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2 ВЕСТИ

Поштовани путници 

и драги читаоци,

Загазили смо у лето без и једног 

дана купања, ни на Морави, ни на 

неком мору.

Брига због Короне свуда око нас 

троши нам задње делове снаге. У 

агенцији Чворак месецима кречимо 

зидове у плаво, да бар на неки на-

чин вратимо поглед у нека мора и 

нека безбрижна летовања.

У августу планирамо дружење у 

дворишту као онда, пре 30 година 

када смо почели и угостили музи-

чаре из Украјине.

У овој кући били смо и гости, али и 

домаћини. Долазили су нам, али и 

ми смо ишли. 

Ја сам оправдао моју жељу да имам 

своју агенцију и да путујем где 

хоћу и када хоћу.

Велику радост и захвалност 

дугујем и Центропроизводу који је 

био заслужан за моје лепе године 

рада са кафом, са зачином Ц, са 

Ципирипијем.

И данас са радошћу носим Ципи-

рипи мајицу ону исту коју сам пре 

30так година носио у Индији, али 

и прошле године на Црном мору у 

Русији. Ја сам сада њихов поносни 

пензионер.

Лепо је када се има сећање мерено 

километрима.

И зато идите у свет из ината на 

неколико рата.

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Чворак кроз деценије
Само неки датуми...

1990:
Посредством „One for two“ картице, 
Чачани се приближавају савременом 
свету, једно плаћа – друго ужива – Да 
Чачани постану део међународног 
система услуга „One for two“, по-
бринула се ових дана основна тури-
стичка агенција „Чворак“. Агенција 
својим чланицама нуди јединствену 
светску понуду – уживајте удвоје, 
платите за једно.

1993:
Радио Чачак – емисија „Насмешите 
се молим“, сваког понедељка и петка 
од 20:30 до 21:00.

1994:
Среда 16. фебруар, Велика сала 
Дома културе Чачак – Промоција 
календара

1996:
Политика: И лепа и паметна – књига 
за листање, читање и чување – Би-
блиотека града Веограда римска 
дворана

1998:
Глас: После Чачка Лисабон и Лон-
дон
СНК у Паризу

1999:
У авиону ЈАТ-а на линији Београд – 
Москва, на висини преко 10 хиљада 
метара одржана промоција СНК за 
2000-ту годину, коју штампа Чво-
рак из Чачка. Била је то промоција 
Чачка, али и производа „Таково“ , 
„Бамби“ и „Металац“.

2002:
СНК у далекој Јужној Америци – 
на тромеђи Бразила, Аргентине и 
Парагваја агенција „Чворак“ са до-
нетим гранчицама бадњака промо-
висала је СНК за 2002. годину. Гово-
рили су Вера Новаковић и Слободан 
Чворовић, као и пријатељи Чачка 
Загорка Клисаревић. СНК наставио 
је пут у Чиле, Перу и Венецуелу.
Заоставштину Драгомира Чворови-
ћа породица даровала библиотеци 
Техничког факултета – продужен 
живот старим књигама.

2010:
Кинези славили у Чачку

2011: 
Савез потомака ратника Србије 
– пут Голготе. Посећени гробови 
ратника Првог светског рата у ЦГ, 
Албанији, Грчкој Македонији. За 
чланове делегације пријем је при-
редио амбасадор Србије у Албанији 
Мирољуб Зарић – пореклом Чача-
нин.



3Број 28

Чворак у Зрењанину

Туристички радници Србије су 
недавно посетили Чачак, па су 
сада позвали Чворка у госте у 

Зрењанин. 
У Банату, окружен равничарским 

пределима војвођанских равница на-
лази се Зрењанин, град мостова, мла-
дих, спорта, културе, занимљиве архи-
тектуре и више од двадесет нација. У 
самом средишту града на Тргу Слободе 
налази се грађевина необарокног сти-
ла из 1820. године, која је одувек била 
симбол Зрењанина.

Гост Чачка и  доброчинитељ Српског 
народног календара, недавно је била  
туристичка агенција Делија.

