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Милош Растовић, ко-
ординатор за култу-

ру Српског народног савеза 
– „Американски Србобран“ 
из Питсбурга (САД), родом 
Сомборац, сваку прилику 
искористи да прети мече-
ве Новака Ђоковића, као 
и да забележи разговор са 
најбољим тенисером света.

Као новинар „Аме-
риканског Србобрана,“ 
најстаријих српских новина 
које излазе у континуитету 
од 1906. године, био је при-
сутан на тениском мастер 
турниру у Синсинатију у 
држави Охају како би се по-
ново срео са Новаком. Како 
је рекао, када је стигао, срео 
се са колегама из српских 
медија „Спортског журна-
ла“ и „Спортског клуба“. 
Текст који нам је послао из 
Синсинатија, објављујемо 
у целости.

Новак Ђоковић је имао 
успешну годину победивши 
на грен слем турниру Вим-
блдон у јулу, и то по пети 
пут. Прошле године, Ноле 
је победио у Синсинатију 
и постао први тенисер све-
та у историји тениса који је 

победио на свих девет АТП 
Мастер турнира 1000. Ове 
године је дошао са истим 
ентузијазмом. Навијачи са 
српским заставама су громко 
навијали „Ноле, Ноле“ током 
целог турнира. Међутим, на 
изненађење већине присут-
них новинара  и публике, 
Ђоковић је изгубио у полу-
финалном мечу од руског 
тенисера Данила Медведева. 
Након меча на конференцији 
за штампу, Ђоковић је нагла-
сио да је веома задовољан са 
начином како је играо цело-
купан турнир: 

„Очигледно је да боли 
када изгубите меч. Али, на 
крају дана, имам позитив-
но мишљење када је реч о 
мојој игри.“ 

Остао је веома позитиван 
и у вези своје спремности 
за Ју-Ес-Опен у Њујорку. 
Током турнира, исказао је 
саосећање према другима. 
Пре почетка једног од меча-
ва упознао је једног дечака 
на стадиону, ухватио га за 
руку и увео га на терен. До-
зволио је дечаку да седне на 
његову столицу на којој се 
одмара током меча и тако 

му дозволио да ужива. Де-
чак је имао мајицу на којој 
је писало: „Ја сам шампи-
он.“ Касније је водитељ на 
стадиону објавио да је дечак 
имао рак још као беба од 10 
дана. Ђоковић је направио 
овај моменат незаборавним 
за дечака:

- Овај моменат остаће ду-
го у дечаковом сећању. Са-
мо сам желео да се он осећа 
пријатно јер ја знам шта зна-
чи за њега бити на терену. За 
мене је то само мало пажње 
и гест како би се дечак до-
бро осећао - рекао је Ноле.

Након конференције за 
штампу,  имао сам прили-
ку да  му поставим неколи-
ко питања за „Американски 
Србобран.“ Ђоковић је 2015. 
године постао почасни члан 
Српског народног савеза, 
најстаријег српског добро-
творног друштва у Амери-
ци. Почасни председници 
Српског народног савеза 
су били Михајло И. Пупин 
и Никола Тесла, српско-
амерички научници и про-
налазачи, 1929 и 1935. годи-
не. Ђоковић је са осмехом 
одговорио на моја питања.

● Новак Ђоковић 
фондација даје стипендије 
студентима на доктор-
ским студијама на Фило-
зофском факултету у Бео-
граду и Харвард универ-
зитету у Бостону који се 
фокусирају на развој и 
образовање деце у пред-
школском узрасту. Шта 
Вас је највишемотивисало 
да се усредсредите на децу 
предшколског узраста?

- Са својом женом и по-
родицом помажем на раз-
личите начине и за разли-
чите сврхе и дефинитивно 
смо најосетљивији на децу. 
Мисија фондације је да се 
шири свест о томе колика 
је битно образовање у пред-
школском узрасту. Када је 
фондација почела 2011. го-
дине да се активно бави тим 
проблемом било је преко 50 
одсто  деце у Србији која 
нису похађала неку пред-
школску установу или про-
грам, што због финансијских 
или културолошких разло-
га. Ипак, највећи разлог 
је што није било довољно 
места у вртићима. Данас 
такође нема довољно ме-

ста у вртићама. Ми смо на 
то највише усредсређени. 
Као отац двоје деце која су 
у предшколском узрасту, још 
више видим важност тога.

● Колико је православ-
на вера важна у вашем 
професионалном и живо-
ту уопште?

- Ја сам православац и 
поносим се тиме. Међутим, 
не ограничавам себе на не-
ке религијске границе које 
постоје и у нашој вери и у 
свакој другој вери. Трудим се 
да будем универзалан, да се 
развијам и тако ми највише 
одговара.

У име Српког народног 
савеза поклонио сам му 
примерак „Американског 
Србобрана“ и филм „Тес-

лин народ“ (2018) у режији 
Жељка Мирковића. Филм 
приказује приче америчких 
Срба кроз историју која траје 
више од 200 година почев 
од првог познатог Србина 
Ђорђа Шагића, до Михајла 
И. Пупина, Николе Тесле, 
исељеника током Првог и 
Другог светског рата до да-
нас. Филм наглашава улогу 
америчких Срба у изградњи 
Америке и света у целини. 

Ђоковић је поклон примио 
са великим одушевљењем. 
Напуштајућу собу за нови-
наре захвалио се при чему 
сам му истакао да је сваки 
његов успех уједно и успех 
Српског народног савеза и 
српске дијаспоре у целини. 

 Милош Растовић

Од 21. до 26. августа у Београ-
ду је одржана друга по ре-

ду Интернационална конференција 
младих научника друштвених наука 
(ICYSS). Наша суграђанка, Ленка 
Настасић, представљала је себе, свој 
град и државу на овом јединственом 
догађају. 

Будући да је на Државној смотри 
истраживачких радова освојила прво 
место у области психологије са ра-

дом на тему „Темперамент детета 
и утицај мајке на негативне афекте 
детета“, тим пласманом је аутомат-
ски добила прилику да учествује 
на даљем нивоу такмичења. У при-
премама су јој помогли менторка 
Радмила Бабичковић, професор 
психологије у Гимназији „Вељко 
Петровић“, ученици Основне шко-
ле „Доситеј Обрадовић“, педагог 
школе Душанка Ћурувија, као и 

локална самоуправа, која је финан-
сирала котизацију овог такмичења. 
Осим Србије, учестовало је још 
пет земаља: Индија, Кина-Макао, 
Индонезија, Словенија и Турска. 

Ленка је на овом такмичењу до-
била медаљу за припремљену постер 
презентацију, као и специјалну на-
граду за презентовање свог рада, а 
наравно и прилику за стицање мно-
гих вредних знања и познанстава.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЛАДИХ НАУЧНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

МЕДАЉА И СПЕЦИЈАЛНА 
НАГРАДА ЗА ЛЕНКУ НАСТАСИЋ

Ленка Настасић

НОВАК ЂОКОВИЋ, НАЈБОЉИ ТЕНИСЕР СВЕТА, О ТУРНИРУ У СИНСИНАТИЈУ И ХУМАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА 

БОЛИ КАД ИЗГУБИТЕ МЕЧ, 
АЛИ ИДЕМО ДАЉЕ...
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Милош Растовић и Новак Ђоковић

Нолетови навијачи у Синсинатију


	Page 1
	Page 2

