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Историјски гледано др Коста Цу-
кић можда је један од најуспешнијих 
Краљевчана. Рођен је у тадашњем Ка-
рановцу 1826. године, и део је прве 
генерације српских студената који су 
се школовали на западу. Филозофију 
је завршио на Универзитету у Бечу, 
где је и докторирао. Паралелно је 
студирао и економију. Био је човек од 
поверења кнежева Милоша и Михаи-
ла Обреновића.

Као најбољи економиста којег 
је Србија тога времена имала, по-
стављен је за министра финансија 
у влади Илије Гарашанина. Увео је 
систем опорезивања непокретности, 
основао Управу фондова и ударио 
темеље оснивању Народне банке Ср-
бије. Коста Цукић је увео ковање пр-
вог српског бакарног новца у новом 
веку те се он сматра оснивачем валу-
те динар. Он је и отац српске еконо-
мије јер је написао први уџбеник ”На-
родна економија” (1851). Подржао је 
кнеза Михаила у оснивању Народног 
позоришта, међу оснивачима је за-
дужбине Илије Коларца, а директно 
је одобрио зајам капетан Миши Ана-
стасијевићу за зидање чувеног Капе-
тан Мишиног здања.

Био је члан делегације Србије на 
Берлинском конгресу 1878. године 
када је Србија стекла независност. 
Такође је био први амбасадор неза-
висне Србије у Бечу, где и умро 1879. 
године.
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НАЈВИШЕ ПОМОГАО КРАЉЕВО

Зове се Миломир Главчић, а рођен је 1924. године у засеоку Попе села Ковачи у подножју 
Копаоника. Његова сестричина Олга прича да је одрастао као сеоско сироче и да је као дете 
надничарио код добростојећих мештана. Понекад је одлазио до рушевина сеоске цркве где су 
мештани остављали новчане прилоге. Он их је крадом узимао и тако себи и сестрама обез-
беђивао храну, али се још тада зарекао да ће једног дана новац вратити и одужити се добрим 
људима. Испунио је своје обећање, и последњих десетак година само је граду Краљеву дони-
рао више од два милиона евра за изградњу новог моста преко Ибра и новог дечјег вртића на 
Берановцу (носе његово име), медицинској опреми... Велику помоћ дао је и Српској право-
славној цркви. 

Када је 1947. године служио војску на караули, украденим чамцем је прешао Преспанско 
језеро и пребегао у Грчку, а затим у Италију одакле је из емигрантског логора отишао у Ка-
наду до Нијагаре. Најпре је радио у руднику, али сањајући бољи живот постао је угоститељ и 
од уштеђевине почео је да јефтино купује утрине и ливаде, на којима су касније почеле да се 
граде канадски градски квартови. 

Миломир Главчић помаже Краљеву у којем има само рођаке и због једног невероватног 
догађаја из времена Другог светског рата, када се 1941.године враћајући из Београда где је тек 
започео учење заната, на железничкој станици у Београду упознао са човеком, испоставиће 
се касније из Краљева, који га је најпре понудио да поделе скромни оброк хране схвативши 
да је голобради момчић из Попа гладан и да нема новца за храну. Касније, током путовања за 
Рашку, прекинутог због бомбардовања пруге, тај непознати човек одводи младога Главчића на 
вечеру и конак код својих рођака у Рибницу крај Краљева. Сећајући се тог догађаја, Миломир 
Главчић је рекао: „У тешкоћама, ко год да је у питању, појединац, група људи, град, увек се јави 
неко да помогне. Тако и ја Краљеву. Човека који ми је те ноћи помогао – никада више нисам 
видео, али га никада нисам заборавио”.

Велики добротвор Миломир Главчић је свој тежак животни пут описао у мемоарима „Трн 
у нози на далеком путу”. Иако никада више није дошао у Србију, и данас у својих 96 година 
поклања новац за изградњу путева, цркава, домова културе, појединцима који су му се обра-
тили за помоћ. Ове године пред Божић је своје рођаке даровао са 130.000 евра. Најстарији на 
породичном стаблу су добили по 5.000, млађи по 4.000, а деца по 2.500 евра. 
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Ово је филмска прича о Милораду Јокси-
мовићу - Пиливики како су га звали мештани 
у селу Крушевица код Жиче. Иза своје скром-
ности једног обичног кириџије крио је херојски 
подвиг из Првог светског рата.

Пиливика је крајем 1915. године, прили-
ком повлачења српске војске преко Албаније, 
дао крв престолонаследнику Александру Ка-
рађорђевићу, директно из руке у руку, јер је 
принц хитно морао да буде оперисан у импро-
визаној пољској болници!

Приликом посете краља Александра Првог 
Карађорђевића манастиру Жича 1933. године, 
он је наредио да му пронађу и доведу Милорада 
Јоксимовића из села Крушевица поред Жиче. 
То је изненадило многе, питали су се зашто би 
краљ тражио да му доведу једног сеоског ки-
риџију. Општи метеж је настао међу њима, јер 
нису могли да верују да краљ Александар тра-
жи њиховог Пиливику. Када су га довели, онако 
прљавог од посла и скроз тихог, пришао је краљу, 
поздравио га, а Александар га је изљубио. Краљ 
Александар и Милорад су се одмах сликали ис-
пред Црквице Петра и Павла у порти манастира 
Жича и разговарали као да се одувек познају.

Провели су у разговору и шетњи пуних два 
сата. На крају разговора краљ је питао Милора-
да да ли може нешто да учини за њега, а Мило-
рад му је онако стидљиво рекао да би волео да 
има једно мало парче земље на којој био могао 
да има своју гостионицу. Александар му је испунио жељу и та кућа где је била гостионица се 
и данас налази у Жичи, али је зарасла у коров. Иначе, после другог рата комунисти су ту кућу 
одузели и претворили у задружни дом.

У знак сећања на херојски подвиг Милорада Јоксимовића – Пиливике, мештани Жиче 
спроводе процедуру да једна од улица у овом селу понесе његово име.

(Фотографије и причу на Сиџа групи објавио Ненад Сушић) 

КРВ ДАО КРАЉУ
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Један од оних који је у релативно 
кратком временском раздобљу превалио 
животни пут од сиромашног шумског 
радника рабаџије до, малтене, најбога-
тијег Краљевчанина, био је Миљко Пе-
тровић Рижа. Човек који је пре Другог 
светског рата у Краљеву и на простори-
ма гочких, жељинских, радочелских и 
шума на Чемерну, створио праву малу 
„дрвну империју”. Рођен је 1902. године 
у селу Драгосињци. Његов отац Игњат 
важио је за имућнијег човека у селу. 