Овог пута, са књигама, Чворак се у 
Зрењанину прво срео са новим чачан-
ским становником Баната. Чачанка 
школска другарица је у једној малој 
лепој улици у Зрењанину пронашла пре 
неколико месеци своју кућу. Лепу, са 
високим плафонима, великом капијом 
и двориштем. Права  банатска.

Смех, кафа и колачи, по два парчета,  
сервирани су у знак добродошлице.
По сунчаном летњем дану, обиш-
ли смо град и мала језера у центру 
Зрењанина.

Ручак нас је чекао код  ДЕЛИЈЕ на 
периферији града у једној кући која је 
некада била викендица у виноградима. 
Два дворишта, испред и иза куће, лепо-
том личе на најлепше ботаничке баште. 
Делија каже да је све то плод  радне 
терапије за време короне. Кућа је тако 
лепо уређена, да би могла да послужи 
као туристичка атракција. Прави ба-
натски ручак, нахранио нам је још и 
очи и душу.

Зрењанинци имају своју реку – Тису. 
Тиса извире у украјинским Карпатима. 
Улива се у Дунав јужно од Новог Сада. 
Богате воде обилују рибом. Цветање 
Тисе је јединствена појава која се може 
видети само на неким деловима ове лепе 
реке у Мађарској и Србији. Тиски цвет, 
по коме је ова  појава и добила назив, 
заправо није прави цвет, већ  врста ин-
секта која спада у јединствену породи-
цу водених инсеката – водених цветова.  
Призор који се дешава средином месеца 
јуна кити површину Тисе и шара ваздух 
изнад реке, тада се, увече, из ларви ин-
секата рађају мужјаци, а потом и женке. 
Они почињу свој заљубљени лет изнад 
воде, после чега мушке јединке угину, и 
то траје 15 дана. Цветање Тисе привла-
чи своју верну публику, а у последњим 
годинама све више туриста долази да 
ужива у чудесном плесу ових, готово 
магичних, нежних инсеката који живе 
само један дан. 

Делија каже да је ту викендица за 
њене пријатеље, али и туристичке рад-
нике. Кућа – сојеница.

 И Тиса зна некада да буде дивља, да 
се шири и башкари по својим обала-
ма носећи не само воду него и бригу. 

Наша домаћица је Румунка па је 
торта била изгледа по румунском ре-
цепту. Пијемо кафу уз цвркут птица, а 
само двадесет метара од нас љујају се 

чамци.  Иде Тиса, али окићена пластич-
ним отпадом неких неваљалих људи. 

Привучена нашим смехом и веселим 
причама, ту из комшилука, појављује 
се и Мађарица Анкица. Хвали се об-
раним, па још и у пекмез претвореним 
кајсијама. Откривам јој своју велику 
жељу да пробам тај пекмез са неким 
палачинкама, и уз широке осмехе 
заказујемо следеће дружење.

У шали предлажем нову туристич-
ку туру под називом три војвођанске 
грације: Да нас прво сачека Нада на 
капији у шумадијској ношњи са пројом 
уз звуке фруле и подсети на сабор фру-
лаша у Прислоници.  У дворишту као да 
пева славуј из Мрчајеваца испред неког 
ћупа мрчајевачког купуса са купусијаде. 
А онда пут под ноге, у румунској 
народној ношњи  дочекује  нас Делија. 
Трпеза је увек радост за љубитеље 
путовања а нарочито оних који све 
воле и желе да пробају. У мађарској 
ношњи и црвеним чизмицама на оба-
ли Тисе чекала би нас Анкица, сви смо 
насмејани док нам нуде  гулаш, иако ја 
мислим само на оне обећане палачинке 
са пекмезом од кајсија. 

Насмешите се молим, и путујте,  
али и зовите у госте… Чачак увек 
насмејан  чека.

https://youtu.be/wvVU5Qen-X4
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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

TOKIO - JAPANPi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

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

14.

