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РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Садржај

Д

раги читаоци, ово је специјално
издање „Студентског журнала”,
које су припремили чланови
и моје, а и других редакција.
У овом „празничном” издању
можете прочитати занимљиве интервјуе,
видети да ли постоји разлика у мишљењима по
питању празника и како живети здраво.
Овим путем желим посебно да се захвалим
колегама из часописа „Monopollist” са
Економског факултета, колегама из УНС-а,
колегама из Ниша, колегама из „Sportindeksa” и
колегама са Медицинског факултета.
Свима вам желим срећне новогодишње и
божићне празнике,
Марта Лутовац

Интервју:
1. Интервју са Теофилом Панчићем
2. Интервју са Душаном Домовићем
Булутом
3. Интервју са Јеленом Васић
Празници:
1. Ламент над животом студентским
2. Пахуља заборава
3. Разлог да будемо неозбиљни
4. „Празници нам стижу” или нас
обилазе?
Култура:
1. Хомо инсерендос
Мens sana in corpore sano:
1. Преокрени се
2. Како избећи празнично преједање?
3. Десет савета како да се покренете

Импресум

• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
• Редакција: Александар Пејица, Богдан Бјелица, Гордан Богдановић,
Иван Радисављевић, Урош Димитријевић, Филип Бабић, Филип Лукић
• За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
• Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић

Пројекат ,,Студентски Журнал’’ реализује се уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској
2012/2013. години новчано подржало реализацију овог пројекта.
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Интервју са Теофилом Панчићем

Ја радим своје,
а други нека суде

ИНТЕРВЈУ

Теофил Панчић о насиљу над новинарима, политичкој
ситуацији у земљи, национализму.
судских и државних органа. Сматрао
сам да је то проблем друштва, а не мене
као појединца. Ја те људе не познајем
и са њима немам никакав проблем
личне природе. Ако живимо у држави
у којој је у реду млатити човека због
ставова и мишљења, безбедност свих
појединца је угрожена.

Јесте ли некада били жртва
цензуре?

Т

еофил Панчић, новинар и колумниста, своје
текстове објављује у недељнику „Време”. Радио
је и као политички коментатор на радију
„Слободна Европа”. Добитник је награде за
етику и храброст „Душан Богавац” 2010. године.

Пре три године сте били жртва напада. Осећате
ли се од тада сигурно да напишете све што мислите?

Лично осећање безбедности је врло субјективно. Наравно
да није свеједно када знате да има људи који вам желе зло,
када свако мисли да има право да вам нешто каже или учини.
Међутим, има толико људи који ме воле и поштују да би
заиста било размажено кукати. Обичан сам грађанин, путујем
градским превозом, посећујем биоскопе и позоришта. Не
могу и нећу да живим у кули од слоноваче. Пре или кансије,
схватиш да је и то део овог посла и начина живота.

Сматрате ли да су нападачи адекватно кажњени?

Веома ми је незгодно да о томе говорим, јер сам у том
процесу био оштећени. После првостепене пресуде написао
сам текст у којем сам рекао да сам сагласан са сваком одлуком

4

Новинар који није слободан да
пише оно што мисли, не треба ни да
ради овај посао. Ја сам неко на кога
се у том смислу не може утицати. То
сви добро знају. Радим искључиво за
медије који тој врсти притисика не
подлежу. Нисам државни новинар,
не радим у режимском медију и не
видим начин на који би неко могао да
ме притисне. Покушај цензуре било је
склањање моје колумне из новосадског „Дневника“, те је наша
сарадња након тога прекинута.

Многи новинари критикују Бранкицу Станковић
да је угрожену безбедност искористила за лични
маркетинг и профит. Какво је Ваше мишљење о
томе?

Смешно је посматрати такве ствари само кроз призму
зараде. Свуда у свету има људи који пишу о свом животу,
снимају филмове. Међутим, само у Србији је грех зарадити.
Треба ли да пости на хлебу и води да би јој неко одао признање
за постигнуто. Бранкица је урадила многе важне и храбре
ствари и због тога данас трпи последице. Не поричем да у
Србији има талентованијих, писменијих и бољих новинара
од Бранкице, али глупо је негирати да је урадила оно што
многи нису смели, или хтели.

Након четрнаест година не знамо ко је одговоран
за убиство Славка Ћурувије. Ко је крив, неодговорни
политичари или неефикасне институције?

И једни и други су криви. Не верујем у причу да се убица

не зна, јер је јасно да је Ћурувију убила држава по налогу Мире
Марковић и Слободана Милошевића. Нажалост, још увек
нико није процесуиран, а пресуда се и не назире. Вучић данас
покушава да опере своју прошлост, али на власти су и даље
они који вешто скривају своју одговорност. Насиље се може
спречити само процесуирањем и правичним пресудама.

Критиковали сте власт због забрана Параде
поноса, националистичке реторике и цензура у
уметности и медијима. Када ћемо као друштво
сазрети и научити да прихватимо и поштујемо
разлике?

Не сазрева друштво само по себи, него појединци. Једно
друштво делује здраво, само уколико постоји зрела, критичка
маса појединаца. И у развијеним земљама има хомофобије и
национализма. Међутим, проблем свих балканских земаља,
па самим тим и Србије, јесу ретроградни људи који се налазе
на значајним друштвеним и политичким позицијама. Ми смо,
несумњиво, врло патријархално, конзервативно друштво,
склоно предрасудама и насилном решавању конфликата.
Сазревање ће бити дуго и болно.

Пре шездесет година рекли смо не фашизму и
шовинизму. Зашто данас не можемо да прихватимо
азиланте као своје комшије?

Разлог је дуг процес дегенерације, који у Србији траје
још од краја осамдесетих. Јака националистичка реторика,
безусловно обожавање сопствене нације, ниподаштавање
других и ксенофобија су више од двадесет година били
доминантан начин размишљања. Генерације су одрастале
уз такав ситем вредности и зато није чудно што нам сметају
црнци, Арапи, Американци.

Последњих дана као да је национализам на Балкану
оживео – на Максимиру усташки поклик, у Београду
националисти отварају теретане. Враћамо ли се у
деведесете?

Ватрица национализма на Балкану увек тиња, некад
слабије, а некад јаче. Питање је само ко је колико и када
разгорева. Сада смо изгледа опет у некој минус фази, како због
економских фрустрација, тако и због генералног неуспеха
балканских земаља да достигну ниво европске заједнице.

Како стишати страсти када се Србија и
Хрватска туже због геноцида?

За мене су тужбе сувишне, јер мислим да победника
неће бити. За време рата у Хрватској било је веома озбиљних
злочина, али тешко можемо говорити о геноциду. Нисам
од оних који изједначавају кривицу. Сматрам да је Србија
кривља из простог разлога што се рат одвијао на територији
Хрватске. Нико није угрожавао Србију, а гранате нису падале
на Сомбор, Нови Сад, Руму. Опет, једно је питање ратне
агресије, а друго је питање геноцида. Ту геноцида нема.

У колумни сте написали да Томислав Николић није
добар председник. Зашто тако мислите?

