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Данас смо се ћале и ја опростили од наше Радње... после 50 година. Живот наше мале 
породице пет деценија се окретао око ове Радње. Данас је дошао крај томе.

Претходних дана сам паковала ћалове ствари. Клешта, ексерчиће - оне металне разних 
величина и оне дрвене за флекице - затим лепак опојног мириса, оштре обућарске ноже-
ве чудних облика, калупе, наковње, чекиће, шила, игле, конац, пластику за пенџета и фле-
кице - увек набављану из Немачке - затим рајсфешлусе, „сингерицу" стару стотинак годи-
на, и ону чудну машину за шивење обуће са уским истуреним делом и иглом која се креће 
на ручни погон, машину за фино шмирглање, зумбалицу којом сам се у детињству играла...

Спаковала сам и мирне руке мога оца. Поптпуно мирне, прецизне, сконцентрисане и 
данас, надомак 90. године живота. Нису могле бити мирније ни јуна 1963. године када је 
стекао звање Мајстора обућарског заната. Спаковала сам и на стотине рачуна, признаница, 
уплатница и осталих доказа његове ревности и одговорности. „Прво измири обавезе држа-
ви, па све остало!", понавља и данас сваки пут кад стигну рачуни.

Претходних дана док сам паковала све ове ствари, само сам чекала да то већ једном за-
вршим, да се најзад отарасим глобе - радње у којој отац већ 6 месеци не може више да ради 
и само нам прави трошак. Данас сам све завршила. И плакала.

У овој Радњи мој отац је стекао све што има, и материјално и нематеријално: углед, по-
штовање, друштвени живот. Некад је, 70-тих и 80.-тих година, на посао долазио у 5х ујутро 
и враћао се у 8 увече. Улицом Октобарских жртава у јутарњим и поподневним сатима на-
хрупила би бујица људи везаних за Аутобуску станицу: фабриканата, магнохромаца, кабла-
раца, трговаца, сељака, чиновника... Ја сам у Радњи усхићено гледала и пажљиво додири-
вала чизмице од мекане италијанске коже, маштала да ћу носити црне салонке кад порас-
тем. После су се појавиле ципеле из Турске од нешто дебље коже, не тако префињене, али 
занимљивих облика штикле и луба... Последњих година ћале је радио тек по неколико сати 
дневно, упорно је долазио иако се ритам живота Краљевчана променио, а јефтина и неква-
литетна обућа учинила сваку поправку бесмисленом.

Сада би био срећан када би се у Радњу уселио неки млади обућар да би била наставље-
на традиција. Јер са оцем је обућарску пензију стекао и његов синовац а мој брат, а пре 
мог оца овде је радио и обућар Секула... али знате и сами да је данас занатлија тако мало.

На крају, желимо да зхвалимо свима који су били муштерије током ових 50 година. 
Онима који су пет деценија ципеле поправљали код „Занатског мајстора" Томислава Ве-
сковића и онима који су можда само једном ушли у нашу Радњу. Хвала на поверењу и нека 
вам је на здравље!

... Наравно, живот иде даље. Одоше толики људи, отишла је још пре три деценије наша 
мајка и супруга Гина, а камоли једна Радња! Али, ето, још једна мајушна страница у животу 
Краљева и Краљевчана завршена је. Сутра ћу Општини вратити кључеве.

И... молим вас, немојте ни случајно да кажете мом ћалу да сам ово написала! Никако. 
Јер он је човек старог кова, емоције се не показују, и радује се и пати се - у себи.

Радмила Весковић

РАДЊА СА ВЕЛИКИМ „Р“
ПИСМО ЗАХВАЛНОСТИ РАДЊИ У ОКТОБАРСКИХ ЖРТАВА 41
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Моја прва школа више школа није; окречили је, избацили из ње скамије и  олајисан 
патос, високе гвоздене пећи, зелене табле и дрвене сандуке за угаљ, сија се сада бели мер-
мер на поду

Капија је била метална са орнаментима од кованог гвожђа... Висока и тешка... Даље се 
улазило у огромно двориште.  Са леве стране је био мали парк, засађен растињем, најчешће 
неуредан...Са десне, улаз у фискултурну салу, тада једину у целом граду. Њу порушише.

Ту, поред капије, на троношци је седео Далипи Веби са великом, од прућа плетеном, 
корпом испред себе. Из ње је продавао жваке „Базока Џо“, ораснице, кестење у фишеци-
ма од новинске хартије и „клик – клак“. Да... и бомбоне у облику јагодица...  њих на комад... 
Није био у најбољим односима са школским властима, па су га ови редовно истеривали 
напоље, а он се поново враћао.

Огромно двориште са бетонираним игралиштима за кошарку и фудбал и пар триби-
на до ограде са црквом. Црква је била законом одвојена од државе, а од школе, високом 
тарабом.

У продужетку дворишта је био „травнати део“, без траве, јер иста није никада могла да 
никне. У хладу, испод великог дуда, на утабаној земљи смо играли кликера, све док „стакле-
нац“  не  прсне  на пола, због „туша из набаца“.

Високи школски служитељ, са проседим брковима и качкетом на глави стајао је обично 
на степеништу зграде, гледао у сат и држао велику бронзану меденицу у руци. Када време 
откуца, звонио је са оном клепетушом, тако јако, да се звоњава чула до пола града.

