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Јануар 15. 2020. и време је да се преда 
извештај о утрошеним средствима 
за ИНФОРМИСАЊЕ. Добио сам 

сто хиљада, платио порез 31 хиљаду.
Сваки пут због некаквих 

измишљених грешака, приликом 
конкурисања, све пријаве које достави 
Слободан Чворовић Чворак бивају 
одбијене.

Овог пута сам хтео код Дејана 
Васовића да проверим да ли извештај 
ваља. После неколико тражења сам га 
пронашао у његовој канцеларији. 

Када сам му рекао да ми погледа 
извештај, он је устао и рекао да се са  
„ти“ не могу њему обраћати. Рекао 
сам му да све ово снимам на шта је он 
скочио и напустио канцеларију. Мирно 
сам седео и листао своју документацију. 
Знао сам да мора да се врати.

Суседна врата су од канцеларије 
Славице Каранац, његовог руково-
диоца. Када сам је после куцања по-
здравио, рекао сам да је колега Васовић 
имао неких проблема. На шта је она 
одговорила дрско: „И Ви имате неких 
проблема“…

Ја мислим да ја као грађанин могу 
да кажем шта хоћу, а она у своје радно 
време у канцеларији није меродавна 
да ме коментарише И КОНСТАТУЈЕ 
МОЈЕ ПРОБЛЕМЕ.

Сео сам у фотељу, а онда је повратник 
Васовић повикао: „Све се снима… Све 

Општинско обезбеђење
дошло по ЧВОРКА

Цара Душана 11, 32000 Чачак
Тел: 032-346-705

Промоција књиге

Драгица Стефановић

ЉУДИ НА ИВИЦИ 
ПОСТОЈАЊА

Драгица Стефановић, специјалиста за 
медицинску психологију, свој радни век провела 
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у 
Београду. Са престанком радног односа није 
завршено њено интересовање за разумевање и 
решавање људских потреба и дилема. 

Ове приче говоре о тешким судбинама и 
нерешивим проблемима људи које је Драгица 
у оквиру своје дугогодишње праксе имала 
прилике да сретне.  Описане су исповести оних 
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко 
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами. 
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова 
приватност: сва имена у књизи су измењена. 
Али ове приче нису искључиво базиране на 
постојећим случајевима. Неке од њих су настале 
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па 
су уобличене тако да се уоче и истакну корени 
општељудксих проблема, које је тешко издвојити, 
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.

ОВА КЊИГА ЈЕ  НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ  ЛАКШЕ.

Пре ове књиге  Драгица  Стефановић написала је 
мемоарски роман „Кућа са плавим прозорима“.

Друго допуњено  издање
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ЧАЧАК
Среда, 26. фебруар 2020. 

19 h у Дому културе
Мала  сала

 БЕОГРАД
Среда, 25. марта 2020. у 18 h

 у  мала сала "Коларац" 

се снима“. Њен израз лица ме подсећа 
само на сцене из Хичкокових филмова. 
Госпоји Каранац сам тада рекао: „Није 
ово њено мало село поред Берана“.

На ту моју констатацију је она ско-
чила и отишла да чачка нешто око про-
зора. Вероватно  чудећи се како ја знам 
за њено село... а ја знам и како је из ФА-
БРИКЕ дошла да ради у ОПШТИНУ.

Појавио се радник обезбеђења и ре-
као да морам да напустим зграду. Рекао 
сам му: „Не да морам, него желим“. На 
моје питање ко га је послао госпоја Ка-
ранац је рекла: „Ја нисам… Ја нисам... 
Ја нисам...“ А касније је додала раднику 
обезбеђења... „ЈА СЕ БОЈИМ ЗА СВОЈУ 
СИГУРНОСТ“

Било је 15:09 и ја сам полако на-
пустио канцеларију, само са чуђењем 
погледао...

Пролазећи поред врата ветеренара 
Милића сам се бојао да ми не искочи. 
Чула се ларма... остали прековремено 
да се веселе...