Томислав Николић је политичар спорне прошлости.
Нисам од оних који мисле да је његова садашњост много
славнија. Сматрао сам да ће његов избор највише коштати
Србију. Ако имате искомпромитованог председника, то значи
да имате слабог председника, а то значи да имате председника
који стално мора да се доказује и правда. Председник који је

петнаест година учествовао у крајње десничарској политици,
сукобима и насиљу, никако не може радити у интересу Србије.

Како коментаришете популарност Александра
Вучића?

Превелике популарности се увек треба плашити. То
никако није добро, поготово ако се, као Вучићева, базира на
популистичким обећањима, демагогији и патетици. Не живи
се од хапшења, већ од реалних ствари, а ту нема никавог
помака. Не заборавите да се и Милошевић улагивао простом
народу, а сви знамо како се то завршило. Плашим се да се и
Вучићево газдовање неће завршити ништа боље.

Има ли Ђилас снаге да уједини опозицију и понуди
алтернативу власти?

Немам добро мишљење о политичким способностима
Драгана Ђиласа. Он је изразити антиталенат за политику
и сматрам да је његово именовање за председника ДС-а
направило огромну штету. Неоспорна је чињеница да је
Демократска странка потребна Србији и зато им желим да
што пре стану на ноге. Сматрам да не постоји друга политичка
снага која би код бирача била довољно препознатљива као
алтернатива тренутном режиму.

Недавно сте у „Утиску недеље“ изјавили да ће
коалиција СНС-СПС уништити културу у Београду.
Зашто тако мислите?

Направили су културну катастрофу где год су имали
прилику. Та коалиција у својим редовима нема озбиљне
интелектуалце и уметнике. Од тих штеточина писмен и
образован народ бежи. Стога, не видим зашто би се баш
у Београду нешто променило. Треба имати на уму да
градска власт има ингеренције над водећим културним
институцијама у земљи, те је у главном граду препуштање
културе некомпетентним људима посебно опасно.

Како се Тасовац снашао у првих сто дана мандата?

Тасовац је био право освежење, али има доста неславан
почетак. Чини се као да је погубио конце, мислећи да може
да игнорише наслеђене проблеме. Очекивао сам да ће
поништити катастрофални рад свог претходника и вратити
политички смењене стручњаке. Тада би са позитивне нуле
могао да крене у озбиљне реформе.

Пре више од месец дана преминуо је Александар
Тијанић. Током живота многи су га критиковали
и оспоравали његов рад и квалификације. Сада га
ти исти људи називају великаном југословенског
новинарства. Где је истина?

Истина је и једно и друго. Он је био сложена контроверзна
личност, те сам и ја о њему писао лепо и ружно, у зависноти
од прилика. Био је велики новинар, изразито талентован,
елоквентан, паметан. Последњих петнаест година улетао
је у чудне политичке аранжмане, које никако не бих могао
одобрити. Док је био генерални директор РТС-а, донео је
многе одличне, али и погрешне одлуке. Пре свега мислим на
комерцијализацију програма и његову намеру да се по сваку
цену такмичи и буде гледанији од комерцијалних емитера. То
је његов највећи грех на јавном сервису.

Филип ЛУКИЋ
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Интервју са Душаном Домовићем Булутом

На крову света

„Не знам за друге, али моја екипа и ја увек смо се водили другарством.”
кошаркашких квалитета. Волим да поштујем ту идеологију
уличног баскета и то како је настао. Кренеш са друштвом
на баскет. Једноставно са особама са којима ти је пријатно
у друштву.

Како се твој тим и ти припремате за
предстојећи ‘ФИБА 3×3 All Star’ турнир?

К

ошаркашки терен у насељу. Окупила се екипа.
Један кош, једна лопта и већ формирани тимови од
по три играча. Чује се добро познати звук ударца
лопте о бетон, затим о дрвену таблу и напокон звецкање
обруча. Сваки потез испраћен је радосним или љутитим
узвицима. Сваки кош је нова ињекција адреналина. Свако од
њих сања да игра неизвестан меч. Резултат је изједначен до
последње секунде, и баш он постиже одлучујући кош. Његова
екипа и он пењу се на постоље које за њих представља кров
света, постају најбољи баскеташи. Њему се тај сан остварио.
Душан Домовић- Булут је најбољи баскеташ на свету.
Разговарали смо са њим пред најзначајнији турнир у
години, која се полако ближи крају – Светском првенству
у Дохи (Катар), на коме су наши баскеташи заузели друго
место. С обзиром на то да су Душан и његове колеге из света
баскета релативно анонимни за спортску јавност, кренули
смо од нуле.

Како си ушао у свет баскета? Јеси ли раније
тренирао кошарку?

Као мали био сам веома енергичан, али и несташан. После
једног екцеса, запалио сам контејнер испред зграде. Био сам
кажњен, а нисам ни смео да изађем напоље од комшија, па
ме је због вишка енергије отац уписао код пријатеља у школу
кошарке. Пресудан је био и филм „White man can’t jump”, па
сам се одлучио за овај спорт. Кошарку и даље тренирам,
играм Другу лигу Србије у новосадској Војводини, а раније
сам са успехом играо Прву лигу Србије у Нишу, Прву лигу
Босне у Бања Луци , имао сам кратку епизоду у Мађарској у
Сегедину, и у Македонији у Гевгелији, где сам био најбољи
стрелац лиге са 21,2 поена у просеку.

Како изгледа одабир екипе за баскет ‘3×3 tour’ ?

Не знам за друге, али моја екипа и ја увек смо се водили
другарством. Никада не би звали неког у екипу само због

Специјалне припреме немамо, а време нам не дозвољава
да играмо баскет напољу, како смо навикли. Сналазимо
се на разне начине, тренирамо свако у свом клубу , а
кондиционо се спремамо са тренером Феђом Камасијем,
тренером Михаила Дудаша. Са те стране имамо пример
шта значи бити врхунски спортиста. Немамо праве услове
током зимског периода, али сматрамо да ћемо и тај проблем
превазићи.

Како оцењујете противнике? Надате ли се
победничком пехару?

Противници су најбољих 6 екипа тренутно на свету. Од
две смо изгубили, а са осталима се нисмо сусретали. Биће
занимљиво. Немамо адекватне тренинге, те не можемо да
гарантујемо успех, али ми смо екипа која је светски првак
и у стању да победи сваког ко стане на пут, па вођени том
истином идемо у сваки меч на победу.

Прија ли ти то што ће твој спорт врло брзо
бити укључен у олимпијски програм?

Наравно, сан сваког спортисте је да буде на Олимпијади,
али до тог тренутка има још много ствари које треба
правилно поставити и бити стрпљив и вредан.

Како оцењујеш организацију баскет 3×3 савеза у
Србији?

Искрено, могло би боље. Због чињенице да је
савез релативно млад поткрале су се неке лоше одлуке
проузроковане пре свега неискуством. Најважнији је
финални производ, а то је да смо добили представника
на World tour-u - екипу Ранч Београд, која је успешно
представљала Србију у Лозани. Неки градови су заказали,
а сем турнира у Новом Саду није било ни једног јуниорског
турнира. Тиме што ни један јуниор није остварио услов од
минимум два турнира, нису имали ни ФИБА бодовање,
те нисмо имали право да пошаљемо јуниорску екипу на
Светско првенство, а били смо златни 2012.

