu stíhání, ale
žádný z nich nebyl prošetřen tak, jak to vyžadují platné právní normy České republiky.
Vybrána byla ale také moje bankovní konta. Všechna! Policie měla jak moje šeky, tak platební karty. Vrátili mi je až po několika letech. Po propuštění jsem šel do Komerční banky v Praze 4
a zděšeně jsem zjistil, že banka všechny mé účty před časem
zrušila, protože jsem na nich neměl ani korunu. Nemluvím jen
o svých soukromých účtech, ale také o účtech svých obchodních
společností.
Když mě propustili po třiceti měsících z vazby, byl jsem prakticky bez prostředků. Neměl jsem téměř nic. V garáži zbyl jen jeden
vůz, mercedes. Nasedl jsem, rozjel se a cítil, že se přední kolo chvěje. Dojel jsem pár stovek metrů k nejbližšímu automechanikovi; je
ochoten dosvědčit, že všechny šrouby, které zevnitř drží kola, byly
napilovány – prostě někdo počítal s tím, že když jsem přežil všechno a nepodařilo se mě fyzicky zlikvidovat, vyjdu z vězení, nasednu
do auta – a zabiju se v něm. Auto jsem nechal opravit, a vzápětí
zmizelo z garáže, navzdory speciálnímu zámku.
Po propuštění byl můj byt opakovaně vykraden. Pachatelé
nebyli nikdy dopadeni. Osobní vozy, které jsem po návratu z vězení koupil, byly stále znovu poškozovány. Vzpomínám si, že jednou jsem měl domluvenou schůzku s Jaroslavem Baštou, to už byl
ministrem. V garáži jsem zjistil, že z auta něco teče. Otevřel jsem
kapotu a vidím, že někdo přeřízl palivovou hadici. Přišel jsem
k panu Baštovi na úřad vlády pozdě a umazaný – a takových útoků
bylo mnohem víc. Brzy nato jsem žádal ministra vnitra Grulicha
(žádost podpořil jak místopředseda vlády Egon Lánský, tak ministři Bašta a Dostál) o policejní ochranu. Ministr Grulich odmítl s tím,
že nebezpečí nehrozí mně ani mému majetku. To bylo v roce 1998.
Krátce nato mi někdo podpálil dům.
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A co vaši přátelé?
Měl jsem naštěstí i věrné přátele, kteří mě podrželi i v těch nejhorších chvílích. Jenom díky tomu jsem přežil jak vazbu, tak všechno,
co nastalo potom; jen díky nim jsem měl psychickou sílu bojovat
dál.
A dá se říci, že vám ta kauza nejen leccos vzala, ale také něco
dala?
Určitě ano. Poznal jsem svoje schopnosti i svoje nedostatky. Poznal
jsem svou vnitřní sílu a své přátele. Poznal jsem i jiné hodnoty, než
které jsem znal do té doby, a začal si více vážit těch „samozřejmých“.
Litujete po tom všem něčeho?
Že jsem si nenašel prostor na důkladnější studium vlivu komunismu na společnost. Komunismus je pryč, ale jeho vliv zůstal, a já si
naivně myslel, že s otevřenými hranicemi přijde velký vítr a všechno to svinstvo odnese. Bohužel – jeho kořeny jsou příliš hluboké
a obtížně vymýtitelné.
Tuto knihu dokončujeme jen pár dní po vašem posledním soudu,
který prokázal vaši nevinu. Popište ten poslední rok, jak šla
jednotlivá soudní jednání po sobě, na jaké úrovni a s jakými
výsledky.
Ten poslední rok byl dovršením 12 a půl let trvající kauzy. Soudce v právním státě by neměl taktizovat, ale postupovat dle práva.
Soudce Rašík z Obvodního soudu pro Prahu 4 zvolil taktiku věc
protahovat, jak jen to půjde. Až teprve po hladovce, které se zúčastnilo spontánně přes 170 významných osobností veřejného života
z ČR a celého světa, najednou ze dne na den chtěl věc ukončit, aniž
by byli vyslechnuti moji korunní svědci inkriminovaného večera.
Skončil také tím, že mě odsoudil. Jako kdyby chtěl demonstrovat
národu, ale i mezinárodním organizacím sledujícím tuto kauzu
svou libovůli. A bylo mu naprosto jedno, že nepostupuje v souladu
se zákonem a že tuto kauzu sleduje Amnesty International, Český
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helsinský výbor, Action Courage, Velvyslanectví SRN, Švédska
a desítky europolitiků z celé Evropy. Pak teprve odvolací soud, jako
jeden z mála soudů podepsaných pod mým osudem, se vskutku
zabýval věcně naším odvoláním, ale i obsahem spisu, a korunního
svědka, tureckého ilegála, agenta Policie ČR a patrně i StB, vyhlásil
za nedůvěryhodného a vydal osvobozující rozsudek. Tím částečně
zachránil ztracenou čest českého soudnictví a dal naději občanům,
že přece jen někdy, byť velmi obtížně, u soudu lze dosáhnout zadostiučinění.
Dá se ten poslední verdikt chápat jako deﬁnitivní tečka za
kauzou Uzunoglu?
Trestněprávně ano, ale jinak rozhodně ne. Nyní budou následovat
desítky žalob na média a následně, jestli se současný stát nevypořádá se mnou za škody, které mi způsobil, budou následovat žaloby
na český stát u národních či mezinárodních soudů a arbitrů. A to
ve světle toho, že jsem občanem SRN a český stát měl povinnost
dle bilaterálních dohod chránit moje investice. A ty žaloby učiním
jen proto, že tím doufám dosáhneme to, aby jak stát, tak média
nemohla již s osudem žádného občana či spoluobčana zacházet
tímto bezbřehým způsobem.
Proč myslíte, že se vaše kauza táhla tolik let? Proč prostě někdo
ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že obvinění se nepotvrzují, nezasáhl
a celý ten kolotoč nezastavil? Mohli to v různých fázích učinit
mnozí: policisté, státní zástupci, soudci, politici…
To bychom museli žít v demokratickém právním justičním systému. Česká justice k němu má daleko a její pracovníci jsou ješitní.
Navíc by se to stalo podnětem k oprávněné otázce, kolik takových případů Uzunoglu v České republice je. Mým štěstím bylo,
že jsem měl dostatek ﬁnančních prostředků, Bůh mi dal zdraví
a hlavně jsem měl opravdové přátele, kteří mne neopustili – díky
tomu jsem fyzicky, ﬁnančně, ale i společensky přežil a ten boj
nevzdal. Těch, kteří zastrašeni mlčí, odešli do zahraničí nebo
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pod zem, není určitě málo. Kdo by se nebál o svou rodinu, zdraví,
život?
Myslíte, že vaše kauza může být takovým startovním impulsem?
Především může na jejím základě a s touto zkušeností dojít k celospolečenské diskusi o stavu justice, vnitřní bezpečnosti státu a zodpovědnosti státníků a státních úředníků, kteří ve svém poslání
selhávají. Dále bych si pro občany této země přál, aby byl novelizován zákon o soudu a soudcích, státním zastupitelství, zákon
o policii, trestní řád a trestní zákon. A zákon o exekucích a exekutorech. Stávající legislativa není dobrá, a když už, tak nedostatečně
aplikovaná.
Knihou se jako červená nit prolíná vaše úsilí o plnou
rehabilitaci, dokonce omluvu z politických kruhů. Jste realista:
opravdu myslíte, že se něco takového dá čekat?
Omluva je jedním z odrazů velikosti. Velká duše, velká osobnost
s omluvou nemá problémy. Ale ani velký stát ne. Velikostí státu
nechápejme počet obyvatel či rozlohu, velikost státu se jenom těmito kritérii nepočítá. Velkým státem je třeba Švédsko, které má sice
tolik obyvatel jako Česká republika, ale ve světě má daleko větší
prestiž, respekt a úctu než některé „velké“ státy. Před nedávnem
se tento velký stát omluvil a odškodnil důstojně a velikánsky svého občana egyptského původu, který se též stal obětí justičního
omylu. A těch příkladů je nesčetně. Je nyní na českém státu, zda
se bude projevovat buď jako důstojný a opravdu velký stát, anebo
se bude dál utápět ve svém čecháčkovství. Přes to všechno, co mě
tady v té zemi potkalo, doufám a chci věřit ve slušnost, důstojnost
a státotvornost tohoto státu.
K jakým mezinárodním instancím se chcete nyní obrátit a co po
nich budete žádat?
Pokud se český stát bude nadále chovat jako posledních 12 a půl
roku, určitě se obrátím na mezinárodní instituce s poukazem na
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tento stav, který nemá a nemůže mít oporu v dobrém mravu žádného civilizovaného státu. A to od Evropského parlamentu až k mezinárodnímu arbitru. Budu po nich žádat, aby odsoudily český stát,
aby byly opatrné ve svých vztazích s českým státem a aby zahraniční investoři viděli i tuto tvář tohoto státu.
Často říkáte, že jste přítel českého státu, ale žaloby vůči němu
u mezinárodních soudů zemi asi prestiž nezvýší…
Jsem více přítelem českého národa než českého státu. A když jde
stát proti svému lidu, když nehájí zájmy svých vlastních občanů,
musíte si vybrat. Buď bojujete za zájmy člověka, občana a spoluobčana, nebo za zájmy státu. V tomto případě preferuji jednoznačně zájmy občanů, které se se zájmy současného státu v mnohém
neshodují.
Kam až jste ochoten svou při dovést? Někdo jiný by si třeba
oddychl, že to má konečně z krku, a snažil by se spíše na
všechno zapomenout…
Je obecně známo, že Kurdové před bezprávím ustoupit neumějí,
i kdyby chtěli. A myslím si, že tato vlastnost by měla být vlastností
civilizovaného člověka. Já bych teoreticky mohl po svém propuštění z vazby před 10 lety říci „K čertu s tím“ a mohl bych začít
žít, podnikat a psát někde jinde, třeba v nějakém teplém kraji. Ale
to se nedělá. Nelze utíkat před bezprávím. Již v zájmu našich dětí,
našich vnuků a v zájmu samotného tohoto státu ne. A věřte, že pro
to, abych opustil ČR, udělali vše, podpálili mi dům, poškozovali
auta, měl jsem bomby v zahradě, o „maličkostech“ typu otráveného psa a nezákonných exekucích nemluvě. Jen o těch zločineckých
útocích by šla napsat samostatná kniha.
Jsou lidé, kteří se v krizových situacích obracejí k duchovnu
a hledají nový smysl života…
V Boha jsem věřil vždycky. Můj Bůh mě neopustil ani v těch nejtěžších chvílích mého života a vděčím především jemu, že jsem

