
Příběh č. 6 – NÁBOŽENSKÝ EXTREMISMUS – upálený 16letý učeň

Rád bych uvedl příběh, který se stal v Praze. Z důvodu mlčenlivosti
a s ohledem na zúčastněné osoby neuvedu přesná jména a adresu škol
a dalších subjektů. Asistoval jsem u případu upálení mladého muže v Pra-
ze. Bylo zde důvodné podezření, že se tento mladý muž ve věku 16 let za-
pletl se satanisty. To se však v průběhu vyšetřování nepotvrdilo. Tomuto
chlapci budeme říkat David. V období tzv. protestu jsou mladí lidé velmi
ovlivnitelní, jejich jednání má silné emoční zabarvení a některé problémy
řeší radikálně. David pocházel z rodiny, která měla silně zakořeněnou ka-
tolickou víru. Prostředí, ve kterém vyrůstal, bylo touto vírou významně
ovlivněno. Šestnáctiletý kluk v době dospívání hledá svoji životní cestu,
přichází na chuť různým radovánkám a samozřejmě i sexuálním rados-
tem. David však, i když toužil po všech těchto životních zkušenostech, byl
ovlivněn rodinou a začal prostředí, ve kterém vyrůstal, nenávidět. Hledal
jinou cestu, a tak díky svému kamarádovi našel na internetu Satanskou
Bibli.

David byl hodný chlapec s bezproblémovým vystupováním. Ve škole to
byl průměrný student. Na první pohled to byl klučina s problémy přimě-
řenými věku. Katolické prostředí domova však nenáviděl. Společně s ka-
marádem, který ho seznámil se Satanskou Biblí, říkejme mu Robert, a ka-
marádkou utekl z domova. Tajně bydlel v přízemí domu otce kamarádky.
Její otec, se kterým žila po rozvodu rodičů, byl podnikatel, který si ani ne-
všiml, že v přízemí domu je někdo tajně ubytován. Na svoji sedmnáctile-
tou dceru neměl čas a nezajímal se o její dospívání. Jí to nevadilo a společ-
ně s Davidem toho důkladně využili. Dívce budeme říkat Lucie. Ta Davida
seznámila s kouzlem sexu. On jí na oplátku ukázal Satanskou Bibli a s Ro-
bertem se společně pokoušeli provádět různé rituály. Lucii přitom použí-
vali jako oltář. Po nějakém čase i díky nedostatku financí se David však
vrátil domů. Tam se však nic nezměnilo. Situace byla pro něho neřešitelná.
Došlo u něho dokonce ke změně vzhledu a oblečení. Nechal si narůst dlou-
hé vlasy a začal chodit zásadně v černém oblečení s různými satanskými
doplňky. Ve škole se mu zhoršil prospěch. Stal se z něho samotář, který se
ve volném čase scházel jen s Robertem a Lucií. Prováděl rituály dle Satan-
ské Bible. Doma však začaly velké konflikty s rodiči. Na protest proti nim
nakreslil na strop svého pokoje veliký pentagram. V tuto chvíli začal hovo-
řit o sebevraždě. Svěřil se Robertovi, který mu to rozmlouval, ale nikoho
na tento problém neupozornil. Pro Davida byl život jako jeden velký neře-
šitelný problém. Osudného dne přišel David k Robertovi s nápadem, že
udělají na kraji města satanský rituál a ve finále zapálí na zemi obrovský
pentagram. Robert souhlasil, a tak se sešli na konci jedné ze silnic. Je zde
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také benzínová pumpa. David nechal Roberta u silnice a šel koupit benzín
do kanystru, který si přinesl z domova. Robert stál na druhé straně čtyř-
proudé silnice s batohem, který mu zanechal David, a netušil že je v něm
dopis na rozloučenou. David natočil do kanystru benzín, zaplatil a posta-
vil se naproti Robertovi. Oba oddělovala silnice. David na Roberta zamá-
val a polil se benzínem. Robert ještě viděl, jak David škrtnul zapalovačem
a náhle se změnil v hořící pochodeň. Již mu nemohl nijak pomoci. Přijela
záchranka a hasiči. Bylo však již pozdě.

Po provedeném šetření jsem zjistil, že společně s policií prováděl šetření
OSPOD. V rodině byly další děti. Nakonec byl případ místně příslušnými
orgány Policie ČR odložen s tím, že může být znovu otevřen po šetření or-
gánů OSPOD. Podstatné je, že nejvíce byli potrestáni rodiče. Přišli o svého
syna.