Како људи реагују на чињеницу да си најбољи
баскеташ на свету?

Углавном мисле да сам богат, што нисам, па траже да им
позајмим новац и плаћам пиво. Шалу на страну, углавном са
одушевљењем. Није честа појава, у мом граду, а ни у Србији,
да имате неког ко нешто ради најбоље на свету.

Александра СТОЈКОВИЋ
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Интервју са Јеленом Васић

Друга страна

новинарства
„Суштина истраживачког
новинарства није да се
такмичи са другим медијима
у брзини, већ у квалитету.”
Јелена Васић завршила је Факултет политичких наука.
Новинарску каријеру започела је пре две године у Центру
за истраживачко новинарство. Праву чар своје професије
осетила је управо тамо, а ове године је за то добила и
званичну потврду. У категорији онлајн медија, НУНС-ову
награду за изузетност у истраживачком новинарству добио
је истраживачки тим, чији је она члан.

Шта истражује прича за коју сте добили награду
ове године?
Награђена прича односи се на конкурс путем којег је
спроведен пројекат „Бус Плус”. Правило је да уколико неко
жели да уведе нови систем, мора претходно да распише
конкурс. „Бус Плус” је, као систем нове наплате електронских
карата, нов систем у граду, те је и он морао да распише свој
конкурс. Ми смо овим путем истражили како и под којим
условима је он спроведен.

Током истраживања „Бус Плус” система, више
пута сте наишли на „зид”. Колико је било тешко доћи
до неких информација?

www.cins.rs

једини изговор да немају времена за интервју уживо, увек
понудимо опцију интервјуа преко мејла, телефоном или да,
једноставно, дођемо други дан. Постоји и ситуација када
тражимо документацију. Тада шаљемо захтев за приступ
информацијама од јавног значаја, а уколико га одбију,
обратимо се поверенику. Он углавном пресуди у нашу корист,
јер су информације које тражимо од јавног значаја.

Колико је трајало истраживање?

Истраживање је трајало шест месеци. Највише времена
прође чекајући неку институцију да одговори на захтев и
на прегледање целокупне документације са стручњаком. У
овом случају се то додатно одужило, зато што се јавио велики
законски проблем у конкурсу.

Зашто се нико није жалио уколико је евидентно да
законски проблем постоји?

Проблем није било могуће уочити, а самим тим ни жалити
се на њега, зато што је Дирекција за јавни превоз конкурс
спровела по својим правилима. Он је спроведен ван јединог
закона који је тада важио, а то је закон о јавним набавкама.

Како је јавност реаговала на ову причу?

Када смо причу објавили, ниједан медиј је није пренео.
Међутим, она је планула на друштвеним мрежама. Људи су
је преносили путем фејсбука самоиницијативно. Одједном
се јавила огромна посећеност сајту, а одређена удружења
грађана, која су се самостално борила против „Бус Плуса”,
штампала су наш текст и делила на протестима. Дошли смо
до тога да су људи препознали суштину проблема.

Све јавне информације, рецимо о конкурсу или
финансијама, прикупили смо веома лако. Једини „зид” на
који смо наишли били су људи. Тражили смо интервју са
Дирекцијом за јавни превоз, али су нас одбили под изговором
да немају времена. Такође, при разговору са директорима
компанија које су добиле посао на конкурсу, наишли смо на
исти одговор.

Да ли је, према Вашем мишљењу, ово истраживање
имало учинка у решавању проблема?

Уколико неко одбије интервју, увек се можемо позвати
на чињеницу да је то јавна институција и да нам мора
дати интервју у било којој форми. Дакле, уколико им је

Постоји један велики проблем. Медији у Србији нису
слободни, а самим тим не могу да пренесу истраживање, на
пример, о неком политичару, уколико их он плаћа. ЦИНС се

Како долазите до информација које неко одбије да
вам пружи?

У овом случају, мислим да се, иако још није потврђено са
сигурношћу, пише и истражује у оквиру полиције. Припрема
се истрага о томе како је спроведен тај конкурс, тј. најављује
се ревизија читавог „Бус Плус” система. Тако да, мислим да је
тај текст имао ефекта - на дуге стазе, али је имао.

Текстови које пишете најчешће бивају објављени само
на сајту ЦИНС-а. Како пренети причу широј јавности?

7

бави корупцијом и криминалом, а такве приче могу да објаве
само независни медији. Уколико ЦИНС бесплатно свим
медијима проследи своје истраживање, а сутрадан га нигде
не видимо, буде нам јасно колико слободе они данас имају.
Што се тиче нашег доприноса томе, размишљамо о прављењу
сопственог онлајн медија на интернету.

Споменули сте да проналазите информације о
особама које су на власти или се баве криминалом. Да
ли вам је неко због тога некада претио?

Нисмо имали директне претње, јер се то више не ради на
тај начин. Најчешће нас позову колеге из других медија или
познаници и добронамерно нас посаветују да то више не
истражујемо. С друге стране, јаве се неке врсте притисака,
на пример, претње тужбама и преписке са адвокатима. Ипак,
ништа од тога не може да има учинка, зато што су докази на
нашој страни. Уколико новинар говори истину , њоме може и
да се одбрани. Њега штите истина и јавност.

Шта је утицало на Вас да потиснете мисао о
потенцијалном ризику?

На мене доста утиче оно што мој уредник Стеван
Дојчиновић стално спомиње, а то је да је претња добра ствар.
Уколико нам прете значи да смо добро обавили посао, и тиме
што нам прете нису ни свесни да су нас упозорили. Уколико
не прете, већ само реагују, тада смо у проблему, јер не знамо
шта нас чека иза угла.

Колико се често новинари у истраживачком
новинарству сусрећу са моралном дилемом?

Моралну дилему углавном имамо уколико пронађемо неке
приватне информације - да ли их објавити или не? Дешавало
се да, док смо као истраживачки тим радили на некој теми,
дођемо до документације и података о личном животу или
животу породице неке особе. Углавном, то се не може ни
назвати правом моралном дилемом, јер се подразумева да се
приватне информације не објављују уколико нису од јавног
значаја, што је најчешће случај.

Шта чини разлику између новинарства на
дневном нивоу и истраживачког новинарства?

Разлика може бити у гледишту, тј. начину посматрања
неке теме. Ипак, највећа разлика су докази. Новинари су
навикли да само назову и питају за информацију, и оно што
су на тај начин сазнали, напишу и објаве. Не умањујем њихов
значај, јер они раде савршен посао, када га раде како треба.
Међутим, примећује се разлика између текста који је резултат
вишемесечног труда и рада, који доказује оно што нико други
није, и оног који је резултат једног позива или одласка на
терен.

Шта је Вас подстакло да наставите да се бавите
истраживачким новинарством?

