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Žena ohlásila na po|icii, že
ji manžeI napad| poté' co ji
konfrontova| s důkazy o její
nevěře . měljí z|omit če|ist.
Rozjel se soudní proces. Až
na to, že vše možná bylo
naopak. Úaajn1i AGREsoR BY
MoHL gÝr oeĚrí.l|espoň
pro to mluví některé lékařské
záznamy, svědectví pol iclstů
i dětí' ježby|y incidentu
přítomny.

TEXT ADÉLA KNAPoVÁ
FOTO MARTIN STRAKA
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I ntlontÁŽ

PŘEsTo sToj Í před soudem jako

obžalovanýmuŽ. Ajá stojím pied
ním vbytě na sídlišti na okra.
ji ostÍavy. Marek Gába (44)ievy-

sotý a zjevně fyzicky zdatní ani
při mluveném pÍoievu íozhodně
nepůsobí |akobojácný nebo snad
ušláPnutý; jestli prý jeho dnes už
bývalá žena a ]'ejí advokát počítali
s tím, že se nechá odsoudit za něco,

co neudělal' spletli se. Říká tobez
zaváhání, zároveň připouští, že do-

volat se spravedlnosti se mu neda_

ří. Padá slovo beznaděj. Hned poté
Znovu odhodlání nevzdat to.

Poslouchám MaÍka Gábu, sle-
duju ieho silné ruce sloŽené větši-
nu času v klíně. Je přirozené ne
věřit tomu, Že jej napadla menší
a slabší Žena, byť učitelka tělocvi
ku. Pan Gába to ví a jen kÍčí rame'
ny' Chvíli oba mlčíme. Vhlavě si
znovu probíÍám své postřehy ze

studia stohu dotumentů, jež k pří-
padu mám.

RÁNA PĚ5Tí
Na jaře 2018 bylMarek Gába ob.

viněn a poté obžalován z ublíŽení
na zdraví a pomluvy'

,,v loce 2o17 jsem zjistil, Že mě

manŽelka několik let podváděla.
později se ukázalo, Že o nevěře vě
děla jeií sestÍa i iejich rodiče,..začí
ná líčit svou veÍzi MaÍek Gába.

vpátek 22. září 2017 se učite]ka
Jarmila Gábová (42) vlátila z adap.
tačního kuísu. DomauŽ ji čekal
návTh na Íozvod a důkazy o její ne-
věŤe, jeŽ nanŽelběhem 

'e]'í 

nepři
tomnosti získalmimo jiné z jejího

e'mailového účtu.

,,KdyŽ jsem ji s tím konflonto.
val, dala mi pěstí. Udeřila mě s vý.
skokem do obličeje e pak mi do něj
ještě několikÍát plivla,.. popisu].e

6ába a ukazuje kousek ode mne -
tady se to všecko stalo' Před zía-
kem syna ondřeie (17).

v té chvíliuž prý lozÍuch při.
volal do obývacího pokoje i jejich

další dvě děti, dceÍyveloniku (1a)

a Adélu (11).,ý záchvatu zuřivos-
ti rozbila můj služební notebook
a na neimladší Adélku kŤičela' at

mě zabiie...
Prýna nic nečekal a se dvěma

stalšími dětmi opustilbyt, dceÍu
Veloniku nechalu lodičů avdo'
plovodu ondřeíe, svého otce a bra-

tle sevydalzpět do bytu. cestou
zavolal policii, plotože měl stlach
o nejmladší dcelu, jeŽ zústalá
s manŽelkou doma. Dobytuuž se
vIátils policistý paní Gábovátam
vtu chvíli nebYla, ale uplostřed
výslechu a zápisu policistů přř
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Marek Gába
s otcem jsou
rozhodnuti
prokázat'
že pravdaje
na jejich straně

šla. Policisté zaznámenali, že byla
v pořádtu, sama chodila, neměla
žádná viditelná zíanění, bez pro.

blémů hovořila.
NejpTve ]'i prý tesitimovali, aby

ji zadíželi kvůli lozbitému počíta-

či.,,Aona ohlásila, že to iá jsem ji
fyzicky napadl. Na to ondřej od

pověděl' že to není pÍavda. Že ona

napadla mě. Ptali se, jestli rŤlají za

volat sanitku, ale nechtěla. Poté,

co už iim odmítla na cokoliv zásad-

nějšiho odpovědět, ji pIopustili,..
říká MaŤek Gába.

