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КАПЕТАН ДИР
Већ је сутон падала над окупирано 

Краљево када су точкови авиона, јед-
ног октобарског предвечерја 1941. го-
дине додирнули писту краљевачког ае-
родрома. Из авиона је журним кораком 
изашао млади витак човек и сео у црну 
лимузину која је носила војне ознаке. 
Само неколико минута касније аутомо-
бил се зауставио на периферији Краље-
ва пред кућом у којој је становао капетан 
прве класе и пилот 32. ваздухопловне 
базе у Краљеву Милан Дир.

Човек из лимузине му се представи и 
кад се врата отворише два човека поле-
теше један другоме у загрљај. Домаћин 
уведе госта у кућу, поможе му да скине 
огртач испод кога се указа униформа са 
ознаком официра НДХ.

Па ето Милане, дошло је време да 
служимо своју државу.

Имам овлашћење да ти понудим ви-
сок чин у ваздухопловству НДХ или ме-
сто амбасадора у некој пријатељској 
земљи. Потребан си нам Милане и оз-
биљно рачунамо на тебе. Размисли Ми-
лане, имаш дете и жену. Не би желео да 
им се због твоје тврдоглавости нешто 
догоди.

Дошао је стравичан 15. октобар 1941. године.Међу 6.000 краљевчана и људи из других 
крајева наше земље постројених испред немачких митраљеза стајао је и Милан Дир. Испред 
митраљеза уперених у масу недужних људи нервозно је шетао немачки мајор. У једном тре-
нутку мајор је застао, а онда журно пришао строју.

-Да ли се овде налази Милан Дир?
Из строја је изашао стасит млад човек топлих плавих очију и сасвим мирно пришао мајору.
- Ја сам Милан Дир! Шта сте желели?
- Да ли сте се предомислили капетане?
- Не знам о чему говорите? Не разумем вас!
- Исувише ме добро разумете капетане, али ја не могу дуго да чекам. Размислите брзо, 

имате пет минута времена. Живот је леп капетане, а ви имате и дете.
- Господине мајоре пет минута је прошло још од како сте окупирали моју земљу, зато ћу 

радије да умрем са овим људима, слободан, него да вам служим поробљен.
И умро је Милан Дир, Хрват из Загорја са својим краљевчанима, јер је више волео часну 

смрт него сраман живот. Милан је умро а остала су сећања која трају од године до године, од 
октобра до октобра, када се окупе људи из свих крајева наше земље да над овим стратиштем 
и безумним злочином прошлог рата положе цвеће на хумке хероја и зажеле да се то више ни-
када не понови.

Доћи ће опет унук Милан са два букета цветних каранфила да их положи на хумке својим 
дедима. Деди Хрвату и Деди Србину.

Убијени истога дана и због исте слободе.
Миша Марић (Ибарске новости, 1997)

Милан Дир
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Краљевачки хотел „Југославија” сазидан је 1932. године на месту где је раније била 
крчма „Плуг”. Градио га је Лаза Јовановић, обућар пореклом из Рашке. Тај Лаза је у 
зиму 1926. године у Београду откупио вагонску количину цокула које је војска изба-
цила из употребе. За расходоване цокуле није било других интересената, па их је он 
пазарио повољно. У овој земљи, међутим, како заустите да нешто испричате, тако се 
одмах јаве они што тврде да знају боље:

ЛАЗА ЈОВАНОВИЋ

- Не, него је Лаза Јовановић подмитио некога у Министарству војном да цокуле на-
мерно распари и да их понуди на две независне лицитације!

У сваком случају, десне цокуле нико није хтео без левих. Осим Лазе. Не би ли уште-
део на конаку, путовао је ноћу, натруцкао се, нагледао мрака кроз пола Србије, ми-
слио је да никада неће осванути, разданило се тек пред Београдом. Ипак, Лаза није 
имао кад да обилази престоницу, свима који долазе из провинције својствен је страх 
да не закасне. Тако се много пре почетка лицитације скукутио у дну једне велелепне 
сале. Да га питате где, у којој улици, у ком здању, слегнуо би раменима, не би умео да 
каже. И ту би можда занавек остао непримећен да подизањем руке није потврдио по-
четну цену. Окупљени свет, већином трговци од чувења, зверке у бундама са меканим 
астраганским оковратницима, намах се окренуше да одмере паланачки одевеног чо-
вечића, решеног да списка новац на робу без вредности.

- Први пут... други пут... продато господину у последњем реду! - објавио је капетан 
интендантуре, зачуо се тресак аукцијског чекића, пуфнуо је облачић прашине.
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Неко се насмејао. Али, када су се 
после месец дана на новој лицитацији 
појавиле само леве цокуле, једино 
је довитљиви Лаза имао десне. Овог 
пута је наглашено комотно седео сас-
вим напред, почетну цену је потврдио 
самоуверено. Присутне газде се узвр-
пољише, провирише из астраганских 
оковратника, издужише зацрвенеле 
вратове...

- Први пут... други пут... продато 
господину у првом реду! - објавио је 
водитељ, исти капетан интендантуре, 
тресак аукцијског чекића је опет изазвао облачак прашине.

Сада се неко накашљао. Учесницима лицитације није било толико стало до про-
пуштене зараде, колико до изгубљеног осећаја величине. Мада трговца бриди чак и 
када обичан петопарац заврши у туђем џепу, то што их је пуки обућар, шта ли, тек 
тако насамарио - то је баш болело. Сви су се ћутке размакли да Лаза што пре прође 
и да оде у ту његову забиту варошицу, како се оно каже: нека га ђаво носи накркаче... 
Сви су се ћутке размакли, само један није издржао, иначе би запрегао од муке:

- Паз’ да не оврљавиш док будеш сравњивао тол’ке цокуле!

