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настан на неделата

Вовед

Платеничка револуција

Валканите пари на Сорос
не можат да го купат народот
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

П

о пропаѓањето на изборите
на 5 јуни, само едно е јасно –
ќе поминеме уште едно лето
во политичка криза, која сериозно
го нарушува нормалниот живот на
граѓаните. Речиси е сигурно дека
евентуалното поместување од мртва точка може да се очекува најрано
наесен. Дотогаш, опозицијата, која
остана без толку посакуваните министерски места, ќе има доволно
време да се радува на својот „голем
успех“, да плаче и да моли кај меѓународната заедница за нова техничка влада и да размислува кога
е најбезболно да излезе на избори
и да се соочи со граѓаните. Наесен
ли, в година ли, или, пак, ќе чека до
2018 година...

Тоа што е уште поголем проблем на
СДСМ и на Соросовите платеници во
моментов е губењето на здивот на
и така раштимуваната и безидејна
шарена револуција, која од ден на
ден има сè помала поддршка на улиците. Фрустрациите кај „шарените
револуционери“ од слабиот одѕив
се огромни, па затоа последните
денови сме сведоци на нов бран навреди и понижувања на народот,
кој не само што не ги поддржува
туку и отворено ги осудува нивните
деструктивни дејства.
Соросовите платеници никако не
можат да се помират со фактот
дека со милионите долари валкани пари на нивниот газда никогаш
не можат да ја купат поддршката
на народот за насилно менување
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на власта, не можат на ниту еден
начин да го оправдаат сојузот на
Заев со структури што заговараат
промена на името, редефинирање
на општествениот поредок и федерализација на државата, како што
не можат да ги избришат сеќавањата на граѓаните од времето на катастрофалното владеење на СДСМ.
Волјата на народот ниту можат да ја
купат со пари, ниту да ја променат
со притисоци и закани. Тоа е единствената причина поради која Заев
и неговото друштво од криминалци
и милионери сè уште бегаат од избори како ѓавол од крст.
Со последните информации обелоденети во медиумите за милионските суми што Соросовите невладини
организации им ги исплаќаат на
стотици активисти што секојдневно
ги гледаме како ја уриваат државата, ги сквернават спомениците и ги
оштетуваат државните институции
станува јасно за каква платеничка
машинерија станува збор и колкави се нивните мотиви за ваквата
агресивност.

„Борците за демократија“ допрва
ќе треба да ѝ објаснат на јавноста
со што ги заслужија баснословните
годишни приходи од по неколку
десетици илјади евра? На каква
сиромаштија и од каков режим се
жалат овие платеници? За каква
социјална правда се борат? Колку
пари им се доволни за конечно да ја
задоволат својата алчност? Повеќе
од јасно е дека место одговори ќе
www.republika.mk

следува уште посилен бран навреди
и закани кон сите што ќе им ја нарушат удобноста. Ширењето омраза
не само што нема да спласне, туку
и уште посилно ќе се поттикнува.
Токму затоа соросоидите и опозицијата по секоја цена се обидуваат
да измислат нови причини за одржување на колективната психоза
кај граѓаните и очајно се обидуваат
да ја оживеат колабираната револуција. Очајот е до толку голем што
Заев лично реши да се фати за балоните со боја. Но, веќе и на малите
деца им е јасно дека охрабрувањето
на хулиганите и заканата на лидерот на опозицијата за „финална
пресметка“ не е ништо друго туку
израз на целосна безидејност и немоќ на опозицијата да ја продолжи
политичката борба со легитимни
и демократски средства. Пред да
донесат одлука за пренесување на
политичката битка на улица, треба
да имаат на ум дека народот е подготвен по секоја цена да ја одбрани
државата. И тоа без пари.
За Македонија се работи!

Триесет Соросови организации
побегнаа од дебата со ГДОМ

Е

вропската унија не успеа во намерата да организира дебата меѓу невладините граѓански
организации откако Соросовите невладини организации ја откажаа средбата поради најавеното
присуство на претставникот на ГДОМ Александар
Пандов. Канцеларијата на ЕУ во Скопје официјално
соопшти дека средбата е откажана поради безбедносни причини, но од МВР информираа дека воопшто
не добиле пријава за нарушена безбедност.

Луѓе што имаат полна уста со зборови како што
се „демократија“ и „слобода на говор“, а длабоко
сум уверен дека нема ништо демократско во нив,
немаат демократски капацитет, ниту аргументи
што би можеле да ги спротивстават на аргументите што ги имам јас како претставник на ГДОМ
и на политиката што ја застапувам - вели Пандов, кој беше поканет на средбата на невладините
граѓански организации и ја прифатил поканата.
Пандов ги нарече претставниците од невладините
организации што го откажаа присуството „луѓе со
диктаторски уверувања, кои веруваат дека нивното
мислење треба да е последно“.
�

Еден месец траеја нивните протести, а, од друга
страна , и собирите на ГДОМ. Само собирот во Скоп
је беше поголем од сите нивни протести. Масовноста на нашите собири секогаш беше поголема,
па оттаму, веројатно, тргнале и претставниците
на ЕУ и сметале дека е потребно да викнат претставник и од ГДОМ - изјави Пандов.
�

Претставникот на Граѓанското движење за одбрана
на Македонија смета дека само со разговор ќе се дојде
до решение на оваа политичка криза, а не со сила и
со боење на институциите или со нивно уривање. �

www.republika.mk
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актуелно
друга - посочува претседателот на
ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во
своето последно интервју.

За уривањето на
Македонија, СОРОС
потрошил фантастични
6.000.000 евра наменети
за плати и хонорари
за главните плукачи и
бојосувачи на македонскиот
народ, неговата традиција,
култура, историја,
идентитет. СОРОС со
години ја финансира
војската на СДСМ која
треба да го спроведе
планот никој во оваа земја
да не се идентификува со
Македонија

Па колку сето тоа чини? За колку
пари може да проработи монструозноста и да се повикува на крв по
улиците, онака како што тоа го повика Едмонд Адеми- човекот со експресна кариера во СДСМ и на кратко
во МВР? Колку зелени банкноти беа
потребни за Љуми Бекири да бара
багеристи да ги гази полицајците?
За колку долари својот народ јавно
треба да го нарекуваш стока, неписмен, стадо, идиоти, без мозок и други навреди?

КАДЕ ЗАВРШУВААТ ПАРИТЕ?

ИМА ПАРИ, НЕМА МИР

6.000.000 евра
за платеничката војска на СОРОС

Н

а платниот список на Фондацијата отворено општество
– Македонија,се наоѓаат невладини организации кои добиле
4,5 милиони евра, додека СОРОС во
Македонија само за свои плати троши
околу 1,5 милиони евра за две години.
Фондацијата СОРОС дневно само на
своите вработени, без дополнителните организации кои ги финансира, за
плата има 2.000 евра.

Така, со 6 милиони евра фондации,
СОРОС од организациите кои и се на
платниот список создаде војската за
тероризирање на државата. На платниот список се имињата на главните
хушкачи, кои се претставуваат како
„носачи на слободарската идеја против режимот“, меѓу кои има професори,
судии, новинари, наводни граѓански
активисти, политичари, но и млади
луѓе кои со години се подложени на
потполно „перење на мозокот“.
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Во сумите не се пресметани и оние
дневници поделени за поттикнување
петок, 27 мај 2016 година

насилствата и обиди за предизвикување судири со полицијата, ниту
дневниците делени за кампување
пред владата во обидот да се исценира украинскиот „Мајдан“.

НИКОЈ ДА НЕ СЕ ИДЕНТИФИКУВА
СО МАКЕДОНИЈА

Веќе не е тајна дека парите од СОРОС и од определени американски
државни фондови се наменети за
рушење на држави. Последните
години во Македонија има обиди за копирање на тоа сценарио
преку инсталации во невладиниот
сектор, а оние кои се на платниот список на СОРОС и на неколку
странски државни институции
повикуваа на отворени судири
со полицијата и закрвавување на
граѓаните меѓу себе.
Уште минатата година кога имаше
првични обиди за да се исценира
украинско сценарио пред акцијата

www.republika.mk

во кумановско Диво Насеље, а потоа и
со кампирање пред Владата, не беше
тајна дека беа делени дневници од
по 500 до 1.000 денари на оние кои се
врткаа низ кампот на смени. Деновиве
додека трае акцијата „бојосување“ се
делат и до 3.000 денари за предизвикување инцидент.
Всушност ова е само финале на една
подолго работена стратегија финансирана од и спроведена од соросовите
фондови наменети за буквално перење на мозоците на просперитетни
младинци. При индокринацијата на
младинците во Македонија беше активиран српскиот професионален тим
за кревање револуции „Канвас“, чии
што обуки ги минаа значителен број
на актуелните соросови главни „бојосувачи“. Обуките се спроведуваа низ
соросовиот НВО сектор, поткрепени
со пари и бенефиции како мамка, за да
се исфилтрираат сегашните актуелни
млади критичари, новинари, коментатори, колумнисти, за кои се отворени
и интернет медиуми. Довчерашниот

прв човек на СОРОС и самиот призна
дека под контрола држи десетина
медиуми.

Нападите врз спомениците на македонските историски херои и Порта
Македонија, како најголем трн во
око на платениците, воопшто не е
случајно. Уште во 2009 година при
тие тренинзи вршена е директна
индоктринација врз младите да не
ја чувствуваат Македонија како своја
држава.
- Во 2009 година, кога беше екот на
кампањата на владата „Ти си Македонија“, една од основните лекции
била да ги убеди слушателите дека
„Ти не си Македонија“ и дека никој
во оваа земја не треба да се идентификува со местото и државата
на раѓање и живеење, туку да се
чувствува исклучиво како човек
на планетата Земја. Да нема никакво различно чувство за својот
народ, традиција, историја и за
својата земја во однос на која било

Документите до кои дојде Република откриваат која организација со
колку пари располага и колку заработуваат од соросовиот буџет
главните „борци против режимот“.
Без никакво изненадување, во соросовата платеничка војска се и Љубомир Фрчкоски, Гордан Калајџиев,
Мирјана Најчевска, Ѓунер Исмаил,
Уранија Пировска, Марјан Забрчанец, Џелал Хоџиќ, Билјана Бејкова,
Мила Царовска... Списокот е многу
подолг, особено што СОРОС плаќа и
цели семејства на наведените. Тука
се и Филип Стојановски, Ирена Цветковиќ, Љуми Бекири, Здравко Славевски, Кочо Андоновски, Владимир
Вангелов, Џелал Хоџиќ.
Значајна улога имаат и новинарите
кои секојдневно преку медиумските
инсталации на СОРОС шират пропаганда во корист на уривањето
на државата, како Сашо Орданоски,
Бранко Героски, неговата сопруга Билјана Илиќ, Драган Антоновски,
Мухамед Зекири, Герман Филков,
Ида Протуѓер, Сашка Цветковска,
синот на Ерол Ризаов, Горан Ризаов,
Саше Димовски, Зоран Димитровски,
Зоран Бојаровски, Мери Јордановска, Предраг Петровиќ, Јофе (Јован
Постоловски), Огнен Јаневски, Ивана Костовска, Биљана Секуловска,
Владо Апостолов, Владе Ѓорчев. Потоа Суад Мисини, Влатко Станковски- Васиљ, Андреја Стојковски,се
само дел од имињата на новинарите, уредниците и соработниците на
соросовите медиуми.
Листата на сите кои во џебот пикаат
пари од СОРОС е предолга, па тука
ќе наведеме само дел од „најзаслужните“.

www.republika.mk

Уранија Пировска предводник на
Хелсиншки Комитет за човекови
права, која стои зад извештаите во
кој се оцрнува работа на власта, од
соросовите организации наплатила
2.451.762 денари, или приближно 40
илјади евра.
Бојан Маричиќ од „Македонскиот
центар за европско образование“, организацијата на Лидија Димова, инаку
сопруг на поранешната пратеничка
на СДСМ Маринела Тушева, и поранешен вработен во Фондацијата СОРОС,
во две години заработил 1.311.459
денари.

Билјана Бејкова од соросовиот „НВО
Инфо центар“ за 2014-та и 2015-та
година заработила 1.661.126 денари.

Во платеничка револуција Неда Коруновска од „Реактор“, програмскиот
координатор на СОРОС, за последните две фискални години заработила
1.709.200 денари.
Мила Царовска, претседателката на
комисијата за социјална политика на
СДСМ преку невладината ХЕРА заработила 1.415.105 денари.

Од ХЕРА одлично заработува и Бојан
Јовановски - Боки 13 кој лани наплатил 998.627 денари. Лани малку
помалку од Хелсиншкиот комитет
заработил неговиот истомисленик и
соборец во протестите за рушење на
режимот Кочо Андоновски со 910.073
денари од сметката на СОРОС.

Ирена Цветковиќ, меѓу најактивните
редовни демонстранти на соросовите
акции добро го наплатува активизмот.
Таа од Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани
заедници“ заработува над 1.208.720
денари годишно. Притоа, ги наплатува
и активностите во другите организации на СОРОС.
Мартина Смилевска, челник на соросвото Македонско здружение на млади правници добила 1.584.195 денари.
Нејзиниот соработник Зоран Дранговски добил над 990.000 денари.
Маријан Забарчанец од МОФ кој е
„дежурен“ на протестите, за две години земал 736.065 денари.

На име на плати, Герман Филков од
Центарот за граѓански комуникации
заработил 2.774.447 денари за две години. Неговата соработничка од 2004
петок, 27 мај 2016 година
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година и аферата „Фабрика“, Сабина
Факиќ, во 2015 година од Соросовиот Центар за граѓански комуникации
инкасирала 1.328.172 денари.

Александар Николиќ Писарев, уште
еден поранешен новинар, а сега дел
од СОРОС, од ФОРУМ ЦСИД, Плоштад
Слобода, Цивил и други соросови организации наплатил 959.936 денари.
Зоран Бојаровски, колумност во
Слободен Печат и Плус Инфо, медиуми-

те на Бранко Героски финансиски поддржани од СОРОС, од друга СОРОС-ова
експозитура ФОРУМ ЦСИД, за две години наплатил над 340.000 денари.

Метаморфозис, невладината ќерка
на СОРОС, на синот на Ерол Ризаов,
Горан Ризаов лани му исплатила над
340.000 денари. А препознатливото лице на Метаморфозис, Филип
Стојановски познат и како Развигор,
од СОРОС има заработено 945.610
денари.

Ако се анализираат кој се е претставник или дел од организациите и како
се дели колачот работата станува
уште појасна. Притоа, мора да се има
предвид и дека во овие организации
влегуваат и пари од други фондови,
пред се, од САД и од европски држави.
„Македонскиот центар за европско
образование“ за последните две години за хонорари и исплати свртел
10.350.250 денари, а меѓу сметките
на кои легнале парите се и тие на

С О Р О С



ФОНДАЦИЈА ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО
87.588.605 ден



МЗМП



ХЕРА






24.948.132 ден

ЕХО

МЕТАМОРФОЗИС
20.776.411 ден
ХАБИТАТ

18.956.846 ден

ФОНДАЦИЈА ИДЕЈА
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
15.519.625 ден
МЦЕО

14.850.717 ден



ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ
14.422.027 ден



МОФ

СТАР - СТАР
АКВА ЗРА СТРУГА



РЕАКТОР

ДЕНДО ВАС – СКОПЈЕ
ПАКТИС
СЗПМЗ
КХАМ
ОРГАНИЗАЦИЈА МЛАДИНСКА
НВО КХАМ – ДЕЛЧЕВО
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ
ПЛОШТАД СЛОБОДА
ПОМОШ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНИ
РОМА С.О.С.
ЦДРИМ
ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
ЦИВИЛ
РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

14.062.711 ден



ИЗБОР – СТРУМИЦА
11.244.064 ден



ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА
КОМУНИКАЦИЈА
11.099.715 ден



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
НА МЕДИУМИ
10.503.485 ден



ЧЕКОР ПО ЧЕКОР –
МАКЕДОНИЈА
10.157.315 ден



НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР
7.316.238 ден



ФОРУМ ЦСИД

5.743.457 ден



НВО ИНФО ЦЕНТАР
5.544.037 ден



МКЦ



ХОПС

ЦРЛД
14.323.200 ден

11.562.142 ден

8-МИ СЕПТЕМВРИ СКОПЈЕ

ЛИЛ СКОПЈЕ
23.571.866 ден

ЗДРУЖЕНИЕ ЕСЕ

33.489.215 ДЕН

ТРАНСПАРЕНТНОСТ
МАКЕДОНИЈА
4.595.904 ден

ВКУПНО: 6.000.000 ЕВРА
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4.684.803 ден



Влатко Васиљ, Цаца Николовска, Каролина Астеруд, Бојан Маричиќ, Сашо
Ордановски, па и Уранија Пировска
од Хелсиншкиот комитет.

„Реактор“ во две години поделила
хонорари во висина од 11.254.166
денари. Извршниот директор Дамјан
Здравев во 2014 година наплатил
552.000 денари, за потоа заедно со
Маринела Тушева и Радмила Шекеринска да држи говори пред шаторите на СДСМ пред владата. Од „Реактор“ одлично заработила и Тања
Малеска, наплатила 1.453.528 денари. Од буџетот кој доаѓа од СОРОС,
Блажен Малески, познат и од Студентскиот пленум лани инкасирал
356.796 денари.

Зад „Форум- Центарот за стратегиски истражувања и документација“
(ЦСИД) стојат имињата на Ѓунер Исмаил и Сашо Орданоски, а од таму
хонорари добиваат Мухамед Зекири,
Зоран Бојаровски, Љуми Бекири, Љубомир Фрчкоски, Гордан Калајџиев,
Никола Наумовски (братучед на Радмила Шекеринска) и други. ФОРУМ
ЦСИД исплатила по 6.487,890 денари
во две години како хонорари на над
стотина дежурни демонстранти и
активисти на СДСМ.
„НВО Инфо Центар“ во 2014 и 2015
година за хонорари поделила по
5.827,675 денари, а парите легнале
на сметките активисти како Бојан
Маричиќ, Владимир Вангелов , но и
на Фросина Ременски од СДСМ.

ШТО ПОДДРЖУВА ФОНДАЦИЈАТА
Факт е дека со парите од СОРОС постојано се поддржувала актуелната
опозиција, со тоа што во годините
кога била на власт, „машинеријата“
работела за нејзина поткрепа, посочува претседателот на ВМРО-ДПМНЕ
Никола Груевски во своето интервју
за медиумите.
- Значи, некој однадвор секогаш низ
овие две и пол децении плаќа да
му се помогне на СДСМ. Прво, затоа
што со таков избор на кадри во раководството неспособни се самите
да дојдат на власт или да се одржат
на власт и второ, затоа што некој
сака да се тие на власт, заради некој
негов интерес. Никој не дава толку
пари без да има некој интерес од
тоа - подвлекува Груевски.

Имајќи го предвид актуелниот политичко безбедносен момент во Македонија, но и глобалните раздвижувања на големите сили околу зоните
на влијанија на стариот континент,
како и најголемата мигрантска криза
која ја тресе Европа, а притоа станува збор за интересите, не смее да се
заборави и позицијата на Џорџ Сорос
уште во раните деведесетти години

на минатиот век, на почетокот на
македонската самостојност.

Во 1993 година, кога Џорџ Сорос и
неговата фондација влегуваат во
Македонија, искористувајќи ја економската ситуација во земјата, како
и сервилноста на власта на поранешните комунисти, Фондацијата понуди
кредит за пополнување на дупката во
државната каса, но во замена за отворено мешање во државните одлуки.
Во отвореното писмо до пратениците
тој посочува дека доколку државата
ги употреби, како што вели „Сонцето
на Александар“ – како што го нарекува
сонцето од Кутлеш, или, пак, лавот за
грб на државата, ќе се загубеле „симпатиите во светската заедница“.
За само неколку денови потоа државата се задолжува за 25 милиони
долари кај Сорос. Пратениците во
опозиција во заемот гледаат политичка заднина и не присуствуваа
на чинот.
Парите на Фондацијата СОРОС и денес одат на сметка на оние кои тогаш
застанаа зад тој заем, додека каматата на политичкиот кредит ја плаќаат
граѓаните на Република Македонија.
(Р.Р.)

