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ЗАШТО ЈЕ ЧВОРАК ИЗБАЧЕН СА TV GALAXIJE, TV LAVA И ГЛАСА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ?

Имао сам идеју да се за децу пред-
школце направи Насмејана мапа 

преко улице. На мапи Чачка свако дете 
би обележило своју кућу, свој вртић, 
школу и кућу своје баке, кућу свога 
друга. На мапи би били и саобраћајни 
знаци, да кроз забаву се деца и упознају 
и буду савесни пешаци. 

Са мапом желео сам да се пријавим 
на конкурс за информисање. Предлог 
идејног решења сам понудио  Гласу 
Западне Србије –  Гвоздену Николићу.   
Договориоли смо се и потписали да 
од планираних – затражених 800.000 
динара за пројекат, идејни творац 
Агенција Чворак добије 300.000 дина-
ра. Трошак маркетинг агенције Чворак 
био би разрада графичког решења, 
штампа, али и обилазак дечијих 
вртића и школа. Што значи да остатак 
новца само зато што је у окриљу Гласа 
Западне Србије, без икаквог труда и 
рада добије Гвозден Николић.

Када је конкурс завршен, Гвозден 
Николић није ме обавестио о резулта-
тима конкурса, а када сам сазнао да је 
добио не цео износ него нешто преко 
300.000 динара преко клинца, на степе-
ницама Дома културе ми је рекао да ће 

ми дати 20так хиљада динара, што ме је 
разбеснело. Уз копију уговора који смо 
раније потписали доставио сам му и 
фактуру на 100.000 динара и рекао да ћу 
тражити поништење конкурса што би 
значило да би морао да врати и тих пре-
ко 300.000 динара. Ту дреку и пљување 
у мојој агенцији запамтили су они који 
су се затекли у агенцији. Незадовољан 

Насмејана мапа 
преко улице

FOTO: PROFIMEDIAМОЈЕ ГНЕЗДО
ЧАЧАК

БОЈАНКА

што ме није убедио тада је послао и 
своју сарадницу, некадашњу радницу 
агенције Чворак. Како сам сматрао да 
маркетинг агенција није заслужила 
такву дрскост – само 20 хиљада, остао 
сам при своме и дао им рок за уплату 
припадајућег дела – 100  хиљада дина-
ра за услуге маркетинга. Касније су ме 
звали и молили да поново пошаљем 
фактуру јер су претходну исцепали и 
бацили. Датог рока 31. децембра су но-
вац уплатили, а агенцији укинули било 
какво појављивање у Гласу Западне 
Србије.
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Као во на ражњу

Као во на ражњу окрећем се у 
једном од 650 великих кревета 

скупог хотела у Хургади.
Путујемо, али сваку ноћ мењамо хо-

тел па ноћу остављам упаљено светло 
у купатилу   да случајно не кренем на 
терасу у фрижидер или у ходник…. 
Устајем полако и стављам воду да ври 
бирајући чај. 

Сећам се оних устајања са полуиз-
дуваних душека са Велике улцињске 
плаже. Мој отац је шездесетих година 
радио у „Стјенику“ па смо сви колек-
тивно ишли на море у шаторе. Мајке 
су у некој бараци спремале храну а ми 
смо по врелом песку ишли на купање. 
Једне године у гужви на плажи Цеца се 
изгубила у плићаку. Поцрвенеле и од 
пликова створене ране мазали су нам 
јогуртом.

Прича два радника хотела

Отац никада није излазио на сунце 
и на крају он је без муке и без опе-
котина имао најлепшу боју. Касније 
стопирањем из Сплита дошао сам до 
Улциња. Сећам се крофни из велике 
шерпе које нам је нудила учитељица 
Румена Вукашиновић.

Са врелим чајем излазим на велику 
терасу и преко палми гледам море. Вре-
ме је ускоро и за доручак…. данима су 

ми очи гладне. Понекад ме је и срамота 
шта сам све пробао… као да ће скоро 
нека глад… Као и свуда на путевима 
раније, вадим из торбе велике ситнице 
из Чачка… делим Чачанске новине… 
Чачански глас. Листамо Српски народ-
ни календар.

Неко грицка чачански чипс, а две 
кутије Дессерт колача су највише 
радовале Мирка. Ако се поново буде 
женио, мада мислим да ће то бити 
тешко, обећао сам му Десерт торту.

