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Драги путници и читаоци,

Зима нас изазива, час је има час је 

нема. 

Дочекали смо кинеско пролеће.

Неко се вакцинисао, неко чека а 

неко и неће. Ја сам примио кинеску 

вакцину.

Стигао је и 16. фебруар али и 

Лидијина Macrobelle обећана торта. 

Ове нагомилане године више нећу ни 

да пребрајам.

Деведесетих  година  у  манастиру  

Ковиљ мирно сам разговарао са  

јеромонахом ПОРФИРИЈЕМ,

после двадест година срео сам га 

у  Загребу. Опет  сам миран, он је 

постао  ПАТРИЈАХ СРПСКИ.

Овогодишњи сајам туризма 

у Београду је одложен али 

се са нестрпљењем очекују 

отворене границе ка летњим 

одмаралиштима.

Календар носимо али и он сам одлази 

из ЧАЧКА.

Нађите разлоге за радовање, 

насмешите се молим

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Календар у 
Мрчајевцима

Најновија књига Српског народног 
календара кренула је у свет. Раније 

се листала у домовима културе, у 
школама, у библиотеци, у аутобусу, 
возовима, авионима, амбасадама… 
Ови тешки здравствени услови утица-
ли су да и путеви књиге буду отежани, 
али за лепе речи никад није ни касно, 
ни тешко.

Један од старих доброчинитеља 
календара је и етно кућа ЕРИЋ, где 

су се састали доброчинитељи из Ужи-
ца – Amigo Travel, из Чачка – Nataša 
Travel и туристичка агенција ЧВО-
РАК. Јутрања лепиња са кајмаком и 
пршутом поред камина, пита од тикве 
и кафа коју је Чворак донео са Балија 
из далеке Индокине да се баш овде са 
радошћу попије. Као и свуда, као и 
увек, били су и  ДЕЗЕРТ колачи.

Књигу Српски народни календар 
можете набавити од доброчинитеља 
који помажу штампање. И ове године 
је највећи доброчинитељ календара на 
чијим је корицама порта цркве Светог 
Вазнесења Господњег у Чачку, град 
Чачак.

У књижари РЕЧИ у Дому културе 
можете набавити овогодишњи кален-
дар по цени од 600 динара, а као поклон 
добити прошлогодишње издање.

У Градској библиотеци  у Чачку одржа-
на панел дискусија о Нацрту закона и 

изменама и допунама Закона о култури.
Присуствовали су Данијела Ванушић, 

помоћник министра културе, Олга 
Гекић, помоћник министра, др Предраг 
Благојевић, виши саветник у Министар-
ству и Владимир Недељковић, саветник у 
Министарству.

У  име  Чачка  од  издавача агенције  
ЧВОРАК добили  су примерак СРПСКОГ 
НАРОДНОГ  КАЛЕНДАРА.



3Број 40

Кинеска Нова година
у Чачку

Нова година по кинеском лунарном 
календару почиње 12. фебруара и 

трајаће до 31. јануара 2022. године.
Година пред нама биће у знаку Биво-

ла. Према кинеском хороскопу, година 
Бивола ће бити година у којој ће многи 
од нас доћи до неких важних сазнања и 
одлука, а посебно ће бити добра година 
за све оне који су навикли да вредно 
раде. Сви они који су рођени: 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997. и 2009. 
године, су у знаку Бивола у кинеском 
хороскопу. Година Бивола сматра се го-
дином опоравка, а то је свакако нешто 
што нам је након године пандемије 
итекако потребно. 

Година Бивола је одлична за 
обнављање и покретање нових по-

слова. У њој треба правити дугорочне 
планове и систематично приступати 
сваком задатку. С обзиром да нам 
највероватније следи највећа економ-
ска криза још од Светске економске 
кризе из 2008. године, треба бити опре-
зан са новцем, а то саветује и кинески 
хороскоп.

У години Бивола новац треба штеде-
ти и чувати га за тзв. „гладне године“.

Кинези сматрају да је година ме-
талног Бивола одлична за међуљудске 
односе и планирање породице. 
Ово је идеална година за све оне 
који размишљају о уласку у брак и 
проширењу породице.

Дочек Нове године у кинеској 
традицији траје чак 15 дана, а почиње 
са пролећним фестивалом, један од 
најрадоснијих празник у Кини. Осим 
Кине, лунарна Нова година слави се и 
у још неким земљама Далеког Истока 
као што су Малезија, Индонезија и 
Вијетнам.

Последњег дана славља Нове го-
дине у Кини обележава се тако што 
милиони црвених лампиона полети у 
небо, носећи позитивне мисли и жеље 
кинеског народа. Тај празник је иначе 
познат као и Шангајски фестивал или 
Фестивал лампиона, а у Јапану се слави 
као мала Нова година.