„Транспарентост Македонија“ каде
членови се Едмонд Адеми, Гордан
Ѓоргиев, Ѓунер Исмаил, Гордан Калајџиев, Сашо Ордановски, Марјан
Забарчанец, Ана Чупески, исплатени
се хонорари во износ од 3.234,560
денари.

Од овие пет „експозитури“ на СОРОС,
исплатени се 37.154.541 денар, или
над 602.000 евра, на главните протагонисти во секојдневните протести
на опозицијата, кои се борат против
„режимот“ за „медиумски слободи“ и
за „демократија“.

www.republika.mk
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анализа

Заев се закани

со нови „бомби“
Заев најави нови „бомби“, иако не смее да ги има.
Фројдовскиот комплекс е одамна дијагностициран
кај него, а моментите на отвореност, очигледно,
зачестуваат кога лидерот е под поголем притисок.
Од „чадорот“, најверојатно. Уште поверојатно,
барем искуството вели така, најголемите „глупости“
и, за жал - вистини ги кажува кога нема листови
пред себе и кога прес-конференциите му траат
повеќе од 10 минути. Така беше и овој пат...
Пишува | Љупчо Цветановски

„Ако имате нешто неизречено,
нешто што ве притиска и пече,
кажете му го на Заев,
тој на прес ќе си го рече...“

О

ваа урбана и шегобијна верзија
на антологиската „Тишина“ на
Шопов зборува многу за нивото
на сериозност со кое граѓаните го вос
приемаат ликот и делото на опозици
скиот лидер. Подобро кажано, колку мо
же да му се верува на човек што досега
десетици пати се демантираше самиот
себе и кој одвреме-навреме се дотепу
ва, колку и да звучи парадоксално, со
кажувањето на вистината. Реално, веќе
никој не ни очекува вистина од него, па
изненадувањето од ваквиот чин, ма
кар бил спонтан и изнудена од стрес, е
уште поголемо за пошироката јавност.
Фројдовскиот комплекс е одамна ди
јагностициран кај него, а моментите
на отвореност, очигледно, зачестуваат
кога лидерот е под поголем притисок.
Од „чадорот“, најверојатно...

www.republika.mk

Поверојатно, барем искуството вели
така, најголемите „глупости“ и, за
жал - вистини ги кажува кога нема
листови пред себе и кога прес-кон
ференциите му траат повеќе од 10
минути. Така беше и овој пат. Во 20.
минута од настапот во седиштето на
партијата, Заев повторно се отвори и
си призна. Овој пат, масло на огнот до
тури еден новинар, кој непромислено
го праша дали ќе продолжел да пука
бомби?! И Заев не промисли, немаше
ливче пред себе, па во сопствен ма
нир во трето лице еднина се отвори
и си кажа: Досега не постоеше ни
ту законска ниту уставна можност
Зоран Заев, СДСМ и опозицијата да
продолжи со објавување на бомби
те. Ако тоа биде потребно, ние ќе
го направиме и тоа !
петок, 27 мај 2016 година
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анализа
ЧИЛИМАНОВ: МАЈМУНОТ ВЛЕГОЛ
ВО ТЕНКОТ И ГО НАШОЛ КУФЕРЧЕТО
СО НУКЛЕАРНОТО КОПЧЕ
Па, добро,вели новинарот Цветин Чилиманов, треба да
имаме обѕири кон Зоран Заев за ова прашање и да не
забораваме дека тој, сепак, е амнестиран за случајот што
СЈО би требало да го води кон него во врска со неговата улога во прислушу
вањето на Зоран Верушевски.

ЧИЛИМАНОВ: Да видиме дали, кога и под кои околности лидерот на СДСМ
ќе побара претседателот Иванов да му го повлече помилувањето, па потоа
можеме да разговараме за реакција од СЈО или од редовното обвинителство
(доколку овие првите уште се зафатени со свадби и со прошетки по Сицилија)
по неговите најнови закани дека ќе објавува снимки што Заев веќе воопшто
не би требало да ги има кај себе (ниту, пак, требаше да ги има).
Со кандидатурата на Доналд Трамп за претседател, еден од аргументите
против него е дали на лице со таков карактер и интелектуални капацитети
не треба да му се даде пристап до нуклеарното куферче. Пи Џеј О’Роурк
најави дека ќе гласа за Хилари Клинтон токму поради тоа – „има едно коп
че во тој куферот, џабе ќе му го криет е, кај да е, ќе го најде“. Помислата
на Зоран Заев да му се дадат снимки со илјадници (повеќе од милион)
телефонски разговори на македонски политичари, бизнисмени, новинари
е речиси еднакво застрашувачка, имајќи ги предвид неговите веќе на сите
добро познати карактерни особини и интелектуални ограничувања. Со ме
сеци можевме да се надеваме дека луѓето што го прават ова и го користат
Заев како своја алатка се нешто попаметни од него и се способни да го
контролираат процесот избирајќи кои од своите политички непријатели
ќе ги напаѓаат, кого ќе штитат криејќи ги снимките, а кого ќе уценуваат под
маса. Но, по откривањето на Фабриката за афери и вклучувањето на Зоран
Божиновски во целата приказна, јасно е дека мајмунот влегол во тенкот и го
нашол куферчето со нуклеарното копче. Целата јавност беше сведок дека
во СДСМ не можат да се договорат ниту колку снимки имале на почетокот
на аферата, дали биле половина милион или цел еден милион (можеби раз
лични претставници на СДСМ имале пристап до различен број на снимки?) и
неконтролираното појавување снимки од личен карактер во јавноста (што му
нанесе значителна штета на СДСМ во односите со ДУИ и со американската
амбасада). Со заканата за објавување нови снимки Заев, веројатно, прави
нови кривични дела, за кои сѐ уште не е помилуван. Прашање е колку е све
сен за тоа (можеби планира пред суд да се брани со ограничена деловна
способност, што и нема да му биде толку тешко).
Сметам дека е попусто да очекуваме Катица Јанева да се активира во врска
со овие закани на Заев. И за неа, судејќи според тешкотиите со кои ги чита
подготвените соопштенија и според свидетелството од Правниот факултет,
па и од леснотијата со која јавно се среќава со луѓе со кои би требало но
минално да е на спротивната страна во процесот против Заев, се отвораат
сериозни прашања дали воопшто знае што прави. За луѓето што ја рако
водат Јанева, исто така како и во случајот со тие што му ги дале снимките
на Заев, се отвораат сериозни прашања дали веќе ја загубија контролата
врз ситуацијата, особено по хаотичните соопштенија во трагичниот случај
со Коста Крпач, кога тврдеа дека се работело за сведок што соработувал
со СЈО, за по неколку часа јавноста да дознае дека СЈО од судот барало
претрес на неговиот дом.
Да резимираме – СДСМ и нивните сателитски организации веќе неповратно
губат контрола врз процесот што го почнаа, при што разните нивни политич
ки, невладини и криминални фракции полека разбираат дека нема ништо
од доаѓањето на власт без избори и гледаат што други можат да штрбнат од
целата ситуација. По некој ситен рекет или уцена на овој или тој бизнисмен, по
некој проект од некоја странска амбасада... Заканите со снимките и очајното
молење за нивно враќање назад во владата, и покрај тоа што веќе на сите им
е јасно дека нема шанси да учествуваат на избори, е веројатно последниот
чин на оваа драма, по кој ќе можеме целосно да констатираме дека веќе
немаме политичка криза во Македонија, туку дека, всушност, имаме криза во
СДСМ и ќе почнеме да работиме на процес на нејзино декриминализирање
и нормализирање, или, уште подобро, целосно разградување.
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Иако не дообјасни дали „ние“ се однесуваше на
трите фактори, или „ние“ беше во стилот на Кра
лот Сонце (Луј 14.), Заев кажа и преживеа, како
лидер на партијата, се разбира. Никој од тие де
сетмина зад него, ставени да му даваат кураж, не
се побуни и не го потсети дека зборува глупости.
Од друга страна, шарените следбеници и така
одамна не размислуваат со своја глава, не се ни
заморуваат со вакви ситници и небулози. Заев и
така е секогаш е во право. Барем додека плаќаат
непресушните странски фондови. Не залудно се
ријата на „Нетпрес“ за платежни трансакции за
„револуционерите“ со право може да се нарече
„Династија“, и поради сумите и поради елитизмот.

ЛАГАТА Е НЕСПОРНА: ЛАЖЕ ДЕКА ИМА
УШТЕ ИЛИ ЛАЖЕ ДЕКА ГИ ПРЕДАЛ СИТЕ?
Како и да е, Заев си призна дека има уште неза
конски прислушувани разговори за пуштање.
Проблемот е што по три месеци пазарење и глу
пирање со Катица Јанева, тој се осмели и пред
веќе далечни пет месеци демек ги „предаде“ сите.
Барем така изјави. А тој не лаже, нели? Па како
тогаш Заев ќе продолжи со пуштање разговори?!

Опциите за оваа негова веќе видена дејност се
следниве:

1. Ќе ги репризира тие што ги пушташе пред ед
на година, во најголемиот ек на „режимот“, т.е. во
времето кога неговиот гласноговорник „плесна“
бедни 160.000 евра за станови?
2. Можеби токму диџеј Шилегов, со помош на диџеј
Жерновски, кои се покажаа во кампот пред влада
та, ќе му ги „измиксаат“ на Заев старите разговори?
3. Дали неговиот верен соработник Чауш се смилу
вал, па меѓу поривот за шеријат и фиромизирање
на сопствената држава се сетил на лидеровата
способност за виткање на „кичмата“ и му дал од
своите фондови, односно му вратил дел преку
сопругата вработена кај вториот диџеј?
4. Се отвори ли Заев заборавајќи дека новите за
кони му носат многу години затвор доколку го
направи тоа, или заштитен од чадорот со квази
суперменов комплекс во себе мисли дека може сѐ?
Поверојатно, сите овие опции паѓаат во вода. Уште
поверојатно, Заев, како и секогаш досега, се отвори
поведен од истиот тој фројдовски комплекс, кој
секогаш – вистината што го притиска и пече, го
тера да ја каже под притисок и немање ливче од
стратезите пред него. „Упс! Аман, не пак!“ – најве
ројатно извикале истите во моментот на изјавата.

БОМБОФИЛИТЕ ЗАВИСНИЦИ СИ ЗАЧУВАЛЕ ДЕЛ
ОД „ОПИЈАТОТ“
Суштината е – Заев призна дека има уште многу разгово
ри, но што понатаму? Логиката вели дека ова е само дел
од парадоксите во нивното политичко дејствување и не е
единственото прекршување на договорот. Тие не го одржаа
единственото нешто што требаше да го исполнат, односно
не отидоа на избори, и тоа двапати по ред, па зошто тогаш
би ги вратиле разговорите со кои ја измолија сета оваа
ситуац
 ија. Веројатно, целата бурлеска со фамозните шест
кутии што Заев помпезно ѝ ги предаде на Јанева, беше дел
од навредата на интелигенцијата на сопствениот народ,
кој милуваат да го нарекуваат стока. Бедни, американски,
т.е. холивудски финти за пред камера. Исто толку амери
кански и понижувачки колку и овонеделното безобразно
учество на Катица Јанева на меморијалот на Фалконе во
Италија. Небаре, сите сега ќе ја поистоветат со него, исто
толку колку што Ленче и Фатиме биле „Чарлиеви ангели“,
ама со рокчиња под чадорот, нели...

Поверојатно, лидерот и врхушката околу него, по толку
непроспиени ноќи и „очи црвени од слушање разговори,
како што кажа и самиот во една пригода без текст пред
него, станале БОМБОФИЛИ, лица зависни од „бомбите“,
па како и секој зависник, гледале да си обезбедат за себе
што поголемо количество од „опијатот“. Уште пологично е
прашањето, кое неминовно се наметнува по признанието
дека сега немало проблем за „пукање нови бомби“ - дали
Латас при интервјуто не го „отвори“ Заев? Во таа стресна
пригода, повторно без пишан текст пред него, лидерот
призна постоење на повеќе од еден милион разговори. СЈО
и Јанева, пак, документираа, и тоа само по силен притисок
на јавноста, 546.948. Разликата со 1.050.000 декларира
ни во студиото на ТВ „Сител“ е цели 503.162 незаконски
прислушувања. Добро, дел заминале кај Чаушот (70.000)
и непознат дел кај Божиновски, но, несомнено, Заев рас
полага со голема цифра за натамошна бламажа. „Аман“
рекоа од „Ајде“...

„МИНИСТРИТЕ“ ГО ОТВОРИЈА ЗАЕВ
Поголемиот проблем е што, по сите логики, Заев ги „ис
пука“ најголемите т.е. најсочните бомби, кои донесоа са
мо разочарување од објективните, гнев кај мнозинството
граѓани и непресушна радост кај партијците, кои и денес
ги „детонираат“ инсинуациите на шарените протести. Реј
тинзите покажаа дека „бомбите“ експлодираа во скутот на
лидерот и партијата, а дејствата на неговите „министри“,
само ја дотолчија работата. А токму нивната смена го на
тера за последното признание дека има уште „бомби“ кај
себе, дотепувајќи се, сосема... Да, министри што ќе останат
запаметени по смена на директори на домови за доенчиња,
сопирање градинки, отпуштање чистачи и нивна замена
со партијци, солено платени партиски советници и „жур“
со градоначалник кога цела Македонија одбележуваше го
дишнина од смртта на осумте бранители во Диво Насеље.
Класична антиреклама за ШББКББ - што би било кога би
било кога тие би се вратиле на власт. Дополнителните, исто
како и нивните извикани технички министри, ќе се паметат
по десетиците неиздржани афери и огромното количество
омраза кон ближниот свој, па макар бил и од друга партија.
За бришење на тој општ и издржан впечаток не им помага
ниту хидрогенска бомба, а не петардите на Заев...

КОСТОВ: РАДИКАЛНОРЕФОРМИСТИЧКИОТ „ЧЕТВРТ
ПАТ“ НА ЗАЕВ
Дефинитивно, Заев е вечно враќање на истото,
би рекол Ниче. Кај него политика е еднаква на
преслушување, политички натпревар е исто што и недозволено из
несување во јавноста незаконски снимени приватни разговори по
телефон, вели поранешниот обвинител и колумнист Сотир Костов,
а доаѓање на власт е бесконечен ескапизам од избори, ама и безо
бразен притисок преку улична обоена револуција и поништување на
правото, политиката и на моралот.

КОСТОВ: Во тој контекст ја сместувам и неговата последна „бом
башка“ бурлеска. Алооо! Ќе се најде ли некој Мирко, да му каже
на сдсмовскиот Славко дека нема повеќе „бункери“ на кои ќе се
фрлаат бомби (тоа ти е „Не со тие куршуми сине....“, а може и „Сла
вко, куршум“). А богами и да му соопшти дека бомбашкиот мандат
сега го има СЈО. Па нели бомбите се кај Катето (деминутивот е на
милозвучната Мирјана Најчевска) во сефот, кој специјално го из
бираше Петар Шилегов. Нели Пржино ја „породи“ (како несакано,
непризнаено чедо – во смисла неуставно и незаконско) Катето и ја
задолжи таа да се занимава со „бомбите“, а не Заев, покрај жива и
здрава специјална обвинителка, засилена со две модерни амазонки,
првата Кејт Мос, а втората Дита фон Тис. Нема друго. Заев сака да
нѐ убеди дека политиката во Македонија е перманентна вонредна
состојба. Некој си политички интерегнум во кој сѐ е можно. И удри
со прислушување, т.е. објавување незаконски снимени разговори,
секогаш кога не знаеш што друго попаметно да направиш, да сус
пендираш орган како СЈО. Ваквата глупост или лудост, Латините ја
нарекувале стултиција, а Грците - морија. Претерувам?! Не би рекол.
Па нели сите снимки Заев ги предаде на СЈО. Па нели правеа од тој
чин цел театар. Па нели требало месеци за СЈО да ги попише сите
снимки, па дури тогаш да се состави записник, кој, кому, што му
предал? Или не предал сѐ? Еве, самиот Зоран Заев, алијас Славко
Бомбашот, потврдува дека има уште бомби, тие не се кај СЈО и, се
разбира, се кај него. Ете, тоа ти е модерна демократија ала Заев,
кога сите ги убедуваш дека демократијата е игра со отворени карти,
а ти секогаш можеш да извади кец од ракав. Тоа е новиот политички
круг, кој Заев упорно, тврдоглаво и очајнички сака да го инаугурира
на јавната политичка сцена во Македонија, надевајќи се дека ќе ус
пее во намерата да дојде на власт, да владее, ако може до крајот на
својот живот, ама никако тоа да се случи на демократски избори.
Имам чест, за првпат да го претставам и официјализирам ова радикал
но-реформистичко сфаќање и обид за практикување на демократијата,
од мене наречено „четвртиот пат“. Тоа е еден вид политикантска ком
бинација од шарени јакобински револуционери (хулиганската улична
револуција), средовековни инквизитори (Катето, Кејт Мос, Дита фон
Тис, енд компани), агитпроп комесари (Владе Милчин, Бранко Геро
ски, Никола Гелевски, алијас Коља Мраковски), Ен-Ка-Ве-Де цензори
(Бранко Тричковски, Мирослав Грчев, Мирајана Најческа) и модерни
доктори за извртување (Љубомир Д. Фрчковски, Стево Пендаровски,
Џабир Дерала), кои во борба за демократија, слобода и човекови
права, дејствуваат сталинистички, живеат во маоцетунговска и кимил
сунговска идејна матрица, тврдејќи дека за Република Македонија
најкраток пат во ЕУ води преку перманентна вонредна состојба, без
спроведување избори. Тоа е демократскиот гулаг на Заев, во кој со
тек на времето ќе бидат сместени сите негови неистомисленици,
или тие што не милуваат КАНВАСИ и не се одушевени од шарени
револуции. Ете, тоа е мојата рамка за четвртиот пат во политиката –
направено од Зоран Заев. Искрено, признавам дека до сега не сум
знаел за можноста од ваква политичка опција. Дури и во теоријата.
Колку што знам, во политиката сѐ се завршува со третиот пат. Така,
овој симулакрумски четврти пат, кој го изодуваат протагонисти и ан
тагонисти, до сега е само посебен вид политичка шизофренија, која
урива и уништува државни институции, културни споменици, историја,
традиција, паметење генерации и генерации Македонци. Подетално
образложение на „Четвртиот пат“ во политиката на Зоран Заев, во
моите колумни што следуваат.
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британските евроскептици
против проширувањето

Од што
се плаши
Европа?

