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Скуп антиглобалиста и антиваксера у центру Београда званично је завршен и већина
учесника се разишла, али је неколико десетина њих остало на раскрсници Кнеза
Милоша и Немањине улице, односно на Савском трга, где је дошло до инцидената. Група
демонстраната, предвођена рашчињеним монахом Антонијем засула је јајима кордон
полиције у Немањиној, и том приликом је погођен и репортер Н1 Филип Лукић. Преходно
су припадници тзв. "народне патроле" ометали репортерку Н1 Вању Ђурић, ометали је и
спречавали је да се укључи у програм, због чега је реаговала полиција.

  

  

Полицијски кордон на раскрсници Немањине и Кнеза Милоша спречава учеснике
антиваксерског протеста да се приближе парку Мањеж у којем се одржава журка
поводом Београд Прајда.

  

Група демонстраната, предођена рашчињеним монахом Антонијем, у једном тренутку је
засула кордон полиције јајима и том приликом је погођен и новинар Н1 Филип Лукић.
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Raščinjeni monah Antonije jajetom pogodio reportera #N1info  Filipa Lukića https://t.co/3hbSzt
SgE9 pic.twitter.
com/oI9va2vUFi

— TV N1 Beograd (@N1infoBG) September 18, 2021    

Након крактог комешања, полиција је по други пут вечерас привела рашчињеног монаха
Антонија који је том приликом екипи ТВ Н1 добацио да су „промотери беле куге“.

  

Reporterku #N1info  Vanju Đurić pripadnici tzv. &quot;narodne patrole&quot; ometali, vređali i
sprečavali je da izveštava https://t.co/3hbSztSgE9 pic.twitter.com/IjvO4z
TluK

— TV N1 Beograd (@N1infoBG) September 18, 2021    

Део учесника антиваксерског протеста се након завршетка скупа задржао на Савском
тргу, где су припадници тзв. „народне патроле“ ометали новинарку Н1 Вању Ђурић,
упућивали јој увреде и спречавали је да се укључи у програм.

  

Реаговала је полиција која је окружила нашу новинарку и омогућила јој да неометано
обавља свој посао.

  

(Н1)
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