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Re~ urednika 

 
Драги наши читаоци, 

Четврто и последње издање „Студентског 

Журнала“, званичног часописа Клуба 

Студената Факултета политичких наука, 

се налази пред Вама. Захваљујем се 

сарадницима, спонзорима, ауторима 

текстова што су омогућили реализацију и 

овог броја. Јулски испитни рок се полако 

завршава. Неки су већ испланирали како ће 

провести летње дане, а други се још 

премишљају. У сваком случају, издвојите 

мало времена, и обратите пажњу на теме 

које смо припремили за Вас. Упркос 

спремању испита и обимном градиву, наши 

сарадници су се потрудили да укратко 

покажу шта је било најинтересантије у 

протеклих неколико седмица.  Лето  је пред 

нама, желим Вам пријатан одмор, а од 

октобра ћемо се поново дружити и заједно 

обрађивати најзанимљивије студентске 

теме. 

До почетка следеће академске школске 

године, незабораван летњи провод и одмор 

жели Вам, в. д. главног уредника,  

Милица Брковић  
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EU Kafe 

П рва гошћа KСФПН-а у оквиру 
пројекта ЕУ Кафе била је Mete 
Kjuel Nielsen, амбасадорка 

Данске у Србији. Неформалан разговор са 
амбасадорком одржан је 17. маја у студентском 
клубу „Политиколог“ на ФПН-у. Студенти нашег 
факултета имали су прилику да разговарају са 
амбасадорком и постављају јој питања која су се 
углавном тицала упоређивања Данске и Србије. 
На питање по чему се разликује живот младих 
код нас и у Данској одговорила је да је  
животни стандард много другачији.  

У Данској млади имају много боље 
финансијске услове за разлику од нас, као и да је 
разлика у томе што млади у Србији углавном 
остају да живе са родитељима и веома поштују 
породичне традиционалне вредности.  Истакла 
је да је Србија земља у којој постоји добар 
потенцијал који треба искористити. Навела је да 
постоји лоша традиција да се код нас производи 
углавном оно што се људи у Србији воле да једу, 
а не оно што се може продати и да би то требало 
да се промени.  

Као један од главних проблема у нашој 
држави навела је презадуженост, као и мало 
пореза који се плаћају код нас. Сматра да би та 
ситуација могла да 
се промени 
уколико се 
повећају порези, и 
промени граница 
за пензије која је 
ниска. Наводи 
пример Данске у 
којој постоје три 
границе за 
плаћање пореза на 
основу прихода. Још једна разлика је у 
ангажованости младих када су у питању 
привремени послови. Док у Данској велики број 
младих ради током распуста, код нас је то 
реткост.  

  

 На питање да ли 
Србија треба да постане 
члан Европске уније и шта 
би нам то донело, 
одговара да иако ми не 
можемо да избегнемо 
проблеме које имамо, лакше бисмо их решили и 
да би то довело до побољшања стандарда у 
Србији. 

 

Аутор: Милица Орос 
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Vijesti iz svijeta 

У  нападима муслиманских сточара на 
хришћанска села у Нигерији убијено је 

више од 100 људи. Власти су нападе на 
хришћанску етничку групу Берам приписале 
наоружаним борцима муслиманског племена 
Фулани са снажним територијалним 
претензијама. 

 

О длуком Уставног суда Румуније 
председник Сената Крин Антонску постао 

је вршилац дужности шефа државе, након што 
је 6. јула румунски парламент сменио 
председника Трајана Басескуа. Док Европа 
расправља да ли је Басеску смјењен на 
уставан начин или не Румунија чека 
референдум на које ће се грађани одлучити да 
ли су за или против смјењивања шефа државе 
Басескуа. 

 

И сламиста Мохамед Морси положио је 
заклетву као први слободно изабран 

председник Египта који ће замјенити хоснија 
Мубарака свргнутог прије 16 мјесеци. Једна од 
његових првих одлука је била издавање 
декрета којим се поништава одлука Врховног 
суда да се распусти парламент у којем су 
доминирали исламисти. 

 

Т унис је свој дио Сахарске пустиње 
прогласио `затвореном војном зоном` и 

увео обавезне дозволе за путовање. 

