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Као дланом о длан прође година и дванаест бројева 
Сиџе. А, кренуло је, што би рекли, са друштвом у ћош-
ку Трил бара... Тог дана крајем октобра, када смо чекали 
да на вечни починак испратимо Кимија, једну од легенди 
Краљева. Његов нестанак је родио идеју да од заборава 
сачувамо њега, Краљево и све људе који су оставили траг 
у нашем граду. Да уз Сиџине садржаје нешто научимо, 
нечега се подсетимо, да се насмејемо уз анегдоте, шале и 
пошалице из Краљева...

И, тог 12. децембра 2019. године појави се први црно 
бели, патинасти број Сиџе. Сутрадан направисмо и 
Фејсбук групу Сиџа, да би часопис у електронској форми 
приближили ширем аудиторијуму Краљевчана. Идејни 
творци и аутори који су желели да се то штампано издање 
нађе у рукама само ширег круга пријатеља и другара, 
нису ни слутили да ће Сиџа да изазове такву лавину пози-
тивних коментара. Десила се права експлозија емоција, 
носталгије за неким лепшим и срећнијим временима из 
Краљева.

Иако смо хтели да у некој необавезној периодици 
објављујемо часопис, због такве позитивне реакције 
Краљевчана, нисмо могли назад. Само би се обрукали да 
на цедилу оставимо хиљаде чланова Сиџа групе. Многи 
од њих су својим објавама и коментарима давали идеје за 
нове садржаје. Данас је на групи 17.000 Краљевчана из нашег града, што у Србији, што 
расутих широм планете. Они су наш неисцрпни извор идеја, али и мотив да Сиџа траје.

А, Сиџа не траје само због њих. Највећу захвалност дугујемо нашим спонзорима, 
донаторима - знаним и незнаним Краљевчанима, који су својим новчаним прилозима 
помогли, и помажу да Сиџа траје, да се једном месечно нађе у рукама читалаца. Као 
што знате, Сиџа се не бави политиком. Можда због тога град Краљево не жели да суфи-
нансира Сиџу? Али, због тога сте ту Ви, драги наши Сиџовци!

ХВАЛА СВИМА, И СРЕЋАН НАМ РОЂЕНДАН! 
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ТАЈНА НАДГРОБНОГ СПОМЕНИКА

Веома мали број људи зна да се у порти цркве Свете Тројице у Краљеву налази надгробни 
споменик Карађорђевом војводи Милићу Радовићу, који је овде обезглављен сахрањен, а 
преко његовог гроба је саграђена црква. 

Цркву Свете Тројице у некадашњој Старој Чаршији, делу Краљева (у то време Кара-
новца) сазидао је од 1824. до 1826. године кнез Милош Обреновић. Он је подигао олтар и 
средишњи део цркве, а светиња је садашњи изглед добила 1839. године, када су дозидани 
задњи део цркве, припрата и торањ са звоником. Црква је имала три звона, два поклон кнеза 
Милоша, једно дар кнеза Александра Карађорђевића. За време окупације Србије у Првом 
светском рату звона и плех са крова однели су швапски варвари.

Постоје две верзије о разлозима због којих је Милош подигао цркву. По првој је у питању 
црква захвалница, по другој црква покајница. На узвишењу на којем се налази садашња 
црква раније се налазила црква-брвнара. Остало је предање да је уочи једне битке Милош 
коначио у њеној близини, молио се богу и заветовао да ће, уколико победи Турке, на том 
месту подићи нову цркву, што је и учинио.

По другој верзији, кнез Милош је цркву Свете Тројице подигао у знак покајања због 
убиства Милића Радовића, војводе и сердара драгачевског, који је био један од вођа Првог 
српског устанка и један од најближих сабораца Вожда Карађорђа.

Братство Радовића из Каоне и Горњег Драгачева је 2004. године, недалеко од улаза у 
цркву Свете Тројице, поставило камени белег – споменик војводи Радовићу.