Оџачар је у  школи делио ђацима  свој сувенир, малу  оџачарску четку, направљену од 
црних влакана и бакарне  жице. Веровали смо у срећу, јер  је  Бог био забрањен.

ТО ТИ ЈЕ, САДА, МУЗЕЈ
Моја прва школа више школа није. Окречили је, избацили из ње скамије и 

олајисан патос, високе гвоздене пећи, зелене табле и дрвене сандуке за угаљ. 
Сија се сада бели мермер на поду. То ти је сада Музеј.
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његови пајтоси су изгинули којегде, тамо по Босни. Ено  их и сада у парку, стоје им бисте 
изливене у бронзи, пише тамо име и презиме, година рођења и година смрти. О њима смо 
знали све, јер је Добривоје причао потанко. Није морао ништа да измишља, он их је знао 
лично. Играо са њима кликере, под истим дудом, као и ми годинама касније: 

- ‘Еј, бре, тај Раде Вилотијевић, Олга Јовичић (звали је „Рита“, због поцепане кецеље) и 
Драгослав Богавац, они сви заједно су ми били  као школски другови!  

Немце смо мрзели с разлогом. Ко их не би мрзео !? Једног нашег, што је хтео да буде 
њихов, убили смо к’о роба, гађајући га поквареним јајима и трулим крушкама. Шеткао се у 
униформи Вермахта, дуж црквене ограде у паузи, приликом снимања неког ратног филма. 
Сав важан са шапком на глави, у  дугим официрским чизмама на ногама,  руке   био укр-
стио на задњици. И тако налете на  нашу  заседу.  Јер, ако је  Рита те четрдесетпрве,  могла 
да  побегне преко затворског плота, преплива Ибар и оде у шуму, како је сведочио Добри-
воје, онда смо и ми могли да «извршимо атентат» на овог  „домаћег издајника“. Наш скро-
ман допринос  револуцији  учитеља Добривоја.

Тако ти је то било, мој Радоване...
Моја прва школа више школа није. Окречили је, избацили из ње скамије и  олајисан 

патос, високе гвоздене пећи, зелене табле и дрвене сандуке за угаљ. Сија се сада бели мер-
мер на поду. То ти је сада Музеј.

Расписан био зајам, те народ давао паре да то тако уреде.
Ако, тако и треба...
   Раде Велизаров Ерац (Са портала „Круг“)

Поп Гвозден нас једном љутито прекорио, јер смо се држали за дугме док је он прола-
зио поред нас. Испричао нам како су  Турци попове прогласили „баксузима“,  јер су се они  
жестоко борили за народ. За учитеља Добривоја, они су били „реакција“. Шта је то значи-
ло, тада  нисмо разумели. Због те „реакције“ су ваљда подигли високу тарабу између школ-
ског дворишта и црквене  порте.

Добривоје је био маркантан тип, стари скојевац и комуниста. Он је претекао из рата, а 
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1980

Већина нас је познавала неколико Џигија, ја четворицу. Али, за све Краљевчане важи 
неписано правило – када се помене Џиги, синоним је за легендарног капитена најбоље 
кошаркашке генерације Слоге, Томислава Андрића. По мишљењу многих, најбољи 
и најистрајнији играч Слоге. Иако су га позивали да се придружи многим клубовима у 
бившој Југославији, није никада хтео да напусти Слогу. Капу су му скидали сви тадашњи 
центри из онда најјаче кошаркашке лиге Европе. Имао је одличну леђну технику, а финтама 
и поенима од врха табле, чак и иза или преко табле, просто је излуђивао противничке 
играче. Сећам се једне утакмице против Цибоне када му чувени Андро Кнего није могао 
ништа. Џиги му је испродавао неколико финти, да је Кнего само са чуђењем гледао према 
својој клупи и саиграчима. Леђној техници и неким финтама научио је и Влада Дивца 
док му је био саиграч на почетку своје блиставе каријере. Захваљујући овој краљевачкој 
легенди, данас једна улица у центру нашег града носи његово име.

И док је био активан играч, и касније Џиги је волео „све што воле млади“. Дружење, 
кафану, пишпирић, ракијицу, пиво... Дуго је и радио за Ваљевску пивару. Захваљујући 
преданости и својим познанствима успео је да то пиво пробије у врх на територији западне 
и јужне Србије. 

О Џигију има много тога да се напише, али „Сиџа“ форсира кратку форму, па ћу за крај 
једну његову крилатицу уз кратку дигресију. Наиме, често смо били тим у пишпирићу, па 
је знао да када упише двојку да каже: Мало ли је... Скочи и крава на краву, па вајдичица!

ЏИГИ

Џиги и саиграчи у авиону на путу ка Москви 
(Олимпијске игре 1980)
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До половине прошлог века све престижне кафане и ресторани у Краљеву су користили 
сифоне сода воде за шприцер. Када је затворена државна содара, неких шест содаџијских 
радњи у Краљеву имале су доста уносан посао. Тадашње машине су за сат времена пуниле 
око стотинак флашица клакера или кабеза, па су их шегрти нудили кафеџијама. Међу 
содаџијама је владао фер плеј, и свако је имао своју „територију“ за продају, па није било 
нелојалне конкуренције.