У својој деветнаестој години оже-
нио се са две године млађом девојком 
Савком Камиџорац из оближњег села 
Мељаница, што јеизазвало прилично не-
задовољство оца и браће. То га је нате-
рало да напусти породичну задругу и са 
својом изабраницом и двоје мале деце 
отпочне живот „од нуле”. Узео је у закуп 
једну стару оронулу стругару у Церови-
ку коју је реновирао. До правог процвата 
овог посла дошло је након његовог по-
везивања са извесним солунским тргов-
цем Димом, који је откупљивао сву ко-
личину дасака и друге резане грађе про-
изведене на стругари у Церовику, што је Петровића навело да прошири делатност подизањем 
стругаре у Рисовцу, на Чемерну, где су се налазили огромни шумски комплекси. За транспорт 
грађе Миљко је сам осмислио „водену рижу” која је представљала смели, али и скупи гради-
тељски подухват. Она је и прославила Петровића. На ступцима оновремене штампе писано је 
о овом „самоуком генију”, „еклатантном примеру умећа” човека који од све „науке” има само 
два разредаосновне школе и слично. Због ниских транспортних трошкова цена Рижиних дрва 
на стоваришту је била два и по пута нижа него на краљевачкој пијаци, што му је омогућавало 
монополску позицију на тржишту Краљева. „Рижу” попут оне у Рисовцу, саградио је и на Гочу, 
и она је повезивала локалитет Гвоздац са железничком станицом Сокоља, на ускотрачној пру-
зи коју су током Првог светског рата изградили аустроугарски окупатори. 

Како се његов капитал из дана у дан увећавао, „газда Рижа”, како је био познат у Краљеву 
и околини, 1935. године седиште своје фирме сместио је у Краљево. Зарађени новац улагао 
је искључиво у некретнине, купујући шумске комплексе, куће, плацеве и локале у граду. На 
месту данашњег хирушког блока и болнице 1940. године подигао је модерну стругару на пар-
ни погон која је упослила око 3.000 радника. О томе са коликим је капиталом, израженим у 
некретнинама, располагао „газда Рижа”, најилустративније сведочи пресуда којом су кому-
нистичке власти након Другог светског рата извршиле конфискацију његове имовине. Педант-
ни судски извршитељи записали су да су се у Петровићевом поседу у Краљеву, осим поменуте 
парне стругаре, налазили још и: хотел „Југославија” у улици Краља Петра, хотел „Национал” 
у улици Милоша Великог, плац са дућанима у улици Милоша Великог бр. 26, 28 и 30, плац са 
зградама у улици Топлице Милана бр. 5, плац са зградом у улици Југ Бог-дановој бр. 84, плац 
са две зграде на углу улица Југ Богданове и Војводе Путника, плац са пет објеката у улици Југ 
Богдановој 56,58, 60 и 62 и плац на месту званом Дудари површине два хектара. Сем тога по-
седовао је још и доста некретнина у Каменици, Рибници, на Гочу... 

Заједно са Петром Богавцем купио је 50% акција „Шумадијске банке” у Београду, а сам је 

МИЉКО ПЕТРОВИЋ РИЖА
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поседовао 45%акција „Краљевске 
привредне банке”. Стечено богат-
ство и финансијска моћ омогућава-
ли су му и политички утицај, па је 
тако приликом општинских избора 
1936.године изабран за председни-
ка општине каменичке. Иако је уочи 
Другог светског рата располагао са 
великим материјалним и финансијс-
ким богатством, Миљко Петровић 
је, поучен огромним животним ис-
куством, живео релативно скромно. 
Од своје деце, две ћерке и два сина, 
захтевао је скромност у облачењу и 
понашању. Након окупације Краље-
ва априла 1941. немачке окупационе 
власти су га, због тога што је са децом 
избегао из Краљева на Гоч, на коме 
су се током јесени налазиле бројне 
устаничке јединице, прогласили ма-
соном и једним од организатора напада на Краљево, мада то није одговарало истини. Његову 
супругу Стевку, Немци су са мноштвом других житеља Краљева, затворили као таоца у, по злу 
чувени, краљевачки „Лагер”. Октобра 1941. године Немци су га ухапсили у Београду и подвргли 
разним облицима тортуре, а сву његову непокретну имовину конфисковали. Захваљујући, у ве-
ликој мери срећним околностима, и везама са предратним београдским политичким естаблиш-
ментом, пуштен је из затвора и враћена му је имовина, стим да све своје производне капацитете 
стави у службу владе Милана Недића. 

Приликом повлачења из Краљева, у јесен 1944. године, Немци су до темеља разорили ње-
гову стругару у Краљеву. Ослобођење Краљева ставило је Миљка и његову породицу на велика 
искушења. Нове комунистичке власти су Петровића прогласили „народним непријатељем”, 
конфискујући му непокретну имовину. На суђењу пред „Судом националне части” у Чачку 
осуђен је на „трајни губитак националне части укључујући ту и губитак грађанске части, на 
7 година тешког принудног рада и на конфискацију целокупне имовине у корист државе”). 
Умро је у Краљеву 1968. године.

Пре 14 година, пресудом Окружног суда у Београду по Закону о денационализацији и ре-
хабилитацији, обнародовано је да Миљко Петровић Рижа није издајник државе и народни 
непријатељ. Била је то победа у којој је, према речима Рижиних потомака, „коначно оборена 
лаж у коју су увијали његово име деценијама”.
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Како мушки, тако и женски надимци се добију углавном у раној младости на основу карак-
тера, физичке конституције, понашања, порекла, скраћенице од матичног имена или прези-
мена... И многе Краљевчанке су познатије по надимку, него ли по свом имену.

Анчи, Ана четири пиштоља, Амазонка, Ана, Анђа, Американка, Аћа... Буба, Беба, Бел-
ка, Барбика, Бугарка, Божовка, Бока, Биса, Буловка, Боба... Виолина, Весница, Веца, Вики, 
Вештица, Врба, Вињак... Геца, Гага, Гога, Гоца, Гина, Гуза, Гајовка, Греда... Деја, Душа, Дулка, 
Даша, Деса, Далматинка, Душка, Дулка... Ђина, Ђанђа... Ета... Жилка, Жана, Жујка... Зоки, 
Зола, Зоца, Зверка, Зуза... Индијанка, Ицика... Јеца, Јелче, Јелка, Јоца, Јока... Каја, Капетан-
ка, Кика, Каћа, Кицовка, Кока, Каса, Канџовка, Комарац, Капислара... Лола, Лила, Ламба-
да, Лепа... Љики, Љиља, Љуба... Маца, Мундирка, Младеж, Мила, Мала, Мица, Манекенка, 
Мачка, Македонка, Маза, Маки, Мајорка, Медуза... Нела, Нена, Нина, Ната... Њега, Њушка... 
Официрка, Олгица, Оља, Орлушина, Олива... Перса, Пушка, Пројка, Попче, Пара, Полумир-
ка, Паја, Палачинка, Панкерка... Рајка, Рада, Рушка, Радулка, Ружа, Рола, Риба, Рафа... Сто-
марона, Сиса, Стефи, Стоја, Сајка, Сојка, Сочка, Славка, Стрелка, Снеки, Сека, Соса... Таша, 
Туфа, Тајчи, Тана, Тина, Тандрчак, Тода, Тани... Ћирка, Ћелава, Ћировка... Уштиркана... 
Фифи, Фина, Флегма... Хани, Хвала, Хемичарка... Цеца, Црнка, Цаца, Цајка, Цојка, Цица, 
Цуцла, Цврле, Церовка, Цаки, Црногорка, Цреварка... Чворак, Чупа, Чомбе... Џинка... Шева, 
Шопка, Швеђанка, Шоловка, Шалтер, Шана, Штука, Шангарепа...