У натпису на споменику се подсећа да је Радовић учествовао у бојевима на Карановцу, 
Виловима, Радаљеву, Лопашу, Београду, Пониквама, Сјеници, Новој Вароши, Кукутници, 
Јасици и Чачку, да је мучки убијен фебруара 1816. године код Карановца, и да „кајући се 
због Милићевог убиства кнез Милош на његовом гробу изгради овај храм Свете Тројице 
1824. а глава Милићева оста у Пожаревцу.“

Наводно, заседу у којој је Радовић убијен наручио је Милош Обреновић, а према по-
знатим подацима, Милићево убијање организовали су и извршили поп Никола Костић из 
Мрсаћа и Михаило Ђорђевић из Самаила. Поп Никола је, у то време, био главни нахијски 
старешина, а Ђорђевић самаилски кнез; обојица познати по безграничној послушности и 
оданости кнезу Милошу и по окрутности према народу. Они су убијеном одсекли главу и 
послали је Милошу у Пожаревац. 

Глава Милићева укопана је под једном крушком у Пожаревцу, а тело му је, приповеда се, 
донето у Карановац и ту сахрањено. У натпису на споменику се тврди да се Милош покајао 
због злочина и да је на месту где је војвода сахрањен саградио цркву, тако да је гроб остао 
испод ње.
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МИХАИЛО ЧЕБИНАЦ 
Вероватно најзагонетнија појава од 

како је Краљева. Једни кажу да је био 
велики индустријалац, други да је остао 
само каменорезац. Једни кажу ватрени 
радикал, други кажу сарадник поли-
ције. Наводни љубавник краљице Драге 
Обреновић и инспиратор завере која 
је постала позната у српској историог-
рафији као „Чебинчева афера“. Бар је 
ово сигурно, да овако живописну лич-
ност Краљево у својој прошлости нема. 
Уз много банкрота, лицитација, нових 
пословних успеха и политичких ин-
трига, живот Михаила Чебинца (1857 
– 1941) једва би стао у један опширан 
и узбудљив роман али на жалост, и ту 
би остало много места за измишљање и 
надоградњу.

Акционар, трговац, индустријалац и 
актер политичких догађаја с краја 19. 
века, који су потресали не само варош 
Карановац, већ и Србију тога времена. 
Био је имућан човек, поседовао је кон-
цесију на експлоатацију руда за ширу 

околину Краљева, рудник угља у Баљевцу (1904-1929); отворио је прву фабрику пољоприв-
редних алатки и боја која је имала и млинове за камен и житарице; имао је каменорезачку 
радионицу за израду надгробних споменика. Имао је кућу на спрат на месту где је седамде-
сетих година 20. века изграђена Робна кућа Београд.

Сукоб радикала са двором, који је настао у време краља Милана и продужио се несмање-
ном жестином и у време његовог наследника, Александара Обреновића, био је пресудан за 
избијање Чебинчеве афере. Маја 1894. године, Чебинац је пошао возом у Дубровник, да се 
види са Петром Карађорђевићем, претендентом на српски престо, за кога је носио једно 
писмо. Поред тога, Чебинац је код себе имао и свој дневник у коме су били забележени сви 
његови састанци и разговори са разним људима. На железничкој станици Београд, Чеби-
нац је ухапшен, а компромитујући материјал (писмо и дневник) је заплењен. Чебинац је 
задржан у притвору, а београдска полиција је ухапсила неколико радника који се помињу у 
његовом дневнику.  

Србијом се пронео глас о великој завери против краља Александра Обреновића. Везу ра-
дикала са Петром Карађорђевићем доказивало је писмо заплењено код Михаила Чебинца. 
Суђење је започето 1894. године. На њему је Чебинац имао чудно држање. Давао је против-
речне исказе, теретио је себе и остале оптужене радикале. На крају суђења, иако се утврди-
ло да се није радило о завери, већ о афери, сви притворени радикали, осим Јакова Ненадо-
вића и Ђорђа Новаковића, проглашени су кривим и кажњени затвором. Након годину дана, 
Влада Стојана Новаковића је све осуђене амнестирала и они су пуштени на слободу. После 
тога Чебинац се трајно повлачи из политике. 

Коришћен део текста Љиљане Жарковић
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ДАНСКИ КРАЉЕВСКИ ВОЗ

Краљевачки железнички чвор, шездесетих и седамдесетих година прошлог века, био је 
трећи по величини у бившој Југославији. Сваки пети грађанин био је запослен у Железни-
ци, а данас кроз Краљево ретко пролазе возови. Они старији суграђани, још памте „Дански 
краљевски воз”. 

