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Реч уредника ☺
Драги ФПН-овци,
Вама који у овом тренутку држите у својим рукама други примерак

Садржај
Пројекти КСФПН-а........2

нашер „ремек дела“, у име целе редакције и целог КСФПН-а , пре
свега желимо срећну нову 2012. годину ☺.
Што се тиче жеља за нову годину, све је врло јасно и
једноставно. Сетите се да сами одређујете све што вам се дешава у
животу! Једино што можемо да вам пожелимо јесте да останете
истрајни у постављању циљева и њиховом испуњавању. Пред вама и

ФПН – овци пишу.....3-5

нама је пуно изазова, а први на листи је овај фамозни јануарски
испитни рок. Стога, нека све наше жеље буду усмерене према што
успешнијем завршетку испитних обавеза, а наш часопис нека вам
послужи као тренутак разбибриге.

Вести из света...........6

Будите још бољи у новој години, уживајте у сваком тренутку
живота, верујте у себе и сопствене могућности, не предајте се, имајте
велике и лепе мисли. И запамтите: „Најлепши поклон се не крије увек
испод јелке.“.
На крају, једно велико хвала Ани, власници фотокопирнице
„Стар“, која нам је и овог пута изашла у сусрет и помогла при
стварању и овог другог броја. Она је наш Деда Мраз, а и много више од
тога :D.

Забава...................9

Јована Гуџић и Бранислава Росић, главне и (не)одговорне уреднице :D
П. С. И што би Балашевић рекао : „У сваком зрну неки дан, у сваком
дану неки сан и ‘keep on smiling’!“
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Посланици на један дан

Настављамо са пројектом „ Успешне жене у политичком
живот Србије“
Једна од успешних жена на нашој политичкој сцени Донка Бановић
учествовала је у пројекту. Донка Бановић рођена је у Димитровграду,
завршила је Филозофски факултет, по занимању је проф. енглеског језика.
Посланица је ДСС-а од 2008. године. Донка је члан Одбора за сузбијање
сиромаштва и заменик председника Одбора за европске интеграције.
У свом излагању истакла је колико пожртвовања носи рад у странци.
Подршка породицe коју она добија је неизоставна како би неко успео, а
посебно је нагласила колико јој је битна подршка коју јој пружа супруг.
Рекла је да у нашем парламенту постоји сарадња свих посланица без обзира
ко је у којој странци и подршка када је у питању доношење закона. Како је
била у странци и када су били на власти и када су опозиција нагласила је да у
томе постоји велика разлика. Ангажовање у странци, како је истакла, захтева
много пожртвовања и много посла поготово када се ради о доношењу закона у
области у којој нисте стручни јер тада морате да истражујете ту сферу и
посветите се том послу. Сматра да су жене једнако способне колико и
мушкарци за бављење политиком и да би у нашем парламету требало да седи
и више од 30 % посланица будући да у Србији живи више жена. Донка је била
расположена да одговара на сва питања студената и искаже свој став о
садашњој политичкој ситуацији у нашој земљи. Изразила је захвалност што
је сврстана у успешне жене јер је придев „успешан“ у политици тешко
дефинисати. Прво питање које је поставила било је „Шта значи бити успешан
у политици?“ желећи тако да укаже да је успех тешко мерљив и да се
различито интерпретира. На крају свог предавања захвалила се
организаторима на позиву и свим учесницима што су дошли у толиком броју.

У децембру протекле године
Клуб
студената
Факултета
политичких наука у сарадњи са
Дебатним клубом организовао је
Симулацију
рада
Народне
скупштине
Републике
Србије.
Пројекат је организован са циљем
да се студенти упознају са
начином рада скупштине у пракси.
Учесници су на један дан добили
улогу посланика са задатком да
донесу
закон
о
заштити
малолетника од алкохолних пића.
У
Дому
Народне
скупштине
атмосфера је била као на правој
седници, посланици су били
подељени у посланичке групе,
изабрали
су
председника
Скупштине, чланове одбора као и
председнике
посланичких
партија. Учесници су у жељи да
атмосфера
буде
веродостојна
правој
седници
склапали
коалиције,
договоре,
повели
расправу о амандманима које
треба донети при чему је свака
страна имала своје мишљење,
наравно све у складу са правилом
да се увек размишља партијски. И
уз
расправе,
предлагање
и
изгласавање
амандмана,
повремене паузе и свакако уз
мукотрпан
и
напоран
рад
пронађено је најбоље решење и
усвојен је Закон о забрани
производње,
дистрибуције
и
промета
освежавајућих
енергетских
напитака
који
садрже алкохол. Учесници су
били задовољни што су макар на
један дан добили прилику да седе
у посланичким клупама и стекли
ново искуство. Оно што је
најважније јесте да је симулација
успела, студенти су прошли кроз
целокупан
процес
доношења
закона, уверили се да је посао
посланика заиста напоран као што
се мисли, а за неке од њих ово је
била прилика да се опробају у
вршењу свог будућег посла. Ако је
судити по успешности симулације
има међу њима будућих успешних
политичара.
Аутор : Милица Oрос

ТАКО СУ ОНИ ОДГОВОРИЛИ – ДЕЛЕГАТИ КСФПН –а
Драгана Јовчић – члан Политиколошког одељења
Шта за вас представља бити члан политиколошког одељења?
• Moгућност да помогнем својим колегама око различитих проблема, везано за испите, професоре и
друге техничке проблеме.
Шта сматрате да треба урадити поводом побољшања услова студирања?
• Болоња би требало да се примени онако како стоји у закону, а не да сваки факултет ради онако како
жели.
Како сте се одлучили да упишете ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА?
• Мислим да ћу некада помоћи људима у Србији својим радом и залагањем.
Да ли сте се некада покајали?
• Да, када сам схватила да не добијам знање, већ да од нас траже да покажемо лукавство и колико
смо спремни да газимо друге људе.
Шта бисте поручили студентима ФПН- а?
• Да покажу љубав, а не мржњу.
Аутор : Дејана Вукадиновић

Александар Ковачевић – члан Наставно научног већа
Као члан Наставно научног већа, како планирате да допринесете побољшању услова студирања?
• Превасходно да се чује глас студената, да што конструктивније приступимо раду о питањима која су
битна за нас, за наше боље студирање, да оно што ми нисмо имали неке млађе генерације добију.
Шта мислите о осталим смеровима на факултету и веза између којих смерова је, према Вашем
мишљењу најбоља?
• Ово је изузетно занимљиво питање и захтева дубоку анализу. Наиме, тужно је што не постоји већа
сарадња и колегијалност између катедри, што је била и замера самог декана на седници Научног
научног већа. Непостојање сарадње доводи и до лоших односа између студената, тако да једни
другима завиде, па чак постоје тзв. посебне, супериорне групе. Долази до маргинализације
појединих струка. У принципу, сматрам да је сарадња изузетно лоша и да треба да се што пре учини
корак напред у поправљању те сарадње, а неку посебну везу и не видим.
Ко Вам је узор и зашто?
• Политички узор ми је Черчил због прецизности приликом изрицања својих ставова и на јавном, али и на приватном плану, а пошто
сам се својевремено бавио глумом волео сам понекад да имитирам Бату Живојиновића.
Шта Вас привлачи код девојака и какве девојке волите?
• Многе ће ово насмејати, али дефинитивно јужњачки темперамент и волим директне девојке које знају шта желе.

