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ВЕСТИ

РЕЧ УРЕДНИКА
Амбасадор Мохамед
Ћандра пожелео је власнику
Туристичке агенције ЧВОРАК,
Слободану Чворовићу срећан
пут на Бали, надајући се
да ће и његове новинарске
репортаже о Индонезији и
Балију приближити српском
туристичком тржишту.

Поштовани читаоци,
Ево и ова се година завршава.
Ја сам с е баш напутовао...
Берлин, Букурешт,
Хавана, Анталиа, Сочи, Севастопољ,
Дубаји, Бомбај, Пном Пен, Банкок...
Памтићу је и по одласку
у своју пензију, захвалан
ЦЕНТРОПРОИЗВОДУ што је
уплаћивао редовно доприносе па
касније и мале уплате из агенције
нису умањиле месечну пензију.
Мада,није важно колика је пензија
него колико се година прима.
Нисам се уморио и планирам нова
путовања, а и вама то предлажем.
Следеће године излази из штампе
нови СРПСКИ НАРОДНИ
КАЛЕНДАР,
ЧЕКАЋЕМО И КИНЕСКУ НОВУ
ГОДИНУ,
ПРОСЛАВИЋЕМО И 30 ГОДИНА
РАДА АГЕНЦИЈЕ...
Захвалан сам медијским кућама које
су пратиле рад агенције ЧВОРАК.
Само нам је здравље важно и радујмо
се и веселимо и путујмо...

Слободан Чворовић

Дружење са
Индонежанима

П

оводом 65. годишњице дипломатске сарадње Србије и Индонезије,
амбасада Републике Индонезије је на Калемегдану приредила
дружење са Београђанима.
Посетиоце код Воjног музеја на Београдској тврђави, поздравио је амбасадор Индонезије, Мохамед Ћандра. Међу зидинама тврђаве била је
постављена индонежанска пијаца на којој се могла пробати храна коју је за
посетиоце спремао главни кувар амбасаде Индонезије у Београду.
Рукотворине, украси, сувенири Индонезије су привукли пажњу али су се
и продавали. Деца су уживала у дечијем кутку са животињама.
Мајмун је заштитни знак индонежанских острва.
Неко је желео да се тетовира каном, неко фотографише са Индонежанима,
а неко да се препусти масажи.
Традиционалне индонежанске плесове извели су чланови групе Индонежанског плесног студија БИДАДАРИ. Они су позвали на упис нових чланова
у почетну бесплатну групу у септембру 2019. Њихове пробе се већ 15 година
одржавају у просторима амбасаде понедељком, средом и суботом.
Амбасадор је подсетио на могућност стипендирања у Индонезији студената из Србије, па су били доступни обрасци са детаљима и могућностима
пријаве за добијање стипедије.
Туристичка агенција “Jungle Travel” промовисала је своју велику Индонежанску туру у јуну месецу следеће године, али и позвала на дочек Нове
године на Балију у оквиру четрнаестодневног путовања и одмарања на кажу
једном од најлепших острва Индонежанског архипелага.

Број 26

3

Чворак и Чачанске новине
на Балију

Н

акон Загреба и Турске, власник
туристичке агенције „Чворак“
отпутовао је на Далеки исток
и отуда послао своје дневничке записе
са пута нашој редакцији.
Чворак опет лети… у авиону 300
места, а њему доделили … три … седишта … лет трајао 12 сати … само се
будио да једе и спавао. Хвала Турској
авио компанији…
Стижемо на Бали, а стигао је и кофер. Вадим кратке панталоне и мајицу
јер је баш вруће.
Налазим таxи и уз ценкање крећем
ка хотелу. А хотел као ботаничка
башта, соба на спрату са погледом на
базен. Имао је лекар право, када ми је
рекао да променим средину. Налазим
купаће гаће, од пре 10 година и одлазим
на базен док сви спавају. Ето тако је почело…. Спавање поред отвореног прозора и доручак … 5 еура …. лубенице
… ананас … неколико пута доручкујем
за једно јутро.
Очи ми гладне, а сви се труде да ми
угоде. Први дан лежимо поред базена и
питам се што сам се ја раније за нешто
и за неког секирао. Окрећем се на страну, спремам и онда крећем у суседни
град Убуд.
Место балинезанске културе. Сликарско село са радионицама у свакој
улици. Израда сребрног накита резбарено дрво и музички програм са играцима је само део дневне туристичке
понуде.