Кинеско пролеће синоћ је почело у 
Чачку, да будемо прецизнији у Агенцији 
„Чворак“.  Слушала се кинеска музика, 
уз лампионе и чај од јасмина из порце-
ланских шољица добијених на поклон 
од кинеског амбасадора у Београду.

На менију, додуше, били су и 
мрчајевачки купус, пилеће месо у 
пиринчу, пита са пиринчем и Десерт 
колачи опет са пиринчем.

– Само нам  здравље и осмех треба 
у  новој кинеској години  Бивола – по-
ручио је власник агенције Слободан 
Чворовић.
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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

Ma|arska -
Budimpe{taPi{e: Slobodan R.

^vorovi}
^vorak

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

17.

Na putu kroz Evropu
sa me|unarodnom stu-
dentskom intereil kartom
planirao sam da, sa
{kolskim drugom iz
gimnazije, krenemo put
Ma|arske, Austrije, ^e-
hoslova~ke, Poqske,
[vedske, Danske, Ne-
ma~ke i Italije.

Sti`emo u Budimpe-
{tu i nalazimo sme{taj
u nekoj privatnoj sobi

kod neke babe u stanu,
koji izgleda kao iz fil-
mova iz 18 veka, a baba
kao da }e za koji dan da
napuni 150 godina.

Posle lutawa gradom
i tra`ewem gula{a i
~arde, a sve je to za nas
bilo jeftino, u 11 sati
smo jedva probudili ba-
bu da nam otvori vrata. 
Svako jutro kroz sobu,

gde smo spavali, prola-
zila je neka mlada `ena
koja je babi  svirala na
klaviru.

Kada jednu no} nismo
mogli da probudimo ba-
bu, moj drug mi ka`e:
“Hajde da nekako upadne-
mo, pa ako je baba umrla,
da ka`emo da smo mi we-
ni ro|aci, pa da nasle-
dimo wen stan u centru
Budimpe{te.” Stan je

bio veliki, prepun ru-
kom bru{enih kristal-
nih plo~a  oka~enih  na
zidu. Baba  je izgleda
pripadala nekoj va`noj
familiji… 

Ipak nam je otvorila
vrata…

Dane smo provodili u
lutawu…napisao sam
osam razglednica u hote-
lu Dunav na obali… sve

nam je bilo jeftino, se-
}am  se nekih   sendvi~a
i kola~a…

Za Bratislavu smo vo-
zom krenuli oko pola je-
danaest, na{li smo me-
sto u kupeu pored nekih
Jugoslovena. Voz je ka-
snio sat vremena, u Bra-
tislavu smo stigli rano
ujutru oko tri. Legli smo
u vre}e za spavawe, od-
mah tu pored `eleznice
i zaspali.

Drugi put u Budimpe-
{ti sam bio u vremenu
kada su Srbiji  uvedene
sankcije. Planirao sam
put za London  ali  ni-
je  se moglo i}i sa sur-
~inskog aerodroma, pa
sam   kupio kartu iz Bu-
dimpe{te. 

Moju decu, Bojanu i Ra-
domira vodim sa sobom.
Idemo autobusom da pro-

vedemo nekoliko dana
zajedno, pa da se oni vra-
te  a  ja da nastavim  za
London  na promociju  ka-
lendara. Spavamo u ve-
likoj trokrevetnoj sobi
u hotelu Patrija.  Smejem
se koliko je Bojana pone-
la stvari za samo 3-4 da-
na, kao da se iseqava.

Putuju}i po svetu, uv-
ek sam svra}ao u luksu-
zne hotele na miru da se
umijem, da uzmem mapu,

hemijsku olovku i pose-
dim malo u holu. Tra`io
sam ~a{u vode, daju mi
vodu sa ledom, a nekada
i sa limunom, i sve to
besplatno. I tako prove-
dem lepih sat, sat i po
vremena. Tako sam i ov-
de deci u Budimpe{ti
govorio, ali oni se sti-
de.Odlazimo u Budim, i u
velikom hotelu Hilton

Ma|arska

Ma|arska je Republika u sredwoj Evropi. Gra-
ni~i se sa Slova~kom, Ukrajinom, Rumunijom, Sr-
bijom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom i ima
teritoriju od 93.030 km2. 