syn ondřej mlčky přikyvuje.
Když s nímzůstanu o samotě, ně-

kolikrát opakuju, Že se mnou Vůbec

nemusí mluvit, pokudnechce. Ani
Že nic z toho, co mi povi, nesdělím
jeho otci. A Že pokud si to nepie]'e,

žádné z jeho slov nezveřejním.
Chlapec, kterého dosud soud ne

r,ryslechl, se na mě podívá:,,Je mi
jedno, jestli to, co vám řeknu, Po.

víte tátovi nebo napíšete. Já vám
to chci říct, byl jsem tam, tdyž
mamka uhodila tátu a zničila mu
počítač.'.

DVĚ vERzE, DvĚ PRAVDY
Poslouchám MaTka Gábu, pak
i jeho otce, sleduju syna ondřeje,
kte'ý občas mimoděk přikývne.
Přesto je mi iaksi přiTozeně ploti
srcti představa, Že by měli pravdu
a tohle celé se stalo.



ondie]' a velonika ]'souv péči
otce, nejmladší dítě bylo Při Íoz
vodt1 svěŤeno metce. vzhledem
k tomu, že otec mábýt agIesol,
ienž jeiich matce zlomilčelist' je to
minimálně dost neobvyk1é. PIáv-
níkpaní Gábové Vadim Rybář to
vysvětlu]'e tím, že otec dvěma star
ším dětem vymyl mozkya ony jsou
na jeho stlaně a říkají, co chce.
s matkou i se svou ne]'mladší se-
strou přitom tIáví oba starší sou.

Iozenci mnoho času. Viděla jsem
i obě dívky, jsou inteli8entní, milé;
všichni souIozenci spolu vycháze-
jí na první pohled zcela normálně
a působíve společnosti otce jako
funkční rodina.

Jaími]a cábová se mnou hovo
řit nechtěla. Koňunikovala pouze
pIostiednictvím svého právního
zástupce, masistla Rybáře. Jeií
zprostředkované vyjádření k celé
kauze se většinově točilo kolem

toho, Že Pan Gába není dobrý otec
a dětmi manipuluje.

K samotnému incidentu miVa.
dim Rybář sdělil za pení Gábovou,
Že v době před pátkem 22' záíí2o17
byla na školním kursu se svými
Žáky. Vtomto týdnu jeií muž pro.
hledával ieíí věci. Poté' co se vIá'
tila domů, ji se svými ziištěními
konfrontoval a následně došlo
ke konfliktu.

,,Nevěiím tomu, že byste sku

tečně mohlavzít za pravdivou tu
veÍzi, pod]e níž tobyla má k]ient
ka,]'enŽ byla nenadále po návÍatu
z týdenního kursu konfÍontována
s obviněním z nevěry, kdo napa-
dl fyzicky mnohem léPe dispono.
vaného Ing. Gábu, pakby si sama
způsobila zranění vyŽadující dvou.
aŽ třítýdenní léčbu, jeŽ byla zachy-
cena na řadě fotografií, a pakby se

. nechala hospitalizovat ve Fakultní
nemocnici vostÍavě na tak dlouho
dobu' abyzatím ]'ejí děti (o nichŽ
oběma Iodičúm šlo pochopitelně
neivíce) mohl In8. Gábazcelabez
překáŽek ovlivňovat proti ní. Ne.
věřím tomu, že sí sama dostatečně
nezváŽíte, ]'ak asi plobihal l.onflikt
poté, co celý týden ht. Gába pátlal
ve věcech a komunikaci mé klient.
ky, čelcal, až se vrátí, aby ii mohl
konflontovat se svými zjištěními,
s jeho osobnostním vybavením
a s jebo fyzickou převahou.,.

sLABÁ ŽENA
Při čtenivy]'ádřeni od Vadima Ry.
báře (]'ehoŽ Žena ie soudkyní okles.
ního soudu v ostravě, tedy kole.
8yní soudkyně Jany Bochňákové,
kteÍá lozhoduje v l(auze Gábových)
si nemůŽu nevybavit slova Tomáše
Zdechovského, europoslance, jenž
se tímto případem zabývá: ,Man-
Želka obvinila manŽeIa z Íyzické.
ho napadení. Jasně, ona ie slabá
Žena a on silný n]uŽ. Navíc jí přišel
na nevěIu. TakŽe je to jasné iáko
faclG. Důkazy ale hovoií o opaku]
Kauza je podle ]]rěvlcholem dí1e'
tantství některých advolétů, poli-
cistů, státních zástupců' soudců,
soudníctr znalců i samotných lél(á.
řů. o sPlavedlivém pÍocesu nelze
vůbec hovořit...