Када смо почели да истражујемо „Бус Плус”, колеге из
„Пиштаљке” објавиле су уговор, који је Дирекција за јавни
превоз потписала са фирмама које су победиле на конкурсу.
Тада сам помислила да је све готово, да је све објављено и
рекла колегама да нам је истраживање пропало. Један од
њих одговорио ми је како су они пронашли само један угао
приче, да је углова много, али да је циљ пронаћи прави. То ми
је био подстрек дa наставим даље и схватим да није суштина
истраживачког новинарства да се такмичи са другим
медијима у брзини, већ у квалитету.

Марта ЛУТОВАЦ
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П

оштовани пријатељи и саборци у прикупљању
ЕСПБ бодова, цењене колеге и уважени сапутници
на путу разумевања „примењене Болоње“, на
самом почетку морам изразити велико задовољство поводом
прилике да нешто напишем за „Студентски журнал“.
Школа коју похађам је лоцирана у Каменичкој 6 (статус:
угрожена врста – апсолвент; шифра: Још ме нису сломиле ове
тешке године.), али немојте бринути, у овом тексту ће бити
свега осим економије, тако да немате разлога да одустанете
од читања већ у самом старту. То вам ја сасвим субјективно
гарантујем.
Децембар се и ове године докотрљао сасвим неопажено и
нечујно, баш онако како он то увек уради нама студентима.
На срећу, наше телевизије су толико иновативне да и ове
зиме имамо прилику да видимо Драгана Николића и Милену
Дравић како испијају кафе у некој реклами са деда мразовима
и тако са сигурношћу закључимо – празници нам стижу!
И заиста, година као да је јуче почела, а друштво нас
већ константно пита једно исто: „Где ћеш за Нову?“ Не
знам како ви одреагујете, али ја те људе погледам погледом
Ирфана Менсура, након чега се они искрено покају због своје
радозналости, те скрушено и у тишини, ускраћени за одговор,
наставе даље својим путем. Уосталом, као што каже стара
асирска пословица: „Кад уђеш на фејс - само ће ти се казати.“
Да ли можете да се сетите начина на који сте започели
ову годину која је на свом истеку? Верујем да не. Објашњење
је врло једноставно – јануар је месец у којем наш организам
трпи изузетне напоре, месец када се ми према свом здрављу
опходимо крајње деструктивно. Не знам да ли је то храброст
или лудост, али сам једно сигуран – јаунарског похода се ни

ПРАЗНИЦИ
Мало о нама, мало о њима,
мало о свима

Ламент

над животом

студентским
Приказаћу вам ретроспективу нашег чаробног студентског
живота. Свих дванаест месеци. Уживајте у наставку текста.
Леонида и Спартанци не би постидели.
Друго име за први месец у години гласи: Његово
величанство, Месец руске салате и прасетине. Зато што тако
наши обичаји налажу, прве две недеље искључиво уносимо
ове две намирнице у свој организам. Руку на срце, догоди се
и понека сарма – јер здравље на уста улази. У комбинацији са
борбом за ЕСПБ бодове, морамо се сложити да је то уистину
прави гладијаторски подухват.
Када престане зујање у ушима и када ваше беоњаче
престану да буду жуте, искрено се обрадујте - успели сте.
Дочекали сте фебруар! Не заборавите да тада погледате и у
индекс како бисте знали шта сте и на том пољу постигли.
Убрзо затим, долази нам пролеће, а са пролећем и
колоквијуми. Дакле, са једне стране имате Београд који вас у
свом најлепшем, пролећном издању позива да заборавите све
своје проблеме и препустите му се у загрљај, и насупрот њега
чињеницу да би требало учити за тестове. Управо споменути
диспаритет је вишедеценијска дилема свих студената
Универзитета у Београду. Само најјачи изаберу прави пут.
Сви знамо шта сада следи: здружени наступ јунског и
јулског рока. То је период који нема краја - готово шездесет
дана испитних радости док у нашем главном граду наступају
тропске врелине. Морам да споменем наше јуначко држање
током ова два месеца у возилима ГСП-а, знате врло добро
о чему говорим драги моји командоси. Разлога за радост је
мало, тек понека оцена у индексу измами ваш осмех. Али
свему дође крај, време је за предах.
Ко се одморио – одморио се, време је за уздах! Август је
при крају, укрцавање на последње возове отпочиње, ви који
још нисте обезбедили карте знајте да ће бити стресно, толико

стресно да ћете себе најстрашније извређати што нисте све
ово обавили на време, у јуну или јулу, као сав радни народ.
Овде бих само издвојио један феномен – октобар 2. Овај
испитни рок немају сви факултети, али ко је имао прилику
да се у оквиру октобра 2 бори за неки услов, зна да је ово
можда и најстреснији дан у животу једног студента. Сви су
растројени, на ивици нервног слома, неретко и неуредни, али
нека им је просто. Немојте себе доводити у позицију да на овај
начин одлучујете о својој судбини, то вам кажем као редовни
учесник ове манифестације. Здравље је на првом месту!
Новембар не волим због магле и кише. Није завреднео
неки озбиљнији помен, што нас доводи до последњег месеца
и краја овог сажетог резимеа претходне 2013. године. Уколико
сам негде погрешио или било шта изоставио, немојте ми
замерити, схватите да је децембар, депресиван сам једнако као
и ви. Испити су сасвим близу, а мотив за учење је и ове зиме
присутан у свом оскудном издању.
У предстојећој години желим вам добро здравље, успешан
поход на ЕСПБ бодове који ће се завршити вашим широким
осмесима, што и није тако лоше јер насмејане људе сви воле.
Што се љубави тиче, она долази гратис уз осмех, али у то ћете
се и сами уверити.
П.С. Умало да заборавим, уколико будете писали оном
блесавом Деда Мразу, препоручено писмо немојте адресирати
на Лапонију јер ћете у том случају добити истих оних
„хиљаду евра у бесплатним акцијама.“ Напишите више
примерака и шаљите на следеће адресе: Брисел, Вашингтон,
Москва, Пекинг и ништа мање Абу Даби. Чуо сам да је Деда
добио нове санке - #Air_Santa.

Александар ПЕЈИЦА
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Студентски живот за време празника

