
Муње

ПРВА, 
13.00

Комедија – Поп и Маре поверили су 
свој демо некадашњем школском 
другу Гојку да им сними компакт-
диск. Гојко сада има телохранитеља, 
али се добро сећа како су га зафрка-
вали у детињству и решио је да им се 
освети.
Режија: Радивоје Андрић.
Играју: Борис Миливојевић, Сергеј 
Трифуновић...

Диверзија

ПРВА, 
21.15

Акција – Екипа из одсека за наркоти-
ке запленила je огромну количину 
новца и дроге нарко-дилера. Али, то-
ком акције је нестало 10 милиона до-
лара. То је почетак невоља за тим 
чији чланови једни за другим падају 
под мецима картела, који жели да 
свој новац поврати…
Режија: Џери Рос.
Играју: Арнолд Шварценегер, Сем 
Вортингтон, Теренс Хауард…

Брда имају очи

ПИНК 2, 
22.01

Хорор – Прича почиње путовањем по-
родице по унутрашњости. Повод је 
прослава годишњице брака Боба 
Картера, детектива полиције Клив-
ленда, и његове брбљиве жене Етел. 
Боб позива своју велику породицу на 
путовање по Калифорнији у нади да 
ће обновити њихове искидане ве-
зе...
Режија: Александр Ажа.
Играју: Кетлин Квинлен, Винеса Шоу, 
Били Драго...
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ТВ ИЗЛОГНедеља 16. јул 2017.
tv.revija@politika.rs
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Ако је су ди ти по тра ја њу не про фит них те ле ви-
зиј ских кам па ња, у Ср би ји се ис ти че угро же-

ност од гла ди и од бо ле сти. Јав но се при зна је да 
гла ди има бар на Ко со ву и Ме то хи ји јер је упра во 
ка та мо шњем ста нов ни штву усме ре на ху ма ни-
тар на по моћ пре ко на род них ку хи ња. Већ ду го се 
уочи „Днев ни ка” гле да о ци по зи ва ју да сла њем 
те ле фон ске по ру ке на 1033 уче ству ју у ак ци ји 
„Је дан оброк – мно го на де”. Дру га ду го веч на те-
ма, ко ја се уз кам па њу „Про ду жи жи вот” уста ли-
ла и у са мом цен трал ном „Днев ни ку”, ти че се 
тран сплан та ци је ор га на и ши ре ња те вр сте да ва-
ња ко јом се по ма же бо ле сним љу ди ма.
Уз глад не и бо ле сне, нај ви ше су овим пу тем у 
цен тар па жње гле да лач ке јав но сти ста вља не жр-
тве по ро дич ног на си ља, мал тре ти ра не же не и 
зло ста вља на де ца. Ко ли ко је осно ва но да се упо-
зо ра ва упра во на ту по губ ну по ја ву и да се ме диј-
ским сред стви ма про ду бљу је свест о ње ној рас-

про стра ње но сти по твр ди ла су ових да на три уби-
ства у Бе о гра ду.
Број са о бра ћај них не сре ћа оправ да ва уче ста-
лост ме диј ских кам па ња ко ји ма се шти ти без бед-
ност и во за ча и пе ша ка. У но ви је вре ме ја ви ла се 
по тре ба за за шти том јед не но ве ка те го ри је са о-
бра ћа ја, оног вир ту ел ног кре та ња по дру штве-
ним мре жа ма, те је и без бед ност на ин тер не ту, 
на ро чи то мла дих, на ве ла те ле ви зи ју на кам па ње 
на гла ше но обра зов не при ро де. 
Но ако је тај вид опа сно сти и с њом у ве зи ме-
диј ски од го вор при ме тан и дру где, по сто је ов де 
не ке не слав не спе ци фич но сти. Јав не кам па ње 
мо ра ју да се во де и про тив пр љав шти не, ђу бре-
та, ко му нал ног не ре да и сва ко ја ког за га ђи ва ња 
око ли не. Све ва ри ја ци је ак ци ја под за јед нич-
ким сло га ном „Очи сти мо Ср би ју” би ће нео п ход-
не још ве о ма ду го ка ко би се у зе мљи сма њи ла 
ко ли чи на сме ћа и по вр ши на за пу ште ног јав ног 
про сто ра. 
Овај тип те ле ви зиј ске про дук ци је по вре ме но 
по ка зу је за ни мљи ва ре ше ња, стал ну спрем ност 
по зна тих и по пу лар них лич но сти да се укљу че, 
во љу кре а тив них љу ди да при ло же сво је иде је, 
ма шту, про фе си о нал на зна ња. Тра же се мо гућ-

но сти да се по ру ке пла си ра ју ра зно вр сно: ди-
рект ним ис ка зом, крат ким игра ним фор ма ма, 
опо ми њу ћим сли ка ма, деч јом хор ском пе-
смом...
Све те по ру ке с ТВ екра на – оне о ле по ти да ва-
ња си ро ма шни ма као и оне о зна ча ју по мо ћи 
обо ле ли ма, оне о ве зи ва њу си гур но сних по ја се-
ва у ауто мо би лу као и оне о од ла га њу и ре ци-
кли ра њу от па да – упу ће не су по је дин ци ма, да-
кле је дин ка ма на чи ју се од го вор ност, са о се ћај-
ност, ду жност апе лу је и ра чу на. И не ма раз ло га 
да се с та квим на по ри ма не на ста ви у уве ре њу 
да има ју не са мо пу но сми сла не го и из ве сног 
учин ка.
Су штин ског бо љит ка ипак не мо же би ти док се 
не уме ша, од но сно док се ви ше не по тру ди, др-
жа ва па да ње ни ор га ни до но се до бре за ко не ко-
ји ће се пом но и при ме њи ва ти, да раз ви ја си стем 
ко ји ће де ло ва ти ефи ка сно, шти ти ти оног ког тре-
ба и ка жња ва ти сва ког ко то за слу жу је. Ни је ла-
ко ре ћи јер не зву чи ле по, али се чи ни да ће пр-
вен стве но стро же ка жња ва ње ка ко сит них пре-
кр ша ја та ко и кри ми нал них рад њи бр же до ве сти 
до же ље них про ме на. Све то у име жи во та – си-
гур ни јег, здра ви јег, ду жег... и срећ ни јег.   ¶
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Астрономско друштво „Руђер Бошковић”

