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После саслушања у полицији, сви навијачи Црвене Звезде, ухапшени јуче у Прагу пре и
после утакмице Црвена Звезда-Славија пуштени су на слободу и кренули су ка Србији.
Навијачи тврде да је полиција без икаквог повода пре утакмице насрнула на њих и, како
кажу, претукла свакога ко им се нашао на путу.

  

Према незваничним подацима којима распложе амбасада Србије у Прагу, током
претходна два дана око 200 особа приведено је због нарушавања јавног реда и мира и
сукоба са полицијом.

  

Прашка полиција и полиција за странце због синоћње туче на Вацлавском тргу и неких
других ситнијих инцидената у граду пред утакмицу привела је укупно 126 српских
навијача а 17 ће одговарати за кривична дела, саопштио је новинарима портпарол
Хулан.

  

"Четворица су приведена за напад на службено лице, један за шарање спрејом а 12 због
изгреда", прецизирала је раније јутрос његова колегиница из прашке полиције Андреа
Зоулова.

  

Укупно 108 српских навијача и један Чех морали су да плате казну за прекршаје а
прашка полиција предала их је полицији за странце. Још 108 српских навијача добило је
само казну на лицу места. У притвору је тада остало 17 српских навијача који су
оптужени за кривична дела.

  

Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је данас да никада неће оправдати било какво
кривично или прекршајно дело његових чланова и присталица, али је за нереде у Прагу
уочи утакмице са Славијом оптужио чешку полицију.

  

Делије су у четвртак неко време били сасвим симпатична атракција за стране туристе,
пошто су у центру, на Старомњестском тргу мирно певали и скандирали подршку свом
клубу али када су се, прилично осокољени чешким пивом, упутили на оближњи
Вацлавски трг ка метроу полиција је морала да их опомене да не узнемиравају туристе.
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Српским навијачима се то није допало, као ни упозорење да не користе мегафон и на
специјалце чешке полиције полетеле су флаше, конзерве, столице и столови из баште
оближњег ресторана који су демолирали.

  

У тучи је повређено осам српских навијача а полиција је данас саопштила да и она има
девет лакше повређених полицајаца.
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