Putovawe iz Beogra-
da avionom do Dubrovni-
ka, kratko se zadr`ava-
mo, a onda nastavqamo
za Rim Boingom 747 na
liniji Rim-Bombaj gde se
~eka avion za Wu Delhi.
U pauzi izlazim iz zgra-
de   aerodroma u Bombaju
i malo  lutam okolo. Vi-
dim qude koji na plehu
od bureta peku ne{to
{to bi kod nas bilo
sarma od zeqa. Na samom
putu, u jednom jarku, pod

otvorenim nebom ber-
bernica, jedan Indijac
izdigao vrat da ga ovaj
sapuwa,  a onda obrije,
obojica  sirotiwa.

Nastavqamo let za
Wu Delhi  pa za Tajland
- Bankok a onda za Tokio.
Sle}emo na Aerodrom
Hong Kong gde se zadr`a-
vamo samo 45 minuta  ...  

Tokio
Tokio - je metropola

koja se sastoji od 26 gra-

dova, {est gradi}a i
osam sela, koji su tokom
vekova srasli zajedno.

Prostire se na preko
2.000 kvadratnih kilo-
metara i obuhvata dva
lanca ostrva koja se pro-
te`u do 185 kilometara
od centra grada. 

Tako|e, Tokio je pode-
qen u 23 op{tine koje
imaju svoje gradona~el-
nike i svoju upravu. [i-
ri Tokio obuhvata i
~etiri nacionalna par-

ka. Tokio se sma-
tra centrom svet-
ske tehnologije i
gradom koji se naj-
vi{e pribli`io
prizorima grado-
va iz dela nau~ne
fantastike.

Tokio je na-
pravqen 1457. go-
dine i bio poznat
pod imenom Edo

Tokugava. [ogunat je
osnovan 1603., sa Edom
kao sedi{tem vlade. U
septembru 1868. godine,
kada je prestao da posto-
ji {ogunat , car Mei|i je
naredio da Edo bude
preimenovan u Tokio.
Prvi tragovi o `ivotu
na prostoru dana{weg
Tokija poti~u iz VII veka.
Tada je, naime, izgra|en
najstariji tokijski budi-
sti~ki hram. Po legendi,

ovaj hram izgra|en je na-
kon {to su dva brata ri-
bara prona{la zlatnu
statuu bogiwe Kanon.

Da bi statua bila
udomqena, izgra|ena je
prvo mala kapela koja se
v r e m e n o m
pro{irila u
hram. Hram
Senso|i po-
stoji i da-
nas. Gotovo
da je bio uni-
{ten tokom
Drugog svet-
skog rata,
ali je 1958.
godine obno-
vqen.

Tvr|ava
oko gradi}a Edo, kako se
isprva zvao Tokio, gra-
|ena je sredinom petnae-
stog veka. Ali, pravi
procvat dolazi tek 1524.
godine. Nakon vi{e ve-
kova ratova izme|u ve-
leposednika, vojni zapo-
vednik, {ogun, Tokugava
Qeasu uspostavqa mir i
ujediwuje Japan. On se
seli u Edo i ovaj grad do-
bija na zna~aju, iako nije
zvani~na prestonica. 

Tokio }e svoje sada-
{we ime dobiti 1869. go-
dine, kada imperator
Mei|i seli svoje sedi-
{te iz Kjota. Tada je uki-
nuta vlast {oguna i car

postaje jedini vladar.
Ina~e, naziv Tokio u
prevodu zna~i Prestoni-
ca Istoka. Veliki Kanto
zemqotres je pogodio To-
kio 1923. godine, i u we-
mu je poginulo oko 70.000

qudi. I pored toga grad
je nastavio da raste do
po~etka Drugog svetskog
rata.

Tokom rata, Tokio je
te{ko bombardovan, i
veliki deo grada je srav-
wen sa zemqom. Pored
ru{ewa izazvanog bom-
bama, veliki deo grada
je nestao i u po`arima
izazvanim bombardova-
wem. Broj stanovnika To-
kia 1945. godine je bio
samo polovina broja koji
je imao 1940. godine.