,,BYL JSEM TAM,

KDYŽ MAMKA

UH0DILA TÁTU

A zN|Č|LA MU

P0číTAc.,,

IT specialiste Malek Gába se
na něj obrátil s Žádostí o pomoc,
plotoŽe uŽ pIý nevěděl, ]'ak se do'
moct spravedlnosti.

,Jakovýchto Žádostí dostávám
Iočně hromady a větŠina z nich
končív koši, plotoŽe ziistíme, že
isou neoplávněné. Tady jsern sa'
mozřeimě taky zpÍvu váhal, raději
].sem piedem skeptický ale nako.
nec mě o tom, Že pan Gába mluví
pÍevdu, nePiesvědčil on nebo ně
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Kauza GábovýCh j€ oto ší|enější'že v ni nejde o žádné peníze, moc' s|ávu... a|e PodIe vš€hojen o čirou mstu

kdo z jeho okoli, ale listinné důka-
zy a podklady,., vysvětluie Tomáš
zdechovský.

PIávě v podobných emočně e ci.
tově vypjatých kauzách kolem
Íozvodů isou důkazy třetích stran,
svědectví zasehujících policistů
a případné lékeřské zplávy zásad.
ní. Á o údobydůkazy, svědectví,
dokumenty a znalecké posudky,
čachry a kouzla s nimi jde v kauze
Gábových především.

Když člověk čte a plochází ma
teliály a tal<zvané důltazy, vidí, co
z nich soudkyně připustila, a jak
naopakněkteÍé byly a ].sou záměI
ně itnolovány či zkleslovány, ne
můŽe si nevybavit kauzu Kramní
I tam se připouštělo pouze to' co

,,TATO KAUZA

PR T]l STAVU J E

oALŠí 0sTUDilÝ

S PRAV EB LN Í1 ST I."
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hrálo do not obŽalobě. obviněný
neměl odprvních dnů šanci.

Navíc se zdá, Že soudkyně Boch
ňáková' jež se mnou o kauze od.
mítla hovořit, zvo]ila soudě podle
toho, jak iednostlanně postupuje
optiku klasického genderového
steleotypu: slabá žena a silný muž'
ktelý když přijde na ženinu ne.
věru, iípáÍubalí. Žena je e pdoli
v případech fyzického násilí obět.
Ženství slouŽí;.ako důkaz.

osTRAVsKÁ MAFIE
,,Zásadní ]'e hospitalizace JaŤmi.
ly Gábovév nemocnici s údainou
diagnózou zlomenina čelisti. Čím
létaře přesvědčila, aby jí vyšli
vstříc?.. Tomáš Zdechovský Iozho.
dí rukame.

,,To, Že následně znalecký posu
dek zadala policie doktoru Itoru
Dvořáčl@vi, nechvalně známému
Především z tauzy Petla Klamné
ho, ktelý pÍacu]'e na pozici před-
nosty Ústavu soudního lél(ařství
Fakultní nemocnice v ostÍavě, už
jen celou kauzu dokresluie," pokra
ču]'e euloposlanec'

,,Jeho podřízenými jsou ]ékaři,

kteří pIo policii vyp.acovali od.
borné vy jádření k utrpěným zía.
něním Jalmily Gábové. všichni
tři lékaři byli tedykolegové lékařů
z Kliniky ústní, čelistní a obličejo-
vé chilurtie, kteří JaImilu Gábo
vou takzvaně 1éči1i,.. iíká Zdechov.
stoí

soudní znalec I8oI Dvořáček ie
slavný neien v ostlavě. Jeho jmé
no se poií hlavně s případem Petra
Klamného, v němž plávě on a jeho
oddělení předvedli, jak ochotu na.
psat a opatřit fazítkem na přání
vyšetiovatelů cokoliv, tak také vI
cholnou neprofesionalitu hrani
čicí s úmyslným manipulováním
důkazy (PIávě Dvořáček iakoby
omylem zlikvidoval jediné vzorky
tl(ání' jež mohlyvnést do záhad'
né smlti matky a dceryv etyptské
Huí8hadě světlo a případně očistit
Petla Klamného, jenŽ byl zá jejich
vraŽdy odsouzen). Dvořáček je také
známý tím, že dotáže vyhotovit
i čtyŤi stovky znaleckých posudků
Iočně.