Данас нема више содаџија, нити сифона, нити клакера и кабеза. А, како су слатко могли 
да утоле жеђ на пијаци, сабору, вашару, утакмици, на улици... Флашице у бурету са ледом, и 
онај непоновљиви звук „клак“ приликом отварања флашице.

Сходно имену нашег града, већ годину дана се на радост мно-
гих уживалаца крафт (занатског) пива, производи „Краљевско“. По 
холандској рецептури, 100% природно, без адитива и вештачких 
примеса главни састојци „Краљевског пива“ су слад, хмељ, пивски 
квасац и вода.

Уз традиционална начела производње, „Краљевско пиво“ не 
тежи квантитету, већ квалите-
ту. Инсистира на чистим при-
родним састојцима уз одсу-
ство процеса филтрације и 
пастеризације. Тренутно у 

овом пиву уживају посетиоци неколико краљевачких 
кафана и клубова. 

И аутор овог кратког текста је пробао „Краљевско 
пиво“, па га искрено препоручује свима који желе да 
осете нову димензију укуса и задовољства.

КЛАКЕР И КАБЕЗА

И У КРАЉЕВУ СЕ ПРАВИ ПИВО
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ЛЕСО 
ЋЕВАБЏИЈА

У Загребу је 1958. године одржано так-
мичење у припремању роштиља. Убедљи-
во прво место освојио је Лесо Марковић 
из Краљева и проглашен је за „Краља ће-
вабџија Југославије“.

(На ФБ групи Сиџа објавио 
Пирло Веронезе)

Једна од легенди Краљева. Жива енциклопе-
дија о граду и људима, својеврсно спадало, пун 
анегдота и пошалица... Био је фудбалер Слоге, 
касније и тренер. Волеле су га генерације играча 
са којима је радио, волели су га сви Краљевчани, 
са дужним поштовањем о њему причали и они 
који нису из Краљева. Био је оснивач и вођа ле-
гендарних „Ибарских бригада“. Душан Милиће-
вић – Дуле Биндер.

Редован посетилац Слогиних кошаркашких 
утакмица, и њен верни навијач. Сећам се његове 
упадице на једној утакмици: „Не ваља ви Лазић!?“, 
упућена тадашњем тренеру и управи, када је зах-
ваљујући Лазићевим кошевима Слога добила ту 
утакмицу. На Биндерову упадицу сви су се слатко 
насмејали, а касније је „Не ваља ви ...“ била конста-
тација за сваког ко уради нешто добро.

Са својим пајтосима свако лето и све лепе дане проводио је под обалом поред Ибра на 
тушу или поред, до базена. Ту су се играле карте, припремала разна јела у котлићу, земља-
ном лонцу или на роштиљу. Једном приликом на том месту пуред Ибра пронашао га је је-
дан другар и упитао:

- `де си, бре, Дуле? Данима те тражим кући, и не могу да те нађем!
А, Дуле му одговара: Ја дуже могу да издржим под водом, него у кући!
Биндер баш није волео снег, па је знао да каже: Више волим да згазим у говно, него у 

снег! Какав је имао смисао за хумор, онај прави - својствен краљевачким шмекерима, по-
тврђује и једна његова фора од пре неколико година. Наиме, Дуле Биндер пролази поред 
аутобуског стајалишта код СУП-а, а један од линијских таксиста стоји на тротоару и желећи 
да добије путнике, виче: „Врњачка Бања, Врњачка Бања, Врњачка Бања...“. Окреће се Дуле 
ка њему и каже: Идеш само право преко моста, па оштро лево! А, ако `оћеш за Матарушку, 
исто право преко моста па оштро десно!

Окрену се Дуле Биндер и оде куда је и наумио, а таксиста остаде у чуду. Није био свес-
тан шта га је снашло.

ДУЛЕ БИНДЕР
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Доста лепих дана и сати провео сам са деда Илијом (Мусулин), вагаџијом, на његовом 
"радном" месту, испред Робне куће. Кад му је време дозвољавало, излазио је пре подене 
од 9 до 13 сати, поподене од 16, па док се видело. Знали смо и да заседнемо, поједемо по 
нешто... трајало је то. Он је здравствено био све слабији, снага га је издавала. До мене је 
допрла информација да је смештен у Дом за старе у МБ Ту је био врло кратко. 

А онда једног јутра телефонски позив. Са друге стране, женски глас, који врло тихо 
изговара реченицу коју никада нећу заборавити - ,,Само да Вам јавимо да је ваш пријатељ 
Илија преминуо". Размишљао сам како ме нађоше, и сватих да је Ико, имао мој број. 

Блаженопочивши Воја Благојевић, један дека (живео је у "кифли") ишао је уз помоћ два 
штапа, и ја, састали смо се и одлучили да Илију испратимо достојанствено. Прикупили 
смо мало парица, купили неких потрепштина, и на Старом гробљу, деда Илију Мусулина, 
испратили на вечни починак. Било је нас седам, и свештеник осми. После укопа, Илији за 
душу, по традицији организовали смо ручак. 

Илија Мусулин, рођен је у Далмацији, у Краљеву није имао ни ближе, а ни даље 
родбине. Живео је у кућерку иза Привредне коморе. Због неких заслуга у рату, у коме је и 
руку изгубио, одузета су му грађанска права.