Nakon rata, Tokio je
bio vod vojnom okupaci-
jom od strane savezni~ke
vojske. Ameri~ko prisu-

^VORKOV LET Beograd-Nju Delhi-
Tajland -Hong Kong - Tokio

Tokio
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stvo u Japanu je bilo va-
`an logisti~ki i ko-
mandni centar tokom ra-
ta u Koreji. U Tokiju i da-
qe postoji nekoliko
ameri~kih vojnih baza.

Tokom pedesetih i {e-
zdesetih godina dvade-
setog veka Japan je ~esto
opisivan kao “ekonomsko
~udo”, koje je transform-
isalo zemqu od ratom
razorene zemqe do druge
ekonomske sile na svetu
1966. godine. Ponovna
izgradwa ratom razru-
{enog Tokija je zavr{ena
odr`avawem Olimpij-
skih igara 1964. godine.

Po~etkom sedamdese-
tih godina dvadesetog
veka, japanski gradovi su
se suo~ili sa velikim
prilivom radne snage a
Tokio je bio jedan od gra-
dova sa najve}im prili-
vom stanovni{tva.

Jutarwa gradska tu-
ra... pose}ujemo Imperial
Palace, Asakusa, Kanon
Templ... Akihbara je ~e-
tvrt koja najvi{e podse-
}a na buvqu pijacu iz na-
u~nofantasti~nih fil-
mova. 

Kupujem  gramofon i
mali tanki  tranzistor.

Iako su glavni arti-
kli elektronika, kompju-
terske komponente i au-
dio i video oprema, na
istim tezgama mo`e se
kupiti sve i sva{ta,
ukqu~uju}i i vo}e i ode-
}u. 

Ru~amo kineski ro-
{tiq u Chinzouso Gar-
den restoranu, svaki sto
dobija svog li~nog maj-

stora na ro{tiqu. Na
plotni prevr}u se par~i-
}i mesa i  povr}a... neve-
{to u~imo da jedemo sa
{tapi}ima.

Posle podne odlazimo
u Ginzu.

Ginza je
deo grada sa
najvi{e pro-
davnica, re-
storana i no}-
nih klubova.
Svaka robna
marka koja ne-
{to zna~i u
svetu ima svoj
prostor upra-
vo u Ginzi. 
Nekada se tu

nalazila kovnica srebr-
waka po ~emu je ceo kraj
dobio ime. Nakon veli-
kog zemqotresa 1923.,
oblast je pretvorena u
trgovinsku ~etvrt koja je
brzo napredovala. 

Ginza je poznata po
najskupqem zemqi{tu
na svetu - kvadratni me-
tar gra|evinskog zemqi-
{ta ~esto prelazi cenu
od 100 hiqada ameri~-

kih dolara. Tokom vi-
kenda Ginza je pe{a~ka
zona, a brojni restorani
otvaraju svoje ba{te.

Javqam se mojima tele-
fonom, ka`u mi da otac su-
tra ide u Beograd u bolni-
cu.

^ujem se sa Nenadom
Burgi}em koji je iz Kra-
qeva, i evo ga ovde na
poslu, u na{oj ambasadi
Jugoslavije  u  Tokiju. Po-
neo sam mu vunene ~ara-
pe, suve {qive i neke
de~ije crte`e wegove
sestri~ine.

Slede}eg jutra, posle
doru~ka kre}emo u naci-
onalni park NIKO. Po-
stoji jedna izreka “Nemoj
nikada re}i da je ne{to
divno, dok ne vidi{ NI-
KO park”. Gra|en je u 17.
veku kao mauzolej veli-
kom generalu
japanske isto-
rije Tokugavi.
Ka`u da je sva
umetnost tog
perioda bile
mobilisana da
bi se sagradio
ovaj hram.

