Prasata táhnou Zemana na Hrad, řekl
Hřebejk
Známý advokát, bývalý senátor Jiří Vyvadil podává
trestní oznámení na režiséra Jana Hřebejka a to v
souvislosti s výroky, které Hřebejk řekl v sobotu
televizi Prima. Režisér, fanoušek knížete Karla
Schwarzenberga, nazval totiž Zemanovy
podporovatele rudými a hnědými prasaty.

„Kolem celé prezidentské kampaně bylo mnoho sporných výroků ze strany umělců, ale toto, co řekl
Hřebejk, už přesahuje hranici,“ sdělil Vyvadil ParlamentnímListům.cz.
„Naprostá hanba je, s čím Miloš Zeman přišel ve druhém kole - přišel s naprosto estébáckým a
fašistickým svinstvem a to se mu vymstí. Rudá a hnědá prasata táhnou lháře a demagoga na Hrad,“
sdělil známý režisér Jan Hřebejk v sobotu večer v Lucerna Mucic baru, kde příznivci Karla
Schwarzenberga čekali na to, jak dopadne druhé kolo prezidentské volby. Problémem ale je, že to
sdělil přímo do kamery televize Prima Family. Jeho vyjádření pak televize odvysílala večer v rámci
hlavních večerních zpráv.
Jenže to nenechalo chladnými kupříkladu místopředsedu Senátu Zdeňka Škromacha (ČSSD), jenž
patří k Zemanovým zastáncům v ČSSD, anebo hudebníka a dirigenta Felixe Slováčka.
„Takže takto vidí občany naší země pražská kulturní fronta pana Schwarzenberga? Co by asi dělali,
kdyby jejich guru vyhrál? Ten ctnostný kníže ani nebyl schopen uznat volební porážku a popřát vítězi
demokratických voleb. Smutné,“ konstatoval senátor Škromach na svém facebookovém profilu.
„Já jsem člověk, který nebyl nikdy spojen s žádnou politickou stranou a nejsem ani hnědý a ani rudý
prase. Zdá se mi ten výrok pana režiséra proto hodně nevkusný,“ řekl dnes ParlamentnímListům.cz
Felix Slováček.
Nic dosud neodvolal
Hřebejk totiž dosud svá slova neodvolal a ani je nijak nevysvětlil. ParlamentnímListům.cz dnes
dokonce nebral telefon a neodpověděl ani na SMS zprávu.
Podle bývalého poslance, senátora (za ČSSD) a také někdejšího soudce Nejvyššího správního soudu
Jiřího Vyvadila je ale vcelku jedno, kam režisér mířil svá slova o „hnědých a rudých prasatech“, která
táhnou lháře a demagoga na Hrad.
„Mne je úplně jedno, kdo si o těch jeho výrocích co myslí. Já to ale vidím jednoznačně, a i senátor
1/2

www.rodon.cz

Zdeněk Škromach to vidí jednoznačně. A je téměř jedno, koho tím měl na mysli. Někoho tím na mysli
měl, ale to se neříká do televize. Toto je výrok neomluvitelný,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz
Vyvadil.
„Já o té celé věci přemýšlím minimálně čtyři, pět dnů. Tam je celá řada výroků ze strany umělců
kolem prezidentské kampaně, ale toto přesahuje hranici. Kdyby to bylo uvedeno někde na Facebooku,
tak připouštím, že mu mohou prasknout nervy. Toto ale bylo řečeno pro televizi. Mám pocit, že nikdo
nemůže být povznesen nad ty ostatní,“ řekl také Vyvadil, podle něhož se Hřebejk mohl dopustit
trestného činu výtržnictví.
„Bez nejmenších pochyb výrok Hřebejka, který označil voliče kandidáta a následně zvoleného
prezidenta Miloše Zemana za rudá a hnědá prasata a učinil tak v mimořádně sledovaném televizním
pořadu televize Prima family se dopustil hrubé neslušnosti nebo výtržnosti a s ohledem na okruh
dotčených, tj. již zmíněných 2,717 milionu voličů mimořádné intenzity a naplnil tak znaky přečinu
výtržnictví podle § 358 odst. 1 Trestního zákoníku,“ informoval dále Vyvadil.
Bude zastupovat každého, koho výrok poškodil
Trestní oznámení na režiséra prý podá na policii během pátku. „Žádám, aby policejní orgán zahájil
úkony k prošetření mého trestního oznámení,“ doplnil k tomu.
Vyvadil navíc prý jako zmocněnec převezme bezplatně zastoupení každého, kde se výrokem
Hřebejka cítí být morálně hluboce dotčen. „Kdo chce být takto zastoupen, nechť se na mne obrátí na
e-mailovou adresu: J.Vyvadil@seznam.cz,“ doplnil právník s tím, že samozřejmě nežádá, aby byl
režisér za svá slova režisér nějak „drakonicky odsouzen“, ale jde mu prý o to, aby byla nastavena
nějaká norma, že takto se prostě chovat nikdo na veřejnosti nesmí.
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