Дебатата за проширување на Европската унија што се води за
време на референдумот за напуштање на ЕУ во Велика Британија
ја покажува целата дволичност на европската бирократија кога
се работи за иднината на Македонија и на граѓаните на сите
други балкански држави. Ако Велика Британија, која во 2005
година беше најголемиот лобист за статусот кандидат за членство,
отворено порачува дека дури и да ги завршиме сите потребни
реформи ќе следува вето при влезот, тогаш треба отворено да
се запрашаме дали реформите, освен ако тие не се корисни за
односите во државата, воопшто треба да се случат
Пишува | Горан Момоироски
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М

акедонија, се разбира,
нема друга алтернатива за стратегиските
приоритети. И културно, и
цивилизациски, и економско–
финансиски земјата припаѓа
на ЕУ и на НАТО, и патот до
целта мора да се продолжи.
Но, притоа мора да се знае
што точно нѐ чека по тој пат,
како што мора да се предвиди
дека на крајот на патот нѐ чека
провалија. Во играта со моркопеток, 27 мај 2016 година
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колумна
на официјален Лондон, ниту,
пак, се позиции на Европската унија, тие треба да се анализираат многу внимателно
затоа што се дел од европската
реалност во која засега нема
место за Македонија. Според
екстрактот од дебатата што се
однесува на проширувањето,
застапниците за напуштање
на ЕУ тврдат дека приемот на
Македонија и на други земји
од Западен Балкан, минус Косово плус Турција, ќе се случи
во 2020 година, односно три
и пол години по британскиот
референдум. Се разбира, противниците на останувањето во
ЕУ го презентираат тоа како
закана, а не како ветување.
Според проверката на реалноста на ова тврдење, Британскиот јавен радиосервис или
популарното „Би-Би-Си“, такво
нешто не е можно затоа што,
прво, земјите наскоро нема да
станат членки на ЕУ и, второ,
дури и кога ќе ги исполнат
критериумите, тие ќе добијат
вето од Велика Британија и од

вот и со стапот мора да се знае
дека по патот ќе има различни
моркови кои ќе нѐ тераат по
различни патеки, но и дека има
различни големини стапови
во зависност од различните
интереси на различни земји.
Во минатото Македонија била
сведок на судир на интереси
на различни држави од ЕУ и
од НАТО кога една земја ни
продавала одредена опрема
и софтвер, а друга упорно се
обидувала да го урне постигнатиот договор дури давајќи
ни слична опрема и софтвер
бесплатно само за да оствари
некои свои интереси со корис18
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тењето на нејзината опрема
од македонските институции.
Вакви примери ќе има многу.
Во зависност од интересите
на големите и моќни држави, иако и малите и навидум
послаби нема да пропуштат
да заработат на наш грб, Македонија ќе биде притискана да
прифати работи што нормално
не би требала да ги прифати. И
овде не говориме за исправање
на кривите банани и краставици кои, според европското
законодавство, не смеат да се
продаваат на пазарите, како
што пренесуваат британските медиуми, туку за сериозни
политички и социјални теми
www.republika.mk

другите 27 земји-членки. Се
работи за еден од темелите на
британската и на европската
демократија – „Би-Би–Си“ кој
добро знае што мисли Даунинг
стрит 10 и кој тврди дека Македонија ќе добие вето не само
од Грција и од Бугарија, туку и
од сите други земји-членки на
Унијата.
На сето тоа треба да се додаде
дека застапниците за излегување на Велика Британија од ЕУ
дури се оградуваат од политиката на проширување како европска, но не и британска, што

може да биде особено опасно
ако референдумот не успее, а
Борис Џонсон и другите евроскептици утре ја водат британската влада. Со други зборови,
дури и со пораз на „НЕ кампот“,
Македонија и Балканот треба
да знаат дека проширувањето
нема да постои во досегашната
форма. Таквиот став е поткрепен и со анализите според кои
до 2030 година меѓу 2,6 и 5 милиони луѓе од потенцијалните
нови членки ќе станат граѓани
на островот.

Главниот проблем за Велика
Британија, се разбира, не се Македонија и Црна Гора со вкупно
3 милиони жители, туку, пред
сѐ, Турција со своите 80 милиони жители, од кои голем дел
би сакале да емигрираат во ЕУ.
Ако Македонија биде ставена
во пакет со Турција, што е сѐ
поизвесно, тогаш треба да се
очекува дека и да ги прифати
сите реформи - да ги смени
името на државата, нацијата
и јазикот - повторно нема да
биде дел од ЕУ. �

кои од корен можат да ја урнат македонската стабилност.
Како изгледа тоа најдобро се
виде во 2004 година кога во
замена за признавањето на уставното име од САД и можен
кандидатски статус во ЕУ, со
законот за територијална поделба се согласивме да ја поделиме Македонија како што
и најголемиот душман не би
успеал да ја подели.

Но, да се вратиме на дебатата
за проширувањето на ЕУ во
контекст на референдумот за
излегување на Велика Британија од Унијата. Иако информациите од дебатата не се став
www.republika.mk
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Рекоа, не порекоа
Митко
Чавков
Информациите кои прет
ходеа на апсењето на
Чауш и пронаоѓање на
новите хард диск и УСБ
беа во контекст на конкретни случаи на закани кон лица и уцени за да се
изнудат пари и практично уцените беа со објавување на тие содржини. Одговорно тврдам дека не
се предадени сите материјали и одговорно тврдам
дека се нема контрола врз нив бидејќи, се разбира,
многу поединци од криминалното подземје имаат
пројавено интерес за овие содржини.

|

Личност на неделата

|

Петре станој
купуем

|

Личност на неделата

|

Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
Ние имаме две опозиции. Една официјална,
СДСМ со неколку сателит или човек-партии со
нив и уште една, би ја нарекол платена опозиција, иако индиректно и оваа
првата користи од средствата на втората. Веројатно
некој проценил дека кога СДСМ е во опозиција, не
може со сопствени сили да се избори кај граѓаните
за освојување на довербата и затоа вложува големи пари да им помага. И така е, еве повеќе од две
децении. Сите НВО кои се финансирани од Сорос,
кога е на власт ВМРО, работат, се борат повремено
и протестираат против нас, а кога е на власт СДСМ,
главно работат проекти што се поддржани од СДСМ.
Значи, некој однадвор секогаш низ овие две и пол
децении плаќа да му се помогне на СДСМ. Прво,
затоа што со таков избор на кадри во раководството
неспособни се самите да дојдат на власт или да се
одржат на власт и, второ, затоа што некој сака тие
да се на власт заради некој негов интерес. Никој не
дава толку пари без да има некој интерес од тоа.

Александар
Пандов
Со големо жалење сакам
да ја информирам македонската демократска
јавност дека денешната
дебата закажана во ЕУ
инфо центар е откажана. Да појаснам дека на дебатата бевме поканети триесетина граѓански и невладини здруженија од кои само јас како претставник на
ГДОМ, а сите останати како поддржувачи на „Протестирам“. Темата беше улогата на граѓанскиот сектор
во политиката. Поради закани за бојкот, а и најавени
протести на „шарените“ пред канцеларијата на ЕУ
поради моето присуство како претставник на ГДОМ,
дебатата е откажана од безбедносни причини. Па,
морам да прашам, до толку ли се плашат од мене и
ГДОМ „шарениве“ или толку им е демократскиот
капацитет за разговор и дебата?

Делегацијата на Европската унија во Македонија објави дека „од
безбедносни причини“
ја откажала средбата со
невладините организации, која била закажана за вчера. Ординерна лага! Какви „безбедносни причини“,
какви бакрачи! Кого тоа мавтосува канцеларијата на
ЕУ? Вистинската причина за пропаѓањето на овие
„консултации“ е позната – дваесетина невладини
организации немаат намера да седнат на иста маса
со насилници и комплетни идиоти, со џукели на
Груевски, какви што се водачите на ГДОМ. Со нив
нема разговор сега и нема да има ни во иднина!
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Петре Шилегов
Роден:
12.6.1969 година во Скопје
Професија:
адвокат на тие со парите
Хоби:
режимско профитерство

К

Бранко
Героски

Маја
Коцијанчич

ој е Петре Шилегов?
Ова прашање и „Гугл“
го знае мижечки, па ако
впишете во пребарувачот
„петр...“, веднаш ве води до
еден наш дамнешен текст
со наслов „Кој е Петре Ши
легов“. Веднаш по постите
и гостите, во првите трезни
денови од 2014 година овој
текст е прв од безбројте што
ќе следуваат за тазе гласно
говорникот на најголемата
опозициска партија.
Човек на Бучковски, трн во
окото на Шекеринска, ад
вокатот Шилегов не е ново
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име на политичката сцена.
Тој е човек на СДСМ од вре
мето на Црвенковски и на
Бучковски. Неговото име се
појавува во неколку афери,
или како адвокат или како
претседател на второсте
пената владина комисија
за набавки. Каде и да се по
јавил досега, секаде имало
многу пари. Ама многу. И
секогаш тие многу пари се
лепеле за него.
Кој е Петре Шилегов? Фраер
на квадрат. Поточно, на тол
ку многу квадрати колку што
немаат заедно сите шатори
на Илинденска. Не ти бил Пе
тре роден за шатори, за тие
тесни простори. И не е важно
како ќе се родиш, туку како
ќе се снајдеш, кого сѐ ќе пре
лажеш. Ете, Петре прелажа
цела партија, цела опозиција!
И затоа е фраер. Ги извади
на тротоари, во најтоплото,

ги седна на жешкиот асфалт
и им рече: „Ова не е држава,
ситуацијата е за никаде, има
за сите, а тоа не е добро, тоа
никако не е добро, повисоки
плати, повисоки пензии, уа
субвенции (толпата: Уааа!)!
Скокна минималецот, Груев
ски е диктатор! Живееме под
режим, ќе се задолжуваме за
да купуваме станови. Па, др
жава ли е ова?! Уаааа! (толпа
та: Уааа!)“. И таа олеснет во
душата, натежнат во џебот,
жртва на режимот, задникот
во „аудито“... не, не, во „мер
цедесот“... сеедно, важно да
вози, женичката под рака, со
минималецот замина по зае
мот. Квадратче овде, стотина
квадрати онде, овде „мерце
дес“, онде „ауди“, паричка на
картичка - жртва на режимот!

најцрното гледаат зелено,
шушкаво. Во најтешки
те моменти за народот, а
тој како дел од него, при
повисоки плати, повисо
ки пензии, шатори пред
влада, замајана опозиција,
шарлатанска парадна опо
зиција, Петре турира со 100
илјади евра по „Партизан
ска“: „Станој купуем, станој
купуем“.

Кој е Петре Шилегов? Петре
е просечен адвокат, со пла
та од 23.000 денари, пра
теник со плата од 60.000
денари. Петре има куќа од
306 квадратни метри, три
стана, два луксузни авто
мобила, злато, уметнички
предмети, скапи часовни
ци, удели, акции, готовина,
Петре е жртва на режимот
Кој е Петре Шилегов? Ре тешка еден милион и 60 ил
жимски профитер. Класи јади евра. Не, Петре не спие
чен, како тие воените. И во во шатори. � (Р.Р.)

Во однос на Договорот
од Пржино, изјавата
е повеќе од јасна. Ние
веруваме дека сите партии мора да го зачуваат
и почитуваат Договорот од Пржино што го постигнаа минатата година. Тој содржи круцијални елементи што се во интерес на државата и на луѓето.
Изјавата е јасна и вели дека начин за напред треба
да се најде од сите политички партии заедно преку зрел дијалог, инклузивност и посветеност на
демократските принципи и потребните реформи,
како и имплементација што ќе ја врати земјата на
евроатлантскиот пат.

Сафет
Бишевац
Jас тогаш отидов и со една
бројка на луѓе кои не го
вклучуваат мозокот, тоа
е суштинскиот проблем
на оваа држава. Јас реков
дека 500.000 луѓе во оваа држава не го вклучуваат
мозокот и тоа е факт, ние сме денеска во таа ситуација.
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ЕКОНОМИЈА

Шпекулациите за девалвација на денарот го зедоа својот данок
Хаосот што настана во април со повлекувањето на заштедата од
банките и паничното купување девизи од граѓаните, ги наполни
џебовите на менувачниците додека ги оштети сите други. Освен
штедачите што ја повлекоа заштедата, во загуба беа и луѓето што
требаше да патуваат, кои мораа да дадат повеќе денари за да купат
девизи поради пораст на нивната вредност во менувачниците
ковито го прикажа и Зоран Јовановски во магазинот „Економија
и бизнис“.

Кај секоја турбуленција на девизниот пазар која е вештачки
произведена и не се должи на
реални економски параметри,
некој излегува како добитник,
а некој како губитник. Редот
на настаните е многу едноставен. Кога има турбуленција на
девизниот пазар, расте вредноста на странските валути.
Ако сакате да купите евра,
треба да платите повеќе денари. Сте ги дале денарите, сега
имате евра. Во ситуација кога
економските фундаменти се
стабилни, бурата ќе помине
и работите ќе се смират. Како
последица на тоа и вредноста
на еврото ќе падне таму каде
што била на почетокот. Во тој
момент бидејќи сѐ е стабилно, ќе сакате да ги продадете
еврата затоа што ви требаат
денари, но ќе ги продадете по
цена пониска од таа по која сте
ги купиле. На крајот, ќе завршите со помалку денари одошто сте имале на почетокот
пред да ги купите еврата. Патем, загубата е уште поголема
ако до денарите со кои сте ги
купувале еврата сте стигнале
преку раскинување на орочен
денарски депозит, па место
да ја добиете предвидената
камата како за орочен депозит, сте добиле камата како за
депозит по видување. Тоа се
моменти кога секој во државата, власт, опозиција, медиуми, граѓани, треба да го даде
својот придонес. Потребно е
одговорно однесување, да го
сочуваме разумот. Има работи, како што се стабилноста
на цените и стабилноста на
девизниот курс на денарот,
кои се општо добро, градени
се со години, со децении – на�

Граѓаните ја вадеа заштедата,
сега ја пребројуваат штетата
Пишува | Александрија Стевковска

М

акедонските граѓани загубија 4 милиони евра само
во април како резултат на
паничното повлекување на депозитите од банките, како и поради претворањето на денарите во
девизи. Сето тоа се случи поради
лажните шпекулации дека ќе следува сериозно уривање на вредноста на денарот, односно дека
ќе има девалвација. Залудни беа
апелирањата од Народна банка
дека нема место за паника и дека
курсот на денарот е стабилен.
Загубата не може да се надомести
со ништо. Сепак, со брзата интервенција на НБРМ спречено е
штетата да биде поголема.
За среќа, интервенциите на
НБРМ го спречија поинтензивното зголемување на штетата.
Состојбата се нормализира,
довербата во банките не е
нарушена и покрај подмолните обиди таа да се намали.
�
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Населението, сепак, ја задржа
довербата во банките и постепено ја враќа заштедата, со оглед на тоа дека тие и натаму
остануваат најздравото ткиво
на македонската економија.
Поради таквата состојба и
експресните реакции на надлежните институции, очекувам набрзо референтната
каматна стапка на НБРМ да
се намали, а каматните стапки кај најголем број банки да
останат непроменети – смета
универзитетскиот професор
Томе Неновски.
Дека паниката го прави своето,
потврдуваат и социолозите.

Кога луѓето се изложени на
некои шпекулации, нивниот
мозок реагира панично и ги
втурнува во ситуации кои
манифестираат невообичаено однесување. А, човекот е
�
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Кај секоја
турбуленција
на девизниот
пазар која
е вештачки
произведена
и не се должи
на реални
економски
параметри,
некој излегува
како добитник,
а некој како
губитник

најчувствителен во односите
со семејството и со парите, кои
му се гаранција за нормален
живот. Кога тоа што сте го
штеделе доаѓа во опасност,
реална или шпекулативна,
нормално е да реагирате, во
овој случај со повлекување
на денарите од банка и нивно претворање во девизи. Во
таа панична реакција никој
не размислува дали ќе биде
оштетен, односно смета дали
го спасува тоа што е негово.
Штетите се пребројуваат после. Поради тоа, во секоја ситуација треба да се подзастане
и трезвено да се размисли што
да се преземе, дали да се вадат пари од банка, дали да се
претвораат во девизи, во што
голема улога има довербата во
системот и во институциите велат социолозите.
Тоа што им се случи на граѓаните
на Македонија во април, најсли-

Шпекулациите ги отфрли и
гувернерот на Народна банка
порачувајќи дека економските фундаменти на државата се
здрави, а шпекулациите оркестрирани.

пиша Зоран Јовановски, банкар
и поранешен потпретседател
на СДСМ.

Од НБРМ и официјално пресметале колкава е загубата на
домашните штедачи во април.

Над 217 милиони денари достигнува загубата на економските субјекти врз основа на
неостварени камати поради
предвремено повлекување на
орочената денарска заштеда
во април 2016 година. Граѓаните ќе бележат и трошок врз
основа на курсна разлика кога
повторно ќе ги претвораат
купените девизи во денари,
кој се проценува на околу 23
милиони денари - соопштија
од Народна банка преку нивната
страница на „Фејсбук“.
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Во периодов речиси целосно е запрено повлекувањето
на депозитите од банките по
шпекулациите во врска со
политичката криза во Македонија. Во текот на април
се повлечени 1,8 процент од
депозитите во банките, што
е прв таков случај по повеќе
години постојан раст на депозитите. Сепак, освен што е
запрен овој негативен тренд,
има показатели дека граѓаните ги враќаат депозитите во
банките поради што сметаме
дека најлошото е завршено
- изјави гувернерот на НБРМ,
Димитар Богов.
�

�

Хаосот што настана во април со
повлекувањето на заштедата
од банките и паничното купување девизи од граѓаните, ги
наполни џебовите на менувачниците додека ги оштети сите
други. Освен штедачите што ги
повлекоа заштедите, во загуба
беа и луѓето што требаше да
патуваат, кои мораа да дадат
повеќе денари за да купат девизи поради пораст на нивната
вредност во менувачниците. А,
шпекулациите за девалвација
на денарот не беа први. Речиси
пред секои избори од 2006 година наваму, а особено парламентарни, во јавноста се шират шпекулации за девалвација. Паника
дека ќе се намали вредноста на
денарот се создаваше во 2008
година, 2011 и во 2014 година.
Шпекулациите за девалвација ги
отфрлија и претставниците на
банките и Народна банка, но и
други финансиски организации
што го анализираат домашниот
финансиски пазар. Здружението
за банкарство во таа ситуација

објави дека банките имаат вишок ликвидност и дека се подготвени да ги сервисираат сите
потреби на граѓаните, кои можат
слободно да располагаат со своите пари, независно дали сакаат
да ги менуваат во евра или обратно, да ги подигнат или орочат.

Речиси пред
секои избори
од 2006 година наваму, а
особено парламентарни,
во јавноста
се шират
шпекулации за
девалвација

По зголемувањето на каматите
на благајничките записи од 3,25
на 4 проценти, Богов истакнува
дека засега нема потреба од дополнително зголемување.

Засега ситуацијата се стабилизира, потребните сигнали
се пратени и веќе гледаме одговор од банките, кои ги зголемуваат каматите на депозитите. Сметаме дека засега ќе
нема потреба за дополнително
зголемување, но остануваме
будни и подготвени да употребиме мерки од монетарната
политика ако се неопходни
за да се зачува макроекономската стабилност - истакнува
Богов.
�

Гувернерот на НБРМ вели дека
е можно централната банка да
ги намали каматите ако политичката криза наскоро биде
решена и веќе нема шпекулативни напади врз стабилноста
на денарот. �
петок, 27 мај 2016 година
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македонија

Подгответе се, банките ќе умрат

Потпишани решенијата за
119 социјални станови

НБРМ: Намалена побарувачката
на девизи од физички лица

Современиот банкарски систем со тек
на време ќе изумре, а клиентите ќе отвораат сметки директно во Централната
банка, смета директорот на Сбербанка,
Герман Греф.

Народната банка на Република Македонија информира дека е намалена
побарувачката за девизи од физички лица, по евидентираниот висок
и невообичен пораст во последната
недела од минатиот месец.

По преземените мерки од страна
на Народната банка, обезбедување
на потребна девизна ликвидност
преку интервенции на девизниот
пазар и зголемување на основната
каматна стапка на 3 мај годинава,
движењата постепено се нормализираат, што се согледува преку
континуирано намалување на побарувачката за девизи од страна на
физичките лица - наведува НБРМ во
информацијата објавена на својата
страница на „Фејсбук“.

- Сите функции се апсолутно постепено заменливи со алгоритми. Тие
можат да доведат до тоа банкарскиот
систем да се доведе на едно ниво, односно на Централната банка – и тоа е
сѐ. Сите ќе отвораме сметки во Цен-

�

Вкупно 119 добитници на социјални
станови од Прилеп, Ресен и од Демир
Хисар, конечно, ќе ги добијат становите
и процесот е завршен. Решенијата ќе им
стигнат по пошта на сите добитници на
социјални станови. Од вкупниот број
станови, 76 се во Прилеп, 25 во Демир
Хисар и 18 во Ресен.