Ravnice pokrivaju ve}i deo Ma|arske dok na
severu uz slova~ku granicu ima brda i planina.
Ma|arsku na pola deli Dunav. Druge velike reke
su Tisa i Drava, dok na zapadu zemqe le`i jeze-
ro Balaton.
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prisustvujemo zavr{noj
sve~anosti manifesta-
cije Evropa ple{e. Ja
aplaudiram i {efu or-
kestra poklawam Srp-
ski narodni kalendar.
Posle toga je sve~ana ve-
~era. Deca odbijaju da se
poslu`e, naravno ja im
delim tawire, oni se
pla{e i stide.

Odli~no jedem, a deca
se smeju i pitaju: “Ho}e{
li sada da idemo negde
da pije{ vodu?” 

Po{to mislim da smo
dobro jeli a nismo tro-

{ili  pare, uzimam taksi
da pre|emo preko mosta
na  Dunavu i odemo u  Pe-
{tu. Pitam Bojanu {ta
bi sada volela, a ona ka-
`e: “Negde na hamburger”
Zaprepa{}en - to ne}u
nikada zaboraviti. Ipak
se smejemo i jedemo sla-

doled u Vaci ulici. Oni
su  ostali jo{ jedan  dan
i  sa   Fudeks-ovim   au-
tobusom, koji je dobro~i-
niteq kalendara, i
vratili se ku}i. 

Tre}i put sam u Bu-
dimpe{ti ove godine
na sajmu turizma. Gost
sam u luksuznom hotelu
u centru grada, sa od-

li~nim vodi~em
ponovo vidim Trg
Heroja, Baziliku
Svetog Stefana,
Crkva Svetog \or-
|a…

Odlazim na sajam
turizma sa kolegi-
nicama. Kartu i mo-
gu}nost da  besplat-
no u|emo na sajam
nam daje pomo}nik
direktora Turi-
sti~ke organizacije
Vojvodine.

Na neupadqivom
{tandu, polupra-
znom, dok su ostali
{tandovi sa umet-
ni~kim dru{tvima,
sa muzikom i poslu-

`ewima, pitam neke de-
vojke koje me prepoznaju
iz Turisti~ke organiza-
cije Srbije, da li mogu
da prospekte ^a~ka, Ov-
~arsko - kablarske kli-

sure, kao {to sam ~inio
na sajmovima u Berlinu,
Qubqani, Moskvi, osta-
vim na {tandu - gledaju
me popreko i ka`u da mo-
`e.

Uz prospekte Studija
Maru{ka, vadim i krava-

tu Sabora truba~a koje
prihvata uz osmeh da po-
nese, pomo}nik direkto-
ra Turisti~ke organiza-
cije Vojvodine,  naravno
snimim ga za televiziju. 

Donosim svilenu ma-
ramu studija Maru{ka,
na kojoj je oslikan mana-
stir @i~a, pitam devoj-
ku mogu li da je oka~im,
lepo je stavqam i sni-
mam.. [tand Turisti~ke

organizacije Srbije sada
lep{e izgleda, a u me|u-
vremenu iz toaleta se
vra}a jedna od dve devoj-
ke iz Turisti~ke organi-
zacije Srbije i skida tu
divnu svilenu maramu,
vaqda utripovala da je
{tand samo wen, a ja kao
da sam stavio neprija-
teqske zastave... 

Koleginice koje su do-
{le na sajam, dovoqno
im je bilo dva sata na
sajmu, iako imaju dnevni-
cu za ceo dan polaze na-
poqe i ka`u mi: “[ta ho-
}e{, nije to tvoj {tand,
ne mo`e svako da ka~i
{ta ho}e!”

Da li sam pogre{io
ako sam divnu svilenu
maramu sa prikazom @i-
~e, bez i~ijeg potpisa, na
kratko oka~io na {tand
Turisti~ke organizacije
Srbije?

Da se ja pitam, a ne pi-
tam se, onda bi se na saj-
movima turizma ne{to i

radilo, a ne samo i{lo
radi dnevnice.

Sajam turizma u Bu-
dimpe{ti je bio izvan
mojih o~ekivawa, bes-
prekorno organizovan i
mislim da ponekad ~o-
vek bi  trebao da ide na
sajmove, naro~ito onaj
koji voli putovawa jer
na svakom {tandu mo`e
da se sedne. Ja sam seo,
jeo i pio i u`ivao, jer je

sve to stvarno kao na
dlanu. Oko vas igraju, pe-
vaju, samo mi je turisti~-
ka “radnica” TOS zbog
@i~e poku{ala da po-
kvari  dan.

Divna no} u Budimpe-
{ti. Budimpe{ta je oda-
vno u svetu.

Odli~an doru~ak u ho-
telu i odlazimo u mali
neobi~an grad Sent An-
dreju. Ne mogu da verujem
da me nikad putevi nisi
naneli ovde.

