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Поштовани путници 

и драги читаоци,

Лепо сам вам свих ових тридесет 

година говорио да путујете и то из 

ината на неколико рата.

 Ко ме је послушао путовао је... Ја 

сам себе слушао па сам ишао где год 

сам хтео и није ми жао.

Пролази и ова година. Где идете за 

дочек НОВЕ ГОДИНЕ, немојте по-

сле да кажете да вас нисам питао. 

 А скијање, идите док вас још ноге 

носе...

 У агенцији увелико припремамо 

нови Српски календар 

за 2021. годину

Ваљда ће да нам сване лепше сутра 

бар догодине.

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Светски дан 
туризма 

Поводом 27. септембра, Светског дана туризма, 
високи званичници Уједињених нација послали 

су поруке широм света, са циљем доприноса подизању 
свести о значају туризма, односно његових друштвених, 
културних, политичких и економских вредности.

Индија је домаћин овогодишњег званичног 
обележавања Светског дана туризма, а носећа тема „Ту-
ризам и радна места: боља будућност за све“ примерена 
је управо из разлога што је туризам радно интензиван и 
значајан извор запослености за многе светске економије.

Светска туристичка организација је 1979. године 
установила 27. септембар као Светски дан туризма, јер 
је на тај дан 1970. године у Мексику усвојен Статут те 
организације.

Са више милиона радних места, данас туристички 
сектор широм света покреће економију на глобалном и 
локалном нивоу, а развој туризма директно је повезан са 
развојем заједнице.

Туризам је данас трећа по величини извозна индустрија 
у свету после хемикалија и горива. 

Србија прати позитиван светски тренд, а иновације 
и улагања у туризам резултирају растом броја туриста, 
ноћења, прихода и, што је веома важно, запослености у 
сектору туризма. Најновији подаци показују да се Србија 
налази међу првих пет земаља у Европи које бележе 
највећи раст долазака страних туриста и први пут је 
изједначен број домаћих и страних туриста.
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Утихнуло лето

Туристички радници без посла. 
Скоро да се нигде не иде. Програм 

„Лето у комшилуку“ направљен да се 
види Босна - Мостар, Сарајево, Ви-
шеград али и да се скочи у Јадранско 
море у Неуму. Све то за 3 дана. Удоб-
ном организациом крагујевачке 
агенције Малутас путујемо. Ја путујем 
и уживам.

Водопади Кравице: Једно од 
најлепших природних бисера овог дела 
Херцеговине. Висина водопада је 26 до 
28 метара са воденим амфитеатром ис-
под њега обима 120 метара. Уз водопад 
су никле конопља, смокве и тополе. 
Некада су били активни многобројни 
млинови и ступе за ваљање сукна. 
Купам се у чистој али хладној води.
Платио сам улаз 10 еура па морам и да 
се сликам.

МОСТАР опет и скоро на истом 
месту пијем кафу али сада у празној 
кафани. Гледам у мост и бринем за 
оне момке што скачу за мале новце 
ризикујући живот.

Стари мост је изграђен у време 
османске власти као замена несигур-
ном дрвеном мосту. Током рата мост 
је делимично оштетила војска Репу-
блике Српске и Југословенска народна 
армија. Хрватско веће одбране рушило 

га је као део кампање гранатирања и 
тероризовања Мостара. Мост имао 
малу војну важност, гранатирање је 
било пример намерног уништавања 
културног добра, посебно Старог 
моста, који је био симбол спајања раз-
личитих заједница и вера.

Свратио сам у Катедралу Maрије 
Majke Цркве и сишо до подрума при-
вучени гласном музиком. Педесетак 
девојчица и дечака после мисе играли 
су уз музику групе Магазин. Личило је 
то на додворавање католичкој младежи 
и као вид супротности православној и 
муслиманској вери. 

Свраћам у Почитељ - град стар 
вековима, који захваљујући својој 
архитектури која чува тајне прошло-
сти нашао се на UNESCO-вој листи 
светске културне баштине. Верује се да 
је Почитељ саградио чувени краљ Сте-
фан Твртко I 1383. године. Познато је 
да је рад о значајном средњевековном 
административном центру.

Касно поподне идем скоро козијим 
стазама а онда видим море.

НЕУМ - где је туризам главна друшт-
вена грана и уједно једини град у Босни 
који обалом од 24км излази на Јадран. 
Неум спада у најтоплије градове БиХ и 
има око 260 сунчаних дана годишње.

