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 Српски доктор и професор Физичког факултета Универзитета у Београду,
"тужио" је Новака Ђоковића Вимблдону због псовања публике.

  

Новак је псовкама узвратио групи навијача која га је провоцирала током меча
шеснаестине финала Вимблдона, а Виденовић је због тога решио да се обрати
Енглезима преко Твитера.

  
  

Hey @Wimbledon , do you know that shouting an oral-sex content to the public after winning
the match by your top athlete in gentlemen's singles is all over Serbian media and Twitter? 
https://t.co/LzhlwJJlL0
pic.twitter.com/s0FmuAvCYh

  — Ivan Videnovic (@i_videnovic) July 4, 2021    

„Хеј Вимблдоне, да ли знате да је узвикивање са конотацијом оралног секса навијачима,
након победе вашег врхунског спортисте у мушком синглу, у свим српским медијима и на
Твитеру“ написао је Виденовић и изазвао салву увреда и коментара.

  

Навео је да „неко мора да стане на пут лудилу, макар стајао сам“, дочекали су га бројни
увредљиви одговори и питања.

  

„Чекајте, докторе, од њега очекујете да буде господин и да прећути кад му звижде и
добацују, али ви нисте довољан господин да прећутите то што им је одговорио? Неко би
рекао да сте мало лицемерни. Не и ја. Ја бих рекао да сте то прилично“, био је један од
одговора некадашњем државном секретару у Министарству науке.

  

Сам Новак је свој поступак објаснио.

  

„Види, да будем искрен, то није нешто што људи не виде. Чињеница је да ја 90 посто
мечева, ако не и више, играм и против противника и против стадиона. Ретко где добијам
више подршке од свог противника. То је нешто на шта се јесам навикао, али с друге
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стране, човек сам, имам емоције, и наравно да се деси да ме неко избаци из такта и да
ме изнервира, када ме провоцирају. Било је неколико њих, али не бих сада о томе. Та
бурна реакција је била можда бурнија него што би требало да буде, али морао сам то да
избацим из себе, и да им покажем где им је место,“ рекао је Ђоковић.

  

(Нова.рс)
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