130 |

UZU09.indd 130

13.11.2007 23:08:11

to všechno relativně zdráv přežil. Jinak smysl života mám a nový
nehledám.
Co budete dělat teď, když najednou nebudete muset trávit tolik
stovek hodin soudní kauzou?
Ptáte se mě opravdu brzy, musím se nejdříve regenerovat, ale doufám, že teď konečně budu mít čas pro svou rodinu a přátele, myslím, že začnu znovu překládat, publikovat, nepochybně se budu
dále zajímat o stav práva a spravedlnosti v ČR a rád bych také
oživil svoje podnikatelské aktivity. Ale jak říkám, až se z toho všeho trochu vzpamatuji.
Neláká vás pořádat různé besedy, objíždět školy a vyprávět svůj
příběh?
Mučedníka ze sebe dělat nehodlám, dostal jsem však již několik
pozvání přednášet o mezinárodních ekonomických vztazích na
Středním východě a o Kurdech a Kurdistánu.
Váš příběh má chvílemi – určitě řeknete bohužel – parametry
hodně zamotaného thrilleru. V Americe už by na vaše dveře
klepali agenti a prali se o práva na různá literární či ﬁlmová
zpracování. Nemáte nějaký takový úmysl?
Já ten úmysl neměl, ale i ohledně toho se již na mě obrátili, popřemýšlím o tom. Takový film by rozhodně mohl mít výchovný
a odstrašující efekt, i když asi pro toho, kdo se do toho soukolí
nikdy nedostal, by to mohlo znít jako vyprávění z jiného světa.
Několikrát jste se o tu otázku otřel, ale nikdy jste na ni
neodpověděl naplno: Myslíte si, že by se vám tento případ mohl
přihodit, kdybyste byl Čech? Respektive – myslíte, že se může
nějakému Čechovi něco takového stát?
No, Čechovi určitě, ale už nikoli Američanovi, Němci či Angličanovi. Tento stát zachází se svými občany a lidmi z „třetího“ světa tak,
jako kdyby tady vládl kastový systém. Ústava sice říká, že všichni
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občané jsou si rovni, ale ve skutečnosti jsou občané rovní a rovnější, což je v právním státě nepřípustný jev. K tomu pochopitelně
lze přidat xenofobii, která tady zažívá svou „belle epoque“, a tato
xenofobie se odrazila především v reakci masmédií. A to je jediný
rozdíl mezi mnou a Čechem, že masmédia mě ukřižovala dřív, než
proběhl soud.
Prezident Václav Klaus je jedním z mála politiků, kteří prosazují,
aby Turecko dostalo šanci na vstup do EU. Když zhodnotíte
dnešní politickou realitu v Turecku, přikláníte se také k jeho
názoru? A pokud se Turecko stane členem EU, nechystáte se
vrátit – vlastně domů?
Určitě se kloním k tomu, aby Turecko bylo přijato do EU, již v zájmu
evropské civilizace. Evropa si nemůže dovolit mít tak vojensky silný sousedící stát se 70 miliony obyvatel, aniž by si ho po vzoru
Antoina Saint-Exupéryho „neochočil“. A to „ochočení“ toho ultranacionalistického a ultramilitaristického státu je též v zájmu Kurdů, Turků, ale i sousedních zemí.
Doma jsem tam, kde žiju, kde mám rodinu, přátele a vnímám
problémy či radosti oné společnosti, tak jako kdyby byla moje.
Naštěstí jsem nikdy nebyl v zajetí nějaké nacionalistické ideologie.
Však ten krásný, křehký a již malý svět patří člověku, je to domov
nás všech. A rozpůlit tuto zemi dle národnostních, náboženských,
rasových a bůhví jakých ještě kritérií je hloupé.
Vzpomenete si na okamžiky, kdy jste se cítil šťastný?
Těch naštěstí nebylo málo: když se mi narodily zdravé děti, když
jsem byl propuštěn z vazby a zjistil, že maminka ještě žije, a když
jsem se oženil s Monikou. A také když jsem loni dostal Krieglovu
cenu. A samozřejmě když jsem konečně vyhrál ten soud.
Ale také jinak a mnohem dříve. Vyrůstal jsem a studoval
proto, abych jednou pomáhal lidem v nouzi. Když jsem ve válce
zachraňoval lidské životy, když jsme v Kurdském institutu pomáhali tisícům utečencům, když jsem mohl jako podnikatel pomoci
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českým postiženým dětem, když jsem vzdoroval ve vazbě policistům a státním zástupcům porušujícím zákony… To všechno byla
dobrá období mého života.
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Otevřený dopis: Žalujeme...

V roce 1894 byl v Paříži zatčen francouzský důstojník Alfred Dreyfus,
na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže odsouzen na
doživotí a deportován na Ďábelské ostrovy. V jeho odsouzení hrál
značnou roli jeho židovský původ a antisemitismus, tenkrát ve Francii rozšířený. O čtyři roky později reagoval na Dreyfusovo odsouzení
světoznámý spisovatel Emile Zola svým otevřeným dopisem Žaluji
(J’accuse). Tento dopis měl ve Francii i v ostatních zemích neuvěřitelnou odezvu a přispěl nakonec k úplné rehabilitaci Dreyfuse, slavnostnímu navrácení vojenských hodností, vyznamenání nejvyšším
francouzským řádem Légion d’honneur a veřejné omluvě.
Přesně 100 let po zatčení A. Dreyfuse, v roce 1994, byl v Praze zatčen MUDr. Yekta Uzunoglu, Kurd, který vystudoval v Praze
lékařství a usadil se v Evropě, v Československu a Německu. Byl
aktivním účastníkem organizace Lékaři bez hranic (Médecins sans
frontiéres), v jejichž řadách poskytoval pomoc válkou a vyhlazováním sužovanému kurdskému lidu. Podílel se na vydání kurdské
gramatiky. Přeložil do kurdštiny nejen části bible, ale i několik děl
Karla Čapka. Do češtiny přeložil a vydal přísloví kurdského lidu.
Spolupracoval s Kurdským institutem ve Francii a byl jedním ze
zakladatelů Kurdského institutu v NSR. V roce 1979 byl pro své
demokratické myšlení vypovězen z Československa, kam se vrátil
až roku 1990.
Byl a je i úspěšným podnikatelem. Připravil a vydal knihu
„Ekonomické perspektivy České republiky“ (1993). V roce 1994 byl
MUDr. Y. Uzunoglu zatčen a obviněn na základě udání tureckého

