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Vietnamské mafii ie t eba utnout chapadla!
Rozhouor Ha!ó novin s Marcelem Winterem, p eŇedou Česko-vietnamské spoleěnosti

o Prď jste se vrátil zpětz Vietnamu
do Ceské republiky?

Hlavním dťrvodem, proč jsem se po
sedmiměsíčním pobytp ve Vietnamu
vrátil zpět anafrvalo do ČR je skuteč-
nost, že mám vellry strach o drtivou
většinu slušnl ch apoctiq chVietnam-
cťr, u nás žljicich, kte í nemohou za
problémy několika,set darebákťr a kri-
minálníku, kte í v ČR pěsfují mari-

. Zvažnval jste dlorrho svrij nárnat?
Když mě členové Česko-vietnam-

ské společnosti, ale i ada dalších
občanri žáďali, abych se z vliiše uve-
deného dťrvodu vrátil do ČR, protože
situace jevážná, tak jsem nerozvažo-.
val dlouho a vrátil jsem se pomoci
bojovat proti vietnamské narkomafii
v ČR. Byla to však pro mě i citelná
finanční ztráta. Nap íklad i m j nov

huanu a vyrábéji drogy. Vietnamská
drogová mafie ovládla trh s drogami
v CR. Vlády Německa i Rakouska si
již oficiálně stěžovaly na to, že od nás
proudí d.ogy do jejich zemi.

Jámám strach, že pokud by zem e-
lo jedno české dítě na drogu, kterou
by získalo od Vietnamcri, tak by
všechny extrémistické skupiny v ČR,
které dnes demonstrují v Chomutově
nebo ďeba v Ostravě proti Rom m,
obrátily svou nenávist proti Vietnam-
crim. Měly by záminku! Je tady
ovšem jeden rozdí,l! Romové větši-
nou bydlí, jak píší noviny, v ghettu,
v jednom paneláku. Na rozdíl od
Vietnamcťr, kte í se nejlépe integro-
vali do české společnosti. Ti bydlí
jednotlivě mezi čes mi občany a na
to nemá policie prostě sílu, aby je p í-
padně všechny uchránila. V tom
vidím velké nebezpečí!

nábytek |eži nyni v Hanoji v bazartt,
a prodává se za nízkou cenu. Ale
nedalo se nic jiného dělat, musel
j 
"- se vrátit! Dosavadní p edseda

CVS Miloš Kusli navíc zatajil ze
studuo že měl z pracovního vypětí
v boji proti drogám, v rámci akce
Stop drogám, infarkt. Ředitel projek-
tu Vietnamsko-české protidrogové
ligy Karel Šebek se zhroutil a prbdě-
lal těžkou operaci. Takže opravdu
drivod bylo několik, ale ten hlavní
pouze jeden, a to ochránit všechny
slušné a poctivé Vietnamce v ČR.
. Omamují i samotní Vietnamci
pěstírny konopí, v robny drog
a podobně?

Ale ano! Dozvěděl jsem se, že p es
70 Vietnamcti, poprvé v historii, vy-
užilo anon}mní nahlašovací telefo-
nickou linku, která je vedena p ímo
k editeli Národní protidrogové cent-

rály Jakubu Frydrychovi, a oznámilo
pěstírny marihuany, q robnu perviti-
nu, či prodej drog. Dokonce na kon-
ferenci ve Vyšším Brodě se ve ejně
postavila těhotná Vietnamka a ozná-
mila, že si nep eje prodej drog
aoznétmila dvě prodejny drog v tržru-
ci, kde prodává, p ímo ve zmíněném
Vyšším Brodě! To je obrovská stateč-
nost. A ČVS;im musí pomoci. Musí-
me jim pomoci v tom, aby bylo
vym; ceno zlo! Aby několik set dare-
bák , z 57 tisic Vietnamcri žijicich
v ČR, si nedělalo z naši zemé drogo-
vou žumpu, drogoq ráj pro své
nekalé zisky, Musíme chránit české
občany. Je to náš rikol, kdyžje pot e-
ba nestát stranou, ale těmto odváž-
n; m Vietnamc m pomoci! Byl to
citeln zášahvietnamské narkomafie,
ptisobící v ČR; s tím nepočítala, že se
najdou stateční Vietnamci, kte í si,
stejně jgko *y, vietnamské vyrobny
drog v CR nep ejí!
o Jedná se o mezinárodní problém?

Anoo je to problém nejenom celé
Ewopské unie, ale i celého světa!
Vietnamci nap íklad prodávají drogy
do Rakouska, kde je kupuje filipínská
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mafie, která jimi nahrazuje drogy až
z Filipín. Skutečně je pot eba zminé-
né chobotnici utnout chapadla! Já
jqem p ipravil návrh pro novou vládu
ČR, pro jednotlivá ministerstva. Jsou
to skutečně tvrdá opat ení, ale chrání
ČR i drtivou většinu všech poctiq ch
Vietnamcti v ČR.

o Vnímáte podponr " občanrl ve
vašem tAž proti drogám?

Podporu má n od ady občanri
i vyzhamrtych lidí, nap íklad od viet-
namisty Ivo Vasiljevao nebo t eba od
p edsedy Svazu Vietnamcri v Čn
Hoang Dinh Thanga. Je vidět, že
podporu máme, ale bude to tvrdá
cesta. Nestáli jsme jat<o ČVS nikdy
stranou, i když jsme často byli p i
ešení problém a v pomoci vietnam-
c m jediní. Doba tanečk ale skonči-
la a já vim, že vietnamská narkoma-
fie nemá v Evropě, ani nikde jinde na
světě, co dělat!
o Máte obavy o svou be4pďnost?

víte, každ člověk má
obavy, jestli správně p ejde
p es silnici a nějak opil;,
nebo zfetovan; idič, ho
nesrazi. v této souvislosti
chci upozornit také najednu
moji b; valou aktivitu. V ČR
existoval xenofobní a rasis-
tic web s názvem
www.chce teje.cz. Ukazovali
ho i v televizi. No a v televi-
zi zástupce ministerstva
vnitra sdělil, že MV Čn
éeká, až někdo podá trestní
oznámeni. Tak jsem ho
podal, jako jedin; občan
v České republice. Všechny
ostatní spolky p átet Viet-
namc u nás nereagovaly.
Po mérn poďáni ještě p l
roku na jejich rasistickém
webu bylo napsáno, co že
jsem si to dovolil udělat, že
jsem podat zminéné trestní

oznámeni! Dokonce tam zve ejnili
mou adresu, číslo domu, prostě
všechno. Asi proto, aby si to t eba
jejich p iznivci se mnou mohli vy í-
dit. Jak vidíte, p ečkal jsem to.

Pokud by se mi tedy stalo, že by
mi někdo v souvislosti s mm
bojem proti vietnamské narkomafii
v čn ublížil, a já bych zem el,
v tom okamžiku, a já to vím,
povstane sto dalších Winteru z íad
vietnarnské 'komunity žljici v ČR,
kte í budou dále proti v;irobě
a distribuci drog bojovat! A to viet-
namská narkomafie dob e ví!

Radovan RYBÁK