Месечеве фазе

сунчано прет. сун. облачно

киша грмљавина

магла снег лед

ветар

могућа
киша

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

На Британским острвима, у делу западне, средње и источне 
Европе и на Балканском полуострву променљиво облачно, 
местимично с краткотрајном кишом, пљусковима и 
грмљавином. У Скандинавији облачно и кишовито. У осталим 
деловима претежно сунчано. У Шпанији веома топло. 

Променљиво облачно и свеже, местимично 
краткотрајна киша и пљускови с грмљавином. 
Највише падавина на југу и истоку, 
на северу углавном суво. Ветар слаб 
и умерен, северни. 

Мало топлије, 
у већем делу 
променљиво 
облачно, понегде 
краткотрајна киша, 
на северу сунчано. 
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НЕМА УТИЦАЈА

Нема
утицаја
на здравље и 
расположење

Чувањеживота

РТС 2, 13.10 – Иако већ у деветој деценији живота, Милан 
Распоповић не пропушта ниједан догађај у својој Матема-
тичкој гимназији. Свакодневно се распитује шта би ваљало 
још да уради да најбоља средња школа на свету по међуна-
родним признањима, у којој је од њеног оснивања, то и ос-
тане. 

Још од првих дана службовања упорно се борио да веома 
даровити ученици, који долазе из целе земље, имају стални 
смештај у Београду, да имају свој дом. Сва је прилика да ће 
му се, најзад, вишегодишњи сан ускоро претворити у јаву. 
Али овај неуморни универзитетски професор и истакнути 
српски физичар никако се не мири с тим што је Математич-
ка гимназија, из необјашњивих разлога, после петооктобар-
ских превирања, изгубила статус образовне установе од по-
себног националног значаја, што она по свим педагошким 
достигнућима и те како заслужује.

Напослетку, још од оснивања жустро се борио да и ђаци 
и наставници, у духу античке крилатице „У здравом телу 
здрав дух”, часове физичког васпитања одржавају у влас-
титој спортској дворани и на својим игралиштима. Чак их 
је суботом водио на београдске стадионе да пикају лопту и 
унаоколо трче.

Није задовољан ни што се освајачима бројних одличја на 
међународним олимпијадама и првенствима из математи-
ке, физике и информатике широм света не указује достојна 
пажња да буду дочекани на балкону Скупштине града као 
врхунски спортисти. Одавно је то јавно предложио, „Поли-
тика” га је подржала, али му се ова жеља још није испуни-
ла. О томе нешто више у емисији „Европа и Срби” аутора 
Војислава Лалетина.

Живот за Математичку 
гимназију

Милан Распоповић
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РТС 1, 13.15 – На захтев великог броја гледалаца 
који се жале на гужве на граничним прелазима, ви-
дећемо пут до Тасоса, али правац до Ситоније пре-
ко Солуна. САТ-ова екипа овога пута ексклузивно 
показује новоотворену деоницу ауто-пута у дужи-
ни од 25 километара од Црвене реке до Станичења, 
али ће показати и нову деоницу у дужини од 32 ки-
лометра од Пирота до бугарске границе која би тре-
бало да буде пуштена до краја августа.

Гледаоци ће сазнати и какве су гужве на гранич-

ном прелазу на изласку из Србије, али и на прела-
зу из Бугарске у Грчку. Као и обично, говориће се 
о прописима, казнама, одмориштима, ценама, го-
риву и свему другом што возаче на том путовању 
може интересовати.

Међутим, у овој емисији, САТ ће показати и један 
специјални тест којим ће одговорити на вечито пи-
тање, да ли су у праву они који кажу да је гориво у 
иностранству квалитетније од оног у Србији. 

Аутор је Мирко Алвировић.

„Жикина 
шареница”  
у Инђији

РТС 1, 9.05 – Екипа емисија „Жики-
на шареница” ове недеље гостује у 
Инђији. Овај сремски град за који 
се зна још у 15. веку, данас је најна-
преднији у нашој земљи. Чвор је же-
лезничких путева, кроз ову општину 
протиче моћни Дунав, ауто-пут је та-
кође предност.

Како је било на овогодишњем Сце-
на фесту и шта је то привукло највећу 
пажњу посетилаца? Биће речи и о чу-
веној уметничкој колонији у Крчеди-
ну. Ту су и приче о бројним занатима 
и уметницима из овог краја. Инђија 
је и град спорта. У емисији учествују 
фудбалери и каратисти. Ту су и ре-
портаже о Крчединској Ади, Старом 
Сланкамену, о келтском насељу…

Аутор и водитељ је Жика Нико-
лић.

Зграда Скупштиме општине
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Патрола до Тасоса и Ситоније преко Бугарске

Мирко Алвировић
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