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Прикривена
неравноправност
Ф
ормално гледано, тешко да ћете данас наићи на
појаве дискриминације које носе родни предзнак. Суштински, у свакодневној пракси жене још
наилазе на бројне препреке у разним сферама живо стр. 10-11
та, објашњава Пауновићева.

 МЛАДА ТЕОДОРА ИЊАЦ,

НАШ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАЈСТОР ШАХА

Уместо лутке
дама, топ, коњ

Kраљ Балкан соул музике

Р

одитељи се и дан-данас сећају дана
када сам дошла из школе сва озарена
са молбом да ме што пре упишу на секцију
јер желим да играм шах. Одмах исте године почеле су да се ређају медаље и пехари
и ентузијазам и амбиција нису не стали до
дана данашњег, каже Теодора.  странe 2-3

 УОЧИ САВИНДАНА

У славу знања
Живимо у брзим временима,
када су вредности орочене. Зато
брзо и лако заборављамо труд
оних који су деценије сопствених
живота с љубављу уложили у темеље света у којем живимо. Пред
Савиндан се присећамо зашто је
овај млади краљевић слава оних
који су вредни, радни и ради да
 стр. 18-19
уче.

 ГРАД СА ПОГЛЕДОМ НА БЕОГРАД

Бус до Земуна

Београд и Земун су два недељива појма, не могу се ни замислити
један без другог. Иако су потпуно другачији, заједно представљају
недељиву целину: све што нема Београд наћи ћете у Земуну и
 стр. 20-21
обрнуто.
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за разговор

ФОТО: МАРИЈА ЛУКИЋ

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

МЛАДА ТЕОДОРА ИЊАЦ, НАШ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАЈСТОР ШАХА

Игра која те
Живимо у свету у ком је за пласирање
спорта неопходна медијска промоција.
Нажалост, шах још не добија тај простор
и пажњу, каже Теодора

Д

ок су се друга деца
играла луткама и
лоп т ам а, њен у
игру у детињству
обележиле су ша
ховске фигуре. Трећи пут
у каријери постала је шам
пион Србије, што је можда
доказ да се домаћ и шах
враћа на мала врата и има
светлу будућност. Како је
открила свет шаха и какве
утиске носи са шампио
ната у Врњачкој Бањи, у
разговору за наш часопис
открива нам 20-годишња
Теодора Ињац, српска ша

Пет питања за лексикон
 Последња књига коју си прочитала.

ФОТО: ANASTASIYA KARLOVYCH

- Роман “Приповедач из Маракеша”, индијског пи
сца Џојдипа Роја Батачарје

 Омиљена преокупација, осим шаха?

- Волим да читам, слушам музику, гледам добре филмове
и проводим време с породицом, мачком и драгим особама.

 Песма коју најчешће певушиш.

- Хмм. Нека буде “Whatever it takes” (Имагине Драгонс).

 Светски шахиста коме се дивиш.
- Гари Каспаров

 Црна или бела?

- Шаховски бела, стилски црна!

хисткиња и интернационални
мајстор.
- Утисци увек зависе понајви
ше од резултата, тако да су овога
пута најбољи могући. Веома сам

- Као веома мала сам имала
прилике да се играм ручно ра
ђеним шаховским фигурицама
које је мој дека добио на поклон
и проследио мојој мами, као да
је предосетио да
ће оне наћ и свог
играча. Са шахом
сам се “званично”
упознала са седам
година, у првом ра
зреду основне шко
ле, одмах након
што је шаховска
секција посетила
школу и тражила
заин т ер ес ов ан у
децу. Родитељи се
и дан-данас сећају
дана када сам дошла из школе
сва озарена са молбом да ме што
пре упишу у секцију јер желим
да играм шах. Одмах исте го
дине почеле су да се ређају ме
даље и пехари и ентузијазам и
амбиција нису нестали до дана
данашњег.
Да ли шах играју ин
телигентни људи или
шах чини људе паметнијима?
- Интересантно питање, које
можда изазива претенциозан
одговор, али ја ћу га избећи јер
сматрам да је шах, свакако, ве

Свесни смо развоја
технологије и сви смо
њени зависници,
али огромна је улога
школе у едукацији
начина на које се
она користи
срећна, поготово што је у питању
трећа узастопна титула у јакој,
сениорској конкуренцији. С об
зиром на тренутну ситуацију са
вирусом, до последњег тренутка
уопште није било јасно да ли ће
се шампионат одржати, тако да
овога пута заиста морам да по
хвалим Шаховски савез Србије,
који је не само организовао већ
је то успео да уради на највишем
могућем нивоу.
Када и како си откри
ла шах и научила прве
шаховске потезе?