U Tokio
Grand hotelu
doru~kujem a
onda idem u
Ginzu... na naj-
slikanijem re-
klamnom objektu u {o-
ping centru svra}am i
pijem kafu... ~udim se
kada mi konobar, bez pi-
tawa stavqa na tawir
ne{to belo, neku belu
rolnu,  ja ka`em da to ni-
sam naru~io, a on odla-
zi. Ja ostajem za~u|en,
tek kasnije shvatam da je

to u stvari
mali savijeni
vru}i ubrus.
Bri{em lice
i ruke i naru-
~ujem kafu.

Tu u cen-
tru kupujem
neku belu ha-
qinu koju }e
kasnije nosi-
ti majka moje
dece. Odlazi-

mo kataraman- brodom na
ostrvo Hakone. U Kama-
kuri se slikamo pored
statue Velikog Bude.

Za Kjoto idemo brzim
YNR vozom zvanim metak. 

@eleznica je osnovno
prevozno sredstvo u To-
kiju jo{ od po~etka 20.
veka. Zahvaquju}i bri-
`qivo planiranom jav-
nom prevozu, ovaj grad
uspe{no izdr`ava 35 mi-
liona svojih stanovnika
koji neprekidno `ure sa
jednog na drugi kraj gra-
da. 

Broj automobila, u od-
nosu na broj stanovnika,
je relativno mali- vozo-
vi su br`i, ta~niji i jef-
tiniji na~in kretawa
kroz grad. Tokom {pica
su pretrpani do te mere
da na prometnijim stani-

cama postoje qudi koji-
ma je posao da poguraju
one koji vise sa vrata i
pomognu im da stanu u
ve} krcat vagon. 

Gradski saobra}aj ob-
uhvata preko 17 linija i
vi{e od 1.000 stanica.
Najprometnija je {in|u-
ku, koja je svakako i svet-
ski rekorder sa preko 3
miliona putnika dnevno.
Na samu stanicu se ulazi
kroz jedan od 200 ulaza.
Po povr{ini prevazila-
zi je jedino `elezni~ka
stanica u gradu Nagoji.

U Kjotu ve~eramo i
spavamo u New Miyako ho-
telu. Jutarwe razgleda-
we Kjota, poseta Nijo
zamku i Zlatnom pavi-
qonu. Vozimo se i u na-
cionalni park NARA i
opet vidimo wihovog
Velikog Budu.  Ja hranim
srne u Srna parku. Posle
razgledawa NARE vozi-
mo se u Osako,  i ve~e-
ramo i  spavamo u Osako
internacionalnom hote-
lu.

Sa TAI avio kompani-
jom letimo do Tapai na
Formozi na Tajvanu, a on-
da nastavqamo put za
Hong Kong.....

Nastavi}e  se.....

CHINZOUSO GARDEN restoran

PRODAJA RELIKVIJA

^vorak sa studentima
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Галерија Краснодару
Прошлог јуна био сам у Краснодару…

На аеродрому сам видео оглас за 
посао и јавио се. Тражио сам неко 

руководеће место али изгледа да ми 
је (не)знање језика било отежавајуће. 
Руски сам учио последњих месец дана, 
тако да сам уместо шефа ресторана 
примљен да радим у кујни. Треба да се 
љушти кромпир, перу  шерпе и тигањи. 
За почетак, а после може и склањање 
тањира са столова. Почео сам одмах да 
радим.

Плата 450 еура и обезбеђен стан… 
Соба није далеко од ресторана, а јешћу  
на послу. Ипак пред крај дана главни 
кувар ме је ухватио да кријући једем  
пржен кромпир и рекао да нађем други 
посао, можда на грађевини…

Случајно сам наишао на  српски ре-
сторан и свратио. Власник наш човек 
из Лознице, а помаже момак из Обре-
новца. Све их питам… а знам шта ће 
да ми кажу… као  и  сви Срби које сам  
сретао по свету.

И када сам већ ту једемо домаће 
кобасице, сир из Моравице… а има  
ваздан српских ђаконија.

