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 Ватерполисти Црвене звезда говорили су на конференцији за новинаре у Београду о
нападу у Сплиту и истакли да нису имали намеру никога да провоцирају.

  Тренер клуба Александар Филиповић је рекао да су имали обезбеђење од самог уласка
у Хрватску.   

Након тренинга, додаје, играчи су га питали да ли могу да прошетају по Сплиту. Кад су
се одвојили играчи који су хтели да иду у град, видели смо да су у цивилној одећи.

  

"Припадник полиције који је био уз нас, рекао је да мисли да не би требало да буде
проблема. Али, неки играчи испод јакни су имали тренерке клуба, но јакне су им биле
закопчане... Имали смо, практично, и од стране полиције одобрење да оду у град", рекао
је тренер Црвене звезде.

  

Провокација је кад неко виче и скреће тако пажњу на себе, а не кад нетко пије кафу,
додао је.

  

"Они нису шетали Ривом у обележјима клуба нити су узроковали напад", закључио
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је тренер.

  

Капитен Душан Васић је рекао су Милош Максмовић, Александро Краљ и он шетали
Ривом.

  

"Прво нисмо нашли слободан сто, било је много људи... Чим смо сели конобар је
пришао и мало чуднијим, не баш пријатељским тоном, загледао се у грб и питао
Краља шта ти је то на мајици. Краљ му је, мислећи да је реч о шали, рекао грб
Црвене звезде, дошли смо на утакмицу. Конобар му је претећи рекао - немој се
смејати, боље да то сакријеш. Ја сам предложио да променимо локал, момци су гест
конобара схватили као шалу", прича Васић.

  

Сели смо у локал до, додаје Васић.

  

  

"Након 20-ак минута насрнули су маскирани момци, хулигани, дотрчали су с леђа
мени и Максимовићу и почели с ударањем. Краљ је најгоре прошао у свему томе,
куцао је по мобилном телефону и није видео да они прилазе, примио је ударац у
нос, Максимовић и ја по глави и по леђима. Ја претпостављам да им нисам био
нарочито занимљив јер нисам имао клупска обележја", каже он..

  

Краљ је спас пронашао у мору да би, дословно, сачувао живу главу. Имали су предмете
којима су нас тукли, мислим да је један држао нож у руци", додао је Васић.

  

"Људи који су били около... нико није питао треба ли нам помоћ...", рекао је ватерполист
Звезде.

  

Максимовић је казао да нису имали никакву намеру да икога провоцирају.
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Став клуба је да се ради о организованом нападу и линчу. "А шта да су ишли и у
трениркама, је ли то у 21. веку забрањено у ЕУ?", запитали су се челни људи Црвене
звезде.

  

"Кад је почео напад, покушао сам да изађем са терасе, почео сам да трчим према другој
страни Риве, али неки од тих момака су кренули да трче за мном. Имали су палице.
Један ме је погодио палицом у ногу. Протрчао сам до ресторана, замолио сам људе да
ми позову такси, али нисам ту нашао никога ко је у стању да ми позове такси. Па сам
отишао до хотела поред, ни госпођа с рецепције ми није позвала такси. Имао сам срећу
да је наишао такси којим сам онда отишао до нашег хотела", говори Максимовић.

  

Ватерполиста Краљ казао је да је имао јакну, али није био закопчан. Кад му је конобар
рекао да се покрије, прво је мислио да је шала, али онда је схватио да није, већ да је то
речено као претња.

  

"Ударали су ме шакама. У том хаосу, скинула ми се јакна, остао сам насред Риве у
Звездиној тренрци. Тад су се фокусирали на мене. Кренули су палицама, ножевима...
рекли су да ће убити четника, почео сам да трчим да спасим живу главу. У том моменту,
видео сам да један иде ножем према мени, закачио ме ножем по нози", рекао је он.

  

Једино решење за спас је да скочим у море, додаје Краљ.

  

"И полиција ми је после рекла да сам добро урадио. Мислио сам да сам се спасио. Тад су
ме почели гађати камењем, викали да ће убити четника, тад сам бацио све са себе,
скинуо сам, нисам знао шта да радим. Након пар минута хаоса, хулигани су се
разбежали", прича Краљ.

  

Истиче да га је највише заболело што су људи који су се окупили наставили да вичу "убиј
четника".
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"Говорио сам да сам спортиста, ватерполиста... Дошла је полиција и тек тад сам био
спасен", рекао је Краљ и захвалио се сплитској полицији на помоћи.

  

"Хвала полицији која је врло професионално реаговала. Чујем да су ухапшени нападачи,
ово је моја прва и последња изјава", закључио је Краљ.

  

Нападнути ватерполисти кажу да су их хрватске колеге звале и питале како су и
понудили им помоћ.

  

"Још једном хвала свима, након овог важно је да нам дате мир и да ово остане само
ружна прича. Једина подела је она на људе и на оне који то нису, а све остале поделе су
беспредметне", поручили су.

  

Краљ: Викао сам 'Црногорац сам', да би знали кога су убили

  

Голман ватерполиста Црвене звезде Александро Краљ показао је на конференцији за
медије рану на нози, коју му је ножем нанео један од хулигана у Сплиту.

  

Како је рекао, само је пуком срећом сачувао живу главу јер се нападач оклизнуо.

 4 / 5



 Ватерполисти Црвене звезда: У Сплиту су нас напали палицама и ножевима, окупљени нису хтели да помогну; ВК Црвена Звезда: Ради се о организованом нападу и линчу
понедељак, 11 фебруар 2019 20:49

  "Када је конобар у кафићу где смо сели видео испод јакне Звездин грб, пришао је ирекао какав је то грб и претећи рекао боље покриј то. Мислио сам да је шала, потом смопрешли у други кафић и тренутку док сам гледао у телефон пришли су момци са стране.Кренули су ударци, спала ми је јакна и остао сам на сред риве у Звездиној тренерци",испричао је Краљ.   Како је навео, покушава је само да спасе живу главу.  "Остала су ми два мобилна у кафићу, није проблем поломљен нос, колико неке другествари... Имам ћерку од четири месеца, жену... Рекао сам да сам Црногорац, бранио сетим речима у афекту, а у исто време говорио ко сам и шта сам да знају ако ме убију, когасу убили. Трчао сам, када сам видео једног да иде на мене ножем, на срећу оклизнуо сеи само ме закачио по нози. Кад сам схватио да немам избора, једино решење ми је билода скочим у воду. После ми је и полиција рекла да сам добро урадио. Тада су кренули даме гађају каменицама, викали да скидам све са себе. Највише ме заболело што су мепосле вређали обични људи", навео је ватерполо голман.   Он је одговорио и критичарима због тога што је рекао да је Црногорац.   "Мислио сам на дете, жену и само сам хтео да се спасем", испричао је Краљ.  (Агенције)  
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