- Господо, будимо достојанствени... Молим, без ружних речи... Настављамо... На 
реду је нови предмет продаје, девет товара најквалитетније свиле расформираног Ба-
лонског одељења! - објавио је водитељ лицитације.

Годинама се Лаза Јовановић трудио, код куће је ручавао само недељом или о праз-
ницима. Другим данима је пре зоре одлазио у закупљени магацин крај краљевачке 
железничке станице, упаривао је хиљаде и хиљаде цокула са две гомиле као брда ве-
лике... Заправо, по тим брдима је прво месецима посртао, падао је и четвороношке се 
пео, претурао је и разврставао отприлике, док их није свео на десетине једначитих ху-
мки, па је тек онда, знатно лакше, сасвим упаривао цокуле... До касно у ноћ је крпио 
зинуле ђонове, додавао блокеје, шнирао пертле, „извлачио” сјај... Да би оправљену 
обућу вишеструко скупље препродавао. Чак је и за цокуле које су преостале као рас-
пар лако нашао муштерије - Први светски рат се завршио колико јуче, било је мно-
го људи са ногом. Мада овде после сваке трагедије увек има оних који се праве да не 
примећују такве, све нешто трепћу, ишчуђавају се:

- Извините, којих људи са ногом?
Због њих се мора рећи:
- Па, извините ви, оних без једне ноге.
Лаза је пак рачунао: грехота је да богаљи плаћају пар када им је потребна само 

десна или лева цокула. Нека издвоје мало мање него за обе, а опет мало више него 
што је половина пуне цене. Тако се истакао као добротвор ратних инвалида, а уједно 
је додатно приходовао. Тако је помирио божје и људске законе. Или је макар, за раз-
лику од других, покушао. Што се само по себи и данас може сматрати успехом знат-
не величине.

„Испод таванице која се љуспа” - Горан Петровић
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На дан Лазареве суботе се у православним храмовима у поподневним часовима 
служи вечерње богослужење, и у цркву се уносе млади врбови ластари, тек улистали. 
Пошто се врба освети, свештеник народу дели гранчице, и затим се врши трократни 
опход око храма са црквеним барјацима, рипидама и чирацима. Народ обилази око 
храма уз певање тропара Лазареве суботе.

Овај празник је искључиво празник деце. За тај дан мајке свечано обуку своју децу, 
па чак и ону најмању, од неколико месеци, доносе, свечано обучену, цркви, купују им 
звончиће везане на тробојку и стављају око врата а венчићи на главу. Деца се радују, 
трче по порти и учествују у опходу око цркве. Младе врбове гранчице се односе кућа-
ма и стављају поред иконе и кандила. Са овим празником почињу велики Васкршњи 
празници.

Са Сиџа групе „Краљево - нама добро, а никоме зло” 

ВРБИЦА
Врбица 30-их година у Краљеву
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МИЛЕ ПАНДРЦ
Био је легендарни књиговођа, и скоро да није 

било кафане у Краљеву и околини које нису ко-
ристиле његове услуге. А, и он је максимално ко-
ристио услуге тих истих кафана. Боем, афористи-
чар, риболовац, својеврсно спадало... Они који су 
га познавали, кажу да би о анегдотама везаних за 
њега могао филм да се сними.

Србо Радунковић који је својевремено коно-
барисао код свог оца Шуга, подсећа да је Миле 
Пандрц знао да каже: „Дај десет ћевапа и понеси 
тањир за коске!”. Или, када дође припит у њихо-
ву кафану, да каже: „Када се напијем, код вас Шу-
говаца попијем две ракије и одмах се отрезним!”.

Због специфичног смисла за хумор и зра-
чењем опуштања, увек је уз себе имао по неку гру-
пу млађих момака који су желели да од Мила чују 
нешто ново. То је он знао да користи када са њима оде у неку кафану, па онако са ула-
за да се присутним гостима обрати реченицом: „Будите мирни, да неко не би остао 
без наочара!”. А, онда се обрати конобару: „Момче, отвори врата од клозета да се из-
луфтира кафана!”.

Сви конобари су познавали његове манире. Један од њих му доноси ракију, од-
мах после тога и салату. Миле му каже: „Хвала, не треба салата! Ракија је довољно 
кисела!”.

Боле Радомировић из Полумира подсећа на Милове бројне анегдоте, настале у 
чувеној кафани „Три липе” коју је држао његов деда Божо. Једном приликом Божо 
поведе да прошета пса преко моста у Полумиру, а Миле Пандрц седи на тераси кафа-
не и, онако руком изнад очију, као да боље види... пита: „Које ли је онде Божо, лево 
или десно?”.

Питали Мила: „Чика Миле, имате ли Ви децу?”. А, он ни пет, ни шест: „Немам! 
Мени и мајка била нероткиња!?”.

И за крај, када је Миле отишао пијан у суд. Судија га пита: „Зашто сте Ви друже, 
дошли пијани у суд?”. Он опуштено одговара: „Овде на позиву не пише да морам да 
дођем трезан!”.