Вага је била сва његова имовина.
(Горан Шљивић)

ИЛИЈА ВАГАЏИЈА
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Број 2

Наши пријатељи и поштоваоци часописа „Сиџа“ су нас на ФБ страни-
ци и групи подсетили на још неке изразе, или жаргоне који су били препо-
знатљиви само за Краљевчане. У било ком другом граду да се нађу, по томе 
су могли сви да их „провале“ да су из Краљева.

БАТЕ – У слободном преводу, друже или пријатељу! (Ко познаје Драгана 
Ружића- Ружу, он и данас редовно као поштапалицу користи „бате“, а када 
хоће нешто да нагласи обично каже „... бате, бате!“.

БАТИЋИ – Не односи се на неко презиме са Косова, већ за друге значи 
Краљевчани!

ФЕС – Одлично!
ЛАЧО – Добро!
МЕНТАЛАЋ – Неко ко је мање интелигентан, или урадио неку ружну 

ствар!
АБЛЕТА – Приглуп!
ЏОВАН – Сировог понашања и лоших манира!
ЏУЏА - Слично џовану!
ЏИБЕР - Воли ракију и лоше манире!
ШАМШУЛА - Мање интелигентан а прави се паметан
НЕДОТАВАН- Недоказан, тврдоглав!
ВРЗИЊАРА – Ружна и неморална девојка!
КОКЊАЧА – Крупна жена или девојка!
УПЕКЛА СИЏА – Јако угрејало Сунце!
ЏУПРИ – Дуже стоји на једном месту!
ИКИШИ – Види ово, или погледај!
ПАЧАРЕЊЕ – Оговарање!
ГЕПИО – Узео, или украо!
ГРЕДОМ – Успут!
ИСКУНДАЧИЛО СЕ – Није испало како је планирано!
БЛУЗОН – Дебља мајица са дугим рукавима, или дукс!
Када смо већ код блузона, наш читалац Ненад Мајстровић, Краљевча-

нин који данас живи у другом граду, исприча једну анегдоту:
„Пре неколико година мој син уписао факултет у Београду и после неког 

времена када је дошао кући, ваљда да узме паре и храну, пита ме: Ћале, што 
ми нисте рекли да је блузон само краљевачки израз? Гледају ме колеге бле-
до, не знају на шта мислим!“.

ПРЕПОЗНАТЉИВИ 
КРАЉЕВАЧКИ ИЗРАЗИ
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ЧУВЕНИ ФРИЗЕР МАЈОР

Звао се Грујица презивао Дробњаковић, али су га сви у Краљеву знали по надимку Мајор. 
Висок црне косе и неговане браде и бркова. Обично је носио сукнене бриџ панталоне и 
дубоке чизме џокејке (официрке). Баш као прави четнички мајор. Знао је да тако скоцкан 
седне на свој мотор који је преко седишта имао пребачене плаве бисаге, и да непрестано 
кружи краљевачким улицама. Био је велики противник комунизма, и због тога је тадашњим 
властодршцима био стално трн у оку. Али, му нико ништа није могао. 

Из његове фризерске радње која се налазила поред улаза у данашњу стару болницу у ули-
ци Војводе Путника, увек су се гласно чуле гусле што је за данашње време модерно речено, 
био добар маркетинг.

Улазак у радњу је био прави ритуал за дечкиће које су родитељи доводили на такозвано 
„школско“ шишање. Постављено пластично коњче на које те Мајор попење и обавезно да 
једну Негро бомбону или карамелу. Из овог угла посматрано, био је то добар потез за све оне 
који нису волели шишање. То их је на неки начин омамљивало.

Док су маказе и машиница радиле свој посао, Мајор је знао да се расприча са роди-
тељима који су своје синове доводили на шишање, па и да се мало заборави у обликовању 
фризуре. Добро сам запамтио своје прво шишање код Мајора, јер док је разговарао са мојим 
Благојем, остао сам без једног зулуфа. Тако оклапљен отишао сам у школу, а после часова сам 
морао да некако скинем и онај други зулуф, да будем симетричан. Знам само, да ни за живу 
главу нисам више хтео да идем код њега на шишање. 
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Број 2

И тада давне 1968. године Краљевчани су 
ишли у свет „трбухом за крухом”. Одлазећи са 
обећањем да ће се једног дана вратити у свој род-
ни град, нису ни сумњали да ће у туђини и окон-
чати свој живот. Своју жељу и жал за отаџбином 
су, као ген и завет, пренели својим потомцима. 
Отуд жеља сваког од нас да се вратимо корени-
ма. Неки то носе дубоко у себи, плашећи се  и 
саме помисли да се врате тамо одакле су „њихови 
побегли”, док се други храбро упусте у авантуру 
истраживања свог порекла, упознавања са много-
бројном фамилијом, земљом на брдовитом Бал-
кану и градомчијим се улицама шетају девојке 
нестварне лепоте.

Саво Туфегџић, је рођен у Јужноафричкој Ре-
публици, у којој је безбрижно живео све док га 
судбина није позвала да се суочи са својим коре-
нима. Своју животну авантуру, долазак у Краљево, 
родни град својих родитеља, рађање велике љу-
бави према истом и његов пут у свет љубави, пра-
вослављаи духовности Саво је забележио будним 
оком камере. Документарни филм „Свеци, Саво и 
Србија” је прича о Краљеву некад и сад испричана 
из угла сведока прошлости, актера данашњице и 
оних који виде Краљево у будућности. 