| 137

UZU09.indd 137

13.11.2007 23:08:12

občana, který žil v ČR pod falešným jménem a byl policejním agentem. Tento muž doktora Uzunoglu nařkl, že ho týral a omezoval
jeho osobní svobodu. K obvinění dodatečně přibylo ještě obvinění
z trestných činů přípravy vražd, loupeží, podvodů a nedovoleného
ozbrojování. MUDr. Uzunoglu strávil dva a půl roku ve vyšetřovací vazbě. Spolu s MUDr. Yektou Uzunoglu byli zatčeni a obviněni
ještě další tři Kurdové, z nichž jeden po propuštění zemřel, pravděpodobně na následky špatného zacházení ve vazbě.
MUDr. Uzunoglu byl zatčen poté, co se mu podařilo zprostředkovat pro naši republiku zakázky v hodnotě přes 300 milionů
dolarů, a poté, co mu bylo bývalými exponenty předlistopadového režimu důrazně doporučováno, aby dal od těchto zakázek ruce
pryč. MUDr. Uzunoglu byl držen ve vyšetřovací vazbě 31 měsíců
(posledních 5 měsíců tedy se souhlasem Nejvyššího soudu ČR),
ačkoliv žádné z absurdních obvinění nebylo solidně prošetřeno
a dokumentováno. Během vyšetřování došlo k velkému počtu nezákonností, na které nereagoval žádný z orgánů, jež měly nad vyšetřováním dozor.
Již v roce 1996 varoval poslanec Pavel Dostál v tisku, že z tohoto případu bude mít Česká republika mezinárodní ostudu. Čtyřikrát byli ministři vnitra a spravedlnosti ČR v této kauze interpelováni poslanci Jičínským, Dostálem a Drápelou. V jedné z odpovědí
ministr vnitra dokonce přiznal, že policisté MUDr. Uzunoglu týrali.
Spolková republika Německo ve stejné době udělila MUDr. Yektovi
Uzunoglu — zřejmě jako projev sympatií a podpory — státní občanství a doklad o tom mu doručila do českého vězení.
Po 31 měsících byl MUDr. Uzunoglu propuštěn z vazby. Neodjel však do SRN, jejímž občanem se stal, zůstal v České republice, aby dovedl do konce svůj dlouhý boj a aby dosáhl od české
justice plného zadostiučinění. Trestní stíhání bylo dne 25. 9. 2003
zastaveno, „protože bylo porušeno právo obviněných na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, zakotvené v článku 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod“ (podepsán soudce Vítězslav Rašík). MUDr. Uzunoglu se proti tomuto
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výroku soudu odvolal a jeho odvolání bylo vyhověno. Plným právem žádá, aby ho soud v plném rozsahu osvobodil od absurdních
obvinění.
Zůstane věčnou hanbou pro náš stát, že když si česká justice
s případem Uzunoglu už nevěděla rady, chtěla ho v lednu 2003 prostřednictvím ministerstva spravedlnosti předat k vyřízení do Turecka, které tohoto Kurda pronásledovalo již od roku 1970, mimo jiné
i za jeho humanitární činnost v Kurdistánu, odnětím tureckého
pasu a zákazem vstupu na území Turecka.
Boj MUDr. Yekty Uzunoglu nebyl a zdaleka není jen jeho
soukromým bojem. Je to i náš boj za spravedlnost. Jsme přesvědčeni
o tom, že stav soudnictví a výkon soudní moci nejpřesněji charakterizuje poměry v kterémkoli státě, a tedy i u nás. Podle T. G. Masaryka „spravedlnost je matematikou humanity“.
Za skandální pronásledování MUDr. Yekty Uzunoglu cítíme odpovědnost i my, prostí občané. Jeho případ již dávno nabyl
dreyfusovských dimenzí a je nejvyšší čas s ním deﬁnitivně a spravedlivě skoncovat. Oprávněně si však klademe otázku, jaké jsou
skutečné příčiny tohoto justičního skandálu a selhání našich státních a politických představitelů, kterým jsme svěřili řízení naší
země a kteří v tomto případu zcela zklamali.
Proto – obviňujeme představitele naší soudní moci, zúčastněné státní zástupce i soudce všech stupňů, včetně předsedů Nejvyššího soudu a nejvyšších státních zástupců v údobí 1994–2005,
že v rozporu se svými právy a povinnostmi, vyplývajícími ze
zákona, nekonali svou povinnost a nezjednali nápravu;
– obviňujeme tehdejší ministry vnitra a spravedlnosti, jakož
i předsedy vlády, kteří odpovídali za výkon jejich funkcí, že
byli hluší ke stížnostem a informacím o porušování zákonnosti, se kterými se na ně ve svých dopisech z vyšetřovací
vazby obracel MUDr. Y. Uzunoglu a další občané, že nesplnili svoje ústavní pravomoci k vyšetření a odstranění zjištěných nepravostí s tím spojených;
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– obviňujeme i tehdejší předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu ČR v údobí 1994–2005, že zůstali neteční a lhostejní k tak
závažným nedostatkům a chybám našich orgánů činných
v trestním řízení, které případ Uzunoglu vyjevil.
Všichni tito činitelé naší zákonodárné, výkonné i soudní moci nesou
odpovědnost za to, že MUDr. Yekta Uzunoglu strávil ve vazbě 31 měsíců a že česká spravedlnost nebyla schopna vyřešit jeho případ
v průběhu neuvěřitelných 12 let.
Současně však klademe za vinu těm novinářům, kteří v honbě
za senzacemi o kauze Uzunoglu zkresleně či nepravdivě informovali veřejnost, že tímto svým postupem hrubě poškodili pověst
MUDr. Y. Uzunoglu, a tak se morálně zpronevěřili svému poslání.
Ať jsou ale příčiny tohoto selhání České republiky jakékoliv,
ostudnou kauzu MUDr. Uzunoglu je nutno uzavřít co nejdříve, a to
veřejnou omluvou a poděkováním, že se nevzdal, že bojuje za čest,
svobodu a spravedlnost nejen svou vlastní, ale i země, která se stala jeho druhou vlastí.
Úplná rehabilitace Alfreda Dreyfuse trvala 12 let a uskutečnila
se přesně před sto lety, v roce 1906. Letos v září uplyne 12 let od zatčení MUDr. Yekty Uzunoglu. Nebudeme mít pocit, že v naší zemi vládne
spravedlnost, dokud MUDr. Yekta Uzunoglu nebude plně rehabilitován a naše republika se za utrpení a křivdy, které mu způsobila, řádně a veřejně neomluví. Jen tato omluva přesvědčí občany, že podobné
praktiky a postupy patří minulosti a nebudou nikdy znovu opakovány.
Příklad velké země, Francie, ukazuje, že to možné a správné
je. Omluva nejvyšších politických představitelů Francie Dreyfusovi se stala důležitým symbolem velikosti této země.
František Janouch
Karel Jech
Dana Němcová
Libuše Šilhánová

Táňa Fischerová
Svatopluk Karásek
Karel Schwarzenberg
Věněk Šilhán
Petruška Šustrová

Květa Jechová
Jaroslav Kořán
Jiřina Šiklová
Jaromír Štětina

V Praze dne 3. 3. 2006
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Do 10. 12. 2006 podepsalo otevřený dopis „Žalujeme“ dalších 44 osob:
Miroslav Abbrent, konstruktér, Alena Abbrentová, pedagožka, Jan Beneš,
spisovatel, Jiří Beneš, teolog, Jelena Bonnerová, Jan Bouzek, filozof,
Ing. Ivan Cuker, Praha, živnostník — realitní makléř, Jana Červenková,
spisovatelka, Václav Daněk, básník, Jiří Dědeček, básník a písničkář, Václav
Dostál, Olomouc, PhDr. Miloslav Doubrava, úředník, Jan Zeno Dus, evangelický farář, Martin Grohman, novinář, Ing. František Hezoučký, bývalý
ředitel temelínské elektrárny, Jiří Hochman, USA, novinář, Josef Hrubý, básník, Vlasta Chramostová, herečka, Milan Jungmann, spisovatel,
Anna Kareninová, překladatelka, Vladimír Karfík, spisovatel, Mgr. Rita
I. Kindlerová, překladatelka, doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Stanislav Křeček, Poslanec PS ČR, prof. Miroslav Kutílek, pedagog, Martin
Mejstřík, senátor, Stanislav Milota, filmař, Mina Norlinová, architekt,
doc. dr. Zdeněk Pinc, sociolog a ﬁlozof, Miloš Rejchrt, evangelický farář,
Břetislav Rychlík, žurnalista, Jan Sokol, univerzitní profesor, Jiří Stránský, spisovatel, Jan Šinágl, novinář, Jana Štroblová, básnířka, Ing. Petr
Šimčák, ﬁnančník, Alexander Tomský, vydavatel, Jiří Tomáš, vydavatel,
Ota Ulč, spisovatel, Jan Urban, novinář, Ing. Otakar Vojtěch, CSc., chemik, prof. Ivan Wilhelm, jaderný fyzik, bývalý rektor Karlovy univerzity,
dr. Neela Winkelmannová, ekoložka, Jitka Žáková, reaktorová fyzička.

Za správnost:

Kontaktní osoba: František Janouch, janouch@telia.com
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Projev MUDr. Yekty Uzunoglu při předávání
Ceny Františka Kriegla (1. června 2006)