за разговор
558000

ISSN 2683-5584

772683

ОСТАНИМО
ОДГОВОРНИ

З Н А Ч И

И М Е

Марко Луис

l

Све снове сам
већ испунио

Број 10
Субота, 19. децемба

Ж И В О Т

З Н А Ч И

Основан а 1922. године


Бесплата н
примера к
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ЕШКУ И ИЗАЗ

Како смо некада слаО В Н У 2 02 0.
вили нове године

адајетуљубав,безобзиранатодалијене
кодетеилиунекимкаснијимгодинама,као
штосамјакренуодаучимнекеинструмен
блем,
те,ондауопштенепостојиоптерећењеипро
сте
негопростоједвачекатедаодвојитевремедаби
еоно
напредовали.Устартујеважнодачовекнађ
шта
штоволи,штојесадлакорећистачкегледи
оногакојијенашаонештоштоволи.Аликадјету
ир,
таљубавдаодешнатерен,даседнешзаклав
ген
ондајестварнолако,кажеМаркоЛуис,синле
не 2-3
дарногЉубишеСтојановићаЛуиса. стра
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И Н Т Е Р В Ј У

Деведе сетих година,
по угледу на европ
ске метрополе, доче
се организују на тр
ци су почели да
говима и градским
улицама, уз обаве зан
наступ естрадних зве зда и ватромет
у поноћ. Такође, ула
ском у нови миленијум, ново
годишње журке ор
ганизовале
су се и по клубови
ма, кафићима, ре сто
ранима,
па се овакав начин
славља наставио и
траје и
дан-данас. Тих годи
на увела се и новина,
а
то је реприза Нове
године, која се про
славља сутрадан, 1. ја
нуара, на сличан на
чин.
 стране 12-13

КАТАРИНА БАЈЕЦ,
ЛЕКАР И НОВИНАР,
О ЕТИЦИ У ОБЕ ПРОФ
ЕСИЈЕ

О здрављу
бринемо
тек кад га
Најлепша слика Србије
генија
Закорачите у свет
из
губимо
која одлази у свет

Милош Биковић и Дијана Пожарскаја

“ХОТЕЛ БЕОГРАД”
lФ И Л М

Kраљ Балкан соул музике
l МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Морамо се
БОРИТИ

Кућа која је синоним
за слободу и реч

ОндашњаБорбаје,нажалост,
умрла,алиживелаова,којусада
покрећете,идобројештојена
мењенасамозакултуру,треба
 еимладима.
лобидаседопадн
Најг орејепредатисеијасвако
оживљавањеипокретањенових
иницијативапоздрављам,пору
стр. 8-9
чујеакадемик.

 анијаБорбапрославилаје24.
Комп
фебруара98.рођендансвечаноуСве
чанојсалиСкупштинеградаБеограда,
атимповодомдодељенесузахвални
цеинституцијамаипојединцимазбог
остваренихврхунскихрезултатау
областимакојимасебаве,каоиуиме
 еса
дугогодишњеиуспешнесарадњ
стр. 8-9
Борбом.

У П О С Е Т И БЕ Л ОЈ
ЦРКВИ

Планине, језера,
виногради...



