SMRTÍCÍ HMAT A RÁNA PĚSTÍ. BRATR ZNÁMÉHO FOTBALISTY
MÁLEM NEPŘEŽIL PŮTKU NA HŘIŠTI.
Zásahem záchranářů a policistů skončilo minulý víkend fotbalové utkání III. třídy mezi Radlíkem a rezervou
Hvozdnice. Jan Hušbauer, bratr fotbalového záložníka Josefa Hušbauera, po konfliktu se soupeřem z
Radlíku Janem Češkou skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče. O brankáře Češku se nyní zajímá
policie.
Podle webu fotbalunas.cz byl zápas ukončen v 84. minutě na pokyn rozhodčího. V jedné z vyhroceních
situací se domácí brankář Jan Češka pustil do protihráče Jana Hušbauera. Mezi fotbalisty však nedošlo na
pěsti. Podle právního zástupce Hušbauera Juliuse Kramariče jeho klienta Češka přiškrtil. A to tak silně, že
mu musel další spoluhráč poskytnout první pomoc.
„Můj klient byl napaden brankářem druhého týmu a to tak, že mu brankář zamáčkl poměrně profesionálním
hmatem ohryzek. Můj klient okamžitě zkolaboval,“ popsal advokát. „Zranění způsobilo, že se ocitl na
hranici života a smrti.“
Podle vyjádření právníka Hušbauerovi zachránil život spoluhráč útočníka a vrátil mu ohryzek na původní
místo. Potyčka mezi fotbalisty tím však neskončila. Kramarič uvedl, že jeho klient od Češky následně dostal
pěstí do obličej. „Tak jej takzvaně uspal. Opět se dostal do bezvědomí,“ uvedl.
Následně byla na místo přivolána záchranka. Podle advokáta byl Hušbauer následující dva dny na jednotce
intenzivní péče v umělém spánku. Zřejmě také bude mít i trvalé následky.
„Z pohledu lékařů se prý jednalo o pokus o vraždu, protože kdyby ten protihráč nezasáhl a neposkytl pomoc,
tak by nejspíše můj klient na místě zemřel,“ sdělil Kramarič. Každopádně je podle něj jasné, že byl jeho
klient velmi surově napaden.
Redakce kvůli střetu fotbalistů kontaktovala oba fotbalové týmy. Radlík se odmítl k případu jakkoliv
vyjádřit, Hvozdnice na zaslané otázky do vydání článku neodpověděly.
Bratr fotbalového reprezentanta Josefa Hušbauera po víkendovém incidentu leží stále ještě v krčské
nemocnici.
Jeho převoz do zdravotnického zařízení potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.
„V sobotu přijalo operační středisko v 16:48 informaci o napadení muže na fotbalovém hřišti. Po nezbytné
přednemocniční péči byl pacient přepraven do zdravotnického zařízení v Praze,“ uvedla.
Případem se nyní zabývá také středočeská policie. „Policisté z Obvodního oddělení Jílové u Prahy prověřují
okolnosti fyzického incidentu mezi hráči AFK Radlík a SK Hvozdnice. V dané věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uvedl tiskový mluvčí
Zdeněk Chalupa.
Bližší informace k případu neuvedl. Pokud by byl Češka za svůj čin nakonec odsouzen, hrozí mu až tříletý
trest odnětí svobody.
Jméno brankáře Jana Češky figuruje také v disciplinárním řízení, které zahájil Okresní fotbalový svaz Praha
- Západ. Jednání ve věci nařídil svaz na čtvrtek.
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