Са Балија, Чворовић наставља пут ка Вијетнаму,
уз прецизна упутства турске авио компаније:
Поштовани Слободане,
У наставку Вам достављамо информације везане
за слетање у Вијетнам.
По слетању попунићете arrival/departure card.
За arrival/departure card су вам потребни адреса
смештаја – 173 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh,
Vietnam, назив смештаја –Dragon Palace hotel, као и
ваши лични подаци из пасоша и подаци о лету које
можете пронаћи на боардинг карти.
По доласку у Сајгон – Ho Chi Minh, иде се на шалтер
“Visa On Arrival” који се налазе пре пасошке контроле, са леве стране. За вијетнамску визу потребан
је пасош, писмо од вијетнамско Имиграционог, 2
фотографије, попуњен формулар и 25$ у готовини.
Када преузмете пасоше од имиграционог одлазите
до пасошке контроле која се налази поред.
По завршетку пасошке контроле, аутоматски
улазите у просторију где узимате кофере (потребно
је само да на неком од многобројних екрана погледате на ком белт-у, односно на којој траци излази ваш
пртљаг). Након преузимања кофера, излазите из те
просторије и ходником идете ка излазу где ће вас чекати колегиница Драгана након чега сте у сигурним
рукама.

ИЗ АРХИВЕ...

4

PutopiS

22

^a~anske novine, 10. novembar 2009.

HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
u svetu Wu
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De @aneira, Lime, Karaka-

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
sa, Sidneja...

Ju`na Amerika

BRAZIL
Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

vremenu u Rio. U hotelu
“Copacabana” ostavqam kofere i spremam se za decembarsku letwu {etwu
Ma{tao sam da vidim gradom.
Ju`nu Ameriku i evo
Brazil, ogromna ju`noimam prilike.
ameri~ka dr`ava opasana
Skupo jeste...
Atlantikom sa severa, juAmeri~ka tura: Brazil, ga i istoka. Otkrio ga je
Argentina, ^ile, Peru, Ve- portugalski moreplovac
necuela traje trideset Pedro Alvares Kabral
dana.
1500. godine. To je po veMoj stric, Dragomir, sav li~ini peta zemqa na svenovac ostavio je meni.
tu, i prekriva gotovo poOn je iz ulice Kneza Milovinu ju`noameri~kog
lo{a, oti{ao u vojnu gimnakontinenta. Glavni grad
ziju u Qubqanu, a onda tri
godine na Goli otok. Goli je bio Salvador, potom
otok - nikada nije pri~ao o Rio De @aneiro i najzad
tome. Kasnije, ipak je zavr- Brazilija, jezik je portu{io elektrotehni~ki fa- galski. Brazil je federakultet u Beogradu, zapo- tivna republika sa~iweslio se, ali nikada nije mo- na od 26 dr`ava. Brazil
je stekao nezavisnost od
Portugala
1822. godine, i ima
preko 186
miliona
stanovnika. Glavni
izvozni
proizvodi
su kafa, so^a~ak - London - Rio De @enerio
ja i kakao.
Brazil
je
gao da dogura daleko. I on bogat mineralima i jedije putovao po Americi i po ni ima izvore visoko kvasvetu. Kada je umro, ostale litetnog kvarcnog krisu wegove pouke, ali i do- stala u komercijalnim
sta novca.
koli~inama. Brazil, taEvo, sa wegovim novcem ko|e, proizvodi i moderi mene na putu za London, ne putni~ke avione.
na decembarski novogodiAmazon je najdu`a reka
{we ukra{eni aerodrom
“Hitrou”. ^ekam no}ni let 65 70 km.
Do~ek Nove godine u
za Rio.
Prele}emo okean i sti- neobi~nom restoranu i neo`emo u 9:55 po lokalnom bi~an na~in poslu`ewa.

8.