 Хотел Јадран са својим терасама 
али и базеном на врху постао је нови 
доброчинитељ Српског народног 
календара за 2021. годину. Флаша 
ракије коју ми је недавно поклонио 
мој болнички собни друг као радости 
живота завршила је у рукама новог 
доброчинитеља. Да наздравимо за 
Ракетићево и моје здравље и за нова 
путовања. 

Босанска обала - мала, али у време 
короне тај излаз на море за купање 
искористили су многи. Учинило ми се 
да је плажа изгледала као плажа негде 
у Индији. На плажи пордавац књига. 
Али и необичност да се туширање 
плаћа пола марке 30-етак динара.

На сва путовања по свету а и овде 
кроз Босну на топлом септембарског 
сунцу топили су се али и брзо појели 
Дезерт колачи. 

Магичан назив „чачански чипс“ и 
леп залогај али и леп рекламни оквир 
за драгачевски кромпир. носили смо 
и делили и ЧАЧАНСКЕ НОВИНЕ и 
ЧВОРАК ВЕСТИ.
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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

A U S T R A L I J A
Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

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

15.

Iz Hong Konga preko
Tokija sti`em u  Austra-
liju u Melburn - Glavni
grad dr`ave Viktorija. 
Sme{taj u hotelu i ve~e-
ra. Lutam gradom.

Australija je po ve-
li~ini {esta dr`ava na

svetu. Na severu se, pre-
ko mora, grani~i sa In-
donezijom, Papua Novom
Gvinejom i Isto~nim Ti-
morom i na jugozapadu sa
Novim Zelandom.

Australija je dr`ava
na krajwem jugu na{e
planete, dr`ava kengura
i koala, Aborixina i
evropskih doseqenika. 

Ime Australija poti-
~e od naziva terra austra-
lis, {to zna~i ju`na ze-
mqa.

Australija je udaqena
i izolovana od ostalih
kontinenata. U odnosu na
Evropu, Australija se
nalazi na suprotnoj
strani zemqine lopte,
pa je za wu najudaqeniji

deo sveta - udaqena je od
Evrope 20.000 km.

Posle istra`ivawa
Xejmsa Kuka, u blizini
dana{weg grada Sidneja
osnovano je prvo naseqe,
u koje su upu}ivani ka-
`wenici iz Velike Bri-

tanije. Kasnije su
po~ela da se
osnivaju i nase-
qa slobodnog
stanovni{tva -
od osu|enika koji
su odslu`ili ka-
zne, od stra`are
i oficira koji su
zavr{ili slu`bu

i od drugih doseqenika
iz Evrope, uglavnom Bri-
tanaca.

Melburn je veliki in-
dustrijski i trgova~ki
centar. Mnoge australij-
ske i multinacionalne
kompanije posluju tamo -
jedna tre}ina najve}ih
kompanija u Australiji je
sme{teno u Melburnu.. U
gradu postoji sedam uni-
verziteta. Ve}i deo auto
industrije proizvodi u
Melburnu ukqu~uju}i
Ford i Tojotu.

Grad su 1834. osnova-
li Xon Betmen i Xon Pa-
sko Fokner. U toku zlat-
ne groznice grad dobija
veliki broj stanovnika.
Prvi doseqenici po~e-

li su da se bave sto~ar-
stvom, koje ne zahteva
mnogo radne snage ve}
samo prostrane pa{wa-
ke. Za merino ovce, koje
su dovezene iz [panije,
prostrane stepe pokaza-
le su se izvanredno po-
godnim.

Turisti~ki program
predvi|a i posetu
farmi ovaca  gde se or-
ganizuje i posmatrawe
{i{awe ovaca. Za krat-
ko vreme uz uve`bane
poteze aparata za {i-
{awe, ovca postaje kao
gola, a turistima se
kao u cirkuskoj {atri
za dobro pla}ene ula-
znice pokazuje i mala
dresura ovaca, a pru`a
i naravno mogu}nost da
se ne{to jo{ i kupi.

U Australiji `ivi
mno{tvo `ivotiwa koje
su na drugim kontinenti-
ma davno izumrle. Takvi
su, na primer, sisarski
torbari, kojih ima oko
230 vrsta (kenguri, tor-
bar-medved, torbar-jaza-
vac, torbar-vuk, koala i
drugi) zatim kqunari,
sisari koji se legu iz ja-
ja...

Odlazim u mali zo-
lo{ki vrt i slikam se
sa `ivotiwama. Dobi-
jamo i paso{, `ivotiw-

ski naravno uz overa-
vawe {ta smo sve pose-
tili. Kenguri i koale
su za nas najintere-
santniji.    

