
 У хотелу "Риц" у Паризу, где су се током 2007. и 2008. више пута састајали Мило Ђукановић и Цане Суботић са Александром Вучићем и Томиславом Николићем, избио пожар
уторак, 19 јануар 2016 16:04

Париз -- Последњи спрат чувеног хотела "Риц" у Паризу захватио је јутрос велики
пожар. Зграда је затворена због великог реновирања, а повређених у пожару нема.
Хотел је у српској јавности познат јер су се у њему Александар Вучић и Томислав
Николић договарали са Милом Ђукановићем и Станком Суботићем Цанетом о
формирању СНС-а и политичко-пословној сарадњи.

  

  

Како преносе француски медији, пожар је примећен у 6 часова, а ватра је захватила
"велику површину" на последњем спрату зграде.

  

"Пожар је кренуо са последњег спрата. Нико није био унутра, па нема ни повређених ни
жртава. Наша главна брига је да се пожар не прошири на цео спрат и да не захвати кров
зграде", рекао је шеф ватрогасне бригаде Ивон Бот.

  

На лицу места је 15 ватрогасних екипа и са ватром се бори око 60 ватрогасаца. Полиција
је евакуисала околне зграде, а црн дим се види из свих делова Париза.

  

Легендарни "Риц", један од најпознатијих светских хотела са пет звездица, налази се у
елитном крају Париза, а затворен је 2012. године због реновирања. Отварање је било
заказано за март ове године.
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Четвороспратни хотел у класичном стилу је у власништву египатског милијардера
Мохамеда Ал Фаједа и требало је да буде поново током ове године након што је три
године затворен због реновирања од приземља до крова, наводи АФП.

  

Омиљени хотел Чарлија Чаплина, Коко Шанел и Ернеста Хемингвеја, по коме је и назван
мали хотелски бар, "Риц" је познат и као место где су британска принцеза Дајана и Доди
Фајед вечерали непосредно пре него што су доживели фаталну саобраћајну несрећу
1997. године.

  

Вучић: У Рицу смо пили киселу воду, није било скупо; Николић - Случајно смо
срели Ђукановића

  

Хотел је у српској јавности познат јер су се у њему током 2007 и 2008.године више пута
састали Мило Ђукановић и Цане Суботић са Александром Вучићем и Томиславом
Николићем. Тада су се наводно договорили о формирању Српске напредне странке,
финансијској сарадњи и ослобађању Цанета након доласка напредњака на власт.

  

„Ако имате о мени нешто противзаконито, реците. Нећу никоме да се правдам због чега
сам и колико дуго био у „Рицу”. У том хотелу смо попили само киселу воду. Имали смо
пара и платили, а цена није била превисока“ – рекао је за „Блиц” 2009. године
Александар Вучић.

  

Томислав Николић је изјавио да су он и Вучић случајно срели Мила Ђукановића у Рицу,
али сусрет са осумињченим за криминал Станком Суботићем Цанетом није признао.
Ноћење са доручком у Рицу кошта од 550 до 13.000 евра.

  

(Танјуг-НСПМ)
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