НО В И Н А Р КА И КЊ

ФОТО: ЗОРАН ЛОНЧАРЕВИ



l МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

l БОРБИН РОЂЕНДАН

Ћ

рији
Заоставштинаједногоднајв ећихумовауисто
ничком
техсак
ктроути
светапрвојебиласмештенанаЕлеМој
је да већина здравље
углавном подразуојвили.
иће
нчва,
ме
автек
факултету,аондаједомнашлауГе
када се проблем де
си почне да се њим
ћен
зејпо
бави.
То сјевејед
и
Наистојадресииданассеналазиму
на од
та,а основних грешака - недовољна
сверстијоисве
 ијихљудиуисто
важнос
једномоднајз начајн
ти превенције. Упра
во зато
е
енемо
ми свађке
недедље
сталнапоставкапредстављаверноизра
заједно здраво мисли
мо и
те,
 ешне
м
мења
епре
чнмо
подгре
лепоТеслинимнацртима,његовели
навике.
 странe 2-3
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оригин
стр. 10
тографије,цртеже...

пејзажаитрадиционалнихобичаја,докојих
мештанидрже.
Одмахсамсезаљубилаувашуземљу.Надам
седаћујошмногопутадоћиовамонесамо
збогодморанегоидарадимјошнешто.Ма
е
штатобило,бићемидрагодасевратимкаж
шармантнаДарја,којауфилмуиграДашуПа
влову,директнуМилошевупартнерку.
странe 4-5


МилошБиковићиДијанаДарјаПожарска
јапредставилисунедовно“ХотелБеоград”,
остварењекојећепубликунесамонасмеја
тивећипровестикрозузбудљивуљубавну
причупунупрепрека.Београдјеприказанкао
градсадушомибогатомтуристичкомпону
и
дом,апаралелносасликамаурбанихчетврт
преплићусекадровикојиприказујусрпско
и
селоуњеговомаутентичномиздањулепот

И Ж Е В Н И ЦА МА

Зелено је
ново црвено

Након Срема и севе
рне Бачке, на
ред за путовање до
лази и Банат.
Иако је мало скро
мнији од претходна два региона,
никако не можемо рећи да нема
шта да нам
понуди. Путујемо
у јужни Банат,
на чијем се подруч
ју налази мноштво туристичких
мотива. Вршачке планине, Белоц
ркванска језера, Делиблатска пе
шчара, плодни
вршачки виногради
и још много
других атракција су
нам на располагању.
 стране 20-21

РА КН Е Ж Е В ИЋ КЕРН

Екологија је, нажалост,
постала бренд који продаје робу
сумњивог порекла и квалитета, а
термин климат ске
промене по служио
је ко
предаторима да разви рпоративним
ју бизнис века.
Пропагандну маши
нерију покренуо
је на својој кабловској
ТВ пророк Ал
Гор - климатолог ама
тер из Клинтонове администраци
је, објављујући
документарни пам
флет “Непожељна
истина”, којим наја
вљује убр зано загревање планете и
крај света уколико
нешто не предузме
мо.  странe 4-5

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧИТАОЦЕ

Борб а на
ваш ој адреси

Шах развија способност
закључивања, доношења
одлука, унапређује логику
и побољшава памћење и
концентрацију и тиме
има моћ да учини људе
паметнијим Права
мотивација увек треба
да дође изнутра, а не да
буде наметнута



остал их менталн их способ
ности. Свесни смо развоја те
хнологије и сви смо, на нек и
начин, њени зависници, али
свакако бих нагласила огро
мну улогу школе у едукацији
начина на који се она користи
и род итеља у огран ичавању
времена које дете потроши на
разноразним интернет-плат
формама.
Освој ил и сте мног е
наг раде. Да ли бис те





Коришћене пластичне кесе, уместо да заврше на депонији, посебном техником плетења попримају сасвим нови дизајн у облику
торбе, ранца, привеска, подметача, простирке и као такви новонастали производи
поново постају прихватљиви на тржишту.
Млади предузетник пружа шансу старијима
и сензитивним групама да (п)остану актив стране 16-17
ни део друштва.
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МИЉА ВУКОВИЋ

