
Директно.рс: Да ли је време је да Зоран Станојевић пређе на Слагалицу, јер je противречио Вучићу?
четвртак, 13 јануар 2022 20:38

Не стишавају се реакције на друштвеним мрежама након гостовања Александра Вучића
на РТС, где му је домаћин био новинар Зоран Станојевић, који је, макар и стидљиво,
први са Јавног сервиса који је противречио напредњачком лидеру.

  

  

Није навикао Александар Вучић да му новинари противрече и не слажу се са његовим
констатацијама, већ да кабадахијски преузме улогу и новинара и госта и сам води
емисију и прича о чему жели, а не о оном што је питан.
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Au! Opet klizeći!
  
  Vučić upravo na RTS-u objašnjava kako ne utiče na tabloide:
  - Evo recite jesam ja nešto tražio od vas?
  
  Voditelj;
  - Niste, osim što ste tražili
  da… razgovaramo!
  
  Ovako Vučić naređuje državnoj televiziji da ga pozove! pic.twitter.com/7sNnS0s35H

  — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) January 12, 2022    

Тако је Вучић покушао да Зорану Станојевићу објасни како не утиче на таблоиде, јер "не
стиже од обавеза".

  

- Ја дневно имам 10, 15 састанака, обилазим неколико места по Србији, да ли мислите да
имам времена да уређујем новине? Да ли мислите да они мене слушају - питао је Вучић
водитеља РТС-а.

  

На опаску Зорана Станојевића да му је "тешко да поверује у то", уследио је жустар
одговор Вучића.

  

- Је л' ви то стварно причате? Тешко вам је да поверујете у то? А шта сте то ви вечерас
поставили шта сам је то хтео или тражио од вас? Јесам ли нешто тражио од вас - низ је
питања која је поставио напредњачки лидер у студију Радио телевизије Србије.

  

- Нисте тражили ништа осим да разговарамо - процедио је кроз зубе Зоран Станојевић.

  

Управо су ове две ствари, да Станојевић не може да поверује да Вучић не уређује
медије, као и признање да му је Вучић тражио да гостује на РТС, биле довољне да
режимски медији започну хајку на новинара, што је изазвало мноштво реакција на
друштвеним мрежама.
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Da li se to Zoran Stanojević malo okuražio najednom ili mi je kovid pomutio razum?

  — Фрау Шиловичка (@sily_frau) January 12, 2022    

- Да ли се то Зоран Станојевић мало окуражио наједном или ми је ковид помутио разум -
пита се Фрау Шиловичка.

  
  

Zoran Stanojevic , novinar RTSa najavljuje ili promene na RTSu, ili promene svog radnog
mesta.Sjajan intervju, na ponos struke.Kompliment od gledaoca N1qqqqqqqqqqqqqq i Nove s.

  — Olga (@Olga65504773) January 12, 2022    

- Зоран Станојевић, новинар РТС-а најављује или промене на РТС-у или промену свог
радног места. Сјајан интервју, на понос струке - каже Олга.

  
  

Vreme je da Zoran Stanojević krene da vodi Slagalicu.

  — Beskrupulozan (@MilosAJovanovic) January 12, 2022    

- Време је да Зоран Станојевић крене да води Слагалицу - сматра Бескрупулозни,
имајући у виду судбину оних који се усуде да противрече Вучићу.

  
  

Jel se nesto pocelo menjati na JS ili ja tripujem?
  Zoran Stanojevic veceras ili drogiran ili resio da bude normalan...
  Pravo pozitivno osvezenje

  — ŠOMI (@MisoIlic032) January 12, 2022    

- Је л' се нешто почело мењати на Јавном сервису или ја трипујем? Зоран Станојевић
вечерас или дрогиран или решио да буде нормалан... Право позитивно освежење -
мишљења је Шоми.

  
  

Zoran. Stanojević zauzeo pozu, kao da će početi da beži. Sedi na pola zadnjice
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  — StevicaM (@StevicaMarkovic) January 12, 2022    

- Зоран Станојевић заузео позу, као да ће почети да бежи. Седи на пола задњице -
констатује СтевицаМ.

  

  
  

Da li će mu Zoran Stanojević do kraja emisiije postaviti dijagnozu, gledajući onako postrance i ?

  — Valter brani Srbiju (@valterbranisrb) January 12, 2022    

- Да ли ће му Зоран Станојевић до краја емисиије поставити дијагнозу, гледајући онако
постранце - запитао се Валтер брани Србију.

  
  

Faca Zorana Stanojevića tokom intervjua je slika dijagnoze gosta.
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  — Jelena Miloševic (@JelMilosevic) January 12, 2022    

- Фаца Зорана Станојевића током интервјуа је слика дијагнозе госта - каже Јелена
Милошевић, председница ГрО ССП Ниш.

  
  

Tačno će ga spucati infarkt u sred studija RTS-a od Zorana Stanojevića

  — Dusica (novi nalog) (@BabaStamena) January 12, 2022   
  

PRAVDA ZA VODITELJA pic.twitter.com/yNtJkGXEpt

  — Suki Dragan Subotić (@Suki59959223) January 13, 2022    

- Тачно ће га спуцати инфаркт усред студија РТС-а од Зорана Станојевића - написала је
Душица.

  

pic.twitter.com/OEpHWLzVx7

— Dejan the tigar (@nije_sve_tako) January 12, 2022    

(Директно.рс)
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