
Amir Robert Zaketović
Amir Robert Zaketović se narodil 7. 10. 1971 v chorvatském Záhřebu, ale 
převážnou část života strávil v Bosně a Hercegovině. Pochází ze smíšeného 
manželství, otec byl katolík a matka muslimka. Po 15 měsících Amirova 
narození tatínek opustil jak maminku tak jeho. Vystudoval hotelovou školu. Po 
dokončení střední školy byl vyzván, aby narukoval do jugoslávské armády. 
Později mu velitel zachránil život, že ho převelel do Záhřebu, kvůli jeho původu,
protože se v armádě nacházeli pouze Srbové. Krátce poté byl převelen do 
vojenské nemocnice, která se specializovala na oční lékařství, kde hlídali zevnitř
a nevycházeli ven po dobu jednoho měsíce. Společně s nim byl Chorvat, který 
také pocházel ze smíšené rodiny a ten ho přemluvil, aby spolu utekli skrz malé 
okénko z budovy, kde se předávali doklady. Utekli a v tu chvíli se ocitli na ulici. 
Neměl kam jít, byl bez dokladů, bez peněz, bez jakýchkoliv prostředků. První 
pár dnů strávil u příbuzných kamaráda, se kterým utekl. Rozhodl se, že začne 
hledat svého otce. Přibližně věděl, kde ho najít. Měl štěstí, že jeho otec vypadal 
velice podobně jako on, jediný rozdíl byl ve stáří. Díky podobě a pomocí lidí 
v Záhřebu byl schopen si s ním domluvit schůzku. Bylo to velice emotivní 
setkání pro oba. Amir se rozhodl, že půjde začít nový život v Německu. Neuměl 
jazyk a byl sám v cizí zemi. Našel rodinu, která měla vlastní restauraci. Řekl mu, 
že u něj klidně bude pracovat, i když za to nic nedostane. „Pomáhali mi tím, že 
mi vlastně nepomáhali“ řekl nám při rozhovoru pan Zaketović. Když mu 
restaurace nedávala něco nového, nabídl mu ředitel jednoho luxusního hotelu 
místo šéfkuchaře. Přijal to. V Německu si našel přítelkyni, která pocházela 
z Česka, a s ní se poprvé podíval do Čech. První jeho slova byla: „Když jsme 
přijeli z osvětleného Německa do České republiky, byla tu tma. Úplně jiný svět.“
Nebyli spolu šťastní a tak se rozešli. Po nějaké době se rozhodl společně 
s kamarády odjet do Nového Města nad Metují, kde se konal ples, na který 
nejdříve nechtěl, ale byl přemluven. Na plese potkal ženu, s kterou si velice 
rozuměl. Po ukončení plesu na ní neměl žádný kontakt. Potřeboval si směnit 
peníze. Řekli mu, že nejlepší kurz je na hranicích s Polskem. Po cestě z Česka za 
ním jelo auto, které ho následovalo až do směnárny. Při vystoupení zjistil, že 
tam byla ta žena, kterou potkal na plese. Tentokrát si již vyměnili kontakt. 
Začali spolu trávit čas a postupem času se vzali a jsou spolu do dnes. Mají 2 
dcery a je majitelem firmy MediLab v Českém Meziříčí, která se zaměřuje na 
zdravotní potřeby.


