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Посебан феномен урбане слике Краљева био је корзо. У усменој традицији Краље-
ва и данас живе сећања и анегдоте са краљевачког корзоа током касних четрдесетих, 
педесетих и шездесетих година ХХ века. Ради што веродостојнијег приказа тадашњег 
духа времена, као прилог морамо цитирати комплетан текст Богдана Мрвоша, позна-
тог песника, приповедача, есејисте, књижевника, критичара, новинара и преводоца са 
енглеског и француског језика који је 1987. године објављен у Ибарским новостима:

„Краљевачки корзо педесетих и шездесетих година био је „најважнија споредна 
ствар”, не само овдашње младе генерације, него и онога што се зове активни део ста-
новништва. На корзоу су се зачињале сваковрсне догодовштине, збијале шале, доно-
сили и односили гласови о свему и свачему, стицала познанства и, наравно, рађале 
прве љубави. Свет одраслих, занет својим бригама, стизао је ипак да испод ока мотри 
шта се збива дуж улица Омладинске и Лењинове, са посебним „освртом” на онај круг 
код споменика. Три ударна сата корзоа у то време, била су између 18 и 21 сат (данас 
је корзо најживљи од 22 до поноћи). 

КОРЗО
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Репортажа из Ибарских новости поводом 44. годишњице ослобођења Краљева у II 
светском рату сликовито је представила сећања на, како се наводи, прво венчање у 
тада ослобођеном Краљеву. Венчање Љубинке и Драгољуба Анђелковића је обављено 
у јануару 1945, а Ибарске новости су пренеле њихова сећања 44 година потом: …“Тада 
венчаница у продаји није било, морала се позајмити негде у суседству. Ни Драгољуб 
није имао честиту белу кошуљу, па је морао да је купи на ’црној берзи’. И данас је 
чува као драгу успомену која га увек подсећа на тај дан… Леп и прохладан, тек по која 
залутала пахуља која се топила на ’зубатом сунцу’. Радост на лицима младенаца, ос-
меси на лицима сватова који су пешице ишли од старе колоније до цркве. Сватовску 
колону је увесељавала једна хармоника и гитара. У центру града, око споменика иг-
рало се коло, позирало се фотографу. Музика, зимско сунце, слобода, младост и љу-
бав били су сасвим довољни да њихов заједнички почетак, у тим тешким временима, 
учине што подношљивијим. А почело се од скромних поклона: две шољице за кафу, 
две чашице за ракију, једне шерпице од литра и два дугмета за кошуљу. Два војничка 
кревета испуњена шушком од кукуруза уместо брачног, а у углу собе две картонске 
кутије прекривене платном замењивале су наткасне. Мало, али уз добру вољу, снагу 
младости и љубав све се подносило. Најважније је да се коначно живи слободно.”

ПРВО ПОСЛЕРАТНО ВЕНЧАЊЕ

Постојала је читава мала типологија шетача и конзумената овог вида јавног живо-
та, једни беху тек пролазници: протутње корзоом и незнано куд нестану. Други би ок-
ренули неколико кругова, видели кога треба, договорили се, попричали па отишли за 
својим малим и великим задовољствима. Трећи, тзв. „сидраши“ окачили би се о неко 
њима важно место и шацовали реку пролазника. На посебним котама: Лондон, био-
скоп Сутјеска или Комора, Задужбина и (нарочито) подно оног Србина са шајкачом и 
пушком стицао се најпробраније или најгрлатије друштво свих генерација.

У самом кругу код споменика било је посебно важно нешто духовито и брзо ла-
нути – али тако да се „искидаш од смеха”, да се твоје речи памте и (ако икако може) 
препричавају. Славу „прве лиге” краљевачких штосера у оно време имали су: Шкула, 
његов брат Гуто, Васке Ђуровић, Ацо Шаров, Флегер, Џамбо, Карло, Ћогиан, Ацо Сле-
пац. Њима би се, са промењивом срећом, придруживали Ђокица Барон, Нишки мали 
Рашо, Јофан, Гембо, вечна „уседелица” Мија Сарић и још бар двадесетак кандидата 
за добар глас.

Корзо није трпео глупост, спорост, примитивизам и себичност. Богме ни циција-
шлук. Кад је извесни Милочајац, у гимназији, на часу, лупио да „фосфор човеку ко-
ристи да би му светлеле очи” – то је још исте вечери, знао сам млади краљевачки 
свет. И гаф се затим, даље препричавао. Ту, код споменика, смишљена је и она игра 
„прозивања”. Са безбедног растојања зовнеш неког по имену или презимену, и док 
се он окреће на све стране, ти се „мртав озбиљан” у себи смијуљиш. После неколико 
прозивки, жртва најзад схвати да је насамарена и журно одлази, док јој по петама бију 
салве смеха.

 Корзо је помно неговао типологију карактера. Тако је, извесна Дара ноге „пра-
ла у флаши”, најгорег фудбалера Слоге молили су да се следеће недеље „повреди” 
(да не би играо). Песник Драган Илић „студирао је” за Гасу (знаменити краљевачки 
пијанац). Извесна Мица имала је „две леве ноге”. Агроном-студент био је „агрикола”, 
муцави Петар – Перикле и многи други знани и незнани. Кад је, једне вечери, познати 
заводник Миле прошетао корзоом са кршном лепојком сумњивог укуса у облачењу, 
испод стеновите липе, неко је Милету добацио: „Води то под обалу“ (тј. доле, у мрак 
код Ибра). Тако се родио локални израз који, колико знам, траје и данас.
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ОВО ЋЕ КРАЉЕВЧАНИ РАЗУМЕТИ
Сећате ли се? Краљево 80-их, миран, уснули град. Ми генерације рокенрола, пан-

ка, њувејва, денса... Свако је пратио неки свој стил, а опет смо сви некако били блис-
ки. Девојке су по облачењу личиле на младиће, мада су биле мало више скројене 
женски, а фармерице и патике су владале улицама. Сећам се да смо могли дуго да 
познајемо или да се дружимо се са неком девојком, а да заправо не знамо како она 
изгледа, колико је згодна. А онда лето, базен и наше мушко домунђавање и погледи 
из воде....»Зар је оно Весна, Сања, Милица.... ! Вау, ’ал је згодна!» Откривамо облине 
девојака за које нисмо  ни знали.