Стартни пакет за
спасавање планете

Нови живот
старе кесе

набављеИако је много урађено за онколошке пацијенте,
урадимо и
но је доста нове опреме, морамо још много да
најсау томе видим највећу своју улогу - да обезбедим
највавременију опрему, да нема листе чекања и, оно
кологију.
жније, обезбедити нову зграду Института за он
водеће боНапомињем да ће онколошке болести постати
ти способлести кроз коју годину, самим тим, морамо би
зависи
што
ју,
ци
н
ве
пре
и
ку
ти
нос
г
ја
ди
ну
ра
мо
ни да има
нкциодоста од примарне здравствене заштите, као фу
 стране 18-19
нално и ефикасно лечење пацијената.
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 ИЗЛОЖБА У ДО

МУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Стопама
Црвене армије

Од помоћи је чврсто правило да из
куће не излазимо без
малог, џепног цегера и флаше за во
ду. Одлични су такозвани голи производи - без амбала
же. Минимализујем
употребу производа животњског по
рекла, фаворизујем
ходање, обућу и апарате поправљам,
набављам од локалних произвођача, информишем се
о процесу производње,
објашњава Миља.  странe 16-17

Изложба “Незаустављиви ход Црве
не
армије на путу ка Берлину”, прире
ђена
поводом 75. годишњице од заврше
тка
Другог светског рата, отворена је
7. јула
у Малој галерији Дома Војске Срби
је, а
посетиоци ће моћи да је виде до 27.
јула.


РА З Г О В О Р С А М Л А Д О М
ГЛ У М И Ц О М М И О Н О М М
АРКОВИЋ

страна 9

Ако не пазите довољно, можете
бити роб истих калупних улога,
које вам диктирају, заправо, пролазне категорије. Ја немам своје
радове, своје пауерпоинт презентације, своје књиге... Ја на свој
посао носим своје приватно тело,
које је и моје пословно тело. Зато
јесте лепота битна, али лепоту не
чине само лепе црте лица, каже
Миона.
 странe 2-3

ИНТЕРНЕТ ПРУЖА
СВИМА ДА РАДЕ
НА СЕБИ - НЕМАМО
ИЗГОВОРА!
Наше тело је
инструмент
ла доступМогућност самоусавршавања никад није би
у вртићу или
нија, па и када је реч о родитељству, раду
ти за свакога
школи. Интернет је донео чуде сне могућнос
но постали
ко жели да ради на себи. Изговори су одав
сада су на
бе смислени. Дакле, све нам је надохват руке,
деш бољи,
реду само воља и труд. Ако хоћеш да бу
 странe 2-3
можеш, поручује Петровић

 У ПОСЕТИ ФРУШ



Сајам књига је за врло кратко време
успео да привуче пажњу великог
броја људи кроз програм, изложбе и
издања, као и Вашар књига, где су
љубитељи писане речи могли да купе књиге по приступачним ценама.
У по слератним годинама у Југо славији ова манифе стација је постала
ме сто сусрета писаца, издавача,
читалаца, али и манифе стација која
је знатно унапредила положај југословенске књижевности у свету.
 стране 10-11
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Било је чудно гледати себе, па по
јатно. Међутим, веома је леп осећај на поклону и тренутак када сам схватила с којим сам
ла
људима заправо радила свој први филм. Има
сам велику трему с времена на време док сам
снимала управо због тога што знам да делим
кадар са великим глумцима. Али они су бр зо
уклонили ту трему и уживала сам на сету јер
варо
ве
је,
ци
ка
ди
ин
ла
ја
усва
њих,
од
ла
учи
сам
верола им, а што је још дивније, и они су мени
вали. И оно што је најбитније, радила сам са
ји
профе сором редитељем Дарком Бајићем, ко
их.
воли младе људе, верује у њих и подржава
каже
То је данас реткост, а он је увек био такав,
 страна 6
Ања Павићевић.

И М Е

l ПРИЧА

А Н О В ИЋ
ЈО В А НА МИ Л О В

ГОСЛОВЕНKА”

Живот
се учи
и з б ор б е


ЗА М У Р О В И Ћ
И ВА Н И Б ОЈА Н

Kраљеви сток
фотографије

дам година отвоМи смо пре ше ст-се
шали да качимо
рили налог и поку
хничких разлога
фотке, али због те
Kао дипломирасу биле одбијене.
та ми је прорадином уметнику, сује
прихватим да то
ла и нисам хтео да
сам да сам најпатако може. Мислио
тке најбоље. Али
метнији, а моје фо
најзад да мноморао сам да признам чим. Почели
нау
го тога још морам да
дили портфолио
смо од нуле и изгра
каже Бојан Зана здравим основама, стране 12-13

муровић.

