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(Њуз.нет)

  

БЕОГРАД, 17. април 2011, (Њуз) – Већина београдских кладионица увела је данас на
своју листу нову игру „Ко ће убедити Томислава Николића да обустави штрајк глађу и
жеђу?“, за коју последњих сати влада велико интересовање. Портпарол кладионице
„Кодекс“ Александар Маровић, изјавио је за Њуз да се српске кладионице труде да,
поред стандардне понуде, буду у корак са актуелним збивањима и да својим играчима
прошире понуду када год за то постоји прилика.

  

- Од самог почетка штрајка Томислава Николића претпостављали смо да ће од њега
одустати на наговор неке особе, јер је већини људи било јасно да је мала вероватноћа
да ће Тадић прихватити његову игру и расписати изборе. На идеју смо дошли сасвим
случајно када су два наша стална госта кренула да се расправљају чији ће апел Николић
послушати. Један је тврдио да ће то бити Његова светост патријарх Иринеј, док је други
био убеђен да ће то бити руски премијер Владимир Путин. Њих двојица су се и интерно
кладили у 2.000 динара и тада смо схватили да сигурно постоји још много људи који
желе да се кладе на ову игру а да немају где – каже Маровић, према чијим речима за ову
игру влада огромно интересовање и међу људима који никада нису крочили у
кладионицу.

  

На листи „Ко ће убедити Томислава Николића да обустави штрајк?“, налази се више
имена која су распоређена према квотама. Најмања квота од 1.15 понуђена је за руског
премијера Владимира Путина. Иза њега се налази патријарх Иринеј са 1.25, затим следи
председник Русије Дмитриј Медведев са 1.4, а на четвртом месту је европски комесар за
проширење Штефан Филе. Од српских политичара најбоље се котира Александар Вучић
са квотом од 5.7, затим Војислав Коштуница са квотом 7.3, иза којих се налази Борис
Тадић 7.9. Најмање шансе кладионичари дају Чедомиру Јовановичу са квотом 68.

  

И поред богате понуде, Маровић каже да бројни играчи сами нуде своје предлоге, и да
им кладионица „Кодекс“ излази у сусрет нуђењем својих квота.
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- Тако је један стални клијент ставио 1.000 динара да ће Николић послушати Марију
Шерифовић, док је било и уплата за које су и сами играчи свесни да је скоро немогуће да
им донесу добитак, али играју због велике квоте. Један студент је, рецимо, ставио 50
динара да ће Николић послушати Војислава Шешеља и понудили смо му квоту од 350,
док је један пензионер ставио 60 динара да ће Николић послушати апел Била Клинтона
за шта смо одредили квоту 700.

  

Из незваничних извора смо сазнали да је чувени локални кладионичар Бора Ђорђевић
уложио 10.000 динара на то да ће човек одлуке бити Војислав Коштуница.
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