Овај воз, симбол једног времена (у локалном говору у Краљеву назван  је „дански“), из 
Краљева, преко Крагујевца и Лапова, стизао је у Београд, а враћао се преко Сталаћа, Кру-
шевца и Врњачке Бање до Краљева, правећи тако круг. Био је идеалан за све житеље овог 
региона, па се и данас помиње, уз жаљење што је укинут. Скоро да није било студента који је 
овим возом путовао до Београда, или се враћао у Краљево. Често су га опседали и навијачи 
када се играла нека важна фудбалска или кошаркашка утакмица у Београду. Чувени воз за 
Краљево прославио је, у телевизијској серији Музиканти, хармоникаш Лепи Цане, дајући 
име дневном возу за Краљево - Дански краљевски воз. Тај воз више пута је коришћен за 
снимање филмова, и као такав овековечен. Каније је био познат као „кружни воз”. 

Скоро редовно су све кабине у возу биле препуне, па су многи морали да стоје у ходни-
цима. Срећници су могли да заузму место у бифеу, где се уз пиво некако лакше подносило 
то клацкање. Често се дуго стајало у Великој Плани или Лапову, чекајући „укрштање“ неког 
битнјег воза са међународних линија. Знало је да се отегне то путовање до Београда, или 
обратно, до Краљева. Било је и мистериозних застоја, без објашњења и за путнике логичних 
разлога, који су понекад трајали сатима, што је многе стављало у искушење да изађу и путо-
вање наставе пешице. Често нисмо били задовољни ни брзином којом нас локомотива вуче 
према одредишту, али „дански краљевски воз“ са све путника имао је посебан шарм. Увек 
је стизао у Београд или Краљево, али врло ретко на време по реду вожње. Можда је због 
дужине путовања, печено пиле било незаобилазан декор у купеима.

Данас од Краљева ка Београду железницом ретко ко иде, јер је преспора, непоуздана и 
неудобна. По званичном реду вожње путује се 4 сата и 30 минута, ако нема непредвиђених 
застоја. Подсетимо се да је први моторни воз на релацији Београд – Краљево почетком 
шесдесетих година стигао за 3 сата и 15 минута.
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Раџа, шљивка, мученица, љута... пијемо је и тепа-
мо јој, тресемо је да видимо какав венац прави и ко-
лико је добра. Ракија је једина течност која се пече, 
у неким кућама драгоценост која се дели само са 
најдражима и у специјалним приликама. Због тога 
постоји она констатација да Србин има највећу кон-
центарцију када пресипа ракију из бурета у флашу - 
да којим случајем нека кап ове драгоцене течности не 
заврши на поду.

Сваки домаћин који пече ракију доживљавава је 
као производ који има само он и нико други. Што је 
истина јер свако прави ракију на свој начин, свака 
има лични печат. Зато се домаћини везују за свој про-
извод, често не желе да га продају, ту ракију чувају за 
важне догађаје у породици, а свадба је свакако један 
од таквих догађаја. Такође, зна се да што је ракија ста-
рија то је боља, па је и због тога важно да се чува де-
ценијама, како бисмо потом срећне догађаје просла-
вили уз само наш јединствени производ. Неписано је 
правило да сваки казанџија каже да је његова ракија 
најбоља, а и села у околини Краљева се „градирају“ 

по ракији. Да ли је боља она из Пекчанице, Дедеваца, Буковице, Роћевића, Ласца, Гледића, 
Раванице, Ратине или Врбе... знају само они прави познаваоци њиховог магичног пића. 

Иако стручњаци кажу да пре конзумације ракија не треба да се хлади, већина Краљевча-
на воли да попије хладну раџу. Попије се по која виш ако је ту салата, сир и кајмак...

Стари, млади, бели, жути, сољени и несољени кајмак, свеједно, само ако је краљевач-
ки, па још у правој чабрици – без дилеме се сматра вредним поклоном. Са литрењаком 
ракије, још вреднијим. Зато су годинама Краљевчани тај аутентични „мали знак пажње“ 
често носили за Београд и тако подупирали своје каријере у престоничким предузећима, 
поправљали успех на факултету, у школи, преко реда стизали до доктора... Традиција и 
поднебље, тврде технолози, основни су разлози што се тако добар кајмак производи у овом 
крају. Сличног нема ни само стотинак километара од краљевачког подручја, а камоли даље.