Тито и  Тесла нас гледају са зида. 
Улазе Руси на ћевапе и ајвар. Остављам 
им проспекте  Србије на руском. Док 

Град Краснодар
 
Налази се у централном делу Крас-

нодарске покрајине, на десној 
високој обали реке Кубањ. Дана 30. 
јуна 1792. императорка Катарина Вели-
ка донела је указ којим је припадницима 
Црноморског козачког одреда као на-
граду за верну службу у императорској 
војсци даровала земљишне поседе 
на подручју Кубања,  Новоосновано 
насеље добија име Јекатеринодар као 
знак захвалности Императорки.

Током Руског грађанског рата град 
Јекатеринодар је био де факто престо-
ница Белоармијског југа Русије. Убрзо 
по доласку Совјета на власт дошло је 
до прекида континуитета са бившом 
власти и са тим у вези преименовани 
су сви топоними у граду и у његовој 
околини, а 9. децембра 1920. и сам град 
добија ново име − Краснодар („Црвени 
дар”).

Дана 9. августа 1942. град су оку-
пирале немачке фапистичке трупе и 
под окупацијом је био до 12. фебруара 
1943. када је ослобеђен од стране 
Црвене армије. Током тих пола године 
окупације фашистички окупатори су 
побили око 13.000 руских грађана у 
Краснодару, а нацисти су за масовна 
убиства користили гасне камионе, „ду-
шегупке”.  Краснодар је један од десе-
так највише страдалих градова Русије 
током Другог светског рата.

Након рата град је у потпуности 
обновљен, обновљени су већ постојећи 
и саграђени нови објекти.

После распада Совјетског Саве-
за Краснодар остаје у саставу Руске 
Федерације и у том периоду био је један 
од ретких градова у Русији који је бе-
лежио константан раст популације. Са 
повратком у правни систем руске 
државе многе улице и установе у граду 
и околини су преименоване и враћени 
су им историјски називи.

излазим испраћа ме Џеј са разгласа. 
Идем  даље у Сочи можда и нађем по-
сао а успут учим руски  који искрено 
иде ми тек онако….

Ишао сам да видим и споменик 
посвећен Катарини Великој. Имао сам 
шта тамо и да видим, а чекало ме и 
неко писмо:

Драге  моје  Чачанке,
Поздравља вас великомученица Ката-

рина. Чворка сам замолила да вам понесе 
ово моје писмо. Па и Татјана је преко 
Пушкина писала Оњегину.

Пишем вам – шта бих знала боље рећи. 
Сад зависи од ваше воље презрење ваше да 
ли ћу стећи. Сигурна сам да сте чуле за 
мене. Звали су ме Катарина Велика јер 
сам владала великом Русијом 34 године. Не 
само да сам владала него сам је и препоро-
дила. Била сам велики покровитељ умет-
ности, отворила сам школе у сваком граду 
и отворила први медицински  факултет у 
Русији. Подигла сам музеј Ермитаж. За 
мене кажу да сам имала  преко 300 муш-
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АПЕЛ ИЗ ЗАДУЖБИНЕ: 

Град и држава да
спрече гашење Коларца

Илија Милосављевић родио се 1800. године у селу Кола-
рима, код Смедерева. 

Био је трговац али се интересовао и за књижевност, осно-
вао је Фонд за помињање оних који су изгинули за Отаџбину. 
Oд својих прихода годишње je издвајао 100 дуката и основао 
Књижевни фонд за подршку књижевности и објављивање 
дела на српском језику која „часност, родољубије и полезна 
знања у народу распростиру” Коларац је тестаментом из 1877. 
оставио 10.000 дуката за Књижевни фонд Илије М. Коларца 
да би помагао „људима који пишу за народну просвету, а нису 
у стању сами у штампу давати”.

Тестаментом је сав свој иметак оставио српском народу 
у циљу ширења науке и културе. Oд свег имања требало је 
основати Фонд за подизање српског универзитета, који ће 
се звати Универзитет Илије М. Коларца основан сопственим 
трудом на корист свога народа.

Ако већ не буде пронађено интервентно решење, За-
дужбина Илије М. Коларца ће се наћи пред непремостивим 
тешкоћама, а потенцијално и гашењем, закључено је на сед-
ници Управног одбора ове установе.