Svaki gost ispred sebe
ima mali vaqak koji je
ofarban u dve boje, zelenu
i crvenu. Konobari prilaze
sa ovalima, ako okrenete
zelenu ka vrhu, oni vam stavqaju hranu u tawir, ako je
crveno, oni odlaze daqe.
Sve probam, sve jedem, zeleno stalno okrenuto ka
gore. Probam `abqe batake
koji me podse}aju na pile}e
meso, a kad pomislim na neku kre{tavu `abu krasta~u,
prestajem da jedem.
Pred pono} odlazimo iz restorana da uz muziku,
talase, svi u belom, gaze}i u more, ~ekamo Novu
godinu.
Krijem kameru
da mi je neko ne
ukrade. Jednoj `eni iz na{e grupe
poku{avaju da otmu torbu prika~enu oko struk. Ona
se bori, ostaje joj
torba ali lomi
prst.
Ovde se Nova
godina do~ekuje
na pla`i u karnevalskom raspolo`ewu, svi obu~eni u belo, bacaju
cve}e u more.
VATROMET
SA BRODOVA U
DAQINI. Tako se ulazi u
novo leto. Karneval je vezan za Rio de @aneiro, ali
on se ne odr`ava samo u
Riu, ve} i u svim gradovima
zemqe.
Karnevalske povorke
kre}u se svim ulicama i po-

stoje specijalne gra|evine
koje podse}aju na stadion
sa tribinama. Samba Drom,
pozornica sa tribinama,
devojke, delimi~no ili
potpuno gole igraju sambu,
devojke koje glume indijanke iz predkolumbijskog vremena.
U toplo decembarsko ve~e odlazimo na PLATAFORMU da pogledamo “Mojih
brazilskih petsto godina”
{ou koji po~iwe sa indijan-

skim igrama posve}enim
portugalskoj kolonizaciji,
igri afri~kih robova, a zatim kapuera igra~ima. Veliki {ou se zavr{ava zajedni~kom igrom plesa~a i
posmatra~a.
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donosili nije nikada dobro
primalo u ovim krajevima.
Najpoznatije jelo je rolnice sa sirom od bra{na manioke, naj~e{}e se servira
uz doru~ak.
Fej`oada je sastavqena
od crnog pasuqa u saftu,
kuvan sa vi{e vrsta mesa i
doma}om kobasicom, a servira se uz pirina~, pr`eno
bra{no od mandioke i obaveznu kri{ku pomoranxe.
Nacionalno pi}e je kajperiwo osve`avaju}i koktel
na bazi ka{ase - rakije od
{e}erne trske, sa dodatkom {e}era, zelenog limuna i mnogo leda.
Slede}eg jutra odlazimo na Marakanu - najve}i
stadion na svetu koji je gra|en za svetski kup 1950. godine, sa prvobitnih 200.000
mesta. Kapacitet je uveliko smawen kada su
se postavila sva
sede}a mesta 90tih godina 20. veka. Trenutni kapacitet je 73.916 sede}ih mesta, a novo, planirano pro{irewe }e pove}ati broj mesta na
100.000.
Brazil je bio
svetski prvak u
fudbalu
1958.,
1962., 1980., 1994.
i 2002. godine.
Velike pe{~ane
pla`e pune kupa~a
ali i turista iz
~itavog sveta. Muzika, smeh i svi
Skulptura Hrista Spasiteqa
nasmejani. Kupam
se jure}i u velike
Korkovado je brdo u talase, nikada se nisam
centralnom delu grada Rio toliko upla{io u vodi,
de @eaneiro. Oko 710 me- precenio sam svoje mogu}tara visoka granitna stena, nosti , more me je vuklo
malo zapadno od centra, i daqe. Ipak sam uspeo da
vidqiva je iz svakog dela se vratim na obalu.
U jednom hotelu, na sagrada. Na wenom vrhu nalazi se skulptura Hrista Spa- moj obali sre}em lepu desiteqa. Skulptura je viso- vojku iz Ni{a, koja prodaje
ka 38 metara, od ~ega 8 me- dijamante i zlato u hoteltara je samo postoqe. Rado- skoj zlatari. @eli da kupi
vi su trajali 5 godina, a ~a~anski Srpski narodni
kalendar, ka`e da se dobro
sve~ano je otvoren 1931.
Brazil je poznat po do- udala za bogatog Brazilca.
broj kuhiwi, koja najvi{e Dolazio joj brat pro{le goukqu~uje povr}e i meso - dine, bio nekoliko meseci
naj~e{}e sviwetinu i pi- i vratio se ku}i u Ni{. Niletinu. Tradicionalna ku- je mu se svideo brazilski
hiwa podrazumeva sprema- na~in `ivota.
Kupujem poklone, majice
we hrane na pe}ima na ugqe
ili drvo u ~eli~nom po- za decu. Svra}am u {oping
su|u. Testo se pravi od ku- centar “Riosul” i jedem
kuruznog bra{na, ili bra- slatke pice.
Ostajemo nekoliko dana
{na manioke, jer se `ito
koje su kolonisti uporno u Riju, a onda idemo avioBrazil je najlak{e pre}i autobusom, nema vozova,
ka`u, zbog dogovora koji su
Severno Ameri~ke autokompanije sklopile sa tada{wom vladom, da poru{e
sve pruge, kako bi poboq{ali prodaju autobusa i automobila. ^udno ali istinito. Neobi~no je {to polovina automobila ide na
benzin, a druga polovina na
alkohol, jer je jeftiniji.
Turisti~ki autobusi nas
vode u favele, gde `ivi
preko 350 hiqada qudi bez
vode, telefona i policije.
Favele se nalaze na bre`uqcima Ria, sa pogledima
na Kopakabanu i Panemu,
najlep{e pla`e Ria... Siroma{ni ka`u da imaju najboqu klimu, najlep{e `ene, sobu sa pogledom na more...
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Stadio Marakana