АНЕГДОТЕ
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Југ Богданова улица, некада и сада... Мој деда Радослав Симоновић Симоне је 1954. године 
купио аутомобил марке „Опел олимпија” купљен око 1954 године. Био је у то време  други 
купљени аутомобил у Краљеву. Иначе први аутомобил који је купљен у Краљеву је био марке 
„Опел капитен” у власништву Мила. Наравно по граду су се тада возили и други аутомобили 
(којих је такође било веома мало), али су исти били у власништву државних предузећа. Краље-
во тада није имало своје таблице, већ су се исте узимале у Београду, а бројеви на таблицама су 
означавали колико је аутомобила имало у тадашњој држава, па је ово 6679-ти аутомобил који 
се возио по путевима тада велике Федеративне Народне Републике Југославије. Поред мог 
деде, на слици су и моји клинци, пета генерација Краљевчана.

Владан Симоновић (Сиџа група)

Њих четворица, ту на раскрсници код „Задужбине” увек су били спремни. Посла је имало 
за све. Возили су све, од игле до трокрилног ормана. Њихов такси никада није стао. Квара није 
било а за поскупље бензина нису марили.

Сложнији су били од њихових колега пред Паризом. Једино како би рекао најпознатији од 
њих Цале, слабо су познавали саобраћајне знаке. Често су их опомињали саобраћајни мили-
ционери због непрописног претицања других возила или забораве на црвено светло.

Њихова колица на два точка,подсећала су на кинеске рикше иако нису возили живе људе, 
изузев када се неко опије!

Најпознатији количари су били: Цале, Мирко, Фадиљ, Јова Јапанац, Буби, Љубо Сунђер...
Пирло Веронезе

РЕТКИ АУТОМОБИЛИ

КРАЉЕВАЧКЕ РИКШЕ
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Број 6

ЏИБЕР
Реч је о антрополошком феномену с’краја 20. и почетка 21. века. На еволутивној лествици 

представља корак уназад у развоју човека и цивилизације уопште. По физичкој грађи припада 
руралном типу човека, док му је пребивалиште по локацији градско, што у њиховом случају 
не значи ништа. Препознаје се по снажној физичкој конституцији, мада се у скорије време, 
истина у далеко мањем броју примећују и ситнији примерци. Заувек заробљен између рурал-
ног и градског, никада прилагођен, левитира између ливаде и метро станице, труди се да на 
сваки начин пркоси градском начину живота, маштајући о стаду оваца. Комуникација је си-
рова, без сувишних детаља, сажето и гласно. Сила је главни аргумент. Особе са којима не дели 
исто мишљење углавном мрзи, а вероватно из немогућности схватања. У принципу неотесани 
и необразовани, али ипак пуни себе, не показују жељу за општим напредовањем, већ се пре-
пуштају струји, те су из тог разлога погодни за медијску манипулацију. Стални читаоци и гле-
даоци разних тривијалних часописа, односно телевизијских „реалних” емисија, упијају сваки 
кадар или одштампану реч. Као поштоваоци гламура, воле скупе и сјајне ствари, спајају не-
спојиво. Љубитељи лаких девојака, цењених аутомобила, скупих пића, тешких дрога, џет-сета 
уопште, сматрају себе „елитом”. Могу се видети у великом броју дуж сплавова, где као што су 
некада на пијаци одмеравали краве, сада гледају у жене које се утркују која ће наћи некога са 
бољим коњем. Примећено је да њихова популација у порасту, чинећи тако, ако не сад, а онда 
свакако у скоријој будућности, најзначајнији део становништва.

М Салајка П

СОФИСТ ДОО је водећа фирма у Краљеву 
и околони која се бави велепродајом и 
малопродајом готово свих врста: пића, 
кондиторских производа, киоск робе, па-
пирне галантерије, кућне хемије и све-
га што Вам је потребно за Ваш продајни 
простор. Посетите нас и уверите се. 
Адреса: Жичка 10, Краљево 
Контакт телефон: 036/360-200

Након темељног истраживања шта не-
достаје дивном граду Краљеву, дошли смо 
до теме природе и како можемо побољ-
шати стање нашег целокупног организма. 
Пронађите широк спектар производа во-
дећих проивођача природне козметике 
за све типове коже, витамина, минерала, 
чајева... све што је потребно за наше тело и 
душу. Адреса: Цара Лазара 72/9
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Био је то вечити заљубљеник у Краљево и Краљевчане - Драгољуб Обрадовић Кон-
дис (1932 – 1999). Можемо са правом да кажемо да је Кондис садржајно својим тек-
стовима у „Ибарским новостима” у којима је радио, био претеча данашњег часописа 
Сиџа. Наиме, вредно је трагао, бележио, пркупљао и употпуњавао чаршијске приче, 
анегдоте, догађаје и обичаје са богатим фотомате-
ријалом. На тај начин је многима открио, упознао 
и сачувао неко, до тада непознато Краљево. Пост-
хумно признање Кондису, свом бившем колеги но-
винару, одао је Драган Вукићевић објавивши књи-
гу „Старо Краљево” која се састоји од текстова о 
нашем граду које је Кондис својевремено објављи-
вао у фељтону „Из прошлости Краљева”.

Ибар, улице, куће, дворишта, пијаца, кафане, 
хотели, продавнице... били би само пуки објекти и 
нема сведочанства, да их Кондис није у својим тек-
стовима оживео и повезао са суштином постојања 
Краљева. 

Драгољуб Обрадовић Кондис је рођени Краљев-
чанин, пореклом из угледне трговачке породице. 
Веома свестран, различитих интересовања: један 
је од оснивача кошаркашког клуба „Слога” и члан 
прве петорке те далеке 1949. године; радио је прве 
кулисе за краљевачко позориште у развоју; као фоторепортер, обожавао је уметнич-
ку фотографију; био је дискофил, а за плочу из 1928. године која је била у његовом 
власништву добио је прву награду дискофила Србије; био је страствени голубар, због 
чега надимак Кондис; новинар, лектор и коректор, технички уредник „Ибарских но-
вости”; од 1984. године, носилац Дипломе заслужног грађанина општине Краљево...