Пахуља заборава
Д

ецембар, кад пре? Питам се док гледам датуме
испита који су на дохват руке и бојим се да ће док
трепнем, већ бити јануар месец. Сви око мене су у некаквом,
„празничном” расположењу, а ја знам да нама, студентима,
већина празника пролази у дружењу са књигама. Рекламирају
се дочеци Нове године, клубови, журкe. Моја сестра, још увек
средњошколка, трчи по радњама да купи гардеробу и остале
ствари за предстојећи празнични провод на распусту. Кад ми
с времена на време дође мисао да морам да одвојим време и
за куповину поклона, учини ми се да на оној гомили књига на
мом радном столу стоји натпис сличан називу једног дечијег
филма: „Како је јануарски рок украо Божић”.
Јутрос ми се, док сам тражила нешто по интернету,
пред очима нашла једна мало старија слика. Пар година
раније, један децембар у мојим средњошколским данима.
Две насмејане, младе девојке гледају ме са слике. Гледају ме
право у срце. Одавно нисмо такве пријатељице какве смо
биле када је та слика настала. Свашта се од тада променило,
али некако ми се чини да децембар сваке године долази у
исто време и на иста места, једино га не сачекају исти људи.
Поред гомиле књига искрзаних корица стајала је шоља са
сликом поклона увезаног јарко црвеном машном и из ње се
ширила арома вреле кафе. Скренула сам поглед са екрана
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и загледала се у шарене кугле, машнице и зелено, вештачко
грање свуда по стану. Од силних обавеза заборавимо на оне
важне, ситне тренутке, који се памте читавог живота. Док сам
гледала светлуцајуће украсе који су стварали праву магичну
атмосферу, део те магије пренео се и на моје мисли. Поглед
ми се мутио од ситних капљица, које су ишле једна за другом
и заустваљале се на ивици широко развученог осмеха. У
њима су се криле године смеха. Године заједничких тренутака
проведених са дивним људима. Успомене могу и најледеније
срце да отопе. Лоших ствари изгледа није ни било, или макар
нисам могла да их се сетим. Сећала сам се једино снежних
грудви, које смо несмотрено бацали ни ненадајући се да ће
оне завршити на нечијој глави, што се обично и дешавало и
изазивало громогласан смех. Сетила сам се и тинејџерских
шетњи и прича и по највећим хладноћама, мада тада нам
некако никада није било хладно. Толико година је прошло, а
мени се тело још увек најежи када се сетим.
Празнична чаролија је као у неким рекламама, неприметно
прострујала кроз мене и подсетила ме на лепоте свега око нас.
На лепоте које смо престали да ценимо, и које олако схватамо.
Подсетила ме је колико је леп центар нашег белог града,
окићен расветом дуж читаве главне улице. У мислима су ми
се шетали насмејани Београђани, који разговарају и уживају
безбрижно. Сви проблеми нестали су, или можда никада и
нису били ту. Чар празничне идиле скине људима паучину
са очију и коначно могу да виде онај бољи, лепши свет који
је све време био испред њих. Само је требало да погледају
правим очима, без нервозе, мржње и страха. Отворених срца
и уз веселу песму уличних свирача, осећа се права празнична
атмосфера. Она у којој вам недостају и стари и нови пријатељи.

У којој се сећате тренутака од којих застаје дах. Сетите се свих
љубави и свега што је било, пуни наде за оним што ће тек
доћи. Осећате сваки камен пута са животне раскрснице на
којој стојите. Свега један корак дели вас до новог круга, нових
искустава, да почнете све испочетка, али на други начин, са
неким другим људима, на неким другим местима. Све исто,
али другачије. Истовремено смо и на крају и на почетку, с
нестрпљењем чекамо ствари које нам долазе. Нови изазови
шапућу наша имена са крајева оних светлећих, окићених
улица. Када вам толико пријатних осећања и мисли обузме
тело, не можете да се не запитате зашто се не бисмо чешће
овако испуњено осећали? Обећате себи да нећете никада

допустити да вам превише обавеза, лоших ствари или људи
наметне паучину, тако да не видите прилике за незаборавне
тренутке, који стално пролазе поред наших прозора. Када
из своје собе посматрате пахуље снега, чини вам се да су то
само ситне куглице приближно истих облика. Само ако се
усудите да изађете напоље на хладноћу, испружите длан и
допустите да оне падну на њега, можете да видите сав њихов
сјај и савршенставо. Сваки део се савршено уклапа и свака
ситница има значај и разлог због кога је ту. Можда ове године
нема снега, али ја сигурно знам да овај пут ни због чега нећу
пропустити своју снежну пахуљу, а надам се да нећете ни ви.

Јелена БРАНКОВИЋ

Новогодишњи празници...

Разлог да будемо

неозбиљни

“Нова година ће неком донети нешто, неком
ништа, али никоме све”, рече неко паметан. У мору
разних најава у виду поскупљења, отпуштања и
незапошљавања у наредној години, празници у
Србију, чини се, долазе у никад бољем тренутку.
Таман да, макар наредних месец дана, не мислимо
о томе шта ће нам заиста донети нова година.

Е

у томе је драгоценост новогодишњих празника.
У томе да не морамо да мислимо шта после,
како сутра. Ту се крије тај сладуњаво названи
“новогодишњи дух”. Ја лично ту појаву зовем не
баш конвенционалним именом - распамећеност.
Сви ће бити претерано еуфорични, видно расположени и
нерационално ће трошити новац на ствари које себи током
године нису могли приуштити. Куповаће поклоне, планирати
путовања, изласке, чашћавати музику. Зар то није, тако нам
свима потребна, доза распамећености. Новогодишња ноћ, да
нема тог осећаја полетности, прошла би као и свака друга.
Психолози кажу да је тајна претеране раздраганости у
време празника у позитивном дејству украса, лампица и
тв реклама, које нам стварају привидан осећај да је нешто
другачије. Мени инстинктивно падају на памет Милена
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Дравић и Драган Николић који сваке године, од прилике у
ово време, испијају кафице са чикицом у црвеном оделу, са
брадом до недара, шире познатом под именом Деда Мраз. Па
наравно да је нешто другачије! Само ових неколико дана у
години је човек ту.
Има нешто и у тим украсима. Стварно је другачији осећај
када ручамо у празничном амбијенту. Можда баш због тих
свећица теткине сарме добијају „јестив” укус, који баш и
немају осталим данима. А и не би људи држали окићену јелку
до јуна, да не ствара тај посебан осећај. Тврдим да то нема везе
са лењошћу.
Ту су и петарде. Незаобилазна играчка у рукама сваког
малолетника. Сваког првог јануара, комшијин клинац, добија
порив да ми на кућном прагу остави поклончић у виду
рафалне експлозије.
Волим Бадње јутро. Једино јутро у години када се комшије
неће љутити, ако их пробудите песмом у четири ујутру. Са
другарима имам ритуал, да сваке године, након повратка
из сече Бадњака, испијајући врућу ракију, песмом будимо
комшије. А они, још нерасањени, полако миле из својих
станова, носећи појачање у виду куваног вина. Да је било који
други дан, уместо вина попили бисмо кофу хладне воде.
Сви на свету ће себи дозволити мало „опуштености” током
празника. Данци ће, тањире које скупљају читаве године,
у поноћ ломити пред улазним вратима својих пријатеља.
Што више пријатеља имају, више ће тањира разбити.
Темпераментни Италијани, по дефиницији бучни, правиће
буку, како би наводно на тај начин отерали зло из својих
домова. Такође, из куће ће избацивати све непотребне ствари,

12

од старе одеће до намештаја. То не би било посебно чудно, да
све то не избацују кроз прозор. Мада, кад мало размислим, у
нашој престоници сваки дан разноразни предмети лете кроз
прозоре. У Бразилу стару годину испраћају обучени у бело,
због среће и мира у години која долази. Јапанци славе читавог
децембра. Они праве забаве зване „Боненкаи”, које имају за
циљ да оставе све лоше иза себе и припреме се за нов почетак.
Звона на будистичким храмовима ће се у поноћ огласити
тачно 108 пута, како би отерала 108 људских слабости. Слично
као Италијани и они ће зле духове терати буком, само што ће
они то радити гласним смехом. Можда се зато код нас бацају
петарде. Можда и ми неко зло плашимо.
И поред свих различитости, сви ће бити уједињени у
томе да себи дају тешко остварива обећања, као што су
„од Нове године ћу да смршам”, „е ове године остављам
цигарете” или „не нервирам се више никад због (упиши по
зељи)”, иако су сви савршено свесни да су та обећања тешко
остварива. Али и у томе је лепота празника. Тада можемо
да будемо лакомислени, а да не добијамо критике због тога,
јер као што је рекао Марк Твен: „Нова година је безопасна
институција, која нам служи као изговор да се тинејџерски
напијемо, позовемо пријатеље или изговарамо неиспуњиве
жеље”. И сви ће уз чашу алкохолног пића, пожелети за себе и
вољене здравље, срећу, љубав, успех, новац. Сви ће се надати
да ће у години која долази имати макар нешто од тога, а да
се здравље и љубав подразумевају. Пожелећемо и нешто
потпуно нереално, јер нам се може. А када прођу празници и
све што носе са собом и када се вратимо у реалност... О томе
ћемо мислити кад се деси.