З Н А Ч И
Бесплатан
примерак
l ФЕСТИВАЛ

Доктор за рокенрол

и хумор, глумац,

И Н Т Е Р В Ј У

Н

У ПОСЕТИ СУБОТИ

ЦИ

а
Топлинажасевер
вате Суботици, у

Kако се прибли
уочити торањ. То
даљини ћете прво
ће, која доминије торањ Градске ку
тргом. Висок је
ра главним градским
ставља главни
чак 76 метара и пред
лазницима и туоријентир свим про
у овом војвођанристима који се нађу
Суботице и њене
ском граду. Природа
гата, међутим,
околине је веома бо
крај се посебно
по једној ствари овај
јевима се налази
истиче. У овим кра
туриста најдоста језера, а пажњу
шко, Kрваво и
више привлаче Луда
најпо сећеније у
Палићко је зеро, као
и 18
 странe 16, 17
ни.
пи
ску
овој
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сценариста и писац

Др Неле Карајлић

eнадаЈанковићаали
јасДр
листа”.Стога,поводзараз
НелетаКарајлићанетре
говорса
ба
литетнуиврхунскуму
Докторомзарокенр
посебнопредстав
зи
олихуморније
времетрчалоседасе ку.Унаше
потребанилипреувекгаи
дједнакоуспешносеба љати.По
чуј
вимузиком,
ма.
топоручујемладићсагиештанам
Мислимдажив им
филмом,телевизијом,по
оувременукоје
таромбез
зориштем
обзиранатодалијетоби
немаиспредсебене
икњижевношћуита
куидејуводиљу,
којошодраних
паркуСарајевуилиГор оВелики
некуутопијс куслик
осамдесетих,кадајеосно
усветакојаје
њиграду
ваолеге
Загребу,СтрадунуДу
красиладобаукојемсмоми
ндарноЗабрањенопу
бровникуили
ше
почи
КалемегдануБеогра
њалидасвирамо.Да
временорадећинаРа ње,исто
ду.Ин
нас,увременуу
диоСарајеву,
насјемузика.Данасјеоназтересовала
комејеизлазакушо
каснијеинателеви
пингмолврхунац
зији,сатирично
већинустановништваса авелику
духовногделовања,те
хумористичку“Топли
момизансцен
шкојепронаћи уку
стунадреа
надахнућекодпубли
повини,амбијентал
кедапратиква
назвучн
 абоја
кажеДрНелеКар
ајл ић.  страна 2-3

l МОДА СУ

Свеганеколикодан
апредо
скауБеоградБалетХНКћела
на
матичнојсцениуРи
јециизве
стипремијерноком
ад“Чипка”
МашеКолар,корео
графкиње
идиректоркеријечк
огбале
тскогансамбла.Упо
тразиза
културн
 имнаслеђемрегио
Машаинспирацијутра на,
жиу
традицијиифолкло
руод
историјскихсписа,усме
неи
писанекњижевност
и,му
плесоваиношњидона зике,
родне
радиностипопутизра
дечип
ке.Истовременопос
тављапи
тања:коликојенас
леђеданас
живо,коликонамјето
итакво
наслеђебитно...
Акозаронимоуста
реоби
чаје,можемосазнат
имногоо
друштвеномуређењ
у,људс ким
односима,теселак
шесуочити
сасавременимисти
намака
жеКоларова,којаураз
го
заБорбуговорииова вору
жности
дањиховаделаоткри
вапубли
камеђународнихфе
стивала,
алииотомештасу
припреми
лизапрограм“Рије
каЕвроп
скапрестоницакул
туре”.
 страна 6-7
l ФЕСТ

Место сусрета
пријатеља
уз најбоље
филмове


ЗАНА ПЕРИЋ

Лепота је у различит

ости

Нашакреаторкајеиз
Миланапонелатиту
лунајбољиинтерна
ционалнидизајнер,асамо
нојнедељимодеподру месецкаснијенасрпскојнационал
гипутосвојилајена
градуWinnerfor
MadMoodитиместе
клаправодауфебруа
рупоновопредста
вљасрпскумодунаMi
lanoFashionWeek.
 странa 11

ИГРЕ

Чипка, сусрет
с традицијом

Не постоји бунт бе
з утопије!