Ваш мото је . . . ?
• Веруј, све је лако кад ти срце покаже пут.
Шта бисте пожелели осталим колегама у Новој години?

• Желим им, пре свега, здравље, срећу, љубав и добре оцене, а остало ће све доћи.
Аутор : Милица Брковић

АФРИКА МЕЊА БЛИСКИ ИСТОК?

Угрожена су вам људска права? Можда још плус имате и нека ретка
природна богатства? Ви сте као створени за муштерију САД-а, а у последње време
и Европске уније. Они имају ефикасно решење у виду разних војних операција
које имају изузетно занимљива имена попут „Одисејева зора“ или можда
„Племенити наковањ“ (не „Милосрдни анђео“ како смо ми дали име).
Десило се то једној европској држави са богатом историјом, зашто то не
би био случај и са младом Африком? Управо се тако нешто догодило, сада већ
прошле године, држави која је била репер већини уређених људских заједница на „Црном континенту“.
Либија је јасно „одскакала“ од остатка континента и представљала земљу која се сасвим солидно борила против
сиромаштва и тешких услова које су најчешће особине целе Африке. Смештена на самом северу и близу Европе, Либија је
тесно сарађивала посебно са Италијом, али и са нашом државом. Пријатељство датира још из доба СФРЈ када су Тито и
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Посебно треба истаћи улогу ЕУ, јер Француска, Велика

Британија, али и у Другом светском рату Немачка и Италија, имају великих искустава што се тиче колонизације ових
напаћених народа. Видели смо то и у примени демократије на Либији, кад су се Никола Саркози и Дејвид Камерон
одлучно залагали за заштиту људских права. Нема шта, прави хуманитарци.

Колико црква треба,сме и може да буде присутна у политичком животу
једне државе?

Однос политике и вере је тема која никада није испричана до краја . Реч је о
две крајности , између којих је савремени човек разапет , те је исти доведен у
ситуацију да бира између два велика природно – друштвена добра . Међутим , човек је
zoon politikon ( политичко биће ) колико и homo religiosus ( религиозно биће ) , што
додатно продубљује проблематику односа политике и цркве , јер се једна од њих све
више и јаче бори за моћ над оном другом . У потрази за одговором на горепостављено
питање , често се служим различитим историјским чињеницама , првенствено зато што
су многи историјски токови произвели далекосежне промене на пољу религије и
политике . Прожимање политике и нпр . хришћанства јако је уочљиво у чувеним
Крсташким ратовима , где је црква као институција послужила за покретање маса , када
више није било другог избора . Рат који је вођен за тзв . “ ослобођење Христовог гроба
“ заправо је вођен због господарских разлога , јер се једино таквом поруком ( позивањем на верска осећања ) , неук народ
да одазвати на учествовање у плановима , које они који их смишљају не могу сами спровести . Но , историја познаје низ
разних хришћанских струја које су неким својим ставовима исказивале дубоку мржњу према друштвеном и државном
поретку . Тако је нпр . познато гледиште апостола Павла по коме се треба покоравати тадашњој власти , јер је дата од
Бога , па се било какво супротстављање њој доводи у везу са супротстављањем Божјој вољи . Постоје и речи о
опорезивању француског свештенства и сукобу папе Бонифација VIII и француског краља Филипа Лепог , затим
довођењу у питање папине неприкосновености и постојању Папске државе на Апенинском полуострву , а о чему је
велики Макијавели писао . Изгледа да је жеља да се има уместо жеље да се буде у многим случајевима превагнула .
Борба за превласт и међусобно мешање цркве и државе траје још од давнина . Држава данас и нема толику корист од
цркве , осим дипломатске у односима са другим државама исте верске припадности . Имајући у виду иста или бар слична
верска убеђења и моралне ставове припадника одређених нација , свака политичка власт тежи њиховом искоришћавању ,
јер се управо кроз иста размишљања те нације и препознају у политици . Ратови могу имати обједињену политичку и
верску позадину , што се може извести као закључак стравичног југословенског грађанског рата , о чему је говорио
Владета Јеротић . Верска мржња међу народима била је и остала најгори могући облик мржње , па се лако може
закључити да су верски ратови били најкрвавији облик ратовања, нарочито између монотеистичких народа света . Свака
религија проповеда сопствену истину као апсолутну , што оставља снажне трагове на пољу политике и друштва у целини
. Нико још увек није рашчистио са
ксенофобичном заслепљеношћу , али ни
политичким и верским убеђењима које
све више намећемо једни другима .
Суштина вере није само клањање
највишим духовним вредностима и
традицији
уопште
,
већ
њихово
прихватање ради самопревазилажења и
сазнања да кроз њих бивамо ментално
снажнији људи . Верска нетрпељивост
између босанских муслимана и нас (
православаца ) представља озбиљан
политички проблем , јер је онемогућена
међудржавна сарадња припадника те две
вере . Међудржавни односи су озбиљно
нарушени , а верска мржња расте сваког
дана све више и више . С друге стране ,
постоји једна огромна приврженост
православној Русији и Грчкој , чије становнике прихватамо као сопствену браћу , браћу по вери и самим тим истим
моралним схватањима , што додатно утиче на леп развој политичких односа између ових земаља и нас . Тачно је да
црква има значајан дипломатски допринос , бар у овом последњем случају , али сматрам да она ипак треба заузети
неутралан став , односно да се огради од различитих политичких проблема и повећа духовни стандард у човеку . Она је
ствар слободног избора и задужена за стварање мира међу народима различите националности .

Нова година је Румунији донијела нове проблеме у виду
антивладиних демонстрација. У Букурешту и другим румунским градовима
румуни протестују због тешких посљедица драстичних мјера штедње које
од 2010. године спроводе власти и због самовољног начина управљања
земљом у корист владајуће коалиције.
Хрватска добила новог премијера. Лидер Социјалдемократске партије,
Зоран Милановић, добио је од председника Иве Јосиповића мандат за
састав владе.
Након одржаних парламентарних избора у Русији на којима је тјесну
већину узела Путинова Јединствена Русија и за које се тврди да су
непоштени, на улице су масовно изашли грађани тражећи нове поштене
изборе.
Спор између званичника ЕУ и Мађарске око уставних реформи ове земље. Мађарски премијер Виктор Орбан тражи од ЕУ
аргументе за замјерке уставу а с друге стране Европска комисија пријети Мађарској правним акцијама ако не одустане од
промјена устава.
Половином децембра прошле године одржана је церемонија спуштања
америчке заставе у Багдаду. Овим је означен крај присуства САД у
Ираку послије скоро 9 година од америчке инвазије на ту земљу.
Ситуација у Сирији се не смирује и изазива велику заинтересованост
међународне заједнице. С једне стране је Запад и Арапска лига који
шаљу посматраче и уводе санкције Дасаку а с друге Русија која Башару
ел Асаду шаље војну помоћ.
На притиске САД због јачања нуклеарног програма ирански председник
Махмуд Ахмадинеџад одговорио је турнејом по Латинској Америци
којом јача везе са тамошњим лидерима. На почетку турнеје састао се са
председником Венецуеле Угом Чавесом а планира обићи још
Никарагву, Кубу и Еквадор.
17. децембра преминуо је, од посљедица срчаног удара, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг II. Дани жалости су трајали више
од 10 дана. Управљање земљом предато је његовом најмлађђем сину Ким Џонг Уну
који је већ првим званичним корацима показао неоснованим сумње да неће бити
достојан насљедник свог енергичног оца.
Од 1. јануара Данска преузела шестомјесечно
предсједавање Европском унијом нагласивши да
ће јој сузбијање кризе бити приоритет.
9. јануара Република Српска прославила 20 година
постојања. Председник републике Милорад Додик
још једном је нагласио да је Република Српска
стабилан и економски јак ентитет који ће унутар
БиХ остати само дотле док БиХ не почне опасно да
угрожава интересе грађана Српске. У сјенци
прославе остало је нерјешено питање оружја и експлозивaпронађеног дан раније у
дворани а које је могло опасно угрозити госте, високе званичнике и функционере
многих земаља.

