Tisková zpráva České protipirátské unie z 3. listopadu 2009
Během prvních pěti dní od premiéry posledního snímku
Michaela Jacksona přistižen již čtvrtý pirát

Praha, 2.11.2009: O tom, že piráti jsou nepoučitelní, svědčí již čtvrtý případ odhaleného pirátství filmu
Michael Jackson's This Is It. Policie místního oddělení Prahy 5 zmařila další pokus o natočení pirátského
záznamu posledního snímku někdejšího krále popu a včera v podvečer, cca hodinu po začátku promítání,
vyvedla mladou dvojici z pražského multikina Palace Cinemas Nový Smíchov a znemožnila jí tak v dalším
pokračování protiprávního jednání. Personál kina zpozoroval asi 15 minut po začátku představení pár, který
natáčel záznam filmu na mobilní telefon, a přivolal policii. Jednání podezřelé dvojice personál kina do
příjezdu policejní hlídky monitoroval,a potvrzuje, že záznam byl pořizován zcela vědomě a úmyslně.
Dvaadvacetiletý pachatel policejní hlídce pořizování záznamu přiznal s tím, že jej pořizoval sám a jeho o dva
roky mladší společnice se na tomto jednání nepodílela. Případ dále šetří policie.
První útok na poslední snímek někdejšího krále popu byl zaznamenán v premiérový den odpoledne v
jihlavském multikině CineStar, kde si jej při premiérovém promítání nahrávala na mobilní telefon dvacetiletá
mladá žena. Skončila v rukou kriminalistů a bude pravděpodobně obviněna ze spáchání trestného činu. Ten
samý večer byl pak v českobudějovickém multikině CineStar přistižen asi 25letý muž z Táborska, jak snímek
nahrává fotoaparátem s videorežimem. Pirát se na svůj čin vyzbrojil i slzným plynem, kterým napadl
zaměstnance kina. Následně se pokusil o útěk a vymazání pořízeného záznamu. To se mu však nepovedlo
a byl zadržen do příjezdu policie. Dva zaměstnanci kina museli být po zasažení slzným plynem do očí
ošetřeni rychlou záchrannou službou. Policie nyní prověřuje podezření ze spáchání trestného činu
porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1
trestního zákona a pachatele zároveň šetří v přestupkovém řízení pro přestupek proti veřejnému pořádku za
ublížení na zdraví. Pokojněji proběhl další pokus o pirátské nahrání snímku Michael Jackson's This Is It den
pro premiéře, 30.10.2009 v Liberci. Personál multikina CineStar zaznamenal diváka, který při promítání film
nahrával na mobilní telefon, a přivolal bezpečnostní službu. Ta piráta okamžitě vyvedla ze sálu a vyčkala
s ním do příjezdu policie, která dále prověřuje, zda 45letý muž spáchal trestný čin.
Přesto, že všechny případy jsou po skutkové stránce zcela jasné a pirátské jednání je ve všech případech
potvrzováno pořízenými pirátskými záznamy na paměťových kartách nahrávacích zařízení přistižených
pachatelů, snaží se někteří jedinci a servery spjaté s pirátskou komunitou vyvolat zdání, že personál kin
persekuuje nevinné diváky, kteří jen vzali bez jakýchkoliv nezákonných úmyslů do ruky mobilní telefon. Tato
tendenční tvrzení jsou naprosto nepravdivá a naopak je ve všech případech třeba ocenit profesionální
přístup zaměstnanců kin. Všichni přistižení hříšníci s mobilními telefony navíc nahrávání filmu přiznali a jsou
usvědčováni i dalšími důkazy. Bezprecedentní je pak jednání piráta v českobudějovickém kině, který se
kromě nahrávacího zařízení vybavil i slzným plynem a s cílem vyvolat zmatek napadl zaměstnance kina a
pokusil se o útěk a zničení důkazů.
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