да изнова учим о се
ми пружа прилику
Глума је позив који
вотна искуства кориистражујем, да жи
ве.
би, копам по себи,
жне ствари за лико
из којих црпим ва
стим као ре сурсе
оправдати и ожиосвојити, схватити,
Сваки тај лик треба
тоји. Има ме у
људи верују да пос
вети га довољно да
зличитостима
ра
са
то
ти
ји
ће спо
сваком, само је уме
же тачно да
ко да публика не мо
то
да
се
које тај лик има та
дим
тру
и
део баш ваш
процени који је то
 странe 2-3
освојим.



Ж И В О Т

Основана 1922. године

ФОТОГРАФА ЛУКЕ
ЈОВАНО

НапропутовањеодАдис
Абебепасведогра
најугуЛукаЈовано
ницесаКенијом
вићјепонеосвојфо
тоапарат.Садаје
зачитаоцеБорбеода
браоселекц
 ијуфотографијаина
ауторскитекстотом
писао
екаконастајуфото
графијеса
невероватномдубин
ом.
 страна 8-9

УПЕ
ЂЕНДАН ЈУ ГР
З Л А Т Н И 5 0. Р О

У ХИТ СЕРИЈИ “ЈУ

А ШЕТЊА РЕСАВСКИМ КРАЈЕМ

Са лајком и у Етио ВИЋА
пију

Деведе сетих су нам
ме. С обзиром
ни размишљали о то
назив групе. Нисмо
је Југо славија
стала у време када
на то да је група на
нас, знала се по
свету више него да
значила у Европи и
за године, за
везан је за наш рад,
промењен
добром, а сам назив
до дана данашњег не
каријеру. Назив је остао каквих проблема, како на овим
ли ни
република
и до сада нисмо има
просторима некадашњих стране 6-7
на
и
ко
та
ма
ри
то
прос
ка.
- каже легендарни Жи



К О Ј Е

Број 189
Среда, 19. фебруар
2020.

Бесплатан
примерак

Не стајемо - на лето
Ташу!
концерт на
променимо
многи предлагали да



 АДРЕНАЛИНСК

Хајдучки заклон од кише и закона
Након обиласка манастирског
имања, упутите се ка Ресавској
пећини, до које локалним путевима стижете за око пола сата.
Ова пећина је можда и највећа
мистерија овог краја, која као
магнет привлачи радознале посетиоце. Некада су за њу знали
само чобани, који су се ту свијали од киша и невремена са
стадима, а приче о хајдуцима, распу
сним одметницима од којих су зазирале и власти и родитељи, укле
сане су у овдашњи камен и урезане
у
столетна стабла, хук необузданос
ти и неустрашивости пара овдашњи
ваздух.  стране 18-19

Манастир је током 17. века био на
пуштен, да би
га почетком 18. века обновио митро
полит Исаија
Ђаковић, који је у то време био на
челу Карловачке митрополије. Угарски краљ Лео
полд је епископу Исаији, који касније постаје
митрополит,
дао на дар женски манастир Гргетег
и прогласио
га митрополијским добром. У мана
стиру су биле
монашке келије, кухиња, трпезари
ја и друга здања, а само манастирско имање чини
ле су и две
воденице, салаш код села Шатрин
ци, господство
над селом Нерадин, као и много сто
ке, пчелињак,
оранице, виногради и воћњаци. 
стране 22-23