Vážená poroto, vážený pane profesore Janouchu, vážené dámy a pánové, milí přátelé!
Dnešek je pro mne emocionálně snad nejnáročnější den mého
života. Setkat se po letech na jednom místě s lidmi z několika zemí
a kultur, s osobnostmi, které mne doprovázely v různých etapách
života v posledních třiceti letech, a to za všech daných okolností,
myslet na řadu dalších osob v daleké cizině, které sice nemohou
být dnes mezi námi, přesto vím a cítím, že jsou s námi — to vše je
pro mne velký zážitek. Mám na mysli osobnosti, které přes veškerá nařčení, osočování, státem vedený či tolerovaný 12 let trvající teror vůči mně a přátelům — připomínám jen přepadení Pavla
Dostála, vykradení kanceláře Českého helsinského výboru, podpálení mého domu, bomby v mé zahradě a bezpočet dalších protiprávních a nemorálních útoků — nikdy neztratily důvěru ve mne
a v můj boj za panování práva a spravedlnost v české zemi a nikdy
mne v nejtěžších okamžicích mého života neopustily... Je mi smutno, že dnes mezi námi již není můj vzácný učitel a společný přítel
některých z nás prof. Rahman Kassemlou, pro kterého se — tak
jako pro mne — tato země stala druhou vlastí. Tento okamžik mně
činí emocionálně téměř neúnosným i ta skutečnost, že přebírám
cenu svého kolegy MUDr. Františka Kriegla.
Nevím skutečně, s jakou jinou cenou a osobností bych se
mohl plněji identifikovat než s cenou nesoucí jméno doktora
Františka Kriegla. MUDr. František Kriegel se stal pro mne, mladého medika, vzorem lékařské etiky, poskytujícím pomoc člověku
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v nouzi za všech okolností, člověku bez rozdílu barvy pleti či sociálního postavení, a to ve všech končinách naší dnes již tak malé
zeměkoule: od Československa do Španělska, od Číny až na Kubu,
od Indie až do Barmy. Byl neúnavným bojovníkem za spravedlivý
svět — tak jak ho chápal on. František Kriegel nebyl a ani nemohl
být v zajetí absurdních nacionalistických a rasistických ideologií či pseudovlasteneckých emocí. Pozvedl prvotní identitu ČLOVĚKA nad vládnoucí, ideologicky zbarvenou identitu. Chápal,
že člověk je především člověkem, a nikoliv především Čechem
či Němcem, Kurdem či Židem, dělníkem či lékařem. Je tragédií
naší evropské civilizace, že ve svých dějinách mohla dopustit
tolik zločinů za druhotnou či terciární identitu, na úkor identity
prvotní. František Kriegel nejenom svým postojem jakožto tehdy
jediný československý politik odmítající pod hrubým nátlakem
podpis moskevského diktátu, ale i následně svým důstojným,
odpovědným postojem vůči současnosti a budoucnosti této země
nám dal jasně najevo, a to až do posledního dechu, že osud této
země, spravedlnosti a práva není jen záležitostí našich rodáků.
Přebral na sebe větší odpovědnost a riziko za tuto zemi než „všichni dobří rodáci“. Poukázal na univerzalitu ryzích lidských hodnot a nutnosti boje za ně. Paní Anna Martásková, invalidní žena
po mozkové operaci, tehdy vdova se třemi ještě nezaopatřenými
dětmi a s babičkou, z toho mála, co měla, poslala nám — mně
a svému synovi, dnes již profesoru Pavlu Martáskovi — z Uherského Brodu po řidiči autobusu koláče a pár řízků až do Prahy,
abychom na studentské koleji měli něco domácího, a nikdy ani
chvíli nepomyslela, že nejsem rodákem! Tušila, že její hoši — Yekta a Pavel — v té daleké Praze asi nejenom studují... Měla o nás
strach jako moje vlastní matka; o ten svůj strach se podělila se
svým Bohem a modlila se za nás. Avšak nikdy nás nepřemlouvala,
abychom nečinili to, co bylo třeba učinit za spravedlivější svět.
Květa a Karel Jechovi trpělivě naslouchali neuvěřitelným příběhům toho kurdského studenta a dávali mu rady do života jako
svým vlastním dětem... Tam u nich jsem nebyl cizincem a oni
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nebyli „místní“! Pan Jiří Hanzelka neúnavně vysvětloval tomu
naivnímu kurdskému studentovi, „jak to na světě vlastně chodí...“.
Pan profesor Ctibor John podal pomocnou ruku svému studentovi v nouzi, zapříčiněné prohnilým systémem, a ani na chvíli nepomyslel, že tento exoticky vypadající mladý muž vlastně není Čech.
O Tomáši a Jarce Vrbových ani nemluvě.... Když jsem se po svém
lékařském angažmá v Íránu a Iráku vrátil do Evropy, turecké velvyslanectví zabavilo můj cestovní pas. Zůstal jsem bez průkazu
totožnosti a bez prostředků. Ironií osudu bylo, že zrovna v těch
dnech ve 32 zemích informovaly televizní stanice o „mém hrdinství“ v Iráku a v Íránu. Bylo pro mne nedůstojné obrátit se na
Lékaře bez hranic či na kurdské organizace se žádostí o pomoc.
Spal jsem v parku pod Bundestagem. Jednoho dne jsem se rozhodl jít do Bundestagu a mluvit s poslancem Klausem Thüsingem,
kterého jsem znal z plakátu v parku. Za chvíli jsem byl vyzvednut
jeho asistentkou, která se za mne, zcela neznámou osobu, zaručila. Následovalo setkání s Klausem Thüsingem, který učinil vše,
aby mi byla poskytnuta náležitá státní podpora. Za rok se stal
členem vedení Kurdského institutu, který jsem založil, a až k jeho
zániku byl odpovědný za ﬁnance tohoto institutu. Šlo o boj za
lidské hodnoty. U nikoho z nás ani na chvíli nepřevyšovala naše
druhotná či terciární identita nad prvotní a původní, nad tím, že
jsme lidé a bojujeme za spravedlivější svět. V tomto duchu jsem
vnímal výzvu k boji před dvanácti lety zde, ve své druhé vlasti. V tomto duchu jsem tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi
14. 9. 1995 napsal z ruzyňského vězení: „I kdyby mě zabili — a už
to zkusili dvakrát (přežil jsem jen náhodou!) — nic si nepomůžou,
nešťastným Kurdům přibude jen další mučedník. Nejsem produktem římské kultury, abych se podrobil rozsudku nějakého Nera!“
Proto mělo být již dávno jasné, že ten osudem předurčený boj
nevzdám — především v zájmu práva a spravedlnosti, za které lidstvo tak dlouho vedlo tvrdý boj s mnoha oběťmi.
Dovolte mi, abych zde poděkoval své již nežijící matce, která
nás kojila hrdou kurdskou a arménskou kulturou, jež nám nedovolí
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ustoupit před bezprávím. Děkuji porotě Nadace Charty 77 za udělení této vzácné ceny v důležité fázi mého života; ceny jasně signalizující podporu a ztotožnění se s mým bojem. Můj vřelý dík patří
panu profesorovi Františku Janouchovi, který mě již v 90. letech
podporoval svými dopisy do vazby a nyní již několik měsíců dnem
i nocí stojí v čele tohoto urputného boje, podobně jako to činil
v letech sedmdesátých a následujících. Můj co nejsrdečnější dík
patří německému státu a mému příteli Bernhardu von Grünbergovi;
přinesli mně občanství SRN až do vazební věznice Ruzyně. Děkuji
srdečně Jechovým, Vrbovým, Šilhánovým, Dostálovým, Petrušce
Šustrové, panu Jiřímu Drápelovi, Zdeňku Jičínskému a Jaroslavu
Spurnému, kteří stáli v těch nejtěžších fázích tohoto boje odvážně
a statečně po mém boku. A v neposlední řadě bych rád poděkoval
i své ženě Monice, která již šestým rokem drží po nocích „službu“,
abych mohl aspoň pár hodin bezpečně spát, trpělivě se mnou snáší
nám vnucené bezpráví, a když je třeba, letí prvním letadlem až na
druhý konec kontinentu, aby zajistila další důkazní materiál o zločinu spáchaném na právu a spravedlnosti — nejenom v Čechách.
Děkuji vám.
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Hladovka

Dnes uplynulo 12 let a šest měsíců od zatčení MUDr. Yekty Uzunoglu, kurdského lékaře, publicisty a podnikatele. Za celou tuto dobu
nebyla česká policie a justice schopna vyřešit jeho kauzu.
Kdokoliv trochu moudrý se seznámí s dokumenty zveřejněnými o policejním a soudním případu Uzunoglu, bez potíží nahlédne
vykonstruovanost a neudržitelnost obžaloby, neschopnost a možná
i obavy zakončit tuto obludnost, která již dávno překročila rozměr
známé Dreyfusovy aféry z konce 19. století.
Kauza Uzunoglu je přitom pravděpodobně pouze špičkou
ledovce. Česká justice nese zřejmě odpovědnost za velké množství
podobných případů.
Dvanáct let a šest měsíců pro vyřešení kauzy, jež slovy
soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. V. Rašíka „… svou
složitostí výrazně nevybočuje z obvyklého rámce projednávaných trestních věcí…“, je evropským skandálem nejen pro českou policii a justici, ale i pro českou politiku, která není schopna
tento stav napravit. V Evropě, která v těchto dnech vzpomíná
padesátého výročí svého sjednocení, je ovšem takovýto stav neudržitelný!
Aby upoutal pozornost české i evropské veřejnosti k těmto
skandálním poměrům, rozhodl se MUDr. Yekta Uzunoglu na slavnostním shromáždění k výročí Charty 77, konaném v Pražské křižovatce dne 13. 3. 2007, vyhlásit protestní hladovku. K solidární
hladovce se připojí řada osobností českého veřejného i politického
života.
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Prvních 24 hodin drží s dr. Y. Uzunoglu solidárně hladovku
dr. František Janouch z Nadace Charty 77 a Markus Pape, německý novinář a publicista.
Další den se k hladovce připojují dr. Libuše Šilhanová, předsedkyně Českého helsinského výboru, a Svatopluk Karásek, bývalý
poslanec a vládní zmocněnec pro lidská práva.
Pokud někdo chce tuto protestní akci za nápravu práce české justice a policie podpořit, nechť se přihlásí na hladovka@uzunoglu.info.
Jména občanů, kteří budou držet solidární 24hodinovou hladovku, budou postupně zveřejňována.
František Janouch za skupinu signatářů otevřeného dopisu „Žalujeme“
13. 3. 2007
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Seznam osob připojujících se k řetězové hladovce:
František Janouch, Markus Pape, PhDr. Libuše Šilhánová, PhDr. Květa
Jechová, Svatopluk Karásek, doc. dr. Miloslav Kalab, Jan Rejžek, Martin
Vadas, Václav Marhoul, Táňa Fischerová, Martin Chramosil, Ivan Peschka,
JUDr. Milan Hulík, Ing. Karel Jech, prof. dr. Pavel Štěpánek, Ph.D.,
Jan Křivonožka, Tomáš Kramár, Jan Beránek, doc. dr. Boris Krška, Josef
Hrdinka, Mgr. Radim Ucháč, Alena Abbrentová, Jaromír Štětina, Monika
Uzunoglu, Slávka Pešulová, Mgr. Petr Nymburg, dr. Pavel Gan (SRN),
Milan a Zdeňka Bártovi, Jiří Stránský, RNDr. Gustav Louženský, Věra
Trakalová, Jiří Fojt, Pepa Nos, Claudie Nikolajenková, Magdalena
Šebestová, Gabriela Červená, doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.,
Jaroslav Kos, Jan Dus, Petra Alexander (USA), Igor Linhart, Ivana a Milan
Bártovi, Ing. Karel Hegenbart, Jitka Žáková, Martin Štumpf, Jan Šinágl,
Karel Kramář, Věra Roubalová, Pavla Hájková, prof. dr. Jan Čermák,
Mgr. Karel Mrzílek, Jiří Jína, Philipp Janýr, Ing. Hynek Bulíř, Petr Kotouček,
Otakar Vojtěch, prezident Václav Havel, Bc. Jana Mulačová, Ida Kaiserová,
Emílie Nečasová, Michal Dočekal, Dušan Dvořák, Dobroslava Gabryšová,
Daniel Vacek, Eva a Jindřich Růžičkovi, Jiří Peňás, prof. PhDr. Daniela
Jarušková, CSc., Ladislav Maria Wagner, Božena Wagnerová, Barbara
Issa Wagnerová, Jaromír Vacek, Dana Križaničková, Jozef Wagner, Dušan
Mlynarčík, Alena Rusňáková, prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
Martin Maděra, Martin Reiner, dr. Marta Chovancová, Mgr. Tomáš Jurčík,
V. Heřman Lang, Ing. Blanka Císařovská, David Navara, Georg Warning
(SRN), doc. PhDr. Zdeněk Pinc, Mgr. Eliška Pincová, Bc. František Pinc,
Vratislav Pinc, Benedikt Pinc, Jindřich Pinc, Barbora Pánová, Martina
Rychlíková, Břetislav Rychlík, Jana Cejpová, Tomáš Cejp, Lubor Veleba,
Zuzana Schreiberová, Milan Hanyš, Alida Horváthová, Jiří Vaněk
(Sydney), Petr Pojar, JUDr. Mgr. Jaroslav Grinc, Ph.D., Gerald Turner,
Milan Kozelka, Ing. Pavel Galle, Prokop Voskovec, Vlasta Voskovcová
(Paříž), Klaus-Henning Rosen (SRN, bývalý šéf kanceláře Willyho
Brandta), Vladimír Hučín, Ladislav Zikmund, Emanuel Mandler, Andrea
Lexová, Jaroslav Čarady, Ing. Zora Rysová, Jiří Hrdina, Petr Borka, Milan
Hrabal, MUDr. Petr Kašpar, Fedor Gál, Urban Westling (Švédsko), Marta
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Kordíková, Bernhard von Grünberg (SRN), Helena Illnerová (bývalá
předsedkyně AV ČR), Naďa Dvorská, Eva Vavroušková, RNDr. Marie
Fojtíková, Jana Červenková, Jitka Pešulová, Jitka Pešulová ml., Monika
MacDonagh-Pajerová, František Vaněk, JUDr. Stanislav Křeček, Michal
Šimek, doc. Ing. František Hezoučký, Pavel Novotný, Jaroslav Karaﬁát,
Dalibor Pech, Milan M. Horák, Pavla Béliveau (Paříž), Martin Groman,
Hana Růžičková, Jaroslava Kratochvílová, MVDr. Zdeněk Hladký,
MUDr. Eva Vaníčková, Bohdana Pfannová, Šimon Pellar, Ing. Pavel
Vlasák, Štěpánka Matúšková, Martin Patřičný, Ivan Martin Jirous, Pavel
Kačírek, Ing. Josef Cyrus, Mojmír Kovář, Jaromír Jirka, Hélène Krulich-Ghassemlou (Paris), Saša Vovsová, PhDr. Arnošt Burget, Michal Hricko,
Dagmar Volencová, Jarmila Stibicová, Alena Stehnová, Vladimír Doležal,
Milada Kabeláčová, Ivuše Sochrová, Zdeněk Ingr, Kristýna Martušová,
Dalibor Fencl, Věra Tydlitátová, Th.D.
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Omluva