РАКИЈА И КАЈМАК

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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КАДА СУ СЕ ПРОДАВАЛЕ ЧЕСТИТКЕ
Најлепше новогодишње честитке не-

кад су се у Краљеву продавале на ули-
ци. Тезге су се простирале од преко пута 
Задужбине, па до „Вартекса“ и „Фрушке 
горе“. Двадесетак дана пре краја године, 
стотинак продаваца би на различитим, 
обично дрвеним тезгама  поређали чес-
титке. Једна, она на врху, била је мустра 
за гледање и премишљање, а остале су, 
заједно са белом ковертом биле испод, 
увезане гумицом. Да се не прљају.

Честитке су биле шарене са мотиви-
ма снега, Деда Мраза, мећавне приро-
де, јелена који вуче санке, Снешка Бе-
лића… Биле су прелепе. Јефтиније чес-
титке нису имале ни коверат, ни слику 
за уздах, ни цену за премишљање. Оне 
су у куће уносиле новогодишње фразе 
и једва проширене реченице. За више 
није било ни места, ни воље. Осим ако 
се машта не разигра, али обавезно је 
било оно „Срећна Нова година“. 

Чим смо у школи научили да пише-
мо, један од задатака је био да  одгова-
рамо честиткама. Није било битно што 
живимо на истој адреси, посебна част 
нам је била да баби и деди напишемо 
своју прву честитку. У новогодишњим 
жељама мешала су се мала и велика 
слова, и сејале се тачке и запете иза нове календарске године без икаквог реда, али ко да 
мисли о правопису, кад је важно било да рукопис буде што лепши, да се ред не укоси и да се 
не направи нека брљотина. Обично су се писале увече, пре цртаног филма. На столу је био 
адресар свих битних рођака, кумова и пријатеља. Да се случајно неко не заборави!

Новогодишње честитке некада су се обавезно размењивале међу пријатељима, заљубље-
нима, члановима породице од којих сте раздвојени... Била су то права мала уметничка дела. 
А, поштари су имали пуне торбе и пуно пређених километара. Топло задовољство обузи-
мало би нас и кад отворимо поштанско сандуче и у њему нађемо прегршт малих и великих 
коверата! Бели, у боји, са златним словима или црвеним рубом, коверти су стизали на трпе-
заријски сто где смо их нестрпљиво отварали и гутали речи - честитке од кумова, најлепше 
жеље од комшија из старог краја, поздрави и срећна нова година од татиних и маминих 
сестара и браће, руком цртана честитка од школског друга коју потписују и сви чланови 
породице... 

Обичај слања новогодишњих честитки поштом се, мало по мало, изгубио. Прво га је за-
менило телефонирање, затим су стигли мобилни телефони, СМС поруке, мејлови, друштве-
не мреже...

Нека ово подсећање буде Сиџина честитка за сву срећу у 2021. години!

ПОТПИС ФОТКЕ: Фотографију на Сиџа групи објавио 
Томислав Мојовић. Испред „Фрушке горе“ честитке про-

дају Жаре, Чопе, Рипко и Сићко.
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ЗАДУЖБИНА

До скоро се у центру Краљева налазила стара кафана коју су сви називали Задужбина. 
На чеоној фасади високо изнад улазних врата, налази се крупан натпис „Хотел задужбина 
Анђелка Савића и супруге му Татије сиротој школској омладини и изнемоглим старцима 
и старицама вароши Краљева“. Умивена стара грађевина сада се одлуком градске власти 
рентира за апотеку.

Анђелко Савић је био познати краљевачки трговац. Имао је велику имовину у Краљеву 
и Крушевцу. Поред земље, имао је трговачке радње, пекару и кафану, које је издавао под 
ренту. После првог рата 1919. године са женом се преселио за Београд. Пред смрт је своју 
имовину завештао омалдини и старима. Међу заоставштином Анђелка Савића налазила 
се кафана Задужбина. Тестаментом из 1924. године завештао је кафану сиротој школској 
омладини и изнемоглим старцима и старицама и тражио да се остварени приходи од ка-
фане и целокупног имања деле у хуманитарне сврхе. Тада је надзидао фасаду и променио 
назив кафани. Међу завештаном имовином Анђелка Савића кафана је била највећи обје-
кат, површине 180 м2. У склопу зграде поред кафане биле су две трговачке радње. Једна 
радња је касније преправљена за пекару са помоћним просторијама. У саставу кафане био 
је простор за кујну, пет соба за преноћиште и једна породична соба. Испод кафане налазио 
се велики подрум пића, а у дворишту штала за одмор товарне и запрежне стоке. Касније су 
просторије преправљене па је Задужбина радила само као кафана.