nom na Inguasu vodopade
koji se prostiru na trome|i
Brazila, Argentine i Paragvaja i predstavqaju jedno
od svetskih ~uda.
Iz Argentine dolazi moja {kolska drugarica sa
gradskog bedema iz ^a~ka

program Radio Beograda da
se pohvalim gde smo sve sa
kwigom stigli.
Posle nekoliko dana
letimo za Argentinu za Buenos Ajres.
Vera i E|idio su ponovo
sa nama u hotelu. Idemo u

\aci argentinskog tanga E|idio, ^vorak, Vera, Koka i Milica

Vera Novakovi} sa mu`em.
U hotelskom prostoru
slavimo Badwe ve~e. Poneo
sam bo`i}no drvo u svom
koferu, dezert kola~e i zajedno sa Verom i Koviqkom
listao Srpski narodni kalendar. Neobi~na promocija kalendara u dalekoj Ju`noj Americi. Javqam se u

TURISTI^KA
AGENCIJA

^A^AK

032/22-26-23
cvorak032@yahoo.com

{kolu argentinskog plesa,
traje dva sata, a onda da
proverimo koliko smo nau~ili odlazimo u tipi~an
argentinski no}ni klub.
Po~iwu na{i argentinski dani....
nastavi}e se ...

IDITE U SVET IZ INATA
U NEKOLIKO RATA
Jesenja putovanja u
Istanbul, Budimpe{tu,
Dvorci Bavarske...
Nova godina u Pragu,
Atini, Parizu, Be~u...
Skijanje - Bansko,
Borovec, Francuska...
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„Тамо пате,
срамота их
да се врате...“
Њих две су отишле
далеко... Мучиле се
две деценије... И ево
опроштајног говора...

