
STRANA  12 TN - ZÁŘÍ 2016Rozhovor

Mohamed Ali pochází z Egyp-
ta a bydlí na Vysočině v Třebíči. 
Přes znalost jazyků pracuje ve 
fi rmě Mann – Hummelu jako 
dělník. Tvrdí, že muslimové 
jsou mírumilovní lidé, až na 
výjimky.   

 Antonín Zvěřina

Nejprve se prosím představte.
Chcete české nebo egyptské jmé-

no?

Oboje.
V Egyptě jsem Mohamed Mahmud 

Ahmed Mohamed Ali Abu Al Nur. 
Tady mám křestní Mohamed a pří-
jmení Ali.

To egyptské je poměrně složité.
Vy tady v Evropě máte jenom 

jméno a příjmení. U nás je to jmé-
no, jméno otce, významní předci až 
dojdeme k příjmení.

Jak jste se do České republiky 
dostal?

Přijel jsem za manželkou a dcerou. 
Za rodinou. 

Vaše manželka je Češka?
Ano, a bydlí v Brně. 

V kolikátém roce jste se sem při-
stěhoval?

V roce 2008.

Takže jste tady osm let.
Právě že ne. Byl jsem tady čtyři 

roky, pak jsem se vrátil skoro na dva 
roky do Egypta a pak zpátky do Čes-
ka.

Proč jste se vrátil do Egypta?
Mám tam svůj byt. Mám tam rodi-

nu, mámu. Když začala v Egyptě 
revoluce, tak jsem se zase vrátil sem. 
Musel jsem si tam vyřídit spoustu 
věcí. Tam jsem pracoval v turismu. A 
musím říct, že je tam mnohem lehčí 
život než tady. 

Z jakého důvodu?
Je tam mnohem méně stresu než 

tady. 

Jsou tam tedy lidé pohodovější?
Samozřejmě. Nemám nic proti 

Čechům, ale život celkově je tam leh-
čí a vlídnější. Například litr benzinu 
tam stojí jednu egyptskou libru, to 
jsou tři koruny. Když si vydělávám 
čtyři tisíce liber, žiji tam jako princ. 

Takže není Egypt chudá země, 
jak si mnozí u nás myslí?

Je to otázka kde žijete a co děláte. Já 
pracuji v turismu, měl jsem na staros-
ti zhruba 25 hotelů. V každém mám 
zázemí, můžu se tam najíst, napít, 
mám služební telefon, automobil. 

Jak je to u vás s cizími jazyky?
Můj táta pochází z poloostrova  

Sinaj, to je na hranici mezi Egyptem 
a Izraelem. Takže umím arabsky i 
hebrejsky. Egypt byl anglickou i fran-
couzskou kolonií. V Egyptě je trochu 
jiné vzdělávání než u vás. Prvních 
šest let je to základní škola, a další 
tři roky přípravná škola. V základní 
škole se učí děti anglicky, v přípravné 

francouzsky. Od malička jsem se učil 
čtyři jazyky. Poté jsem studoval něm-
činu, při práci jsem se naučil ruštinu, 
italštinu, částečně španělštinu a tady 
v Česku také češtinu.

Byl jste také v armádě?
Ano, jako vojenský potápěč. 

V Egyptě je asi 65 procent zbraní 
z Ruska. V armádě byl povinný jazyk 
ruština. To mně pomohlo na začát-
ku u vás, kdy jsem nemluvil česky. 
Starší lidé ruštině rozuměli. Byl jsem 
taky v Německu, kde naše vzdělání 
neuznávají, studoval jsem tedy zno-
vu vysokou školu v oboru ekonomie 
v Roseheimu. V Egyptě jsem ještě 
vystudoval také čtyřletý obor kaligra-
fi e. Tento obor se v České republice 
nevyučuje.

Říkal jste, že pocházíte z prostře-
dí mezi Egyptem a Izraelem...

Já ne, moje máma pochází ze seve-
ru, z delty Nilu. Táta a jeho rodina 
pocházejí z poloostrova Sinaj. Jezdil 
jsem tam o prázdninách, do pouště. 
Tam je zcela jiný život, lidé tam ma-
jí svoji kulturu, dodržují kmenové 
zásady. Já jsem bydlel v Káhiře, ale na 
prázdniny jsem jezdil do pouště. 

Bylo to pro vás těžké přizpůsobit 
se jinému životu?

Mě ten život velice zajímal. Těšilo 
mě, že jsem mohl zcela změnit atmo-
sféru velkoměsta. Káhira má téměř 
22 milionů obyvatel. Je, pokud jde 
o počet obyvatel, dvakrát větší než 
Česká republika. Jedná se o Káhir-
ský kraj, abych to upřesnil, Káhira 
má zhruba patnáct milionů obyvatel. 
Můj děda byl šejk, šéf kmene. Moje 
příjmení v Egyptě po dědovi zname-
ná Otec světla. 

Jak u nás došli ke jménu 
Muhamad Ali?

Policistka, když viděla tu spous-
tu jmen, vzala ta nejsrozumitelnější. 
Mohamed Ali. 

Vaše manželka se jmenuje jak?
Zuzana Ali. 
Jaký je život v poušti mezi jednot-

livými kmeny?
Už spolu určitě nebojují jako dřív. 