Кафану Задужбина су у периоду од 1921. године до почетка Другог рата држали под 
закуп познате кафеџије из Врбе, Ђорђе Цинцар Димитријевић  и Станко Николић . После 
ослобођења Задужбина је подржављена и њоме је управљало угоститељско предузеће „Сто-
лови“, касније „Србија“.

Анђелко Савић је умро 30. октобра 1924. године у Београду. Иза себе је оставио супругу 
Татију да према тестаменту ужива имање до њене смрти. Татија се преселила уочи 1936. 
године у Краљево и пренела кости свога супруга Анђелка у новосаграђену гробницу на 
краљевачком гробљу. Татија је умрла у Краљеву 1941. године и сахрањена је у гробници 
свога мужа.

Коришћени делови из књиге „Краљевачке кафане“ 
Др Милана Матијевића
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Број 12

УПАЛИО СКИЈЕ
У Краљеву се памте се и препричавају неке од тих „лепих” лажи, попут оних које је ка-

зивао Видосав, кафеџија из Витковца који је, изгледа, и сам био убеђен у „фантазију” о себи 
као борцу са Сутјеске, Неретве… „Био сам иза Саве кад је на Сутјесци погинуо”, понављао је 
често своју причу Видосав, додајући да је смртно рањен Сава Ковачевић успео да се окрене 
ка њему и каже: „Видосаве, преузми команду…” Зна се и за његову непоколебљиву тврдњу 
да је, ваљда још из рата, био друг са Титом, односно са Јосипом, како га је увек у причи ос-
ловљавао. То да је Јосип знао да заустави „Плави воз” и код њега сврати на „чашицу ракије 
и мезе” многи су чули, али никад нису видели. О томе смо писали у Сиџи бр.4, а у рођен-
данском броју подсећамо на још неке његове елегантне лажи.

Једне ратне зиме морао је хитно да однесе писмо Титу у врховну команду. Како је био 
дубок снег, Видосав је откинуо две тарабе, мало их закривио на врху и направио скије. Сју-
рио се низ планину, али негде на половини падине осетио је мирис паљевине. Каже да је 
погледао на сат, и да је возио брзином од 120 км на сат. Упаљене скије га нису спречиле да 
однесе Титу то важно писмо.

Од њега су многи и дознали да је, негде на путу према Загребу, својевремено имао де-
фект на колима – откинуо му се вентил на гуми.

– Кад, изненада, наиђе колона, изађе Јосип… – причао је Видосав.
– Шта је било, Видосаве? – упитао је Тито, наводно старог пријатеља.
– Кад сам му објаснио, Јосип, не трепнувши, завуче руку у џеп и извади шаку вентила. 

Вели, да ми се нађе!
Једне године пошао на море, а на Тјентишту га пресрела мечка.
– Видосаве, шта ћеш, прошао си Сутјеску и Неретву, изађи пред мечку – рекао је себи.  

Кад мечка само подиже шапе, а оно у једној повелики глоговак. Узмем клешта из кола, 
извадим глогов трн и она само махну и оде задовољна. После, кад сам се враћао изађе иста 
мечка пред кола. Ја већ понео клешта…Кад она шапом, коју је, док нисам пришао, држала 
иза леђа, пружи му теглу меда… и оде. Више је нисам виђао – тврдио је Видосав. 

Тако је говорио, најчешће својим гостима у кафани „Пролеће“ у Витковцу. Ове приче су 
привлачиле госте. Многи су после китили и додавали своје верзије о чувеним Видосавље-
вим доживљајима.

TRANSPORT ROBE 

U SRBIJI I INOSTRANSTVU

TOKALIĆ D.O.O.
Kraljevo, 
Deseta Jovačka br. 124

TELEFON: 
065 6000 910 

e-mail: 
nenad_tokalic@yahoo.com
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HOTEL TURIST
Адреса: Trg Srpskih ratnika 1, Kraljevo 36000

Телефон: 036 322366
www.hotel-turist.net

БИО У ОТЕТОМ АВИОНУ
О нашем глумцу Марку Николићу 

и његовом почетку каријере у Краљеву, 
писали смо у Сиџи бр.5. Вероватно мали 
број људи зна да је Гига Моравац, како га 
већина памти по улози из серије „Бољи 
живот“, био жртва отмичара авиона.