 

М еђународни изаслник за Сирију, Кофи 
Анан, саопштио је да су представници 

свјетских сила у Женеви постигли договор о 
преносу власти у Сирији, а тим планом је 
предвиђено да у влади националног јединства 
могу да буду и чланови садашње владе као и 
опозиције. Остаје нејасно шта је са позицијом 
председника Башара ел Асада будући да 
државна секретарка САД Хилари Клинтон 

каже да се овим споразумом Асаду јасно 
шаље порука да мора да оде док руски 
министар спољних послова, Сергеј Лавров,  
наводи да се сиријском народу не смије 
наметати било какав модел власти и да Асад 
не мора да оде. Званични сиријски медији 
овај споразум оцјенили као неуспјешан. 

 

У тицајни британски посланици упозорили 
су да Велика Британија мора размотрити 

могућност да у будућности престане да буде 
чланица Европске уније, пошто 17 чланица 
еврозоне развија све чвршће фискалне и 
политичке везе. 

 

И ран је извршио ракетне пробе и 
запријетио да ће збрисати Израел с лица 

земље уколико јеврејска држава нападне 
Иран, а САД су пребациле нове јединице у 
Залив као поруку Ирану. 

 

К ипар је преузео предсједавање ЕУ. Он ће, 
као и земље прије њега, радити на 

отвореним питањима као што су економска 
криза, питање емиграната и процес 
проширења. 

В ише хиљада људи демонстрирало је у 
центру Москве противећи се уласку Русије 

у СТО. Демонстрације су избиле због 
очекивања  да ће руски парламент 10. јула 
ратификовати споразум о придруживању СТО 
након скоро 20 година преговора.

 

Аутор: Јелена Вујановић 
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Srbija u potrazi za izgubqenim blagom 
Да ли је Србија имала благо или га још увек тражи? 

С ведоци смо свакодневних политичких 
„удварања“ док трају избори. На 
улицама можемо видети разне 

штандове политичких странака све у 
зависности ко је новчано спремнији. Док су 
избори у току и док се формира влада, Срби 
стрпљиво чекају, а немири на Косову морају да 
направе чувени дечији „тајм аут“. У 
различитим новинама читамо о договору ДС-а 
и СПС-а о наставку сарадње, док Николић 
наређује да гласачи СПС-а не слушају Дачића. 
Покрет радника и сељака тражи поново 
пребројавање гласова, док Савез војвођанских 
Мађара тврди да је покраден. Шта се заправо 
десило?  

 

 Шта то уствари сви они имају да понуде 
нама обичним људима? Поглед на потрошачку 
корпу ових дана говори о томе да производи 
поскупљују, људи су у невољи јер треба 
преживети до краја месеца. Да ли ће икада 
доћи боље време? Недавно, налетела сам на 
поучну причу, на интернету: -Човек умире и 
одлази на небо. Анђели му кажу: ,,Одвешћемо 
те у рај, али прво да ти покажемо пакао.” 
Одводе га на место са великом средишњом 
посудом пуном кашасте хране. Око посуде су 
јадне и гладне особе. Свака од њих има кашику 
дугачку по три метра. Храну могу дохватити 

али је, због дужине кашике, не могу принети 
устима. И тако, ове патетичне особе гладују 
поред изобиља хране. Затим га анђели одводе 
у рај. На његово изненађење угледа исту сцену. 
Поново гигантска посуда са храном, поново 
људи са кашикама од три метра. Само ови 
људи су задовољни, срећни, насмејани и 
здрави. ,,Зашто? У чему је разлика да су ови 
људи срећни и сити?”, упитао је анђеле. ,,Па 
зар не видиш?”, упитали су га. Када је пажљиво 
погледао приметио је да свака особа храни 
кашиком суседну. ,,Овде људи хране једни 
друге. Они су научили пут љубави.” 

 

 Поставља се питање хоће ли наши 
политичари икада научити да хране једни 
друге или ће вечито подметати кашике оном 
другом под ноге? А ми Срби не покушавамо да 
одговоримо на то. Ми стрпљиво чекамо и 
гледамо турске серије. 

 

Аутор: Снежана Иванежа 
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Koncert grupe ,,Монетарни мултипликатори” 

А мфитеатар Факултета политичких наука је, не само место 

где студенти долазе да уче, већ и да се добро забаве. 