У Коларчевој задужбини је отказано или одложено 160 
програма због пандемије коронавируса, а процењује се да ће 
укупан губитак од средине марта, када су престали са радом 
до септембра, бити 30 милиона динара. Због тога су доведе-
не у питање не само плате запослених, него и даљи рад ове 
установе.

караца. Можда, ја их нисам бројала. Нису 
се задржавали јер нису били вредни.

Неке сам награђивала титулама, 
дворцима, поседима…  Знате да сам и 
децу рађала. Ево после толико година су 
ми опет подигли споменик иако су га већ 
једном рушили.

Питам вас шта ви радите, како вам је, 
можете ли. А шта је са мушкарцима….

Нађосте ли их. Ви што сте успеле да 
савладате тог једног угојио се и сада тре-
ба да гледате и њега и његове родитеље.

Деца су вам посебна прича јел?
А други мушкарци ништа јел?
Размислите док није касно један је жи-

вот. Будите насмејане као што вам  Чво-
рак каже, а за споменик баш вас брига не 
морају ни да вам га подигну.

Поздрављам вас и желим све најбоље.

Руски уметници били су учесници 
Ликовне колоније у Овчар Бањи и тако 
су настали договор и са Универзитетом 
кубањске области и договор државног 
музеја „Коваленко”.

Изложба спремана за Краснодар постављена у галерији „Надежда Петровић” 
Представила је уметнике које живе у Чачку и који су носиоци чачанске 

ликовне сцене. Без тематских оквира, жеља да слике виде Русију и Краснодар 
омрла је короном. Желео бих да тај град који 
сам случајно а можда и намерно посетио баш 
у јуну прошле године види радове наших Ча-
чана. 

„Ово је први пут да Уметничка галерија ради 
једну ширу селекцију чачанских уметника ради 
њиховог представљања изван нашег града…  
Радови који су били упућени у Крас-
нодар нису ни „изашли” из земље…”  
– рекао је Бранко Ћаловић на отварању из-
ложбе.
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МОЈЕ ГНЕЗДО
ЧАЧАК

Кућа из које је у 
свет кренуо

наш академик

Пре неколико година Мрчајевци 
су добили нову школску зграду, 

модерну грађевину, пространу, светлу, 
за понос. Школа носи име Татомира 
Анђелића, академика, директора Ма-
тематичког института САНУ, дописног 
члана Међународне астронаутичке ака-
демије у Паризу, члана Југославенске 
академије знаности и уметности, про-
фесора БУ, хајделбершког студента, 
аутора значајних и бројних дела из 
области математике и механике.

На „фб” страници Удружења Ча-
чана у Београду помињу академика 
Анђелића као „човека који је довео по-
саду Апола 11 у Београд”.

Преко пута лепог школског ком-
плекса налази се кућа из које је у свет 
кренуо наш академик.

Запуштена, са дрвећем које је затво-
рило улаз у кућу и камено степениште, 
зарасла у траву... 

Није то у реду, не говори добро о 
нама: о мештанима села из кога је по-
никао угледни научник, о граду у коме 
се он школовао, о нама који смо завр-
шили ту гимназију деценијама после 
њега. 

Било би добро да се стара, напуште-
на и запуштена кућа обнови, да јој се 
удахне нови живот дешавањима у њој 
која ће промовисати науку и уметност, 
на пример. 

Процес који би могао да доведе 
до срећног краја вероватно захтева 
време, дефинисање ставке буџета, 
расписивање конкурса / тендера, писа-
ње пројеката, формирање комисија, 
маркетинг... Зато би процес требало 
што пре покренути.

Пре свега тога, потребно је да се 
испољи добра воља. Надам се да је има.

Нада Вуковић

Татомир Анђелић, 
академик

Чачак, Булевар Танаска Рајића 293
032 / 54 57 672

Чачак, Др Драгише Мишовића 180
032 / 365 752, 365 395


