
Příloha č. 1 

Rozhovor s jedním z pachatelů kauzy Chomutov – Pavel Lebeďenko. Rozhovor se uskutečnil 

v sobotu 30. března 2013 v jirkovské restauraci City. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

doslovný přepis rozhovoru s obžalovaným, pohybuju se v oblasti hovorové a nespisovné 

češtině. 

Můžeš se mi představit?  

Jsem Pavel, je mi pětadvacet, jsem jeden z těch, kteří jsme byli propíraní v médiích jako 

„kauza opice“. Do doby než vypukla tahle ta kauza, tak jsem byl oblastní manažer  

v bankovních službách a po této krásné situaci jsem degradoval zpět na obyčejného řekněme 

privátního bankéře. Takže to mělo vliv na mojí pracovní pozici. 

 

Měl jsi podobný problém už v minulosti? Ne, neměl. 

Jaký je tvůj postoj k minoritám (Romům, Vietnamcům resp. k lidem jiné barvy pleti)? Asi jako 

většina lidí tady v severních Čechách, prostě víceméně  je mi jedno, jestli je to cikán, 

Vietnamec nebo kdokoliv, vadí mi prostě nepřizpůsobivý lidi. Co se týká Romů, tak mám i 

mnoho kamarádů Romů, kteří mě byli podpořit u soudu. O nějakým rasismu to prostě není. 

Co se týká ostatních menšin, třeba Vietnamci, ti jsou úplně v pohodě, jsou to pracující lidi, 

dříči. Sám jsem Ukrajinec, takže nevím, co chtěli média. 

Byl jsi při páchání trestného činu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek? Tady bych 

hlavně přeformuloval to páchání trestného činu. Trestný čin jsem nepáchal, a to jsem uváděl 

i u soudu a na kriminálce. Na tom hokeji jsem byl, měl jsem za celou tu dobu, vlastně i před 

zápasem, 4 velká piva, což pro mě rozhodně není nějaká opilost. Bylo to rozložený asi od tří 

hodin, do půl osmý. 

Takže 100% dokázáno, že jsi to byl ty, to nebylo? Nebyl nikdo z nás identifikován, byly nějaký 

záběry z bezpečnostních kamer, ale ty jsou pouze na chodbách zimního stadiónu, takže oni 

nás vlastně uznali vinnými z toho, že my jsme na tom hokeji opravdu byli, nic víc. Žádný 

záběr tam prostě nebyl. 

Co jste tedy měli křičet? Byli jsme vyšetřováni za čtyři rasistické pokřiky, což byla opice, hu hu 

hu, Kuklux klan a popěvek mrtvola cikána plave po vodě a to patří k přírodě.  



Co se týká té opice, tak to jediný soud shledal s rasistickým podtextem.  

Pokřik  hu hu hu se používá běžně, několikrát za zápas, když soupeř hraje přesilovku.   

Co se týká toho pokřiku Ku klux klan, tak to je na hokeji taky léta. Je to prostě na písničku od 

Queen - We Will Rock You, takže klasika. Nemělo to nic společného se Simmondsem.  

Co se týká popěvku o cikánovi, tak jsem uváděl, že to zpívá také poměrně často, i když 

převážně to bylo na starém zimáku. Ale v ten den, kdy se odehrál ten incident, si vůbec 

nepamatuju, že by se to zpívalo. 

 

Jaký trest je zatím pravomocný? Trest je rok zákaz vstupu na stadion, což pro mě je trest 

nepřijatelný, protože já už jsem ten trest samozřejmě dostal na začátku, když nás Policie 

České republiky zatkla, když jsem byl na vazbě. 

S trestem nesouhlasím, protože nikdo neprokázal, že se to křičelo, nemají ani jeden věcný 

důkaz. Co se týká nás, tak povolali 12 lidí z kotle, co tam chodí – někdo na někoho ukázal, 

někdo ne - ale když je na stadionu 4500 lidí, tak dokázat, že tento člověk křičel, je nemožné. 

Chybí věcný důkaz, a proto s tím nesouhlasím, čekám vlastně na písemný vyjádření a potom 

podám odvolání.  

 

Co se týká toho vstupu na stadión, porušíš to nebo to budeš dodržovat? Samozřejmě to budu 

dodržovat, protože o další problémy nestojím, nechci zbytečně provokovat klub. Budu chtít 

také podniknout nějaký právní kroky ohledně toho, jak nás zveřejnili, protože zapomněli na 

nějaký zákon a podobně. Takže určitě budu jednat proti klubu a tímto bych si vlastně shodil 

tu vlastní pozici. 

Souhlasil bys s tím, aby to ostatní kluby také řešily, nebo myslíš, že je to v rámci toho hokeje 

„v normě“? To je zase otázka, protože tady se to vlastně odehrálo poprvé v nejvyšší soutěži, 

kdy tady hrál černoch. Chomutov chtěl ze sebe asi udělat exemplární případ. Co se týká toho 

rasismu, tak jsem pro to, aby to kluby řešily, ano proč ne. Pokud je to něco cíleného, 

organizovaného, tak to k tomu opravdu nepatří. Ale zase to, jak se k nám choval klub, jak 

postupovala policie, chovali se k nám jak k největším vrahům, drželi nás a ani nám nikdo 

neřekl za co, nedovolili nám zatelefonovat. Bylo uvalené embargo, ani náš právník se k nám 

nemohl dostat, protože to v Praze prostě zakázali. 



A co se týká ostatních pachatelů? Většinou to jsou mladí kluci, věkem jako já. Většina z nich 

je něčím vyučená nebo mají střední s maturitou. Akorát jeden je tam starší, tomu už je okolo 

pětatřiceti, ale jinak mladí kluci prostě.  

Dva z nich byli vyhození ze zaměstnání, jeden byl podmínečně vyloučen ze střední školy, 

protože ještě studoval.  

 

Bylo vás na internetu zveřejněných pět a nyní je vás osm. Jak to? My, co jsme byli zveřejnění, 

tak jsme dřív ještě na starém stadionu s klubem měli docela dobrá vztahy, spadali jsme pod 

fanklub, zařizovali výjezdy, jednali jsme často s marketingovým ředitelem panem Dindou, 

takže se jakoby známe osobně, a když policie zveřejnila naše fotografie, tak klub znal naše 

jména, ty ostatní tři klub neznal, protože s nimi nikdy nebyl v kontaktu. Nás ano, takže je 

prostě zveřejnil.  

 