У великој сам дилеми, док припре-
мам дочек Кинеске нове године – да ли 
ја треба, као поштен грађанин града 
Чачка, да прелазим на другу страну 
улице када пролазим поред чачанске 
општине.

Увече сам у пошти предао извештај,  
а послаћу овај текст новинским 
редакцијама и објавити га у Чворак 
вести и на портал cvorak.com
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Поштовани читаоци,
У Кини је стигло кинеско пролеће.

Агенција ове године прославља 
30 година рада, али и 66 година 

живота агенцијског најбољег и 
најчешћег путника.

На свим путевима са календарима, 
али и са Дессерт колачима.

У фебруару је планирано дружење 
са књигом у Скадарлији као и на 
42. Међународном београдском 

сајму туризма под  називом
ПУТ ПОД НОГЕ који се одржава од  

20. до 23. фебруара 2020.

Сви путеви, кажу, воде у Рим 
али са књигама путујемо и на 
Међународни сајам туризма у 

Берлину 1. марта 2020.

Радујемо се нашим путницима 
који траже летње аранжмане. 

Неко ће пролеће  чекати у 
МАРОКУ...

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

НАСМЕШИТЕ СЕ МОЛИМ!

+381 60 32 226 23

cvorak032@yahoo.com
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Банкротирала 
туристичка агенција 

Thomas Cook

Велика Британија: ликвидација 
компаније, која запошљава 22.000 

људи, означава крај једне од најстаријих 
британских компанија која је почелада 
ради 1841. организовањем локалних 
излета. Преживела два светска рата, 
била зачетниик туристичких пакет-
аранжмана и масовног туризма.

Компанија је управљала хоте-
лима, одмаралиштима и авионима 
који су угостили 19 милиона људи 
годишње у 16 земаља. Тренутно има 
600.000 туриста, већином из Немачке, 
Британије и Скандинавије, широм 
света што је присилило британску 
владу и осигуравајућа друштва да 
координирају операцију збрињавања 
клијената компаније.

ГОДИНА 2019. 
- РЕКОРДНА ЗА 

ТУРИЗАМ У СРБИЈИ

Подаци о броју долазака и ноћења 
туриста у Србију за 2019. указују 

да је у туристичком смислу прошла 
година била рекордна, са најбољим 
резултатима до сада. У Србији је током 
прошле године боравило 3.689.983 ту-
риста, што представља раст од 8 одсто 
- од тог броја 1.846.551 били су страни 
туристи, а 1.843.432 домаћи. То је први 
пут да је број страних гостију пре-
машио домаће. Осим тога, премашена 
је и цифра од десет милиона ноћења, 
којих је било укупно 10.073.299, што 
је пораст од 8 одсто у односу на 2018. 
годину. Србија има и двоцифрени раст 
броја ноћења страних туриста, што је 
значајно изнад европског просека. 

Туристичка организација Србије

7Број 28

Светосавски концерт КУД-а "Дуле 
Милосављевић Желе" одржан 

је у понедељак 27. јануара у великој 
сали Дома културе у Чачку.

Препуна сала, али и стоје и седе 
по степеништу. Дивна деца, то су и 
заслужила. Међу децом нашао се и 
најновији Српски народни кален-
дар. 

Лого Жике Шаренице на корицама 
српског народног календара, али 

Чворак и календар и Desert торта у 
емисији Жикина шареница коју гледа у 
просеку 1,4 милиона гледалаца.

Упућена је телевизијска позивница 
за промоцију календара у Београду у 
Кући Ђуре Јакшића.

Чачак у Београду...

у уторак 18. фебруара 2020. године

у Београду, 
у Скадарлији – у Кући Ђуре Јакшића

уз  чачанску ракију и приче

18. часова   ЗАШТО ВОЛИМ  ЧАЧАК
19. часова  листање
  СРПСКОГ
  НАРОДНОГ
  КАЛЕНДАРА
  за преступну
  2020. годину

послужење

Чачак вас чека ... и на Морави.