Некако, то је било време када је много тога било скривено, а сва чар је била у томе 
да то откриваш лагано... Нико нигде није журио, а свуда смо стизали.

Били смо генерације које су родитељи терали у куће, чини ми се да тада не бисмо 
ни јели да нисмо морали. Били смо владари улица, сунца, ветра и осмеха. Седели 
бисмо на плочнику крај девојке којој смо се удварали, а она - препланула од сунца, 
тек окупана, мирише на шампон од коприве, али сва некако заносна у тој тајни коју 
носи са собом.

Аууу, људи, а тек мириси липа у летње предвечерје, то се не заборавља! Не постоји 
ниједан тако снажан мирис у животу  неког Краљевчанина који враћа толико слика 
и емоција, као тај. Крајем пролећа и почетком лета, ветар је ширио мирис липа. Кад 
проради адреналин, несвесно бисмо убрзавали кораке, свако у својој машти и у својој 
нади за то вече.

Били смо генерација идеалне комбинације изласка. Још увек је постојао корзо, а 
увелико су се „рађали“ кафићи, пицерије, клубови. Било је много чари у шетњи глав-
ном градском улицом, у седењу, или пре - стајању у кафићима и слушању омиљене 
музике док испијате своје једино пиће за то вече.

Е људи, али тај корзо, који још увек није попуштао пред налетима кафића и мате-
ријалног провода, у сваком од нас оставио је сентиментални печат.

Сећам се да смо умели да будемо препланули од целодневног „печења“ на сунцу 
крај базена, али - тада је сунце било сунце, а сада кажу да је убица. Е, тако препла-
нули, пуни неке животне радости, без проклетих пара у џепу ходали смо, стајали, 
вриштали.... Знам да нам је друштво било огромно, више од стотину нас, са сваким се 
поздравити, испричати....Као и други (у генерацији без мобилних телефона) и наше 
друштво имало је место на улици на којој се окупљало.

Обично је други део изласка био одвајање у мање групе – са онима из друштва са 
којима смо били блискији, обилазили бисмо друге екипе. Тачно се знало која екипа 
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се где окупља. Онда настављаш дружење са њима, упознајеш нове људе, нове девојке 
и ту се рађају симпатије. Распитивање за ту девојку, узимање броја телефона и оно 
чувено: «Брате, кажи коју добру реч за мене «.

Било је и неких за’ебаних екипа, са којима смо били добро... хех... па само зато што 
су такве. Тако смо куповали мир нашој екипи. Наравно, то није било увек могуће, 
па су се дешавале и масовне туче. Као што је у то време све било масовно, и туче су 
биле масовне. Тако памтим и пар наших у којима је све личило на данашњи обрачун 
навијачких група.

Како је нама прича о новцу тада била далеко! Као да је то нека ствар иза брда...  
Нисмо видели како се, нажалост, та „ствар“ ка нама ваља лагано, па је сада многима - 
буквално све. Сада често гледам како за столовима седе усамљени људи, пију пето пиће 
и типкају поруке у виртуелном разговору са неким који су започели још код куће.

У то време: када се деси да пожелимо, скупимо лову, одемо до драгстора, купимо 
вињак, или шток, одемо у неки од паркова и „братски олижемо флашу“. Онда тако 
- изгорели од сунца споља, од штока изнутра, храбрији него икад, вратимо се у ону 
масу и све девојке су наше.... Добро...тако смо се осећали. Са најбољима из екипе 
си проводио цео дан, у гајби, на базену, у граду. Константна комуникација са много 
људи чинила нас је речитим, духовитим момцима. А девојке тада су управо то цениле, 
цениле су какав си фрајер, скенирале су те ментално и биле страшно захтевне. Због 
те захтевности момци су радили на себи да би се допали оним најбољим цурама, по-
стајали шмекери Краљева 80-их.

Да.... а данас...
Знате....оне липе су посекли,
И улице су затрпане баштама кафића, где друштва седе у малим групама, свако за 

себе, отудјени.
И девојке су полуголе, немаш потребе када легнеш увече да је замишљаш, да 

машташ о њој, све си већ видео.
И мушкарци нису фрајери, јер ни женске нису захтевне.
Да, и базени су празнији.
И по гајбама компјутери.
Сви имају мобилне телефоне, а нико не зна заправо где је ко.
Но свако време носи своју децу, а ми деца краљевацких липа носимо те липе у срцу 

и једно време романтичног модернизма.
Живи ми били ратници под липама.
       Са портала Круг, Томислав Јоветић
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Лековита вода у Богутовачкој Бањи једна је од првих вода у Србији која је хемијски 
испитивана и то на захтев владе Кнежевине Србије 1835. године. Сама историја ле-
чења у Богутовачкој бањи почиње крајем 19. века, када је на имању Арсенија Бањанца 
подигнута дрвена барака са дрвеним базеном за купање.

Процват Богутовачке Бање почиње шесдесетих година прошлог века. Отварањем 
хотела „Минерал“ 1985. године као и неколико десетина вила и апартмана за смештај 
гостију у приватном власништву, донели су нови импулс развоју бање.

Пре пет година Природно лечилиште „Матарушка и Богутовачка Бања“ уведен је 
стечај, стотинак радника који и данас настоје да судским путем дођу до заосталих 
плата, остало је без посла, а на хотеле „Термал“ у Матарушкој Бањи и хотел „Мине-
рал“ у Богутовачкој Бањи стављен је катанац. Затворени су и многи други објекти. 
Године просперитета заменило је вишегодишње пропадање.