Четврту годину за редом, у сарадњи са професором 

Душаном Павловићем, након завршетка летњег семестра, студенти 

се окупљају да би чули нови музички састав формиран од 

талентованих студената. Поштујући традицију, концерту је 

присуствовао велики број студената, асистената и професора. 

 

 Уједно је указана прилика да се представи одбојкашки 

тим Факултета политичких наука који је у Паризу, на турниру „5 

лопти“,  освојио најсјајније одличје. Присутне је поздравио 

професор и декан факултета, Илија Вујачић, а затим је 

представљен и златни тим, на челу са капитеном и најбољим 

играчем турнира, Миланом Перићем. Громогласним аплаузом 

су своје млађе колеге поздравиле одбојкаше, а онда се огласио 

и бенд „Монетарни мултипликатари“. Музички састав је 

наступао заједно са Емилијом Ковачевић, Јеленом Попиводом, 

Мионом Милошевић, Александром Савић, Иреном Ђорђевић, Ђорђем Јовановићем, Кристином 

Беловић и многим другима.  

 Специјални гости концерта су били професор социологије 

Милош Бешић и професор радио новинарства Раде Вељановски. 

На бини им се придружио и прошлогодишњи састав „Маргинални 

трошак“. Сви заједно су изводили поп-рок нумере, а концерт је 

завршен Галијином песмом Трубе. Професор се захвалио свим 

присутнима и поздравио их је,у нади да ће следеће године, пети 

јубиларни концерт окупити још већи број гледалаца. До следећег 

концерта, поздрав.  

 

Аутор: Милица Брковић 
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Pismo gospo|e Vilme 

 “Не тражим опроштај, јер он за мене не постоји. Тражим помиловање за своју грешну 
душу због оних који ће име породице Вајс преносити поколењима. И то је све чему се 
напослетку надам...” 

 Овако гласи једна од реченица из новог романа наше списатељице и водитељке Јелене 
Бачић Алимпић. У роману “Писмо госпође Вилме” Јелена пише о жени која трпи и жртвује се 
због љубави удајом за човека кога не воли. 

 Радња романа је смештена у садашњост, а ретроспективно нас враћа у време Другог 
светског рата, кроз лик главног јунака Артура Вајса, који жудећи да сазна о прошлости своје 
породице, на све начине копа и истражује своје порекло. Радећи као професор књижевности у 
Вирџинији, после саобраћајне незгоде која му се догодила и вишемесечног лежања у болничкој 
постељи, имао је довољно времена да размишља о свом животу, о својој породици коју је 
створио, као и о својим коренима о којима није знао апсолутно ништа. Решен да, чим се 
опорави, открије своје порекло, одлази у атеље свог оца. Желео је да сазна нешто више о свом 
пореклу, иако је његов отац то вешто заобилазио. После дугог убеђивања, коначно је сазнао да 
његови корени потичу из Србије, мале земље на брдовитом Балкану. Контактиравши своју 
сестру од стрица Гизелу, узима три месеца неплаћеног одмара и одлази у Нови Сад, град за који 
је први пут у животу чуо. После дугог и напорног пута, Артур стиже у Нови Сад. Дочекан од 
стране своје сестре и зета, одлазе у њихову кућу где ће Артур провести три месеца, читајући 
Писмо госпође Вилме. Како дани одмичу, Артур све брже и брже чита шта је његова баба Вилма 
писала у свом дневнику. Завршивши читање, Артуру су многе ствари постале јасније, па и оне, 
због којих његов отац никада није желео о томе да прича. Дивио се својој баби Вилми. Био је 
поносан што је њен потомак, што је потомак жене која се, без обзира на све, борила за љубав. 
Борила се за љубав своје деце, која су јој била најважнија, као и за љубав мушкарца у кога је 
била заљубљена, без обзира што је он био ожењен човек, а она удата жена. 

 “Ако о својој тајни ћутим, она је мој заробљеник. Ако проговорим, ја сам њен 
заробљеник.” 

 “Одрекао сам се права на љубав. А она је изнад свега. То је најмоћније оружје овог 
напаћеног света. Онај ко се ње одрекне, јадан је и бедан. Онај ко слуша друге, а  не своје срце, 
никада се неће уздићи изнад бесмисла.” 