Сите граѓани што се на конечната
листа може да си ги добијат своите
�

Турци, Срби,Грци Холанѓани, Бугари
- ова се граѓаните од топ-петте земји
што лани уживале во туристичката
понуда на Македонија. Главна дестинација се туристичките понуди на охридското крајбрежје, како и посетата
на метрополата Скопје, но добар дел
од туристите уживале и во македонските бањи и планински капацитети.
Ова го покажува годишната публикација за туризам на Државниот завод за
статистика, која регистрирала повеќе
туристи и повеќе ноќевања од претходната година. Според неа, Македонија
лани ја посетиле 816.067 туристи или
80.417 повеќе од претходната година,
кои оствариле 2.394.205 ноќевања во
домашните туристички капацитети
или се реализирани 198.322 повеќе
ноќевања од претходната година. Податоците покажуваат дека низ земјава
патувале 485.530 странски туристи или
60 илјади повеќе од 2014 година, како и
330.537 домашни туристи, кои биле 20
илјади повеќе од претходната година.
24
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тралната банка, а другото е техника.
Јас за себе подготвувам таква иднина
- изјавил Греф.
Директорот на Сбербанка прогнозира
и крај на банкарските картички, тоа
е анахронизам, кој, според него, ќе го
убијат новите технологии. Тој вели дека
во Сбербанка сега користат технологии
на скенирање на дланките, како и дека
работат на технологија на препознавање на гласот и на лицето.

Грција ги прифати мерките за штедење

Со ова завршува голотата на овие граѓани што добија социјални станови.

Турци, Срби,Грци Холанѓани,
Бугари - најмногубројни
туристи во Македонија

свет

Бизнисот оваа недела

станови. Ова е важно прашање за социјално ранливите семејства од трите
градови: Прилеп, Ресен и од Демир
Хисар. Решенијата се потпишани и
сите добитници ќе ги добијат по пошта во рок од 15 дена. Потоа тие ќе
потпишат договор со Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и со деловен простор. Најважно
е граѓаните да видат дека кога има
координација меѓу министерствата,
работата веднаш се завршува - истакна министерот за транспорт и врски
Владо Мисајловски.

Пораст на просечната плата во март
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во март 2016 година изнесува 22.053 денари и бележи
пораст од три отсто, објави Државниот
завод за статистика.Зголемувањето се
должи на повисоката просечна месечна
исплатена нето-плата по вработен во
секторите: административни и помошни услужни дејности за 16,8 отсто, информации и комуникации за 14,6 отсто
и градежништво за 12,8 отсто. Зголемување на просечната месечна исплатена

Грчките пратеници ги прифатија
новите мерки за штедење што ги
бараат меѓународните доверители
како услов за исплата на следниот пакет странска финансиска помош, пред средбата на еврогрупата. Прифатен е нацрт-законот, кој
предвидува автоматски корективен
механизам доколку дојде до непочитување на буџетската дисциплина и
дополнителни мерки за забрзување
на приватизацијата на државните
компании и зголемување на индиректните даноци.Со новиот закон
грчката влада сака да собере 1,8
милијарди евра преку зголемените
даноци на горивата и услугите во

угостителството, како и во јавниот
сообраќај. Данокот на пијалак и на
храна, вклучително и консумациите
во рестораните и во баровите, би се
зголемиле од 23 на 24 отсто, според
новиот закон. Данокот на билетите
за локалниот и за меѓуградскиот
јавен сообраќај, исто така, би се зголемиле на 24 отсто.
Поголема стапка за данокот на додадена вредност (ДДВ) се воведува и на
цигарите, на фиксните телефонски
линии и на телевизиската претплата.
Зголемените давачки наменети за
хотелското сместување во Грција ќе
бидат воведени од 2018 година.

Просечната месечна бруто-плата по
вработен во март 2016 година изнесува
32.392 денари и бележи пораст од три
проценти.

Зголемена наплатата на даноци за првиот квартал во споредба со лани

Од почетокот на годинава банкротирале 27 нафтени компании

Во првиот квартал и во април годинава, износот на наплатените даноци е повисок во споредба со истиот
период лани.

Повеќето инвеститори се свесни дека во
нафтениот сектор се случува вистински
масакр. Темпото на новите банкроти
се забрзува, а веќе се погодени дури и
поголеми компании. Во април се објавени 11 нови банкроти што носат значителен должнички товар од речиси 15
милијарди долари, од кој поголемиот
дел е необезбеден.

Податоците од 2015 година покажуваат задоволително ниво на наплата на
даноците, а и добар тренд на наплата

www.republika.mk

„Икеа центри“, филијала на шведскиот гигант за производство
на мебел „Икеа“, донесе одлука
да продаде 23 продавници низ
Европа. Според „Ројтерс“, компанијата сака да го искористи
моментот кога пазарот за комерцијални недвижности е во пораст, а каматите се на ниско ниво.
„Икеа центри“ е филијала на шведскиот производител на мебел и
има околу 40 трговски центри во
Европа, Русија и во Кина. Вредноста на вкупниот недвижен имот на
компанијата „Икеа центри“ се проценува на околу 10 милијарди евра.
Одлуката за продажба не е поради
недостиг од пари, туку стратегиска
одлука за да се фокусираат на затворени објекти за продажба

Потрошувачите ги
чуваат парите

нето-плата по вработен, во однос на
претходниот месец, е забележано во
секторите: информации и комуникации за 10,7 отсто, административни
и помошни услужни дејности за 9,3
отсто и рударство и вадење камен за
шест проценти.

во првиот квартал од оваа година и
април. Наплатата се движи во предвидените проекции и апсолутниот
износ на наплата е зголемен во однос на истиот период во 2015 година.
Параметрите за овој прв временски
период од годината не покажуваат
тренд на намалување на даноците.

„Икеа“ продава 23
продавници низ Европа

Во првите два месеца од 2016 година има
девет, а во март седум нови банкроти. Во
меѓувреме, април е месец со најмногу
банкрот на нафтени компании за последните две години. 11 компании поднеле
известувања за стечај, но уште поважно
за инвеститорите е дека четири од нив
се на јавни претпријатија со долгови од
повеќе од една милијарда долари
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Потрошувачите во светот сѐ потешко се одрекуваат од своите
пари, заклучуваат финансиските
лидери на Г7 најразвиени светски
економии, кои се состанаа во Јапонија.Постојат многу причини поради кои потрошувачите ги чуваат
своите тешко заработени пари,
што поради ограничената куповна
моќ, бидејќи буџетот едвај им ги
покрива основите трошоци, а и
поради мала заштеда, поради што
се одлучуваат да штедат место да
трошат. Новиот тренд во јавните
потрошувачки навики има „домино-ефект“ на светската економија, а министрите за финансии
на Г7 наведуваат дека фискалниот
конзерватизам доведе до големи
дилеми во светот, со оглед дека
компаниите и фабриките произведуваат стока, која потрошувачите
не ја купуваат.
петок, 27 мај 2016 година
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СВЕТ

СЕ НАВЕСТУВА ЖЕСТОКА ИЗБОРНА ТРКА ВО САД

Зошто расте рејтингот на Трамп?
Тој добива сѐ поголем дел од гласовите
на републиканците - иако некои истакнати
републикански лидери, како спикерот
на американскиот Конгрес, Пол Рајан,
сѐ уште не се залагаат за поддршка на
очигледниот кандидат на нивната партија.
Но, останатите републиканци застануваат
зад Трамп во голем број, надминувајќи ја
разликата со поддршката на Клинтон меѓу
демократите, која беше поголема во
почетокот на кампањата

П

о завршувањето на же
стоките партиски прели
минарни избори на кои
Доналд Трамп и неговите про
тивници си упатија разни на
вреди, очекуваниот кандидат
на Републиканската партија за
кратко време го обедини огром
ното мнозинство републикански
гласачи околу една цел: победа
над Хилари Клинтон, неговиот
потенцијален демократски про
тивник.

Влегувајќи во општите избори
со околу 7 поени зад Клинтон,
Трамп брзо го избриша поголеми
от дел од разликата. Почнувајќи
од петокот, предноста на Клинтон
се сведе на околу 2 поени, спо
ред просекот на анкетите што
ги спроведе „Хафингтон пост“.
Анкетите на „Фокс њуз“ од мина
тата среда, пак, покажуваат дека
Трамп води пред Клинтон.
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Која е главната причина за пора
стот на популарноста на Трамп во
текот на изминатите неколку не
дели? Тој добива сѐ поголем дел
петок, 27 мај 2016 година

од гласовите на републиканците
- иако некои истакнати репуб
ликански лидери, како спикерот
на американскиот Конгрес, Пол
Рајан, сѐ уште не се залагаат за
поддршка на очигледниот канди
дат на нивната партија. Но, оста
натите републикански гласачи
застануваат зад Трамп во голем
број надминувајќи ја разликата
со поддршката на Клинтон меѓу
демократите, која беше поголема
за време на почетните фази на
кампањата.
- Републиканците се обедину
ваат околу Трамп и од голема
корист за него е да нема други
републикански противници
што постојано ќе го напаѓаат
- вели Џеф Гeрин, демократски
анкетар и стратег на „Приор
 ите
тите на САД“.

Податоците укажуваат на тесна
трка наесен, со околу десет или
повеќе држави што, најверојатно,
ќе бидат одлучувачки во „Избор
ниот колеџ“ - сите во согласност
со поновата историја.
www.republika.mk

Во националната анкета на „Фокс
њуз“, Трамп води пред Клинтон
меѓу сите регистрирани гласачи,
45 проценти наспроти 42 процен
ти - пресврт од минатиот месец
кога Клинтон имаше предност од
7 поени, 48 проценти наспроти 41
процент. Во последната анкета на
„Фокс њуз“ 83 проценти од само
идентификуваните демократи ја
поддржуваат Клинтон, а Трамп

го поддржуваат 82 проценти од
републиканците. Водството на
Трамп се должи на 16-те поени од
независните гласачи, 46 проценти
наспроти 30 проценти.
Една анкета на „Си-Би-Ес њуз“ и на
„Њујорк тајм“ спроведена во текот
на приближно истиот перио
 д пока
жа дека Клинтон води за 6 поени,
47 проценти наспроти 41 процент.

Но, како и во анкетата на „Фокс
њуз“, Клинтон го има приближно
истиот процент на поддршка кај
демократите (88 проценти) како
Трамп кај републиканците (85
проценти). Анкетата на „Си-Би-Ес
њуз“ и на „Њујорк тајм“, за раз
лика од анкетата на „Фокс њуз“,
покажа изедначена трка меѓу не
зависните гласачи.
Анкетите спроведени во текот
на изминатите две недели во
Флорида, Охајо, Пенсилванија,
Њу Хемпшир, Аризона и во Џор
џија покажаа дека разликата ме
ѓу кандидатите е околу 5 поени.
Заедно, овие држави носат 98
изборни гласа.

Други податоци, исто така, ука
жуваат на обединување на ре
публиканците околу Трамп, во
комбинација со, или токму по
ради, популарноста на Клинтон
- како примарен двигател зад
тесната трка.

„Галуп“ го следеше мислењето
на сопартијците на кандидатите
и интервјуата спроведени од 12
до 18 мај покажаа дека рејтингот
на Трамп меѓу републиканците
(65 проценти го поддржуваат, 30
проценти не го поддржуваат) е
сличен со рејтингот на Клинтон
меѓу демократите (66 проценти
ја поддржуваат, 29 проценти не
ја поддржуваат).

Зголемениот број гласови од ре
публиканците за Трамп е само
половина од приказната. Подато
ците на „Галуп“ покажуваат дека
популарноста на Клинтон меѓу
демократите опаѓа - таа загуби
четири поени во текот на неде
лата меѓу двете најнови истра
жувања на „Галуп“.

И двајцата кандидати останува
ат историски непопуларни меѓу
пошироката група од сите Аме
риканци: податоците на „Галуп“
покажуваат дека само 34 про
центи од возрасните граѓани го
фаворизираат Трамп, во според
ба со 39 проценти што ја фавори
зираат Клинтон. Мнозинството
Американци имаат негативно
мислење и за двајцата.
петок, 27 мај 2016 година
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Прекрасно откривање на планината и на нејзината
раскошна убавина во секое време од годината
Меѓу независните гласачи, рејтин
гот на Трамп се подобри откако ги
победи останатите ривали од Репуб
ликанската партија на прелиминар
ните изборите во Индијана на 3 мај.
- Неговиот рејтинг меѓу републи
канците, секако, се подобрува. И
тоа ќе биде клучно, да се зачува
тој рејтинг - рече Патрик Мареј,
директор на истражувачкиот ин
ститут при Универзитетот „Мон
маут“ во Њу Џерси.
Но, во моментов независните ја
набљудуваат оваа популистичка
порака, која одекнува, барем до
дека демократите се борат меѓу
себе, вели тој.

Републиканскиот анкетар Келиен
Конвеј истакна и други подобрува
ња во рејтингот на Трамп вклучу
вајќи го и фактот дека беше изед
начен со Клинтон во анкетата на
„Фокс њуз“ спроведена меѓу гласа
чите со универзитетска диплома, а
освоил 35 проценти од гласачите
помлади од 35 години.
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- Неодамнешното напредување на
Трамп во анкетите претставува и
обединетост на обичните репуб
ликански гласачи и знак за поши
рок тренд. Поддршката за него не
расте само меѓу републиканците
- вели Конвеј додавајќи дека Трамп
направил голем напредок во проце
сот на обединување на партијата зад
неговата кандидатура.
петок, 27 мај 2016 година

Иако рејтингот на Трамп несомнено
се зголемува, пак постои можност
тој да остане зад Клинтон. Со иск
лучок на анкетите спроведени од
„Расмусен репортс“, кои значително
беа пристрасни кон републикан
ците во минатото, водството на
Трамп во анкетата на „Фокс њуз“ е
неговата прва предност во однос на
Клинтон по анкетата на Универзи
тетот „Сафолк“ и на „Ју-Ес-Еј тудеј“,
спроведена веднаш по победата на
Трамп во Њу Хемпшир.
Сојузниците на Клинтон велат дека
изедначувањето во трката е при
родно и тие уште од почетокот оче
кувале Трамп да биде противникот
на Клинтон.
- Кажав уште пред неколку неде
ли, изборите ќе бидат тесни. Тоа
не беше пропаганда. Тоа беше
нашата искрена процена за тоа
како ќе изгледа трката. Мене не
ме изненадува фактот што пос
ледните анкети укажуваат на
тесна трка - вели Герин.

Но, како што ставовите против
Клинтон му помогнаа на Трамп да
ги обедини републиканците, де
мократите очекуваат истото да се
случи кога ќе заврши нивниот но
минирачки процес.

- Верувам дека Клинтон сигурно ќе
има корист од обединетост во неј
зината партија исто како Трамп.
Анкетите во 2008 година покажаа
www.republika.mk

обединување меѓу демократите
по последните прелиминарни из
бори како резултат на поддршка
та на Хилари за Обама, со што ги
поттикна нејзините поддржувачи
да го поддржат и него - вели Герин.

Конвеј, републиканскиот анкетар,
не се согласува со тоа и истакнува
дека рејтингот на Клинтон меѓу
демократите опаѓа како што се бли
жи крајот на трката, за разлика од
Трамп, чијшто рејтинг расте како
што минува времето. Конвеј вели
дека Трамп има повеќе простор за
раст меѓу републиканските гласачи
отколку што ќе има Клинтон меѓу
демократите откако ќе заврши но
минацијата.
- Таа е посилна меѓу демократите
од Трамп меѓу републиканците
веќе некое време - вели Конвеј.

И самата Клинтон верува дека пар
тијата ќе се обедини во општите
избори за да се победи заедничкиот
непријател, како што се чини дека
републиканците се обединуваат
сега.

- Верувам дека Доналд Трамп
е тоа што нѐ обединува - изјави
Клинтон минатиот четвртокот во
интервју за „Си-Ен-Ен“.
Верувам дека тоа е тоа што нѐ
обединува, рече таа.
Извор | „Полит ико“
Превод | Ана Цветаноска

Маврово има безброј причини
да живне
и во лето
Егзибициски натпревар во
скијање на вода, прецизно
слетување со параглајдери
и падобрански скокови,
планински велосипедизам
и возење слалом преку
планинарска тура Маврово
– Меденица – Маврово,
искачување на Кораб,
кружна ревијална велосипедска тура околу Мавров
ско Езеро, натпревари во
влечење јаже, фрлање
камен, брзо сечење дрва
со пила, како и спортски
риболов на ситна риба
на пловка... се дел од
спортските и рекреативните активности за кои
Маврово има потенцијал

Пишува | Невена Поповска

М

аврово е сместено на бре
гот на Мавровско Езеро и
претставува еден од најпоз
натите зимски туристички центри
во Македонија. Но, Маврово има
безброј причини да биде туристич
ки центар и во лето, и во пролет
и во секое годишно време. Го по
сетивме напролет. Нѐ дочека мир,
зеленило, тишина, само неколкуте
кучиња од селото весело потскок
нуваа околу нас и нѐ следеа доде
ка се движевме пеш до брегот на
езерото каде што се наоѓа старата
црква „Св. Никола“, која во овој пер
иод од годината е потопена.
За местоположбата, минатото, име
то и за животот во Маврово пооп
ширен опис дал македонскиот ре
волуционер Ѓорче Петров во својата
книга „Материјали по изучувањето
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на Македонија“ од 1896 година.
Според него, „Маврово било ма
кедонско село среде Мавровско
Поле, кое за даноци и за спаилак
давало по 200 лири годишно, а бег
лик - данок на добиток 200 глави“.

Некогаш Маврово било на полови
на час преку реката позападно од
денешното село, на Кожа Планина
во едно место што некогаш било
покриено само со гори, а сега е
со ливади. Инаку, името Мавро
во значи Црно Поле, и го добило
по некоја голема битка во мина
тото. Мавровското (Црно) Поле,
било потопено во 1953 година,
со цел да се направи познатото
вештачко езеро, Мавровско Eзеро.
Денес, во контекст на тоа, доказ е
старата селска црква Свети Нико
ла, која редовно може да се види
потопена во вода.
петок, 27 мај 2016 година
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Според една легенда, во мина
тото тука се одиграла страшна
битка, во која многу војници
загинале, поради што местото
го добило името „ Мавро “ од
носно „ Црно “ (поле).

Не толку одамна овде се одржуваа
и егзибициски натпревар во скија
ње на вода, прецизно слетување на
параглајдеристи и падобрански ско
кови, планински велосипедизам и
возење слалом преку планинарска
тура Маврово–Меденица–Мавро
во, искачување на Кораб, кружна
ревијална велосипедска тура око
лу Мавровско Езеро, натпревари во
влечење јаже, фрлање камен, брзо
сечење дрва со пила, како и спортски
риболов на ситна риба на пловка.
Покрај сите овие спортски и рекре
ативни активности, имаше и богата
и разновидна музичка програма поч
нувајќи од попладневните, па сѐ до

Според друго предание, пак,
тука порано доаѓале и живееле
Мавровунци (Црнорунци - Црно
волнци), Власи, кои одгледува
ле овци со црно руно од каде што
потекнува и името на Маврово.