Захваљујући вредним Кондисовим сведочанствима, дух старог Краљева је сачу-
ван од заборава, а „Сиџа” ће и у наредним бројевима објављивати одломке из његових 
текстова. За почетак, ево једног о Стевчету Циганину:

- Испод крошње шроког кестена пред хотелом „Париз”, из вечери у вече, сетно је 
гудалом преко жица свог ћемана свирао и певушио са својом „бандом” Стевче Цига-
нин. Знао је да разгали душу сваком госту за свим оним столовима постављеним у два 
реда испред хотела. Певао је лепо, глас му је одзвањао мекоћом, а и њему се срце ши-
рило када је би запевао „Песму о Хајдук Вељку”, коју је посебно обожавао.

На другој старни и у осталим кафанама наступале су разне музичке капеле и пева-
чице. Мирис роштиља допирао је са свих страна. Пред кафанама је у свежини летњих 
вечери увек било пуно гостију. Само Стевчетова виолина, од свих осталих, знала је 
својом мелодијом да прича о тадашњем Краљеву. 

КОНДИС
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Број 6

ИЗ ДАЛЕКА

КРИН ДЕВОЈКЕ

Живот те пошаље негде далеко. Где те људи чудно посматрају када им се осмехнеш 
и пожелиш добар дан. Шеташ поред неке друге реке, ходаш неким непознатим ули-
цама. Туђим.

А онда седнеш испред телевизора и слика ти каже много више од хиљаду речи. 
Дођу до тебе и мирис липа и хук Ибра и свежи ветар са Столова. Схватиш да су неке 
везе нераскидиве, где год да си.

На крају, сетиш се речи Мике Антића:
„Са вољеним градом је као са вољеном особом. Никада тачно не можеш да се се-

тиш шта вас је заувек везало”.
Љубиша Бојанић

Већ далеке 1976. године у хотелу 
„Термал” у Матаручкој Бањи одржано је 
такмичење за избор „Крин девојке”, пан-
дам данашњем избору за Мис.

По мишљењу жирија, најлепша је 
била Зорица Миловановић која је прог-
лашена за „крин девојку”. За прву пра-
тиљу изабрана је Светлана Ромић, другу 
Биљана Максимовић, трећу Зорица Јо-
вановић и четврту Љиљана Златојевић.

Са Сиџа групе Пирло Веронезе

Било је уобичајено да се Мирослав 
Ковачевић Дреле на Божић, на јануар-
ским минусима окупа у Ибру. Хладна 
вода, снег и лед никада му нису биле 
препреке. Често је знао да му се у хлад-
ној води придружи и познати краљевач-
ки брица, Перка Лучић. 

Дреле је био и добар фудбалер, а кас-
није и један од најбољих играча билијара 
у Краљеву. Остала је упамћена његова 
пошалица да је док је играо за Слогу, дао 
гол чувеном Јувентусу!

Наташа Јањић

ДРЕЛЕ
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Висећи мост у Полумиру  је саграђен 1974. године као поклон Титу за његов 82 
рођендан. Свечано је пуштен у промет 25. маја 1974. године. У употреби је био до де-
цембра месеца 1999. године, када је пуштен у саобраћај бетонски мост који су гради-
ли „Србија шуме”, „ПТТ Србије”, „Србија воде” уз помоћ војне  јединице инжењерије 
из Шапца. Главни извођач  радова је била „Мостоградња” из Београда. 

Пре овог моста обале села  Полумир и Церје је повезивао такође висећи мост мало 
низводније од овога, али је коришћен само  као пешачки. 

Боле Радомировић

МАРШАЛУ ЗА РОЂЕНДАН
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Број 6

НАЈДУЖИ ТУНЕЛ
Остало је записано и овековечено фотографијом да је најдужи тунел „Џелеп” (1099 

метара) на пружној траси Краљево – Рашка, пробијен 7. априла 1929. године. Иначе, на 
овој траси постоје и тунели: Бела глава, Полумир и Бојанић.

На Сиџа групи Мирко Вујић

Један од првих заговорника социјалистич-
ких идеја у Краљеву био Миленко Новаковић 
(седи са леве стране). Миленко је био столар 
по занимању, родом из Адрана, од оца Мила-
на (сплаваџије) и мајке Савке (власница кафане 
„Скаламерија”). Почетком 20. века (1901. годи-
не) одлази у Беч и Минхен на школовање, где се 
упознао са социјалистичким идеја. Када се вра-
тио у Краљево (1904. године) радио је на орга-
низовању радника и убрзо је постао председник 
месне организације Српске социјалдемократ-
ске странке.

Са Сиџа групе „Непознато Краљево”

Бранко Васиљевић висококвалифико-
вани ручни слагач краљевачког «Слова” 
био је један од првих радника у овом пре-
дузећу.

Дошао је штампарију у јулу давне 
1946. година када је имао свега 15 година. 
Био је први ученик мале штампарије која 
имала свега неколико машина на којима 
су се радили мали обрасци и мањи фор-
мулари потребни администрацији. Тада је 
било свега десетак радника.