 Прочитавши књигу, ова два цитата су ме натерала да мало више размислим. Има ли 
смисла истраживати о нечему што не би требало да знамо?  Некада је боље оставити ствари да 
припадају прошлости, да их не оживљавамо, јер никада не знамо шта можемо сазнати и на 
какав начин ће се то одразити на наш живот. 

Аутор: Милан Крстинић 
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Бламови познатих 
 Водитељка Хепи телевизије: 

 -За добар оброк ујутру, потребна су вам јаја. Да ли сте знали шта све можете да 
радите са својим јајима? Ево ја ћу вам рећи како да ваша јаја буду већа и укуснија. 

 

 Нада Мацура: 

 - Узбудљив викенд иза нас. Било је 20-ак поврећених, а било је и смртних случајева, али за 
сада ништа озбиљно. 

 

 Сека Алексић: 

 - Имам 10 пари ципела. По један пар за сваки дан у недељи. 

 

 Дара Бубамара: 

 - Ја ни према коме не желим да будем самокритична. 

 

 Маја Николић: 

 - Србија је одлично подземље за подизање деце. 

 

 Северина: 

 - Често чујем у новинама ружне ствари о себи. Ево јуче видим наслов у новинама „Син 
убио мајку секиром“. 'Ајте, новинари, малко улепшајте ствари, што не напишете „Син 
насекирао мајку“. 

 

 Славица Ђукић Дејановић: 

 - У животу не треба никад слепо никоме веровати, посебно не политичарима. 

 

 Посланица у Народној скупштини: 

 - Свако јутро доручкујем три ствари. Кафу, цигарету и кашаљ. 

 

 

Аутор: Милан Крстинић                                                                                          
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@eneva 

Ж енева је други по величини 

град у Швајцарској и 

представља главни град 

Женевског кантона. Налази се на месту где 

се река Рона улива у Женевско језеро. 

Међународни углед град је стекао кроз 

постојану улогу као средиште бројних 

интернационалних организација. 

Име Женева потиче од назива 

келтског насеља. На латинском језику се 

први пут помиње у списима Јулија Цезара . 

Након римског освајања, град је постао Pro-

vincia Romana. У 9. веку постаје главни град 

Бургундије. Након Реформације град је 

постао република. Због деловања 

реформатора Жана Калвина, називан је 

често протестантским Римом, а у 16. веку 

град је био и центар калвинизма. 

 Један од најзначајнијих догађаја у 

историји Женеве је Ескалада. Представља 

симбол њене независности и коначни 

покушај напада Савоје у 16. веку. Последњи 

напад се догодио у ноћи између 11. и 12. 

децембра и тај датум се сваке године 

обележава многобројним демонстрацијама 

и коњским парадама, у којима учествују 

војници опремљени топовима и обучени у 

униформе тога времена. 

 Налази се међу најстаријим  

универзитетским центрима на свету. 

Женевски универзитет основан је 1559. 

године, а у оквиру њега делује 

најпрестижнија школа за интернационалне 

односе, Дипломски институт  

интернационалних студија. 

 Седиште је многих интернационалних 

организација, укључујући европско седиште 

Уједињених нација, Светске трговинске 

организације, Светске организације 

здравља, Светског савеза цркава, Светског 

економског форума... 

 Многе мултинационалне компаније 

имају седиште у Женеви управо због њеног 

географског положаја у Европи, квалитета 

живота, одличне инфраструктуре. Неке од 

компаније су Mitsubishi Tokyo Wealth Man-

agement, Rolex, Colgate-Palmolive, BNP Pari-

bas. 

 Представља старо банкарско и 

трговинско седиште, а када је реч о 

производњи посебно се истиче 

традиционална израда часовника. 

 Женева је прави културни центар, 

добро је очувана и красе је многобројне 

цркве, палате, фонтане, споменици, тргови, 

паркови. 

 

 

http://www.mtfg.co.jp/top.html
http://www.mtfg.co.jp/top.html
http://www.rolex.com/
http://www.colgate.com/flash.html
http://www.bnpparibas.com/
http://www.bnpparibas.com/
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К атедрала светог Петра припада Швајцарској 

реформаторској цркви и изграђена је у 12. веку.  Налази 

се у срцу града и најстарије је архитектонско благо. Са 

северне куле пружа се невероватан панорамски поглед на 

град, а у подруму катедрале се налази Ареолошки музеј, где 

се могу видети ископани артефакти пронађени испод 

катедрале.  