БОГУТОВАЧКА БАЊА
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ЖЕТВА
Овако се некада жњело, ручно, испочетка српом, а тек касније косом, која се ис-

прва употребљавала само за кошење траве, а ређе за жита јер би приликом косидбе 
мрсила класове. Због великих летњих врућина, углавном се жњело ноћу по месечини. 
Радило се обично у паровима. Жетелац би ишао напред и српом или косом жњео би 
жито, хватајући онолико класова (стабљика) колико је шаком могао да обухвати. Об-
ично је за појасом имао заденут водир од крављег рога, насут водом, у који је стављао 
брус за оштрење српа или косе. Српом би одрезивао обухваћено класје на десетак 
центиметара изнад земље, односно корена, а та количина одсеченог жита називала 
се руковет. Обично жене и девојке би за жетеоцем куком сакупљале покошено класје, 
које би (или неко од старијих иза њих) везивали у снопље помоћу сламене ужади. 

Млађарија је снопље вукла и денула га у крстине које су прављене како би снопови 
што мање били изложени киши. Осам снопова је слагано унакрст (четири пута по два 
снопа) тако да житне влати буду у средини крстине, а одозго је стављан девети сноп 
- „горњак“, увек окренут према југу, јер ветрови највише дувају са истока или запада, 
па би га, да је окренут на једну од те две стране, лако подигли. Тих девет снопова чи-
нило је „деветицу“, а две овакве деветице, саденуте једна поред друге, чиниле су кр-
стину. Понекад, уколико је земља била влажна од кише, стављан је и десети, најдоњи 
сноп, који су жетеоци звали „камара“. Пожњевено жито сложено у крстине остајало 
је на пољима још неколико дана да се добро просуши, након чега је таљигама прено-
шено на гувно (место у дворишту за вршидбу жита).

На фотографији коју нам је послао Иван Дамљановић, насталој лета 1940. године 
су жетеоци из села Врбе, и подсећање на његовог деду Страхињу Милићевића. 
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Дугачак је списак кафана којих више нема. Једна од њих је ова из наслова, о којој је Милан 
Матијевић писао у својој књизи „Краљевачке кафане“. Из детаљног текста одабрали смо оно 
што мислимо да ће бити најзанимљије читаоцима Сиџе.

Чедомир А. Лазовић, родом из Опланића, саградио је 1914. године зграду кафане на углу 
данашње улице Војводе Степе и Курсулине. Зграда је била велика, са два крила. У склопу згра-
де била је механа површине 100 квадрата, пекара и стан површине 66 квадрата за становање 
породице са четири собе и доксатом и четири собе за преноћиште. У дворишту кафане била је 
саграђена штала која је могла да прими око 20 грла запрежне стоке.

Чеда Лазовић је као војник био на двору краља Александра Обреновића у служби обез-
беђења двора и дворског подрума. После погибије краља Александра 1903. године, Чеда је 
отишао са двора. Изучио је механски занат, након чега добија уверење на лично механско 
право 16. јула 1909. године.

Сви путници који су долазили у Краљево из поморавских села или одлазили из Краљева, 
пролазили су поред кафане и често навраћали у њу. Кафана је имала 14 столова. Радило је од 
три до осам радника: куварица, два келнера, шанкиста, и арџија. Арџија је прихватао стоку и 
бринуо о њој. Кафана је имала велики подрум у коме су биле смештене велике бачве и бурад 
за пиће. Чеди  је у раду помагао синовац Љубиша.

Чеда је кафану држао све до смрти, 1927. године. Пошто није имао деце, оставио је у на-
слеђе кафану свом синовцу Љубиши Лазовићу. Током 1935. године Љубиша је реновирао згра-
ду према нарученом пројекту. Увек је имао добра пића. Сам је производио вино и ракију. У 
кујни су се спремала јела увек од свежих намирница. Хлебом се Лазовића кафана снабдевала 
из пекаре која је била у саставу кафанске зграде. Месо је куповано од краљевачких касапина 
Вукомировић Геце и Драгог Васића. У дворишту је био обор за свиње и у њему су узгајане 
свиње за потребе кафане, где се точило „Јагодинско пиво“ које се довозило у бурадима.

Кафана је имала билијар са девет рупа око кога су се окупљали љубитељи ове игре и бројни 
кибицери. Била је увек добро посећена од муштерија и пролазних гостију. У кафану су сељаци 
из моравских села навраћали када су долазили у Краљево послом или за време пијачних дана, 
вашара или сабора. Највише су навраћали железничари који су живели у околини, трговци, 
занатлије, као и виђени краљевчани Славко Дугалић, кафеџија, Миленко Радоичић, мануфак-
турни трговац, трговац Живковић и други. Кафана је била омиљено свратиште ловаца пошто 
се Љубиша бавио ловом.

Љубиша је са кафаном радио до1941. године када је мобилисан у војску. Након капиту-
лације југословенске краљевске војске Љубишу су Немци одвели у заробљеништво, у логор 
Сталаг 13. За време боравка у заробљеништву у кафани су радиле супруга Младена са стрином 
Савком. Љубиша се из заробљеништва вратио 1945. године и наставио да се бави угоститељс-
ком делатношћу у својој кафани.

Од последица тешких услова живота у заробљеништву Љубиша је умро 1947. године. Наредне, 
1948. године, Лазовића кафана је национализована, прешла у државно власништво и ушла у сас-
тав новоформираног Народног угоститељског предузећа „Столови“ под именом „Борјак“. Зграда 
кафане је срушена 1965. године и на њеној широј локацији је саграђен мали пијац „Борјак“.

ЛАЗОВИЋА КАФАНА
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Број 7

У једном од претходних бројева Сиџе објавили смо како је Врабац Риболовац упецао на 
виру код воденице шарана који је био прекривен слојем брашна. Његова страст није био само 
риболов, већ и лов. Знао је елегантно да лаже и засмејава публику по краљевачким кафанама. 
Једном приликом им је испричао једну градску ловачку причу...

Јави ми другар да се на Барутани шета лисица. Не будем лењ, отрчим кући да узмем пуш-
ку... Рачунам да ће ми лисица побегне ако одем близу ње, па се попењем на „Турист“. Гледам 
је са крова како полако шета по Барутани...