Аутор : Јелена Вујановић

Ново у нашим књижарама

Тајни говор
У питању је узбудљиви трилер из пера Том Роб Смита. Радња је
смештена на просторе СССР – а педесетих година. После
Стаљинове смрти, долази до рушења режима. За собом оставља
разрушено друштво са изврнутим системом вредности. Лав
Демидов, централна личност романа и бивши припадник тајне
полиције, суочен је са личним превирањима. Неко коме се Лав
замерио представља смртну опасност за његову породицу.
Лавова пожртвованост и очајнички задатак да
спасе своју породицу одвешће га у сибирске
гулаге, у средиште злочиначког подземља, у
срце мађарске побуне и у пакао у којем је
искупљење крхо попут стакла.
За овај роман вреди издвојити време јер
савршено приказује друштво на свим нивоима,
које је разорено и остављено без трунке
љубави, поштовања и поверења. Роман који нећете испустити
из руку до последње тачке, уз који ћете заплакати и који ће вас
оставити без даха.

Смрт и њени хирови
Писац ове фантастичне драме је нобеловац Жозе Сараманго. У
поноћ 1. јануара, у једној неименованој земљи, на мистериозан
начин, смрт престаје да посећује њене становнике. Од тог
тренутка нико више не умире и одговор на
ову тајанствену појаву немају ни најбољи
научници. Преко ноћи полако, али сигурно,
пропадају осигуравајућа друштва, прети
банкрот пензијског система, а и хришћанско
учење о васкрсењу је озбиљно доведено у
питање. Како обични људи доживљавају смрт
у овим околностима, на шта су спремни да би
је се поново домогли – приповеда се у овом
роману, још једној Сараманоговој алегорији
која дотиче вечна питања човековог постојања и његове
судбине.
Ова књига се дотиче оних вечитих дилема о животу и смрти
која муче све нас. Поучно, занимљиво штиво, оправдало је
сваку похвалу и итекако је вредно читања.

ОЖИЉЦИ ОД ЗЛАТА
“ Ноћи проводи са проституткама, а дане зарађујући још новца.
Негде у његовој прошлости постоји истинска љубав,
одбачена.Судбина удара брзо и нештедимице. Пошто је остао
без новца и куће, а пријатеље није ни имао, пошто је сазнао да
смрт долази без најаве и не потписује помиловања, Виктор
открива да живот има смисао. Преостало му је још мало
времена. На прагу смрти, његова животна и љубавна песма тек
почиње.”
Овако гласи синоспис књиге коју сам решио да вам овога пута
представим. Зашто? Зато што, док читате књигу, мислите само
на Викотра, а онда... Почнете да размишљате о правим
вредностима. О људима које волите и који вас воле. Па да
почнем.
Тридесетопетогодишњи Виктор има све у животу, добар
изглед, паре, фирму, одличну кућу. Али преко ноћи губи све.
Сазнавши да га је најбољи пријатељ Адам издао, превео фирму
на себе, бесан одлази кући. На самом излазу из фирме удара га
ауто и он завршава у болници где сазнаје вест која ће
променити даљи ток његовог преосталог живота. Има рак
плућа и остало му је још највише годину дана живота. Не
желевши да верује у то, Виктор дане у болници проводи
зезајући друге људе, све док болови не почну да стежу све јаче
и јаче. Кренувши на хемотерапију, полако му се враћа нада да
ће се можда излечити. А онда му се у живот враћа једина особа
коју је волео, Андријана. Сазнавши да је
болестан, без озира што је пред удајом и
што јој је вереник изузетно љубоморан,
одлази у посету Виктору и њихова прича
се наставља тамо где је стала. Видевши
да му терапије не помажу ништа, напушта
болницу и на све начине покушава да
врати Андријану, све до једне вечери
када је она дошла сама код њега. Свестан
времена које му је остало, проводи дане
са Андријаном, упијајући сваки њен
покрет, сваку њену реч. Када је осетио да
је куцнуо час, поштедео ју је. Боравећи у
хотелу на њиховом меденом месецу,како су они назвали њихов
пут, послао ју је до рецепције слагавши је да је тамо нешто за
њу. Тамо није било ништа, само он није желео да га она види
како он одлази на пут без повратка...
Прочитавши књигу, размишњао сам да ли можда сви тако
поступамо. Почнемо да ценимо нешто тек када кренемо да га
губимо. Осилимо се да нам не може нико ништа, да смо
свемоћни, а онда доживимо такав удара да се једва, ако се, и
опоравимо.
Књигу је написао Игор Ерић, млади писац чије је објављивање
ове књиге било нешто за шта је живео. Али није дочекао.
Преминуо је у 27-ој години живота од рака. Тако да вероватно
у овој књизи има доста биографских елеманата. Захваљујући
доброј вољи једне жене, књига се налази у продаји и кошта
500 динара. Купите је, јер сваки динар који дате за ову књигу
иде деци оболелој од рака. Ви нећете осиромашити за те паре,
а некоме оне могу донети нормалан и срећан живот...

Аутор : Милан Крстинић

18.1.2012. -jeдан од најактивнијих оркестара у Европи
наступаће у Сава Центру у оквиру турнеје ''In the Miller mood''
. Тако ће композиције попут ''In the Mood'', ''Moonlight
Serenade'', ''String of Pearls'',
''Little Brown Jug'', ''Stairway
to the Star'' или ''Somewhere
Over the Rainbow''. Wil Salden
је

перфекциониста

који

захтева исто савршенство од
сваког члана његовог оркестра.
Његов оркестар је пажљиво
негован

и,

због

бројних

турнеја

телевизијских

и

радијских

наступа,један

од

најпопуларнијих на свету. Карте се могу наћи по цени од 1500,1800,2200,2500 динара.
10.2.2012. -

Београдска група Вампири,одржаће повратнички концерт у Сава

Центру. Бенд је настао 1988. године и од тада су издали четири студијска издања.
Широј публици познати су и по музици из филма ''Ми нисмо анђели''. Цена карте
је 1000,1300 и 1600 динара. Гитариста бенда,Душан Павловић,је професор на нашем
факултету,на предмету Савремена политичка економија,тако да смо добили и
прилику да га чујемо и на концерту.
14.2. 2012. – Тони Цетински oдржаће концерт у
Београдској арени са почетком у 20 часова. Тони
Цетински