Ранијих година из Хургаде су 
се организовали излети до Каира и 
Луксора. Сада због короне воде нас на 
рајско оство  и на вожњу џиповима по 
пустињском песку. Млађи могу све. 
Јуче смо ручали у једном хотелу и 
учинило ми се као да се цео Нови Сад 
баш ове недеље преселио у Египат.

После три сата лета слетео сам на 
други континент. Из кише, на 

сунчаних 34 степена.
Поштујући ковид контролу, 

путницима се узима брис и посебним 
аутобусом се возимо у хотел да ту 
сачекамо резултате теста. Добијамо 
одвојене собе и вечеру у собама. 
Ујутру опет доручак у собама,чекамо 
резултате. Одужило се, у луксузном 
хотелу чији је део намењен само за 
новопридошле госте. На првом спрату 
хотела смо без могућности да изађемо, 
или можда одемо до мора.

Не дозвољавају никоме. Око подне 
интервенишем и гле чуда после 
расправе и молбе да нас бар изолују 
у неком делу поред базена или плаже 
стижу тог момента и сви негативни 
тестови. Добијамо нове собе. Ко 

хоће може на ручак, базен или море. 
Планиран обилазак неких хотела се 
одлаже.

У хотелу који може да прими скоро 
800 гостију на пет базена видимо мало 
гостију. Препознајемо Румуне, Мађаре 
и Русе. Следеће јутро, после доручка 
на тераси ресторана уз саму ивицу 
базена, крећемо у планиране обиласке 
хотела. 

Хургада има око 85.000 становника 
који живе на простору 5км од обале 
мора, ка пустињи. Разгледамо хотеле 
са пет звездица и гле случајности 
обилазимо и хотеле из ланца светске 
птице Албатрос. 

Једна необична прича везана је 
за власника Камел Абу Али-а, мог 
вршњака рођеног исте 1954. године. 
Ја сам давно, изгледа, као и он почео 

радну каријеру у хотелу. У Риму 1973., 
а следеће у Лондону. Он је, кажу, 
био портир овде у Хургади. Упознао 
гошћу из Швајцарске која му је касније 
помогла да буде власник неколико 
луксузних Албатрос хотела. Прича, 
необична, неком лепа неком тужна.

Захваљујући доброј организацији 
београдске туристичке агенције А1 
Травел, нас двадесетак колега из 
Србије уживамо у пролећној понуди 
Египта, искрено очекујући боље дане 
за наше туристе. 
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Драги читаоци и 

надам се путници, 

Мај је био месец који смо некада 
прослављали као Дан младости. Да 

задржимо младост и сачувамо радост 
и, да путујемо. Ја сам као претход-

ница и овог маја био у Египту. Моје 
колеге, организатори туристичких 

путовања ослушкују смирење короне 
и планирају. Надамо се отварању 

граница и новим успоменама са лета 
2021. Идите на море из ината на не-

колико рата. 

Маркетинг агенција Чворак припре-
ма нови сувенир града Чачка - мапу 

града. Мапу подметач који може да се 
савије, да се од њега направи коверат 

и да се пошаље.

Насмешите се молим и планирајте 
да путујете, али и да се вратите јер 

ЧАЧАК ВАС ЧЕКА.

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Радости нам чине рађања деце, а кад они порасту онда нам ра-
дост чине унуци. Пре 8 година родио се Димитрије. Он не расте 

у Чачку, али све чиним да Морава буде радост његовог детињства. 
Млађи унук Јован прети да постане мангуп… 

ПРИПАДНИЦИ
АГЕНЦИЈЕ  ЧВОРАК
СЕ  ВОЗЕ  КРОЗ 
БЕОГРАД
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Здравствени 
лет у Египат

Лекар ми је због нарушеног психичког стања 
предложио,  као деци која имају астму да 

мењају средину, тако и ја да мало променим сре-
дину.

Питао сам оног џивџана из Врњачке бање, 
како је тамо, каже гужве су велике, навалио народ 
па сам одустао. На аеродрому у Лађевцима нема 
никога.

После прележане короне, вакцине и ревакцине 
морам ипак слушати лекара.

Чачанским аутобусом идем до Београда 
користећи пензионерску повластицу, понећу 
и оне добијене витамине. Сићи ћу код Аде 
Циганлије да Николи оставим храну из родног 
краја, а онда на Зелени венац. Знам да ћу 
имати времена да одем до Москве – хотела 
Москве. Поподне имам аутобус за Сурчин, рекли 
су ми да одатле могу да летим за Африку. У 
Египту сам први пут био пре 35 година, сећам се 
како су они волели несврстану Југославију.