Пирло Веронезе

СЕЋАЊЕ НА БРАНКА

ПОЧЕЦИ
СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ

ИДЕЈА
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Затекох га у његовом атељеу „Студио Спасојевић”, и прекидох га док је пажљиво 
приводио крају један пастел. Властимир Д. Спасојевић, Краљевчанима познатији као 
Евчо, је један од првих графичких дизајнера из нашег града. У Нишу је завршио гра-
фички дизајн, а у Београду примењену рестаурацију и конзервацију. У свом атељеу који 
је са Хигијенског завода 1993. године преселио у кућу Писковића (Хајдук Вељкова 27), 
и данас вредно ствара, рестаурира, конзервира, опрема и урамљује уметничка дела. 

На истој адреси налази се и „Друштво за културу и уметност” чији је он председ-
ник. - Сликари, књижевници, глумци, песници и остали људи који су љубитељи умет-
ности не морају да се баве, већ могу само да воле уметност и то је довољно да буду 
овде драги гости и да посећују овај простор - каже Властимир Спасојевић Евчо.

Евчо је излагао на више појединачних и групних изложби у земљи и иностранству, 
а био је покретач и учесник многих ликовних колонија. Био је идејни творац и орга-
низатор „Колоније 101 сликар” која је три године у центру Краљева окупљала по више 
од 100 сликара. Ове манифестације више нема, не због недостатка ентузијазма, већ 
због неразумевања и нефинансијске подршке града, каже Евчо. 

На овој адреси где је поред атељеа и својеврсни клуб љубитеља културе и умет-
ности, често се препричавају згоде и незгоде, анегдоте о Краљевчанима... Једну о себи 
ми исприча наш домаћин, Властимир Спасојевић Евчо:

- Неке 1997. године, сећам се да беше летње време, три месеца ми нико није ушао 
у атеље, мислим од муштерија! Како погледам према вратима, нигде никога... Логич-
но, нема никога – нема ни пара! Кафана ми постала мисаона именица!   

Док прича, Евчо се насмеја и сети како се једног дана испред атељеа паркирао је-
дан комби из којег излази дама средњих година и улази у атеље са питањем: - Да ли 
рамите слике на свили? Иако до тада никада није урамљивао свилу, Евчо као из топа 
одговара: - Како да не! Ми смо специјализовани за свилу!

Тада Евчо прихвата да од тог раног поподнева до сутрадан увече урами 27 слика на 
свили. - Оде дама! Ја гледам ону свилу која ми бежи по рукама, и немам појма како 
да почнем? Паде ми на памет нека фора, и успем да у договореном року одрадим 
урамљивање свих њених радова! Сећам се да је госпођа била презадовољна, па ме 
поврх свега частила са још 50 марака.

Тако је Евчо преживео ту финансијски тешку годину, али је због свог умећа и ха-
ризме успео да добије још једну сталну муштерију!

ЕВЧО
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Број 6

Маја 1975. године у Краљеву је основана група Јеж, коју су тада у првој постави 
сачињавали: Рацо (гитара), Предо (бас гитара), Брацо (бубањ) и Митке (вокал). 
Рацо Мијатовић каже да овај бенд није добио име по тада познатом хумористичко 
– сатиричном часопису „Јеж”, већ по једној лутки из његовог детињства, коју још 
увек чува и за коју је и данас емотивно везан.

Иако је данас из прве поставе активан само Радослав Мијатовић којег сви знају 
као Рацо Јеж, кроз ову групу су прошли бројни краљевачки музичари пратећи 
многе познате певаче забавне и народне музике. Прву „свирке” су имали у Дому 
војске, а затим у Дансингу, на тада јединим местима у Краљеву где су се при-
ређивале игранке (данас је популарније рећи, клубске свирке). Учествовали су 
1978. године у Трстенику на гитаријади, где су у веома јакој конкуренцији освоји-
ли прво место, добивши највише гласова и жирија и публике. Захваљујући овом 
успеху, исте године су одржали и први солистички концерт у сали краљевачког 
позоришта, а у нашем граду су свирали као предгрупа Парном ваљку и Смаку.

Мијатовићи су свој радни век посветили музици. Његов отац Мишо је свирао 
трубу у џез оркестру 3+3, Рацо и данас свира и пева, а његова деца су се такође 
посветила музици. Владан је магистрирао на клавиру у Минхену и сада ради у Њу 
Јорку као професор и инструменталиста. Ћерка Вања је естрадна интерпретатор-
ка Гранд продукције.

ГРУПА ЈЕЖ

Солистички концерт  групе ”Јеж” 
Позориште у Краљеву, 1978. године
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Из плејаде многих краљевачких професионалних музичара, Марко Цветковић се 
одваја у разноврсности свог деловања. Инструменталиста је на клавиру и клавијатура-
ма (средњу музичку завршио у Краљеву, а вишу у Нишу), музички је продуцент и аран-
жер, власник је и директор музичког студија Вајт у Београду и организатор је многих 
музичких манифестација, нарочито у Краљеву. Логично, јер је то његов родни град.

Све је почело 2005. године када је као двадестдвогодишњак организовао на ибарс-
ком сплаву „Атос”, а наредне године у тада популарном краљевачком „Статусу”, хард 
рок свирке са миксом краљевачких рок музичара и својим колегама из Београда. Та 
идеја је прерасла у популарни фестивал „Hard rock session” који је континуирано 
трајао до 2011. године, када је последњи пут одржан у оквиру тадашњег фестивала 
„Хепицентар”. Прошлог месеца, Марко је позвао краљевачке рокере који су свирали 
на крову зграде Дом друштвених организације у пројекту „Рок Вакцинација”. Симбо-
лични и јединствени музички догађај „RockVid19” који је обележио крај ванредног 
стања изазваног панадемијом вируса Covid 19.