ПОЗНАТИЈЕ ПО НАДИМЦИМА

АНЕГДОТЕ
АЦО ШАРОВ

Знао је Ацо Шаров да буде врло оригиналан по разним форама које је проваљивао. Дав-
них година пође он за Београд аутобусом, и спакује у једну кожну торбу будилник и онај стари 
црни гломазни телефон. Аутобус пун путника, а Ацо седи негде на средини... Већина путника 
спава, неки читају новине, неко гледа кроз прозор... Негде испред Љига почиње да звони бу-
дилник у Ацовој торби. Пусти он да звони мало дуже како би скренуо пажњу осталих путника, 
и када се уверио да већина гледа ка њему, отвара торбу! Левом руком зауставља будилник, а 
десном вади телефон, диже слушалицу и као почиње разговор. Прича гласно да га већина чује:

- Па, како где сам? Знаш да путујем за Београд... ево, улазимо у Љиг!
- ... како пада киша? Овде сунчано!...
Док Ацо наставља причу, остали путници га са неверицом гледају, зинули к’о печене главе 

и не могу да се начуде да има телефон који функционише у аутобусу. По завршетку разгово-
ра, Ацо Шаров поново навије будилник и врти фору у круг...

МИЛЕ ИЗ САМАИЛА
Неки Миле из Самаила возио камион у Италији. Доста времена је проводио у камиону, па 

никако није стигао да научи италијански језик. Када је уштедео нешто новца, решио да купи 
веш маину и да је пошаље у Самаила. У продавницу поведе колегу који је знао италијански, да 
помогне у конверзацији са продавцем.

Изабрао Миле веш машину и одлази на касу да плати. Продавачица узима новац и каже му:
- Grazie mille! (У преводу „Хвала пуно!”)
Гледа је Миле, ништа му није јасно, па јој одговара:
- Откуд знаш да се зовем Миле? Ја из Самаила, а ти из Пјаћенце!
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ШПАНАЦ
Нема никакве везе са Шпанијом, али Милана 

Николића сви знају као Шпанац. Тај надимак је до-
био још као петогодишњак, по чувеном фудбалеру 
Слоге Мирку Шпановићу. Милан је као клинац ви-
сио на Слогином игралишту, сакупљао лопте иза 
гола, прао играчима копачке... На једном тренин-
гу Шпановић га је погодио лоптом у главу, и мали 
Милан падне у несвест.

Уплашени фудбалери Слоге су одмах потрчали 
према њему, а Милапица и Биндер су викали: „Ајде 
Шпане устани... устани Шпане... Шпане пробуди 
се...”, и тако му настаде надимак Шпанац. Остао је 
незаобилазна појава на свим утакмицама Слоге.

Иначе, Шпанац обожава босански севдах. Због 
те љубави према севдалинкама, лично је одржавао 
контакте са Заимом Имамовићем и Сафетом Исо-
вићем. Често је ишао код њих у Сарајево, а после 
Заимове смрти наставио је да одржава контакте са 
његовим сином.

Некада познати кафеџија Видосав Ву-
чићевић из Витковца постао је популаран 
због сочних измишљотина којима је задржа-
вао старе госте и добијао нове у својој кафа-
ни „Пролеће” у центру села, преко пута же-
лезничке станице. Његове лажи је први до-
кументовао на магнетофонској траци покој-
ни Зоран Дебељак, водитељ Радио Врњачке 
Бање. Видосављеве сочне приче постале су 
толико популарне да су прерасле у праве хи-
тове. Ево једне:

Видосав седи у својој кафани поред про-
зора и замишљено гледа преко пута ка же-
лезничкој станици. Скочи са столице и гос-
тима у кафани каже: 

- Људи, стао Плави воз! Изгледа да чека 
укрштање!!! 

Није прошао ни минут, а Видосав види како Тито излази из воза, прелази пут и прилази ка-
фани. Када се отворише врата, стаде Видосав мирно пред Титом и рече:

- Друже Јосипе, којим добром у мојој кафани?
- Вољно и седни Вићко! Кажи ми где беше клозет? Давно сам био у овој кафани па сам за-

боравио, рече Тито.
- Јосипе, само право поред шанка, показује руком Видосав.
Враћа се Тито, пролази кроз кафану и осталим гостима одмахује десном вертикално уз-

дигнутом шаком, прилази Видосаву и на уво му каже:
- Вићко, дај да треснем једну љуту и мало кавурме! Морам да журим, да не закасним на воз!
Ову причу Видосав је често препричавао. Многи су га пажљиво слушали, осмехивали се, 

после су то и они препричавали, али Тита у кафани никада нису видели. Воз је био ствар-
но плав, моторни из Београд за Косово Поље и овде су се укрштали. Машиновође и стјуарти 
навраћали су да брзо презалогаје и нешто попију. Наравно, не и Тито!

(нове лажи у следећем броју)

ВИДОСАВ

Видосав са супругом Горицом

ЕЛЕГАНТНИ ЛАЖОВИ
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Број 4

КРАЉЕВАЧКА ПОРЕЂЕЊА
Краљевчани имају специфичан смисао за хумор. Придеве описују и дописују... Нечији 
физички изглед или карактер знају да наките и опишу на њима својствен начин. Често знају 
да се нашале и на свој рачун. Једном поређење, увек остане и препричава се.

- Отекао к’о пчеларски приправник!
- Зајебан к’о кратко ћебе!
- Добар к’о пања!
- Једе к’о пописна комисија!
- Фемка се к’о млада прво вече!
- Срећан к’о куче у лифту!
- Невина к’о гоблен 
   (или, к’о ламела од Дајца)!
- Чучи ти к’о пилету сисе!
- Запиње к’о Тамић уз Ружића брдо!
- Тресе се к’о Фап у леру!
- Тресе се к’о силована веверица 
   (или, отрован миш)!
- Затегла се к’о Фап низ Вучковицу!
- Испрсила сисиће к’о џивџан коленца!
- Има дупенце к’о два Пливадона!
- Има уши к’о блатобрани од Дајца! 
- Има нос к’о цапин 
  (или, к’о кључ од луднице)!
- Пропао к’о жетон 
   (или, к’о муда кроз поцепане гаће)!
- На’ебао к’о жирант!
- Примио се к’о саучешће!
- Има да те истресем к’о шофер слину!
- Изврнућу те к’о ладно пиво 
   испред задруге!

- Исцепаћу те к’о новину!
- Покидаћу те к’о маче мушкатлу!
- Омлатићу те к’о мечка џенерику!
- Очвонтао га к’о сврака печењак!
- Поцепао га к’о свиња мрсан џак!
- Загорео к’о цигањски тигањ!
- Лепо изгледаш, к’о да си гробару 
  са лопате побег’о!
- Раширио се к’о смрад око штале 
  (или, као зараза)!
- Унезверио се к’о прасе пред шприцање!
- Напалио се к’о дабар на метар дрва!
- Зинуо к’о цепаница 
  (или, к’о печена глава)!
- Зинуо к’о конобарски новчаник 
  (или, као пегла)!
- Зинуо к’о теле из Тамића 
  (или, као бик из вагона)!
- Пук’о к’о лајсна 
  (или, прсо к’о сува обланда)!
- Исек’о се јадник, к’о бурек за овде!
- Исекао га к’о шинобус кокошку!
- Напунио се к’о фрижидер пред славу!
- Навaлио к’о пензионер на шалтер!
- Раширио се к’о петнаест до три!
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ДАНЕ
Др Слободан Дане Лукић био је чувени хирург, начел-

ник хирургије у ЗЦ „Студеница” и дугогодишњи председ-
ник Ватерполо клуба Краљево. Скупштина града Краље-
ва прогласила га је 2011. почасним грађанином. Убијен 
4.маја 2014.године.