30

Според записите на Ѓорче
Петров, името Маврово произлегува од турскиот збор
мав (маф), т.е. место што нема
ништо и ништо не признава
над себе. Дека името на Мавро
во потекнувало од зборот мав/
маф потврдува и преданието
на жителите, кое го запишал
Томо Смилјаниќ - Брадина, спо
ред кое Ајредин-паша маф го
сторил селото поради тоа што
се придружило на дебарскиот
Далип-бег.Вакви и многу други
информации може да се добијат
во Информативниот туристич
ки центар што се наоѓа во село
то Маврови Анови, на главниот
пат што води во зградата на оп
штината т.е на оддалеченост од
околу 500 метри од браната во
Маврово. Кога влеговме во пре
красната градба видовме дека
изобилуваат со информативни
материјали, проспекти, мапи
итн. Сето тоа што им е потребно
на туристите што го посетуваат
регионот. Влеат дека често ја по
сетуваат продавницата барајќи
сувенири, но и мапи за движење.
петок, 27 мај 2016 година

утринските часови. Станува збор за
тридневниот фестивал „Екогринфестивал Маврово“, кој во август се
одржува на самиот брег на Мавров
ско Езеро, на познатата локација
– игралиштето на село Маврово.
Последниот ден на фестивалот е
предвиден за чистење на локаци
јата и на околината од отпадоци и
од смет. За посетителите на фести
валот организаторот обезбедуваше
бесплатен камп во самата близина
на фестивалското случување.
Маврово продолжува да се развива
и да се гради. Шетајќи по тесни
те патеки во близина на ски-ли
фтовите забележавме и станбен
комплекс, кој сѐ уште е во градба
и кој ќе нуди апартмани за вљубе
ниците во планината со поглед на
Мавровско Езеро.

Пред неколку години Меденица ја
искачиле членовите на планинар
ското друштво „Макпетрол“.

Иако со години сум по планини
ве - некако досега не ми дојде ред
да појдам таму - барем на Меде
ница. Од оваа акција, која подолу
накратко ќе ја опишам - од вкупно
11 учесници, само двајца досега се
имаа искачено на Меденица, а за
сите Карбула беше непосетен врв.
А и двата се прекрасни - особено
Карбула е атрактивен со својата
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- Целиот комплекс, со сите
негови внатрешни и надво
решни содржини е направен
според најсовремени стан
дарди и трендови за дому
вање. Ваков тип објект недо
стига на планините. Место да
изградиме уште еден хотел,
направивме комплекс на ста
нови каде што секој може да
стане сопственик на стан во
Маврово. Придржувајќи се
кон принципот на комплетна
услуга и работејќи по мето
дот на дизајн, изведба и уре
дување до „клуч на врата”,
идните сопственици на овие
станови ќе добијат целосно
опремен дом со сите неопход
ни елементи и содржини, освен финалното опремување
на домот со мебел - ни рекоа
инвеститорите.
Ова е уште еден начин Маврово
да стане одлична дестинација
низ целата година за тие што
го сакаат планинскиот туризам.

западна страна што стрмог
лаво се спушта надолу - око
лу 1.400 висински метри - до
текот на реката Радика, пи
шува Трајче Панковски, член
на ова друштво.
Мошне импресивни фотогра
фии направиле членовите на
ова друштво: Тања Манчева,
Петар Герасимов, Марин Сто
јановски, Трајче Панковски и
други, кои ги имаат поставено
на интернет.
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Пред заминување посетивме
една од локалните кафеани,
сместена на брегот од Мавров
ско Езеро, каде што нѐ послу
жија со турско кафе, одлично
овчо сирење, домашни колба
си, топли палачинки... Домаќи
ните, инаку мошне љубезни,
низ разговорот се пожалија де
ка во овој период од годината
нема многу туристи. Единс
твената местоположба на овој
туристички центар секому му
дава можност да ужива во пре
красното откривање на пла
нината и нејзината раскошна
убавина во секое време од го
дината. И навистина е тажно
што потоплите месеци не ги
минуваме на планина.
петок, 27 мај 2016 година
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АСИСТЕНТ Д-Р ИРФАН АХМЕТИ | ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТЕС И НАРУШУВАЊА НА МЕТАБОЛИЗМОТ, СКОПЈЕ
Статистиката вели дека кај секој
трет пациент што се прегледува
со ехо, може да се забележи
некој јазол и затоа не треба
да се алармира кај пациентот
бидејќи често тие информации
се сфаќаат лошо. Околу 90
проценти од јазлите се од
бенигна форма, вели
д-р Ахмети

Секој јазол на тироидната
жлезда не значи дека ќе
се развие канцер
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

В
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о земјава постојано расте бро
јот на пациенти што имаат
нарушување на работата на
тироидната, односно штитната жлез
да, а вистинските причини засега не
се знаат. Симптомите зафаќаат ши
рок спектар, па често се игнорираат
или пациентите не ги препознаваат.
Хормоните што ги лачи тироидната
жлезда го регулираат метаболизмот,
односно енергијата - телесната тем
пература, влијаат врз функцијата на
сите органи во смисла на забавување,
односно забрзување на функцијата
на органите во телото. Тироидната
жлезда лачи два главни хормона - ти
роксин Т4 и тријодтиронин Т3 како
петок, 27 мај 2016 година

поактивен метаболит. Проблемот се
јавува поради нивно намалено или
зголемено лачење. Најчесто станува
збор за автоимуно заболување. Но,
порано причина за хипотироидизмот
беше јодниот дефицит, а со воведува
њето на суплементацијата на јод во
исхраната, причината на хипотироза
поради јоден дефицит е намалена.
Постојат и други поретки причини,
како воспаленија, мала жлезда (хи
попластична) или, пак, ако во еден
перио
 д од животот, пациентот имал
зрачење во пределот на вратот. За
среќа, хипотироидизмот се трети
ра доживотно со лекови што не се
штетни, вели асистент д-р Ирфан
Ахмети од Клиниката за ендокри
нологија, дијабетес и нарушувања
на метаболизмот.
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Од 23 до 29 мај Здружението
„Борка – за секој нов ден“ ја
одржа националната кампа
ња за подигнување на свеста
за тироидните заболувања во
Македонија, „Виолетов кар
ван 2016“. Што опфати кам
пањата?
АХМЕТИ: „Виолетовиот карван“
се организираше првпат и има
ше цел да ја подигне свесноста
на населението за болестите на
тироидната жлезда, со цел на
времено да се забележат проме
ните и знаците на тироидното
заболување и навреме да се тре
тираат за да се спречат можните
компликации. Меѓународната
недела на свеста за тироидните
заболувања првпат е организи
рана во 2007 година и во склоп

на таа недела има Меѓународен ден
за тироидно заболување, 25 мај. Кар
ванот опфати посета на седум града,
со бесплатни ехо-прегледи за да се
направи скенирање на населението
кое не е свесно дека има симптоми и
знаци за тироидно заболување. Оваа
година мотото е „Хипотироидизам
- демаскирање симптоми и знаци“.

Иако во светот има околу 300 ми
лиони луѓе што страдаат од болест
на тироидната жлезда, многумина
не се свесни дека имаат проблеми
со оваа жлезда. Зошто е тоа така?
АХМЕТИ: Најчестото заболување кај
тироидната жлезда е хипотироза ко
га има намалено лачење тироксин,
хормон кој се лачи од тироидната
жлезда. Функцијата на тироксинот
е одржување на метаболизмот на
телото, односно на енергијата. Тој
хормон влијае на сите клетки, ткива
и органи. Ако пациентот има хипо
тироза, значи има забавени процеси
во метаболизмот, како, на пример,
тешкотии со меморија, намалена
концентрација, депресија, чувстви
телност на студ, здебеленост, задр
шка на течности, нарушување на
менструалниот циклус кај жените,
болки во мускулите и во зглобови
те, кожата станува порапава, кај по
тешките форми се јавуваат отоци
на рацете и на нозете, аритмија и
брадикардија (забавена работа на
срцето), забавена работа на црева
та (запек), поспаност. Овие знаци се
јасни и обично ако пациентот забе
лежи вакви промени, се јавува на
лекар. Кај хипертирозата е обратно,
односно има забрзан метаболизам,
пациентите се хиперактивни, имаат
топла кожа, се препотуваат, срцето
им работи забрзано, имаат тахикар
дии и аритмии, забрзана работа на
цревата. И покрај тоа што консуми
раат големо количество храна, тие се
слаби и губат од телесната тежина.
Ова е јасна симптоматологија, но
постојат и благи форми на хипоти
роза и на хипертироза кои ние ги
викаме супклинички форми на двете
состојби, при што и пациентите не
им обрнуваат многу внимание на
таквите лесни, маскирани симпто
ми и знаци.
Ова е автоимуна болест. Дали те
рапијата трае цел живот?
АХМЕТИ: Во повеќето случаи. По
рано најчеста причина бил јодниот
дефицит, кој воедно бил и главна
причина за гушавост. За да ја ком

пензира потребата од тироксин
поради јоден дефицит, жлездата се
зголемува. Таквата гуша некогаш, и
покрај зголемувањето на жлездата,
со текот на времето преминува во
намалено лачење на тироксин, т.е.
хипотироза. Тироксинот е хормон
кој го контролира хипофизат преку
хормонот ТСХ. Негативната спрега
ние ја нарекуваме хормонална оска и
кога имаме ниски вредности на тиро
ксин во хипофизата се покачува ТСХ
за да го нормализира тироксинот.
Ако имаме високи вредности на ти
роксин, тогаш ТСХ е намален. Други
причинители може да бидат инфек
циите, траумите на вратот, претход
ни зрачења во пределот на вратот,
како и природни аномалии со мала
(хипопластична) тироидна жлезда
иако поретко. За среќа, хипотиро
идизмот се третира доживотно со
лекови што не се штетни за телото.
Се дава супституциона терапија и се
следи пациентот. Ретко се случуваат
несакани појави.
Дали секое заболување на тиро
идната жлезда значи дека паци
ентот ќе заболи од канцер на таа
жлезда?
АХМЕТИ: Промените што насочу
ваат на можен ризик за појава на
карцином на тироидната жлезда се
тироидните јазли. Според ехограф
ските карактеристики на јазлите
може да кажеме дека се работи за
сомнителен јазол. Кај таквите јазли,
освен преглед со ехо, се препорачува
и скенирање. Ако се работи за така
наречен топол јазол, јазол што лачи
тироксин, многу ретко, еден од пет
отсто, може да се случи да биде ма
лиген. Но, јазлите што се студени,
заедно со карактеристиките од ехопрегледот, ни даваат за право да се
сомневаме за малигнитет и да им
направиме биопсија. Резултатите од
биопсијата ќе покажат за каков јазол
се работи, дали е бениген тумор или
станува збор за карцином. Статисти
ката вели дека кај секој трет пациент
што се прегледува со ехо, може да
се забележи некој јазол и затоа не
треба да се алармира кај пациентот
бидејќи често лошо се сфаќаат тие
информации. Статистиката вели де
ка околу 90 проценти од јазлите се
од бенигна форма. Кај хипотирозата
и гушавоста има поголема шанса со
текот на животот да се појават јазли
кои подоцна би можеле да преминат
во канцер, додека кај хипертирозата
тие шанси се помали.
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Дали пациентите со нарушена
функција на тироидната жлезда
можат да живеат долг, квалитетен
и исполнет живот?
АХМЕТИ: Целта е навреме да се ди
јагностицираат заболувањата за да се
намали, односно да се спречи ефектот
на тироксинот врз ткивата, односно
врз органите. Една од таквите кара
ктеристики поради нарушување на
метаболизмот на липидитен е ате
росклерозата поради покачување на
маснотиите и притисокот кои може
да водат кон мозочен удар. Потешки
те форми (микседем) се манифести
раат со многу бавна работа на срцето,
аритмии, многу ниска температура
на телото, кома, па дури може да во
дат кон смрт. Кај хипертирозата за
брзаниот метаболизам доведува до
брза работа на срцето, аритмија, ср
цева слабост, која може да произведе
потешки компликации кои може да
му го загрозат животот на пациентот.
Затоа е потребен навремен третман,
дури и на благите форми.

Какви се препораките кај бреме
ните жени?
АХМЕТИ: Тироидните заболувања се
почести кај жени, и тоа до осум пати.
Зашто е тоа така, сѐ уште е необјас
нето, но факт е дека жената во текот
на животот преминува низ неколку
поосетливи периоди, како што се
пубертетот и првата менструац
 ија,
бременоста, првите 6 месеци по по
родувањето, менопаузата. Во чувстви
телна популација спаѓаат бремените
жени, при што многу строго треба
да се следат параметрите на хормо
ните, посебно на ТСХ и на тироксин,
и според тоа да се дава и терапија.
Левотироксинот, лек за третман на
хипотироза, е безбеден, не прави ште
та за време на бременоста, се препи
шува ако има индикација, но важно е
да спомнеме дека кај секоја бремена
жена во првите три месеци, и ако се
нормални тироидните хормони, пре
вентивно се зема јод и фолна кисе
лина. Тоа е потребно поради развој
на централниот нервен систем кај
плодот. Кај хипертироизмот терапи
јата е поразлична. Таблетите што го
намалуваат лечењето на тироксинот,
тиросупресиви, може да бидат штетни
за плодот, па затоа треба да бидат пре
пишани исклучиво од ендокринолог.
Исто така, не се препорачува зрачење
кај млади и кај жени што планираат
бременост, т.е. им се советува после
радиоиод да одбегнат забременување
најмалку осум месеци.
петок, 27 мај 2016 година
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Херојската
смрт на
војводата
Веле Марков
„Не се предаваме бидејќи
сме комити, а не бабаити
како вас. Ние знаеме како
јуначки да се бориме и
умреме за татковината“,
била првата порака на
војводата Веле Марков до
своите непријатели кога
веќе било јасно дека се
откриени и дека борбата
била неизбежна.
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

В

о текот на самата битка
војводата Веле Марков на
следниот начин ги храбрел
своите соборци: „Бидете горди,
момчиња, што ќе послужиме за
пример и да им покажеме на непријателите дека не им се плашиме. Честа е да се умре храбро“,
за малку подоцна да извика: „Ако
нема слобода, има смрт. Но чесна
и храбра!“ – Ова се само дел од последните зборови на прославениот
војвода на Македонската револуционерна организација (МРО) за
време на битката со османлиската
војска и башубозук во селото Ракитница (Демирхисарско) на 23
јуни 1902 година.
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Најзаслужен за информациите околу оваа битка да биде овековечена
петок, 27 мај 2016 година

како пример на храброст и хероизам имал деецот на МРО, Никола Киров Мајски, кој во периодот
меѓу двете светски војни дал значајни податоци за животниот пат
на Веле Марков. Исто така, вреди
да се спомене и револуционерот
Наум Томалевски, кој детално ја
опишал битката во Ракитница, но
и големиот број жители на селото, кои во подноцниежниот период дале сеќавање за овој настан.
Несомнено вреди да се спомене и
монографијата „Веле Марков“ на
писателот и историчар Здравко Божиновски, објавена 1997 година,
а преобјавена во 2002 година по
повод 100 години од смртта на овој
македонски револуционер.
Веле Марков со псевдоним Милтон,
бил македонски револуционер и
социјалист, војвода на крушевската
чета на МРО. Тој бил роден во 1870
година во крушевското село Селце.
Веле потекнувал од сиромашно семејство. Неговите родители, покрај
него, имале уште еден син и една
ќерка. Од мали години, откако научил да чита и да пишува, тој работел како козар кај извесен муслимански ага. На 23-годишна возраст,
во 1893 година, Веле заминал во
главниот град на Кнежеството Бугарија, во Софија, каде што работел
како градежен работник и столар.
Во тој период во Бугарија се ширеле
социјалистичките идеи меѓу македонската емиграција, а за тоа најзаслужен бил велешанецот Васил
Главинов. Последниот ја формирал
македонската работничка социјалистичка група кон која набрзо се
www.republika.mk

приклучил и младиот Веле Марков.
Набрзо Веле бил еден од основачите на столарскиот синдикат во Софија. Сепак, тој набрзо го напуштил
имигрантскиот живот и се вратил
во својата татковина. Прво, во 1899
година, заминал за Крушево, а потоа се населил во Битола, каде што
повторно работел како столар. Во
Битола основал социјалистички
кружок, а подоцна, на 2 јуни 1900
година во Крушево организирал
социјалистичка конференција, на
која, меѓу другото, било решено
социјалистичките групи да влезат
во МРО.

Веле Марков веќе како дел од организираното македонско револуционерно движење, во март 1901
година станал дел од четата на
војводата Никола Петров Русиснски, а веќе од август истата година
бил назначен и за крушевски војвода. Токму на оваа функција, нешто
повеќе од едногодишно нејзино
извршување ја дочекал и својата
смрт, во јуни 1902 година.

Два настана што претходеле на
оваа трагедија имале влијание во
процесите што довеле до случувањата во селото Ракитница. Првиот настан бил избувнувањето
на Крушевската афера во февруари
1902 година. Имено, османлиската
полиција успеала да фати извесен
пренесувач на оружје за организација, кој по стравичните мачења
почнал да ја отплеткува мрежата
на крушевската организација на
МРО. Како резултат на тоа голем
број крушевчани биле затворени во

битолскиот затвор. Во исто време
во Крушево се случило уште едно
предавство, односно одреден шпион во организацијата ѝ доставил
список на власта со луѓе вклучени
во крушевската организација. Повторно следувале апсења, додека
голем дел од раководителите на
крушевскиот комитет на МРО успеале безбедно да се извлечат од
градот и да се засолнат во четите.
Од друга страна, четата на војводата Марков напорно работела во
организирање на полските села,
кои административно припаѓале
во битолската, прилепската и во
кичевската околија. Поради ова,
главна цел на локалната османлиска власт било уништувањето на
марковата чета.

Вториот настан влијаел директно
на трагедијата во селото Ракитница. Имено, граѓаните на Крушево
се жалеле против полицискиот
началник во градот, Али-ефенди,
поради сексуално злоупотребување од негова страна на едно
малолетно девојче од градот. Во
Битола била создадена анкетна комисија кон која бил приклучен и
самиот Али-ефенди. Всушност, овој
настан од османлиската власт бил
искористен со цел да биде уништена револуционерната организација
во овој крај. Придружени од полицајци и војска, анкетната комисија
почнала да „работи“ според список
на сомнителни луѓе што Али-ефенди со помош на свои доушници го
имал направено. Уапсени биле голем број крушевчани, а наскоро комисијата „работата“ ја проширила
и во крушевските села. И покрај
сите затварања, малтретирања и
измачувања, жителите од околијата храбро се држеле, не предавајќи
никого и ништо. Единствено кој
подлегнал и прифатил соработка
со власта бил извесниот Стојан
Толев од селото Ракитница. Тој ѝ
посочил на власта неколкумина
свои соселани.
Крушевскиот револуционерен комитет известен за овие дејства на
Толев решил четата на Веле Марков да го ликвидира предавникот.
На ваквата одлука во почетокот се
спротивставил демирхисарскиот
војвода Јордан Пиперката, кому му
пречело навлегувањето на крушев-

ската чета во неговиот реон. Како
и да е, на 21 јуни 1902 година во
вечерните часови, откако биле преземени сите безбедносни мерки за
сместување на четата, таа влегла
во селото Ракитница, предводена
од војводата Марков. Таа имала
вкупно 15 борци, меѓу кои Ѓурчин
Наумов-Пљакот, Тирчо Карев, Ѓорѓи
Скршениот и други. Комитите биле
сместени во две куќи. Марков веднаш ги запознал претставниците
на селскиот комитет за целта на
нивната посета. Целиот нареден
ден македонските револуционери го поминале во селото. Вечерта војводата дал наредба да биде
блокирана куќата на предавникот
Толев. Меѓутоа, последниот, најверојатно запознаен со ситуацијата,
успеал во вечерните часови да се
извлече од селото. Пребегнатиот
Толев веднаш ги известил властите
за присуството на македонските
револуционери во неговото село.
Наредниот ден, 23 јуни, кога дел од
револуционерите влегле во куќата
на Толев забележале дека не бил
присутен таму. Откако бил известен војводата, кому му било јасно
дека е можно предавство, веднаш
издал наредба да се напушти Ракитница. Меѓутоа, веќе било доцна.
Селото било опколено од Черкези
од Ново Село, од војска и башибозук
од Прибалци, вкупно 150 души, на
кои во попладневните часови им
се приклучиле уште 50 војници од
градот Битола.
Јасно станало дека битката е неизбежна. Било одлучено комитите
да се забарикадираат во куќите во
кои биле сместени. Планот бил да
се издржи до вечерта, кога комитите би се обиделе да го пробијат
обрачот и да го напуштат селото,
ако во меѓувреме не пристигнела
помош од четата на Јордан Пиперката и селската милиција. Меѓутоа
Черкезите почнале да навлегуваат
во селото, каде што почнале да ги
малтретираат селаните што ќе ги
сретнале. Во една таква ситуација
од куќата каде што бил сместен
војводата се слушнале првите
пукотници. Јасно станало каде се
наоѓаат комитите. Черкезите ја опколиле куќата и по неколку неуспешни обиди да ја освојат, решиле
да ја запалат. В. Марков откако ја
уништил организациската архива,
www.republika.mk

Споменик на
војводата Веле Марков
во Крушево
издал наредба во јуриш да се напушти куќата. Трагедијата била на
повидок. Уште со самото излагање,
смртно биле погодени пет комити,
додека војводата успеал некако да
се извлече. Меѓутоа османлиите
успеале да го ранат, а потоа и да му
се прикрадат од зад грб, и да му ја
пресечат главата. На таков начин
завршил животот на војводата Веле
Марков.
Во маки починал и тешко ранетиот
Тирчо Карев, кој на крај побарал
да му биде даден револвер за да
се самоубие. Последната желба му
била исполнета! Другите комити
на чело со Ѓурчин Наумов со помош
на ноќта успеале да се извлечат
од обрачот. Тие се преоблекле во
војничката облека на загинатите
османлиски војници и така преправени ја напуштиле Ракитница.
Треба да се спомене дека во текот
на битката била мобилизирана селската милиција од околните села
и градот Крушево, но и тие, како
и четата на Пиперката, задоцниле
со пристигнувањето во селото Ракитница.