Присутни добацују: Јел си је са двогледом гледао?
Јок, какви двоглед... имам „око соколово“, каже Врабац и наставља: Стављам ја у пушку 

ексер дваестицу, нећу метак да јој не оштетим крзно! Гледам лију како прилази ка неком др-
вету... нанишаним, опалим и видим како се лисица затетура и паде!

Е, бре Врабац, па са Туриста до Барутане има километар? Немогуће да си је ексером по-
годио?!

Много сте глупи, кад ми не верујете! Ставим ја пушку о раме, стрчим са „Туриста“ и правац 
Барутана... Дођем до оног дрвета... Нигде лисице! Остало само крзно заковано за дрво! Јер, 
кроз реп сам је погодио ексером! Изашла лија из крзна и побегла! А, и шта ће ми лисица? Уз-
мем крзно и мртав задовољан га однесем кући...

Па, шта си урадио са крзном? Јеси ли га продао...?
Нисам луд да продајем! Стоји ми на паркету поред фотеље... Када седнем да гледам утак-

мицу, онако бос ставим ноге на крзно... а, ако ме засврби табан, почешем га на лијине зубе! 
Ма, милина једна!

У кафани општи смех... Врабац добија још једно заслужено пиће. Кратак предах... и на-
ставља:

Ма, ово са лисицом није ништа... Слушајте шта ми се десило када сам пошао у лов на Гоч... 
Возим ја кроз шуму оног мог „Кеца“ што има погон на сва четири точка, и на једној кривини 
скочи ми вук на хаубу! Искезио се, `оће да ме прогута!!! Брзо ја отворим прозор, убацим му 
руку у чељусти и изврнем га наопако! Виде вук да самном нема шале, скочи са хаубе и поче да 
кевће „Ва, ва, ва...“! Како сам га изврнуо, почео наопако и да лаје!

Делиријум код присутних за његовим столом... И тако Врабац заслужи још једну туру пића.

ВРАБАЦ УЛОВИО ЛИСИЦУ



10

Чувени Петровдански вашар у Краљеву одржавао се три дана на простору данашње 
кванташке и ауто пијаце, и трајао је до краја осамдесетих година прошлог века. У де-
ветнаестом веку, тада карановачки вашар био је један од пет најпосећенијих у Србији. 
Како је својевремено 1938. године писао репортер листа „Време“, на највећем вашару 
у Краљеву који је значајан по томе колико ће се продати стоке и женске деце, продате 
су тог дана у Краљеву три младе Ромкиње – за 180, 200 и 320 динара. Циганин уз своју 
кћер никада не даје мираз. Младожења мора да заради своју младу. Да је купи, и то 
онако како се купује коњ, или нека ствар, објашњава се обичај у тексту.

На Петровданском вашару за сељаке то је била прилика да дођу у град, продају сто-
ку, кожу, вуну, пазаре понеко буре или кацу, камену со и пробају бостан, а за девојке и 
момке да тих дана, после напорног пешачења, дођу, прошетају, купе неку ситницу, виде 
и буду виђени. Педесетих и шездесетих прошлог века, полако су почеле да пристижу 
новотарије савременог света, па вашар постаје место пре свега добре забаве.

Бројни су били бирцузи под шатрама с пићем, храном и музиком, а вашар се није 
могао замислити без рингишпила, поред кога су се, по правилу, налазиле тезге кола-
чара, бомбонџија и содаџија са својим прозиводима, који се пробају на лицу места. 
Најтраженија међу слаткишима била је алва, па отуд и израз «иде као алва” за робу 
која има добру прођу. А већ лицидерска срца са огледалцем, као израз озбиљног уд-
варања девојци, није могао да мимоиђе ни једног будућег момка за женидбу. Прили-
ку су користили и градски фотографи да «сликују», посебно посетиоце из околних 
села, у којима још није било фотографских радњи. Нашли би се ту и бербери који су 
шишали, затим видари и травари, Цигани-мечкари, гатаре, па и музиканти, који су 
свирајући шетали дуж вашара.

У ушима су одзвањале поруке власника мини циркуса, луна паркова, путујућих 
зоолошких вртова у преуређеним аутобусима, крештави гласови знојавих кафанских 
певачица са даирама које бију кукове и играју по флекавим столњацима, снажних 
момака који су тукли апарате «снагомере»... Док су се сви тискала испред шатри, или 
испред тада популарног „зида смрти“ са мотоциклистима који су изводили акроба-
ције, џепароши и сецикесе вребали своје припите жртве како би их ојадили. Често се 
дешавало да они који су продали стоку, остану празног џепа од шибицара.

Одавно у Краљеву више нема вашара, иако је постојала иницијатива да се обнови. 

ПЕТРОВДАНСКИ ВАШАР

Вашар у Краљеву 1920. године 
(Зоран Вуловић на Сиџа групи)
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Број 7

КОД ТЕНКА
Један од некадашњих сим-

бола Краљева, оријентир за 
састанке или лоцирање дела 
града. На фотографији коју 
је у Сиџа групи објавила Оли-
вера Илић су Марјан Кома-
товић и Оливера Сретовић. 
Преносимо и један од комен-
тара Надице Виријевић Нов-
чић: „Ово је најлепша слика 
из нашег града... Ко се није 
играо или састајао код тенка, 
тај није из Краљева!“.  

11

Члан Сиџа групе Предраг Бешевић овом фотографијом подсећа да је 1956. године 
његов отац Веселин Бешевић из Адрана одлазио у Горажде на служење војног рока. До 
железничке станице испратили су га рођаци и пријатељи. Тада је снимљена ова фото-
графија у центру Краљева. 

Фијакером управља Томислав Дуле Бешевић, кројач и шнајдер чија је радња била 
поред бурегџинице Балкан (сада Војвођанска банка), поред њега Ђорђе Ђоле Фили-
повић, такође шнајдер коме је радња била исто у полукругу. Његов брат Филип Фићо 
Филиповић, исто шнајдер. Ту је и доктор Илија Благојевић Пеловац. Хармоникаш је 
Гиле, отац естрадних уметника Новице и Предрага Неговановић из Адарана. 