Dne 31. 7. 2007 skončil osvobozujícím rozsudkem soudní proces
MUDr. Ergüna Yekty Uzunoglu, trvající skoro 13 let.
Česká justice nejen že držela nevinné osoby 2,5 roku ve vazbě,
ale též protahovala neúměrně celé řízení, snažila se trestní stíhání
proti Kurdům předat do Turecka (!), ukončit je bez osvobozujícího
rozsudku atd.
My, kteří jsme proces bedlivě a kriticky sledovali, jsme přivítali tento spravedlivý výrok pražského Městského soudu, i když
přichází s nepřípustným zpožděním. Celá kauza byla bezesporu
způsobena neschopností či nevůlí Obvodního soudu pro Prahu 4
rozpoznat skutečné příčiny zatčení a obvinění dr. Uzunoglu, které
tkvěly v ekonomicko-policejním komplotu starých komunistických
struktur, jehož záměrnou obětí se dr. Uzunoglu stal.
Skončilo mnohaleté policejní a soudní martyrium tohoto člověka, Kurda s německým občanstvím, lékaře, podnikatele, publicisty a humanisty, jež by mělo být do budoucna pro naše státní
orgány velikým varováním.
Domníváme se, že dr. Uzunoglu kromě osvobozujícího rozsudku náleží též omluva státu, jehož orgány to vše způsobily, a jsou
tedy za všechna ta příkoří nejen morálně, ale i politicky a ekonomicky odpovědné.
Začátkem srpna t. r. jsme oslovili v této věci prezidenta ČR
pana Václava Klause se žádostí, aby se mu omluvil jako představitel
státu. Před 100 lety se tak omluvil francouzský prezident Armand
Fallières Alfredu Dreyfusovi a zcela nedávno se v televizi omluvil
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předseda kanadské vlády Stephen Harper kanadskému občanovi
syrského původu Maharu Ararovi za příkoří, které mu kanadské
úřady způsobily (Kanada mu navíc vyplatila kompenzaci 10,5 milionu kanadských dolarů za utrpení, jež bylo nesrovnatelně kratší,
než bylo v Česku policejně-soudní martyrium dr. Uzunoglu).
Domníváme se totiž, že zásadní chyby českého policejního
aparátu a soudního systému poznamenaly život dr. Uzunoglu tak
vážným způsobem, že je takové omluvy zapotřebí. Žel, pan prezident takovou omluvu ve svém dopise s podrobným vysvětlením
odmítl, mimo jiné s odůvodněním, že by se musel omlouvat více
lidem podobně nařčeným a postiženým.
Jako veřejně angažovaní občané, kteří se v průběhu dlouhého
pronásledování v případě Y. Uzunoglu angažovali, proto považujeme za nutné ujmout se této role místo pana prezidenta.
Vážený pane MUDr. E. Y. Uzunoglu, odpusťte nám, že jsme
dovolovali, aby o našem a Vašem osudu rozhodovali špatní lidé,
kteří Vám způsobili takové strádání, ztráty a hanobení. Odpusťte,
že jsme proti jejich konání neprotestovali rozhodněji.
A děkujeme Vám za to, že jste svůj boj s českou „spravedlností“
nevzdal. Pomohl jste tím i nám všem.
V Praze dne 22. září 2007
Podepsáni:
František Janouch a Libuše Šilhánová

Tento dopis podepsali (abecedně):
Pavol Balgavý, Milan a Zdeňka Bártovi, Libuše Bělohlávková, Karel
Boček, Arnošt Burget, Jan Čermák, Milena Černá, Martin Černohorský,
Jana Červenková, Václav Daněk, Jan Zeno Dus, Táňa Fischerová, Marie
Fojtíková, Fedor Gál, Pavel Galle, Pavla Hájková, Václav Havel, Vlasta
Chramostová, Daniela Jarušková, Květa Jechová, Kateřina Jechová, Karel
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Jech starší, Karel Jech mladší, Petr Jirounek, Ivan Martin Jirous, Milan
Jungmann, Tomáš Jurčík, Svatopluk Karásek, Anna Kareninová, Jaroslav
Kos, Mojmír Kovář, Egon T. Lánský, Václav Mandák, Pavel Martásek, Stanislav Milota, Josef Pepa Nos, Markus Pape, Iveta Pape, Lea Pape, Jan
Payne, Karel Pětioký, František Pinc, Zdeněk Pinc, Miloš Rejchrt, Jan
Rejžek, Renata Roedlová, Věra Roubalová, Hana Růžičková, Dana Seidlová, Jan Sokol, Jarmila Stibicová, Jana Šilhanová, Věněk Šilhán, Jitka Šilhánová, Jiřina Šiklová, Pavel Štěpánek, Jaromír Štětina, Věra Tydlitátová,
Martin Vadas, Eva Vavroušková, Otakar Vojtěch, Jiří Voves, Sáša Vovsová,
Jiří Zlatuška, Monika Žárská, Viktor Žárský

(celkem 69 podpisů)

Petr Pithart adresoval panu MUDr. Uzunoglu tento dopis:
Vážený pane Uzunoglu, je mi moc líto, co všechno jste musel vytrpět v českém světě „orgánů činných v trestním řízení“. A také že to
trvalo tak nekonečně dlouho. Mrzí mě dnes, že jsem až příliš pozdě
začal dávat najevo přesvědčení, že něco není v pořádku. Omlouvám
se Vám za to. Zároveň dovolte, abych Vám vyjádřil svůj obdiv za
Vaši vytrvalost, se kterou jste dlouhá léta bojoval proti nespravedlnosti. Pevně doufám, že jste tím pomohl nejen sobě, ale nám všem:
Váš případ by měl být podrobně analyzován a z analýzy by měly být
vyvozeny systémové důsledky. Budu usilovat o to, aby taková analýza byla vypracována.
S obdivem a úctou
Petr Pithart

V Praze, 18. 10. 2007
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Shrnutí případu MUDr. Yekty Uzunoglu
(Uzunoglu bedekr)

Zatčení a věznění MUDr. Yekty Uzunoglu
O půlnoci 13. 9. 1994 byl MUDr. Uzunoglu před svým bytem v Klapálkově ul. 13, Praha 4, zadržen skupinou maskovaných osob (jednalo se o příslušníky útvaru pro boj s organizovaným zločinem).
Zatčení řídil osobně policista kpt. Josef Opava, na jaře 2007 odsouzený v procesu s Berdychem ke 14 letům vězení.
Hned po zatčení byl MUDr. Uzunoglu vystaven fyzickému
mučení, trýznění a psychickému teroru, který vedl kpt. Jan Horák
a který přiznal i tehdejší ministr vnitra ČR Jan Ruml. V následujících dvou dnech byl vláčen po různých budovách Policie ČR a po
svých objektech ve Středočeském kraji, kde probíhaly „domovní
prohlídky“ (na některé nebylo ani soudní povolení). Vše se uskutečňovalo bez přítomnosti obhájce zadrženého. Jakékoliv spojení s ním nebylo panu Uzunoglu v této době umožněno — až do
16. 9. 1994, kdy mu — již v přítomnosti advokáta — v policejní cele
v Kongresové ul. 2, Praha 4, jakýsi člověk, který se vůbec nepředstavil, položil dvě otázky a pak prohlásil, že na něj uvaluje vazbu.
Tento člověk měl být soudcem a mělo se jednat o soudní jednání.
Každých 6 měsíců byla vazba prodlužována soudy různých
stupňů, a to i nad rámec maximální dvouleté lhůty; poslední prodloužení vazby bylo usneseno přímo Nejvyšším soudem ČR.
V průběhu dvou a půlleté vazby MUDr. Uzunoglu a jeho obhájci, ale i obhájci dalších spoluobviněných podali desítky a desítky
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stížností, jejichž obsahem se žádné státní zastupitelství, ale ani žádný soud ČR nikdy věcně nezabývaly.
Dokonce i Ústavní soud ČR zamítl stížnost MUDr. Uzunoglu, že
od zadržení až do uvalení vazby byl zbaven svobody téměř 70 hodin
(zákon tenkrát umožňoval zadržení pouze na 24 hodiny).
Propuštěn na svobodu 12. 3. 1997.

