Na psychiatrii v Brně Bohunicích
To hodnocení bylo maximálně pozitivní. Oni se především ztotožnili s těmi
hodnoceními z BIS, kterými jsem musel procházet jako důstojník BIS. Tato
hodnocení jsou také k dispozici.

Otřesný spoluvězeň
Pak mě přemístili na samotku. Já jsem chtěl být sám. Já jsem opravdu nechtěl
být tam pohromadě s nějakým psychopatem. Já vím, že jsou to sice chudáci, ale
já nechci být tam s člověkem, který se třeba pomazává výkaly a kálí na stěně
nebo tak něco...
DN: Tam byl někdo takový?
No jistě, samozřejmě.
DN: Vážně?
Ano.
Zpočátku jsem byl několik dní s jedním asi 55–60 letým člověkem, ten měl kníry
jako Salvator Dalí. A ten tedy úplně... ta jeho hygiena... no bylo strašné. Ale bylo
to jen několik málo dní. Přišel tam můj advokát a já jsem řekl, že já jsem tady
umístěn s takovými lidmi. A on, že to prý není možné. Já povídám, že je to
možné. Najednou, nevím na čí zásah, na něčí zásah jsem byl přemístěn na celu
invalidů, která byla určena pro vozíčkáře, a tam jsem tedy byl sám. Po celou
dobu až do konce. Postoj personálu ke mně byl spíše kladný... Trochu začali
měknout. Že tedy už se ke mně nechovali jako k nějakému nebezpečnému
individuu. Samozřejmě mříže, všechno, bezpečnost, světlo v noci, když dovnitř
vstoupil doktor, tak dozorci byli připraveni k zákroku, atd. Ale už to nebylo tak
razantní.

Našel jsem článek z Respektu
Jednou při takové kontrole cely jsem u záchodů jsem našel takový malý
smotaný papír. Byl to článek z Respektu, jeden bachař mi ho tam nechal. Nechci
ho jmenovat, ten byl na mé straně. Tak tam vyhodil vystřižený článek z
Respektu, abych ho našel. On na mě mrkl, tak ten byl vyloženě na mé straně.

Konec v Bohunicích
DN: Takže jak nakonec skončil Váš pobyt v Bohunicích?
Po té, co komise vytvořila závěrečnou, pro mě pozitivní zprávu, mne nechali
eskortovat zpět na Pankrác. Po dvou měsících.
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