Све њих као и самог творца повезује исто, 
велика љубав према граду који има најлепше за-
ласке сунца, људе који широким осмехом пожеле 
добродошлицу, великим срцем воле, који остају и 
одлазе, плодну земљу, дивне реке, питома брда и 
долине и поноситог Милутина, симбола непрес-
тане борбе за боље сутра. 

ИЗ ЈУЖНЕ АФРИКЕ 
У КРАЉЕВО ПО КОРЕНЕ

Роман Тридесет славних је сведочанство о временском 
периоду од Другог Светског рата до средине седамдесетих 
година прошлог века Назван „Тридесет славних”јер је у ис-
торији шовешанства то време изградње, напретка и пуне 
запослености ретко и јединствено Главни јунаци од Балка-
на преко Средње Америке до Париза носе своје успомене и 
ране из прошлости, али и тежње о новом почетку и повратку 
изгубљеног.

Сусрећу се у оним мало знаним деловима града светлос-
ти, у париским катакомбама где важе другачија правила од 
оних на површини. Завиримо у један од париских тунела, на 
чијем улазу пише: „Стани овде почиње царство мртвих!”

Роман "Тридесет славних" можете да поручите код аутора: 
pajovicdragan0201@gmail.com

РОМАН КРАЉЕВЧАНИНА ДРАГАНА ПАЈОВИЋА
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ПРВИ АУТОБУС ЗА БЕОГРАД
Ово је први и једини аутобус који је јед-

ном дневно возио путнике из Краљева пре-
ко Крагујевца за Београд.На месту Путникове 
агенције, касније робне куће БЕКО. 

(Објава и фотографија Пирло Веронесе)

МАЛИ МРАВ И МАЛИ АЛЕКСАНДАР И МИЛАН
Иза Томислава Чоловића остале су песме које се и даље 

радо слушају и певају. И његови синови посветили су се 
музици, старији Александар је бубњар у пратећим бендовима 
познатих актуелних певача (Пејовић, Лончаревић), а млађи 
Милан је члан оркестра Александра Софронијевића. Милан 
пева и свира бубањ, перкусије, клавир и гитару. Он је са 
братом од малена пратио оца на наступима. Обојица су 
свирали бубњеве. Били су својеврсна атракција на татиним 
гостовањима. Чукали су по бубњевима, а готово да се нису ни 
видели од инструмента.

(Фотографију послао Александар Чоловић)

ОБЈАВЕ ЧЛАНОВА   ФБ ГРУПЕ СИЏА

АПОТЕКАРИ
Породица која је задужила апотекарску стру-

ку у Краљеву. Миодраг М. Марковић са породи-
цом, супругом, своја три сина и две ћерке Јелицом 
и Милицом. Мр пх Јелица Марковић, удато Јанић, 
директор Народне апотеке Краљево 1964-1977 и мр 
пх Милица Марковић, удато Радовановић, дирек-
тор апотеке од 1977. до одласка у пензију.

(Фотографију послала Маријана Мајсторовић.)

Башта кафане Лондон шесдесетих година.
(Објава и фотографија Милија Јанковић)
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Број 2ОБЈАВЕ ЧЛАНОВА   ФБ ГРУПЕ СИЏА

Подсећање на прву специјализовану продавницу 
плоча која је отворена 1976. године у Краљеву, послао је 
Зоран Митровић.

Иначе, у тој продавници су радили Бане и Андрија.

АНИМИР ДАМЕ
Између два светска рата у Краљеву је 

постојао велики број јавних кућа у готово 
свим деловима града. Један од најпозна-
тијих “куплер мајстора” био је Илија Радо-
вановић, који је прво држао јавну кућу у 
кафани Ибар у ул. Војводе Путника 38, а 
затим у “Пиц мали” у кафани Бреге, па у 
кафани Солун у Хаџи Милентијевој ули-
ци (данашња Димитрија Туцовића). На 
фотографији су анимир даме у Бреги коју 
је послала Мирјана Симић.

Подсећање на Берановац и чувене 
ауто - мото трке које су се одржавала се-
дамдесетих и осамдесетих година, послао 
је Душан Грујичић Грујо.

УМЕСТО ОДЕЛА 
КУПИО БИЦИКЛУ
Једног летњег дана 1952. 

године, мајка Душанка по-
шаље сина Радоша у Београд 
да купи одело за нови поче-
так после завршеног заната за 
механичара.

Тада осамнаестогодишњи 
Радош Чубрић уместо одела 
купи бицикл и врати се кући 
у Краљево бициклом и једва 
се извуче да не добије батине 
од мајке. 

Ко је после био Радош, ве-
роватно сви знате.

(Причу и фотографију 
послао Радиша Чубрић)
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Из породичног албума фотографију о 
сређивању Слогиног игралишта послао је Бо-
жидар Крстић.

На фотографији из 1950. године су фудбалери 
„Слободе” (касније Слога). Утакмице су игране на месту 
данашњег градског базена.