ИСПРАЋАЈ У ВОЈСКУ
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У време када није било друштвених 
мрежа или неких других занимација, јед-
на од највећих сензација била је посета 
мечке обично назване Божана. Из да-
нашње перспективе овај обичај је преви-
ше суров и свакако да медведу није место 
на бандери, али средином ‹70-их година 
прошлог века многи су уживали у овак-
вим призорима.

Са Сиџа групе 
– Непознато Краљево

МЕЧКА БОЖАНА

ШЕБО
Шта га све није млело кроз живот. И 

дан данас после свега мало доброг, више 
лошег,  он још увек има снаге да ради. 
Како каже није у питању новац већ љу-
бав... Поштовање за овог човека! (Са 
Сиџа групе – Владимир Јаснић) Одвезем  
дедину бициклу да заменим педале. Ина-
че, Шебо је  лично  склапао ту бициклу 
пре више од 45 година. И препознао је 
рекавши: «Па јесам је ја склапао!». (Ко-
ментар Урша Шалинића)
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Број 7

ЗЛАТНА МЕДАЉА

ПРВЕ МОТО ТРКЕ
Прве мото трке у Краљеву вожене су 1946. године улицом кроз центар града и 

кејом изнад Ибра. Један од учесника трке је и  Миливоје Милићевић који је био и 
оснивач Ауто мото савеза у Краљеву. Друга етапна трка је вожена од Краљева до Кра-
гујевца.

Са Сиџа групе – Предраг Милићевић

На престижном такмичењу српских 
угоститеља које је одржано 1999. године 
на Златибору у хотелу „Палисад“, у кате-
горији свечано постављање стола, убедљи-
во прво место освојили су Градимир Бајо-
вић и Мишо Јоловић, тада конобари  хоте-
ла „Термал“ у Матарушкој Бањи.
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ЦИЛЕ
Некадашњи директор Грађевинског преду-

зећа „Каблар“, Андрија Циле Трипковић је-
дан је од најзаслужнијих за историјски успех 
краљевачке кошарке. За његово име се везује 
најбољи период кошарке у нашем граду. И те 
1984. године био је председник Слоге, када су 
ушли у најјачу лигу Југославије. Захваљујући 
Цилу, 1974. године саграђена је хала спортова 
у центру града на месту некадашњег отворе-
ног кошаркашког терена. Сада ту халу зовемо 
„стара“, јер већ шест година у функцији је и 
нова хала у Рибници. 

Седамдесетих и осамдесетих година велики број Краљевчана је традиционално 
проводио празнике на Гочу. Највише их се окупљало 1. маја, 4. или 7. јула. Више 
стотина аутомобила било је паркирано на обронцима поред данашњег хотела 
„Добре воде“. Шатори, уживо музика, уз прасетину или јагњетину са ражња, били 
су заштитни знаци оваквих окупљања на Гочу. Фотографију на Сиџа групи објавио 
Саша Павићевић.

ПРАЗНИЦИ НА ГОЧУ
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Број 7

ГЛИШО

У априлу ове године напустио нас је у својој осамдесетдругој години Милан Глишо-
вић Глишо, доајен карљевачког и српског новинарства. У својој богатој  новинарској 
каријери, популарни Глишо извештавао је за Радио Београд, Вечерње Новости, почео 
је у краљевачким Ибарским Новостима и Радио Краљеву, оснивач је и дугогодишњи 
уредник дописништва Радио-телевизије Србије у Краљеву.

Његове приче и репортаже о обичним људима нису остављале равнодушним чита-
оце, слушаоце и гледаоце. Добитник је бројних новинарских и друштвених признања – 
Награде за животно дело Удружења новинара Србије, „Златног микрофона“, годишње 
награде РТС, награде „Светозар Марковић“, Октобарске награде града Краљева…

Оснивач је и дугогодишњи председник Друштва француско-српског пријатељст-
ва „Јелена Анжујска“ и утемљеивач традиционалне манифестације „Дани јоргована“ 
која је посвећена овој француској принцези и српској краљици.

Био је то велики заљубљеник у пла-
нину Гоч. Поред редовног посла у „Не-
опланти“, највише времена је проводио 
на Гочу. Захваљујући њему, док је био на 
челу Скијашког клуба „Гоч“, изграђене су 
велика и мала стаза за скијање, поставље-
не жичаре, изграђен ски дом, касније и 
дограђен великим бројем соба. Деведесе-
тих година  желео је да изгради и малу 
скакаоницу у близини велике стазе.

После његове смрти, Гоч више није 
исти. Ски дом и ски клуб више не функ-
ционишу, стазе су остале без жичара.

МИШО МИЛЕНКОВИЋ
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ЗОРАН ТУЦАКОВИЋ
Музикални вођа навише воли ударачке инструменте!

Нашег лава једино мајмуни признају за цара!
Што више мислим, не могу да их смислим!

Жмурим, дакле – гледам да преживим!
Пала су крупна обећања. Слава им!

Ко окреће леђа прошлости, жмури пред будућношћу.
Нужда закон мења. Мала нужда један, а велика два.

Поклони се, и почни – са увлачењем!
Наш вођа подсећа на макроа:

смешта нам кад хоће,намешта нас коме стигне.
И сву зараду узима себи.

КРАЉЕВАЧКИ АФОРИСТИЧАРИ

ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
Тупаџије највише шиље.

Нисам кукавица иако пазим где подмећем јаја.

Овангарда је на челу оваца.
Пси рата су племенита раса
 у односу на џукеле мира!

Овог пута смо поред мотке усрали и заставу!
Не вреди оштрити оловку кад је мисао тупа.

У скупштини свака клупа је магарећа.
Ко пије зло не мисли! Ко мисли не трезни се!

Много је Срба изгинуло, али зато ово што је остало 
не вреди ништа.