Египат је смештен на североисточној 
страни афричког континента, са обалом која се 
пружа дуж Средоземног и Црвеног мора. На 
90 посто своје површине је пустињска земља. 
Некада је Египтом управљало 30 династија. 
Западна обала Црвеног мора дуга око 800 км 
пружа се од Суеца на Северу до границе са 
Суданом на југу, са туристичким центром 
Хургада прави је магнет за туристе читавог 
света. Карактеришу је топла клима и азурно 
чисто море које обилује коралним спрудовима 
и богатим подводним светом. Богата египатска 
култура оставила је трага и у овој области, па се 
у околини Хургаде налазе бројни споменици из 
доба фараона, Римљана, хришћанског и арапског 
периода.

У кофер сам ставио кратке панталоне, 
широке мајице које још могу да обучем, 
Чачанске новине, Чачански глас и као увек 
Дезерт колаче. У коферу као послужење – 
Чачански чипс од драгачевског кромпира.

Негде сам прочитао да се по тржним центрима 
у Србији продаје млад египатски кромпир. 
Очекујем да ће преписана сунчана Афричка 
терапија да делује.

Где год видиш згодно место 
ти дрво посади,

а Чворак каже реклама је 
благородна па ће да награди!

Чачак у Египту

БЕЗБРИЖНО  СА  1 А ТРАВЕЛОМ
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Истра у чачанском дворишту

Пре 60 година Вера и Слободан су 
седели у истој школској кпупи. 

Виђали се негде по свету, а сада ску-
пили друштво у дворишту Агенције 
„Чворак“.

Тема је била прича о Истри и по-
зив: „Ајмо у Пулу у јулу“.

Сада Вера живи у околини Венеције 
али у Истри има лепу кућу. Све је то 
био довољан разлог да се у двориште 
агенције донесе вино из Истре, мас-
лине, поморанџе и неки истарски 
специјалитети.

Уз музичку подлогу истарских акор-
да и смех, сећања на стара времена, са 
идејом да се опет скупимо можда баш у 
Истри овог лета.

Истра  је највеће  јадранско  полуос-
трво које се налази на североисточној 
обали Јадрана. Највећим делом се 
налази у  Хрватској  и  Словенији,   
један део    налази у  Италији. Положај 

Истре између  Тршћанског  и  Квар-
нерског залива, односно Јадранског 
мора и  средње Европе  омогућили су 

развој векиких градова  Трста,  Ко-
пра, Пуле, Ријеке,…

Она има свој Ровињ, Пореч, Пулу. У 
нека добра стара времена и Чачани су 
се тамо сунчали. Сада можда да се још 
једном, са старим костима, потопимо у 
Јадранско море.
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Насмешите се 
молим

културе. Сваког петка био је неки нови 
домаћин дружења, Центропроизвод, 
Чачак комерц,  Шебекс...  Гости су нам 
били и уценици Музичке школе у Чач-
ку – сестре Кадиров. 

Чачански глас је писао  – једна 
радио емисија добила наставак „ужи-
во“ 29. октобра 1993.  Политика је на 
страници  Међу нама  донела је причу 
о емисији.  Касније на ТВ Галаксији 
суботом у 19:15 и недељом у 15:05 по-
лучасовна емисија са насмејаним при-
чама по свету...  Већ неколико година 
агенција Чворак издаје часопис  Чво-
рак вести које имају мото Насмешите 
се молим.

Ових дана маја,  Радио М,  некада,  а 
сада РАДИО ЏЕНАРИКА обележавају 
29. година постојања.

Ипак захвалан сам Славици 
Метанијевској што сам због њених онда 
изговорених речи,  после тога,  кроз 

Зашто је пре више од 25 година 
овај поздрав на радију,  а онда у 

телевизијској емисији, а сада и у нови-
нама, постао као увод.

Једно јутро 1993.  године, нешто 
пре седам, у колима на радију сам чуо 
водитељку локалног Радија М која је 
рекла: „Јутрос када сам пошла на по-
сао нисам срела ни једно насмејано 
лице...“.

 Помислио сам који ужас… како сме 
тако да се обраћа слушаоцима…  то 
што она није срела то је њен про-
блем, а не сме ни она да сугерише лоше 
расположење. Отишао сам потом у 
радио станицу и још са врата питао ко 
је та водитељка. Славица Метанијевска 
је била ћерка мог комшије из Кнез 
Милошеве улице у чијој сам радњи 
за прављење кора често добијао мале 
печене лепињице.