петок, 27 мај 2016 година
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Книжарницата „Матица
ексклузив“ препорачува:

1

„Два акта во шума“ од Фрида Кало

Пронајди спкокој
во својата душа
Андреј
Курпатов

2

Илина
Ведран

Одбележана „Европска ноќ на музеите“

3

Моќта на
сегашниот момент
во практиката
Екарт
Тол

Како да го
смените односот
кон животот
Андреј
Курпатов

5

Будење
Антони
де Мело

36

Сакам вакво утро

Музеите во Скопје ги отворија вратите за
посетителите по полноќ

Јас сум љубов

4

Жарко Кујунџиски (1980)
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По повод манифестацијата „Европска ноќ на музеите“
викендов беше отворена изложбата „Сакралните об
јекти и руралната архитектура на велешкиот регион“

И

зложбата се поставува како
гостување од Народен музеј
- Велес. На триесет и седум
постери е презентирано богатото
архитектонско наследство на оп
штините Велес, Чашка и Градско.

Со поставувањето на оваа изложба,
Музејот на Македонија се приклучи
на илјадниците музеи во Европа,
кои ги отворија своите поставки
за посетителите во ноќните часови
по повод одбележување на Меѓу
народниот ден на музеит е - 18 мај.
На 21 мај, покрај редовните работ
ни часови од 9:00 до 17:00, Музејот
беше отворен од 19:00 ч. до 1:00 ч.
по полноќ и влезот беше бесплатен.
Освен новоотворената изложба, по
сетителите можеа да ги погледаат
и постојаните музејски поставки.
Во Археолошкиот музеј на Маке
донија предавање одржаа руски
те археолози Андреј Мазуркович и
Екатерина Долбунова, гости од му
зејот Ермитаж од Санкт Петербург.
Со нивното предавање завршува
меѓународниот научен собир за
www.republika.mk

предисторија, кој во организација
на Центарот за изучување на преди
сторијата се одржува од 11 мај секој
ден во музеите во Скопје, Битола и
во Охрид, преку предавања, рабо
тилници и презентации на архео
лози од разни земји.

Археолозите од Русија говореа
за неолитот меѓу седмиот и тре
тиот милениум пр.н.е. Со бесп
латната музејска тура за стран
ските гости и со овој настан НУ
Археолошки музеј го одбележа
Меѓународниот ден на музеите,
а воедно им го честита денот на
сите музеолози - велат од Архео
лошкиот музеј. � (Н.П.)
�

Ах, обожавам утра
за ништо на светот не се пропушта
она што следува со изгрејсонцето
вагон полн белешки врз стар споменар
антените над градот
формираат насмевки врз небото
се будам од бучавата на
последното такси
кое ги враќа сините пијани
очи на типот
од трети што не ги
помрднува ролетните
брзам да направам тостови
го полнам ранецот со
оние романи што се случуваат
од другата страна на океанот
ги заборавам очилата
се спуштам во светот брзам
онаму зад аголот
онаму е кафулето
мојата маса
резервирана за перфектен видик
сакам да го фатам
утрото со луѓето што трчаат на работа
го полнам стомакот
со мисли и кафе што мириса
на цимет и печени бадеми
тогаш веќе може да дојдеш
да се појавиш
може да ги донесеш твоите
соништа спакувани во салфета
да порачаш ликер со вкус на портокал
да ми ја гризнеш дланката
може да истресеш виц ајде
може да ме налутиш
заборавиш на дел од секунда
да ме клоцнеш под масата
или со шепот
со глас што никој нема да го чуе
да ми кажеш едно
Т.С.
(Блу кафе, 2005)

„Два акта во шума“ е дело на мексиканската сликарка Фрида Кало
(1907-1954) која неодамна беше
продадена за рекодни осум милиони долари на аукција на „Кристи“.
Сликата лани беше изложена во
Њујоршката ботаничка градина.
Ова е највисока сум досега платена

за некое дело на Кало. Претходниот аукциски рекорд за дело на Кало
беше 5,6 милиони долари. Малата
слика масло на платно била подарок од сликарката за нејзината
пријателска филмската ѕвезда Долорес дел Рио и првпат била понудена на аукција во 1989 година. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 39.000.000 $

Филмот на лутите птици
Angry birds

Жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли
Актери: Џејсон Судеикиш,
Џош Гед,
Дени Мекбрајд
Заработка: 33.100.000 $

Капетан Америка:
Граѓанска војна
Captain America:
Civil war

Жанр: акција
Режија: Ентони Русо, Џо Русо
Актери: Крис Еванс,
Роберт Дауни Џуниор,
Сакрлет Јохансон
Заработка: 21.800.000 $

Содеди 2
Neighbors 2:
Sorority rising

Жанр: комедија
Режија: Николас Столер
Актери: Сет Роген,
Роуз Брн,
Зак Ефрон
Заработка: 11.300.000 $

Добрите момчиња
The nice guys

Жанр: комедија
Режија: Шејн Блек
Актери: Расел Кроу,
Рајан Гослинг,
Ангури Рајс
Заработка: 11.000.000 $

Книга за џунглата
The jungle book
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Жанр: авантура
Режија: Џон Фавроу
Актери: Нил Сати,
Бил Мареј,
Бен Кингсли
петок, 27 мај 2016 година
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ЗАВРШИ 69. ИЗДАНИЕ НА КАНСКИОТ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

„Златната палма“ за филмот што говори за борбата на малиот човек со системот
зависен режисер Џим Џармуш
учествуваше со два одлични
филма. Првиот беше игран
филм, а вториот долгометражен документарен филм за
музичката икона Иги Поп и за
неговата група „Д Стуџис“ со
кој во крајот на шеесетите години на минатиот век ја почна
музиката револуција.

Од Младинскиот културен центар (МКЦ) стигна најава дека на
годинашниот „Синедејс“, кој ќе се одржи од 10 до 20 ноември,
ќе може да се погледне добитникот на „Златна палма“, односно
филмот „Јас, Даниел Блејк“. Освен филмот на култниот британски
режисер, од МКЦ веќе претходно најавија дека Фестивалот во
Скопје се отвора со „Високо друштво“ – филмот на Вуди Ален
со кој се отвори и 69. издание на Канскиот филмски фестивал.
Од МКЦ велат дека во Скопје на „Синедејс“ ќе ги донесат сите
најдобри остварувања од Кан

Б

ританскиот маестро, секогаш ангажираниот Кен
Лоуч, за филмот „Јас, Даниел Блејк“ ја освои својата
втора „Златна палма“ во кариерата на Канскиот филмски
фестивал што заврши во неделата. Со ова тој се придружи во
избраното друштво на двојни
лауреати каде што се американскиот Френсис Форд Копола,
данскиот Били Аугуст, српскиот Емир Кустурица, јапонскиот
Шохеи Имамур и белгиските
режисери браќата Жан Пјер и
Лук Дарден.
Филмот е потресна приказна за
срамот поради сиромаштијата
во Европа, која е погодена од
мерките за штедење.

Светот во кој живееме е во
голема опасност бидејќи
идеите што ги нарекуваме
неолиберални водат во катастрофа. Потребен ни е друг
�

Кога првпат го видов филмот навистина силно ме погоди, а јас сум производ на
тоа време – изјави во Кан Иги
Поп. Тој потврди дека времето
на дрогата и на агресивните
настапи одамна е зад него.
�

свет и можно е да се создаде
нов – изјави Лоуч на англиски
и на француски јазик, откако ја
прими „Златната палма“.

Режисерот смета дека неолибералните реформи туркаат
милиони луѓе во Европа до границата на издржливост, посебно во Португалија и во Грција,
додека мал број луѓе се богатат
на безобразен начин.

Овој социјално ангажиран
филм говори за борбата на
малиот човек со системот, односно столарот Даниел Блејк
со кафкијански напори се бори
да го добие тоа што му следува
по инфарктот што му се случува
во Велика Британија. Блејк се
соочува со дехуманизираниот
пензиски и здравствен систем
и ја губи таа битка.
Лоуч, кој во јуни ќе наврши 80
години, е еден од основачите на
жанрот документарна драма,

Сега пијам само вино кога
вечерам и тоа е сѐ – изјави
Иги Поп.
�

која настана со комбинирање
на италијанскиот неореализам и францускиот нов бран.
Режирал филмови што освоиле
многубројни номинации и награди на престижните светски
фестивали. Покрај Канскиот,
Лоуч освоил признанија и на
Берлинскиот фестивал и на
Фестивалот во Венеција, а добитник е и на наградата БАФТА.

Пред две години Лоуч, кој важи
за еден од омилените режисер во Кан, на Фестивалот го
претстави филмот „Салата на
Џими“, во кој се раскажуваше

приказната за Џејмс Гралтон,
кој во Ирска, во триесеттите
години на минатиот век изградил сала за игранки пркосејќи
им на конзервативците и на
католичката црква.

го толкува ликот на професорот и актер во филмот. За најдобра актерка беше прогласена
Филипинката Жаклин Хосе, за
улогата на мајка во филипинскиот филм „Ма Роза“.

Споменав пензионирање
во момент на голем притисок, кога немавме снимено
ниту еден кадар, а пред нас
беше огромна работа. Тогаш
помислив дека немам сили
за да продолжам. Но, некако
успевате да ја завршите работата. Тешко е да се напушти
– изјави британскиот режисер.

Годинашниот Кански фестивал
ќе остане запаметен по фактот дека во неговата главна
програма американскиот не-

Уште тогаш призна дека снимањето филмови е работа што
тешко се напушта.
�

Тој првпат дојде во Кан во 1069
година, а првата „Златна палма“
ја освои во 2006 година.

Наградата за најдобра режија,
на големо изненадување, рамноправно ја поделија романскиот автор Кристијан Мунгиу
за одличниот филм „Матура“ и
францускиот режисер Оливие
Асејас за спиритуалистичкиот
филм што го снимил на англиски јазик.

петок, 27 мај 2016 година
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Од Младинскиот културен центар (МКЦ) стигна најава дека на
годинашниот „Синедејс“ кој ќе
се одржи од 10 до 20 ноември,
ќе може да се погледне добитникот на „Златна палма“, односно филмот „Јас, Даниел Блејк“.
Освен филмот на култниот британски режисер од МКЦ веќе
претходно најавија дека Фестивалот во Скопје се отвора со
„Високо друштво“ – филмот на
Вуди Ален со кој се отвори и 69.
издание на Канскиот филмски
фестивал. Од МКЦ велат дека
во Скопје на „Синедејс“ ќе ги
донесат сите најдобри остварувања од Кан.
Канскиот филмски фестивал е
една од најпрестижните филмски манифестации во светот.
Првпат се одржал во 1939 година, а натпреварувачки карактер добива од 1955 година. �
(А.М.Б.)

Филмот „Трговец“ на славниот
ирански режисер Асгхар Фархади ја доби наградата за најдобро сценарио, но и „Палма“ за
најдобра машка улога, која му
припадна на Шахаб Хосени, кој
38

Публиката констатираше дека
музичкиот документарен филм
на Џармуш е подобар и од многу познатиот филм „Година на
коњот“ во кој авторот се занимава со животот и со музиката
на Нил Јанг и со неговата група
„Крејзи хорс“.
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Хорската атракција ја крена на нозе публиката на „Мајски оперски вечери“

„Вива вокс“: Преку ден
правници, економисти,
археолози, доктори,
навечер хористи
Од членовите, 99,99 проценти не се професионални
музичари. До утре би ги набројувала нивните интересни
професии бидејќи јас сум единствен заталкан музичар
овде. Правници, економисти, историчари, филозофи,
продуценти, новинари, археолози, доктори, ликовни
уметници, радиоводители, фармацевти, инженери по
електротехника, туризмолози..., низ смеа ќе рече
Јасмина Лорин, диригент и основач на хорот
Пишува | Невена Поповска

Х

орскиот спектакл „Вива
вокс“, познат по изведби
те на светски познатите
хитови, вирално стримуваната
изведба на „Du Hast“, песна на
германската хевиметал-гру
па „Рамштајн“, во за нив до
бро совладаните стилови - а
капела (a cappella) и битбокс
(beatbox), настапи на големата
сцена на Македонската опера
и балет како дел од програма
та на овогодишното издание
на меѓународниот фестивал
„Мајски оперски вечери“. Пуб
ликата го поздрави нивниот
настап со долготрајни аплаузи
и со овации, некогаш и во текот
на изведбата на песните, ка
ко и на двата биса. Очигледно,
македонската публика имаше
потреба за ваква музика, а орга
низаторите на „Мајските опер
ски вечери“ го препознаа тоа.
„Вива вокс“ се вистинска хорска
приказна на Балканот. Предво
дена од својата учителка и ди

40
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ригент Јасмина Лорин, хорската
атракција составена од средно
школци, буквално, израсна од
земунската гимназија и ги осво
јува светските музички сцени.
Но, кој од нив е професионален
музичар? И со што се занимаваат
кога не пеат?

� Па, 99,99 проценти од лу
ѓето не се професионални
музичари. До утре би ги на
бројувала нивните интерес
ни професии бидејќи јас сум
единствен заталкан музичар
овде. Правници, економисти,
историчари, филозофи, проду
центи, новинари, археолози,
доктори, ликовни уметници,
радиоводители, фармацевти,
инженери по електротехника,
туризмолози... - низ смеа ќе ре
че Јасмина Лорин, диригент и
основач на хорот.

Во 2015 година ја заокружија пр
вата десетка од своето посто
ење, со спектакуларен настап
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во „Комбанк арена“ во Белград,
каде што ги промовираа нивни
от прв албум и видео.

- Во почетокот хорот се зани
маваше со класична музика и
изведуваше дела од компози
тори како Стеван Стојановиќ
Мокрањац, Волфганг Амаде
ус Моцарт и Георг Фридрих
Хендл. Од 2008 година сами
почнавме да ги пишуваме
аранжманите за песните од
изведувачи како „Квин“, АБА
(ABBA) и „Вампири“. Песни
те најпрвин се изведуваа без
придружба на инструменти,
а од 2009 година во својот
�

настап вклучивме и битбокс
- велат тие.

Вклучувањето на битбокс дош
ло сосема случајно и така хорот
почнал да изведува од музика
на Моцарт до песни од Мајкл
Џексон, Ерик Клептон, Фреди
Меркјури...
Во училишната сала во ко
ја вежбавме се изведуваше
некоја претстава и на бината
имаше микрофон... Борис како
главен аранжер се обиде да на
прави аранжман за една песна
за да видиме дали тоа ќе ни се
допадне, и нам и на публика
та. Најдовме кому најмногу му
одговара да битбоксува и тоа
беше пресвртниот момент велат тие.
�

Името го добиле во 2005 годи
на, а стилот на изведба на хорот
„Вива вокс“ поминува низ по
веќе трансформации, но денес
тоа е уникатен микс на автен

тични вокални интерпретации
на поп-рок и алтернативна му
зика надополнета со битбокс.
Изведбата на познатата песна
„Du Hast“ од германската хе
виметал-група „Рамштајн“ го
прославува хорот на интернет
во 2011 година и за само некол
ку дена ја зголемува неговата
популарност во светски рамки.
Откако медиум
 ите и светската
публика ќе дознаат за хорот, тие
се стекнуваат со популарност во
Србија и заминуваат на турнеи
во Полска, Чешка, Македонија,
Австрија, Белорусија и во мно
гу други земји, а настапуваат и
на мегапопуларниот фестивал
„Егзит“ во Нови Сад и на фести
валот „Си денс“ во Будва.
Меѓу најпознатите обработки
на хорот се нумерите „Bohemian
Rhapsody“ од Квин, „Mamma Mia“
на групата „ABBA“, „Billie Jean“ на
Мајкл Џексон, „Africa“ на групата
„Тото“, „Tears in heaven“ на Ерик
Клептон, „The sircle od life“ на
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Елтон Џон, „Аmeno“ на групата
„Ера“ и многу други.

Имаме среќа што, главно,
имаме сличен музички вкус,
па така ги избираме песните
што ги подготвуваме. А, тоа се
когаш ќе се почувствува. Кога
нам ќе ни легне некоја песна,
тоа ѝ се допаѓа и на публика
та - велат тие.
�

Нивно најголемо достигнување
е настапот во концертната сала
на Генералното собрание на Обе
динетите нации во Њујорк на 14
јануар
 и 2013 година како дел од
прославите на православната
Нова година. „Вива вокс“ е единс
твена музичка група од регио
нот која добила шанса да настапи
во средиштето на Обединетите
нации, со што се придружува на
малкутемина големи уметници
на кои им била укажана таква
чест. Хорот, исто така, настапи и
во големата сала на плоштадот
„Тјананмен“ во Пекинг. �
петок, 27 мај 2016 година
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сцена

Даниел Кајмакоски
Горд сум на мојот Даниел.
Со овој триумф ќе направи
добро дело и ќе му помогне
на семејство на кое парите
му се потребни за лекување
– изјави таткото на Даниел за
белградските медиуми веднаш
по победата.
�

Но, вели, него му фали само
уште нешто за да биде најсреќ
ниот човек на светот.