Мајмуни немају отаџбину!
Наша последња нада: 

прави цунами на правом месту!
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Број 7

Ова фотографија коју је Горан Камиџорац објавио на Сиџа групи, подсећа на јед-
ну врло успешну екипу малог фудбала, састављену углавном од момака из Рибнице. 
Они су крајем осамдесетих година харали малим теренима широм Србије, освајали 
многе турнире, или су стизали до саме завршнице. Тада је већина њих играла активно 
фудбал у различитим краљевачким клубовима. На сваку утакмицу су их пратили и 
навијали њихови пријатељи, па се са правом каже да је то била дружина, баш!

На слици су: 
(стоје са лева на десно) Крле Каменорезац, Нешо Мемедовић, Мишко Стајић, 

Минча, Жижи Стамболић, Рајчо, Миро Бошковић, Ћуре, Ненад Стајић
(чуче) Зоран Стошић Мајмунче, Ками, Гањо, Косан, Зоран Зокса Стојковић, Пикац, 

Горањац, Цане
(седе) Авро, Предраг Буђо Мемедовић, Миле Губо, Мики Стамболић

БИЛА ДРУЖИНА, БАШ!
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У центру Краљева, на врху једне вишеспратнице у перионици међу простртим 
рубљем, по читав дан су се могли чути прелепи звуци виолине, који су својом топли-
ном миловали краљевачка јутра или заласке сунца. Сав у грчу концентрације, нежни 
плавушан свирао је као да се пред њим налази аудиторијум најпажљивијих слушала-
ца...  Данас је врхунски виолиниста познат широм некадашње Југославије по својим 
виртуозним интерпретацијама, изузетном музикалношћу и многобројним наступи-
ма. Дугогодишњи солиста, концертмајстор и прва виолина Народног оркестра Радио 
Телевизије Србије... Довољно је рећи Момчило Мома Станојевић.

У једном од својих интервјуа каже: Рођен сам у Краљеву, од оца Радослава и мајке 
Радмиле. Како је отац био са службом у Славонији у селу Крндија код Ђакова, мајка се 
самном придружила оцу. Убрзо сам се разболео, а како у селу није било могуће адек-
ватно лечење, тетка и теча су предложили мајци да ме врате у Краљево где ће они бри-
нути о мени. Тетка Олга и теча Драгиша су ми пружили топлину родитељског дома. 
Време пролази и уписујем се у основну школу „Светозар Марковић”. Тетка је веома 
лепо певала и свако вече ме је успављивала песмом. Временом сам и ја уз њу почео 
да певам. Пренела је на мене ту љубав не само према музици него и животу уз музику.

Иако је хтео да свира хармонику, на предлог тадашњег директора Музичке школе 
Бранка Младеновића, невољно је уписао виолину. Време је показало да није погре-
шио. Момо се сећа својих почетака са виолином:  Прво Абрашевић а после шест ме-
сеци у малој сали хотела Турист. Ту сам свако вече свирао за преноћиште и храну. Уз 
колеге сам, онако успут, учио репертоар романси и староградских песама. Једном 
приликом се одржавало голубарско вече „Краљевчани за Краљевчане“. Директор хо-
тела нам је рекао да тада нећемо свирати. Гости прославе су били Снежана Ђуришић, 
Предраг Живковић – Тозовац и као посебан гост Затко Пејаковић чија је песма „Чер-
ге“ била изузетно популарна у Краљеву. Све њих је пратио оркестар Жарка Јосипо-
вића – Шкуле. Пошто сам био слободан дошао сам, наравно са виолином од које се 
никад нисам одвајао, да слушам певаче. Како сам ушао у салу тако су се проломили 
гласове скандирајући моје име: Бели, Паганини, Бели, Паганини …

Од тада почиње прекретница у његовој професионалној каријери. Од 1977. године 
постаје хонрарни члан Народног оркестра Радио телевизије Београд. После неколико 
година постаје прва виолина (концертмајстор) Народног оркестра РТБ. На том месту 
остао је цео свој радни век, настављајући пут својих славних претходника: Царевца, 
Јашаревића и Шишића.

ПАГАНИНИ
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Број 7
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Број 7

Дале Нишавић 
бициклиста, Олимпијске игре у Берлину, 1936.

Стојан Стојић, 
бициклиста, ЛИО 1936. Берлин. 

Сретен Драгојловић (1938)
кошарка, СФРЈ, ЛОИ Рим 1960.

Миодраг Тодосијевић (1941—1982) 
атлетика, ЛОИ Мексико сити 1968.

Радош Чубрић (1934—2017) 
бициклизам, СФРЈ, ЛОИ Минхен 1972.

Љубодраг Симоновић (1949) 
кошарка, СФРЈ, ЛОИ Минхен 1972.

Биљана Петровић (1961) 
атлетика, СФРЈ, ЛОИ Сеул 1988.

Рајко Чубрић (1958) 
бициклизам, СФРЈ, ЛОИ Сеул 1988.

Радиша Чубрић (1962) 
бициклизам, Независни олимпијски учесници, ЛОИ Барселона 1992.

Дејан Брђовић (1966) 
одбојка, СР Југославија, ЛОИ Атланта 1996.

Вељко Петковић (1977) 
одбојка, СР Југославија, ЛОИ Сиднеј 2000.

Ненад Крстић (1983) 
кошарка, Србија и Црна Гора, ЛОИ Атина 2004.

Никола Ковачевић (1983) 
одбојка, Србија, ЛОИ 2008. Пекинг и ЛОИ 2012. Лондон

Владо Петковић (1983) 
одбојка, Србија, ЛОИ 2008. Пекинг и ЛОИ 2012. Лондон

Урош Ковачевић (1993) 
одбојка, Србија, ЛОИ 2012. Лондон

Нина Мицић (1991) 
сноуборд, Србија, ЗОИ 2014. Сочи

Невена Јовановић 
кошарка, Србија, ЛИО 2016. Рио де Женеиро

КРАЉЕВАЧКИ ОЛИМПИЈЦИ
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Лачо је седети ту, на овом месту баш,
где сиџе нема а у хладу још дремаш;
пијуцкаш пиво, лежерно чекаш чеку
и зналачки онако баш шмекаш шмеку.