Zatčení a věznění ostatních obviněných
Spolu s MUDr. Y. Uzunoglu byli zatčeni tři další spoluobvinění, a to
pánové Mehmet Rauf Özdemir, Haci Bulut a Abdulgafur Gökmen. Po
svém propuštění (byli propuštěni o 4,5 měsíce dříve než MUDr. Uzunoglu) — se obrátili na Cizineckou polici ČR se žádostí o prodloužení
povolení k pobytu na území ČR, které jim propadlo v průběhu jejich
vazebního „pobytu“. Splnili veškeré podmínky zadané ze strany Cizinecké policie ČR (prostředky na ﬁnancování svého pobytu, byt atd.),
Cizinecká policie ČR si však vyžádala vyjádření vyšetřovacích orgánů,
zda je jejich pobyt v ČR pro další řízení v kauze nutný. Šéf týmu vyšetřovatelů mjr. Josef Mareš z Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy napsal
Cizinecké policii ČR, že jejich „pobyt v ČR pro další řízení není nutný“.
Toto vyjádření se nachází v trestním spise. Tyto osoby byly v důsledku
toho nuceny opustit ČR, protože nezískaly prodloužení pobytu v ČR.
Mjr. Josef Mareš jako vedoucí týmu vyšetřovatelů musel vědět, že tyto
osoby nejsou ani seznámeny se spisem, což je věc, která patří k základním právům obviněných, a musel též vědět, že po odjezdu těchto osob
do jejich rodné země nebude již možno provést úkony, bez kterých lze
pokračovat v trestním řízení a řádně a včas ho zakončit.
Pan Mehmet Rauf Özdemir po svém nuceném návratu do Turecka byl několik měsíců léčen — mimo jiné přišel v průběhu vazby
o 16 zubů v důsledku dekalciﬁkace (chybějící vápník ve stravě vazebních věznic) a měl i jiné zdravotní problémy, které potvrdili odborní lékaři. Tyto skutečnosti sdělil z Turecka jednak přímo, ale také
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prostřednictvím svého obhájce orgánům činným v trestním řízení
v ČR. Po léčení byl odvelen do armády. Vojenská služba trvá v Turecku 20 měsíců, takže až do konce roku 1999 nemohl komunikovat
s orgány činnými v trestním řízení v ČR. I tato skutečnost byla úředně oznámena orgánům činným v trestním řízení v ČR (s veškerou
oﬁciální dokumentací), záznam o tom je v soudním spise.
Pan Abdulgafur Gökmen po svém nuceném návratu do Turecka
byl dlouhodobě hospitalizován, po několika operacích, ozařování
atd. zemřel 25. 5. 1999 na následky nemoci, která nebyla v průběhu
jeho vazebního pobytu v ČR včas diagnostikována a léčena. O úmrtí pana Gökmena informovali neprodleně orgány činné v trestním
řízení jak obhájce pana Gökmena, tak i MUDr. Uzunoglu. Přesto
bylo v trestním stíhání proti němu pokračováno. Český soud vydal
na mrtvého Abdulgafura Gökmana mezinárodní zatykač, protože
se „nedostavoval“ k soudním líčením, v roce 2004, tedy pět let po
jeho smrti. Mezinárodní zatykač byl zrušen až poté, když turecké
úřady odmítly zatykač přijmout s odůvodněním, že pan Gökmen je
mrtev, a poslaly českým orgánům kopii úmrtního listu.
Pan Haci Bulut měl po svém návratu do Turecka nehodu a byl
více jak 1 rok hospitalizován. Do dnešního dne je invalidou, který
bez cizí pomoci nemůže ani chodit. I tento pán tyto skutečnosti
systematicky oznamoval orgánům činným v trestním řízení v ČR.
Přesto byl na něj soudcem Mgr. Vítězslavem Rašíkem taktéž vydán
v roce 2004 mezinárodní zatykač, a to z toho důvodu, že se nedostavuje k soudu v ČR.
První „předvolání“ k hlavnímu líčení spoluobžalovaným zaslal
soudce Rašík doporučenými dopisy obyčejnou poštou, k tomu na
již neexistující adresy. Musel přitom vědět, že „předvolání“ musejí jít prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Když na to byl
obhajobou upozorněn, druhé předvolání se „ztratilo“ mezi soudem
a ministerstvem spravedlnosti (tj. mezi Vyšehradskou a Spálenou
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ulicí!). Třetí „předvolání“ už poslal sice v souladu se zákonem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, ale na 10 let staré, neplatné
adresy, aniž by si ověřil současný pobyt předvolávaných. Přestože
byl obhajobou opakovaně upozorňován, že pan Özdemir žije již léta
v Kyperské republice, poslal předvolání opět do Turecké republiky.
Tento protizákonný postup předvolávání si soudce Rašík vyložil po
svém a usoudil, že splnil všechny podmínky pro vydání mezinárodního zatykače, načež tento skutečně vydal; i na mrtvého.
Kromě MUDr. Y. Uzunoglu žádný ze spoluobviněných nemluví
česky.

Má pravdu mluvčí vrchního státního zastupitelství
Zadražilová?
(Zpráva z tisku [Právo, 10. 3. 2006])
„Na celkové délce přípravného řízení se odrazil i přístup všech tehdy
obviněných, nynějších obžalovaných,“ řekla Zadražilová. „Samotné seznámení s výsledky vyšetřování po jeho skončení si s ohledem
na postoj obžalovaného Uzunoglu vyžádalo lhůtu od 20. ledna do
10. května 1997,“ vysvětlila. Obdobnými potížemi s prostudováním spisu a seznámením se s výsledky vyšetřování byl podle ní
poznamenán i přístup dalších tehdejších obviněných. „Dlouhodobě se zdržovali v Turecku, na předvolávání reagovali omluvami
a doloženými lékařskými potvrzeními a k jejich seznámení se spisem došlo až cestou právní pomoci v Turecku v říjnu 1999, tedy až
po více než dvou a půl roce,“ konstatovala Zadražilová.
Dlužno konstatovat, že
– v soudním spisu není překlad obžaloby do turečtiny či jiného jazyka. Zřejmě tedy vůbec neexistuje. Seznámení se s výsledky vyšetřování ostatních obžalovaných nebylo proto technicky vůbec možné a nikdy k němu nedošlo.
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– V říjnu 1999 byl jeden z obžalovaných (A. Gökmen) již pět měsíců mrtev, a tedy těžko mohl být seznámen s obžalobou.
– Obžalovaní byli vykázáni z ČR, protože šéf týmu vyšetřovatelů
mjr. J. Mareš z Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy napsal Cizinecké
policii ČR, že jejich „pobyt v ČR pro další řízení není nutný“.
– MUDr. Uzunoglu nebyl vůbec seznámen se svým spisem. Spis byl
uzavřen, aniž by k seznámení došlo, což je v naprostém rozporu
se základním právem zaručeným Ústavou ČR.

Původní obvinění z roku 1994
Mučení, příprava trojnásobné vraždy, nedovolené ozbrojování,
podvody v obchodní činnosti.
– Takzvanými „podvody“ v obchodní činnosti se zabývaly jak
obchodní soudy, tak souběžně Policie ČR, a to nejméně 4 roky.
Dr. Uzunoglu u obchodních soudů všechny tyto spory vyhrál
a policie následně v roce 1998 tato veškerá obvinění zastavila.
– Dr. Uzunoglu byl obžalován (aniž by byl kdy obviněn) z nedovoleného ozbrojování, přestože již při svém zadržení měl u sebe svůj
zbrojní průkaz. Ministr spravedlnosti ČR Kalvoda se dokonce
v odpovědi na jednu z interpelací v Poslanecké sněmovně omluvil za „chybu“, kterou udělala v tomto směru státní zastupitelství,
aniž by ovšem ze své omluvy vyvodil důsledky.
– Vyšetřovatelé nebyli schopni předložit jakékoliv indicie, které
by mohly svědčit o přípravě trojnásobné vraždy. Proto i tato část
původního obvinění byla stažena zpět „už“ po čtyřech měsících
dne 10. 4. 1995.
– Zůstalo tedy „jen“ jedno obvinění, a to z mučení.
Dle obžaloby, podané 18. 1. 2000 (tedy po pěti letech, čtyřech měsících a čtyřech dnech po zatčení obviněných!!!), která byla opsána
i s pravopisnými chybami původní obžaloby z roku 1995, nepřijaté
Městským soudem v Praze (po zamítnutí stížnosti městského
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státního zástupce, podané 1. 11. 1995 Vrchním soudem v Praze
dne 14. 2. 1996), měl MUDr. Yekta Uzunoglu společně se svým
synovcem Raufem Özdemirem, Hacim Bulutem a Abdulgafurem
Gökmenem mučit dne 8. 9. 1994 od 18.15 až do 2.00 hodin dne
9. 9. 1994 tureckého občana Gürkana Gönena alias Göksela Otana
a dne 13. 9. 1994 od 18.00 do 22.00 hodin společně s pány Osmanem Bayhanem a Sabanem Percinem.

K otázce údajné trestné činnosti
Jak vyplývá z úředních záznamů nacházejících se v soudním spise,
MUDr. Uzunoglu byl již před svým zatčením sledován ze strany Policie ČR (důvody pro sledování nebyly dodnes vysvětleny). Vzniká tedy
otázka, proč nebyl zadržen již při páchání údajného trestného činu.