Би бил најсреќниот човек
на светот кога мојот син би се
оженил. Мислам дека дојде
време и тој да се скраси. Ние
сме од пејачка фамилија, па
би сакал и снаата да ми е пе
јачка. Тој нека пишува песни,
а таа нека пее. Не би се бунел
ни да биде водителка, па таа
да е домаќинка во емисијата
во која тој ќе пее. Но, во ни
кој случај не би сакал да се
ожени со старлета. Само да
се фотографира и ништо да
не прави, тоа не ми се допа
ѓа. А, ни мојот син не е таков,
тој ќе ја одбере вистинската
�

Семејството Додевски ме
потсетува на моето детство
Два месеци се борев сам со себе дали да се согласам да учеству
вам во шоуто. Сега сум среќен што донесов вистинска одлука
Пишува | Maрина Костовска

У

ште една целосна домина
ција на Даниел Кајмакоски.
Момчето кое го запознавме
преку учеството на „Икс-фактор“
уште еднаш извојува победа на
балканско ниво, овојпат во кон
куренција на професионални
музичари. Шоуто „Твоето лице
звучи познато“ покажа уште една
страна на пејачот – способност
за имитирање, глумење, транс
формирање.
А хуманата страна Кајмакоски
ја покажа веќе неколку пати.
Парите наменети за негова
промоција на „Евровизија“ ги
искористи за да донира апа
рат на Клиниката за детски
болести во Скопје, потег кој
ретко кој би го направил на
почетокот на кариерата.
Многу луѓе нè следат, за
некои дечиња сме идоли и
�
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навистина следат што ка
жуваме и што правиме. Во
таа смисла е многу битно да
преземеме одговорност, сите
ние како изведувачи и јавни
личности. Едно си ветив се
беси, до каде и да стигнам,
или ќе паднам или ќе се кре
нам, битно е да не се прега
зам себеси – изјави тогаш за
интервјуто за „Република.“
„Твоето лице звучи познато“
е забавно шоу чијашто мисија
е хумана. Секој победник на
епизодата добива 1.000 евра

кои треба да ги подари некому
кому му се најпотребни. Це
локупниот победник, овојпат
Даниел Кајмакоски, добива
25.000 евра и тешка задача – да
одлучи каде ќе бидат донира
ни парите.

Додека траеше шоуто, раз
мислував каде да ги донирам
парите доколку победам. Ре
шив парите да ѝ ги дадам на
една самохрана мајка која
има две болни деца, таа е од
Куманово, а за операција на
децата се потребни 100 ил
јади евра. Се надевам дека ја
донесов вистинската одлука
- рече Даниел непосредно по
прогласувањето на победата.
�

Даниел ја прослави победата
со своите родители, кои и овој
пат дојдоа од Виена за да му
дадат поддршка.
Таткото на Даниел, Павле Кај
макоски, инаку и самиот пејач
и музичар, е особено горд што
неговиот син ќе ја додели на
градата на самохрана мајка и
на нејзините две болни деца
од Куманово.

жена, верувам во неговиот
избор – вели тој.

Даниел, пак, не мисли на же
начка, туку само на идните
планови во кариерата. Тој дол
го се мислел дали да учествува
во уште едно шоу.

- Два месеци се борев сам со
себе дали да се согласам да
учествувам во ова шоу. Сега
сум среќен што ја донесов
вистинската одлука. Тешко
ми беше да одлучам кому ќе
ја дадам наградата бидејќи,
за жал, има многу луѓе на кои
помошта им е неопходна. Се
мејството на кое ќе му ги да
дам парите ме потсетува на
моет о детство – изјави Даниел
веднаш по победата.

По завршувањето на шоуто
Кајмакоски веднаш влегува
во студио каде што ќе почне
со снимање нови песни, а во
наредниот период планира да
формира група со која ќе почне
да настапува.

По информацијата дека Дани
ел Кајмаковски, победникот на
оваа сезона на шоуто „Твоето
лице звучи познато“, ќе ја до
нира наградата во висина од
25.000 евра на семејството До
девски од Куманово, мајката
Јасмина со многу емоции ја при
мила веста. Тие не можеле да
поверуваат дека македонската
ѕвезда, од сите луѓе на кои им
е потребен помош, ги одбрал
токму нив за да им помогне.

Се работи за самохрана мајка на три деца, од кои две, Александар (7) и
Мартина (10), боледуваат од иста болест, цироза на црниот дроб, за чие
што лекување се потребни 100.000 евра. Тие на сметката досега имаат
само три илјади евра.
Многу сме благодарни - кратко изјави мајката во телефонскиот разго
вор додавајќи дека не може да ја опише среќата и покрај сите проблеми со
кои се соочува во овој многу тежок перио
 д во нивниот живот.
�

Болеста кај седумгодишниот Александар многу бргу напредува. Лекарите
кажале дека доколку не се направи трансплантација на црниот дроб, може
да се случи да откажат бубрезите. Јасмина Додевска е самохрана мајка на
три деца. Невработена е, мора да се грижи за болните деца, а живеат со
13.000 денари месечно социјална помош како посебен додаток на деца.
Се бори со болеста на двете деца, а вели дека сѐ додека има добри луѓе на
светот, надежта нема да ја напушти. �
www.republika.mk
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Тоа што е Њујорк за Америка, Берлин е за Европа

Ништо не е статично во Берлин градот живее 24 часа

Берлин е главен и најголем град на Германија, кој по
Втората светска војна бил поделен на источен и на западен
дел, а денес е еден од водечките европски културни центри
со повеќе од 3,5 милиони жители
Пишува | Маја Костовска

О

тсекогаш бил интригантен и интересен за сите
затоа што нуди забава,
како за широките народни
маси, така и за елитата. Познат
по Берлинскиот ѕид, кој 28 години го делел овој град, Берлин
зрачи со модерен, единствен
космополитски дух. Сместен на
реките Шпре и Хафел, Берлин е
една од 16-те сојузни држави на
Германија и е втор по големина град во Европската унија, по
Лондон. Повеќе од 70 проценти
од градот бил уништен за време
на сојузничкото бомбардирање
во 1944 година. За некои сочувани знаменитости, како што
се аеродромот „Темпелхоф“, кој

денес се наоѓа речиси во самиот
центар на Берлин, и Олимпискиот стадион, е заслужен главниот архитект на Хитлер, Алберт
Шпер. Денес поинтересен за
живот е некогашниот озлогласен источен Берлин, каде што се
случуваат најголем број настани
во текот на годината.

Берлин е познат по фантастичниот јавен градски превоз. Тоа,
пред сѐ, се однесува на метрото и на двокатните автобуси
кои се атракција како тие во
Лондон. Важно е да се знае дека
јавниот превоз функционира
24 часа и во работни денови и
за викенд.

Берлин ви нуди многу моменти за воздишки, почнувајќи од
познатиот „Александар плац“,
срцето на Берлин, каде што
дневно минуваат половина
милион луѓе, до познатиот
„Сони центар“, а меѓу нив се и
најпознатата Брандербуршка
порта, најстарата берлинска
катедрала, со прекрасната градина, до познатиот Рајштаг со
импонзантната купола од 800
тони челик и стакло под кое
се отвора ресторан со неповторлив поглед, потоа центарот „Европа“ со големиот број
трговски центри и, секако,
незаменливиот синоним на
разделениот град, разделената нација, разделената Европа,
разделениот свет, познатиот
Берлински ѕид покрај кој е изграден Меморијален центар, а
блиску до него сè уште автентично е зачувана границата
Чек Поинт Чарли.

Не смеете да ја пропуштите куполата на сер Норман Фостер
што ја изградил на врвот на
Рајштагот, а од која можете да
уживате во фантастичен поглед
на целиот град и на околината. Уште неколку објекти нудат
неверојатна панорама на Берлин, пред сѐ на зајдисонце, кога
дневната светлина ја менуваат
милион светилки, од кои некои
останале уште од времето на
Хитлер, како што се Берлинската телевизиска кула, висока 368
метри со ресторан, и Колона на
победата (Siegessäule), која ќе
ви ја одржи формата на телото
со качување на 285 скалила и ќе
ви пружи неверојатен поглед
кон цел Берлин од 67 метри
височина. Кога станува збор за
паркот Тиргартен, кој е еден од
најголемите и најубавите паркови во Европа, важно е да се
знае дека во него се сместени
дворецот „Белви“ (Bellevue) и
познатата берлинска Зоолошка градина.
Но, Берлин не е само историја,
тој е вистински пулсирачки
град, град на уметноста и филмот, град на пивото и вистинската забава.

Познат по славниот филмски
фестивал, Берлин стана мека
за холивудските ѕвезди кои овој
град неизмерно го сакаат, пред
сѐ, поради ноќниот живот, кој
не може да се спореди со ниту
еден друг град на светот. Друга
голема светска манифестација
е најголемиот саем за туризам
кој секоја година се одржува во
март во Конгресниот центар.
Поради тоа што во тој период
сѐ уште е студено, најдобро време за посета на Берлин е јуни
кога се одржуваат Парада на
гордоста и Св. Кристофер ден,
манифестации кои привлекуваат милиони посетители од це-

лиот свет и тогаш целиот град
на неколку дена се претвора
во една неверојатна забава
со одлична атмосфера. Двете
манифестации се одржуваат
низ авенијата 17 Јуни и Курфустендам – помеѓу берлинците
попознат како Кудам.
Не заборавајте на пазарување
кога ќе дојдете во Берлин бидејќи тој нуди неверојатна разновидност. Од продавници за
користена стока до најексклузивни модни синџири, како
шанел, прада, гуџи, хуго бос
(кој е миленик на Германците,
создаден е во Германија и има
најдобри ревии на светот еднаш годишно на ексклузивни
места, како што е руската амбасада на булеварот „Унтер ден
Линден“, која со години беше
забранета зона) кои се нижат
долж Фридрихштрасе и Кудам.
Посетете ја и одличната продавница „Муји“, која е една од
ретките надвор од Јапонија, а
сите производи се од стопроцентен рециклиран материјал.
За разлика од другите метрополи, ноќниот свет во Берлин
е единствен, неповторлив, а
понекогаш и бизарен. Освен
што е најевтината метропола
во западна Европа, градот е
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магнет за дизајнери, уметници,
музичари и за луѓе со слободен
дух. Поради тоа, не чуди тоа што
во петок навечер полни возови
пристигнуваат во Берлин од
сите краишта на Германија, бидејќи луѓето не сакаат да плаќаат високи цени во клубовите во
Хамбург, Лајпциг и во Келн кога
за тие пари можат да добијат и
карта до Берлин и забава во познат светски клуб. Како еден од
најдобрите е прогласен клубот
„Бергхајн/Панорамабар“, кој се
наоѓа во напуштена предвоена
електроцентрала. За ова место
знае секој урбан, светски човек
кој сака ноќен живот, било да
живее во Рејкјавик, Буенос Аирес
или во Сиднеј.

Фридрихштадт паласт
(FRIEDRICHSTADTPALAST) е
најпознатиот тeатар за мјузикли и за кабаре претстави
во Берлин, споредуван со познатите театри во Париз, Лас
Вегас, Њујорк.

Во Берил можете да се храните
во ресторан по поволна цена и
да дегустирате различни кујни.
Голем број од рестораните имаат
поволни дневни понуди или работни ручеци во период од 13 до
17 часот кога можете одлично да
се најадете за 5-10 евра. �
петок, 27 мај 2016 година
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ТРЕНД

Платнени патики –
идеални за топлите
пролетни денови

Белите платнени патики, дефинитивно, се најубавите пролетни обувки бидејќи оваа сезона ги освоија
срцето и ги стоплија стапалата на
сите што сакаат да носат ненаметливи модели. Овие патики ги има и
со пулејки ако сте нивни љубител.

Освен балетанки, за пролет се идеални и платнени
патики, кои се удобни и убаво изгледаат

П

Во платнените патики може да го
поминете целиот ден. Освен што се
лесни, ги има во сите бои, а некои
повеќе потсетуваат на балетанки
отколку на патики.

латнените патеки оваа пролет се голем хит, а во продавниците
има многу оригинални и впечатливи модели. Може да се
комбинираат со различни комбинации, а совршени се за
на кафе, но и за вечерни излегувања.

Овие патики одговараат речиси со
сите модни комбинации, без разлика дали се работи за деловен изглед,
кој вклучува здолниште со строг
крој и кошула, или, пак, лелеав цветен фустан. Убавите патики ќе го
истакнат стилот и ќе му додадат
мала бунтовност.
Идеални се за пролетни денови бидејќи се многу удобни и лесни, а понудата е навистина разновидна и богата.
Ги има во различни бои, во различни
видови, треба само да одберете. Овие
патики може да ги комбинирате со
кафен дезен, но и со слатка розова боја
и со смирувачки сивобели нијанси.
За девојките што сакаат платнени патики до глужд што се врзуваат, има
жолти, бели или виолетови модели
кои изгледаат супер искомбинирани
со кратки тексас пантолони и со широка маица со дезен.

Пишува | А. М. Б.
46

Многу дизајнери ги претставија
своите пролетни адути во кои доминираат монохроматски модели, како
и модели со разни дезени - линии,
точки, палми.

петок, 27 мај 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

петок, 27 мај 2016 година

47

УБАВИ ЖЕНИ

Професија:
актерка, пејачка

Ана
Кендрик
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А

на Кендрик, мајка
смет ков од ит ел и
татко наставник по
историја. Таа има постар
брат - актерот Мајкл Кук
Kендрик. Првпат Ана се
појавува во мјузиклот на
Бродвеј „Високо општес
тво“ во август 1998 година,
на возраст од дванаесет го
дини. Исто така, настапува
и во мјузиклот „Мала ноќ
на музика“. Во 2003 година
таа го имаше своето деби
во филмот „Камп“ и беше
номинирана за „Независен
дух”. Потоа, таа играше во
„Наука за ракети“ и, иа
ко филмот не доби добри
оценки, нејзината игра е
многу пофалена од страна
на критичарите и таа беше
номинирана за „Независен
дух“ за најдобра актерка.
Во 2008 година таа глуми
во филмот „Самрак”, врз
основа на романот на Сте
фани Мајер. Во последните
неколку години Кендрик

се појави во многу голе
ми филмски остварувања
и постепено изгради една
стабилна кариера во Хо
ливуд. На 21. Меѓународен
филмски фестивал во Палм
Спрингс, Ана стана ѕвезда
на годината за нејзината
улога во „Горе во воздухот”.
За улогата во тој филм, исто
така, беше номинирана за
престижните филмски на
града „Оскар“ и „Златен
глобус“. Неодамна се случи
едно неверојатно спојува
ње - Ана Кендрик и Џастин
Тимберлејк беа прекрасно
дуо со одличен настап за
анимираниот филм „Trolls“.
Џорџ Клуни за Ана има из
јавено дека таа го има сето
потребно за овој бизнис.

Превод | Ана Цветаноска

Родена на:
9 август 1985 година,
Портланд Мејн, САД

Ана е неверојатно тален
тирана, интелигентна и
многу забавна. Мислам
дека таа ќе направи ус
пешна и долга кариера во
киното – изјавил Клуни. �
�
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Подготви | М.К.

дом

А

ко не сте сигурни дали е
вашето куче дебело или
има таква природна конструкција, прво посоветувајте се
со ветеринар за да видите што
мисли тој. Ако и тој утврди прекумерна тежина, тогаш е време
да преземете нешто. На кучињата што имаат нормална телесна
тежина стомакот не треба да им
виси повеќе од градниот кош
кога ќе ги погледнете во профил. Исто така, грбот не треба
да им биде многу обемен. Пред
да почнете со здравиот режим на
живот на вашето куче, кренете
го внимателно в раце и качете се
на вага. Потоа, едноставно, одземете ја вашата телесна тежина и
ќе ја добиете неговата. Постојат
низа табели што можете да ги
пронајдете на интернет и на нив
можете да видите која е идеалната тежина за вашето куче.

Подгответе ги терасите и
дворовите за уживање
Доколку имате двор, сигурно имате безброј
идеи како да го уредите, а и простор за ма
невар. Тие што живеат во стан, мора да се
задоволат со тераса или балкон, но нивната
креативност, секако, може да се истакне и
во овој тесен и ограничен простор. Убавото
време, зеленилото и шаренилото се одлика
на убавите пролетни денови кои можат да
ве мотивираат да се впуштите во креатив
на авантура на неколку квадратни метри.
Дури и да трае пролетта само неколку дена
пред да почнат горештините, подгответе
ги терасите и балконите за мало уживање.

Двор

Тоа со што можете да почнете е тревникот.
Доколку имате среќа тревата во дворот да е
убава и зелена, одржувајте ја и косете ја. Ако
не е доволно свежа за вашиот вкус, можете
да се обидете да ја замените со вештачка
трева, теписи за надворешна употреба или
со дрвена подлога. Доколку сакате да го
украсите дворот со природни материјали,
користете камен, чакал, а можете да се одлу
чите и за бетонски плочи. Одлична е идејата
и да се комбинираат за да добиете мозаик.
Неизбежно е да имате и цветно катче, кое
можете да го уредите и со саксии во кои ќе
засадите цвеќе по вкус или зачински билки.
Наместо да купувате саксии, импровизи
рајте со нешто што веќе ви се наоѓ а дома:
стари гуми, палети, дрвени сандаци, буриња.
Просторот можете да го разубавите и со де
коративни предмети наменети за дворови
и за градини - светилки, фигури и други
наменски производи. Ако имате простор,
поставете декоративен базен или фонтана
и ќе добиете двор од бајките.

Првата работа што треба да ја
направите за да ја ставите под
контрола тежината на вашето

Како и луѓето, и животните
страдаат од зголемено
консумирање калорична
храна. Најчесто страдаат
животните што немаат
никаква физичка активност.
Дебелината кај милениците
може да предизвика болести
како шеќерната болест,
висок притисок, намалена
сексуална активност и
болести на црниот дроб.
Дебелите животни стануваат
мрзливи, тешко се движат и
имаат покус животен век

Ако живеете во стан, вашата тераса или
балкон може да блесне во магичен сјај ако ја
употребите креат ивноста. За пејзажно уре
дување на просторот, ваши први сојузници
се билките и декоративните предмети кои
ќе придонесат просторот да стане поатра
ктивен. Користете билки што не се високи.
Така ќе ги заштитите од сонце и од ветар, а и
ќе им биде попријатно затоа што се во тесен
простор. Се препорачува да се комбинираат
портокалови и црвени рози. Доколку жи
веете на приземје или на прв кат, засадете
цвеќе со цветови во понежни нијанси и со
поситен цвет, а тие на повисоките катови
треба да го сторат спротивното. Одлична
идеја за украсување на тесниот простор
на терасите се ориентални или индиски
детали во живи бои, перничиња и слично. �
петок, 27 мај 2016 година

Терајте го вашето куче повеќе
да вежба за да ја намали тежината. Исто како и кај луѓето, и
на вашето куче му е потребно
прво да здобие малку кондиција за да не се исцрпува и да
нема болки во телото. Постепено, од ден на ден, покачувајте ги
минутите наменети за прошетка и за трчање. Така, ако тоа е
навикнато на 15 минути спортување дневно, тогаш покачете
го ова време на 20-25 минути на
ден. По една недела покачете го
уште за пет до десет минути и

Дебелината кај
домашните миленици
не е ретка појава

Тераса и балкон
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градина
состојки за да се намали нејзината калоричност. Проблемот
се состои во тоа што основните
масти се неопходни за вашето
мило животинче да има здрава кожа, убаво крзно и високо
енергетско ниво. Ако, сепак,
решите да му давате диетална
храна, правете го тоа постепено,
а не одеднаш. Првите денови мешајте му ја со регуларната храна
што ја јаде.

www.republika.mk

куче, е да престанете да му давате храна за луѓе. Човечката
храна многу лесно ги здебелува кучињата. Диетата за вашето
куче не мора да биде многу строга. Откако ќе престанете да му
давате од вашата храна, внимавајте да не му давате многу често
ужина меѓу оброците. Не користете диетална кучешка храна
за поедноставно да го решите
овој проблем. Од оваа храна се
отстранети основните хранливи

така секоја седмица. Секогаш
земајте ја предвид површината по која вашето куче пешачи.
Тие кучиња што секогаш пешачат по тротоари и по асфалтни
површини, ги абат своите зглобови и шепи. Пешачењето по
трева и по песок е добро за зглобовите на кучињата, а зелената
околина ментално ќе ја стимулира нивната љубопитност и
ќе го направи потолерантни
за подолго движење. �
www.republika.mk

Калдрмче
Калдрмчето или уште познат како
портулак (Portulaca grandiflora) е едногодишно тревесто растение со месни,
легнати стебленца, со црвенкаста боја,
високо околу 30 сантиметри. Потекнува од Јужна и од Централна Америка,
поточно Уругвај и Аргентина.
Неговите најблиски роднини се семејство кактуси (Cactaceae) Овие растенија се одлични ползавци и доколку
правилно се одгледуваат ќе уживате во
нивните цветови. Листовите се долги
до 2,5 сантиметри. Цветаат во различни
нијанси на црвена, портокалова, жолта,
циклама и бела. Кај повеќето сорти боите се забележуваат само во сончевите
денови. Добро се снаоѓа во било која
земја, како и меѓу камењата, па затоа
го има добиено и своето име. Бара да се
чува на сончева страна од балконот или
верандата. Не бара полевање со многу
вода. Се сади откако ќе помине зимата
и последните мразеви. �
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„Рено“ подготвува
изненадување за љубителите
на брзината

Автомобилизам

„Рено клио РС“
влегува во лигата на
големи играчи

Спорт интервjу

Лино Червар, селектор на ракометната репрезентација на Македонија

Квалитет има,

Спортската програма на францускиот производител на
автомобили „Рено“ подготвува изненадување на спектаклот
Формула 1 овој викенд во Монте Карло. „Рено спорт“ ќе ја
искористи ГН на Монако за да го претстави новото „клио РС“
и со тоа да ги запре озборувањата дека и на моделот „трофи“
му недостига брзина. Новото „рено клио РС“ со новиот мотор
влегува во лигата на големи играчи

мора да се всади
победнички
менталитет

Подготви | Бојан Момировски

И

ако досега се објавени само неколку фотографии и штури
информации, јасно е дека „рено спорт“ навистина се потруди
на „клио РС“ да му ја врати титулата најбрз и најрадикален
мал автомобил.
На официјалната презентација во Монте Карло „Рено“ детално ќе
открие што сѐ се крие под значајно проширената каросерија, како
и зошто „клио РС“ мораше да добие и поагресивни аеродинамични
додатоци и спојлери. Забелешките што досега важеа за сличноста
меѓу „клио ГТ“ и „клио РС“ сега веќе нема да „држат вода“.

