
Вучић: Милош Земан показао како велики и храбри људи могу да праве историју. Земан: Још једном желим да захвалим српском народу на пријатељству како 1938. тако и 1968.
понедељак, 30 јануар 2023 14:16

 Председник Србије Александар Вучић рекао је на заједничкој конференцији са
председником Чешке Милошем Земаном да је он "показао како велики и храбри људи
могу да праве историју". "Срећан сам што сам имао прилику да угостим Земана, оно што
је рекао пре две године о КиМ остало је у срцима сваког грађанина, тешко да познајем
председника у Европи који има такву популарност као Земан у Србији", рекао је српски
председник.

  

Како је рекао Вучић, „добио је прилику и част да председника Чешке ослови по имену“.

  

„Што би било могуће само на његов предлог, то говори о искреном пријатељству наших
народа и земаља. Емоције су важне, осећања која људи имају страховито важна, али
можда више од тога су важни рационални елементи“, рекао је Вучић.
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Он је додао да је „у претходних 10 година 2,8 пута увећана трговинска размена између
Србије и Чешке“.

  

„То говори да смо нешто успели да урадимо. Укупна трговинска размена у 2022. години
је готово милијарду и 700 милиона евра. Срећан сам што сам имао прилику да угостим
Земана, оно што је рекао пре две године о КиМ остало је у срцима сваког грађанина,
тешко да познајем председника у Европи који има такву популарност као Земан у
Србији. То је због тога што је показао храброст какву готово нико у Европи није, иако
осим главобоље и напада од тога није имао ништа. Показао је како велики и храбри
људи могу да праве историју. Српски народ и грађани Србије то што је рекао председник
Земан никада неће заборавити“, рекао је Вучић.

  

Додао је да има много пројеката на којима раде.

  

„Видим да је реч мир у свету забрањена, више ни мисице ни мистери кад дођу на светска
такмичења не смеју да кажу да су за мир у свету, већ да су за то да се победи онај
други. И на почетку шпанске лиге износили су транспарент на ком пише мир, е онда су то
укинули после два кола и ставили заставу Украјине. Пеаце и мир не може нидге да
спомене“, каже он.

  

"Председник Земан и ја осуђујемо упад Русије у Украјину, поштујемо територијални
интегритет Украјине, слаћемо и даље хуманитарну помоћ Украјини, Србија је једина која
није уводила санкције Руској Федерацији и лако је то могуће објаснити с обзиром на
територијални интегритет наше земље и искустава са санкцијама", подвукао је Вучић. 

  

Учинили сте велику част што сте данас у Београду и надамо се да и у неком другом
капацитету дођете овде у своју земљу, увек ћете бити поштовани и вољени, имао сам
привилегију да разговарамо и да вас назовем пријатељем, истакао је Вучић.  

  

Вучић: Земан ће добити улицу у Београду

  

Моја идеја је да председник Земан добије улицу у Београду, о томе ће одлучити
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Скупштина града, али о томе нећемо расправљати у наредних 30 година, јер се назив
улиза додељује постхумно. 

  

Земан: Хвала српском народу на пријатељству 

  

Председник Чешке Милош Земан се захвалио Вучићу на топлим речима и рекао да је
поносан што има највише српских ордена.

  

"Желим да се вратимо међународној сарадњи и због тога сам пре две године током
посете Вучића Прагу извинио што смо, иако чланица НАТО, дали сагласност за прелет
авиона који су бомбардовали Југославију. Ценим што је и Србија осудила руску агресију у
Украјини, јер не може се дозволити да било која земља нападне свог суседа. Недавно
сам о томе разговарао и у Кини и верујем да би Кина, Србија и Турска могли да имају
улогу медијатора", рекао је Земан.

  

Чешки предедник је честитао Србији на успешним економским резултатима, што је
постигла суфицит у буџету док се многе земље па и Чешка бори са дефицитом.

  

"Желим да поменем и значај Чешког дома кроз који је само 1939. године прошло преко
2.000 Чеха који су бежали од нацизма. Чешки дом ће остати трајан спомен чешко-српске
сарадње који ће се бринути како о економској тако и културној срадњи. На тај начин
ћемо направити нешто што је више него значајно у политици и што вреди више од речи.
Још једном желим да захвалим српском народу на пријатељству како 1938. године тако и
1968. године, и надам се да ће наше пријатељство да се настави и у будућности", рекао
је Земан.

  

  

 (Н1-РТС)
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