 ПОКРОВИТЕЉИ: 

www.cacak.org.rs

FAKULTETET TEHNI^KIH NAUKA

U ^A^KU

Svetog Save 65, 32000 ^a~ak

Tel: 032/ 302-718, 302-759, 302-700

Faks: 032/342-101

www.ftn.kg.ac.rs

info@ftn.kg.ac.rs
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www.diemprevodi.co.rs
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011 26 28 521
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Градоначелник Београда, проф.  
др Зоран Радојичић захвалио 

се агенцији Чворак на позиву на 
промоцију у Скадарлији и на поклон 
књизи Српски народни календар.

ПОКРОВИТЕЉ СРПСКОГ 
НАРОДНОГ КАЛЕНДАРА

ГРАД ЧАЧАК

Чворак, Вести и Ка-
лендар 

и ове године...

Градска библбиотека “Владислав 
Петковић Дис” приређује 21. из-

ложбу чачанског издаваштва Штам-
пана реч 2019. 
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Кинеско пролеће
стигло у Чачак

Захваљујући Амбасади Народне 
Републике Кине и ове године се 

чекало кинеско пролеће у Чачку у 
окићеном дворишту и украшенимн 
просторијама Туристичке агенције 
„Чворак“.

Као и у Кини, у Пекингу у коме 
има 22 милиона људи, и у агенцији 
је доминирала црвена боја радос-
ти и среће. Пролећни фестивал је 
најзначајнији празник у Кини и по 
значају се може поредити са божићним 
празницима у Срба.

Дан када се обележава овај празник 
се одређује према лунарном календару, 
тако се датум обележавања Пролећног 
празника варира од средине јануара 

до средине фебруара. Обичај је да се 
најрадоснији празник у Кини просла-
ви у родитељском дому, заједно са свим 
осталим члановима породице.

Неколико дана пре празника сви 
чисте своју кућу како би из ње избаци-
ли све што се лоше накупило преко го-
дине. Избацују се старе неупотребљиве 
ствари. Цео животни простор се укра-
шава натписима који треба да привуку 
позитивну енергију.

Пиринач и тестенине спремљене на 
кинески начин били су послужени по-
сле ритуалног сервирања чаја од јасмина 
у порцеланским шољама поклоњеним 
од амбасадора Кине у Београду. И ове 
године служио се Мрчајевачки купус 
на кинески начин.

Етно кућа Ерић је ставила повећу 
количину пилећег меса али иако се јело 
са штапићима и преливало соја сосом, 
све се појело. Кинески пиринач се пре-
ливао са засладјеним салатама Поло 
Чачак.

Чоколадне лоптице са пиринчем су 
се јеле док се чекала Бон кафа. Музичар 
Стојан Гузина са својом гитаром и ча-

чански угледни привредник Слободан 
Спасовић Цини са својим шалама уз 
чашицу коњака, били су разлог доброг 
расположења и жеље за добро здравље, 
и Кинезима у далекој Кини, и онима 
који ускоро иду за Кину.

Помоћник градоначелника Чачка 
Владан Милић сазвао је конференцију 
за штампу 30. децембра 2019. године, 
којој су се одазвала три новинара и два 
камермана.

Слободан Р. Чворовић 

РЕПРИЗА ДОЧЕКА 
КИНЕСКЕ

НОВЕ ГОДИНЕ
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А од краља за Чворка
регата

Малим авионом Аир Асиа, 
после четрдесет година, 
Чворак је поново слетео 

у Бангкок. Краљ Маха Всдзира-
лингкорн, због свадје са женом, 
није сачекао госта из Чачка.

Иначе краљ Рама Десети како 
га зову важи за човека склоног 
скандалима. Завршио је војни колеџ у 
Аустралији, САД и Британији. Три пута 
је разведен и има седморо деце али се 
друге жене и четворо синова јавно од-
рекао. За наследника је прогласио сина 
из трећег брака са глумицом чије је 
родитеље послао у затвор, а она живи 
у илегали. Краљ са личним богатством 
спада у најбогатије монахе света.

Уморан од далеког пута и Чворак је 
мало прилегао.

