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Na čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana na Hrad nedorazí hradecký hejtman Jiří
Štěpán (ČSSD), primátor Hradec Králové Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub) ani rektor
Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Nově jmenovaným rektorům Mendelovy univerzity a
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Danuši Nerudové a Petru Oslzlému se nelíbí, že
předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nezaslal pozvánku na inauguraci Zemana
rektorovi Masarykovy univerzity Mikuláši Bekovi.

Dáváte si pozdní večeře? Vědci zjistili, co se poté ve spánku děje s vaším tělem

Štěpán ještě dnes ve 13:00 řekl, že pozvánku nedostal. Později mu telefonovali ze Sněmovny
s tím, že posílají sken pozvánky. "Avizovali, že ji posílají dodatečně a ne v první vlně jako
všem ostatním. Program měnit nebudu. Inaugurace se nezúčastním," řekl Štěpán.

Důvod, proč mu poštou žádná pozvánka nepřišla, mu prý nikdo nesdělil. "Možná je to proto,
že jsem před prezidentskou volbou veřejně podpořil jiného kandidáta než pana prezidenta
Zemana," řekl Štěpán. Podle něho to ukazuje na to, že prezident nemá zájem společnost
sjednotit a být prezidentem všech. "Opakuje se historie, která byla v minulosti již vůči
některým rektorům českých vysokých škol. Teď se to rozšiřuje z rektorů na hejtmany," uvedl
Štěpán.

Primátor Fink byl na inauguraci sice pozván, ale nezúčastní se jí. "Nesouhlasím s lidmi, kteří
obklopují pana prezidenta. Nesouhlasím s tím, že nebyli pozváni lidé, kteří mají být pozváni,"
vysvětlil Fink důvod své neúčasti. Na prezidentskou inauguraci byl pozván i před pěti lety, ale
kvůli jinému programu se jí nezúčastnil, dodal.

Většina rektorů bude Hrad bojkotovat

"Situaci považujeme o to vážnější, že se jedná o dalšího ústavního činitele České republiky,
který se snaží eskalovat napětí ve společnosti," uvedli brněnští rektoři ve společném
prohlášení. Nerudová tím dnes odůvodnila i neúčast na Zemanově čtvrteční inauguraci.
Rektor JAMU Oslzlý, který při prezidentské volbě otevřeně podpořil Jiřího Drahoše, už dříve
řekl, že pozvánku na čtvrteční slavnostní akt dostal, ale omluvil se.

Podle zjištění ČTK se na Hrad z různých důvodu ale nedostaví zřejmě většina rektorů, i když
pozvánku obdrželi. Některým vadí, že nebyli pozváni všichni rektoři, jiní budou v zahraničí
nebo jsou nemocní.

Při inauguraci bude mimo jiné chybět rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča.
"Je nestandardní, aby pozvánka na takovou akci přišla tři dny předem. V tak krátkém čase



není možné změnit dlouhodobě plánované schůzky a program. V současné době jistě hraje
významnou roli také solidarita akademické obce," sdělil dnes ČTK.

Na Hrad nedorazí ani rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. "Pozvánku na
inauguraci prezidenta rektor UTB obdržel, ale akce se nezúčastní, na tento den už měl
dlouhodobě naplánovaný jiný program," vysvětlil mluvčí univerzity Jan Malý.

Z účasti na inauguraci prezidenta se omluví také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který
bude v té době v zahraničí, nebo Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v Olomouci a rektor
Vysokého učení technického Petr Štěpáne, kteří mají dovolenou. Pracovními povinnostmi
svou neúčast zdůvodnili rektor Ostravské univerzity Jan Lata, šéf Západočeské univerzity v
Plzni Miroslav Holeček či rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Hlava
Univerzity Pardubice Jiří Málek nebo rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča se
nezúčastní kvůli nemoci.
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