Марко се није задржао само на организацији оваквих музичких догађаја, већ је 
сваки довршио у видео постпродукцији. Тако, са сваке тачке на планети може на 
„Youtube”  да се погледа каква су се то рокерска чуда дешавала у Краљеву. А, зах-
ваљујући музици и Марко је обишао скоро читаву планету. Свирао је на концертима, 
клуб свиркама и фестивалима у: Америци, Канади, Аустралији, Швајцарској, Немач-
кој, Француској, Данској, Шведској, Аустрији, Великој Британији, Малти, Белгији, 
Луксембургу, Грчкој, у свим државама – бившим екс Ју републикама, Дубаију, До-
миниканској Републици... Није још свирао у Африци, на Гренланду и Арктику. Није 
искључено да се и тамо негде појави, па да са Ескимима организује неки фестивал.  

Поред рада у свом студију Вајт у Београду,  Марко Цветковић је од 2019. године му-
зички директор Александре Пријовић, естрадне звезде у успону. Пре тога, био је шеф 
пратећег бенда Аци Лукасу. Добитник је музичко естрадне награде „Статус уметника”.

Ако изузмемо његову супругу и две ћеркице, највише воли рокенрол, Краљево и у 
том граду „Сиџу”. Од „Сиџе” толико, а од Марка очекујемо нове музичке победе!

ЈЕДАН ЈЕ МАРКО
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СЕЋАЊЕ НА ВРНДУ У „ТЕРМАЛУ“
У младости, најлепше музичке про-

воде сам имала у Матарушкој бањи и 
хотелу „Термал”. За тај провод смо 
били увек расположени, и спремни, 
а најважнији проблем је био ко ће до 
Бање да нас одвезе. И онда, обично са 
корзоа, сви се потрпамо као сардине у 
једна или двоје кола и млади и срећни 
крећемо у провод...

Тада је и милиција била другачија. 
О повратку нисмо ни размишљали, 
јер се тамо увек неко нађе да нас вра-
ти у град.

А хотел „Термал” је био најдраже 
место зато што је имао одличну музи-
ку, а шеф оркестра је био Врнда, хар-
моникаш. Музички програм се сас-
тојао од неколико блокова, који су 
прво почињали са шлагерима и лага-
ном музиком за плес. Ми, тадашњи 
чланови једине плесне школе коју је 
водио сјајни Ербез, одмах би поскака-
ли и размахали се и по великој и по 
малој сали, које су биле преграђене 
хармоника вратима, што је тада био 
потпуно нов и практичан изум.

Као да смо летели на звуцима Вр-
ндиног оркестра, чијих се шеретски 
насмејаних лица музичара још сећам, 
јер су и они уживали са нама.

А по парку се разливају весели то-
нови, гости Матарушке бање шетају, 
Ибар шуми и протиче....и односи 
наше време и године...

После тог блока је следио блок по-
пуларних старих народних песама , а 
онда нових, па фолк, и онда се развезе коло...! Врндина кола су знала да трају док не 
„попадамо с ногу”. До тада су већ устали да играју и они који увек седе. А коло по-
чиње громогласно да тутњи од топота играча, спојених са музиком од којих се све 
заједно- полеће...!

Од нас, од наше младости и свих заједно, тресао се цео хотел! А коло се разлама-
ло целим парком и Бањом...

А тек кад се у парку сусретну и испреплету музике из хотела „Жича” и „Термала”, 
а онда и музика из баште ресторана „Југославија” поред самог Ибра, онда је то било 
полетање у небо... Тада се играло до зоре, и тек онда се ишло кући.

А особље дивно, љубазно, стручно....
Нисмо ни знали колико смо били срећни, јер смо очекивали „светлу будућност”...

Ружица Ракочевић

Мирољуб Врндић - Врнда - хармоника, Раша Грубор - бас, 
Света Томић - Каубој - гитара, Иван Коцка - бубањ
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МИРОСЛАВА МИРА 
МАЏАРЕВИЋ

Средином прошлога века, мали број 
краљевчанки је био толико посвећен спорту 
као што је то била Мирослава Мира Маџаре-
вић (дев. Јањић), рођена 1945. године. 

Још као гимназијалка, почетком шесдесе-
тих година, активно је играла рукомет а за-
тим и кошарку за КК Слога из које је досегла 
и јуниорску репрезентацију Југославије. Иако 
је љубав према спорту изузетно јака, она се, 
после завршене гимназије, окреће студирању 
и завршава Вишу Технолошку а затим и Фа-
култет oрганизационих наука. Породичне 
обавезе, као и професионалне у Фабрици Ва-
гона, нису је зауставиле у бављењу спортом 
већ почиње да оформљује женске екипе за 
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Лука је као мали провео око шест месеци у 
Краљеву, где је његов отац Саша у сезони 2001/2002. 
играо за Слогу. Лука је имао само три године и по-
хађао је вртић «Олга Јовичић Рита» у краљевачком 
парку у центру града.

Старији Дончић је тих година био афирмисан 
кошаркаш, а у Краљево је дошао на наговор цен-
тра Слоге Милоша Мијајловића, који је био Сашин 
пријатељ јер су обојица раније играли у Словенији.

Тих дана присећа се и бивши кошаркаш Слоге, а 
касније Црвене звезде и многих европских клубова 
Никола Лепојевић. Он је тада био јуниор и играо за 
први тим клуба из Краљева, а дешавало се да причу-
ва малог Луку док родитељи обаве неки посао.

