
Здравко Мамић: Хрвати од своје репрезентације направили култ, а Срби нису. Да имамо Влаховића и Митровића играли бисмо у финалу
четвртак, 08 децембар 2022 19:51

 Дугогодишњи први човек Динама из Загреба и бегунац од хрватског правосуђа,
Здравко Мамић, говорио је о елиминацији Србије са Светског првенства у Катару, као и
о селектору Драгану Стојковићу Пиксију.

  

Мамић је упоредио хрватски и српски фудбал.

  

„Увек ме питају шта то Хрватска има и постиже такве резултате, а Србија нема. Одговор
је једноставан и тај одговор ми је увек био исти док није дошао Пикси Стојковић. Полагао
сам велику наду у њега, рекао бих оправдано јер је приметно да период пре њега и
после њега није исти. С тим што су се сад на Светском првенству показале старе српске
девијације“, рекао је Мамић за Телеринг РТРС, преноси Спутњик.

  

„Хрвати су од репрезентације направили државу, уставу, покрет, култ. Невероватно је
колико су се грађани, не само у Хрватској, већ и широм света, ујединили око хрватске
репрезентације. То је у домену фанатизма. Срби то нису направили, имали су невиђене
играче, у неком моменту и боље јер су дупло веће од нас, али никада нису направили
култ репрезентације. Ја бих рекао да су ту репрезентацију састављали по кафићима и
ресторанима“, јасан је Мамић.
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О понашању српских фудбалера на Мундијалу, Мамић каже:

  

„На чело српске репрезентације у међувремену је дошао човек који не зависи ни од кога
и одмах су дошли резултати. Најпре директан пласман на Светско првенство, па прво
место у групи Лиге нација. Али Срби су јако неуредно изгледали на овом првенству, у
сваком сегменту. Недолично су се понашали, а о тактичкој неуредности нећу ни да
говорим. Ја сам искрено мислио да могу доћи до краја, а они нису прошли ни групу.
Видели смо шта се све издешавало на терену, читали разна писања о дешавањима ван
терена. Жао ми је, јер имам тамо много пријатеља“, рекао је Мамић и додао:

  

„Поштујем Пиксија. Нисмо се никада видели и уживо комуницирали, али смо се два, три
пута чули телефоном око неких фудбалских информација. Увек је био срдачан и
коректан. Ја га знам као играча, био сам његов навијач. Да се не лажемо, сви смо
живели у истој држави, Звезда је била првак Европе и света после Стојковића капитена.
Играо је за нашу репрезентацију“, рекао је Мамић.

  

Чувени Здравко сматра да би Хрватска играла финале Светског првенства да има у
тиму два бивша фудбалера Партизана Митровића и Влаховића.

  

„Апсолутно, апсолутно да! Част Петковићу, част Ливаји, част Будимиру, част Kрамарићу,
али ова двојица су нека друга димензија. Хрватска је дефицитна на позицији
центарфора после одласка Манџукића. Видите шта има Србија, па још и Јовића који је
био у Реалу“, закључио је дугогодишњи први човек Динама.

  

(Политика)
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