Основана 1922. године

Број 9
2020.
Четвртак, 19. новембар

КОГОРСКОМ МАНАСТИРУ ГРГЕТЕГ

Одолео бурној историји
нашег поднебља

АЊА ПА В И Ћ Е В ИЋ, ЗВ Е З ДА У УСПОНУ

Лик који развија глумца
мало и непри-

558000

РА Д У
И С Т О Р И ЈА С А Ј М А K Њ И ГА У Б Е О Г

Традиција
читања

772683
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издвојили неке које су вам
посебно драге?
- Један од дражих пехара ми је
свакако први, који сам освоји
ла на Европском првенству до
осам година у убрзаном шаху,
у Херцег Новом 2008. Улазила
сам више пута у 10 првопла
сиран их на омлад инским и
кадетским првенствима света,
а 2018. сам у Грчкој освојила
брон з ан у медаљу на
Светском првенству у
категорији до 18 годи
на. Већ трећу годин у
заредом носим титулу
шам п ион ке Србије и
активна сам сениорска
репрезентативка од 17.
Кол ик о днев 
но посвећујете
времена шаху?
- Труд им се да по
свет им врем е шах у
што је више мог уће,
не сам о из раз лог а
што то смат рам сво
јим пос лом већ из
заис та дуб оке љуба
ви, коју осећ ам прем а овој
игри. У прос ек у пров ед ем
виш е сат и днев н о рад ећ и,
чит ај ућ и шах ов с ке књиг е
или, једност авно, играјућ и
брз опот езни шах на инт ер 
нет у. Трен утно је због епиде
миолош ке сит уац ије онлајн
плат ф ор ма крен ула ненор 
мално брзо да се развија, та
ко да сваки дан одиграм више
брзих партија.

ЕЛЕН А СТОЈАНОВИЋ

ЧИЋ
Е К С К Л У З И В Н О Д Р Д А Н И Ц А Г Р УЈ И

И М Е

Број 5
Бесплатан
Недеља, 19. јул 2020.
примерак

Основана 1922. године

ION



- Мислим да права мотиваци
ја увек треба да дође изнутра,
а не да буде наметнута. Неоп
ходно је пружити прилику де
ци у најранијем узрасту да се
упознају с основним правили
ма ове игре, тако да се надам да
ће шах ускоро моћи да се учи
већ у предшколском узрасту,
не само ради раног откривања
талента већ и због развијања



З Н А Ч И

Ж И В О Т

К О Ј Е

ФОТО: LIVEPRODUCT

штина која развија способност
зак ључивања, доношења ра
зличитих одлука, унапређује
логику и побољшава памћење
и концентрацију - самим тим,
заиста има моћ да учини људе
паметнијим.
Кол ик о је шах поп у
ларан у Србији? Ми
слиш ли да добија медијску
пажњу коју заслужује?
- Уколико
д а н а ш њ е
време упо
ређујемо са
златним до
бом шаха у
Југославији,
када је читав
систем вред
ност и био
д ру г ач иј и
нег о данас
и професио
нални игра
чи уживали
незамисливо
бољ и тре
тман, онда
свакако можемо да кажемо да
шах није популарна врста спорта
у нашој земљи. Живимо у свету
када је за пласирање свега, па и
спорта, неопходна добра меди
јска пропраћеност, промоција и
маркетинг. Нажалост, шах још
не добија довољно простора и
пажње коју заслужује.
На који начин данас де
цу, поред компјутерских
и телефонских игрица, моти
висати да се баве шахом?

И М Е
Број 8
Понедељак, 19. октобар 2020.
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е опамети

Сви заинтересовани читаоци који желе да добијају примерке ча
сописа Борба на кућну адресу могу да контактирају с нама путем
мејла casopisb orba@gmail.com (mailto: casopisb orba@gmail.com).
Часопис Борба је бесплатан, уз обавезу плаћања поштарине.
БУДИМО
ОДГОВОРНИ
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ФОТО: OLEKSANDR MARTYNKOV
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l У ЈЕДИНСТ

ВЕНОМ МУЗЕЈУ У

странe 4-5

Сви смо ми Валтер

САРАЈЕВУ

Репликеизфилмасу
првошточујете,а
највећупросторијуч
инирепликаподземн
ог
бункера,атусуибр
ојнифилмскиреквиз
ити,
немачкеуниформе,о
ружје
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