Ale vzájemně se respektují. Každý 
kmen má svoje území. Obyvatel dru-
hého kmene tam může na návštěvu, 
může si tam nabrat vodu, ale nesmí 
se tam usídlit. Musí respektovat, že 
ten kraj mu nepatří. 

Přibližte ještě život v Egyptě, 
v poušti...

Egypt dělí řeka Nil na dvě části. 
My říkáme západní poušť a východ-
ní poušť. Východní se nachází mezi 
Rudým mořem a Nilem. Západní od 
Nilu k hranicím s Lybií. 

Většina lidí, kteří žijí v poušti, 
pochází ze Saudska. Někteří beduí-
ni pracují v turismu, protože v pouš-
ti na Sinaji jsou i vyhledávaná safari. 
Někteří mají i své kempy, stylové z 
bambusu. 

Turisti ze západní Evropy tam jezdí 
za romantikou, protože tam je napro-
sto jiná příroda než v ostatních čás-
tech země. Je tam i hora, na kterou 
vystoupal Mojžíš. Je to jediné místo 
v Egyptě, kde můžete najít sníh. Měří 
2.645 metrů od úrovně pouště, asi tři 
tisíce pět set metrů nad mořem. Jen 
bych chtěl říct, že čtrnáct stupňů nad 
nulou už je pro Egypťana zima. 

K jakému se hlásíte náboženství?
Podle rodiny jsem muslim. V Egyp-

tě žije 85 procent muslimů a patnáct 
procent křesťanů. Většina křesťanů 
patří k těm ortodoxním. Slaví Vánoce 
7. ledna jako v Rusku či v Řecku. 

Jak vychází mezi sebou muslimo-
vé a křesťané?

Jestli myslíte běžné obyvatele, 
naprosto v pohodě. V Káhiře naší 
sousedé byli křesťani. Slavili jsme 
stejně jako oni Vánoce. V běžném 
životě bychom ani nevěděli, že jsou 

to křesťáné. Třeba když oni něco 
uvařili, donesli nám jídlo ochutnat a 
naopak. Bohužel někteří lidé použí-
vají náboženství pro politiku. Ale 
mezi normálními lidmi problémy 
neexistují. 

Kolik žije v Egyptě lidí?
Devadesát milionů a deset milio-

nů v zahraničí. To je podobné jako 
u vás, máte deset milionů obyvatel 
a asi jeden a půl milionu Čechů žije 
v zahraničí. Egypt patřil nejprve řec-
ké říši, pak přišli Arabové. 

Co si lidé myslí o islámském ná-
boženství?

Že se jedná o spravedlivé nábožen-
ství. Když tady poslouchám zprávy, 
často si myslím, že existuje jiné mus-
limské náboženství, než co znám, a 
jiný Egypt, než co znám. 

Tady si převážně lidé myslí, že kaž-
dý Arab nebo muslim je terorista. To 
není pravda. 

Muslimové v sobě nemají touhu 
zabíjet. Samozřejmě je něco jiné-
ho, když chce chránit svoji rodinu. 
Egypťané, muslimové a křesťané, 
chtějí žít v míru. Opět, když to někdo 
nezneužije pro politiku. 

Jaký vlastně má Egypt největší 
problém?

Žijeme na hranicích s Izraelem. 
Lidé slyší zprávy, co se děje mezi Ži-
dy a Araby a to je znepokojuje. Tře-
ba USA nechce, aby v Egyptě byla 
demokracie. Protože pak by musel 
prezident poslouchat lid, co chce. A 
lidem se nelíbí, co se děje v Palestině, 
v pásmu Gazy. Jen chci říct, že egypt-
ská armáda dostane ročně zbraně od 
USA za dvě miliardy. Proč, to nevím. 

Dělí se nějak muslimové?
Na světě žije miliarda 200 milionů 

muslimů. Existují muslimové sunnité 
a šíité. Sunnité sledují proroka Moha-
meda, vše co on říkal nebo dělal. 
Sunnit znamená v arabštině cesta. 
Šíité sledují Mohamedovy bratrance. 

Za života Mohameda byl problém, 
jak vybrat chalífa, který bude pro 
muslimy králem. Nejprve vybrali nej-
lepšího kamaráda Mohameda. Pro-
to šíité nemají rádi první tři chalífy 
po Mohademovi, ale až ty následné. 
Sunnité žijí v Egyptě a jsou v poho-
dě. Žena nemusí být zahalená. Šíité 
žijí v Iránu, v Afghanistánu, v Iráku, 
většinou k nim patří i Kurdové.

Setkal jste se v České republice 
s nějakou negativní reakcí na svoji 
osobu?

Pokud budu upřímný, samozřej-
mě. Naposled to bylo v mém novém 
zaměstnání. Poslal jsem tam životo-
pis, do Mann-Hummelu, protože 
tam postrádají na různých pozicích 
lidi, kteří mají ekonomické vzdělá-
ní a zároveň velice dobrou znalost 
cizích jakyků. 

Já jsem vystudoval dvě vysoké školy 
v oboru ekonomie - druhou dokon-
ce v Německu, pracoval jsem jako 
manažer kvality, plynule se domlu-
vím minimálně osmi jazyky dokonce 
jsem vyučoval v jazykové škole a spo-
lupracuji s uprchlickými centry jako 
překladatel. 

 (Pokračování na str. 14)

MOHAMED ALI umí i pěkně malovat.  Antonín Zvěřina 

Nechte nás na pokoji, říká Mohamed Ali