Гордан БОГДАНОВИЋ

„Празници нам стижу”
- или нас заобилазе?
О

дувек сам волео новогодишње празнике. Као
клинцу ми се допадало то што је читава породица
на окупу, школа није радила, добре клопе је било
у изобиљу, мада ме је највише фасцинирао однос са Деда
Мразом. Он је био некаква верзија супер-ујака – увек би
зажмурио на све глупости које бих направио током године,
никада није питао за оцене нити за девојке, долазио је
једном годишње (мада га и тада нико не би видео) и никада
није погрешио поклон. Када сам био мали, нисам уопште
недељама унапред планирао где ћу за дочек, то се једноставно
знало, један део вечери код куће уз гомилу пиротехничких
справица, а други део на градском тргу. Није ми било битно
ко наступа, нити како сам се обукао, једноставно, уживао сам
у снегу, ватромету и одушевљавао се окићеним улицама.
А сада… па, сада је мало другачије. Да немам календар
код себе, не бих био свестан да се ближе празници. Пролазим
кроз град и, иако се свим силама трудим, уопште не успевам
да доживим неку празничну атмосферу. Можда зато што
нема снега, мада и да има, вероватно би само сметао људима.
Жалили би се на гужве у саобраћају, на тешку гардеробу и
клизаве улице, а деца не би била одушевљена, јер су снег већ
раније видела на својим screen saver-има.
У реду, капирам да не могу баш сви климатски услови да
буду идеални (сумњам да је Божић у Мелбурну на плус 40
лош), стога крећем у обилазак кафића. Ситуација је тамо већ
другачија. Локали су, стандарно, препуни, али још увек ми
нешто фали. Нисам очекивао да ћу затећи гомилу ликова у
вуненим џемперима како се служе питом од јабуке, збијају
политички коректне шале и звиждућу уз песме Тонија
Бенета, али опет, атмосфера се није битно разликовала од
оне у октобру. У задимљеним просторијама украшеним
разнобојним сијалицама и пластичним четинарима и даље се
сатима испијао краћи еспресо уз исте оне чаршијске приче,
које запослени у кафићима знају напамет као Горски вијенац.
Настављам даље своју потрагу за божићним духом и
улазим у главну улицу. Иако је радни дан за многе моје

суграђане одавно завршен, улицом пролазе само они који
морају. Поподневна шетња са породицом или пријатељима
представља незамислив појам, док се људи скупљају само
испред биоскопа. Пешачка зона више личи на полигон, јер
већина људи јурца негде, заобилазећи баскере и продавце
кестења, све то у борби против зиме – државног непријатеља
број један.
Тржни центар је лепо украшен, али га људи посматрају са
неким прекором, сматрају га некаквим злим капиталистичким
продуктом који само црпи новац из њихових новчаника.
Испред њега стоји усамљени Деда Мраз, који попут овчара
преко читаве улице дозива децу да се сликају са њим. Можда
би неки родитељ и дозволио детету да се слика, када би тај
човек заиста личио на симпатичног декицу са ирвасима, а не
на неког киднапера.
Видно сморен, одлучујем да направим један краћи круг и
бежим кући. Успут гледам понуде за „најлуђу ноћ у години”
и некако ми делује као да су на флајерима и плакатима
једино променили годину. Све је потпуно исто! У истим
просторијама, за исту суму новца, свираће вам исти бенд као
и претходне године, чак ће вас и иста пијана будала звекнути
пикслом у раним јутарњим часовима, чисто за хепиенд.
Заиста не знам шта се десило са овим градом, зашто се
апатија шири брже од салмонеле у обдаништима, зашто
макар у ових десетак дана људи не покажу барем жељу да
се осећају боље. Када смо сви заборавили да дајемо било
шта осим новца за дочек у свадбарским салама са гомилом
анонимуса? Ја верујем да ће у новогодишњој ноћи многима
бити одлично, прославиће је лепо, изгрлиће се и изљубити
како са најближима, тако и са онима које су те вечери први
пут срели. Али то ће бити само тада, само један моменат, јер
изгледа да све у овом граду толико траје, један тренутак док
судија не одсвира крај. Певаљки и шведских столова ће увек
бити, током читаве године, само без одбројавања у поноћ, али
празничну атмосферу и људску доброту ћемо овај пут видети
једино у Кока-Колиним рекламама.

Урош ДИМИТРИЈЕВИЋ
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КУЛТУРА

Хомо инсерендос
Осврт на уметнички израз Џона Фрушантеа кроз његов албум „Curtains”.

И

кад уједини свет, музика никако
не гарантује и срећу. Она уме да
произведе и тугу. Њу нико не слави.
Не улазећи у то колико су валоризоване или
прећутане најрелевантније позиције у овдашњој
и светској култури музике, као и ко је учествовао
у организацији ћутања и ућуткивања једних да
би нам се наметуле друге вредности – отворено
ме мучи очигледно скраћивање сећања и
увеличавање заборава. Тај принцип развија свој
тип произвољности и стихијски негује однос
према историји као хроничном збиру заједничких
грешака. Због тога је један део ума и разума свима
нама успешно ампутиран. Зато су људи спремни
и склони да забораве праве мале гараве анђеле
музике.
Таква су времена наступила. У популарној
музици данас водоноше су испред лучоноша,
чиновници свирања хваљени пре уметника речи и
нота. Императив зараде по сваку цену је баук који
зауставља највеће таленте. Срећом, таленти постоје,
уздигнути над просеком, прорачуном и замислима
издавачких кућа, менаџера и продуцената,
незаобилазни шампиони игре, прваци исконског у
људској потреби за изражавањем.
Ред који је средином седамдесетих кренуо да изумире
пред навалом музиканата, робота у људском обличју и
програмираних страшила са клавијатурама испред себе, има
своје аутентичне посленике и у овом збуњујућем добу.
У сенци Курта Кобејна, Едија Ведера, Билија Коргана,
Дејва Грола, звезда инди и брит – поп жанрова, умели
су деведесетих да изађу Лес Клејпул, Кет Пауер или Џон
Фрушанте, рођени ументици, али и рођени губитници. Звезде
са клупе резервних или потцењених играча, које су музички
гурмани дочекивали овацијама и раширених руку, да би
их давили својим комплиментима и успоравали снажним
загрљајима.
Оценимо сада Џона Фрушантеа. Не рачунајући
невероватну музику коју је писао и изводио за Пеперсе,
издао је до сада 11 студијских албума. Човек несташних
манира на гитари и усамљен, чак и када је на сцени са својим
пријатељима – од како је са 18 година закорачио на музичко
небо, одавао је утисак несигурног и ненаметљивог генија.
Не схватајући аутомате без циља, ни њихове програмере
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Фрушанте у свом студију у Лос Анђелесу