Na gradskim  trgovima
osve`avaju}e fontane
prskaju vodom, akrobate
i mimi~ari izvode svoje
ta~ke, a mno{tvo qudi
razli~itih nacionalno-
sti u`iva u hotelima i
na terasama restorana.
Besplatna zabava poseb-
no privla~i mlade, jed-
nako kao i koncerti rok
muzike, igrane i pozori-
{ne predstave koje se
odvijaju na otvorenom i
bez napla}ivawa ula-
znica.

^vorkov let Hong Kong - Tokio -
Melburn - Sidnej - Novi Zeland

Paso{ za Zoolo{ki vrt
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Ispred mog hotela
u`ivam u neobi~nom
koncertu jednog svira-
~a koji udara u oka~ene
staklene fla{e.

[armu ovog grada do-
prinose i tramvaji. Po-
stoje i lepa moderna ko-
la, ali i ona stara ras-
klimana sa tvrdim drve-
nim sedi{tima i stal-
nom promajom. Naj~e{}e
su obojeni u zeleno.  

Luka Melburn je najve-
}a kargo luka u Austra-
liji. Melburn je bio
doma}in Olimpijskih
igara 1956. godine.

^etiri aerodroma op-
slu`uju Melburn.

Doru~ak i slobodno pre
podne, a onda, transfer do
aerodroma i let za Sidnej
traje od 20:30 do 21:50.
transfer do hotela, sme-
{taj, neko se kupa na baze-
nu... ve~era i no}ewe.

Sidnej  je najve}i i
najstariji grad u Austra-
liji i glavni grad au-
stralijske pokrajine
Novi Ju`ni Vels, koji je
osnovan 1788. godine.
Podru~je metropole bro-
ji 4.3 miliona stanovni-
ka  i najve}i je finansij-
ski, transportni, trgo-
va~ki i kulturni centar
Australije. 

Sidnej je zna~ajno glo-
balno odredi{te turi-
sta iz celog sveta, pa ga
redovno progla{avaju
jednim od najlep{ih i
naj`ivqih gradova cele
planete, koji je ponosan
na svoju luku, toplu i
ugodnu klimu, kulturu.

Putnici moje grupe
su unapred rezervisa-
li karte za operu, ja
sam se samo slikao is-
pred zgrade opere, a

onda u{ao u
veliku pro-
davnicu su-
venira kroz
nekakve hod-
nike, i sti-
gao do jedne
od koncert-
nih sala.
Eto, video
sam i tu mno-
go osporava-
nu gra|evi-

nu.
Izgradwa Sidnejske

opere je zavr{ena 1973.
godine, na ~elu sa dan-
skim arhitektom Jernom
Ukonom.  Opera se nala-
zi u okviru sidnejske lu-
ke, luke Xekson,  Sidnej-
ska opera je dom Austra-
lijske nacionalne ope-
re, Sidnejske pozori{ne
kompanije, kao i Sidnej-
skog filharmonijskog
orkestra.

Turisti~kim autobu-
som odlazimo u olim-
pijsko selo izgra|eno
za Olimpijadu 2000. go-

dine, a povratak u lu-
ku, predvi|en je veli-
kim brodom, i naravno
sve prizore bele`imo
kamerom. Toliko sli-
kan most je i na{a meta.
Po vrhu mosta se pewu
privezani turisti, jo{
jedan na~in da se isko-
risti ne~iji adrenalin
u finansijske svrhe.

Slede}i dan ~etvr-
tak planiran za indi-
vidualne aktivnosti

za ~itavu grupu organi-
zujem vinsku turu. Ja
kao vo|a grupe, dobijam
gratis, a i 20 odsto od
svake prodate karte, a
cena je bila 120 dola-
ra. A tura, vode nas u
neki okresani vino-
grad, u luksuzni pro-
dajni sa-
lon gde
nam nude
da pro-
bamo vi-
na, onda
u odli~-
nom re-
storanu
i m a m o
r u ~ a k .
N e o b i -
~an, lep
i ukusan,
a l i
ipak, pa-
preno pla}en.

Subota - organizova-
na poludnevna tura
obilaska gradskih zna-
menitosti.

U Australiji ima
mnogo Srba, na Savin-
dan, srpsku {kolsku
slavu odlazim sa  ^a~a-
ninom, Sr|anom Trku-
qom i wegovom decom,

u Crkvu
Sveti Sava.
Gost sam na
s l a v s k o m
ru~ku. Sve
sam kwige
prodao. U
Crkvi sam
ipak zabo-
ravio foto-
aparat.