- Јесте, возао сам га у колицима овде на тргу око 
споменика. Саша и његова супруга ми га оставе да га 
чувам док нешто купе. А он миран, понекад и спава. 
Било је лако чувати га. Сад не знам како бих га чувао 
на терену, сигурно много теже. Ко је могао да поми-

сли да ће постати такав играч - прича Лепојевић.
Лука Дончић је брзо стасао, покупио очеве кошаркашке гене, заблистао у Реалу, ре-

презентацији Словеније, а сада је велика звезда Далас Маверикса и НБА лиге. Данас је 
најбољи руки лиге и ол-стар играч. Све то са 21 годином.

Са Сиџа групе (Предраг Гајић – Курир)

ЛУКА ДОНЧИЋ ИШАО У КРАЉЕВАЧКИ ВРТИЋ

учествовање на, тада, врло популарним Радничким спортским играма представљајући 
Фабрику Вагона. Како су године пролазиле, почела је да игра кошарку, одбојку и руко-
мет и за мушке екипе ФВК о чему су тада писали и краљевачки медији.

У међувремену се бавила још и стрељаштвом, атлетиком и куглањем.
И дан данас активно прати спорт а нарочито Новака Ђоковића због кога се, бар ми 

се тако чини, више изнервира него због мене.
У 76. години, од спортских активности, остали су шетње од 10км и беспрекорно 

сређена башта поред викендице у којој узгаја све што некоме може пасти на памет.
И када год погледам ту башту, помолим се да ће је одржавати тако лепу и здраву, као 

и башта њу, још много, много година...
Паул Маџаревић

Хавана Клуб је ове године прославила 11-ти рођендан. 
Обећавамо да ће услуга остати на истом или још бољем 
нивоу (увек може боље), али смо решили да унесемо нови 
дух и свежину у наш и Ваш други дом. Посетите нас на ста-
рој локацији али у потпуно новом издању. Понесите са 
собом добро расположење, а ми ћемо се потрудити за ос-
тало. Адреса: Карађорђева 34
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„Hi, Jiggy, Jack Nicholson here”
Једне вечери почетком деведесетих у 

стану легендарног капитена КК Слога из 
Краљева Томислава Андрића Џигија зазво-
нио је телефон, а на другој страни жице био 
је Владе Дивац. Звао је из Лос Анђелеса...

Ништа чудно, Дивац је почео блиставу 
каријеру у дворани крај Ибра, а управо је 
као голобради клинац од старијег Андрића 
купио форе из игре јер је овај са висином од 
око два метра морао да се носи са центрима 
тадашње Прве лиге Југославије попут Кнега, 
Жижића, Марића или Вранковића... Тих го-
дина се често чуо са Џигијем, чак и када је 
постао звезда Лејкерса.

- Ћао, чича - почео је Дивац, тако је, на-
име, из милоште звао Андрића, и наставио: 
- Е, хоће један човек да те чује. И онда се у 
слушалици зачуо дубљи глас:

- Hi, Jiggy, Jack Nicholson here...
И наравно, шок! Касније је Џиги у једној 

краљевачкој кафани објаснио потписнику 
ових редова о чему се заправо радило:

- Ја сам имао неке чудне потезе за цен-
тра, а један од њих је био полагање из окрета 
испод руке вишег противника. Влади се сви-

дело то и почео је и он да га примењује. Касније је усавршио покрет и тако често да-
вао кошеве и у НБА. Пошто је то свима тамо било необично, а посебно Џеку Никол-
сону, који је увек у првим редовима, упитао је Владу какав је то потез који у НБА нико 
други не користи и ко га је томе научио.

Е то ти је „Џигис мув” (Џигијев потез, оп. аут), одговорио је Џеку Владе. 
Познатог холивудског глумца је копкало ко сам ја и пожелио је да ме упозна, па 

макар телефоном. Када сам чуо да је он, мало је рећи да сам био изненађен. Само сам 
понављао јес, јес - испричао је тада Томислав Андрић, који је, нажалост, 2011. у 57. 
години прерано преминуо од последица срчаног удара.

Са Сиџа групе (Предраг Гајић-Курир)

КАД ЏЕК НИКОЛСОН ПОЗОВЕ КАПИТЕНА 
СЛОГЕ ИЗ КРАЉЕВА

Ако сте икада посетили Нови Пазар, си-
гурни смо да сте поробали и чувене ћева-
пе. Нисмо одолели ни ми - зато их сада мо-
жете пронаћи у Краљеву, једини, прави. 
Поред ћевапа, ту су и остала јела од укус-
ног меса за Ваш ручак / вечеру, а имамо и 
понешто за доручак и кафу за понети. Од 
сада на новој локацији, још ближе Вама - 
Београдска ББ (код главног улаза пијаце).
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Далеког 9. јула 1969. године, Краље-
во је добило још једног атлетског трене-
ра, а испоставиће се касније и посвећеног 
спортског радника, успешног како у раду 
са децом тако и у њиховима постигнутим 
спортским резултатима. Његово име је 
Предраг Цвијовић, познатији свима као 
„Пецо”.

Рођен је 22.априла 1945. године у Бе-
ограду, али је још као беба прешао са 
својом породицом у Краљево. Завршио је 
средњу Машинско- теничку школу, смер 
техничар роботике. Рођени брат му је 
прослављени глумац Краљевачког позо-
ришта – Миле Цвијовић Нецо. Предраг 
Цвијовић је заједно са осталим живим ле-
гендама српске атлетике, предвођеним 
Миланом Матијевићем, Драганом Стефа-
новићем, створио читаву плејаду успеш-
них атлетичара. У Краљеву су се 1970-их 
година одржавала првенства Србије, али и Југославије, а краљевачка атлетски клуб 
је у својим редовима изнедрио многе рекордере. Многи од њих су се окитили најсјај-
нијим медаљама како на државним тако и на балканским првенствима. Многе које је 
он тренирао стасали су у праве звезде. Остала су и остаће звучна имена краљевачког 
али и југословенског поднебља, као и њихови постигнути рекорди који су до дана да-
нашњег тешко достижн и.