Наиме, 26. септембра 1981. године, 
фудбалери титоградске Будућности укр-
цали су се на ЈАТ-ов авион за Београд, јер 
их је чекала првенствена утакмица у Но-
вом Саду против домаће Војводине. Авион 
је полетео из Титограда и слетео у Дубров-
ник, да би покупио још неколико путника. 
Чим се авион одвојио од тла и упутио ка 
Београду, устала су тројица младића и по-
чела да вичу, витлају пиштољима и ноже-
вима, псују и прете свакоме ко се буде померио. У отетом “Боингу 727” било је 98 путника 
и осам чланова посаде.

“Поред Жарка Лаушевића и Мише Јанкетића, био је ту и Рајко Клемецки, асистент каме-
ре, он је једини повређени, пошто је он кад смо скочили с крила повредио пету у целој опера-
цији бежања. И био је и Шијанов отац и његов ратни друг, носиоци споменице, који су орга-
низовали читаво то бекство. Тај отмичар Јелић, он је из Бјеловара, хтео је да отме авион да би 
скренуо пажњу на лош положај Срба у Хрватској», својевремено је причао Марко Николић.

Отмичари су наредили капетану да уместо ка Београду, авион усмери ка југу Италије. 
Циљ им је био да на неком од аеродрома ослободе путнике и са посадом и резервоарима 
пуним горива наставе лет ка Јоханезбургу. Пилоти су искористили тренутак непажње теро-
риста и послали информацију да је авион отет. Ускоро су све контроле лета не само у Југо-
славији сазнале шта се дешава. Отмичари су се предомислили изнад територије Италије и 
пилоту наредили да лети ка Израелу. Израелци су, међутим, забранили улазак у свој ваз-
душни простор, запретивши да ће оборити авион. Тако су отмичари још једном променили 
план и одлучили да се лети на Кипар.

Глумац је испричао и да су отмичари пилоту ставили нож под грло и наредили путници-
ма из првих пет редова да седну позади.

“Пошто су путници из првих редова отишли позади, тако је испало да сам ја сад у првом 
реду, што није било пријатно нимало. Тај осећај да си отет... а како си отет кад седиш мирно, 
није ти ништа, нико те није био, дирао...”, присетио се тада Николић.

Авион је у зору слетео на аеродром у Ларнаки. Путници су на аеродрому успели да по-
бегну отмичарима, тако што су изазвали пожар у авиону. Док је авион мировао на аерод-
рому, један играч је запалио новине у тоалету и почео је да куља дим. Неко је повикао 
“Пожар!”, што је изазвало општу пометњу. То је искористио голгетер Будућности Жарко 
Вукчевић и отворио врата авиона…
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Број 12

КОРЕЈА
Перишићи су Адранци, али само их 

најближи знају по имену и презимену. 
Носе заједнички надимак – Кореја. Кажу 
да су се као клинци стално тукли. Брат 
против брата, браћа против вршњака из 
комшилука, или против браће из фами-
лије... Онако дечачки, прштало на све 
стране. Данима гледајући шта се дешава, 
њихов деда је покушавао да их ухвати и 
педагошки утепа прутем. Наравно, они 
брзи к`о муње побегну деди, а он онако 
немоћан раздра се на њих: „Шта се више 
бијете к`о они из Кореје!“, мислећи на 
грађански рат који је те 1953. године бу-
ктао у Кореји. Тако им до данас остаде на-
димак Кореја.

Један од њих нажалост више није са 
нама – Слободан Перишић Кореја. Иако 
је живео у Адранима, највише времена је 
проводио на краљевачкој калдрми. Знао је да каже да је у једној соби у Адранима, а у другој 
у граду. Наиме, када је на магистрали испред његове куће постављена табла „Краљево“, она 
је буквално била у правцу између два прозора. Тако је Кореју, ни кривог ни дужаног, само 
један корак делио од села до града. А, реално због природе посла, више је обитавао у граду. 
Волео је да одседа у „Паризу“, али и све друге кафане му нису биле непознате.