Na inter-
netu dobijam poruku da
je u ^a~anskom glasu
objavqen tekst sa na-
slovom “Srpski narod-
ni kalendar u Japanu”
A  moje  poruke tek su
objavqene na radiju i
televiziji, a Dragojla
ka`e: “svako me pita:
{ta bre tvoj ^vorak u
Australiji ne silazi
sa radio televizije,
svi pri~aju o wemu vi-
{e nego o Ko{tunici i

ovoj novoj predsedni-
ci”.
U rano jutro, organizu-
jemo doru~ak u sobi,
no{ewe kofera i odla-
zak na aerodrom. Dok-
tor Mi{i} - zubar, na
radu u [vajcarskoj, za-
mera skromnom doru~-

ku. Buni se, uzima dve
jabuke koje  kasnije
unosi u avion. U toku
leta, pita me da li
imam no` da ise~e jabu-
ku. Nalazi neki na~in
da je pojede. 

Po sletawu na Novi
Zeland svi potpisuje-
mo deklaraciju da ne-
mamo ni{ta od biqne i
`ivotiwske hrane i da
cipelama nismo i{li u
planine iz mera predo-
stro`nosti. Svi su
iza{li iz aerodrom-
ske zgrade, samo nije
bilo doktora Mi{i}a -
zadr`an je jer su mu na
skeneru na{li jabuku.
Morao je da plati
ogromnu kaznu kao da je
par~e pite sa jabukama
dopremio iz Engleske. 

Tako mu i treba kad
je halapqiv. 

Odlazimo u hotel
gde nam se na recepciji
plaze neki razbaru{e-
ni polu goli sa {tapo-
vima mu{karci.
To je samo deo wihove

nacionalne dobrodo-
{lice za putnike iz be-
log sveta.

(Nastavi}e  se)...

^vorak sa grupom pored starog tramvaja

Sidnejski most

Sidnejska opera
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Светски дан туризма обележен је у 
недељу 27. септембра 2020, на Ади 

Циганлији манифестацијом под нази-
вом „Туризам и рурални развој“.

Туристичка организација Београда 
је представила актуелну туристичку 
понуду Београда, популарне туристич-
ке атракције и могућности за активни 
туризам и излете ван урбаног градског 
језгра.

Биле су изложене копије гравира 
из 16. века из колекције Музеја града 
Београда, и служила се кафа каква се 
може попити на програму „На кафи са 
кнегињом Љубицом“ у Конаку кнегиње 
Љубице у Београду.

На платоу Каменог града на ула-
зу на Аду Циганлију, поред ТОБ-а, 
представљене су и ТО Војводине, 
ТО регије Западна Србија, Дунавски 
центар за компетенцију и Ђердап 
Травел, ЈКП „Градске пијаце“, Градска 

општина Чукарица, и домаћин ЈП Ада 
Циганлија.

Агенција Чворак се на Ади срела са 
старим, али и новим, доброчинитељима 
Српског народног календара. Тури-
стичка организација Златибор и Владан 
Живановић су прихватили позив Чвор-
ка да огласе своју рекламну понуду тако 
да ће се календар за 2021. годину сигур-
но листати и на гондоли до Торника.  
Очекује се и боља сарадња са тури-
стичком организацијом Драгачева јер 

Српски народни календар за све ове 
године био је, не само српски, већ и 
драгачевски.

У исто време на Тргу републике 
директор Александар Сеничић је 
са забринутим туристичким рад-
ницима желео да скрене пажњу у 
каквом се тешком стању туристичке 
агенције тренутно, а изгледа и у 
будуће, налазе. 

Сачувајмо туризам.

„Туризам и рурални развој“
Светски дан туризма у Београду

 Туристичка организација Ивањице и 
часопис Уно

Александар Сеничић са туристичким радницима на Тргу републике

Владан Живановић, директор Туристичке 
организација Златибор
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Антонио 
Гутераш о 

туристичкој 
индустрији...

Генерални секретар Уједињених 
нација Антонио Гутереш изјавио 

је да је пандемија ковида 19 униш-
тила туристичку индустрију, јер је 
изгубљено 320 млрд УСД у првих 
пет месеци ове године и више од 
120 милиона радних места је угро-
жено.

Гутереш је на видео конфе-
ренцији рекао да је туризам трећи 
највећи извозни сектор, иза горива 
и хемикалија и да чини 7% тргови-
не у прошлој години.