Р

ођена међ шљивама и кајсијама
уз мајку и болом за изгубљеним
оцем стасавала, задевојчила се.
И уткала у љубав веру и наду. Мужу
припала. Родио се Стефан и подигосте једра ка сигурнијем, топлијем и
успешнијем и ваљда лепшем ...
Е да би га одгајили, е да би му пружили више и боље...
Патило се за бехаром шумадијских
ливада, али се издржавало, али се издржало да би се створило, отшколовало и имало. А тамо далеко се саплитало
и устајало, али и окупљало и певало и
плакало... Бејаху тамо егзотични сумраци далеких светова, а жалило се за
златним класјем жита Србије и вечерима поред казана ракије. Скупљало и
окуљало и радило и дружило и радило
и певало.... Сплитало и устајало и ново
стварало и бејаха егзотични сумраци
далеке земље, а жалило се за златним
класањем Србије, жалило се за бившим
душама. А усамљене по белом свету
свијасте у ваш дом.
И болесне и радосне и које жалисте
и којима се дивисте.
Беше дом у који се долазило и
остајало у коме се веселило и јадало

у коме се за Божић око славске свеће
окупљаху се различити
И вазда богова се у вашој кући помирило и опет се животу порадовало,
бежећи од тешких и прошлих.
А Стефан је растао заштићен од
данас, сутра и једнога дана... Могло се
једино јер се хтело, јер је било лакше
Друго моја оно ЈА ЋУ него немам и не
могу, лакше ЈА ЋУ него ТИ. Мораш.
брзо си ишла, брзо говорила и брзо
снивала... ниси дозволила да ти се
отме, да пропадне, да заборавиш... кад
те је претицало од најмилијих имало је
те и за пријатељем и све којима си била
успут.
И многи се твојој енергији одупреше
и остадоше твоји и и ти њихова заувек.
Не приметисмо да те је крунило давање
јер си давала лако. Уморила си себе од
морања које се није морало. Сада смо
ту - са тобом и твојима. Баш као што
навикнусмо. Опет си отворила једра да
нас сачекаш и дочекаш тамо.
***

ПОКРОВИТЕЉ ПРОЈЕКТА

Моника, Никола и
Стефан:
Ево зашто смо се
вратили

Н

авикли смо да када одлазе
из Србије, обично путују
с картом у једном правцу,
али Моника Чолић, Никола Вујић и
Стефан Анђелковић завршили су престижне европске факултете и одлучили да се врате и раде у Србији, својој
отаџбини.
Њих троје повезује и то што се
баве информационим технологијама
и уверење да IT сектор у Србији не
заостаје за развијеним земљама, те
нису имали дилему када је требало да
одлуче да ли да остану у иностранству
или да се врате.
Моника Чолић и Никола Вујић данас
раде у Развојном центру Мајкрософта
у Београду.
Моника је била на усавршавању у
Швајцарској, а одлуку о повратку донела је када је чула позитивне утиске
својих колега који су почели да раде у
Србији.
Одмах по повратку из Швајцарске
пријавила се за посао у Мајкрософту и
убрзо је почела да ради.
И не мисли да је на губитку у односу
на своје колеге који се информационим
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На конкурсу за информисање наш пројекат:
“Тамо пате срамота их да се врате“ је делимично покривен
средствима Скупштине града Чачка.

технологијама баве у иностранству.
“Мислим да је ово право
место где један ‘ајтијевац’
може да ради. Услови су као
да сте у иностранству, само
што сте код куће”, каже Моника
за Тањуг и додаје да је много лакше
напредовати и радити када сте окружени породицом и пријатељима, људима
који вас подржавају.
Никола Вујић докторске студије
завршио је у Барселони, а данас, заједно
с још стотинак колега, ради у SQL
тиму Развојног центра Мајкрософта
(управљање базама података), на производу који користе највеће светске
компаније и милиони људи широм
света.”У Србији данас имате фирме
које раде ствари за светско тржиште,
у којима можете да се развијате”, наглашава Вујић и додаје да прилике у
земљама Западне Европе, што се тиче
IT сектора, нису ништа боље у стручном смислу, једино, истиче, можда има
више фирми.
Покушава и своје пријатеље да убеди да се врате и може се похвалити да
је успешан у томе.
Двоје колега који су докторирали на
светским универзитетима, радили на
великим пројектима, вратили су се у
Србију и сада су у тиму с Николом.
Примећује да људима у Србији
данас недостаје борбености, која је
присутна у земљама где је IT сектор
веома развијен - Израелу, САД, где
људи имају и више новца него што им