Пешице се наставља до Краљевске 
палате где Чворка чека обавештење 
да ће данас  од 16 Краљ показати своју 
флоту од 52 чамца. Лепо од њега, ве-
роватно је мислио да и  ови из ТОЧ-а 
организују овако нешто на Морави.

Према годишњем истраживању 
MasterCarda, на првом месту 

најпосећенијих градова на свету 
испред Лондона и Париза, налази се 
главни град Тајланда, Бангкок. Већ 
четврту годину заредом Бангкок 

је најпосећенији град на свету. 
Њега сваке године посети преко 23 

милиона туриста. 

Краљевски и Чворкови дани по 
врућини брзо теку.

На аеродрому Чворка су испра-
тиле веселе стјуардесе са молбом да 
их поведе у ХЛАДНИЈЕ крајеве.

Масерке на самом аеродрому 
спремајући се за посао насмејане 
позивале су Чворка у своје одаје. 

Ипак авион само што није кренуо, че-
кало га је још четири и по сата лета до 
Индонезије.

Чворак је сам отишао до хотела где 
су га сачекала два слона.

 Сам је и вечерао са стапицима у 
малој улици поред хотела на рећи Ћао 
Праја. Ујутру после тајландског доруч-
ка вожња чамцем до најстаријег  храма 
у Бангкоку Wат Арун – Храм зоре. У 
храму Wат Пхо је статуа лежећег Буде.
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KAULUN

Kaulun je kopneni deo
Hong Konga, velika me-
{avina starog i novog
{iri se miris luke po-
me{an sa mirisima re-
storana na otvorenom i
nezaobilaznih kineskih
apoteka sa su{enim bi-

qem i morskim plodo-
vima. Jo{ uvek se
ve}ina  lokalnog sta-
novni{tva  radije le-
~i tradicionalno ne-
go, kako ka`u, zapad-
nim metodama.

U Kaulunu se mo-
`e videti pijaca `a-
da, pravo mesto za bi-
rawe lepog i jeftinog
suvenira, ali  i  pija-
ca ptica sa vi{e od
600 vrsta ptica i
umetni~ki napravqe-
nih kaveza od drveta
i bambusa. Svuda su i
{arene pijace raznog
tropskog vo}a i povr-

}a, gde se mogu kupiti i
ribe i patke, a tako|e i
`abe i zmije za koje se
veruju da imaju posebnu
mo} ~ak i kuvane u supi.
Za zmijsku krv ka`u da je
lekovita, kao i da
poboq{ava potenciju
mu{karaca. U  kavezima
su  `ivotiwe  koje mo`e-

te  da  kupite i da sa~e-
kate  da ih vam zakoqu.

Kao kontrast Kaulunu
su Nove Teritorije - pot-
puni seoski ambijent, po-
qa puna pirin~a i man-
darina. Tu se gaji povr}e
i `ivi jedan sasvim dru-
ga~iji `ivot vekovima
dalek, a u koji se sti`e
za mawe od sata kolima.

RELIGIJA

Ve}ina qudi u Hong
Kongu pona{a se u skla-
du sa nasle|enim reli-
gijama. Budizam vu~e ko-
ren iz Indije, sna`an je
uticaj taoizma i konfu-
~izma iz Kine. Mnoge ku-
}e imaju simbole tradi-
cionalnih elemenata re-
ligije: svetle dekorisa-
ne kutije sa slikama pre-
daka, miri{qave {tapi-
}e, simboli~nu posudu sa
vo}em kao prilog Bogo-
vima. Svakog punog mese-
ca, i tokom va`nih ver-
skih praznika, pale se
papiri}i koji nose poru-
ke na
plo~ni-
cima na
stepeni-
{tu, na
ulazima
u nadi
da }e se
` e q e
ispuni-
ti i da
}e jednom
na}i spo-
kojstvo u zagrobnom `i-
votu. U mnogim hramovi-
ma postoje ~ita~i sudbi-
ne koji bez naknade govo-
re o pro{losti i daju sa-
vete za budu}nost. Wih
ima i na ulicama, poseb-
no u ve~erwim satima
kada se poslovne zgrade
zatvore, a ulice ispune
jo{ ve}im brojem prola-
znika. Odlazimo u wi-
hov hram iz turisti~-
kih razloga.