– У туризму је запослен један 
од 10 људи на Земљи и обезбеђује 
средства за живот стотинама мили-
она људи. То подстиче економију. 
Омогућује људима да упознају 
нека од светских културних и 
природних богатстава и зближава 
људе – рекао је Гутереш.

Генерални секретар УН је навео 
да су у првих пет месеци ове годи-
не, због пандемије коронавируса, 
међународни туристички доласци 
смањени за више од 50%.

Гутереш је рекао да утицај ковид-
19 на туризам представља „велики 
шок” за богатије и развијене 
државе, али да су земље у развоју 
још теже погођене, посебно мале 
острвске државе у развоју и аф-
ричке земље.

Туризам за неке од тих земаља 
представља више од 20% БДП-а, 
рекао је.

„Крах једне нације“

Неопходно је да основне и средње 
школе буду бесплатне, како бисмо 

ми препознали таленат, школовали га и 
сместили у систем. Овако нам најбољи 
доктор одлази у иностранство, док се 
високи функционери хвале купљеним 
дипломама. Па, да бисмо га школовали 
и онда га сместили у систем да нам 
врати. И да нам онда најбољи студент 
медицине из Титела буде струка, а не 
Зец Миодраг од 70 година или овај 
Кон. Разумете? Ми то немамо, ми њега 
избацујемо. Оно што смо ми урадили 
са школством… Није нас на то нате-
рала Америка, него смо то сами себи 
урадили. Сами смо себе отровали. И 
још то радимо.

Тек ће се видети последице свега 
овога што се сад ради. 

Српско друштво је посрнуло, тоне 
све дубље и крај потонућу се не види. 

Као велики проблем и крах школ-
ства је све већи број плагираних ра-
дова и купљених диплома.

Па, људи, високи функционери, 
изјављују на телевизији да купују ди-
пломе. Овде више ништа није срамо-
та. Дешава се и у Немачкој да некога 
„укебају“ да то ради, људски је бити 
то, али када те систем ухвати, он тебе 
директно склања. А овде те награђује. 
Ја бих питао наше вође, не само овог 
сад који је вансеријски човек и он се 
не разболева, већ ове било које будуће: 
нека их лечи тај кога су поставили, а не 
да иде да се лечи у Швајцарску или у 
Москву. Не, не, ту да се лече. Тај кога си 
ти поставио нека те оперише. Мислите 
ли ви да сада енглеска краљица иде у 
Москву? Не, она се лечи у својој земљи. 
Мислите ли да Ангела Меркел сме да 
уђе у ауто који није немачки? Овде то 
нема никакве везе.

Такав однос и стање у друштву до-
вело је до тога да све већи број младих 
људи иде из земље, како би у некој 
другој земљи било вреднован његов 
рад, уместо да се то ради у Србији.

Ово што смо ми себи урадили… Ти 
исисаваш људе, а немаш прилив. Па, 
70 одсто Београдског универзитета 
чинили су људи са стране, Црногорци, 
Хрвати, Словенци… Сад тога више 
нема, па људи настоје да иду напоље. 
Седамдесет одсто студената је и на 
Кембриџу, али он усисава људе. Није 
Пупин овде направио каријеру. Нешто 
сам се закачио са министром просвете, 
па сам га питао: „Шта мислите мини-
стре, шта тражи тржиште рада?“ Да је 
то био критеријум, шта би онда радио 
Михајло Пупин? Могао би да чува го-
веда у Банату. То тржиште рада тражи 
чобане, али је систем ушао и од Михајла 
Пупина је извукао калемове, па су се 
обогатили и Пупин и Америка.

На крају је истакао да је систем вред-
ности у Србији поремећен.

Школа служи да се препозна тале-
нат, да се најбољи оставе систему. Ово 
је борба за људски капитал. Ангела 
Меркел у земљу пушта ове са елек-
тротехнике из Либије, док ове остале 
оставља на Балкану. Тренутно се води 
борба за људски капитал, а то наша 
држава, нажалост, није препознала. 
Мене душа боли што је уништено 
школство, јер сам цео живот провео у 
томе. Али, ово што се ради, тек ће се 
видети последице. То су опасне ствари, 
моја људска дужност је да на то упо-
зирим. Људи нису свесни шта ће се 
десити, то је крах једне нације. Не могу 
да пројектују мост, руши им се брдо. 

Поручио је Миодраг Зец 
- економиста и редовни профсор 

Универзитета у Београду у пензији.
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