Údajné mučení mezi 18.15 hod. dne 8. 9. 1994
a 2.00 hod. dne 9. 9. 1994
MUDr. Uzunoglu je společně s panem Raufem Özdemirem, Hacim
Bulutem a Abdulgafurem Gökmenem obžalován, že večer od 18.15 hod.
dne 8. 9. 1994 do 2.00 hod. dne 9. 9. 1994 mučil tureckého občana Göksela Otana alias Gürkana Gönena v Praze 4, v Chodově, v ulici Chemická 951, kde byly kanceláře obchodní společnosti dr. Uzunoglu.
Existuje však svědectví (výslech uskutečnila policie s velkou
neochotou až několik měsíců po zatčení pana Uzunoglu a dalších), a to pana ing. Jiřího Jíry, pana ing. Jaroslava Kováčika a pana
ing. Ladislava Valdy, kteří potvrdili, že MUDr. Uzunoglu byl v ten
večer, tj. 8. 9. 1994, s nimi od 22.00 do 22.30 v hotelu Diplomat v Praze 6. Ve spise se nachází dokonce účtenka z tohoto hotelu s udáním
času. Servírka z tohoto hotelu před kamerami televize potvrdila, že
pan Yekta Uzunoglu byl v tento večer přítomen, a dokonce si pamatovala stůl a dort, který si objednal. Dr. Uzunoglu odvezl z hotelu
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Diplomat p. ing. Ladislava Valdu na nám. I. P. Pavlova, kde ho vysadil,
a dále odjel do svého bytu v Praha 4, Klapálkova 13. Paní JUDr. Dana Kořínková (tehdy Křišťanová) svědecky potvrdila, že od 22.30
dne 8. 9. 1994 volala opakovaně do bytu MUDr. Uzunoglu a mluvila
s ním telefonicky, a tedy potvrdila, že dr. Uzunoglu byl ve svém bytě.
Navíc dne 23. 3. 2006 v průběhu soudního líčení paní Dana Jelínková
potvrdila, že onu noc přijela do bytu MUDr. Uzunoglu a zůstala tam
až do ranních hodin. Stejný večer MUDr. Yekta Uzunoglu volal ze
svého bytu do Turecka a mluvil s tehdejším ministrem vnitra Turecké republiky a bratrem tohoto ministra panem Mukadderem Sezginem. Tyto osoby za 13 let nikdy nebyly vyslechnuty. Dr. Uzunoglu
ihned po svém zatčení žádal, aby si vyšetřovatelé vyžádaly z Telecomu výpis telefonátů z jeho bytu z onoho večera a noci. Jeho žádosti
nikdy nebylo vyhověno. Mobily tehdy neexistovaly.
Spoluobžalovaný Mehmet Rauf Özdemir byl celou inkriminovanou
noc se svým spolubydlícím panem Vedatem Degerem, přítelkyní
J. Hroudovou a panem Hacim Bulutem ve svém bytě nedaleko bytu
dr. Uzunoglu, což bylo opakovaně potvrzeno při výsleších těchto
čtyř osob.

Údajné mučení dne 13. 9. 1994
Dle obžaloby měl MUDr. Yekta Uzunoglu mučit dne 13. 9. 1994
od 18.00 do 22.00 hodin společně se svým synovcem Mehmetem
Raufem Özdemirem, Hacim Bulutem a Abdulgafurem Gökmenem
pány Osmana Bayhana a Sabana Percina.
Obžaloba je naprosto nesmyslná a negramotná ve svém
základu:
– Pan Özdemir byl totiž zadržen již ve 13.30 hod. dne 13. 9. 1994.
Policejní protokol o jeho zadržení je v soudním spise. Trestný čin
mučení mezi 18. a 22. hodinou mohl tedy pan Mehmet Rauf Özdemir páchat pouze se svolením a pod dohledem Policie ČR(!).
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– MUDr. Uzunoglu byl celý den 13. 9. 1994 (od ranních hodin až do
půlnoci) ve společnosti zástupců zahraničních společností Boots
a Vepa, a to pana PhDr. Tomáše Vrby, Jaroslava Kořána a dalších
asi 6 osob. K prvnímu výslechu Tomáše Vrby a Jaroslava Kořána
došlo teprve po 12 letech, k výslechu ostatních nedošlo NIKDY.
– Přestože obhajoba od 14. 9. 1994, tj. od prvního dne zadržení
MUDr. Uzunoglu, poukazuje na absurditu tohoto obvinění
a přestože se 13 let ve spisovém materiálu nacházely účtenky
dvou podniků — restaurace Fakhredine a Jazz Klubu Reduta, kde
se MUDr. Uzunoglu se svými obchodními partnery v inkriminované době nacházel – soudní řízení pokračovalo, jako kdyby tyto
kardinální důkazy neexistovaly.
– Když se zástupci anglické farmaceutické společnosti Boots i zástupci turecké kosmetické společnosti Vepa dozvěděli prostřednictvím Amnesty International na podzim roku 1994, že MUDr. Uzunoglu se nachází ve vazbě a je obviněn, že dne 13. 9. 1994 mezi
18. a 22. hodinou měl spáchat nějaký trestný čin, z vlastní iniciativy se obrátili na českou ambasádu v Londýně a na český konzulát
v Istanbulu se žádostí o podání vlastních vysvětlení a výpovědí.
Tyto jejich žádosti byly ze strany jmenovaných zastupitelských
úřadů ČR zamítnuty. Uvedené osoby se proto obrátily na notáře
svých zemí, kde vyhotovily „čestná prohlášení“ potvrzující jejich
účast v obchodních jednáních a následující oslavě, konané dne
13. 9. 1994 až do nočních hodin společně s MUDr. Uzunoglu. I tato
skutečnost byla ze strany státního zastupitelství úmyslně ignorována. Za 13 let nepodniklo nic, aby pořídilo výpovědi výše jmenovaných osob, a to i přes pozdější závazné pokyny Vrchního soudu
v Praze. Jedná se o zástupce anglické farmaceutické společností
Boots, paní Rosemarie Bone — Společnost Boots, Velká Britanie,
a paní Karen Long, Boots Healthcare International, a též turecké
kosmetické společnosti Vepa — pan Hakan Kirimli, obchodní ředitel společnosti Vepa, a Vedat Öztorhan, generální ředitel a majitel
společnosti Vepa).
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Svědek-agent-poškozený Göksel Otan alias
Gürkan Gönen
Státní zastupitelství opřelo obžalobu o výpověď jediné osoby, a to
tureckého občana, který žil v ČSSR, ČSFR a ČR s falešnou identitou. Dle zprávy Inspekce Ministerstva vnitra ČR turecký občan
Gürkan Gönen alias Göksel Otan — pracoval jako agent přímo pro
kpt. Horáka.
Výpovědi Gürkana Gönena alias Göksela Otana se měnily od
výslechu k výslechu.
Svědek-agent Gürkan Gönen alias Göksel Otan byl podroben
psychologickému vyšetření (doc. PhDr. Jana Vymětala, soudního
znalce z oboru psychologie, posudek vyhotoven 1. 2. 1995), ve kterém uvádí:
„Z psychologického hlediska a při celkovém posouzení je osobnost svědka Göksela Otana akcentovaná až anomální. Tento svéráz, odpovídající širší normě, je tvořen jeho zvýšeným sebevědomím a sklonem k dobrodružnosti.“
„Pokud jde o obecnou věrohodnost výpovědí, znalec upozorňuje, že posouzený žil po mnoho let pod falešným jménem a s falešnými doklady, je tedy schopen velmi dobře předstírat a uvádět
skutečnosti, jež nejsou pravdivé.“
Není navíc obtížné zjistit, že tento svědek-agent-poškozený
byl obchodním společníkem minimálně jedné osoby — Nurettina
Cila —, která byla odsouzena v SRN a Rakousku za četné krádeže
luxusních vozů a v ČR za padělání peněz, bankomatových karet,
dokladů a další trestné činy.
Tento zahraniční občan žijící v Praze pouze několik desítek metrů od policejní služebny, se po sedmé nedostavil k soudu
k podání svědectví a orgány činné v trestním řízení nebyly schopny ho předvést.
Přišel k soudu až poté, co MUDr. Uzunoglu podal podnět
k jeho trestnímu stíhání za pohrdání soudem.
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Je zajímavé uvést několik citátů z výpovědí Göksela Otana
alias Gürkana Gönena poté, co se tento svědek nakonec dostavil
k hlavnímu líčení:
24. 8. 2006 – protokol o hlavním líčení
str. 32, 16. ř.
„Otevřeně to říkám, musím říct pravdu, MUDr. Uzunoglu nebyl
u samotného mučení. Myslím si, že možná hraje na to, ale pořád
nevěřím, on není takový člověk.“
str. 32, 25. ř.
„Obžalovaný mě nemučil, ani u toho nebyl.“
str. 41, 2. ř.
„Když obžalovaný odcházel, neslyšel jsem, že by řekl, aby mě
zmlátili. Özdemir neřekl, že by slíbil strýčkovi, že mě zbije.“
5. 10. 2006 – protokol o hlavním líčení
str. 56, 40. ř.
Hovoří k dr. Uzunoglu: „Pro mě jste byl do té doby dobrý člověk,
tak jako konec konců, to jsem tady taky tvrdil, tak fyzicky jste
mi nic nedělal, vy jste mě nemučil. Podle mě vy na to nemáte
fyzicky, abyste někoho mučil nebo něco.“
str. 58, 21. ř.
Otázka MUDr. Uzunoglu: „Ublížil jsem vám fyzicky?“
Odpověď: „Ne. Pokud myslíte ublížit, jako že jste mě nemučil, tak
to myslím.“
str. 62, 21. ř.
Hovoří k dr. Uzunoglu:
„Ale nevěřím tomu, abyste řekl těm lidem, aby mě tak do krve
mučili, tomu také nechci věřit. Vy nemáte na to, abyste fyzicky
někoho tak do krve mučil.“
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Znalecký posudek o poraněních poškozených osob
Byl vypracován znalcem v oboru zdravotnictví panem MUDr. Michalem Beranem. Z jeho výslechu při hlavním přelíčení dne 23. 3. 2006
vyplynulo, že tento znalec dva poškozené vůbec neviděl a posudek
vypracoval na základě nečíslovaných zpráv nemocnice ministerstva vnitra a fotograﬁí končetin, ze kterých nebylo jasné, komu
tyto končetiny patří. I znalec připustil, že tyto fotograﬁe nesplňovaly ani základní pravidla kriminalistiky. Poškozeného Gürkana
Gönena viděl až po šesti měsících, kdy nebyly poznat žádné stopy
po poraněních. Věrohodnost a objektivnost tohoto znalce byla silně
zpochybněna i informací, kterou znalec před soudem potvrdil, že ač
je bratrem muže, který v roce 1972 unesl dopravní letadlo do ciziny
a přitom byl zabit pilot — otec tří dětí (viz příběhy majora Zemana, díl 29), bylo mu umožněno pravidelně doprovázet do západních
zemí československý sportovní tým, aniž by přitom měl specializaci
ze sportovní medicíny.

