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 У Бискупији крај Книна 21. августа се догодио инцидент. Окупљени гости кафића
гледали су утакмицу Црвене звезде и Јанг Бојса, кад је 15 маскираних особа упало и
напало госте, међу којима је било жена и деце.

  

  

Како јавља Ферал њуз, повређено је пет особа које су превезене у болницу у Книну.
Међу повређенима је и власник кафића те његова супруга и једно деветогодишње дете.

  

  

 Полиција трага за нападачима, претпоставља се да особе нису с подручја Книна и
околине.

  

Отац младића претученог код Книна: Дошао је крвав и рекао "све ће нас побити"

  

Отац 17-годишњака повређеног у нападу на госте кафића код Книна за време утакмице
Црвене звезде каже да је пустио сина да гледа утакмицу у кафићу у близини кући, а да
му се син вратио кући сав крвав и престрављен. Власник кафића чији гости су нападнути
верује да је све било испланирано унапред.
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"Ја сам био код куће, дете је питало може ли да иде да гледа утакмицу и ја сам га
пустио. Седели смо у кући ја и жена, а он долази сав крвав, уплакан... Каже да
закључавамо све, да ће доћи и побити нас", испричао је отац 17-годишњака који је
најтеже повређен у инциденту код Книна.

  

Он каже да је његов син седео до врата кафића у који су упале маскиране особе и
задобио ударац по глави од особе која је ушла у кафић. После ударца је пао на пад, а
док је лежао, неко га је ударао по леђима.

  

Након што му је син испричао што се догодило, отишао је до кафића, али док је стигао,
тамо више никога није било.

  

Згрожен инцидентом, отац нападнутог тинејџера каже да у општини Бискупија код
Книна живи већ 15 година и да је ово први инцидент на националној основи откако је ту.

  

Власник кафића у којем је петоро особа повређено у нападу маскираних нападача, каже
да је у локал упала непозната група младића, њих између 10 и 15.

  

"Људи су ушли као осице са фантомкама и шипкама. И ту је настала општа туча. Лете
чаше, лете флаше, столови, столице. Скика вриска деце", испричао је власник кафића.

  

Он сматра да је напад био организован и да су нападачи знали да су се у кафићу
окупили Срби.

  

"Један од њих је вероватно дошао у извидницу. Пола сата пре тога је дошао, попио пиво,
није га ни попио и отишао нервозан. И онда после пола сата је дошла та група. На
жалост, ово је боже сачувај. Да људи могу имати такав ум да туку дете, да немају
респекта према женама, према деци... Ја сам навијач и увек ћу бити навијач, али нигде
то нисам доживео", казао је он.
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(Данас)
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