(Са Сиџа групе, Анђелка Планојевић)

ВЕЛИКИ ДОКТОР
Краљево је изнедрило многе признате лекаре и спе-

цијалисте, али по мишљењу многих, један од најбољих је 
био Проф. др Милош Јанићијевић Миша. Рођен је 1947. 
године у Врби, од оца Александра и мајке Ружице Вучи-
нић. Гимназију је завршио у Краљеву, а дипломирао је на 
Медицинском факултету у Београду 1973. године.

Био је редовни професор Медицинског факултета у 
Београду и директор Института за неуро-хирургију Кли-
ничког центра Србије. Објавио је укупно 265 публикација 
из области неурохирургије. Остаће познат по увођењу 
ревулуционарних метода у медицини, попут микрохи-
руршког поступка у операцијама глиома мозга. Увео је 
и директну електрокортико-стимулацију у операцијама 
тумора локализованих у функционалним зонама мозга.

Племенито срце великог човека и лекара, педагога, 
хуманисте и патриоте, прерано је престало да куца 28. 
априла 2007. године у најплоднијим годинама свога жи-
вота и рада и сахрањен је у Алеји заслужних грађана у 
Београду.

Они који су га ближе познавали знали су да је волео 
цигарете, и због тога је имао констатацију „да непушачи 

умиру са чистим плућима”. Био је и велики визионар, па је предвидео да ће због лоших услова 
рада и ниског стандарда, велики број лекара напуштати Србију, поткрепљујући речима: „Доћи 
ће време, ја то нећу доживети, лечиће вас студенти медицине”.

И данас се многи сећају Мише уз дужно поштовање његове стручности, несебичности и чо-
вечности. Сачувао је животе многих, а посебно је знао да помаже Краљевчане којима је његова 
помоћ била потребна. Несебично је преносио знање млађим лекарима, а данас захваљујући и 
Миши, признати неурохирурзи из Краљева су Владо Јовановић и Драган Савић. И Мишин син 
Александар Јанићијевић постаје прави наследник свога оца.
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Број 4

11

ТОМО КОНОБАР

У срцу краљевачког полукруга била је некада кројачка радња Ђорђа Филиповића, Ђола 
шнајдера. Он је волео спорт, Краљево пре свега. У његовој радњи су се увек окупљали спорти-
сти. Шила се одела за њих и заставе за велике утакмице. Тако је и давне 1969. године настала 
ова фотографија, а на њој су: Ђоле, Поп, Пајо, Сава, Биља, Исо... 

(на Сиџа групи објавио Зоран Ивковић Ивко)

Подсећање на кафану „Слога” у Рибни-
ци, које више нема. Кафану су отворили Ми-
одраг Јовановић и његов пашеног Раде Ко-
рићанац. На фотографији коју је послао Го-
ран Петровић, је чувени конобар Томо који 
је знао да каже: „Да л’ да ти вртим кусур!”.

ЂОЛЕ ШНАЈДЕР
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МИЛАПИЦА

ЧОГО
Некада се река људи кретала ка Кошу и старој хали, у наш храм кошарке. А, овај човек је 

предводио златну генерацију наших „белих” до највећих успеха. Гордан Марковић Чого, вођа 
екипе која је играла у тада најјачој лиги Европе и некада наше велике земље. 

Био је прави виртоуз, чинио чуда и доводио противнике до лудила. Тада су на његовој по-
зицији играла светска имена, па није имао среће да буде члан репрезентације. У нека тешка 
времена путеви га одведоше у Ниш, где је прерано живот завршио. Ипак, остаде наша леген-
да за сва времена. Јер, довољно је рећи Чого да се вратимо у нека лепа времена и луде кошар-
кашке ноћи, да осетимо онај хук са Ибра и да нам срце јаче закуца...

Зоран Ивковић Ивко

Легендарни фудбалер и капитен Сло-
ге педесетих година. Касније савезни судија 
и фудбалски инструктор. Шаљивџија са ис-
танчаним смислом за хумор. Аматерски глу-
мац... Све у једном човеку, Михаило Ђорђе-
вић – Милапица (1926 – 2003).

Сећам се једне приче коју нам је причао 
када смо били клинци. Био је тако уверљив да 
смо му сви поверовали у то.

- Кренем ја да судим утакмицу негде у 
Босни и нигде нема никог а неко ме зове Ми-
леееее... Ја погледам, нигде никог нема... 
Мало прође, оно поново Милееееèее... Ка-
жем ја помоћним судијама „Ама ко мене по-
знаје овде?”. Изађем напоље из свлачиони-
це, поред овце пасу а једна виче беееее Ми-
леееееееее... бееееее Милееееееее... и после 
је у новинама изашао чланак ”Овца препо-
знала Милапицу”.

Истина или не, остаје мистерија! У сваком 
случају, једна од његових занимљивих прича.

(Пирло Веронезе)
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ПРВИ АУТОМОБИЛ
Радомир Јовичић је имао у Краљеву први аутомобил марке „Форд”. Фотографија је 

снимљена 1928. године на путу Рашка - Нови Пазар.
(На Сиџа групи објавио Дејан Вукосављевић)

МИЛИВОЈЕ ПАЈОВИЋ
Наш је Краљевчанин. Начелник Центра за мировне 

операције Војске Србије, пуковник Миливоје Пајовић
Кад човек промени кревет, место где живи или 

државу, томе треба да се прилагоде и његова душа и 
тело. Сан бежи са очију. Данима ни да их приклопи. 
Некоме недостаје тутњава ноћних трамваја или 
шкрипа „деведесетпетице” на Зелењаку. Некоме 
фали тишина у тами Повлена или зврјање инсеката 
на Власини, у Текији или на сокацима Баната. Како 
је ко научио. О храни и другим животним навикама 
да и не говоримо. Али кад пређе у рутину, онда ново 
место боравка постаје најјача навика. Више те не држи 
место. Опет би на пут.

Овим описом пуковник др Миливоје Пајовић, 
начелник Центра за мировне операције Војске Србије, 
преноси своје искуство и искуство својих колега које 
учествују у мисији Уједињених нација MINUSCA у 
Централноафричкој Републици. Командант нашег 
контингента написао је књигу „Афричке свеске и друге 
људске белешке” и у њој осликао живот наших војника 
и медицинских радника који су, по први пут у историји 
Србије, ангажовани под мандатом УН у Африци.
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Остало је забележено да је прва међународна фудбалска утакмица у Краљеву одиграна 
1932. године (негде се помиње 1929. година) између домаћег ФК „Ибар” и „БАК – Бечки 
академски клуб”. Краљевчани су победили резултатом 2:1. Утакмица је одиграна на игралишту 
„Јабучар”, на месту где се данас налази Основна школа „Светозар Марковић”.

ПРВА МЕЂУНАРОДНА УТАКМИЦА

На недавно одиграном вечитом дербију, наш 
Краљевчанин и бивши фудбалер Слоге, Марко Го-
бељић је одиграо јубиларну стоту утакмицу за Цр-
вену Звезду. 

Објава на Сиџа групи „Од Слободе до Слоге”.