,,Tomu iílúm superschopnost.
Není divu, kdyŽ působí v poladním
orgánu KIajského souduv ostlavě

pIo oblast zdÍavotnictvi,.. kloutí
hlavou europoslanec.

Už jenřečnicky se Ptá, iakvůbec
zvládá ještě své další povinnosti
ne;en vnemocnici' ale i na lél(ai'
ské fakultě: ,,Přiznávám, Že mě
děsí, jak celý tento vlastně nedů-
leŽitý případ Gábových kopíruie
lQuzu Klamný MůŽe se pak člověk
divit, že se mluví o ost1avské ius
tiční mafii?..

DŮKAZY NA zAKÁzKU
Tomáš Zdechovský sumaIizu]'e,
Že obŽaloba ploti Malku Gábovi se
zakládá na výpovědích manželky,

'eji 

sestly a matlry. Všechny třivý-
povědi isou ale podle něj v naplos
tém Tozpolu s úředními zázna-
my policistů, kteří byli přivoláni
na misto incidentu, á se svědec.
tvím syna ondřeie.

,,Klíčovou loli sehlálá samo-
zřejmě i vyiádření lékaŤů z ÚsL
FN ostlava. Konklétně se iednalo
o nepIavdivé odbomé vyjádiení
k iejímu znnění ze září 2017 ataké
o nepravdivý posudek znalce Ito.
ra Dvořáčka. Ploblémy s přeska.
kováním ]evé čelisti měla Jalmila

PRIPAll SELHANI



Gábová více neŽ deset let a věděly
o nich i všechny tři iejich dětí'
obžalovaný Malek Gábe si Proto
Íeťhal vypIacovat í1stavni znalec.
ký posudek lF Univerzity Pa1acké.
ho v olomouci z oboru radiologle,
stomatochiIul8ie a neuÍo1ogie.
Znalecký ústav doše] na základě
poskytnuté zdlavotnické doku
mentace kzávěru, ž€Jarmila Gá
bová neutrPěla ani otřes mozku,
ani zhmoŽdění l(Iční páteie, a do
konce ani zlomeninu čelisti, Ie
spektive kloubního výběžku man
dibu]y v]evo' Znalecký posudek
také uvádí, Že nedošlo k Žádné pra.
covní neschoPnosti de]ší neŽ sedm
dní, plotoŽe Jarmila Gábová ne.
utIpěla Žádné zIanění. V posudku
je ]'asněr.ečeno, Že ostravští lékaři
Postupova]i nespIávně,., tvldí Zde-
chovský, dostává se u toho do varu
a dodává: ,,z ústavního posudku
mimo jiné vyplývá, Že znalec ltor.
Dvořáček si ke svému posudku
nevyŽádal ani jeden radio1ogický
snímek a nález sPecialisty radio.
Ioge z 22. záÍi 2oI7 l9Í\o!ova] ' Jeho
posudek nemělbýt vůbec připuš
těn státním zastupite]stvím ani
okresním soudern, neboť je nezá
konný losudek doložený policii
neměl znaleckou doloŽku a ani zde

Europos|an€c Tomáš zdechovský se nebojí mIuvit rovnou o ostravskéjustiční
máfii' Připad Gábových to podIe néjjen potvr,uje.

:

:

,a

nemoh1abýt u stanoviska znalce
zaručená nestrannost a oPIávněné
pochybnosti musely panovat i ko-
]em j€ho kompetentnosti.''