 

П алата нације је некадашње средиште Лиге народа. 

Комплекс је дуг 600 метара и има 34 конференцијске сале и 

2800 канцеларија. Зграда гледа на Женевско језеро и француске 

Алпе. Она представља други највећи комплекс у Европи после 

Версаја.  

 

З ид реформације је споменик саграђен у част протестантизма. 

Централним делом зида доминирају статуе Гијома Фарела, Жана 

Калвина, Теодора де Безеа и Џона Нокса. Изграђен је у старим 

градским зидинама Женеве, а његова локација дизајнирана је да 

представи утврђење, град Женеву и интегрални значај реформације. 

П арк Лагранџ се налази дуж Леманског језера, смештен је на 

његовој левој обали. Прекривен је предивним баштама ружа и и историјским вилама.  

Ј едан од најзеленијих градова у Европи, Женева је позната и под 

именом ,,град паркова“. Енглески врт краси ,,цветни сат“, највећи сат 

оваквог типа у свету и представља интеграцију Женеве са природом.  

 

П арк Бастиони је бивша ботаничка башта и најпопуларније је место међу студентима. 

Најлепши део у Женеви јесте ,,Бисер језера“ и парк Моиниер са предивним погледом 

на Монблан и језеро, а у центру парка се налази Историјски музеј науке.

За љубитеље четвороточкаша, Женева је најпознатија по сајму аутомобила који се 

традиционало одржава сваке године. Када је реч о локалним специјалитетима, ,,град 

кухиње“ посетиоцима нуди фонду – топљени сир који се служи у лонцу, раклет – швајцарско 

национално јело од топљеног сира, димљену кобасицу, разне врсте језерске рибе... 

Ако се двоумите који европски град посетити, размислите, можда Женева управо чека на вас.  

 

Аутор : Милица Брковић   

 



 

10 

 

Let the music play 
 Музика, играње до зоре, гомила странаца, брдо 

нових фотографија, 4 неиспаване ноћи, још једно 

невероватно искуство... Као и сваке године 

Петроварадинска тврђава угостиће велике уметнике 

који и даље скупљају фанове широм света. Ове године 

чувени фестивал ЕXIТ, који има и преко милион 

посетилаца који долазе из разних крајева света , 

одржаће се од 12. до 15. јула.   

 Прву ноћ отвара чувени енглески бенд Duran 

Duran. Хитови попут Come undone, The wild boys, Ordi-

nary World, Save a prayer, одзвањаће main stage-ом. 
13.јула енглески бенд New Order држаће вас будним 

целе ноћи, main stage је њихов, а ваше је да дођете и 

уживате уз популарне хитове попут Blue Monday, Round 

and round, Crystal… Уживајте уз феноменалне акорде 

гитаре и невероватну енергију коју овај бенд и даље 

шири. 

 Провод се и даље наставља. Чувени 

текстописац, продуцент, глумица, певачица, Erykah 

Badu, наступиће 14.јула мешајући R’n’B, хип-хоп и џез 

стил. ''Краљица неосоул-а'' како је многи зову има 41 

годину, а енергија и начин на који се креће по сцени 

чине је двадесетогодишњакињом. Њене песме и стил и 

даље пуне хале широм света. 

 Настају 80-тих када се рок ширио и чинио битан 

део музичке сцене. Чувени Guns’n’Roses узимају од 

сваког стила по мало и стичу популарност у којој и 

даље уживају.. Иако су већ гостовали код нас, враћају 

се поново, а овога пута наступају на затварању EXIT-a. 

15.јул је ноћ када ће се чути песме као сто су Sweet 

Child of mine, November rain, Don’t cry, Paradise city и 

остали хитови који су били на самом врху музичке 

листе. 

 Поред main stage-a моћи ћете да уживате и 

забавите се и на осталим бинама које ће одзвањати 

само најбољим звуцима и песмама. Дођите и 

доживите атмосферу која је сваке године све боља и 

боља. Како кажу Kool and the Gang: “Everyone around 

the world, it’s celebration time come on!'' 

 Десети по реду Belgrade Beer Fest одржаће се 

ове године од 14. до 19. августа. Као и сваке године 

имаћете прилику да чујете велике извођаче рок 

музике. Јубиларна година је пуна изненађења, па ће 

фестивал можда трајати и неки дан дуже. 