ГОБЕЉА
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ЖИЧАРА НА ГОЧУ

Пре 33 године (1987) пуштена је у погон успињача на планини Гоч. Ондашњи градоначел-
ник Краљева, Бране Миленковић, пресецањем траке свечано је отворио 1125м дугу успиња-
чу. Поред успињаче уређена је и скијашка стаза ширине 40м, која је својом конфигурацијом 
задовољавала такмичарске стандарде. Почетна тачка била је у долини здравих вода у Сокољи, 
одакле су скијаши превожени до туристичког комплекса ,,Добре Воде”. Успињача је била типа 
једносед, са 100 корпи за превоз скијаша. Капацитет је био 352 скијаша на сат, док је за вожњу 
требало нешто јаче од 8 минута. Успињача је због своје стрмине у доњем делу имала и међус-
таницу, тако да су слабији скијаши имали могућност да избегну стрмије делове.

Последњи пут пуштена је у рад 2008 године, а већ априла месеца 2017. године приступи-
ло се демонтажи комплетне успињаче због нерешених имовинско правних односа наслеђених 
још из прошлих времена.

(На Сиџа групи објавио Марко Кушевија)
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Некада је у бившој Југославији краљевачка железничка станица била једно од највећих 
железничких чворишта одакле су возови хитали на све четири стране. И свакако онај 
најпознатији воз - Краљевски. Перони пуни путника који су чекали свој воз, ужурбани 
железничари који су хитали за својим послом сви заједно очекујући резак звиждук пиштаљке 
отправника који је давао знак за полазак. Чекаоница је то, посебно у ситним сатима , најмање 
била већ се претварала у спаваоницу бескућника. Од двадесет три сата, пошто су се све кафане 
у граду затварале а кафићи нису ни постојали, чувена ресторација постајала је стециште 
свакојаког полусвета. Пијанци, назови музичари за раздрнданим инструментима, лопови 
и курве опседали су је свако својим послом. Мрзовољни конобари са безизражајним лицем 
по више пута су, будећи уснуле пијанце, наплаћивали непостојеће туре пића.У неко доба у 
ресторацију је улазила патрола полиције (која се тада звала милиција) и легитимисала све.

Данас возови ретко иду, путника готово да и нема, ресторација је одавно затворена, 
музику нико не слуша а лопови и курве су се преселили на неке друге локације. Само зграда 
железничке станице стоји онако суморна и сведочи о неким лепшим временима.

(Са Сиџа групе, Драган Пурић)

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

ПРЕМЕШТЕН НА 
КАЛЕМЕГДАН
Споменик Владимиру Ђеко-

вићу из Самаила, војнику прве 
класе – Треће чете карановачког 
батаљона, премештен из наших 
крајева на Калемегдан.

(Са Сиџа групе, 
Иван Стевановић)
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Најстарији је краљевачки планинар. 
Био је дугодишњи члан ПСК Железни-
чар а сада је члан Планинарско алпи-
нистичког клуба Краљево. Иза себе има 
освојене све значајније европске, јужно-
азијске, јужноафричке врхове, прегазио 
је готово све планине у старој Југосла-
вији, а на многима оставио и свој траг.

Припадност клубу њему није пре-
прека да се бави својом најважнијом 
мисијом, обележавањем и мапирањем 
планинарских стаза. Планине око 
Краљева познаје као свој џеп. На Сто-
ловима нема ниједна стаза или путељак 
куда овај неуморни човек није прошао. 
У свако годишње доба и без обзира на 
временске услове, Бине је у планини, 
истражујући или радећи на некој но-
вој стази. Неретко, обилази старе стазе, 
освежава маркације, раскрчује нарас-
ло жбуње. У почетку је носио кантицу 
са бојом и четку, касније је правио ме-
талне кружне ознаке. Прво је укопавао 
дрвене стубове, сада поставља металне. 
Стрелице и путокази су као на раскрс-
ницама у граду, са све реда вожње ауто-
буске линије.

Од недавно, Бине ради на обележа-
вању најзахтевније планинарске стазе 
на Столовима, Маглич -Клечак - Столо-
ви. Стаза почиње на 260 метара надмор-
ске висине, код тврдјаве Маглич, а завр-
шава на 1375 метара високом врху Ка-
мариште, на Столовима. Бине је увидео 
да би, ради лакшег преласка преко реке 
Маглашнице било потребно направити 
један мост, и направио га је. Све је сам 

премерио, обрадио обале реке где ће укопати носеће греде, наручио резану грађу и склопио, 
на лицу места, своје ремек дело. Помагали су му пријатељи и добровољци у превлачењу градје 
преко реке, као и у самој изради моста, али све је морало да буде како Бине каже.

Најбоље од планинарских стаза у Краљевачком округу направио је сам Бине. Преко чети-
ристо километара обележених и мапираних траса по Чемерну, Радочелу, Столовима, Студе-
ној, Гочу, Равој планини, оставио је овај скромни човек. Његов понос и животно дело су, осим 
Клечка, и две трансферзале: ”Жарачка трансферзала” и ”Голијска трансферзала”. И још мно-
го тога ураћеног за добробит свих планинара, дело је Бинетових руку.

Никакву помоћ или надокнаду за свој труд не тражи. А и када је потражио, наишао је на зид 
неразумевања. Кад није у планини, бави се Путним водичима, малим брошурама за планина-
ре. И нова Бинетова стаза је снабдевена детаљним Водичем у боји.

Светлана Крџић

БРАНИСЛАВ БИНИЋ - БИНЕ
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КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
Крајем прошле године изложбом „Испод подигнуте завесе” обележено је 70 година умет-

ничког рада Краљевачког позоришта. Прва представа изведена на сцени професионалног по-
зоришта у Краљеву, 1949. године, била је драма А. П. Чехова, Ујка Вања у режији Зорице Це-
мовић - Протић која је урадила и сценографију за ту представу. Први управник професионал-
ног позоришта у Краљеву био је Добривоје Говедарица, радник металске струке.

За првих седам година рада позоришта као професионалног (1949-1956) изведене су 64 
премијере, промењено је осам управника, а 18 режисера је поставило своје верзије позориш-
них комада. Само у последњој сезони, прво професионалног позоришта у Краљеву (1955/1956) 
приказане су 102 представе које је видело 23.358 гледалаца.

И поред тога, одлуком градских власти које су и основале позориште, оно престаје са ра-
дом као професионално. На иницијативу радника и глумаца Сретена Степића и још неколи-
цине његових колега из „Магнохрома” и Железничке ложионице, 19. септембра 1956. године, 
оснива се Аматерско позориште Краљево. Прва премијера, Нушићева комедија „Пут око све-
та”, у режији Здравка Лукића изведена је 17. новембра 1956. Од 1957. године до 1984. године 
краљевачко аматерско позориште извело је 129 премијерних представа, 1.311 репризних, које 
је погледало 321.630 посетилаца, што у просеку чини 245 гледалаца по извођењу.

Посебан печат раду краљевачког позоришта дат је отварањем једногодишњег Драмског сту-
дија 1969. године под руководставом, Радослава Веснића професор глуме, дикције и директор 
Глумачке школе у Новом Саду. Он је, иначе рођен у Краљеву, у знаменитој породици Веснић 
а у периоду од 1945. до 1947. године био је професор француског и српског језика, директор 
краљевачке гимназије и руководилац КУД-а Коста Абрашевић у оквиру кога су припремље-
ни глумци за анасмбл првог професионалног позоришта у ондашњем Ранковићеву. Веснић је 
тада одшколовао плејаду даровитих глумаца који су, деценијама потом, чинили окосницу по-
зоришног ансамбла.