Tomu bylo možné předejít, kdyby lidé v okolí Davida a zejména rodiče
byli více všímaví a změnu v chování Davida začali včas řešit. Také David
měl své problémy s někým řešit a neuzavírat se do sebe. Na všem nesou
vinu také jeho kamarádi Robert a Lucie. Jak ale přesvědčit mladé lidi v ob-
dobí zrání, že se o své problémy musí podělit s dospělými či odborníky?

Příběh č. 7 – DIVÁCKÉ NÁSILÍ – historie násilností na stadionech

FC Liverpool – FC Juventus Turin
29. května 1985 se v Bruselu chystal zápas finále Poháru mistrů evrop-
ských zemí mezi FC Liverpool a Juventusem Turin. Necelou hodinu před
úvodním výkopem zaútočili angličtí rowdies na sektor italských fanouš-
ků. Při útoku nevydržela zeď dělící oba tábory a zřítila se. V jejích troskách
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našlo smrt třicet devět fanoušků obou klubů a více než čtyři sta jich bylo
zraněno.

Turecko, zápas 2. turecké ligy Kayserispor – Siwas
Krvavá rvačka (pistole, nože, láhve) vypukla mezi fanoušky kvůli neuzna-
nému gólu, vedla ke zhroucení terasy, mnoho lidí bylo ušlapáno při útěku
ze stadionu. Celkem zahynulo 44 a zranilo se 600 diváků.

Sparta Praha ČKD – Dukla Bánská Bystrica (1985, film Proč?)
Navzdory bezpečnostnímu aparátu tehdejšího režimu dochází k výtrž-
nostem i v bývalém Československu. Fanoušci pražské Sparty cestou vla-
kem do Bánské Bystrice zdemolovali celou vlakovou soupravu, znásilnili
jednu z cestujících, soustavně napadali cestující a pokusili se o vraždu vý-
pravčího. Vzorem tohoto řádění fanoušků byly události v Bruselu (viz
výše). Konal se velký proces a mnoho výtržníků skončilo ve výkonu trestu.
Přesto se tato událost stala kultovní záležitostí pro mnohé výtržníky
v současnosti.

13. 1. 1991, Orkney (Transvaal), JAR, přátelský zápas Kauter Chinefs –
Orlando Pirates, 20 000 diváků. Uznání sporného gólu ve druhém poločase
přátelského zápasu kaziče Chiefs vyvolalo rozsáhlou bitku v přeplněném
hledišti. Výsledkem bylo 40 ušlapaných nebo umačkaných a 50 zraněných
fanoušků.

17. 11. 1982, Pascal Guerrero, Cali, Kolumbie
Opilí fanoušci házeli láhve a petardy po divácích na nižší tribuně. V náva-
lu paniky při útěku bylo 24 ušlapaných (z toho 12 dětí) a dalších 250
zraněných.

Tribuna v Bradfordu (Velká Británie, 1985)
Během 30 minut při řádění fanoušků lehl popelem dřevěný stadion
v Bradfordu. Více jak 56 lidí zahynulo a dalších 265 bylo zraněno.

Příběh č. 8. – DIVÁCKÉ NÁSILÍ – svastika na stadionu

V minulosti jsem se podílel na bezpečnostních opatřeních při zápasu Sigmy
Olomouc s SK Slavia Praha, tč. na stadionu na Strahově. Již při příjezdu ra-
dikálních fanoušků hostů se nám zdálo něco nenormálního. Někteří fanouš-
ci z tvrdého jádra hooligans a ultras přijeli v černém oblečenía v bílých
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košilích. Nepřirozené oblečení pro fanouška stojícího v tzv. kotli. Vysvětle-
ní přišlo po zahajovacím hvizdu rozhodčího. Fanoušci v bílých košilích si
v sektoru pro hosty stoupli tak, že vytvořili hákový kříž, tzv. svastiku. Sa-
mozřejmě muselo dojít na požádání policie ze strany pořadatelů k nápra-
vě. Sektor hostů zabrali televizní kamery a vše viděly tisíce lidí na televiz-
ních obrazovkách. Po zápase se vyhodnocovaly kamerové záznamy na
stadionu, aby mohlo dojít k dalšímu opatření ze strany Policie ČR. O této
skutečnosti však média nehovořila. Přitom by stačilo, aby na stadionech
platila stejná pravidla jako na těch anglických.
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