 Највеће изненађење јесте наступ групе “Прљаво 

казалиште” које ће наступати прве вечери. Ова група 

је посетила Београд пре више од 20 година, али 

њихова музика и даље одзвања по рок клубовима. 

 Прву ноћ отвориће The Horsemen, са почетком у 

17:45, потом следе Зоран Предин и Cover Lover, Viva 

Vox и други, а група Вампири, која је скоро имала и 

концерт, затвориће ову ноћ. Влатко Стефановски, 

Хладно пиво, Рамбо Амадеус подићи ће атмосферу 

друге ноћи уз своје чувене хитове.  

  Скадарска, Можда сам луд, Додирни ме, Трубе, 

Котор и други хитови групе Галија одзвањаће сценом 

трећег дана од 22:45, а Пекиншка Патка имаће част да 

затвори ову ноћ. Плави оркестар, YU Група, 

Забрањено пушење покренуће вас 17.августа, када ће 

наступити и победник Прве трубе 2009. године на 

чувеном сабору у Гучи, Дејан Петровић Биг Бенд. 

Црвена јабука, Orthodox Celts, Sunshine, Queen tribute 

band свираће претпоследњег дана овог фестивала, а на 

самом затварању имаћете прилике да чујете Ђуру и 

морнаре, Валентина, Van Gogh-a... 

 И ове године лето вам може бити испуњено 

добром забавом, звуцима гитаре, хитовима који и 

даље владају музичком сценом. Дођите, потребна је 

само позитивна енергија, препустите се музици и 

уживајте.  

 

Аутор: Дејана Вукадиновић 

уживајте. 
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Кутак за студенте 

СРЕТНЕШ ЈЕ 
 

Сретнеш је на једном сунчевом 

зраку 
На једном путу који некуда води 

 

Опасност поиграва пред њом 
Показује јој карте све теже и 

теже 
И светове љуља 

 

Она иде све лепша и лепша 
Смеје се 

И осмехом равнотежу одржава 
 

Сретнеш је и не верујеш 
И никада нећеш веровати 

Да си је срео. 
 

     Васко Попа 

 Први гутљај из чаше зване 

„природна наука“ направи те 

атеистом – али на дну чаше 

чекаће те Бог. -  
 Werner Heisenberg, физичар 

 
 

 Никад се не расправљајте са 

будалом, људи можда неће 

приметити разлику. 
 
 Људи се љубе да се не морају 

препирати.  
 Ж. П. Сартр 

 
 Човек је рођен да ради, да трпи 

и да се бори; ко тако не чини, 

мора пропасти.  
Никола Тесла 

 
 Људи праштају све осим 

искрености.  

 А. Г. Матош 

 
Аутор: Милош Перовић 
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У  сусрет тридесетим по реду Олимпијским играма у Лондону, 4. јула званично је 

отворена највиша зграда у Европи. Са својих 309,6 метара (са антеном на крову) 

склониће до сада највишу „Капитал сити“ зграду у Москви. По много чему специфична 

и лепа, „Шард“ кула је грађевина која ће тек у фебруару 2013. године примити своје нове 

станаре и туристе. 

 Првобитно представљена још 2000. године, тек 2009. је почела да 

ниче из земље. Дизајнирао ју је италијански архитекта Ренцо Пијано који 

је чувен по изградњи центра „Жорж Помпиду“ у Паризу, док је велики део 

финансијске стране (450 милиона фунти) наравно покрила држава Катар. 

Састављена је укупно из 95 спратова у облику пирамиде, а 72  спрата ће 

бити намењена за становање и за комерцијалне потребе. Њена локација 

је прилично добра јер се налази на јужној обали реке Темзе у близини 

„Лондон Тауера“. 

 Ипак, представници  

„Инглиш херитиџа“ протестују 

зато што ова велика 

грађевина стоји на месту са којег заклања поглед 

на Катедралу светог Павла и Парламент. Такође, у 

ову причу се умешао и УНЕСКО који сматра да није 

добро што се налази управо у близини „Лондон 

Тауера“ који је на листи светске баштине. 

ЗАНИМЉИВОСТИ: 
 Ово  није највиша самостојећа грађевина у Енглеској, то место 

припада телевизијском торњу „Емли Мур“ са висином од 330,4 

метра. 