Међу највеће успехе позоришта, којим у том периоду руководи Миломир Миле Недељко-
вић, убраја се и тријумф представе „Шовинистичка фарса” која, на тадашњем Фестивалу 
драмских аматера СФРЈ у Требињу, бива награђена освајањем две Златне маске.

Деведесетих година позориште ангажује Александру Ковачевић, прву професионалну ре-
дитељку запослену у краљевачком позоришту за коју се, с правом може рећи да је у њему и од-
растала, у коме су, њен отац режисер Александар Ацо Ковачевић и мајка професорка Наташа 
Ковачевић, оставили трајни белег својим редитељским и педагошким радом.

Краљевачко позориште данас, под управом редитеља Миодрага Динуловића, спада по 
броју глумаца (седам глумица и девет глумаца са сталним ангажманом) међу мање у Србији, 
али то га не спутава да својим представама, посебно оним намењеним деци, бележи запаже-
не резултате.
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ПЕТАР СТОЈИЋ
играч, кореограф, наставник (Краљево, 8. септембар 1890 – Београд, 3. фебруар 1963)

Рођен у породици краљевачког механџије Риста Стојића 
и Миросанде, ћерке Сенадина Матовића из Краљева. Основ-
но образовање стекао je у родном граду. Аматерски започео 
да се бави играњем 1910. године. Почетна знања из области 
плесова и игара стекао је у Будимпешти, а потом наставио 
да завршава курсеве играња са одличним успехом у Бечу и 
Берлину. Живео је и студирао у Дрездену и Минхену. На-
кратко се враћа у Београд, а потом одлази на даље усавр-
шавање у Варшаву, Цирих и Париз. Коначно се одлучује да 
се посвети плесу и игри у Берлину. Студирао је салонске 
игре и балет и за релативно кратко време успева да изађе и 
на позорницу Позоришта Х. Бернхарда. Задобивши накло-
ност публике и колега, од поменутог позоришта добија кон-
цесију да као учитељ играња своје прве курсеве одржава у 
Немачкој. Вративши се у домовину, у Краљеву оснива ди-
летантску позоришну трупу и покреће школу играња, у хо-
телу Студеница „Танцшул”. Након Краљева, средином два-
десетих отворио је у Београду на Теразијама школу играња 
која се 1927. звала „Касино-Студио”, а почетком тридесе-
тих Студентску школа играња „Стојић Студио”. У Земуну 

сличну школу отвара 1937. године. Одржавао је курсеве играња и плеса у Врбасу, Србобрану, 
Скопљу, Кули, Сомбору, Бечеју, Дубровнику, Врњачкој Бањи и другим градовима. Не заустави-
вши се на школама плеса, отвара и дансинге где долазе, како почетници, тако и добри познава-
оци плеса и игара. На дансинзима су Стојићеви ученици полагали јавни испит и оспособљавали 
се за игру на великим и отменим баловима. Полазници су имали 40 часова обучавања, уз посе-
бан попуст у плаћању студентима и официрима. Његова велика заслуга огледа се у томе што је 
после Првог светског рата упео да заинтересује за модерну игру најшире слојеве становништва, 
да ублажи предрасуде о модерним плесовима и да привуче пажњу новинара да чешће извешт-
вају о тој теми. Стојићевом иницијативом удружују се стручни учитељи и 1921. оснива се у Бео-
граду Удружење учитеља игара, у којем је изабран за првог председника. Удружење је ступило у 
контакт са сличним удружењима у другим земљама. Као делагат Краљевине СХС учествовао је 
на Првом конгресу Уније кореографа у Паризу 5. септембра 1924. где бива изабран за саветни-
ка кореографа. Исте године постаје стални члан и дописник Академије учитеља играња у Пари-
зу. Наредне године на овој академији полаже академски испит и добија диплому професора иг-
рања. Члан и дописник Удружења бечких учитеља играња Гремијума постаје 12. маја 1925. Као 
репрезентативни члан Краљевине СХС 20. октобра 1925. одлази у Александрију, у Египат. Већ 
1926. године постаје члан новооснованог синдиката професора играња у Паризу и члан немач-
ких учитеља играња у Берлину. На Трећем међународном конгресу Уније кореографа у Пари-
зу изабран је за члана жирија. Том приликом су, поред академије модерних игара, приказане и 
игре различитих нација. Његовом заслугом први пут су на тако високом и стручном нивоу пред-
стављена наша народна кола, која су се посебно допала Французима и Енглезима. За вице пред-
седника Међународне уније кореографа Париске академије играња изабран је 1930. У октобру 
1932. учествовао је на Конгресу игара у Цириху. Радио је као хонорарни наставник у Војној ака-
демији и у Интендантској академији. Написао је и издао приручник за плесне аматере (ћири-
лични и латинични) Основе модерних и народних игара: плес (Друштвене модерне и народне 
игре: плес) који је доживео друго допуњено издање. Због овог издавачког подухвата, добио је ди-
плому D' honneur на Конгресу кореографа у мају 1927. у Паризу. Приручник је био намењен 
школским, соколским и певачким друштвима. Добитник је одликовања Националног синдиката 
француских учитеља, швајцарских кореографа, Уније удружења учитеља игара, Удружења југо-
словенских учитеља играња и др. Био је ожењен Ангелином Стојић.

Мирјана Савић
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Година догађања је фебруар 1985... У Краљеву гостује Цибона са шампионским тимом. Ту 
су браћа Петровић, Зоран Чутура, Миховил Накић, Андро Кнего, Свен Ушић... У хали крај Ибра 
паклена бука, гужва каква се на да описати, људи се боре за ваздух наваљујући се једни другима 
на рамена и леђа. Кнего у налету ка кошу хоће да закуца. Табла пуца, стакло лети на све стра-
не. Призори из деветог круга Дантеовог Пакла. Недостају само казани са врелим уљем. Ђавол-
чићи су ту, има их 2000 и са изразима лица као да ће сваког тренутка натакнути на ражањ ”за-
гребаћке дећке у модрим дресовима!” Ови у модрим мајцама избегавају да гледају ка трибина-
ма, исто тако својски се труде да не гледају у паркет. Ваљда да не покажу страх пред предатор-
ски настројеним фанатицима у публици! Слога држи егал до пред крај... Ипак они су тада хара-
ли Европом и газили редом у тадашњем Купу шампиона. И успевају да победе и овде.

Недуго после тога ја у Вараждину у војсци изашао сам у град и сео у тамошњу ”Градску ка-
вану”. Испред мене Темпо или хрватске Спортске новости, више се не сећам. У новинама ин-
тервју са покојним Драженом Петровићем. Читам интервју док лагано испијам криглу Лашког 
пива. Тамо питање новинара: ”Играли сте у многим дворанама широм Европе, где Вам је било 
најтеже?” А, он одговара: ” У Краљеву, тамо вам публика буквално дише за врат док играте!”

Тих година, тачније 1987., Звевда у полуфиналу плеј офа избацује Цибону, али у финалу 
губи од Партизана. Негде у рану јесен после тога Цибона игра са Реалом припремну утакми-
цу пред нову сезону, и одучавају га од кошарке са 20 разлике. Један од играча Реала прила-
зи Дражену: ”Браво! Одлично играте, нисте случајно прваци Југославије.” Дражен му каже:” 
Нисмо прваци изгубили смо од Звезде!” Овај:”А звезда је првак.!?” Дражен: ”Ма нее, изгубили 
су у финалу од Партизана!” Ето колико је моћна била Југо кошарка у то време! То је била ко-
шаркашка лига са само 12 клубова у којој није играо ниједан странац!