прошлогодишњом турнејом "Furia

Tour" доказао је

да је један од најбољих поп

извођача у региону. Отпеваће у Арени своје најлепше поп хитове, попут „Кад жена
заволи", али и светске хитове у оригиналним аранжманима. Посетиоце

концерта

очекује заиста посебно вече. Улазнице за Тонијев концерт можете купити

од

понедељка 21.новембра по следећим ценама: 1900, 2200, 2400, 2500, 2700 и 2900
динара.
04. и 14. 02. 2012. - Група “Легенде” основана је у Београду 1988.године, када и објављује свој први албум. До данас
група “Легенде” је одржала преко 1300

концерата

Македонији,

Босни

Мађарској, Пољској, Кипру, Шведској,

Словенији,

Швајцарској,

и

Херцеговини,

у

Србији,

Црној

Гори,

Аустрији,

Канади, Немачкој, Аустралији, САД-у и

Русији. Јубиларни - хиљадити концерт

обележен је 05.фебруара 2005. године а

прослава двадесетог рођендана групе

“Легенде”

2008.године, у великој дворани Сава

Центра. Група “ Легенде ” 2012.године

слави велики јубилеј, обележава 25

година постојања и успешног рада и тај

значајан јубилеј ће прославити тако

што

величанствене

фебруара

концерте

4.

и

14.

обележава радно под слоганом "...у

ће

сусрет

Центру...". Цена улазница : 1200, 1500 и
1800 дин.
28. 02. 2012. - Најатрактивнији јапански перкусионисти, ЈАМАТО бубњари,
прошле године одушевили су публику у Сава центру својим необичним и
духовитим наступом и зато заказали још један наступ, 28. фебруара 2012. у
Београдској арени. Улазнице су у продаји по ценама од 2300, 2600, 2950 и 3500
динара.

Аутор : Уна Војводић

обележена

својој

публици

2012.године.

педесетом

је

фебруара

приредити

Јубилеј

концерту

у

се
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Вицеви о студентима ☺
БИСЕРИ ПОЗНАТИХ
Уловио студент златну рибицу. Говори му
рибица:
• Пусти ме и испунићу ти једну жељу.
Студент зачуђено пита:
• Па како једну, зар нису три?
На то ће рибица:
• Ееее, сад је по Болоњи.

Полаже студент усмени испит. За то време професор се
љуља на столици. У једном тренутку столица се сломи и
професор падне на под. Студент не издржи и почне да се
смеје. Професор ће на то, полако устајући и чистећи
одело:
• Ех, колега, данас падосмо обојица!

Дошао отац у посету сину студенту. Аутобус је стигао
рано ујутро и отац одмах одлази у кућу где је син
изнајмио собу. Кад му газдарица отвори он упита:
• Да ли овде станује Марко?
• Станује, унесите га унутра и ставите на кревет у прву
собу десно. - одговори газдарица.

На факултету почиње испит и професор пита студента:
• Јесмо ли се ми већ видели?
• Да, у прошлом испитном року.
• Добро, сада ће, надам се, бити боље. Које сам вам
питање прво поставио прошлог пута?
• "Јесмо ли се ми већ видели?".

Три студентске лажи:
- Сутра ћу почети да учим.
- Ово ми је последња цигарета.
- Скини се, нећу ти ништа.

Водитељ
телевизије:

БН

-А сада ће нам
Јадранка
Барјактаревић
запевати свој хит “
Кад тела су гола”. Ха
ха ха, пардон, тела
нису гола, већ врела.

Оливер Дулић:
-Ја не знам да ли је ово највећа криза у нас Срба, јер
немам
толико
стотина
година,
али
питајте
Кркобабића, он сигурно зна.

Леа Киш: Боки, ти си се на фарми понашао као прави
господин, био си педантан и уредан, што од тебе
нисмо очекивали.
Боки 13: Молим?
Леа Киш : Ха, ха, ха молим за аплауз.

Јована Јанковић је у јутарњем програму угостила
младог кувара. Разговор између њих је текао овако:
Јована : Реци ми, колико имаш година?
Кувар : 24.
Јована : А са колико година си почео да радиш?
Кувар : Па пре неких три године.
Јована : Јао па значи са 17. То је дивно, ајде ти
настави да куваш, мени је било драго што смо ми
водили конзервацију.

Александра Јефтановић : Реци ми Јована, како је то
бити млада млада? Да ли имала времена да на свадби
идеш од сваког до другог?

Телефонски

разговор

између

Жике,

самопрокламованог сељака, и гледатељке :
Жика : Хало?
Гледатељка : Овде Горица.
Жика : Јао Зорице, како лепо име имате. Јесте ви
свесни Зорице лепоте вашег имена? Ви треба да се
поносите Зорице што се тако зовете.
Гледатељка : Али ја се зовем Горица.
Жика : Ааа, па онда ништа.
Аутор : Милан Крстинић

Зашто је пиле прешло улицу?

Учитељица у основној школи - Да би прешло на другу
страну.

Наставник ОТО-а - Да би било учесник у саобраћају.
Платон - Због општег добра.

Шта Београд има а други градови не?
- Београђанке које ће прећи и по 10 километара пешке
да би купиле "право" бело дугме за спаваћицу.
- Београђане који сматрају да су верни јер мисле да их
њихове жене јос нису ухватиле.
- Доктора филозофије који 6 година ради као портир.
- Папску амбасаду у улици Светог Саве.
- Возаче аутобуса који сви имају име "мајсторе средња".
- Споменик Кнезу познат као "Код коња".
- Скупштину коју чувају 2 коња.
- Панчевацки мост у сред Београда.
- Једино те у Београду зову "бато" у твојој продавници
и ако имаш 40 година.
- Једино те у београдским берберницама зову "комшија"
иако те први пут виде.
- Једино у Београду јавни WС може понекад да буде
затворен недељом и празницима.
- 7% полицајаца мисли да су вицеви о пандурима плод
специјалног рата, а осталих 93% то зна.

Аристотел - У природи је пилића да прелазе улице.
Карл Маркс - То је била историјска неминовност.
Садам Хусеин и Слободан Милошевић (заједничко
саопштење) - На тај ничим изазван акт агресије
мораћемо
да
одговоримо
свим
расположивим
средствима.
Роналд Реган - Заборавио сам.
Капетан Џејмс Т. Кирк (Звездане Стазе) - Да храбро оде
тамо где ниједно пиле никада раније није крочило.
Макијавели - Поента је у томе да је пиле прешло
улицу. Кога брига зашто? Сама чињеница да је прешло
оправдава мотив, ма који он био.
Фројд - Чињеница да се уопште питате зашто је пиле
прешло улицу открива вашу унутрашњу несигурност.
Бил Гејтс - Мицрософт само што није избацио на
тржиште нови софтвер Пиле2002, који не само што ће
да прелази улице, већ ће и да леже јаја.
Дарвин - После дужег временског периода, природна
селекција је морала да делује на пилиће, тако да су они
сада и генетски прилагођени за прелажење улица.
Ајнштајн - Да ли је пиле прешло улицу, или се улица
померила под пилетовим ногама, зависи од система из
којег посматрате тај догађај.
Буда - Постављањем тог питања порекли сте сопствену
пилећу природу.
Ернест Хемингвеј - Да би умрло. На киши.
Вилијем Џ. Клинтон - Извињавам се нацији и својој
породици због тога и обећавам да се ово више никада
неће поновити.
Мартин Лутер Кинг - Видим свет где ће сви пилићи
моћи слободно да прелазе улице, без потребе да било
коме објашњавају своје мотиве.
Александар Вучић - Тзв."независни" медији су
проширили страх, панику и дефетизам међу пилићима,
тиме што су јавили да ће та страна улице бити
бомбардована.
Војислав Шешељ - Ствани плаћеници и домаћи
издајници су га уплашили, па је оно пвешло улицу.
Мира Марковић - Да присуствује промоцији моје нове
књиге.
Вук Драшковић - Пиле је кренуло да и Србији крене!
Мич Бјукенон - Само да се клони јаких струја и дубоке
воде.
Војислав Коштуница - Ја нисам био обавештен да се
тако нешто десило.