Na putu za Sent An-
dreju listamo Srpski na-
rodni kalendar. Sa kwi-
gom se slikam pred plo-
~om Vuka Stefanovi}a
Karaxi}a.

Ispred  Muzeja  mar-
cipana  sre}em grupu ^a-
~ana.  

Vreme je za prole}na
putovawa a i leto je ta-
ko blizu.

Nastavi}e  se …. 

Bojana i sitni kola~i u hotelu
Hilton

Trg Heroja

^vorovi}i u “lada” taksiju

КРАЈ АРХИВСКИХ
ПУТОПИСНИХ ТЕКСТОВА
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ДА СТАРОСТ БУДЕ ЛЕПА

Конкурс за суфинансирање пројекта за остварење јавног 
интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка у 2020. години

Срећна сам зато што волим и зато 
што умем да поделим блискост. То 

је мој дар од Бога. Врло сам додирљива. 
Можете да ме убијете погледом, руж-
ном речју или недостатком сапатништ-
ва. Али, исто тако, умем да се отресем 
и да одем тамо где је сто за мене пун. 
Вера вас научи да не плачете за праз-
ним столом, јер у њој човек може да се 
нахрани - каже Тања Бошковић 

 Што је било не може да се про-
мени, а оно што долази може да буде 
узбудљиво. Ако будем и даље држала 
отворене очи и срце, радост ће бити 
све већа.

- Терор младости који се спроводи 
над свима нама, нарочито од половине 
20. века, жалостан је, као и медијско 
игнорисање људи у мојим годинама, да-
кле најбољим. Дешава се да људи мисле 
да више нису довољно добри за живот 
јер немају прилику да виде садржај који 
их интересује. Ми нисмо све старији и 
старији, већ смо у овом узрасту себи 
све новији и новији. Отварају нам се 
нови предели наших живота и на други 
начин их доживљавамо. Физичке моћи 
нам опадају, али креативне не старе. 

Генерације у педесетим годинама, и 
старије, заслужиле су серију у којој ће 
моћи да виде да се живот не завршава 
ни у шездесетој ни у седамдесетој. Чак 
и када одлазимо са овог света, имамо 
право на достојанство, интересовања и 
превазилажење физичке немоћи.-

ГЛЕДАЛИ смо вас прошле године у 
серији „Мочвара” као баку. Радујете 
ли се таквој улози и у животу?

 Такве улоге су складне са мојим го-
динама и све више ће долазити. Надам 
се таквој улози и приватно, али деца 
немају времена и имају друга посла. 
Али, даће Бог милостиви. Дао је и дру-
гима, па ће и мени ваљда. Радујем се 
идеји да будем нечија баба, њања или 
шта год била.

„Унуци нам стижу у последњем тре-
нутку, онда када нам се учини да више 
никоме нисмо потребни.”

„Немојте живети сто година, јер ће 
вам деца тада имати по седамдесет и 
осамдесет година и тек тада нећете 
знати шта да радите с њима.”

Делови текста преузети из разговора
са Тањом Бошковић, часопис Новости

Радујем се
да будем баба

Тања Бошковић

Не жури кроз живот тако

Не жури кроз живот тако
Само се прашина диже
Живот се живи лагано
А свако на циљ стиже.

Мене су учили ствари
Малене али битне
Срећан је само онај
Ко жели ствари ситне.

Руке су ту да грле
А не да носе ствари
Душа је увек млада
Јер само тело стари.

Не граби него стичи
У себи срећу гради.
Вредност се чува унутра
А не на фасади.
 
Застани тек да схватиш
Шта у животу вреди
Да имаш ком да се вратиш
Да има ко да те следи.

Само те једно молим
Речи се ових сети
На циљ ће стићи свако
Било да гмиже ил лети.

Увек се с душом игра
Анђео или Враг
Човек се памти по оном
Какав остави траг.
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Опет ће пролеће

Недељом пешачким мостом пређем 
на  другу страну, купим Поли-

тику и кренем уз Мораву. Сунчан дан 
а Морава се растегла и прети, носи 
све  пред собом. Мутна  као орање, 
мака  Дринка  је говорила  да све  бриге 
пустим  низ Мораву.

Седам на  клупу и  листам…
A народ  шета, неко сам, неко са не-

ким, шетају срчани болесници, дишу 
дубоко опуштених руку, иду, отежа-
но…

Али чини ми се да никада нисам  ви-
део толико пашчади на поводцу. Обу-
чени у штрикане  џемперчиће, свих 
раса и  величина. Извели своје газде у 
шетњу, а газде им се обраћају са пуно 
пажње, понекад зачуђено, па како може 
толико да застајкују. У једној руци узи-
ца а у другој апарат за везу са светом, 
ако се случајне нешто у Вашингтону 
или Москви  догоди да  се одмах  саз-
на. Амерички председник увек носи 
неклеарну кутију са собом ма где год 
да крене. Ови кучићи изгледа нешко-

ловани или са убрзаном дипломом 
запишавају где стигну.

