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Женска одбојкашка репрезентација Србије освојила је на Европском првенству златну
медаљу. Хиљаде људи дочекало је синоћ испред Скупштине Београда одбојкашице
Србије, освајачице европског злата.

  

  

Председник Србије Александар Вучић организовао је овим поводом пријем за
одбојкашице.

  

Он се захвалио на величанственом успеху, поручујући да неки бројеви говоре више од
свега, када је реч о успесима одбојкашица.

  

- Обориле сте све рекорде када је реч о гледаности неког меча. Никада до сада ниједна
утакмица није привукла оволико пажње. Људи су свим срцем навијали за вас и учинили
сте да нам постанете национална узданица - каже Вучић.

  

Додаје да је цела Србија навијала за одбојкашице и да су сви били бескрајно срећни.

  

- Пренос је био најгледанији у Турској... Мала Србија са овако дивним тимом и дамама.
Када се све израчуна 450 милиона људи, цела Европа је могла да види колико је наш
успех. Ми имамо најбоље одбојкашице. Нисам ишао на утакмице шест, седам година. Ово
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је њихов успех а не наш. Наше је да обезбедимо услове и неку награду која је за нас
велика, а за њих и не толико.

  

- Хвала вам на успеху којим сте показале колико може да постигне једна мала Србија.
Сви смо се много секирали док смо пратили меч, али бескрајно вам хвала. Немојте да се
наљутите, али ми од вас очекујемо злато у Токију. Знамо да ће бити тешко, Кина и
Рускиње ће бити много спремније, али од вас не можемо да очекујемо мање од злата.
Додатно ћемо повећати награде, тако да свако може да добије 50.000 евра за злато у
Јапану. Хвала вам за радост и промоцију наше земље - рекао је председник Србије.

  

Додао је да Србија за будућност мора да гради женску одбојку, а да ће држава
максимално помагати.

  

- Честитам вам још једном и хвала и вама и вашим породицама, као и свима који су свим
срцем навијали за вас - рекао је Вучић.

  

Одбојкашице су на крају свечаности председнику уручиле поклон - дрес са бројем 1 и
његовим презименом, као и лопту са потписима целог тима.

  

(Пинк) 
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