Обавезно ти приђе неки батић,
што гредом џовански бисер проспе...
,,Бате,икиши ону што носи минић
врзињара на насловну ибарских доспе.

Знам га склон је одувек пачарењу,
недотаван је аблета кажу пицмалци..
не волим оне склоне оговарању,
томе су ме учили старији женевци.

Срећом наиђе ортак стари,
рече овом досадном Бошку:
,,Ја и Шоне смо другари стари
види Боле да ли сам на ћошку?».

Сад на миру у башти Париза,
циркамо вопи,отварамо теме..
,,Бате,кад ће једном проћи криза
завере глобализма и сличне шеме?».

Милутин нас зирка смешком са стране,
ко да му би мило,па пушку јаче стеже,
драго му јер има још оних што част бране,
нека спона нас и њега одвајкада веже.

   Ненад Вранић

НА ОВОМ МЕСТУ
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Број 7

ЛЕСОВА ОБАЛА
Леса Петровића, старог чаршијанца и врсног риболовца сам као клинац упознао 

почетком осамдесетих година на живописним теренима у селу Стубал крај питоме  
Мораве. Посебно ме је обрадовало када је ујак при повратку кући са поносом нагла-
сио да је и он ‹›Женевац›› и да га веома цени. Лесо је као и већина локалних риболова-
ца често посећивао терене који су удаљенији од самог градског језгра али и пребогати 
рибом што некада није представљало велики финансијски издатак... а и времена за 
релаксацију и упражњавања омиљених хобија је далеко више било него данас. Својом 
појавом и храпавим гласом ме сваки пут када га сретнем на обали Ибра неодољиво 
подсећа на легендарног рокера и боема Душана Прелевића – Прелета а ‹›Женева›› је 
његов дом који никад није ни имао другу алтернативу.

Трајно сам моравску локацију меморисао у својој глави и у само мени знаним 
мапама уцртао као ‹›Лесова обала››. Назив који сем функције присвојног придева у 
реалности није садржао ни трунку индиција да се заиста ради о нечијем приватном 
власништву, сем да је Лесо на њој пецао без болесне жеље да парче моравског колача 
задржи искључиво за себе. Иако риболовачки кодекс у принципу функционише по 
правилу ‹›ко први девојци...››, увек је на тој обали било места за све јер су сем улова 
далеко драгоценија познанства остварена на води, несебична размена искустава из-
међу риболоваца и фантастична дружења која се памте за цео живот. Никоме на па-
мет тада није падало да присваја обале река, да поставља ограде похлепе и наплаћује 
улазнице за шатре таштине ...

Таква је некада била и наша ‹›Женева›› на којој су махом житељи ‹›Старе Чаршије›› 
проналазили спас од неумољиве летње ‹›Сиџе››. Малена, али прелепа плажа је лети 
врвела од купача а површина Ибра се пенила од клинаца који су своје прве пливачке 
кораке направили баш на њој и радовали се сваком таласићу који се концентрично 
ширио у круг. У паузи између два брчкања су дечица на обали правила куле од пе-
ска или њиме затрпавала удове својих родитеља да би их тако на враголасто духовит 
начин мање гледали пре пубертета. Клупице испред бетонског бедема су без пардо-
на биле резервисане за најстарије којима је хладовина дивље шљиве наравно више 

D&K photo
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пријала. ‘’Мирина чесма’’ је била обавезна црпна станица чијом смо се хладном во-
дом напајали при повратку кући…

Купачи су наравно имали утабану ‹›Стазу слонова›› која их је супротном обалом 
кроз кукурузе и шипражје водила све до ‹›Ковачког потока›› одакле су почињали свој 
‹›Весели спуст›› ка домаћем пристаништу а поједини су ишли даље, све до скеле код 
‹›Бугарске пијаце›› - јер се таква пливачка авантура брзо ушприца у организам као 
најјачи наркотик. Незаобилазна је била и стара топола преко пута плаже ‹›Сиђи до 
реке›› са које се редовно скакало а Ибар је умео да штеди снагу пливача јер су се на-
кон јаких брзака надовезивали равњаци којима се опуштено могло плутати на леђима 
без икаквих наглих и додатних покрета што је нама клинцима представљало мисте-
рију равну вештини ‹›ходања по води››.

На том путу су постојала и озбиљна искушења са којима су се у коштац хватали 
само најхрабрији и она су на неки начин представљала својеврсан испит мушкости. 
‘’Коловрат’’ са својим јаким и опасним струјама није праштао пливачко неискуство и 
неопрезност а ‘’Казан’’ је са стрмим и високим литицама, уоквирен огромним каменим 
плочама које су извиривале из воде, јасно стављао до знања Пампули да представља 
ринг у коме он сигурно неће добити ни на поене. Његове мрачне дубине су скривале 
тајне о којима су се испредали бројни митови и легенде а ретки тврдоглави скептици 
су скоком на исту лично хтели да се увере у њихову истинитост. Између ‹›Коловрата›› и 
‹›Казана›› је на дрвету био везан дебели конопац са којег су локални Тарзани скоком у 
реку покушавали да задиве сваку Џејн која би ноншалантно делфин стилом настављала 
даље да плива стављајући им отворено до знања да су мајмуни незаслужено први на 
лествици сисара и да је вода заправо њихово царство. Постојала је и предивна мала пла-
жица подно старог ‹›Јасена›› сакривена од свих околних збивања на којој је кулирала 
стална екипа из краја користећи благодети дебеле хладовине и брзака који је предста-
вљао својеврсни природни ђакузи и место свакодневног тренинга за кајакаше.

Колективно искрцавање на плажу ‹›Женева›› је било делимично јер су окупационе 
силе резолуцијом ‹›Уједињених нација›› држале терене низводно па смо им отворено 
пркосили и стављали до знања да је ‹›Шпанска обала›› вазда била у власништву ‹›Ста-
рочаршијанаца›› и да смо је открили далеко раније него што је Колумбо кренуо ‹›Се-
лима у походе››. ‘’Мали таласи’’ и додатно пливачко појачање са бетонске ‘’Плоче’’ су 
били увод у цунами који је уследио а победнички ратнички плес се логично одвијао 
испред ‘’Дансинга’’. Туш је умела да засвира и авангардна старија екипа која је ‹›Под 
обалом›› и пре почетка сезоне купања својим бронзаним телима попут шармера Бен 
Квика најављивала ‹›Дуго, топло лето›› које ће уследити.