Тамо на Дорћолу сретао сам око 
девет ујутру београдске госпође са 
лепо ошишаним љубимцима и са 
лопатицама и кесицама. Када вољени 
љубимац подигне ножицу она, брине а 
онда театрално се сагиње и метлицом 
намиче. Видела од бабе и од куће али 
јој мајка рекла да иде у Београд,  да се 
врати без дипломе може али без мужа 
никако. Које су само помаме биле, како 
су се својевремено јурили студенти 
завршних година медицинског, ма-
шинског или грађевинског  факултета. 
Момци учили па ни до девојке  нису  ни 
стизали а оне  остале  са условом да 
упишу другу годину. Дај шта даш, оне 

Многи људи живе скромно и 
спокојно. Не узнемирава их то што 
други живе много боље. И они су 
могли живети боље али их је било 
срамота.

Душан Радовић

Читајући књигу Богомира М. 
Михајловића „160 година школе у 
Сењу 1839-1999” наиђох на пример 
описног оцењивања ученика од 
стране  учитеља, тако рећи на самом 
почетку школовања у Србији:
- Веронаука - зна оченаш
- Српски језик - сриче слова,
- Рачунање - ни макац,
- Земљопис - неће да залута,
- Природопис - зна биљке и 
животиње око себе,
-Теловежбе - ма да га гледаш,
- Лепо певање - ма да га слушаш,
- Лепо писање - којекако,
- Ручни рад - зна да копа и да цепа 
дрва,
- Владање - свакојако.
Општа оцена - „Може од њега не-
што да бидне”

које су се удале из љубави сада кувају 
и спремају, а оне из интереса шетају 
кучиће, сређују нокте, жале се на 
алиментацију и издају децу викендом 
мужу.

Склапам новине идем уз Мораву, а 
Цветњак ми је далеко, а сећам се како 
ми је некада лепо било… као да је јуче 
било.

Идем кући, опет ће фебруар, 
славио сам 16-oг свој рођендан али 
више  нећу. Лидија ми је обећала торту. 
Оставићу врата откључана ако и стиг-
не појешћу је сам.

У дворишту ме чекају висибабе, 
берем, кидам их, опиру се, носим у 
хладну кућу.
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ЧВОРАК И ЛЕТИ АЛИ И ПЛИВА у 
морима, океанима а волео би и у Морави!

ЗАШТО ЈЕ ЧВОРАК ИЗБАЧЕН
са tv Galaxije, tv Lava 

 и Гласа Западне Србије?

РТС је скоро тридесет година прати 
излажење СРПСКОГ НАРОДНИГ КА-
ЛЕНДАРА.

А давно када је једна новинарка 
на локалној радио станици рекла да 
јутрос на њеном путу од куће није срела 

Да, тако је почело и још та жеља 
траје, а прошло је пола века.

Напричао сам се, водио програм 
прво на радији, па на експерименталној 
ТВ Чачак, па онда на ТВ Галаксија, го-
динама.

Јављао сам се у програме Радио 
Београда из читавог света, чак из 
Аустралије, Јужне Америке и ако 
тада није било мобилних телефона. 
Довољно је да се јавим на кол-центар 
Радио Београда и оставим број телефо-
на земље у којој сам. Они ме позивају 
и ја дајем извештај, уредници после 
емитују у својим емисијама.

ниједно насмејано лице у радио Чачку 
понедељком и петком ујутру сам водио 
емисију НАСМЕШИТЕ СЕ МОЛИМ.

Петком после емисије, у Дому кул-
туре радни доручак. Следеће недеље о 
свему је писао Чачански глас. Емисија 
на радију уз коју се игра када је било 
хладно, прича се директно у програму 
са Чачанима из света емитују се њихове 
музичке жеље, доручкује се али и слика 
за новине.

И када овако прелетим на тих пола 
века изгледа да је све било лако и лепо.

Мени јесте, а трудио сам се и други-
ма.

Али свестан сам да где живим и са 
ким живим али и колико сам другима 
дао, шта сам све чинио за друге.

 А данас сам забрањен на телевизији, 
на Галаксији један стучњак је рекао да 
ме у монтажи избаце ако се случајну у 
кадру појавим на некој изложби или 
књижевној вечери.

Зашто?

Детаљније у следећим бројевима...