Проширените калници што се ископирани од моделот „меган РС“
и големиот покривен спојлер, кој е преземен директно од натпреварувачкиот „клио куп“ најавуваат дека ова „клио“ е подготвено за
сериозна брзина.
Сѐ уште не е потврдено, но бензинскиот моторот со зафатнина
од 1,6 литар и со турбополнач ќе биде значително посилен и се
очекува оваа верзија да има околу 250 коњски сили. Јасно е дека
забрзувањето од 0 до 100 километри со новиот засилен мотор ќе
биде значително подобрено од досегашните 6,6 секунди, додека
со вкупните карактеристики „рено клио РС“ ќе се доближи до
спортските модели од поголемите класи.
Новитет ќе бидат и деталите како што се светлосните групи со ЛЕД
во облик на логото на „рено спорт“, а засега се најавува дека ова
„клио РС“, сепак, ќе биде само концептно возило, но прилично е
сигурно дека ова е најава за скорашниот редизајн на овој модел и
за другите понуди за „клио“.
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Од континуитет во учества на големите натпреварувања дојдоа
квалификациите за Рио, на кои репрезентацијата не успеа и
изгоре во желбата да учествува на едни Олимписки игри, што
е круна на кариерата. Тоа мора да се поправи и во годините
што следуваат треба да се смени пристапот и да се всади
победнички менталитет на сите ракометари. Од искуството
што го имам, мислам дека ќе успеам во тоа и можам да кажам
дека Македонија и понатаму ќе биде важна алка во светскиот
ракомет. Квалитет има, генерациите што доаѓаат го докажуваат
тоа, а, секако, и со помош на искусните играчи што досега беа
носители на играта може да се изгради една репрезентација
за почит, вели Червар во интервју за „Република“
www.republika.mk

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

Л

ино Червар е докажано име во
светскиот ракомет. Во Македонија работи од 2009 година кога
го презема кормилото на Металург со
кој ги доживеа најголемите успеси во
клупската историја. Од пред десеттина дена, во договор со Ракометната
федерација на Македонија, ја презема
работата и во националната селекција
во периодот меѓу два олимписки циклуса. За Червар е излишно да се трошат зборови бидејќи златните години
на хрватскиот ракомет се поврзани
токму со него. Македонија добива еден
исклучителен ракометен стручњак
токму пред клучниот бараж-двомеч
со Чешка за пласман на Светското првенство во Франција во 2017 година.
По официјалната потврда и договорот што го направивте со Ракометната федерација на Македонија,
би се рекло дека Вие ќе бидете главен координатор на сите селекции
на Македонија, но главен акцент,
секако, е селекторското место на
А-репрезентацијата.
Червар: Моите преговори со Федерацијата и со претседателот Живко Мукаетов за преземањето на репрезентацијата траеја многу кратко. Целта на
федерацијата беше јас, освен што ќе ја
преземам сениорската репрезентација,
да бидам и еден вид координатор на
петок, 27 мај 2016 година
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кадетската и на јуниорската репрезентација. Мојот фокус останува на А-селекцијата, но истовремено ќе ги следам и другите репрезентации бидејќи
тие треба да бидат изворот на играчи
за првата екипа. Од тие селекции на
играчи до 20 и до 18 години, всушност,
треба да создаваме идни играчи за
репрезентацијата на Македонија. Договорот со федерацијата е со важност
од четири години и, според заедничките планови, е направена стратегија
меѓу два олимписки циклуса, односно
до ОИ во Токио 2020 година. Македонија мора да ги продолжи учествата на
големите натпреварувања и со добра
работа повторно, по четири години,
да се обиде да се пласира на Олимписките игри.
Распоредот на натпревари што
следуваат во овој период е згуснат.
Се очекува за кратко време да ги
консолидирате редовите на репрезентацијата и да се обидете преку
бараж-средбите против Чешка да
се пласирате на Светското првенство во 2017 година во Франција.
Червар: За само две недели треба
да одиграме две средби со Чешка во
рамките од баражот за Светското првенство. Во летниот период ќе бидам
во постојана комуникација со јуниорската репрезентација, која треба да
ги почне подготовките за европското
младинско првенство, а во ноември
ќе почнат и подготовките за квалификациите за европското првенство
во Хрватска во 2018 година. В година,
веднаш по новогодишните празници,
нѐ очекува Светското првенство. Квалификациите продолжуваат в година,
кога сите посакуваме да продолжиме
со континуитетот на учества на големите натпреварувања. Групата е многу
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интервjу Спорт
силна бидејќи сите репрезентации ќе
бараат шанса за пласман на Европското првенство во Хрватска. Покрај
редовниот противник Чешка, тука се
и Украина и Холандија.
Сепак, најважните натпревари по
неуспехот во квалификациите за
Олимписките игри во Рио се бараж-средбите со Чешка, кои Македонија мора да ги добие.
Червар: Јас не би рекол дека тоа се
најважните натпревари за сениорската репрезентација. Имаме многу
натпревари во нашиот распоред преку кои ќе создадеме репрезентација
од млади играчи, кои ќе внесат ентузијазам, глад за победа, желба за
докажување, па заедно со постарите и
поискусните ќе се обидеме да внесеме
нова хемија во селекцијата за следните
искушенија што нѐ очекуваат. За баражот со Чешка, времето е, навистина,
кратко. Подготовките ќе траат кратко
бидејќи повеќето репрезентативци
што ќе се приклучат подоцна играат
за своите клубови во странство и се во
завршна фаза од првенствата каде што
настапуваат и ние, всушност, ќе бидеме комплетни на само четири дена
од првиот натпревар, кој се игра на
гостински терен.
Дали тоа значи дека македонската репрезентација, практично, без
подготовки ќе се обиде да ја помине
Чешка и да се пласира на Светското
првенство во Франција?
Червар: Во моментов без некои поголеми промени во играчкиот состав
мораме да се обидеме да ја поминеме
Чешка. Јас и претходно кажав, не е
паметно да се прават големи резови пред баражот. Тие момци играат
заедно повеќе години и многу добро
се познаваат. Мојот пристап е различен кога се работи со репрезентација
или со клуб. Сега во овие подготовки
прво ќе се обидам на оваа, би се рекло,
разнишана репрезентација да ѝ всадам желба и мотив за игра. Тие сите
се професионалци и мора да сфатат
дека играњето за Македонија не е само
лична работа. Тие играат за нацијата,
за народот, за сите тие што ги следат и
се нивни поддржувачи. Играат за сите
нас. Настапувањето во дресот со државниот грб е најголемиот успех што
може да го направи еден ракометар. Не
постои ниту еден клупски успех што е
поголем и посилен од репрезентативниот. Мене ми треба играчите покрај
квалитетот да имаат и силен карактер, да бидат способни да се носат со
тежината на дресот, а македонските
ракометари го имаат тоа. Сега веќе
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нема доволно време да поставуваме нова
игра од почеток. Треба да се направат
некои измени, секако, но тоа сѐ зависи
од индивидуалците, кои очекувам дека
лесно ќе ги прифатат.

Според целата македонска ракометна
јавност, Лино Червар е вистинскиот
човек во вистинско време за селекторското место на Македонија. Вашата кариера се повторува како на филмска
лента. Истото се случи пред повеќе од
13 години, кога ја преземавте хрватската репрезентација.
Червар: Убаво рековте, како на филмска
лента. Тоа што се случува сега со македонската репрезентација е нешто слично
како во 2002 година со Хрватска. Тогаш
на Европското првенство хрватската репрезентација доживеа дебакл и беше последнопласирана во Шведска. За кратко
време по тоа фијаско ја преземав репрезентација, имав речиси цела година да ги
консолидирам редовите, направив некои
измени во составот и за само три години
освоив три медали. Веќе следната година
на Светското првенство во 2003 година го
освоивме златниот медал, а во 2004 година бевме златни и на Олимписките игри
во Атина. Успехот го повторивме и во 2005
година, кога станавме вицешампиони.
Нешто слично се случува и со македонската репрезентација. Од континуитет
во учества на големите натпреварувања
дојдоа квалификациите за Рио, на кои
репрезентацијата не успеа и изгоре во
желбата да учествува на едни Олимписки
игри, што е круна на кариерата. Тоа мора
да се поправи и во годините што следу-

ваат треба да се смени пристапот и да се
всади победнички менталитет на сите
ракометари. Од искуството што го имам,
мислам дека ќе успеам во тоа и можам да
кажам дека Македонија и понатаму ќе
биде важна алка во светскиот ракомет.
Квалитет има, генерациите што доаѓаат
го докажуваат тоа, а, секако, со помош на
искусните играчи, кои досега беа носители на играта, може да се изгради една
репрезентација за почит.

Како што најавивте во пресрет на
баражот, нема да направите големи
резови во репрезентативниот состав.
Дали контактирате со потенцијалните
репрезентативци и какви одговори
добивте од нив?
Червар: Веќе контактирам со некои играчи на кои сериозно сметам во иднина.
Досега не сум добил негативни одговори
за нивните настапи за репрезентацијата.
Македонија мора да го помине овој бараж
со постојниот состав. На тоа апелирам
до сите, без разлика на приказните што
кружат во јавноста дека Лино не е во добри односи со некои од нив, и дека тие
одбиваат да настапуваат во дресот со
националниот грб. Во иднина, почнувајќи
од квалификациите за европското првенство, секако, со неколку нови имиња,
планирам да го освежам составот и ќе се
обидам, посебно со младите репрезентативци, како што е случај со германската
репрезентација, еднаш месечно да правам
собир со цел да се зголемат бројот на тренинзи и подготовки бидејќи пред секој голем настан времето е кратко. Тоа е за кога
репрезентацијата ќе биде комплетна, да

имаме голем број поединци што веќе
помалку или повеќе се подготвени за
предизвикот што доаѓа. Во тие собири
ќе се обидам да направам и неколку
пријателски средби за да може да се
задржи континуитетот на играње
заедно и, всушност, концентрацијата околу репрезентацијата да биде
присутна во текот на целата година.
Одличен момент е што јуниорската
репрезентација на Македонија за играчи до 20 години се пласираше на
Европското првенство во Данска на
кое ќе учествуваат нивни врсници од
најсилните репрезентации во Европа.
Со тоа ќе видиме до каде е нивниот
квалитет, развој и на што ќе треба во
иднина да се обрне повеќе внимание
и каде треба да се стави акцент во
нивната кариера. Секако дека ќе одам
во Данска да ги следам, а претходно ќе
одработиме двонеделни подготовки
во Умаг, Хрватска, каде што ќе одиграме и неколку пријателски натпревари
со репрезентациите на Словенија и на
Хрватска бидејќи и тие ќе бидат таму
во тој период.
Досегашните успеси на македонската репрезентација се тесно
поврзани со РК Металург. Повеќето од репрезентативците доаѓаа
од овој клуб во кој Вие сте шеф на
стручниот штаб од 2009 година.
Истото се случува и во јуниорската
репрезентација каде што од 16 играчи, дури 11 се од Металург. Колку
е тоа предност за успесите на една
национална селекција?
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Червар: Да не ги набројувам сега
сите репрезентативци што сум ги
тренирал во Металург. Меѓутоа, можам да кажам дека токму тие играчи
сум ги тренирал јас. Го знам нивниот квалитет и точно знам кој колку
може да придонесе во репрезентацијата. Безрезервно им верувам и
знам дека никогаш нема да се откажат од селекцијата, од соиграчите, од
своите другари. Тоа е огромна предност бидејќи во текот на една година
тие функционираат заедно повеќе
од 10 месеци. Не се само соиграчи во
клубот или во репрезентацијата. Тие
и приватно се многу блиски, вистински другари, а мене тоа ми треба во
репрезентацијата. Таков е случајот
и со младата репрезентација. Добро сте забележале, повеќе од две
третини од тие репрезентативци
доаѓаат од Металург. Успесите не
можат да изостанат со вакво начин
на работа. Доказ за тоа е и пласманот
на Европското јуниорско првенство
и, секако, од нив се очекува да бидат
вистински наследници на Лазаров,
Миркуловски, Димовски, Ристовски, Мојсовски од кои почна сѐ во
македонскиот ракомет. Тие млади
играчи повторно в година ќе имаат големи натпревари во Лигата
на шампионите, во СЕХА-лигата, во
квалификациите за европските и за
светските првенства и, според мене,
тоа ќе биде забрзан пораст во квалитетот на младите играчи.

Со тоа најавувате дека Металург
и следната сезона ќе учествува во
Лигата на шампионите и во СЕХА-лигата. Дали ќе се обиде да доведе звучни имиња или проектот
за создавање квалитетни млади
играчи продолжува и следната
сезона?
Червар: Металург ќе продолжи со
концептот за создавање квалитетни млади македонски играчи. Отстапивме од проектот доведување
скапи странски засилувања бидејќи
тоа носи еднократен успех. Нема
повеќе да трошиме многу пари на
доведување странски засилувања
од светска класа. Секако дека ќе се
засилиме со нови ракометари на некои дефицитарни позиции, но и тие
ќе бидат на возраст со играчите што
веќе ги имаме. Тие заедно треба да
се градат во ракометари што подоцна, можеби, ќе прераснат во големи
европски имиња. Тоа е добро затоа
што и репрезентацијата што ќе ја
изградиме во иднина ќе биде составена од играчи што настапуваат
заедно во текот на цела сезона.
петок, 27 мај 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 27 мај 1957 година
Пуштен е во погон првиот
агрегат на ХЕЦ „Вруток“.

Индијана Џонс
Здраво телефанатици. Лично не ми беа смешни К-15 ни пред 20 години,
а камоли сега, во 2016 кога Тошо ги кажува шегите со кои веројатно татко ми ѝ се
пуштал на мајка ми. Барем хуморот нека ни е богат. Па, така, овој обид да се вратат
некако ми е жален, нешто како Харисон Форд кој на 80 и кусур ќе снима нов
Индијана Џонс. Го сакам Харисон, нејќев никогаш да остари, ама остари.
Не е за Индијана. Не е ни К-15 смешен.

� 29 мај 1953 година
Сер Едмунд Хилари и шерпасот Тенсинг Норкај први
во историјата на човештвото
се искачија на највисокиот
врв на земјата, покривот на
светот, Монт Еверест, висок
8.848 метри.

Ама што знам јас кога на телевизија ја гледам само Ирена Спировска. А еве сега ќе
почне и нов квиз, исто на „Алфа“, па ќе можам малку да шарам.

� 31 мај 1962 година
	Во Израел е извршена смртна
казна со бесење врз нацистичкиот злосторник Адолф
Ајхман, еден од главните
извршители на Хитлеровото
„конечно решение“ на еврејското прашање во Европа. Во
судскиот процес е утврдено
дека Ајхман е виновен за
смртта на шест милиони луѓе.

А, и нема многу промена да ми дојде, та косата на Иренка, та брадата на Диме,
исто е. Да се надеваме само дека нема и тој да се облекува во Велес.

Малиот брат

� 1 јуни 1880 година
	Во САД е поставена прва јавна телефонска говорница во
светот, во зградата на. банката „Јејл“ во Њу Хевен.
� 1 јуни 1992 година
	Во Скопје е поставен камен-темелникот на Домот-музеј на
народна музика, објект што
на Македонија ѝ го подарија
македонските естрадни уметници Есма и Стево Теодосиевски. Свечено е пуштен во
употреба во мај 1996 година.

Еднаш имав сериозна врска. Ич не се смеевме.
Избегавам работи што дебелеат... вага, огледало,
фотоапарат...

� 1 јуни 1945 година
Соња Николовска, сопственичка на пирамидалната штедилница „ТАТ” е осудена на
казна затвор од осум години.

Од математика знам да пресметам колку пари ми
фалат до први!

� 2 јуни 1992 година
Комисијата за јазик и за правопис дефинитивно го усвои
проектот на македонскиот
правопис, кој е озаконет со
решение на Министерството
за народна просвета наДемократска Федеративна Македонија од 7 јуни 1945 година.

Аспиратор е глупо име за кујнски апарат што нема
никакви амбиции.
Утринскиот аларм е средство кое секоја убавица
може да ја претвори во чудовиште.

� 2 јуни 1924 година
Конгресот на САД им го призна правото на државјанство
на сите Индијанци.
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– Сине што правиш со парите
расфрлани на кревет?
– Се сликам за на Фб.
– Да одиш да ја платиш струјата
да не те пратам да се сликаш
на рентген.
– Баш си убава на сликава,
од кога ти е?
– Од пред 10 кила.
– Зашто сакате да се разведите?
– Имаме спротиставени верски
погледи.
– Какви?
– Не сака да признае дека
сум божица.
– Добар ден, два ѓеврека ве
молам.
– Да ги спакувам?
– Не мора, ќе си ги тркалам.
петок, 27 мај 2016 година
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КуJнски тефтер

Пилешко во сос од
кикиритки и од кари
СостоJки:
• малку компири
• црвен пипер, кари,
сол и црн пипер
• 500 гр пилешки стек
• масло, рузмарин, црвен пипер,
сол и црн пипер
• малку бело вино
За сосот ќе ви треба:
• 30 гр путер
• 2 полни лажици путер од
кикиритки
• 1 полна лажица брашно
• 1/4 од лажичка кари
• 1 рака печени солени кикиритки
• 1 шолја млеко
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Подготовка:
# Компирите добро измијте ги и оставете им ја
лушпата. Зачинете ги со црвениот пипер, кари, сол
и црн пипер и ставете ги во тавче за печење. Печете
ги во загреана рерна на 200 степени 15 минути или
додека не се заруменат.

# Секој пилешки стек исечете го на три дела и
измешајте го со рузмарин, црвен пипер, сол и црн
пипер. Во тава за пржење ставете масло и пржете го
месото на средна температура. Додајте малку бело
вино и оставете го да се динстува.

# Во сад за сос ставете го путерот, додајте путер од
кикиритки, малку кари и брашно. Додајте го и
млекото и мешајте за да добиете густ сос. Додајте ги
и крупно сечканите кикиритки и промешајте.
# Доколку сакате да ја прескокнете подготовката
на компирите, во маркетите побарајте зачинети
компири.
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