Happy Feet 2
Наставак анимираног филма који је освојио свет 2006. године. Главни јунак, Мамбл, мајстор
степовања, има проблем. Његов син Ерик има кореофобију и не жели да се бави плесом. Због
тога бежи од куће и среће се са Свеномпингвином који може да лети. Мембл више нема чиме
да парира Свеномпингвину у борби за синовљево поштовање и улогу хероја у његовом
животу... Филм који ће вас вратити у детињство и насмејати до суза. Плус, сниман је у 3D –у, а
гласове су ликовима позајмили Робин Вилијамс, Елајџа Вуд и Пинк.

Мушкарци који мрзе жене
Римејк шведског филма из 2009. године је привукао велику пажњу публике и тренутно је
један од најгледанијих филмова. То је заправо још једна адаптација књижевонг
блокбастера „Трилогија Миленијум“, тачније прве књиге. На острву које поседује моћни
клан Вангер, пре четрдесет година мистериозно је нестала Харијет Вангер. Њен ујак је
опседнут и готово сигуран да је неко из породице одговоран за њено убиство. За помоћ при
решавању ове мистерије, ујак ангажује новинара коме је каријера кренула
низбрдо, Микаела Блумквиста, и вешту, али проблематичну хакерку,
Лизбет Саландер. Међутим, истрага их води још даље, право до највеће
тајне породице Вангер... Овај трилер дефинитивно треба погледати!
Наравно, и књиге су фантастичне! Главне улоге тумаче Данијел Крег и Руни Мара.

Немогућа мисија : Протокол дух
Том Круз је и овај, последњи пут у улози вође јединице „Немогуће мисије“, Итана Ханта. О радњи овог филма, нема
много да се каже, он обећава јер се у улози продуцента нашао талентовани редитељ Џеј Џеј Абрамс. Све у свему, ово је
једна врхунска, високобуџетна акција, која нам доноси
прегршт лудих каскдерских и акционих сцена. Љубитељи
овог жанра, дефинитивно не смеју да га пропусте.

Шерлок Холмс – Игра сенки
Ни овога пута нас Гај Ричи није разочарао. После
фантастичног првог дела, који нас је освојио 2009.
године, на велика платна стиже наставак авантуре
Шерлока

Холмса

и

његовог

верног

помоћника

и

дугогодишњег пријатеља, др. Вотсона. И овога пута, кроз безброј занимљивих и комичних ситуација, два верна друга
покушавају да победе свог највећег непријатеља, криминалног генија, Моријатија. И овога пута, главне улоге су припале
Роберту Даунију Џуниору и Џуду Лоу.

“ I WANT TO BE A PART OF IT- NEW YORK, NEW YORK “

Коначно. . . коначно се осећа еуфорија у ваздуху, улице личе на ћилим, назиру се
шарене капе и шалови, сви некуда јуре, журе... Чује се смех, музика, стигла је
празнична грозница. Осећа се на сваком кораку, види на лицима пролазника, све је у
духу Нове године, дочека, продавнице су препуне купаца који се опремају пред велико
славље.
Украшавање је увелико почело што додатно ствара позитивну атмосферу и шири
весели дух празника који увелико пристижу.
Где отићи, шта обући, која хаљина ће најбоље одговарати за коју прилику, да ли ће се
и он појавити? Оооо да, питања без којих не може да протекне ниједан разговор. Не
заборавимо и најаве празничних филмова на билбордима широм града.
А шта друго урадити него препустити се овој магичној игри и плесати у њеном ритму,
летети на санкама маште носећи кофере снова и верујући да ће се остварити.
Одлучивши да и ми осетимо чари овог празничног раположења, решиле смо да се
препустимо атмосфери која је владала у ''Великој јабуци'' .
Биоскоп „Колосеј“, главни глумци Сара Џесика Паркер, Ештон Кучер, Џесика Бил,
Роберт де Ниро и многи други, места одлична, филм је могао да почне.
На самом почетку испреплетане приче два друга који су различитих темперамената, један жели да проведе дочек
на одличној журци на којој наступа славни Бон Жови, а други у соби сам са својим изгубљеним животом. Традиционално
спуштање кугле на Тајмс скверу мора бити савршено, а за шта треба да се побрине млада Клер (Хилари Свон) , а уз то и
наступ славног певача Џенсена (Бон Жови) не сме да изневери бројне гледаоце. Уздизање кугле не испада онако како је
замишљено, јер на половини она се квари, а једино то може да поправи мајстор Комински, дугогодишњи радник
компаније. Са друге стране, младић је упознао девојку пре годину дана коју је само тада видео, јер је она нестала
оставивши му поруку да се за годину дана нађу на истом месту. Две труднице се утркују која ће се прва породити у
новогодишњој ноћи и освојити огромну новчану награду. Да ли ће стари Стен (Роберт де Ниро) успети да одгледа
последњи пут у животу спуштање кугле? Млада тинејџерка жели да новогодишњу ноћ дочека са другарицама и дечком
који јој се свиђа, али нема мајчину дозволу. Да ли ће све доћи на своје и да ли ће свако од њих успети да савлада
препреке које су им се нашле на путу остављам то вама да сазнате, јер вреди погледати.
''Неки људи се куну да више нема лепоте на свету, да нема магије. У магичној ноћи се све своди на добијање друге
шансе, на могућности да се уради више, да се да више, да се добије више, да се воли више, јер је то смисао Нове године.
Тада и оно што изгледа безнадежно постаје романтично, када одлука може да постане откровење и када једна ноћ може
све да промени. ''
Наизглед, романтична комедија која никога не оставља равнодушним, а
у ствари прича која нас наводи да се запитамо шта је то што је требало урадити,
које то погрешно урађене ствари би требало исправити, које су то одлуке које
је требало спровести, а нисмо смели и још много тога.
Нема времена за губљење, размислите шта сте урадили и шта треба да урадите,
крените у остваривање својих снова, не седите скрштених руку надајући се да ће
то урадити неко уместо вас. Не губите наду, грабите сваку прилику и знајте да
чуда постоје. Зато напред, у нове победе. Пуно успеха у НОВОЈ ГОДИНИ!!!!!!!!!!!!