је потребно, али настављају да раде и
да се боре.
“Поента је да они никада не престају
да се боре, да уживају у тој борби и
да то постаје њихов начин живота.
Постајете борац и уживате у томе”,
појашњава он и додаје да та борбеност не мањка људима из Србије који
су у иностранству, јер су изашли из
“зоне комфора” који уживају док су у
својој земљи окружени породицом и
пријатељима.
“Када одете у иностранство борите
се да нешто урадите, да дођете до неког циља. Мислим да тим људима не
представља проблем, ако постоје добре прилике у Србији за посао којим се
баве, да пробају да се врате овде и да се
још једном боре”, наглашава Никола.
Стефан Анђелковић основне и мастер студије из биоинформатике завршио је на Кембриџу.
Отишао је с идејом да стекне знања,
вештине и контакте који су му потребни у Великој Британији, али је од
старта планирао да се врати и ради у
Србији.
Тренутно је на докторским студијама
на ПМФ-у, под менторством Магдале-

не Ђорђевић са Института за физику, добитнице престижног
ERC гранта за истраживање
кварк глуонске плазме.
“Ми се бавимо испитивањем
особина новог стања материје.
То није ништа ново, него,
хронолошки
посматрано,
најстарије стање које се појавило
након великог праска. Сада коначно
имамо теоријски оквир где можемо да
поредимо експерименталне резултате
добијене на највећем акцелератору у
Церну у Швајцарској и у Америци и
да покушамо да разумемо динамику те
материје”, каже Анђелковић.
Њега почетком године чека рад на
још једном интересантном пројекту,
на којем је ангажован заједно са малим
тимом људи који су се у Србију вратили из иностранства.
“Бавићемо се биоинформатиком онкогеномиком, генским анализама
канцера и информатичком подршком
за то. Заправо развојем софтвера који
је потребан за те анализе. Већ имамо
заинтересоване клијенте са Запада и
једва чекам да почнем да радим”, наглашава Анђелковић.
Тим ће, како каже, предводити
Американац српског порекла, који је
студије завршио у Америци, радио за
разне компаније, а сада је одлучио да у
Србији започне посао.
У тиму ће бити пет, шест људи, а
прве резултате очекује већ за пола године.
НАСТАВИЋЕ СЕ
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ПРИЧА
О КАЈМАКУ

ЛЕПО ЈЕ КАДА
КРИТИКУЈЕТЕ ...
А ОНИ ВАС
ПОСЛУШАЈУ И
ИСПРАВЕ...

Субoта, oкo пoла девет, у прoдавници
близу мoје куће купујем млекo, нoвине,
парадајз и хлеб.
Заустављају се нека кoла и улази чoвек
са великом кутијoм у кoјoј су кантице
сира и кутијице кајмака. Прoдавачица
хвали кајмак и затo узимам једну
кутију. Читам, пише: “Милoв кајмак”, али
и пише да је из Гoрње Гoревнице, па га питам:
“Гoрња Гoревница, oдакле је и градoначелник
Милун?” Он каже – Jесте, а ја њему - Онда нећу, враћајјј..
Тишина у прoдавници.
Ћути Миле, ћути и прoдавачица.
А ја oнда кажем - Дај сир, а прoдавачица пита: “Кoји ћете, млад или
стари?”
За мене старoг старији.
Миле oдахнуo. Узима фасциклу не гoвoри ништа и иде ка свoјим кoлима.
Пo дoласку кући стављам хлеб да се препече и oнда га мажем са Милoвим
кајмакoм из Гoрње Горевнице. Кајмак се изгубио, истопио у хлебу,
поклапам га са колутовима Вериног парадајза из Рајца.
Код трећег парчета паде ми на памет и Милун градоначелник. Ако
испуни оно обећање за календар и следеће суботе ћу да купим и кајмак и
млад и стари сир из Горње Горевнице.

ако је било и са оним глупим
купама од цвећа постављеним
код споменика Војводи Степи и
Надежди Петровић, после наше
прозивке уклоњене су.
Вештачко цвеће почупано је
поред стакленог зида Дома културе
у Чачку.
Следећа критика је упућена...
Писали смо им... чекамо да се
испарави... и ставићемо у ВЕСТИ...
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