Понудио сам касније Радио Чачку да 
водим понедељком и петком јутарњу 
емисију под називом  Насмешите 
се молим.  Била је то оптимистичка 
маркетиншка емисија од тридесетак 
минута.  Петком сам телефоном раз-
говарао са Чачанима који су негде по 
свету и испуњавао њихове музич-
ке жеље. Било је то време инфлације и 
телефонски разговори на крају месеца 
нису ни били скупи. Петком смо после 
емисије имали радни доручак ту одмах 
поред Радио Чачка, у малој сали Дома 

радијске телевизијске и новинске по-
руке бар изнајмио осмехе слушаоцима, 
гледаоцима и читаоцима. Радио М, а 
сада радио Џенарици, желим насмејане 
и дуге радио таласе.

4 ВЕСТИ

DESIDERATA

Иди смирено кроз буку и ужурба-
ност и сети се мира који се може 

наћи у тишини. Колико је то могуће, 
буди у добрим односима са свим 
бићима (људима). Говори своју истину 
смирено и јасно и слушај друге, чак и 
оне које сматраш глупима и неукима; 
и они имају своју причу. Избегавај 
бучне и агресивне особе, оне су терет 
духу. Ако упоређујеш себе са другима, 
можеш постати огорчен или поносан; 
јер увек ће бити већих и мањих од тебе. 
Радуј се својим достигнућима као и 
својим плановима. Одржи ентузијазам 
за свој властити позив, ма колико 
он скроман био; то је право благо у 
променљивим временима. Буди обаз-
рив у својим пословима; јер свет је 
(пун) превара. Али нека те то не омета 
да видиш врлине колико је има. Многи 
теше за високим идеалима и свуда је 
живот пун хероизма.

Буди оно што јеси, буди свој. Пого-
тову немој глумити љубав. А немој ни 
бити циничан према љубави, јер уп-
ркос свој огорчености и разочарењима 
у теби, она је вечна као и свет. 
Спокојно прими искуство година, 
складно напуштајући ствари из мла-
дости. Гаји духовну снагу да те штити 
од изненадне несреће. Али немој сам 
себе жалостити својим измишљањима. 
Много страховања настају од умора и 
усамљености. Осим одржавања здраве 
дисциплине буди благ према себи. 

Ти си дете свемира, ништа мање, ни 
више него што су то дрвеће и звезде. 
Имаш право да будеш овде. И, било ти 
то јасно или не, нема сумње да се све-
мир развија баш као што би и требао. 
Зато тежи да будеш сретан.

Текст пронађен у старој цркви
Светог Павла у Балтимору, 1692.

Председник Савеза потомака ратника 
Србије од 1912–1920. године, пуков-

ник Љуба Марковић изненада одлазећи на 
комеморацију, преминуо је. 

Чачанско Удружење потомака ратника на-
стало је баш на Љубин предлог и са великим 
уважавањем пратио је рад Удружења пото-
мака ратника Чачак и заједно са свим оста-
лим члановима савеза Србије учествовао на 
манифестацијама обележавања важних дату-
ма у Чачку али нам је омогућио да путујемо 
и видимо српска гробља у Румунији, Црној 
Гори, Албанији, Грчкој, Босни и Херцеговини 
и Тунису. Надам се да ћемо успети да бар 
истрајемо и уложимо снагу и напор да наста-
вимо онако како би он то желео.

Љубомир Марковић, рођен је 30. октобра 
1937. године у селу Љештанско код Бајине 
Баште. Након завршене Војне академије, 
службовао је у Требињу, Бијељини, Сарајеву, 
Осијеку, Ужицу, Марибору и Београду, где се 
пензионисао. Био је у пратњи Јосипа Броза 
Тита, завршио Ратну школу као први у рангу. 
Предавао је на Факултету народне одбране 
у Сарајеву. До пензионисања, са чином пу-
ковника, обављао је дужност команданта 
Територијалне одбране Србије.

“На годишњицу смрти војводе Радомира 
Путника, напустио нас је наш председник 
пуковник Љубомир Марковић. Смрт га је 
затекла у тренутку када је пошао да положи 
венац славном војводи. Покој му души и 
слава му и хвала на организацији и великом 
раду на поштовању наших славних предака 
и на успешном руковођењу патриотском 
организацијом са више од 250.000 чланова”, 
наводи између осталог Савез удружења по-
томака ратника Србије 1912–1920.

IN MEMORIAM

Пуковник
Љуба Марковић