Aутори : Милица Брковић и Дејана Вукадиновић

~Париз~
Град светлости и град љубави је највећи и главни град Француске. Налази се у
центру Париског басена, над реком Сеном (La Seine). Реком је подељен на два дела: на
северну „Десну обалу“ и на јужну, мању, „Леву обалу“. Град представља политичко,
економско, образовно и културно средиште централизоване француске државе, а
и Европе. Париз је један од најзначајнијих светских градова. У њему су седишта
међународних организација УНЕСКО, ОЕЦД и неформалног Париског клуба. По броју
туриста Париз је најпосећенија светска туристичка дестинација. Град има преко два
милиона становника (2.138.551, по попису 2005), а урбана зона преко 10,6 милиона
(10.660.000, процена за 2008). Ова непрекинута урбана зона Париза (без сателитских насеља)
је највећа у Европској унији. Париз је подељен у двадесет нумерички организованих области
(арондисмана). Арондисмани су распоређени по спиралној шеми, са првим арондисманом у центру града.
Париз се простире на 105,4 квадратна километра. Град има две велике градске шуме које га одвајају од
предграђа: Булоњску и Венсанску. Река Сена повезује Париз са унутрашњошћу земље (Бургундија) и са каналом Ла Манш.
Близина велике реке је била разлог за оснивање града на овом месту и најважнији
фактор његовог развоја. Већи део града, који се налази на десној обали, посвећен је
институцијама трговине и финансија, док је лева обала са Латинском
четврти универзитетски и стамбени центар. Острво Де ла Сите се налази у срцу града.
Ту је настало прво насеље у доба антике.

~Историјат града~
Град је настао средином 3. века пре наше ере око келтске трвђаве под
именом Лутеција. Тврђава се налазила на острву Де ла сите. Име Лутеција се по први
пут помиње године53. п. н. е. у шестој књизи Јулија Цезара из циклуса О Галским
ратовима (De Bello Gallico). Претпоставља се да је Париз касније име добио по
келтском племену Паризи (Parisii). Када су се римљани приближили овом насељу 52.
године п. н. е., Паризи су спалили Лутецију и све мостове. Римљани су на левој
обали Сене саградили нови град на брду које ће касније бити познато као брдо Свете
Женевјеве. Ту су саградили терме, форум и амфитеатар.
У римској Галији овај град се звао Civitas Parisiorum, или Паризија, и није имао већи значај. Долазак Меровинга у
5. веку је означио крај римске владавине. Године 508. Париз је постао престоница меровиншке државе под
краљем Хлодвогом I. Током владавине Каролинга град су више пута нападали Нормани. Владари династије Капет су
Париз прогласили престоницом Француске. Краљ Филип II Август (1165–1223.) је утврдио град и саградио палату Лувр. У
то време се на десној обали развило занатство. Прва наткривена пијаца је отворена 1181. Почетком 14. века из више
мањих школа се развио Универзитет Сорбона. Краљ Шарл V је на левој обали Сене подигао зидине за одбрану града од
Енглеза. Године 1370. подигао је зид и на десној обали. Током Стогодишњег рата, Паризом су од 1420. до 1436. владали
Енглези. Париз је био католичка тврђава за време верских ратова у Француској у другој половини 16. века.
УБартоломејској ноћи 24. августа 1572. хиљаде француских протестаната (хугенота) су побијени у Паризу. За време
владавине Луја XIVуведено је улично осветљење, модернизовано снабдевање водом и изграђене болнице. Он је наредио
рушење градских зидина и изградњу великих градских булевара. Краљева резиденција се преселила у Версај. Ипак, Париз
је остао, без премца, политички, привредни и демографски центар Француске.
Године 1789. у Паризу је избила Француска револуција која је утрла пут збацивању
монархије и оснивању француске Републике. Нова градска утврђења су подигнута 1844. на
месту данашњег Периферијског булевара. Са дужином од 39 километара, са 94 бастиона и
16 тврђава, ово је представљало највеће утврђење на свету.
У другој половини 19. и првој половини 20. века у Паризу је одржано
шест Светских изложби (1855, 1867, 1878, 1889, 1900. и 1937.). Ове изложбе су подвукле
глобални културни и политички значај Париза. Немачке трупе су освојиле Париз 1871.
Уследила је народна побуна позната као Париска комуна. Период од 1871. до 1914. се
означава као „Бел епок“ (лепа епоха, belle époque). Град је у другој половини 19. века
доживео велике архитектонске промене по плановима барона Османа. Цели блокови кривудавих и уских средњевековних
улица су срушени да би се изгрдиле широке авеније, булевари и неокласицистичке фасаде које су слика Париза данас. У
то доба су изграђене железничка станица Лион, зграда Опере, мост Александра III, и препознатљиве станице метроа у
стилу ове епохе. Летње Олимпијске игре су одржане у Паризу 1900. и 1924. Париз је био под немачком
окупацијом у Другом светском рату од 1940. до 25. августа 1944.
У мају 1968. Париз је био центар студентских демонстрација, масовних штрајкова и нереда. Године 2005. нереди
су избили у сиромашним имигрантским предграђима и проширили се на друге градове Француске.

~Знаменитости~
Ајфелов торањ
Густав Ајфел, архитекта Ајфеловог торња није могао ни
да предпостави да ће он постати главни заштитни знак
Париза и атракција за преко шест милиона туриста
годишње. Он је саграђен као привремена структура да
обележи годишњицу француске револуције и отворио је
принц од Велса, касније краљ Енглеске Едвард седми. За
торањ се сматрало да је ругло за очи и писане су
петиције да се склони. Сачуван је само због тога сто је
био важна антена за телеграфију. Он се уздиже 300м
изнад Марсових поља и од 1930. године је био највећа
грађевина на свету. Највиши од његова три нивоа пружа
диван панорамски поглед на Париз.

Нотр Дам
Нотр Дам доминира величином на тргу де Парвис на
Градском острву и најтрајнији је симбол Париза.
Изграђена између 1163. и 1345. катедрала се сматра
једном од светских вредности готске уметности. Масивна
унутрашњост има 6.000 седишта и чине је три
спектакуларна и величанствена розе прозора и огромне
оргуље са 7.800 цеви. 387 степеника воде навише до
врха торња који пружа изврстан панорамски видик на
град. Торањ такође има и велико звоно у које је ударао
Квазимодо, фиктивни јунак. Са супротне стране од
северних врата налази се музеј који представља историју
Катедрале, док је под тргом, који се налази испред
Катедрале, подземна одаја у коме је смештен
Археолошки музеј Нотр Дама.

Лувр
Један од највећих музеја уметности на свету, у овом
огромном здању је смештена изванредна и посебна
колекција сликарских дела, скулптура и антиквитета из
целог света. Лувр је отворен за јавност 1793. године, брзо
након Револуције, да прикаже спектакуларне вредности,
изнете из краљевских палата. Најпознатија атракција је
енигматична Мона Лиза Леонарда да Винчија, која је
заштићена непробојним стаклом по целој просторији.
Стална колекција садржи египатске, грчке, римске и
азијске антиквитете, слике, цртеже, сцулптуре и
уметничке предмете. Не очекујте и не планирајте да
видите све ово у једном дану.

Можда најпознатија соба у Палати је Соба Огледала, у
којој је потписан версајски Споразум означавајуци крај
Великог рата.

