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(Време, 19.9.2010)

  

Драматизација: Како лепо читају на Б 92

  

Спор између Мирослава Мишковића, власника "Делта холдинга", и Милке Форцан,
дојучерашње Мишковићеве десне руке, барем када је реч о односу ове компаније према
ужој (политичкој) и широј јавности, решаваће судови у Београду и на Кипру у оном делу
спора који се тиче пара. О свему осталом судиће се на београдској чаршијској берзи, која
уме да буде немилосрднија него нека права берза, она где се мере паре а не мери се
јаре. На чаршијској берзи све је обрнуто.

  

Памет се у политичким пословима, али и трговачким, не исказује избором непријатеља,
него избором савезника. Милка Форцан мора да је добро запушила нос када је јулску
офанзиву на своја потраживања окончала у августу у дводелном интервјуу дневном
листу "Курир" о чијој уређивачкој и свакој другој политици није имала високо мишљење, а
биће да јој се стомак окренуо када је доживела да јој други део тог интервјуа буде
драматизован на телевизији Б 92 према чијем уредништву је гајила дубоки антагонизам.
Уосталом, био је обостран.

  
  

Милка Форцан мора да је добро запушила нос када је јулску офанзиву на своја 
потраживања окончала у августу у дводелном интервјуу дневном листу "Курир" о  чијој
уређивачкој и свакој другој политици није имала високо мишљење, а биће да  јој се
стомак окренуо када је доживела да јој други део тог интервјуа буде  драматизован на
телевизији Б 92 према чијем уредништву је гајила дубоки  антагонизам.

    

Елем, мушки глас спикера постављао је питања изигравајући новинара "Курира", а
женски глас глумио је Милку Форцан. Читали су надахнуто. Надахнутије од самог текста
у новинама. Први наставак тог "Курировог" посланства бавио се општим местима, а
други, тај који је драматизован, био је најављен као ексклузивно откровење о
Мишковићевим везама с политиком, партијама и медијима. Ево шта је о те две теме рекла
госпођа Форцан:
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У време чије власти је "Делта" била најмоћнија – Милошевићеве, Ђинђићеве, Кошту
ничине или Тадићеве
?

  

У време Милошевића и Коштунице.

  

Има ли Мишковић подршку власти?

  

"Делта" је велика компанија која има огроман утицај. Политичари сигурно размишљају
шта ће бити с њом и с те стране је оправдано да власт разматра њену судбину
. 
Криза је утицала на све
, 
али није само она допринела смањењу његовог утицаја
.

  

Какав је однос тајкуна и медија?

  

Моје искуство говори да велике компаније и велики "играчи" имају озбиљне фондове
које троше на медије . Утицај
постоји
, 
али то не значи да сте амнестирани од свега
. 
Данашња слика у медијима јасно говори ко коју вест сме да пренесе
, 
а ко не
.

  

Колики је годишњи буџет "Делте" за медије и оглашавање?
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Милионски, у еврима.

  

А како је са странкама?

  

Те везе постоје, али се мењају. Није као што је било некад. Не могу процеси више да се
држе потпуно блокирани , не
можете све рупе да затворите
. 
Некад је могло
.

  

Да ли власт, кроз ваш обрачун, покушава да му смањи маневарски простор?

  

Наш спор је конкретан и нису га могли осмислити политичари. То су бесмислице.

  

Имате ли леђа у српској политици?

  

Имам подршку породице и пријатеља.

  

Шта смо сазнали из ове надахнуте па још телевизијски драматизоване ексклузиве? Да су
Зоран Ђинђић и Борис Тадић невини у причи о успону Мишковићеве империје, што није
баш тачно. Први је ојачао "Делта банку" дисперзијом државних фондова и целу фирму
"разменом кадрова", сетите се само Колесара, а други, све донедавно, посебно док је
Мишковић био близак с бившим америчким амбасадором Мантером, није од овога
тражио да направи мост, а није био незадовољан ни утицајем Мишковића на формирање
актуелне коалиционе владе.

  
  

Да су Зоран Ђинђић и Борис Тадић невини у причи о успону Мишковићеве империје,  што
није баш тачно. Први је ојачао "Делта банку" дисперзијом државних фондова и  целу
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фирму "разменом кадрова", сетите се само Колесара, а други, све донедавно,  посебно
док је Мишковић био близак с бившим америчким амбасадором Мантером, није  од овога
тражио да направи мост, а није био незадовољан ни утицајем Мишковића на 
формирање актуелне коалиционе владе.

    

Цупкање у чамцу који се љуља: Породица и пријатељи

  

Да Мишковић има милионске фондове за медије, знају и мала деца. Како иначе продати
јунећи бут, без кости, на акцији, с десет одсто попуста. Уосталом, то најбоље зна
госпођа Форцан, у више анкета проглашавана за медијски најутицајнију личност у
Србији. У природи је медија, ма колико то цинично звучало, да без великог повода не
дирају највеће оглашиваче или да их не дирају барем дотле док не дође до процене да је
тај оглашивач угрозио јавни интерес. Тако је од Србије до Америке.