Provodimo nekoli-
ko dana u Hong Kongu.
Put nas vodi u Austra-

liju ali ...Ja sam vo|a
grupe od  24 putnika i
uo~i puta mi javqaju da
nemamo svi potvr|ene
karte za Australiju, ne-
go neko mora da ide  za
Japan, pa tek onda  za
Australiju. Ja  se pri-
javqujem za du`i  put
sa onima koji to `ele.

Let  do Tokija  traje
3 sata i 20 minuta  i u
avionu  imamo ru~ak.

Na aerodromu Narita
pravim malu promociju
SRPSKOG  NARODNOG
KALENDARA, ~itamo
tekstove i molim ih da
kupe  kwigu, prodao
sam  ~etiri. Tako je  sa-
da i  Japan  zemqa  gde
je  stigla ~a~anska
kwiga.

Javqam se za  radio
i  TV program  i  hva-
lim se.

^ekamo let  za Mel-
burn i ja samo  izlazim
iz  aerodromske   zgra-
de,  na kratko, da  sta-
nem na  zemqu  da bih
rekao da sam  posle  23
godine ponovo u  Japa-
nu. 

Avionom Qvantasa -
sedi{te broj 54 - na-
stavqam put za  Austra-
liju - Melburn. Let du-
ga~ak, slu`e nam  ve~e-
ru,  spavamo  a  onda
doru~ak -  japanski.   

U  avionu  smo deset
sati…  pa  sigurno da
tra`im  da  jedem…

U  Melburnu se sa-
stajemo sa grupom koja
je direktno stigla iz
Hongkonga i   koja je  le-
tela  sedam sati mawe
od nas. 

Nastavi}e  se…..

FESTIVALI  I PRAZNICI

Kineska Nova godina je krajem januara ili u
februaru, najve}i praznik, pra}en veli~anstve-
nim vatrometom u Viktorija luci. Ceo grad je ta-
da ukra{en svetiqkama, crvenom i zlatnom bo-
jom, drve}em mandarina koje se specijalno gaje za
ovu priliku.

Parovi koji su u braku daju deci crvene ko-
verte sa novcem uz re~i Kung Hei Fat Coi, `ele-
}i svaki uspeh u novoj godini. Zmaj je jedan od naj-
popularnijih simbola u kineskoj kulturi. Stari
Kinezi su verovali da zmajevi `ive u brdima Ka-
uluna, a zmaju u ~ast se izvodi i tradicionalni
ples uz ritam bubweva.

Festival brodskih zmajeva star 2000. godina
odr`ava se svakog prole}a i trke uskih ~amaca
sa bubwarem na vrhu su u mnogim lukama oko
Hong Konga i u wima u~estvuju timovi iz celog
sveta. Muzika i sve~ani ambijent traju nekoliko
dana.

U maju je proslava ro|endana Tin Hau rajske
kraqice i kraqice mora, popularne za{titnice
brodova i bolesnih. Dana{we proslave ovog fe-
stivala ukqu~uju i parade i predstave kineske
opere i posete wenom hramu.

U oktobru je proslava “Moon cake” festivala
kada se familije okupqaju ~im padne no} u par-
kovima sa posebnim svetiqkama u boji i sve}i-
cama. 

Milica, ^vorak i Koka u
Budimskom Hramu

^VORKOV LET 
^a~ak - London - Hong Kong - Tokio-Melburn
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Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija... 

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio 
De @aneira, Lime, Karakasa, Sidneja... 

u svetu

Daleki  istok

Hong KongPi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak 13.

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

Iz  ^a~ka   za London
sam krenuo tog januara
2003. godine, sa sinom
Radomirom, i naravno
sa kwigama - Srpskim
narodnim kalendari-
ma.