 Највиша самостојећа грађевина у Европи је телевизијски торањ 

„Останкино“ у Москви који са антеном достиже укупно 540,1 метар.  

 Највиша зграда на свету са 829,84 метра је већ свима позната „Бурџ 

Калифа“ у Дубаију, али је мало познато да је рекорд пре ње држала 

пољска телевизијска антена  „Варшава радио маст“ која је била 

висока невероватних 646,38 метара. Нажалост, срушила се 1991. 

године. 

 Чак четири зграде у Москви, које ће бити изграђене у наредне 3 

године, биће више од „Шард“ куле у Лондону. 

Arhitektonsko ~udo Londona 

Аутор: Марко Деспотовић 
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 П очетак викенда на „Силверстону“ и квалификације у суботу никако нису обећавале да 

ћемо видети досадну трку. Киша је уобичајена појава за Велику Британију, али је у дану 

велике трке није било. На срећу гледалаца поред стазе и испред ТВ екрана, нису биле 

потребне падавине да бисмо видели узбудљив мегдан највећих мајстора волана данашњице.  

 Све је почело већ одмах на старту. Вебер је кренуо у 

леву страну, док је Алонсо покушавао да остане на челу 

каравана. Срећом, избегнут је велики инцидент захваљујући 

умећу Аустралијанца, а иза њих двојице су се одвијала 

претицања која никога нису остављала равнодушним. Прво је 

Маса стартовао изненађујуће одлично, док су актуелни 

шампион Фетел и седмоструки светски првак Шумахер имали 

одређених проблема на почетку. Фетел је пао на позицију 

иза Масе, док је Шуми „направио рупу“ на трећем месту између водећег двојца и остатка такмичара. 

Стазу у Силверстону одликују брзе кривине као што су „Копс“ и „Бекетс комплекс“, а на таквом 

простору само најбољи умеју да се изборе за висок пласман. 

 Алонсо је диктирао темпо и своју предност је градио из круга у круг. Вебер се трудио да држи 

пристојан размак за Матадором, али све је мирисало на победу Фернанда и „пропетог коњића“ из 

Маранела. Ипак, догодило се оно што верне гледаоце који дуго прате Формулу један и није претерано 

изненадило. Шеф Ферарија Стефано Доменикали и Андреа Стела који је тркачки инжењер Фернанда 

Алонса, су још једном потврдили да можда и нису дорасли имену екипе. Још од првог пензионисања 

Михаела Шумахера, екипа Ферарија је изгубила дисциплину и вратила се италијанском начину рада. 

То је Шпанца коштало једне титуле 2010. године, а врло је могуће да и ове сезоне изгуби борбу за прво 

место због неодговорности и незнања људи око њега. 

 Док  је већина возача у врху одлучила да стартује на меким 

пнеуматицима, Алонсо и Хамилтон су стартовали на тврдим. На крају, после 

другог одласка у бокс, Алонсо се после тврдих нашао на меким гумама, док је 

Вебер јуришао ка победи на тврђој мешавини Пирелија. Логично, меке су се 

брзо трошиле и у 48. кругу у „Луфилд“ кривини, Вебер је уз помоћ ДРС 

система престигао Матадора са спољашње стране. Да успех буде потпун, 

Себастијан Фетел је некако успео да се домогне треће позиције и тиме остане 

у трци за титулу. На четвртој позицији је завршио феноменални Фелипе Маса 

који је најавио повратак у стару форму. Пети је на крају завршио ледени 

Финац Раиконен који је, нажалост по њега и армију фанова, поново касно 

ушао у прави ритам. Шесту позицију заузео је Кимијев колега Роман Грожан, 

док су у бодове ушли још Михаел Шумахер, Луис Хамилтон, Бруно Сена и Џенсон Батон. 

 Не постоји било каква сумња да нам је овогодишњи шампионат  донео велика узбуђења. Већ 22. 

јула нас очекује нови мегдан у Немачкој. Стаза „Хокенхајм“ ће обележити крај првог дела шампионата, 

а сасвим сигурно је да до последње трке у Бразилу неће бити познат освајач титуле за ову сезону. 

  

Аутор: Марко Деспотовић 

Кенгур покорио Британију! 
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