Али много већи успех овог тренера је што је исту ту децу извео на прави пут, данас 
су та деца успешни и пословни људи. Свих 50 година свог рада је посветио васпитању 
деце и стварању здравих навика, промовишући спортски начин живота.

ПЕЦО ТРЕНЕР

Ratina 400A
Kraljevo 36000, Srbija 
Telefon: +381. 36. 5862. 366
Faks: +381. 36. 5862. 367
http://www.izopan.rs

OBRADA I PRODAJA STAKLA
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Било је то још у прошлом веку. Чак је и друг Тито био жив. Ја сам имао 19, она 17. Али то 
није био обичан процес. Захтевао је гомилу предрадњи. Од седам увече, па до десет, се затва-
рао саобраћај у главној улици (мислим да се звала Омладинска),  како би се омладина шетала 
и забављала. То су звали корзо. Девојке, по две – три шетају средином, правећи кругове од 
врха до дна улице, а младићи са стране, до излога продавница, у већим групама које имају 
своја стална места. Моји су стајали код „Вартекса”. И ту се зезамо и као не примећујемо их. 
Оне пролазе, смеју се нешто и као не примећују нас. 

Али те кључне вечери ја нисам стајао на уобичајеном месту, него чучао у неком жбуњу и 
неког чекао.

Шта радиш ти ту?, прену ме Гоња.
-  Чекам да му је..м матер!
-  Зато што ти је украо девојку? Ајде, не будали, како си пијан још ће и да те умлати. 

Идемо у чаршију, има и лепших од те твоје!
-  Нећу!
Али са њим није било много расправе. Стојим тако испред радње, оне пролазе, ја разочаран...
Која ти се свиђа?
Ниједна!
Немогуће!
И тада је прошла зеленоока са Женеве и са широким осмехом.
Ова!
Имаш среће! Ова што иде са њом је моја девојка. Рачунај да је сређено. Ајмо сад на томболу.
И тако је процес покренут...
Сузи, ова твоја се свиђа мом другу. Среди то до вечерас!
И пошто су нам школе биле у истој згради, оне су ме, док сам пушио иза зграде, осматрале 

из ВЦ-а на трећем спрату.
Шта кажеш?
Па и није нешто!
Увече је Гоња добио лошу вест: -  Како јој се не свиђа?! Па, утичи мало. Нема везе - тешио 

ме... Сад ћу да јој приђем и да је одвојим, а ти мувај ову твоју. Толико од мене. А ти се снађи!
И тако је и било! Ухватио је Сузи за руку...- Имам нешто важно да ти кажем! ... и нестадоше!
Зеленоока је са смешком гледала за њом, па онда у мене и знао сам да морам да почнем да 

причам, било шта, само да је збуним, јер почеће да размишља и вратиће се кући.
И тако, објашњавам ја, кад је је већ издала другарица прошетаћу ја са њом корзоом, наравно 

ако нема ништа против, а кад смо већ стигли до „Карановца”, можемо и да се попнемо на једно 
пиће. Ту је био најкритичнији моменат! Почео сам да размишљам где да одем да се напијем.

Може - рекла је. - Али само једно!
Наравно!
И тако смо се лепо попели уз степенице, она је пила кока-колу, ја вотку (али, не једну) и лу-

петао сам и фолирао је из петних жила, успут објашњавајући да сам нека врста космичког зра-
чења, она је трептала оним зеленим очима да би одједном рекла: Ју, девет сати! Убиће ме кева!

Нема проблема. Ја те пратим! Глумим ја шмекера.
И тако кренемо ми низ степенице из кафане, ја после три вотке настављам експозе о кос-

мичком зрачењу и у једном тренутку схватим да она уопште није поред мене! Боже, зар сам 
толко био досадан?!

Окренем се и угледам је како седи на врху гелендера и смешка се. Нисам стигао ни да се 
мало зачудим, она се сјури низ гелендер право мени у наручје!!!

И како да се не заљубиш у нешто тако шашаво!  
Зоран Танасковић

КАКО САМ СЕ ПРВИ ПУТ ЗАЉУБИО



23

Број 6

Један од најпопуларнијих клубова у централној Србији, и свакако најбољи у Краљеву, 
Кафе клуб „Пасаж” је отворен 7. јуна 2000. године. За јубиларни 20. рођендан своје госте 
обрадоваће новим аутентичним ентеријером, на светском нивоу. „Пасаж” је јединстве-
ни клуб у којем Краљевчани и бројни гости из шире регије уживају у звуцима најпопу-
ларнијих поп-фолк бендова и соло интерпретатора, па за ово место одавно важи правило 
најбољих журки и провода.

Власник „Пасажа”, Дејан Јовановић Бели је од почетка рада клуба поставио светске 
стандарде: јединствен амбијент, квалитетни бендови, разноврсна понуда, врхунска услуга, 
и безбедност гостију. Овај синхронизовани спој уврстио је „Пасаж” међу најбоље клубове у 
Србији, у којем се често тражи место више! 

„ПАСАЖ” НАПУНИО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
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TRAJEMO 20 GODINA

SREĆAN ROĐENDAN!