Výslechy „poškozených“ a jejich další postup
První výslechy poškozených — Osmana Bayhana a Sabana Percina — byly pořízeny na Policii ČR (září—říjen 1994). U výslechu
tlumočila (bez tlumočnického průkazu a jakéhokoliv oprávnění)
družka Hana Plavcová, dnes Gönenová (později manželka, později
bývalá manželka) tureckého občana Göksela Otana alias Gürkana
Gönena, vystupujícího v roli policejního agenta, korunního svědka
a poškozeného. Jak Městský soud v Praze, tak i Vrchní soud v Praze
označil tyto prvotní výslechy, na kterých byla postavena jak původní, tak i dnešní obžaloba, jako věc nepoužitelnou pro trestní řízení.
Dále: Když se pan Osman Bayhan a Saban Percin dozvěděli,
že MUDr. Uzunoglu a spol. jsou obviněni i z toho, že je měli dne
13. 9. 1994 mučit, obrátili se již v říjnu 1994 na obhájce obviněného MUDr. Uzunoglu a popsali ve své mateřštině celou skutečnost
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a poukázali na absurditu tohoto obvinění vůči MUDr. Y. Uzunoglu
a spol. Pánové Osman Bayhan a Saban Percin byli vzápětí donuceni policií, aby opustili ČR.
Pánové Osman Bayhan a Saban Percin, tedy osoby „poškozené“, podle obžaloby ve věci MUDr. Uzunoglu a spol. potvrdili v Turecku TŘIKRÁT — poprvé v prohlášení ve své mateřštině
u tureckého notáře, podruhé na vlastní žádost u Vrchního státního
zastupitelství v Turecké republice a potřetí při výslechu na Vrchním
státním zastupitelství Turecké republiky (na žádost Vrchního státního zastupitelství z Prahy) — svá tvrzení, že obžalovaní MUDr. Uzunoglu a spol. proti nim žádnou trestnou činnost nespáchali. Státní
zastupitelství, ale i Mgr. Vítězslav Rašík, soudce Obvodního soudu
pro Prahu 4, však tuto skutečnost ignorovali a stále trvali na jejich
výpovědích ze září 1994 (viz výše), označených však již před lety
nejen ze strany Městského soudu v Praze, ale i ze strany Vrchního
soudu v Praze jako „procesně naprosto nepoužitelné“!!!

Chronologie hlavních událostí
14. 9. 1994 Zatčení MUDr. Uzunoglu a spoluobviněných.
září 1994 až srpen 1995 Výslechy obviněných a poškozených.
7. 9. 1995 Městské státní zastupitelství v Praze (JUDr. Stanislava Špirková) podalo u Městského soudu v Praze obžalobu na MUDr. Yektu
Uzunoglu a spoluobviněné.
3. 10. 1995 Usnesení Městského soudu v Praze o vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Městskému státnímu zastupitelství se
ukládají závazné pokyny (např. výslech poškozených a svědků
v zahraničí, konfrontace, rekonstrukce, vyšetřovací pokus). Prvotní výslechy, na kterých je stavěna obžaloba, se označují jako „procesně naprosto nepoužitelné“.
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1. 11. 1995 Městské státní zastupitelství podává stížnost proti usnesení Městského soudu ze dne 3. 10. 1995 o vrácení věci státnímu
zástupci k došetření, stížnost odůvodněna dne 13. 11. 1995.
14. 2. 1996 Vrchní soud v Praze rozhoduje o stížnosti městského státního zastupitelství a tuto stížnost zamítá dne 3. 10. 1995.
O této stížnosti musel jednat Vrchní soud v Praze, který rozhodnutí Městského soudu ve věci nejenom potvrdil, ale uložil Městskému státnímu zastupitelství v Praze další úkony v případě, že
chce pokračovat v trestním řízení. K závazným pokynům Vrchního
soudu v Praze na adresu Městského státního zastupitelství patřil
mimo jiné výslech poškozených a svědků nacházejících se mimo
území ČR. Na základě tohoto rozhodnutí byli jak poškození, tak
i svědci v rámci mezinárodní právní pomoci vyslechnuti v Turecké
republice. Turecké velvyslanectví v Praze doručilo tyto výslechové
materiály dne 9. 9. 1996 diplomatickým kurýrem Nejvyššímu státnímu zástupci pobočky Praha, který následně postoupil tyto materiály Městskému státnímu zástupci v Praze. Tyto materiály byly
svým obsahem vzhledem k obviněním procesně natolik závažné,
že Městské státní zastupitelství z výkonu své funkce mělo okamžitě
zastavit trestní stíhání všech obviněných. To však pokračovalo ve
věci, jako kdyby tyto výpovědi pořízené v rámci mezinárodních
úmluv neexistovaly.
12. 3. 1997 MUDr. Uzunoglu propuštěn z vazby. (Spoluobvinění
byli propuštěni asi o 4,5 měsíce dříve.)
18. 1. 2000 Podána obžaloba.
15. 1. 2003 Ministerstvo spravedlnosti ČR na základě žádosti
Mgr. Vítězslava Rašíka, soudce Obvodního soudu pro Prahu 4, předává stíhání MUDr. Uzunoglu a spol. do Turecké republiky s odůvodněním, ve kterém soudce Rašík sděluje, že všichni obvinění
a poškození žijí v Turecké republice.
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1. 9. 2003 Turecké orgány vrací kauzu MUDr. Uzunoglu a spol. zpět
Ministerstvu spravedlnosti ČR také proto, že jak MUDr. Uzunoglu,
tak „poškozený“ Gürkan Gönen žije na území ČR.
25. 9. 2003 Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil trestní stíhání podle
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vzhledem
k tomu, že tento proces trvá nepřiměřeně dlouho (přes 9 let), „ačkoliv se nejedná o věc, která by svou složitostí výrazně vybočovala
z obvyklého rámce projednávaných trestních věcí“. Proti tomuto
rozhodnutí podána stížnost v zákonné lhůtě 3 dnů jak obžalovaným MUDr. Uzunoglu, tak i státním zástupcem.
8. 1. 2004 Městský soud stížnosti vyhověl.
25. 6. 2004 Konalo se první hlavní líčení, do 23. 3. 2006 se konalo 7 stání, většinou zcela neúspěšných, protože Obvodní soud neumí zvát svědky ze zahraničí — během 7 stání nedokázal zajistit
přítomnost korunního svědka-agenta-poškozeného, ačkoliv bydlel
v Praze necelých 100 metrů od policejní stanice.
13. 3. 2007 Přesně 12 a půl roku po zadržení zahájil MUDr. Uzunoglu na protest proti dlouhotrvajícímu sporu hladovku, kterou držel
se svou manželkou 11 dnů. Jejich hladovku podpořilo solidárními
24hodinovými hladovkami přes 170 osobností včetně Václava Havla.
29. 3. 2007 Obvodní soud pro Prahu 4 (soudce Vítězslav Rašík, přísedící JUDr. Irena Nechvátalová a Zuzana Semelová, státní zástupce Stanislav Jeziorek) vynáší rozsudek, kterým
1. odsuzuje v bodu 1 obžaloby MUDr. Uzunoglu ke 2 letům (vazba trvala 2 a půl roku) s podmíněným odkladem na 5 let;
2. zprošťuje bodu 2 obžaloby.
Ostatní spoluobžalované též zprošťuje obžaloby v bodu 2
a vyhošťuje je z území České republiky.
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29. 3. 2007 Amnesty International kritizuje ve svém prohlášení
proces s MUDr. Uzunoglu — vytýká mu zejména odepření práva na
spravedlivý proces.
31. 7. 2007 Městský soud v Praze ruší rozsudek Obvodního soudu
pro Prahu 4 ve výroku o trestu, zprošťuje všechny 3 obžalované
v plném rozsahu obžaloby a označuje agenta-svědka-poškozeného
Gürkana Gönena alias Göksela Otana za naprosto nevěrohodného.
V průběhu tří let se konalo celkem 25 hlavních líčení.
Poznámka: tento „Uzunoglu bedekr“ byl připraven Františkem
Janouchem mezi 8.—11. 4. 2006 a aktualizován v srpnu—září 2007.
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Yekta Uzunoglu před věznicí v Ruzyni, 2007
(foto O. Fučík)
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Yekta Uzunoglu vypovídá
(foto H. Glos – LN)
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Rodiče, 1963
S rodinou, 1969
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Promoce na UK, Praha, 1979
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Lékaři bez hranic ve válce v Íránu, 1980
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Univerzita Dortmund, 1983
V centrále Mezinárodního
červeného kříže, Ženeva, 1979
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Se Šimonem Peresem, 1992
S kardinálem Höffnerem, 1984
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S dcerou Lucií, 1992
S rodinou Heinricha Bölla a von Grünberga, 1997
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Václav Havel gratuluje k udělení Krieglovy ceny, 2006
(foto ČTK)
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S Bernhardem von Grünbergem, 2006
S Františkem Janouchem a Táňou Fischerovou, 2006
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S Karlem Schwarzenbergem a Táňou Fischerovou, 2006
(foto ČTK)
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S Vlastou Chramostovou
S Jaromírem Štětinou
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S Jaroslavem Spurným, manželkou Monikou a Egonem Lánským
S Libuší Šilhánovou
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S manželkou Monikou
Projev při přebírání Krieglovy ceny, 2006
S europoslancem Jo Leinenem
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Yekta Uzunoglu před věznicí v Ruzyni, 2007
(foto O. Fučík)
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MUDr. Yekta Uzunoglu (1953), kurdský lékař, publicista a podnikatel, občan SRN. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval medicínu
(1979), poté vypovězen z ČSSR. V rámci Lékařů bez hranic účast
ve válečných konﬂiktech v Íránu a Iráku. V západní Evropě působil
v různých humanitárních, lékařských a kulturních institucích. Po
listopadu 1989 se vrátil do Československa: organizoval odborné
semináře, vydával knihy o transformaci společnosti a ekonomiky,
založil řadu úspěšných obchodních společností. Konkurenční spory ústící v politicko-ekonomicko-policejní komplot způsobily, že
byl v září 1994 zatčen a dva a půl roku držen ve vazbě. Závěrečným rozsudkem Městského soudu v Praze byl v červenci 2007 po
třinácti letech v plném rozsahu očištěn.
Petr Žantovský (1962), novinář a vysokoškolský pedagog, vede
katedru sociální a masové komunikace na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Je autorem téměř dvaceti knih s novinářskou tematikou a knižních rozhovorů s čelnými osobnostmi české kultury
(Eva Urbanová, Jan Potměšil atd.) i politiky (Václav Klaus, Miloš
Zeman atd.).
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