(фотографију објавила Ана Вулетић)

Kраљевчани, ма где да сте, прошетајмо ко не-
кад улицама центра, сетимо се чега више нема, 
неких зграда што осташе али више нису наше а у 
души и срцу нам осташе. тако додјосмо до Задуж-
бине Петра Богавца, који зграду поклонише трго-
вачкој омладини града да се у њој друже, забављају 
и тако на велике људе овог града подсећају. и би та 
жеља доста дуго поштована, јер мислим да нема 
никог од нас ко ту није ушо безброј пута, јер ак-
цијаши ту су били, феријалци, задругари, абраше-
вић и још многа удружења младих. све пуно од 
младости краљевачке, смех и радост, песма из ње 
увек се чула. поносни смо били на те неке људе, 
наше краљевчане, који таква дела учинише и шта 
све нама оставише.

Наиђоше нека друга времена, покретом олов-
ке преправи се нечија жеља и завет, сад су неке 
друге службе, наших младих ту сад нема више. 
Оста само за сећање на те лепе дане, на ту мла-
дост и на добре људе, на Краљево наше што некад 
бејаше. живи и здрави ви мени били.

Ивко Зоран Ивковић
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Број 2

Први „Октобарски меморијал” у кајаку одржан је 1970. годи-
не. Велики број гледалаца је пратио такмичење од моста на

Ибру до Кајак клуба. Фотографије послао Горан Јовановић.
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Пекарски занат у Краљеву је, као део 
нематеријалног културног наслеђа, успео 
да опстане у готово изворном облику, зах-
ваљујући човеку као његовом чувару и пре-
носиоцу.  Војислав Цветаноски био је влас-
ник једне од најстаријих краљевачких пе-
кара Балкан која је радила у континуите-
ту од 1963. до 2019. године као породич-
на традиција  коју су желели да сачувају и 
наставе.

Војислав je рођен 1951. године у селу 
Горно Јеловце у Македонији. Након вели-
ких путовања по Србији, Војислављев отац 
Михајло је 1963 године одлучио да се на-
сели у лепом Краљеву, где исте године за-
почиње пекарски посао. Прва радиони-
ца коју је Михајло основао налазила се 
на обали Ибра, у улици IV краљевачки ба-
таљон, у изнајмљеном подруму газде Радо-
мира Јововића. У радионици су произвође-
ни бурек, пецива, коре, корнети и обланде, 
који су продавани у киоску смештеном у 
улици Војводе Степе, преко пута мале пија-

це. Године 1969., у Краљево долази и Војислав и одмах почиње да изучава занат од мајсто-
ра из Ниша, који су били запослени код Михајла. Исте године породица Цветаноски из-
најмљује локал у центру града, у улици Трг Маршала Тита 25 и у том простору раде све до 
1991. године. Бурек стваран у овој радњи је имао репутацију као изузетно укусан (погото-
ву у комбинацији са домаћим охлађеним јогуртом) и био је један од заштитних знакова 
Краљева, незаобилазан за све добронамернике које је пут наносиу у Краљево. Свима су по-
знати дуги редови муштерија који су чекали своју четвртину или осмину бурека (са сиром, 
месом, спанаћем, али и са јабукама) и они су се протезали све до Три чесме.

Године 1980., у Доситејевој улици је отворена још једна радња, која је опстала све до 
2003 године. У овој пекари су теста печена на традиционални начин - у правој фуруни 
на дрва. Према речима Војислава Цветаноског, фурунџије су људи скромних прохтева, по 
крајности штедљиви, који су мало трошили, а највећи део зараде остављали на страну или 
су слали својим породицама. Многи су после дугог низа година отварали и своје пекаре у 
којима су пекли хлебове и остале производе. Каже да су  и пекарски и фурунџијски занати 
врло напорни, ако не и најтежи. Радило се и дању и ноћу, између 16 и 18 сати дневно. Од 
1991. године пекара Балкан се налазила на новој локацији, у улици Октобарских Жртава 
бр. 40. и  у њој је главна атракција био бурек, препознатљивог укуса и квалитета. У пекари 
су произвођене и разне врсте пецива од белог и интегралног брашна (паштете, кифле, по-
гачице, ђеврек, плетенице, переце, пужићи, потковице, проја, разне врсте кроасана, итд.).

 Војислав сматра да за сваког занатлију „има посла“, то јест, да сваки занат има своје 
муштерије. Ако је купац задовољан оним  што је пазарио, ако је био лепо и љубазно до-
чекан и услужен, онда ће се засигурно вратити. Колико је власнику стало до мишљења 
муштерија говори и следећа порука која је красила зид локала преко 20 година: Цењени 
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потрошачи! Ако сте задовољни нашом робом кажи-
те свима, а ако нисте кажите нама.

Војислав је увек испољавао и жељу да своје ис-
куство пренесе потоњим генерацијама, јер је сма-
трао да се на тај начин стварала традиција. Њего-
ви потомци су одрастали гледајући како је Војис-
лав радио и стварао и засигурно су поносни на све 
што је постигао. Војислав истиче сингуларност пе-
карског заната који је за њега драгоцен и предста-
вља спону са прошлошћу. Прича о пекарском за-
нату је и прича о томе како се упорним радом, љу-
бављу, вером и поштовањем традиције може успе-
ти и опстати у овом суровом времену. Нажалост, 
многе пекарске радње се боре с многобројним по-
тешкоћама у опстанку, те је након скоро шест де-
ценија непрестаног рада пекара Балкан преста-
ла са радом. И поред тога, верујем да су мириси и 
укуси из ове мале породичне мануфактуре заувек 
остали као део живота многих Краљевчана.