Албум Curtains

Anne you can’t hide
You know we’ll find you
It’s a matter where pride flies out the window
I never got the weight off the ground
I just forgot what’s up and what’s down
How many get the way I feel now
There’s no regret
There’s just the sense that
Nothing is coming my way
There’s so much that happened today

личном албуму. Готово метафизички приступ поезији у духу
највећих метафизичара, Вилијема Вордсворта, Џона Дона
или чак Едгара Алана Поа, говори о безнађу које је задесило
посаду неке нове Нојеве барке. Погледи који лутају од сивог
лица сапутника преко труле палубе ка мору, које сеже до
хоризонта и које је прекрило земљу, можда описују и како је
то када сте у соби за одвикавање са још троје људи који су
у истој чежњивој агонији детоксикације. Или можда описују
како је то када патите од ужасне, смртоносне болести, а нада
вас напушта, и знате да јако мало можете да учините поводом
свог спасења.
А да је Фрушанте учинио нешто поводом свог спасења,
учинио је. Након стравичног пожара који је уништио његов
дом, драгоцене гитаре и све што је поседовао, и у којем
је замало остао без својих руку и живота, пријавио се на
рехабилитацију и своје тело препустио бризи фармацеута,

Прва строфа песме “Аnne”
неспремне да опросте луцидност и склоност да се добити
претпостави лепота, он је свирао (и свира) онако како је
желео и како је умео.
Годину дана пре него што ће са Пеперсима објавити
класик Stadium Arcadium, у сарадњи са одличном екипом
музичара направио је соло албум назвавши га Curtains.
Лајтмотив плоче – ако има ичега лајт у свему томе – су
дроге, Фрушантеова зависност и духови прошлости који га
прогоне и данас, када су мучне деведесете далеко иза њега.
Фрушанте је, као многи пре и после њега, са дрогама почео
експериментисати безазлено – опијати смањују напетост
и повећавају креативност и уметнички израз, што је за
музичаре пожељно. Међутим, нуспојаве дроге су и смањење
координације покрета, погубно деловање на реалну процену
и убрзавање удисаја са укусом смрти. А кад пређу у навику...
Албум отвара нумера Past recedes, акустичарско сведочење
о покушају заборављања неславног дела прошлости. Употреба
усне хармонике даје песми Дилановски шмек, а Фрушанте је
сам отпевао и бек вокале, заштитни знак Пеперса и његових
соло радова. Песма на опор начин говори о безуспешном
игнорисању поступака којих се стидимо, о томе како једва
чекамо да се дан заврши да би сном дошли до предаха у
покушајима да останемо нормални, чисти и продуктивни. Да
останемо људска бића која управљају сама собом.
Најважнија песма са албума свакако је Anne. Паралела
између најпознатијег бегунца од зла нацизма Ане
Франк, и сваког бившег хероинског зависника почиње
минималистичким гитарским уводом и подсећа слушаоца
на „комадић плавог неба који притискају црни облаци.”
Текст говори и о прогањајућим духовима којих се није лако
отарасити. Поготово ако сте били зависник, заљубљеник или
опчињеник, било то дрога, особа или нешто друго. Соло су
одсвирали Фрушанте и гитариста Марс Волте, Омар Родригез
– Лопез, стари сарадник. У солу, Лопез свира подлогу, док
Фрушанте изводи свој неохендриксовски ватромет, у чему је
у свету неприкосновен.
Песма Hope можда представља изненађење на овако
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Текст песме ‘’Hope’’
I feel the hope running low
We never found our way home
There is no more world
The land is gone
Water is all that survived that one
There are no escapes
Gone are the days of mistakes
Our mistakes
And did you see
The night wore on
And became the days that never begun
The disappearing day
You know where I’m from
Is the only place that forever stays young
Lost at sea
We’re lost at sea
I wouldn’t know my face if you all
Were me
All we have is all we see
There is no more hope
There are no dreams
терапеута и осталих видара. Наљудским напорима, одбацио је
од себе жељу за дрогом, опасност ноћног живота и непрестане
потребе да јури за нечим. У свом најпродуктивнијем периоду
(2005), када је за две године објавио више од 5 албума, преко
70 песама, изјавио је:
„У овом тренутку, ја сам најсрећнија особа на свету. Дрога
је престала да утиче на мене и ја сам поносан на то – немате
појма колико сам поносан. Прелепо је што могу да се суочим
са собом и животом а да не морам да се кријем иза дрога; без
мржње према људима који ме воле. Знате, људи имају страх
од губитка, али ништа не можете да изгубите, ако не изгубите
себе. Ја сам то схватио и зграбио сам ову прилику.”
Оно што је зграбио још на рођењу (и првом, и оном
васкрснућу након пожара), чини да буде међу највећима. А
како и да не буде када има шалу у прстима, шалу у трзалици
и шалу у гитари. Сваког музичара краси одређена вештина,
а његове најбоље особине су осећај за ритам, инвентивне и
креативне мелодије и акордске прогресије, емотивни соло
или маестрално извођење. Оно у чему је Фрушанте без
конкуренције је минималистички приступ (мање је више),
болна искреност и спремност да стално учи. Ако му се то
одузме, остаје му само да прокува опијат на кашичици и
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уфикса се у вену, у чему је такође био одличан.
„Гитара је судбина. Ја највише свирам на свом
Стратокастеру. Ја сам Стратокастер гитариста. Другачије не
могу и више нећу.”
Онда је напустио Пеперсе, Страта предао Џошу
Клингхоферу и посветио се електроници и експериментисању.
Отишао је да се „игра” музике. Фендер Стратокастер
гитаристи су Џими Хендрикс, Ерик Клептон, Џеф Бек, Бади
Холи, итд. Суверени музике. А како то Фрушанте свира?
Рецимо, Пеперси имају свирку у Москви 1999. Уплашен од
могућег покушаја ликвидације, или у најмању руку отмице у
овом посткомунистичком граду, Фрушанте, полако, помало
тромо излази на сцену. Помилује гитару, делујући као да не
зна шта ће са њом. И онда се деси што се десити не може.
Са гитаром прође тамо где нема пролаза. Успут се посвађа
са сваком логиком и маниром пробисвета, стигне на другу
страну истине, успут дирнувши срца и сузне жлезде више
десетина хиљада присутних Московљана. А иза тога је место
резервисано за владаре.
Кад не знаш шта би да слушаш, пусти Џона Фрушантеа и
уживај. Он увек нешто смисли.

