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Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová / 27. 1. 2023 foto VipShow 

Jan Hrušínský žádá okamžitou omluvu 

za lživý článek, pokud se tak nestane, 

podá trestní oznámení  

Oblíbená česká herečka Jiřina Bohdalová v současné době nezažívá nejpříjemnější 

období svého života. Na podzim si hnula se zády a následně skončila v nemocnici. Je 

proto pochopitelné, že pro herečku je nyní prioritou dostatečný odpočinek, aby se pokud 

možno co nejdříve zotavila. Následkem toho Bohdalové nezbývalo nic jiného, než zrušit 

nadcházející herecké závazky a plány, o čemž informoval web Tn.cz. To bohužel 

rozpoutalo konflikt mezi nejmenovaným informačním webem a principálem divadla Na 

Jezerce Janem Hrušínským. 

Jak bylo již výše sděleno, nenadálá situace ohledně zdravotního stavu Jiřiny Bohdalové 

uvedla do nelehké situace principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušinského. V návaznosti 

na nevyhnutelnou skutečnost, že Jiřina Bohdalová nebude v následujícím období moci 

účinkovat v žádném z plánovaných divadelních představeních, se musel Jan Hrušínský této 

situaci přizpůsobit, a to tak, že dle jeho slov okamžitě zablokoval prodej vstupenek na 

všechna představení Gin Game, která měla původně být v prodeji od ledna do března roku 

2023. A právě toto se stalo hlavním důvodem konfliktu mezi principálem a blíže 
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nespecifikovaným webem, který vyústil až v otevřenou hrozbu podání trestního oznámení ze 

strany Hrušínského.  

Nejmenovaný web totiž nepravdivě sdělil čtenářům, že Jan Hrušínský údajně prodával lístky 

na představení s Jiřinou Bohdalovou i v době, kdy už byl obeznámen s tím, že herečka ze 

zdravotních důvodů nebude schopná je odehrát. K tomuto se Hrušínský na svém 

Facebookovém profilu vyjádřil následovně: „Dnes v 10:36 hod. byl lživý článek z webu 

odstraněn. V tištěné verzi ale zůstane tato lež pořád. Trvám na omluvě na stejném místě. Dále 

je v článku zmíněno mé jméno a opakována lež, že Divadlo Na Jezerce vedené Janem 

Hrušínským ještě včera prodávalo na Gin Game vstupenky.“ 

„Pravda je taková: Jakmile jsme se v úterý 10. ledna od Jiřiny Bohdalové dozvěděli o jejím 

zhoršeném zdravotním stavu, okamžitě jsme zablokovali prodej vstupenek na všechna 

představení Gin Game, která byla v prodeji od ledna do března 2023, a okamžitě jsme začali 

volat a psát všem cca 700 divákům, kteří již měli vstupenky zakoupeny. Neověřená lež, kterou 

nejmenovaný deník využil k větší čtenosti je nejen profesně, ale i lidsky odporná, protože 

parazituje na zdraví oblíbené herečky a ještě má vzbudit dojem, že Hrušínský se na ni chtěl – 

prý omylem – obohatit,“ objasnil celou situaci Hrušínský na svém facebookovém profilu. 

Dále znovu zdůraznil, že žádá okamžitou omluvu a pokud se tak nestane, podá na pisatele 

článku trestní oznámení za poškození dobrého jména.  

Zdroj: Tn.cz, VipShow, Facebook 
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