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Друштвеним мрежама кружи видео са градилишта Клиничког центра, који би био смешан
да је само мало мање трагичан, и на њему су радници који имају генералну пробу
аплауза пред долазак председника Александра Вучића и министра здравља Златибора
Лончара.
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На снимку се види како надзорник генералне пробе прво диже елан присутнима тако
што еуфорично говори о напретку Србије током мандата Александра Вучића, а онда
поентира тако што укаже радницима да због свега што су урадили Вучић и Лончар
заслужују аплауз.

  

- Прво ћу ја да кренем да аплаудирам, а онда ви за мном. Хајде да видимо како ће то да
изгледа - чује се на снимку, после чега следи дуг аплауз од којег је гомилу људи који су
видели снимак срамота.

  

На снимку се види старији мушкарац који се обраћа окупљеним радницима који су, како
се претпоставља, учествовали у изградњи Клиничко центра Србије.

  

„То је један од пет највећих клиничка центра у свету, не у Србији или Балкану или некој
тамо Европи, већ у свету“, виче мушкарац са снимка окупљеним радницима и додаје:

  

„Шта да вам кажем о српском здравству? Спасио га је Златибор Лончар“.

  

А током свог обраћања говорио је и о периоду владавине Демократске странке, а
споменуо је и Јевреје.

  

Вучић: Нису ми потребни аплаузи, могу да скупим хиљаду, пет, десет, педесет, па и
сто хиљада људи

  

„Када је претходни режим владао, он је већ почео да даје дозволе за рад неким
државама типа Јеверјима или Израелцима. Шта би било од нас да су они дошли? Па
ништа, умрли би од ковида и разних глупости. Тако да сам хтео да вам кажем каквих
државника има“, испричао је окупљенима.

  

„Ми ћемо њих овако да поздравимо кад буду овде, ја ћу почети да аплаудирам, па и ви
аплаудирајте“, објашњавао је инструкције мушкарац радницима који су почели да
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аплаудирају,  а након тога је позвао све да наздраве уз:

  

„Живела!“

  

Подсетимо, Александар Вучић и Златибор Лончар данас су  обишли завршне радове  на
реконструкцији Клинчког центра Србије, а председник Србије 
огласио се и о увежбавању аплауза
њему и министру здравља.

  
  

Čas političkog vaspitanja i uvežbavanje aplauza na gradilištu Kliničkog centra, pred dolazak @
avucic
i Lončara.
pic.twitter.com/1Ad9Mds64y

  — Kuke i motike (@UsraneMotke) August 3, 2021    

Вучић је истакао да не зна ништа о том снимку. „Ја то не знам, али ја да нападам
раднике због тога нећу, као ни због било чега друго. Видим да вас то мучи и мори
где год да добијем аплаузе, шта ћете, вама сигурно аплаудирају спонтано, а мени
само намештено. Ако ће то да вам помогне да мислите о себи још мало боље и
лепше. Немам појма ни шта су урадили радници, нити сам то од њих очекивао“,
одговорио је Вучић на новинарско питање.

  

Председник Србије тврди да је његово било само да им „пружи руку, пита како
преживљавају врућине, као и да ли раде напорно и да ли могу да заврше све у
року“.

  

„Нису ми потребни аплаузи. На сваку вашу реч свакодневно могу да организујем,
где год да се појавим, да скупим хиљаду, пет, десет, педесет, па и сто хиљада
људи. То не радим никада, јер то би било неодговорно“, рекао је Вучић.

  

(Нова.рс, Noizz)
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https://nova.rs/vesti/politika/aleksandar-vucic-poseta-klinicki-centar-srbije-rekonstrukcija/
https://nova.rs/vesti/politika/aleksandar-vucic-o-uvezbavanju-aplauza/
https://twitter.com/avucic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/avucic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1Ad9Mds64y
https://twitter.com/UsraneMotke/status/1422476398455894110?ref_src=twsrc%5Etfw
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