  

Случај "Форцанка против Мишковића", по ономе што је до сада речено, није на трагу
неког сензационалног открића да су јавни интереси угрожени. Врло је јасно да се ради о
неколико милиона евра, горе или доле. За једног актера или за другог учесника у спору.
Уосталом, већ поменути Б 92 то је набоље доказао. После драмског приказа "Курировог"
интервјуа пустио је пар такозваних експертских мишљења о ономе што је речено и
ниједно није било баш похвално за госпођу Форцан.

  

Српска чаршијска и политичка берза нема високо мишљење о онима који цупкају у чамцу
који се љуља, посебно кад су у њему пловили двадесет безбрижних и берићетних
година. Пошто је Милка Форцан паметна жена, искусна у пословима пи-ар уметности и
лобирања сваке врсте, верујем да је схватила да је бацила бумеранг и да јој је
најпаметније да своје послове препусти адвокатима, тако да су мале шансе да ћемо
ускоро гледати нову драматизацију њених интервјуа.

  

Има, рекла је у интервјуу, подршку породице. То је у реду. Муж после 11 година почека
потражује девет одсто акција "Делта максија" а сестра је директор "Југохемије". Нек се
чува пријатеља који је – по њеним речима – такође подржавају. Уосталом, она и
Мишковић су доскора били најбољи пријатељи.

  

Цане против Дулета, опет: Кад зине пилотска торба
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Није то био једини сукоб на српској политичкој сцени који је заменио летња писанија о
дрекавцу у Дрини, жилету у хлебу, мишу у пиву, копању канала Рајна – Мајна – Дунав –
Велика Морава – Егејско море, те десетодневној Гучи коју је, не могу сад да нађем у
документацији, неко духовито описао као сабор оних који не умеју баш да свирају и
других, који не умеју да пију. Знам само да није Басара, али мислим да сам ту
дефиницију прочитао у "Данасу".

  

Ради се о обновљеним оптужбама Цанета Суботића, званог Цане, бизнисмена из
Женеве, велетрговца цигаретама, да га је за 250.000 евра рекетирао Душан Михајловић,
бивши министар полиције и све и свашта друго у свим српским режимима. Првих педесет
отишло је на кампању "Црна овца" с којом Михајловић није прешао цензус на изборима
након убиства Зорана Ђинђића. Рецимо да те паре нису спорне. Цане је имао разлога да
верује да полиција увек побеђује, макар под фирмом Нове демократије. Али, право је
питање што му, како тврди, даде оних двеста хиљада евра, у кешу, спремљених за
дунђере на пословима изградње цркве у Цанетовом родном Убу, кад је вечни Дуле већ
био – политичка прошлост.

  

До тада је по Цанетовом писанију, које је истовремено допрло и у медије и у
тужилаштво, Михајловић пред њим махао полицијским сазнањима у акцији с кодним
називом "Мрежа" у којој је наводно и Цане био изрибарен, те је обећавао да ће га
откачити с мреже ако то плати – кешом. Овај се херојски опирао све до тренутка неке
несхватљиве слабости кад је из торбе истресао тих 200.000 евра у приватним одајама
надлежног владике где је Цане дошао да прими некакву ленту а Дуле, по Цанету, по
паре.

  
  

До тада је по Цанетовом писанију, које је истовремено допрло и у медије и у 
тужилаштво, Михајловић пред њим махао полицијским сазнањима у акцији с кодним 
називом "Мрежа" у којој је наводно и Цане био изрибарен, те је обећавао да ће га 
откачити с мреже ако то плати – кешом.

    

Пре тога му је тражио "три’ест" милиона евра. Цане описује сцену кад му министар
долази у Париз, доноси у пилотској торби две боце вина на поклон, а онда разјапљену,
отворену торбу оставља на столу док преговарају о цени цепања мреже. Делује
психолошки уверљиво. После, кад је "Црна овца" пропала, било је дај шта даш а Цане,
ако је збиља дао паре, веровао је Дулету да може да обузда полицијску истрагу без
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обзира што је реч о бившем министру.

  

Душан Михајловић је дао ритуалну изјаву да су све то глупости. Повукао се у повленске
магле где можда пише нову књигу као одговор на тужбу. Шта смо имали? Полицијску
истрагу која је обухватила Цанета за шверц цигарета. Мада овај тврди да се никад тиме
није бавио. Имамо оптужбу да је Михајловић изнуђивао мито. Мада овај тврди да паре
није узео.

  

Некако верујем обојици, али не у делу који се тиче демантија.
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