Мирко Вујић

У ПАКЛУ МЕЂУ ЧОПОРОМ
КРАЉЕВАЧКИХ ВУКОВА
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Те, 1984. године... су сви који су имали јаку жељу да „Окрече џинс” проглашавани за „Бал-
канске шпијуне”, па нас је савесни Илија Чворовић по казни чврсто везивао за столицу тра-
жечи да „признамо и оно што не знамо” а Ђура би нам наравно „опростио што нас је тукао”. 
„Орао је рано пао” - али у учионицу „Пољопривредне школе”, нажалост! Мени је наравно оду-
век било милије дружење са „Галебом Џонатаном Ливингстоном”, али ... „Ко високо лети, код 
Матовића пада”.

Тек што сам пуштен са Илџовог ланца и електричног катанца, о чему је „Радио Милева” 
из Батаљона сасвим објективно извештавала, пут ме је калдрмом које више није било водио 
ка врховима „Ратарског (Знања) имања”. Свакодневно сам уживао у „Пределима сликаним 
Краљевом” чије је кадрове моје око хватало кроз прозорска окна а школски „Атлас описан не-
бом” ме водио на далека путовања сваки пут када сам се хипнотисано загледао у прелепе пла-
ве очи професорке Марије која је предавала немачки језик.

Медјутим...Матовићу професору биологије, дебело је сметао мој „State of Zen” па ми није 
давао мира ни на трен. Тражио је потпуну пажњу на часовима док је диктирао своје свете списе 
а сви они који се нису клањали његовом ауторитету ствараоца коацервата и зелених еуглена су 
морали по казни да дају одговоре на карике које недостају чак и у његовим писаним мемоарима. 

Ја сам се у то време, поведен модним трендовима, прилично бавио хемијом покушавајући 
да од тамних Леви’с фармерица купованих у „Вартексу” добијем избледјен џинс уз помоћ ва-
рикине. Умело је и да се претера са третманом што је за последицу имало неуједначеност боје 
и брзо пуцање тканине. Професор ме је зато често приморавао да као манекен - како би он то 
саркастично рекао, прошетам између школских клупа да би ме остали дјаци добро осмотри-
ли и препознали као страног елемента попут несрећног кројача Петра Јаковљевића из „Бал-
канског Шпијуна”.

С обзиром да сам пркосно одбијао и да се ошишам, његов бескомпромисни став је био да 
је такве као ја „Стаљин убијао, али их није убијао довољно”. Нису га се сетили на „Дан безбед-
ности” што је наравно била трагедија по еволуцију човека, али му је указана част што ми је 
вадио маст на крају године када је „Наставничко веће” реаговало и поправило кечеве ко вра-
та које ми је са задовољством уписивао у дневник упркос врло добрим и одличним оценама 
из свих осталих предмета. Зато сам као „Мали принц” наредне године одшетао на неку другу 
планету „Знања имања”.

Но...да занемарим ђачке муке преголеме јер се са официјелним образовањем упоредо по-
чела одвијати и додатна настава на „Градским улицама”. Те године је веома популарна била 
„Пицерија 3М” у „Карађорђевој” улици коју је држао Драго као једно од првих места окупљања 
не само нас клинаца из краја ,који смо у „Тами диско клуба” запалили прве цигарете, него и 
свих оних из чаршије жељних доброг провода уз сјајну музику и медјусобно дружење. Касније 
је „Пизерија 3М” проширена за још једну велику просторију у саставу куће у којој је „ДЈ Ми-
цика” имао сет а ми из краја смо се кладили да ли ће један високи момак из Пријепоља који 
је тек почео да тапше лопту по паркету „Хале спортова” мазнути једну од најлепших цура која 
је својевремено живела у улици Танаска Рајића. Прича се да је већ тада незванично потписао 
уговор за профи лигу...

Нешто касније, како се све више ширила зона мог ратног дејства, сви путеви у граду су ме 
увек водили у стару „Амаду”. На скученом простору од једва 20 квадрата смо се сем сталних 
гостију гурали и ми клинци који смо фанатично играли „Ванземаљце” на апарату гушећи се у 
облаку дима „Pall Mall” цигарета (паковање од 25 ком) које су нам замениле грисине. Део око 
шанка је наравно био резервисан за старе градске шмекере попут покојног Џоа, Љуба, Попа и 
многих других који су се тискали на малом простору а ми смо се око жетона свадјали са нер-
возним конобарем Роскетом. Интеријер кафића је био украшен сјајним визуелним експре-
сијама покојног сликара Зокија - Кила који је и сам био саставни део старије екипе па ме је 
цела атмосфера локала неодољиво подсећала на уметничке четврти Сан Франциска или Њу 
Јорка о којима сам у то време често читао и гледао у филмовима.

Посебну драж - барем мени, стара „Амада” је имала пред Нову годину када су се велике 
гужве стварале у Омладинској улици. Велики број импровизованих штандова је био поређан 
од „Кристала” па све до „Инекса” на којима су се продавале тада јако популарне честитке, раз-
ни поклончићи као и неизбежне петерде. Оно што је мене највише у то време интересовало 

ДЕЧЈА РАДОСТ!
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су биле грамофонске плоче које су традиционално сваке године износили и продавали локал-
ни дискофили па сам полако почео да упознајем сваког понаособ. Након куповине сам одмах 
трчао у „Амаду” да бих газду некако убедио да је заврти на грамофону. Укус гостију и газде 
се срећом поклапао са мојим па се дешавало да ми понекад заплене плоче на неколико дана 
да би их пуштали а мене су чашћевали жетонима за „Ванземаљце” на обострано задовољство.

Тада сам упознао јако занимљивог лика, старијег сигурно десетак година од мене, кога сам 
и пре видјао у мојој улици Танаска Рајића како вуцара гомилу ЛП плоча. Био је висок, мршав 
и дугокос и није се раздвајао од своје девојке која ме је мало подсећала на моју омиљену Кејт 
Буш. Звао се Будо и увек је у понуди имао изузетну колекцију претежно оригиналних плоча. 
Некако сам му временом постао симпатичан па је увек био вољан да сачека да накрпим кин-
ту ако је тренутно нисам имао код себе. На све начине је покушавао да ме приволи да поста-
нем фан групе „Јethro Tull” коју је он сам обожавао па ме је понекад звао код себе кући на 
заједничко преслушавање плоча али сам ја наравно имао свој „Развојни пут Боре Шнајдера” 
не верујући потпуно да сам у то време „Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die!”. Будо је на-
жалост неколико година касније преминуо и остао ми је у јако лепој успомени! Касније су до-
шли легендарни Коле Килибарда са својом невероватном фонотеком и Мујакис – „Колос са 
Родоса и Старе чаршије”.

Велику глад за музиком сам умео да утолим и преко специјализованих музичких часописа 
као што су својевремено били Џубокс и Роцк. С великим нестрпљењем сам ишчекивао прика-
зивање првих МТВ клипова који су се емитовали у појединим ТВ емисијама. „Рокенролер” а 
касније и „Хит месеца” са Дуцом Марковић су били неприкосновени у то време... Ливе Аид ‘85 
године је био породјај нове мултимедијалне епохе у којој су простор и време потирали себе. 