Дизниленд Париза
Смештен око 32 км
источно
од
Париза,
европски Дизниленд је
огроман комплекс, који
укључује
хотеле,
ресторане и продавнице
исто тако добре као и
тематски парк. Који је
део
популарнији
од
Земље открића, Земље авантура, Земље фантазија,
Главне улице УСА и Волт Дизнијеви јунаци, то је
одређено америчким укусом. Ентузијасти ће вам рећи да
је модеран инжењеринг учинио од Евро-Дизниленда
сјајан доживљај. Голф терен у близини пружа уживање
за љубитеље оваквих игара.

~Спорт~
Главни спортски клубови у Паризу су фудбалски
клуб Пари Сен Жермен, кошаркашки Расинг и рагби
клуб Стад Франсе Пари.
Стад де Франс је највећи градски стадион. Изграђен је
за Светско првенство у фудбалу 1998. и има 80.000
седишта. Користи се за фудбалске и рагби утакмице, као
и за атлетику.
У Паризу су одржане две Летње Олимпијаде (1900. и
1924.) и два Светска првенства у фудбалу (1938. и 1998.).
Сваке сезоне бициклистичка трка Тур де Франс има
другачију маршруту, али се завршна етапа увек вози у
Паризу. Од 1975. циљ је на авенији Јелисејска поља.

Версај
Дворци Версаја су 24 км југозападно од Париза и једнаи
су од многобројних француских атракција. Већина
палата су саграђене између 1664. и 1715. године у време
Луја 14. познатог као Краљ Сунца, који је наследио свог
оца у највећој палати икад саграђеној. Стара Цхатеау још
увек постоји али ју је
потиснула огромна Нова
Цхатеау са фасадом од
белог камена. Овај знак
монархистичке моћи је
постао симбол ексцеса
који
је
покренуо
револуцију 1789. године.

Отворено првенство Француске у тенису се сваке године
игра

на

црвеној

глини стадиона Ролан Гарос у
околини Париза. То је један
од 4 престижна „Гренд слем “
турнирa.

ВЕЛИКА ГРЕШКА ИЛИ ПРАВО РЕШЕЊЕ?
У четвртак 12. јануара, многи спортски сајтови су објавили вест да је Аврам
Грант нови тренер Партизана. С обзиром да су наши медији, а посебно електронски,
склони да објављују разне дезинформације ради сензационализма, ни аутор ових
редова није хтео да баш скроз поверује у ову вест. Ипак, убрзо је сутрадан стигла и
званична потврда и од фудбалског клуба да је бивши тренер Челзија нови стратег црнобелих.
У међувремену, Станојевић је направио неку врсту конференције испред
стадиона у Хумској 1, јер ипак овај човек и даље ужива велико поверење већине
правих „Гробара“. Подржало га је скоро хиљаду навијача који су узвикивали његово
име и тиме јасно ставили до знања похлепном председнику Драгану Ђурићу шта
мисле о потезима које вуку у врху клуба разни људи којима и није баш у интересу
добро Партизана.
Ипак, да се вратимо човеку који тек треба да се докаже и покаже. Реч је о
бившем стратегу Хапоел Петах Тикве, Макабија из Тел Авива, Хапоела из Хаифе, Макабија из Хаифе, селектора Израела,
тренера Челзија, Портсмута и Вест Хема. Наравно, свима је познат по свом мандату у Челзију који је трајао само непуних
девет месеци. Тада је наследио Жозеа Муриња кога су навијачи обожавали. Па ипак, за то време је успео да доведе
„плавце“ до финала Лиге шампиона 2008. године, али се Џон Тери оклизнуо при шутирању одлучујућег пенала и тиме
омогућио Манчестер Јунајтеду да дође до своје треће европске круне. Након тога је Грант водио Портсмут до
Чемпионшипа (Друге енглеске лиге). Међутим, треба истаћи да је Портсмут тада био у великим финансијским
проблемима, па зато испадање из Премијер лиге и не иде на душу Израелца. Такође, ваља рећи да је управо он довео
Портсмут до финала ФА Купа, што сигурно није мала ствар. Следећи клуб под палицом Аврама Гранта је био Вест Хем,
код нас више познатији због филма „Грин стрит хулиганс“ него због доброг фудбала. Они су такође завршили у
Чемпионшипу, а најзанимљивији догађај су направили навијачи љутог противника Милвола. Наиме, они су тада на
утакмици Вест Хем – Астон Вила, изнајмили авион који је прелетао „Аптон парк“ са великом закаченом поруком Аврам
Грант – легенда Милвола!
Што се тиче начина постављања тактике, новинар израелског листа „Израел хајом“ Амик Левантал, каже да Аврам
Грант форсира дефанзивнију поставу, али да у клубовима које он води влада велика дисциплина у игри. Ипак, многи кажу
да су његове утакмице које он води прилично досадне, бар са стране тима чији је шеф струке Грант. Сад се поставља
питање, како ће такав тренер успети у Јелен Супер Лиги? Сви противници играју класичан „бункер“ и труде се да отерају
играче ван свог шеснаестерца и јако је тешко играти против већине клубова у Србији. Црвена звезда коју карактерише пас
игра по земљи, имала је великих проблема како да стигне до гола, а ни Партизан није био сјајан у томе. Највећа
предност је била та што су примили само 5 голова, а дали укупно 36 што је резултат много већег квалитета нападача
Партизана него Црвене звезде. Ипак, тада је Сале Станојевић био главни човек који буквално зна како који играч дише на
терену. Велики проблем Партизана може да буде и то да ће продати неке играче, док је Звезда реално неупоредиво јача
него у првом делу сезоне.
Али, ту је на страни Партизана велики капитал у односу на црвено-беле, плус 10 који су дело смењеног
Станојевића. То је и главни разлог зашто се не пали толико ватре због ове промене тренера, јер је тешко ипак очекивати
да ће Црвена звезда истопити ову предност. Међутим, многи су мишљења да ће Аврам Грант уназадити квалитет
Партизана и да ће му бити тешко да се снађе у дербијима, јер њега у наредних неколико месеци очекују чак три празника
српског фудбала.
На крају, шта је разлог свих ових догађаја? Без сумње је то
корумпирани и криминални врх Партизана који вероватно на све начине
покушава да доведе овај клуб до стања у коме се нашла и Црвена звезда пре
пет година. Када боље размислимо, главни кривци су политичари који су
пустили корење у спорту, а пре свега ту мислим на Социјалистичку партију
Србије која има завидан број „спортских радника“. Не заостају ту ни
Демократска странка која нас подсећа на политику СПС-а деведесетих година
када су сви чланови заузимали главна места по разним предузећима, фирмама
и удружењима. Нисам поменуо остале политичке странке, јер оне ипак тек
треба да дођу до свог дела „колача“. За сада се задовољавају „мрвицама“ које
овај народ много коштају.
Али, нећемо на спортским странама о
политици, има времена и простора и за то, па ћемо закључити да прави тест
за израелског стручњака тек следи. Табла, маркер и мозак ће бити његово
оружје, док ће играчи Партизана покушати да његове замисли спроведу на
терену и тиме освоје и пету узастопну титулу првака Србије.
Аутор : Марко Деспотовић