Radomir je  proda-
vao krsti}e i opan~i-
}e, a  ja kalendare is-
pred  na{e crkve Sveti
Sava. On  se u po~etku
bunio  ali  kako  mu je
prodaja dobro i{la
funte su u~inile svoje.
Posle nekoliko dana
provedenih u Londonu
ja sam trebao da krenem
sa grupom koja je  sti-
gla  iz   Srbije za Hong-
kong,  Australiju i No-
vi Zeland.

Radomir me je ispra-
tio. Ostao je  sam  u
Londonu, pa  imao je
ve}  osamnaest godina. 

Avion je kasnio u po-
lasku vi{e od sat i po.
Dug i udoban let i  po-
novo sam u Hong Kongu...
ali ne na legendarnom
Kai Tak aerodromu. Od
pre nekoliko godina
aerodrom u Viktorija
luci sve~ano je zatvo-
ren. Se}am se ranijeg
sletawa  na   pistu sme-
{tenu  izme|u  zgrada
pa  su mogli da  se vide

stanari na susednim
terasama,  jer je bio  u
centru grada. Sada smo
sleteli na  na novi, su-
per moderni aerodrom
na severu najve}eg
Hongkongo{kog ostrva
Lantau koji zbog veli-
~ine i savremenosti
izgleda   nestvarno.

Hong Kong, kinesko
ime Siangan, prostire se
na povr{ini od 1092 km
kvadratnih. Od 1841. go-
dine je bio pod britan-
skom vla{}u, a posle
Opijumskog rata imao je
status britanske krun-
ske kolonije.

Godine 1997., je zva-
ni~no vra}en Kini.

Gu`va kao i pre dva-
desetak  godina  kada
sam na putu za Japan
nekoliko  dana  se  ~u-
dio kako na tako malom
prostoru se  mimoila-
zi  toliko  qudi.

Hong Kong se nalazi
na jugoistoku Azijskog
kontinenta, 2000 km ju-
`no od Pekinga. Na ovoj
teritoriji `ivi preko 6
miliona stanovnika, a
kako je 40% celokupne
teritorije pod parkovi-
ma i {umama, jasno je da
je ovde gustina naseqe-
nosti me|u najve}ima na

svetu i iznosi 5.390 po
jednom kvadratnom kilo-
metru. Skoro 98 odsto su
Kinezi. Lokalni jezik je
kantonski, engleski je
svuda u upotrebi.

Kada su Englezi pre
vi{e od 150 godina dobi-
li Hong Kong za koloniju,
u tzv. “Opijumskom ratu”,
naseqen je bio samo Kau-
lun, a ostrvo preko puta
bilo je samo kamena ste-
na na kojoj su se gajile

miri{qave trave, jer
Hong Kong na kantonskom
zna~i Miri{qava luka. 

Hong Kong zovu i Wu-
jorkom Azije, u kome se
smewuju luksuzni brodo-
vi i privatne jahte.

Sme{ten sam u luk-
suznom hotelu Mira-
mar. Posle pi}a dobro-
do{lice  pro~itao sam

Radomirovo pismo  na
Internetu.  Prodao je,
nekom Jankovi}u, Srp-
ske narodne kalendare
za 20 funti.

Doru~kujem u {est
ujutru, a u ^a~ku je jeda-
naest ~asova uve~e.
Idemo  u razgledawe
grada, vozimo se ~amci-
ma i slikamo se  narav-
no. Ja  snimam pri~e  za
NASME[ITE SE MO-
LIM.

Sa druge strane,
na ostrvu se `ivi
mirno i zdravo,
sa puno zelenila,
lepim pla`ama,
sa  sportskim te-
renima i to u ti-
{ini koju ne re-
meti buka automo-
bila, jer jedino je
dozvoqen prevoz
onim malim golf-
kolima na elek-
tri~ni pogon koja
se iznajmquju.

Na ostrvu Lantau se
nalazi najve}i kip Bude
na otvorenom u celoj
Aziji. Visok je 26 meta-
ra, napravqen od bronze
a do wega se sti`e mno-
gobrojnim stepenicama
iz podno`ja gde je hram
Po Lin najva`niji budi-
sti~ki centar Hongkonga. 

^vorak u luci
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