šptčxa lroovce
Rozporů, pochybných důkazú,
nálezů, zía1šovaných a upIavova
ných 1ékařských záznámů (]'cdna

z lékaiek postavila se na stra
nu Jaťmi]y Gábové prý proto, Že jí

bylo Ženy dek]áIující ohÍoŽení 1íto,
a tak do své zprávy napsa]a i to, co
nebyla pravda ' se České lékaislré
komoře, na niž se pan Gába obrátil,
k menipuiaci s fakty přiznala) je
v ceIé zdán1ivě baná1ní manŽelské
lapálii plno.

To vše je moŽné i kvillí soudi<y.
ni, jíŽ navíc ani tIochu nevadi, Že
spis ].c nekompletní, chybějí v něm
zásadDí důI(azy e ]istinY, důka

HEST

,9"
ř.i
!6:c3,-N aco ěoc !

oc
N ,..i.: Dita TáboÍská

.,, ce]néiazyky
Tchaiwanec Bao se snaŽi
mit ce]ý Žjvot Pevně
v Íukou. Mó skvělou
kariéru, děti s prestiŽními
školami, a dokonce se
zdá, Že jei netiŽi alli
neiunkčni vztah s b}'valou
manŽelkou sedrikou' Na
,rchái-wanu jde přece o to,
aby č1ověk nezhati] tvář_
at'se děje cokoli.
349 Kč Česká be|etřie

ri"-i

N

Pe s tré lit e r ární zážitky

j;].ť 
'an 

Němec' Petr vizina''., znamení neznámého
Rozh ovoÍ y o spi I itu al ítě

Jaké to je, kdyŽ človék hledá sánr sebe a naidc
něco da]eko vic? Devět rozhovorů o vnitřnínl
/ivole' Llť\il piIbchů U lon]. nc cU j.mL
zapomněli. Mezi dotazovanými jsou napřik1ad
kněz, básnik, ekolog, filosofka i řádová sestra'
369 Kč Non-fiction

r:, tames Nestor''i Dech
V posledních letech se zdá' že |idé isou čím
dál posedleiŠi zdIa!rym zivotnIm 5tylem.
Více sportujeme, zaiímáme se o splávné
stravovací nálYky, otužuieme se. Je tu Však
jeden proces, k němuŽ obracíme pozornost
áŽ ve chvíli potíŽí: dýchání. Zapomněli
jsme snad tu nejpřirozenější věc na světě?
399Kč Non-fi.tion 4e

Inaginati\'ní povidková sbí.ka od auto.a bestsc]leru
Prcblén |ří lěLes ' \,, tčchto přibézích o slunečni sřnrti'
tnimozenl.Lic| ci\ilizd.Ich nebo.ť5lo\án' clsťm
a vesmílem na;dou čtelríři podnětné meditace o technologii
i unrění, kontrast€cb íozlehlosti a mikoskopičnosti světů,
ale i o nekonečném boii nlezi Životem a smÍtí.
399 Kč sci.fi

zy nesp]ňují zákonné požadavky,
piepisy zv11kových záznamů jsou
chybné..'

,,AniŽ se soudkyně Jana Boch.
ňáková jakýmkoliv pIocesně při-
jate]nýln zPúsobem vypořáda1a
s důkázy pied10Ženými Malkem
Gábotl, oslovuje dá]ší a další znal
ce, které Pojí přáte1ský a plofesní
vztah s doktorcn ]torem Dvoiáč

, l.em a doktoÍemJiřím stÍánským,
přednostou KÚČoCIl řN ostrava'
Geneze přibiIání Znalců mluví
sama zá sebe,,, vypočítává eulopo.
slanec Zdechovskí

Zmínit všechna pochybení
soudního zna1ce Dvořáčka, policie,
státního zastupitelství a soudu by
podle nčízabralo hodiny' ,,'l.áto ně
kolik 1et se táhnoucí káuza pře.l.
stavuje da1ší ostudný piiPad se]há.
ní splavedlDosti u nás. A ke všemu
se na tom přímo Podílejí ortány
činné v tlestnín řízení''.

Dodává také, že kauza cábových
je bohuŽel šPičkou ledovce podob-
ných příPadů' jichž jc u nás nepo.
čítaně' Automatický předpoklad,
jenž je ve společnosti zakořeněn,
žc Žena je přiIozená oběť, a muŽ
tedy nrusí být a8IesoI, evident
ně ohložuje právo na spravedlivý
proces. E