Спортске вести
Најбољи стрелац планете
Иако ће многи грешком за најбољег стрелца махом
изабрати играча попут Раула, Инзагија, Месија, Роналда
или слично, грдно се варају. Подржано чињеницама,
најефикаснији стрелац света је Александар Ђурић, 41годишњи светски путник из Липца, код Добоја.
Популарни "Њама" требало је да буде ауто-механичар.
Међутим, убрзо по завршетку средње школе, одлучио се да
ускочи у спортске воде. У младим данима тренирао је
неколико спортова, да би, после фудбала и места голмана,
дошао до чамца. Упоредо се бавио кајаком, кануом и
фудбалом. Пре 25 година Александар Ђурић постао је
шампион СФРЈ у кануу двоклеку, а од 1989. до 1991. био је
појединачни првак Југе у кануу на 10 км. Уследио је позив
Олимпијског комитета, требало се спремити за ОИ 1992,
па је Ђурић кренуо пут Београда.
Спортски успеси омогућили су му да добије сталну боравишну дозволу у Мађарској, али се ту задржао само још годину
дана. Позив и уговор из Саут Мелбурн Паласа навели су га да оде у најдаљи ћошак планете. Одиграо је неколико сезона
за више клубова у Аустралији, па се потом, на две године, преселио у Кину. Уследио је повратак у "земљу кенгура", а
онда, 1999. и одлазак у Сингапур. Интересантно је да је тек ту почео да игра у нападу, пошто је до тада углавном покривао
више позиција уз леву аут линију. Хоум јунајтеду био је потребан нападач, Ђурић је добио позив и прихватио нову улогу.
Неколико месеци касније позван је и у репрезентацију. Србин, држављанин Аустралије, родом из Босне, постао је
репрезентативац Сингапура! Александар је 9. новембра 2007. године дебитовао за национални тим овог града-државе, који
већ осам година са клупе предводи Радојко Аврамовић, некадашњи голман ОФК Београда. Међутим, пасош није добио
тако лако, као што је то случај са спортистима. Његова пријава је два пута одбијена. Када су решене све папиролошке
заврзламе, почео је "Њама шоу". У досадашњих 45 наступа за репрезентацију са југоистока Азије 23 пута је тресао мрежу
противника. Из серије утакмица за национални тим сигурно се издваја она из 2008. године, коју је играо против Бразила.
Ђурић на једној и Роналдињо на другој страни. У трокружном систему С лиге, Ђурићев Тампинс роверс је освојио титулу
у сезони 2011, коју је вечити момак из Добоја завршио на другом месту листе стрелаца, са 26 постигнутих голова.
Из Међународног инситута за статистику и историју фудбала стигла је
потврда да је овај човек најбољи активни стрелац на планети. Ђурић је,
према истраживањима ИФФХС-а, иза себе оставио имена попут Ривалда,
Раула, Анрија, Ван Нистелроја и Шевченка. До сада је постигао 336 голова
на 459 утакмица! Примера ради, други на овој листи је Максим Грузнов, члан
естонске Нарве, који је на 451 утакмици 298 савладао противничке голмане.

Меси на фудбалском трону
Уз речи : „Ово је за мене посебно признање и овај лични успех желим да
поделим са клупским колегом Ћавијем и свима који су ми помогли да га
постигнем", Аргентинац Лионел Меси је по трећи пут у својој успешној
каријери освојио награду ФИФА Златна лопта за 2011. и тако поново,
заслужено, понео титулу најбољег фудбалера на свету.
Он је у најужем избору престигао свог саиграча Ћавија и фудбалера Реала из
Мадрида Кристијана Роналда. Фудбалер Барселоне је први играч после
Француза Мишела Платинија који је три пута заредом успео да освоји
награду за најбољег, а по броју награда изједначио се са Јоханом Кројфом и
Марком ван Бастеном. Меси је у дресу Барселоне прошле године освојио
титулу првака Шпаније, трофеј Лиге шампиона, титулу клупског првака
света, европски и шпански Суперкуп, постигавши 53 гола.
Награду "Ференц Пушкаш" за најлепши гол освојио је Бразилац Нејмар
(Сантос), за фудбалерку године проглашена је репрезентативка Јапана
Хомаре Сава, најбољи играч и стрелац светског првенства, док је награда за
изузетна достигнућа у фудбалу припала менаџеру Манчестер Јунајтеда
Алексу Фергусону.

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ – БОРКО СТЕФАНОВИЋ НА ФПН-у

28 Децембра у препуној слушаоници 5 , у организацији КСФПН-а,предавање на тему
„Дипломатија на делу“ одржао је шеф преговарачког тима Србије у дијалогу са Приштином ,господин
Борко Стефановић.
Господина Стефановића, у своје лично име и у име студената,поздравио је секретар КСФПН-а и један
од организатора овог предавања,Александар Ковачевић.
Александар се захвалио господину Стефановићу што се одазвао позиву да одржи предавање,и
подсетио студенте да КСФПН сва своја обећања држи,алудирајући при томе на многобројне подсмехе
да ће нас „Борко исплаити“ као што није дошао на трибину „Где је Космет“?
Након поздравне речи,присутним студентима се обратио Борко Стефановић.Пре свега,захвалио се
Александру и Пајазиту на позиву за ово предавање,и изразио жаљење што предавања присуствују
медији јер би ,да нису ту,сигурно говорио мало отвореније.
„Данас више не постоји дипломатија великих скупова,диломатија коју смо учили на
факултетима,то је прошлост,сада се ствари раде веома брзо“ истакао је Борко Стефановић.
Шеф преговарачког тима истакао је и да спољна политика Србије мора бити у функцији обезбеђења
бољег живота грађанима Србије. „Није истина да улазак у ЕУ нема алтернативу,она постоји,али према
мишљењу Владе Србије она није добра.Европска Унија је наш природни партнер“
Такође,господин Стефановић истако је и да је дипломатија занат који са собом носи пуно
изазова а наш највећи тренутно је Косово.
„Решења за Косово нису идеална,нема идеалног решења и нема временске машине која би нас
вратила на стање пре 1999.Али то су решења која су тренуто једина могућа.Годинама је све гурано под
тепих тако да се направила велика гомила коју нико није хтео да очисти.Зарад ваше будућности ми
морамо да очистимо ту гомилу једном за сва времена“ поручио је Стефановић пристуним студентима.
Након многобројних питања студената,председник КСФПН-а, Пајазит Помак захвалио се још једном
госту на одржаном предавању и уручио му поклон који је КСФПН спремио заједно са управом ФПН-а.

„Све зависи од околине.Сунце у светлом небеском пределу има о себи много скроминије мишљење него свећа која
гори у подруму“

ОСКАР ВАЈЛД
„Шарм је начин да добијеш одговор ДА,без постављања јасног питања“

АЛБЕРТ КАМИ
„Ништа није коначно док у нама постоји трагање,крај трагања је наш крај“

МЕША СЕЛИМОВИЋ
„Лепе жене никада не сумњају у своју интелегенцију,али интелигентне жене увек сумњају у своју лепоту“

ИСИДОРА ДАНКАН
„Кад се родимо,тад плачемо,што смо на велику позорницу будала ступили“

ВИЉЕМ ШЕКСПИР
„Лепота једне жене није у оећи коју носи,фигури коју има,нити у начину на који чешља косу.Лепота једне жене
може се видети само у њеним очима јер су оне пут до њеног срца – места где њена љубав почиње“
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