
Петак, 15.11.2019. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00 

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
Београд, Гаврила Принципа 43 

 

 
 

   
 

Т е м а: 

Б Е Р Л И Н 
– ИСТОРИЈА КОЈА ТРАЈЕ –  

 
Предавач: Предраг Драшко Вујовић, Генерални директор JAT-а од 2001. – 2004.   
 

Стицајем околности, наш предавач је имао ту могућност да ради и живи у подељеном Берлину и да касније то исто ради и у уједињеном 
граду. 
 

Прича о Берлину је прича о историји једног народа и Европе. Налазимо је на  сваком кораку, у свакој улици и на свакој згради. 
 

Ту се преплићу догађаји од пре неколико векова са бурним догађајима из скорије и блиске нам 
прошлости. 
 

На развој овога града утицали су глобални политички и економски фактори али и он сам је 
утицао на њих. 
Грађен па рушен, дељен па састављан, стављан у центар догађаја па склањан у страну, насељаван 
и расељаван, чист, аријевски и етнички мултикултуларани, он све то подноси, трпи и уздиже се 
пркосећи свима а некад и самом себи. 
 

У петак ћемо покушати да осветлимо и објаснимо неке стране овога града које нису баш увек и 
свима доступне. 
  

Лична нота приповедача у одабиру и тумачењу тих страна ће бити веома присутна. 
 

Предраг Драшко Вујовић, je рођен 1947. у Загребу. Одрастао на Врачару – Чубура. Похађао 
основну сколу „Светозар Марковић“ затим VIII (данас III) београдску гимназију и дипломирао на 
Економском факултету у Београду. Запослио се у ЈАТ-у још 1969 године. У ЈАТ-у прошао сва 
радна места у комерцијали, од шалтерског службеника, преко представника у иностранству 
(Диселдорф, Дамаск, Аман, Багдад, Источни Берлин, Цирих) до комерцијалног директора и 
касније до Генералног директора JAT Аirways. После тога је 2006. основао прву српску Lоw Cоsт 
авиокомпанију – CENTAVIA, која је „живела“ само три месеца. Данас је у пензији, али активно 

прати догађаје у ваздухопловству у земљи и иностранству. 
 

Подсетио бих да памтимо сјајнe ВЕЧЕРИ ТАЈНОГ ЗАЧИНА на којима је Предраг Драшко Вујовић био домаћин: 30.03.2018. – 
ВИЈЕТНАМ – ЛОТОСОВ ЦВЕТ ИЗ ПЕПЕЛА, 11.05.2018. – ЊУЈОРК ЗА ПОЧЕТНИКЕ, 05.10.2018. – СТРАХ ОД ЈЕФТИНОГ ЛЕТЕЊА – 
ШТА ЈЕ LOW COAST? 16.11.2018. – МУЗИКА И ФИЛМ ИЗ МАЛО ДРУГАЧИЈЕГ УГЛА и 07.06.2019. КАКО ЈЕ ПРОПАО  
JAT AIRWAYS. 
 

Уз излагање Предрагa Драшкa Вујовића и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору! 
Резервишите ПЕТАК 15.11.2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

Информације и резервације на телефон: 011/7619298 ili 011/7612957. 