Виолета Цветаноска  

Била је то једна од култних емисија 
Радио Краљева емитована суботом пре 
подне од 10-12 у оквиру „Омладинског 
студија“. Прва епизода снимљена је 
септембра 1988. године, а емитовање је 
трајало до почетка 1992. године.

Уз Алена Кнежевића, Зорана Церо-
вину, Дејана Радосављевића Жабца, Ли-
дије Радосављевић и Ацкана Милића 
(сви на фотографији), у овом популар-
ном радијском перформансу учество-
вало је много пратећих сарадника. Сви 
су радили волонтерски, без кинте. Тек-
стове је углавном писао Иван Рајовић, 
али су то радили и чланови тима и са-
радници. Време активног и специфич-
ног хумора на актуелне догађаје.

Иначе, емисија је почињала увек са 
два минута закашњења и опаском: „Ти 
касниш као и увек, а ја чекам да те не 
изгубим!“.

РАДИО АКТИВНО ПОЗОРИШТЕ
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Деведесетих година један од најтраже-
нијих дуета за свирке у кафићима и рес-
торанима, били су Ана и Икса. Најдуже су 
наступали у старом „Ждралу“ на углу ули-
ца Југ Богданове и Хајдук Вељкове. Њихо-
ве интерпретације хитова Азре, Индекса, 
Ођиле... никога нису остављали равнодуш-
ним. Често се уз њихову свирку остајало 
до раних јутарњих сати.

Ана је данас у Италији, а Икса поред 
редовног посла у једној краљевачкој фир-
ми и даље свира гитару, више за себе и 
најближе пријатеље. 

Вероватно један од најбољих краљевачких бендова у периоду 1976 – 1980. године. Оф-
ормили су га тадашњи гимназијалци Шицко (гитара, вокал), Чапи (бас гитара), Борко (кла-
вијатуре), Куле (бубањ) и Симе (гитара). Како су Краљево и Горажде градови побратими, 
1978. године су позвани на омладински фестивал стваралаштва у Горажду где су у оштрој 
конкуренцији освојили прво место. Свирали су и Ужицу као предгрупа Бјелом дугмету. 
Учесници су бројних гитаријада, а 1980. године су били финалисти чувене Зајечарске ги-
таријаде. Исте године трагично је настрадао Дејан Царићевић Чапи, па је бенд престао да 
постоји. Данас се музиком активно бави само Александар Петровић Шицко који је песме 
бенда „Perpetuum mobile“ објавио на диску „Бела ноћ“ по називу њихове прелепе баладе.

PERPETUUM MOBILE

АНА И ИКСА
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Крајем седамдесетих година почели су 
као група „Лед“, али су веома брзо уз ро-
каду неких чланова оформили нови бенд 
„Гама Зрак“ који је и данас активан. Прву 
поставу су сачињавали Микац, Гаги, Мујо, 
Мунде и Дејан. Данас уз Микца и Мунде-
та, сталну поставу чине још и Цапо, Тошо 
и Штављо.

Већ четрдесeт година свирају на трго-
вима, по клубовима и на мото скуповима. 
„Гама Зрак“ има и неколико ауторских пе-
сама, а последња „Краљеви на два точка“ је 
направљена као химна краљевачком Мото 
клубу „Кингс“.

НАЈДУЖЕ ТРАЈУ НА 
КРАЉЕВАЧКОЈ РОК СЦЕНИ

GAMA ZRAK



20

Скоро га зви знају као Кројф, осим најбли-
жих као Дејан Поповић. Повреда га је спречи-
ла да настави да игра фудбал, али је зато своје 
искуство и умеће касније преносио на младе 
фудбалере. Пре одласка у Кину са клинцима 
је пикао лопту у „Аполону“.

Већ три године у Кини подучава клинце 
фудбалској вештини, али заниљиво је да се 
није одрекао ни гитаре, своје прве љубави. На-
име, Кројф је иницирао и оформио бенд сас-
тављен од странаца који су са њим на раду у 
Кини. Преко дана фудбал, а увече рокенрол у 
кинеским клубовима. Занимљиво, зар не?

КРАЉЕВАЧКИ КРОЈФ У КИНИ

GARNI HOTEL BELVEDERE
ХАЈДУК ВЕЉКОВА 93, КРАЉЕВО 36 000

ТЕЛЕФОН: 036 313 333

Фотографија са Сиџа Групе, послао Ивица Вељовић
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Упустио сам се у подухват да лично организујем први велики концерт, и то поводом 
двогодишњице јутарњег програма Радио Краљева на којем сам тада радио као водитељ, ре-
портер, новинар... и још, свашта по нешто. Ни мање ни више, него концерт тада екстремно 
популарне ЕКатаринеВелике.

Било је то 1. марта 1990. године када је Хала спортова у Краљеву била крцата, око 2500 
гледалаца, а бар још 1500 је хтело да присуствује концерту, али због ограниченог простора 
није могло. О концерту више у доњем тексту.

ЕКВ У КРАЉЕВУ
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Многи кажу да је за развој гимнастике у Краљеву највише дао Младен Млађо Јанко-
вић. Под његовим вођством је спортско друштво „Партизан“ из Краљева било вишеструки 
шампион Југославије у гимнастичком вишебоју. Иако је већ прегазио осамдесету годину 
живота, Млађо и даље подучава децу гимнастичким вештинама у оквиру спортског друшт-
ва „Сибокс“ које се бави акробатском гимнастиком и развијањем снаге, брзине, спретности, 
издржљивости, окретности, координације и смелости.