Иван РАДИСАВЉЕВИЋ

MENS SANA IN CORPORE SANO

Преокрени се

Пројекат “Преокрени се” реализују IFMSA-Serbia и Млади за Србију у оквиру конкурса Здраво Интернет Фондације „Ана и
Владе Дивац”, који је подржан од стране Фондације за отворено друштво, Србија.
Циљ пројекта „Преокрени се” је подизање свести младих о свом здрављу и лошем начину живота. Последице лоших услова
у којима се млади развијају и нездравих навика (попут лоше исхране, мањка физичке активности, итд.) су физички и психички
проблеми, који су данас све учесталији.
Више од половине одраслог становнитва Србије (54 %) има проблем прекомерне ухрањености (предгојазност и гојазност),
при чему је 36,7 % одраслих предгојазно, док је 17,3% гојазно.Пема последњим подацима Института за јавно здравље Србије “Др
Милан Јовановић - Батут”, у нашој земљи је око 18 одсто деце и младих од седам до 18 година умерено гојазно и гојазно, а кривци
за то су брза храна и слаба физичка активност.
Овим путем желимо да посветимо пажњу младима, да њима посветимо једну платформу са информацијама о исхрани,
вежбању и мотивацији са циљем да п(ре)окрену себе набоље. Сматрамо да млади нису свесни проблема, већим делом из разлога
што им многе информације нису прилагођене и адекватно презентоване.
У складу са тим, направљен је званични сајт пројекта (www.preokrenise.rs) као и фејсбук страница (www.facebook.com/preokrenise), на којима пружамо прилагођене текстове и савете о исхрани, физичкој активности, мотивацији, а присутна је секција за сва
питања посетилаца о тим темама.
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Како избећи празнично
преједање?

Празници су време када
допуштамо себи више задовољстава,
па се, између осталог, опустимо по
питању наших навика у исхрани.
Но, да ли нам заиста треба осећај
кривице после набачених килограма
током зиме?

И

мајући у виду да једну чоколаду можемо појести
за пет минута, а да би ту количину калорија
потрошили потребно је да активно вежбамо
сат времена, закључак је да је много лакше „спречити него
лечити“, односно повести рачуна о томе како се хранимо.
Како се правилно хранити и избећи празнично преједање?
1. Једите мање, а чешће. Не избегавајте ниједан од
већих оброка (доручак, ручак, вечера) и имајте најмање две
ужине.

2. Избегавајте чипс и сличне грицкалице:

посветите се квалитетнијој храни која је послужена, нездраве,
прерађене грицкалице доносе више штете него користи.

3. Посветите више пажње поврћу и воћу,
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поготово пре главног јела, ове намирнице су здраве, мање
калоричне, а пружиће вам осећај ситости и напуниће
вам стомак. Када стављате храну на тањир, нека најмање
половину тањира чини повр
ће.
4. Не журите. Потребно је времена да наш стомак
каже нашем мозгу да нисмо гладни. Ако једете брзо, поједете
доста за кратко време, а и даље осећате глад, разлог је у томе
што је потребно двадесет минута да информације о уносу
хране дођу до мозга. Уживајте у храни, полако, уз разговор са
најближима.
5. Пијте доста воде. Један од сигнала које прима
наш мозак јесте о тежини хране и течности која се налази
у стомаку. Што је већа тежина, то ће мозак добијати више

сигнала да смо сити.

6. Уколико идете у госте на ручак или вечеру,
немојте ићи гладни, никако. Ово је једна од највећих

грешака. Поједите лакши оброк пред полазак, што ће
допринети томе да касније једете мање.
7. Ограничите или избаците алкохол. Алкохолна пића такође доносе калорије, а уколико не желите да се
одрекнете истих, бар убаците чашу воде после сваке чаше
алкохола.
8. Смањите порције или величину тањира из ког
једете.
9. Избегавајте да гледате ТВ, будете на компјутеру
или читате књигу док једете. Ове активности вас ометају да
примите сигнале које мозак шаље о храни коју уносите у себе.

10. Будите физички активни током празника.

То не мора да подразумева одласке у теретану, или тренирање
неког спорта. Идите степеницама уместо лифтом, изађите
станицу раније из аутобуса. Прошетајте са вољеном особом.

Више о правилној исхрани, здравом животу и саветима
на сајту http://preokrenise.rs/ и фејсбук страници https://www.
facebook.com/preokrenise.

Филип БАБИЋ

Десет савета
како да се покренете
Колико пута Вам се десило да радите нешто, али да одустанете јер сте
уморни, јер немате довољно времена, јер се плашите или зато што вас
једноставно мрзи? Прочитајте десет савета како да се п(ре)окренете!
1. Сагледајте проблем испред вас

Уколико се проблем јасно дефинише и обликује, лакше
је пронаћи начине да се тај проблем реши. Такође треба
сагледати и могућности које нам решење проблема доноси,
што нас одмах и мотивише да га што пре остваримо.

2 . Немојте се плашити прављења грешака

Грешке су саствани део сваког процеса. Управо преко
грешака човек стиче искуство, а и само искуство се дефинише
као скуп грешака које направимо у животу. Запамтите: „Не
губи онај ко падне, већ онај који остане да лежи“.

3. Живите у садашњости

Уколико живите у прошлости или пак у будућности,
никада нећете моћи да промените садашњост.

19

4. Направите почетни
корак ка циљу

Сигурно сте се сусрели са
ситуацијом да је најтеже направити
почетни корак. Међутим, када
га направите ствари иду саме
својим током. Скупите храброст и
почните.

5. Не одустајте лако

Некада рад доноси фрустрацију
са собом. Успех се можда налази
баш „иза угла“, а да ви и то и не
видите. Зато будите истрајни у
ономе што сте започели.

6. Унапређујте себе

Сваким даном можете себе
да унапредите, на било који
начин. Прочитајте страницу неке
књиге, слушајте музику која Вас
инспирише, истражите нова поља
вашег интересовања.

7. Мислите о великом
циљу, али правите мале
кораке ка томе
Ово
немојте
схватити
погрешно. Овај савет је наведен
само због тога јер већина људи

10. Будите спремни да изађете из своје „зоне
комфора“

Да ли вам се десило некада да нешто треба да одрадите,
али да то једноставно не волите да радите? Највећи зид који
стоји испред вас и вашег циља јесте то колико сте спремни да
обавите посао који вам „не лежи“.
Више о правилној исхрани, здравом животу и саветима
на сајту http://preokrenise.rs/ и фејсбук страници https://www.
facebook.com/preokrenise.

Богдан БЈЕЛИЦА

мисли да се циљ може моментално постићи. Понекад нас и
сам циљ „поједе“, јер желимо много за веома кратко време.

8. Окружите себе позитивним људима

Људи знају да буду веома негативни, а при томе емитују
ту енергију и на друге људе, што може веома да утиче на Вас и
на Вашу мотивацију. Покушајте да своје окружење напуните
позитивном енергијом, јер ћете једино тако успети да дођете
до циља срећни и задовољни.

9. Потражите помоћ уколико Вам је потребна

Потражити помоћ не значи одустати или посустати пред
проблемом. Нико није способан да живи сам на овој планети
и то је оно што човека чини социјалним бићем. Зато не треба
да вас буде срамота да потражите помоћ уколико вам је она
потребна.
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