У данима који и нису баш обећавали купање играли смо баскет на платоу испред 
ресторана ‹›Женева›› али нас је на скок у воду често натерала лопта која би се преко 
бедема скотрљала у Ибар одбијајући да уђе у кош а да јој не платимо грош па је сваки 
меч био посебно драматичан и због наранжасте с(к)итнице! Након баскета смо ауто-
ритетом Џона Вејна отварали ногом дрвена врата омиљеног ‹›Салоона›› и уз хладне 
напитке уживали у ‹›Мирису пољског цвећа›› . Ноћ је наравно нудила своје посебне 
чари не само на тераси ‹›Женеве›› него и у ‘’Пицерији 3М’’  код Драга, прелепој ‹›Ибар 
башти›› и ‹›Дансингу›› у коме је царевао ДЈ Миле Љубичица.

Територијални интегритет и суверенитет су на нашим границама бранили боксер 
Пампула и ‹›Дом ЈНА›› са тенком и топовима у градском парку тако да није било 
шале са нама...мало је необезбеђен био коридор код ‹›Мале пијаце››, али је ресто-
ран ‹›Борјак›› умео да десеткује окупационе трупе ефикасним психолошким дејством 
тако да није било свима исплативо „коцкање са калдрмом из Танаска Рајића››.

Локални риболовци су пак сој људи који су посебно емотивно везани за обалу Ибра 
у градској зони јер су на њој одувек налазили свој мир и уточиште од градске буке и 
дневних проблема а могли су на само пар минута од својих домова да се препусте 
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својој великој страсти. Они су и њени чувари током целе године због свог константног 
присуства и наравно да не би икад радили на штету рибљег фонда који им омогућава 
уживање у благодетима реке.

Велики су труд и време уложили да би подигли риболовачку кућицу на плажи и среди-
ли обалу у непосредној близини да би лепоту Ибра поделили са свим суграђанима а не да 
би је себично приграбили ... данас је та кућица током лета практично претворена у угос-
титељски објекат а остатком године напуштена и запуштена вапи за покојним Ћинетом 
јер је годинама неуморно бранио од корова и одржавао . Генерације ‹›Женеваца›› је донео 
Ибар на овај свет али их је и испратио са свим почастима чисте воде и образа. Поједини 
као ја су форсирали водену линију разграничења и прелазили на ‹›непријатељску страну 
код Рибничана›› да би и из те перспективе сагледали лепоту реке и упознали драге колеге 
које гаје заједничку љубав према природи. Небројене звездане ноћи сам провео седећи у 
жбуњу и пецајући преко пута градског парка уживао у месечини која је давала романтич-
ну ноту стрмим литицама које су ме помало и плашиле по дану и враћао се кући мокрих 
гаћа захваљујући се реци на поновном крштењу. Данас више не морам да газим преко 
јер је изграђен нови мост али као да нам је Главчић не неки начин дошао главе јер и на 
супротној обали све ређе виђам риболовце а два дивља жбуна измедју којих сам некада 
седео пецајући лукаве шаране су чини ми се ‹›самоприватизована››.

Лесо са почетка приче као и сви стари риболовци из градског језгра као што је 
рецимо чика Гале из Градске колоније заслужују Велико поштовање уз све оне дра-
ге колеге са Рибничке стране чија љубав према Ибру није ништа мања а ни река 
није ништа даља. У ова луда и тужна времена појам ‹›Женева›› изгледа да поједине 
пословне људе искључиво асоцира на банковне рачуне у некој земљи подно Алпа где 
је живот Милка чоколада а дискреција пословично загарантована. Да ли су довољно 
чврсти ‹›морални разлози›› који су обично саставни део сваке медијске обланде да се 
практично љубитељи Ибра представе као његови душмани како би временом полако 
и ишчезли са његових обала. И бескућници нађу свој дом испод неког моста а они 
који су своје корење пустили са врбама и тополама крај реке су изгубили кућу чији су 
темељ одавно поставили?

Ни лишће на дрвећу не може да буја и зелени ако га корен не храни... зар би му 
корен живот отимао када би без стабла и крошње вечно остао невидљив у дубини 
земље?!. Нестадоше купачи, нестали су риболовци...можда засметају и прослављени 
кајакаши док река не постане потпуно мртва сем живе свирке са шпанске галије коју 
смо укотвили као ратни трофеј. Остало је парче нетакнуте природе узводно од град-
ског кеја по којој мала чета изгнаника пева песму ‹›Од тополе па до Зелене Горе››…
мада је стара топола сама направила последњи скок у Ибар да не би гледала наставак 
‹›Градић Пејтон›› сапунице!

Ма колико се чинило да велики и моћан океан може да поништи реку, увек ће при-
рода кап по кап ту исту реку поново враћати свом извору а сви ми док шетамо ‹›Стазом 
здравља›› треба да ослушнемо и вапај обале насилно пригушен тонама камења које својим 
сивилом тежи да потисне сав колорит наших сећања да би га временом и трајно озбрисао 
из природне палете боја.

Зато ћу ја ‹›Лесову обалу›› до последњег забачаја удице чувати меморисану у својој 
глави и чик да ми је неко украде због Милка чоколаде ...а уступићу је сваком ко ме 
лепо пита да Ибром не скита!

Данијели Крстић, која својим објективом надахнуто прелама светлуцање драгуља 
нашега града, се захваљујем на фотографији Леса Петровића јер је из дубина моје 
душе избацила на површину сећања која враћам свима Вама који сте икада пецали 
и пливали Ибром…››Ухвати и пусти›› – пратим и ја помодне трендове што дувају са 
‹›Запада›› само што се на ‹›Дивљем истоку›› друкчије тумаче! 

Дон Кикот
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