МЛАЂО ГИМНАСТИЧАР И ВИОР СПОРТ

ПОПОВИЋА ЗДАЊЕ ЗА СВА ВРЕМЕНА
На адреси Цара Лазара 67 на-

лази се још једно препознатљиво 
здање Краљева. Суштински пре-
додређено локацијом, оснажено 
породичном традицијом, здање 
одише снажном пословном енер-
гијом која се деценијама прожима 
кроз различите делатности.

У почетку је то била мања пор-
одична кућа породице Поповић са 
продавницом и хамбургерницом 
„Цар Лазар“, да би почетком деведе-
сетих година, према пројекту архи-
текте Зорана Радоњића, направље-
на зграда какву данас познајемо. 
Многима је она симбол Краљева 
јер је препознају са разгледнице 
Владана Маринковића.

Називана још и „Поповића здање“, зграда спаја генерацијски различиту породичну заједницу 
са предузетништвом и градом уопште. Драган и Бато са својим члановима породице међу првим 
су приватним предузетницима који су увек уносили иновације у пословање. На овој адреси на-
стао је први мали тржни центар са банкама, бутицима италијанске гардеробе и обуће, „Nike Shop“, 
фризерски салон, дечији бутик, козметички салон „Make UP Studio“…

Зграда је увек била актуелно место за рад у самом срцу града. Логичан след је да млађа гене-
рација Поповић отвори нешто што никада није постојало на овим просторима. Тако је у априлу 
2019. године настао „Basileus Partner“, једини креативни „Hub - Coworking“ простор у Краљеву и 
региону. Породична атмосфера и значај који објекат има за Краљевчане спојен је са идејом да тре-
ба подржати све професионалце, креативце, предузетнике, компаније, експерте. (наставиће се…)
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Издавач Хепицентар, За издавача, Драган Благојевић, Јован Антонић, 
Ликовна опрема Јован Антонић, Штампа Сиџа

www.sidza.rs | email: sidzacasopis@gmail.com 

Штампани часопис СИЏА је бесплатан, не продаје се! Уколико желите да нам помогнете 
да часопис дође у руке што већег броја читалаца, донацију можете да уплатите на следеће 

рачуне: Удружење Хепицентар, Краљево, Динарски: 170-0030047650000-25
Девизни: РС35170003004765000122 ЕУР

(инструкције за плаћање шаљемо у Ваш инбокс или мејл) Имена донатора објављиваћемо 
месечно, а сви они који не желе да им буду објављена имена, молимо да нас обавесте на 

мејл: sidzacasopis@gmail.com, Унапред захваљујемо на помоћи!

Колико се сећам, беше то неки почетак јуна 
1980. године, некако пред крај те школске сезоне. 
На кошаркашком игралишту поред Гимназије игра 
се велики баскет дерби између Блажа и Либета. 
Гледалаца никада више. Неко подржава Блакија, 
неко Либета. Али, највише је оних који подјеба-
вају обојицу. Баскет се игра до 21, без судије. Тврда 
утакмица до бола. Уз милион промашених зицера и 
безброј направљених корака, резултат је изједначен 

20:20.  Прилику за тријумф и велику победу има Либе. Табана лопту и полази према кошу. 
У том тренутку Блажо га удара по руци и избија му лопту. 

Либе пријављује: „ФФФФФФФФФФФФФФФАААУЛ!“. Док је то изговарање трајало, а 
трајало је, Блажо даје победнички кош и уз онај његов специфичан изговор каже: „Ко те 
`ебе, касно си пријавио!“.

Општи делиријум у публици. После тога су заслужено добили по кабезу код содаџије. 
Либе данас више воли „Јеленка“, а и Блажо је на свом сталном „послу“ на краљевачким 
улицама.

Донатори у овом броју: 
Физичка лица: Мирјана Радичевић, Виолета Којовић, Владан Богавац

Правна лица: Хотел Турист, Краљевско пиво, 
Стоматолошка ординација Милетић, Хотел Белведере

БЛАЖО КРАСТАВАЦ 
ПОБЕДИО ЛИБЕТА

Иначе, Млађо је и аутор познатог бренда „Виор спорт“ који је осамдесетих година по-
стао врло популаран широм Југославије. Чак је и скијашка репрезентација Југославије 
коју је предводио Бојан Крижај, 1984. године на отварању зимских Олимпијских игара у 
Сарајеву носила опрему са знаком „Виор спорт“. Млађо је тај бренд створио (и заштитио 
као ауторско дело) радећи у „Стотексу“, али су неки моћници из исте фирме из њима зна-
них разлога угушили и на крају зауставили популарност „Виор спорта“, а Млађа скрајнули 
на периферију одлучивања. Како он каже, имао је тада баснословне понуде да на другом 
месту развија тај бренд, али је желео да остане лојалан краљевачком Стотексу. Нестан-
ком Стотекса,  нестао је и бренд, али није нестао Млађов ентузијазам према гимнастици. 
Знајући његову упорност и постојаност, није искључено да „Виор спорт“ поново угледа 
светлост дана.
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HOTEL TURIST
Трг Српских ратника 1, Краљево 36 000
Телефон: 036 322 366