Не могу а да не споменем и чувене радио станице и популарне емисије које су ми у то вре-
ме биле омиљени медиј за разлику од ТВ-а са два канала и ограниченим радним временом 
тако да сам још тада постао хронични ноћобдија што ми је наравно правило проблем са ре-
довним кашњењем на прве часове у школи: Радио Краљево, Поп лига – Чачак, Спектар Мело-
дија – Ниш, Поп Паралеле - Радио Београда, Диско – сусрет, ХИТ 202, Дискомер, Парада ал-
бума, Добре вибрације, Сав тај Џез, Блуз сат на Студију Б...

Моји краљеви етра су у то време били Влада Јефтовић - водитељ („Озона”) чаробног гла-
са који нам је уз звуке Жан Мишел Жаровог „Оксижена” и луцидних порука личне приро-
де уз које смо остављали бројеве телефона уливао наду да ћемо некога сличних фреквенција 
магнетски привући. „Ноћни програм Радио Београда” са уводним инструменталом Златка 
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Манојловића „Једној жени” и едукативним причама водитеља Луке Мијатовића. Као шлаг на 
радио фреквенцијама је била „Радио Врњачка Бања” која је са легендарним Зораном Дебеља-
ком и Миланом Никодијевићем имала „Златне дане” широм Србије. Најслађе се спавало на-
кон обавезне одјавне шпице „Shine on You Crazy Diamond” групе Пинк Флојд и музичког из-
бора за лаку ноћ...

Добар део лета сам традиционално проводио код фамилије у Београду па сам по цео дан 
цуњао од „Калеша” до „СКЦ-а” и назад обилазећи продавнице и берзе плоча као и чувене „Ко-
мисионе” у којима сам куповао „Леви’с” фармерице и „Алл Стар” платнене патике. Гледао 
како се након повлачења плимног таласа „New Wavea” појављује обала „Новог романтизма” 
која је пуним колоритом разнобојних праменова вредно „Кречила Београд” и било увод у нову 
формулу која је сабрала сва музичка искуства и ритмове претходних епоха у вредну музичку 
ризницу током осамдесетих година!

Брзином „Флеша” је та мода наравно дошла и у Краљево а ми смо на релацији од „Пице-
рије 3” до „Кристијана” имали својеврсну музичку позорницу на којој је свако од нас могао да 
учествује. Хипици, панкери, рокери,металци, шминкери су Краљеву давали шмек истуреног 
одељења велеграда без икаквих провинцијских комплекса и фрустрација. Да би све почивало 
и на правним основама, десио нам се и „Бона Фидес”, који је из малог језгра подно „Куле 4” 
на свом отварању експлодирао попут „Биг Бенга” и на самом отварању довео до енормног ши-
рења гостију који су потпуно окупирали парк преко пута МУП-а и слудели органе реда.

Свака генерацијска екипа је расла заједно са својом липом у „Омладинској улици” или је те-
лима бранила „Излоге јефтиних слаткиша” посматрајући и коментаришући масу шетача који 
су циклично пратили своје већ утабане стопе... и тако у круг док је био пуст полукруг. Свако од 
нас се надао да ће у тој ентропији душа срести и упознати неког срцу драгог који ће га довести 
у емотивни ред без икаквих виртуелних помагала као што су данашње друштвене мреже и мо-
билни телефони. Тада су се, када би се душе на корзоу препознале, све неиспричане приче завр-
шавале заљубљеним погледима а уместо летњих свитаца би касније светлуцале у градском пар-
ку или под обалом заклињући се једни другима на вечни пламен у срцу. Концерти су наравно 
били једни од великих и жељно ишчекиваних ходочашћа на које смо ишли и кљањали се нашим 
музичким Боговима. Хала спортова, Дом друштвених, Дом културе у Рибници, сале за физичко 
по школама су били наши храмови музичке културе. Чапијаде, Букац меморијали , гитаријаде 
са старим музичким асовима и неким новим клинцима који су вредно вежбали по својим под-
румима, атомским склоништима, викендицама. Није нам било тешко да сем журки по слобод-
ним гајбама у центру града запалимо пешке на исте такве пут Хигијенског Завода, Рибнице, Пиц 
мале, Гоча. Сви путеви су водили у добар провод и дружење а карта је била само добро распо-
ложење. Цео град је „Под обалом” 1985.год. био прикључен на „220 у волтима” када су нас „Ин-
структори позитивне географије” повели на своје магично путовање, „Још увек смо сањали ста-
ре љубави” заједно са „Галијом” у Дому друштвених, „Чували ноћ од будних” са групом „Леб и 
сол” у Хали и на истом месту славили „Љубав” а презирали „Новац у рукама” са „ЕКВ”.

Имао сам среће и част да растем са сјајном генерацијом мојих другара и музичара који су 
као и ја одрастали уз старе краљевачке рокере и „Бацали светло на овај град”. Некако се већи-
на нас 1985. год задесила у новој „Техничкој школи” током друге године школовања где су на 
великим одморима почињали да се кују планови о формирању бендова и стварало језгро неке 
будуће рок сцене која ће заблистати све до самог краја осамдесетих година...Јован Антонић, 
Блуес Томке, Фићо, Кићо, Гаги Феномен, Перо Бубјар, Дане, Предо, Соко, Тешке и многи дру-
ги из осталих школа и делова града који су такодје дали велики допринос са својим сјајним 
бендовима. У парку преко пута „Техничке школе” су се тада снимали поједини кадрови фил-
ма „Оркестар једне младости” чије чланове препознајем и данас у „Сиџи” а ми смо њихово 
храбро филмско бекство у партизане заменили свиркама на будућим гитаријадама.

Иако је „Жалосна Сова” био убедјен да ће током трагичних деведесетих све прекрити ру-
жичасти снегови, рузмарин и Шашић брзином од 200 на сат уз „кока колу, марлборо сузуки” 
а „Долина јоргована” се претворити у „Силиконску долину” попут неке северније у којој је ро-
кенрол први издахнуо барем и у шали ...наш град је уз новостасале генерације рокера у том 
првобитном мраку упалио светло у ундергроунду „Шишмиша”, након тога је „Голуб” високо 
полетео изнад „Милутина” а данашњи „Thrill Bar ” наставља традицију сјајне клубске свирке 
на којима сваки пут изнова доживљавам своју „Дечју радост” и настављам даље да скакућем 
својом „Дуванском калдрмом” с почетка триологије „Како је живео рокенрол”.

Преузето за Сиџа групе, аутор Дон Кикот
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ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОЗИВЕ ГРАЂАНА

ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРИЈАВУ ГРАЂАНА
СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

ЗА ДОСТАВУ ЛЕКОВА, НАМИРНИЦА И ДРУГИХ ПОТРЕБА
036 / 316 - 650
036 / 334 - 770

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРОНА ВИРУСУ
064 / 88 - 55 - 176
064 / 88 - 55 - 177

ТЕЛЕФОН ЦРВЕНОГ КРСТА КРАЉЕВО
036 / 316 - 650

ТЕЛЕФОНИ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО

ЗА ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО
7:00 - 18:00    036 / 301 672

18:00 - 7:00    060 / 568 29 00

ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
7:00 - 18:00    036 / 301 578

18:00 - 7:00    060 / 576 22 57 