Као млађи „чукао“ је бубањ у разним оркестрима (традицију је наставио његов син Ми-
лош са истим надимком, у блуз и џез бендовима), а касније се бавио рентирањем опреме 
за свирке, концерте, митинге и сл. Протести 1997. и 2000. године нису могли да прођу без 
његових звучника. Многи концерти, мото скупови у Краљеву и околини  одржавали су се у 
његовој техничкој режији. 

Једног летњег дана 2002. године десила се велика олуја, па су се сви посетиоци са град-
ског базена склонили на покривену терасу кафића. Ветар је оборио једну тополу, само што 
није однео кров са терасе поред шанка, где се стиснуло око 300 купача. Кореја је тада био 
ту. Устао је, сео за бубањ и почео да чука у неком невероватном ритму. Страх код присутних 
се брзо претворио у незаборавну журку. Ђускало се до бесвести, а на олују и пљусак више 
нико није обраћао пажњу. 

Такав је био Кореја. Тешке ситуације је знао да претвара у лагане, озбиљне кроз шалу 
у опуштене варијанте. Имао је душу и велико срце које га је 2012. године зауставило да и 
даље буде са нама.
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Када би некадашња сала Европа у хотелу Турист могла да исприча и врати успомене на 
дешавања из шездесетих година прошлог века, данашње генерације (чији су очеви и мајке 
тада били деца) не би веровале како се дивно проводило и уживало у тадашњем Краљеву! 
Али, захваљујући сећањима појединих актера тих прича, данас седамдесет(осамдесет)ого-
дишњака, у прилици смо да макар наслутимо дух тога времена. 

У сали хотела Европа свирала се дивна музика. Најчешће евергрин, а како је време про-
лазило, плесови су  се смењивали са танго музиком. Момци су скупљали храброст уз коњак 
и вино, па - у лов на девојке! А девојака колико хоћеш, додуше не као данас, седам на једног 
мушкарца (Боже, где ли су мојих шест?), али сасвим довољно да сви заплешу загрљени, 
лепи и срећни.

Сврале, Шишта, Бајо, Мико, Рајче, Војо, Дачо, Перо касапин, Гиша Американац и 
друштво нису пропуштали прилику да покажу своје умеће у игри и завођењу младих девоја-
ка. Нарочито се истицао Гиша, коме је и посвећена ова прича. Онако наочит, лепо васпитан 
момак, некадашњи боксер Металаца, умео је да заигра танго као да је рођен у Шпанији, а 
не поред Ибра. За бокс кажу да је племенита вештина, а за боксере да су емотивци, осећајне 
душе (па, зар Бенеш није писао лепе песме, зар Вујковић није лепо певао, а сетимо се Да-
бижљевића: кад нокаутира противника, он заплаче). Такав је био и наш Гиша Американац. 
Ко о њему може да каже једну ружну реч? Волео је Гиша Краљево, волео је Ибар, Турист, 
биоскоп, Краљевчане ... сваку кафану у граду, и сваки део града. Али, живот га одведе у 
далеку Америку. И тамо се Гиша снашао! Што каже наш народ: “Скућио се, одомаћио, за-
радио и био срећан!” Само његова душа зна чега је све морао да се одрекне зарад долара. 
Једанаест месеци Гиша ради, и живи за један месец у години када треба да дође у Краљево. 
Радује се доласку, више него ико! Породица у Америци, а он у свом Краљеву, са својим 
пријатељима...

Драго, Маре, Пешићи, Гоги, Боцика, Машо, Баки, Лепи Боро, Кенац, Симо, Врки, Цале... 
Ма има их колико хоћеш! Једва чекају да Гиша дође, да се опусте и попију, провеселе и 
испричају. Гиша је посебно волео да седне код старог доброг друга Мика Дринкинца. На-
рочито се радовао сусрету са њим. А Мико је био у срцима свих горе поменутих. Његову 
борбу за живот у Грчкој сви су проживљавали као да им је род најрођенији. Седели су поред 
телефона чекајући вести о Мику, вољни да помогну колико могу. Ипак, Миково срце није 
издржало. Имао је најбољу негу, најбоље лекаре... Није помогло. Ни човек који би дао све 
на свету да се Мико извуче, који је заиста потегао све везе на свету, није могао да га спасе. 
Бог је тако хтео! А хтео је Бог и да се наш Гиша врати у Америку са сузама у очима, пошто 
је испратио друга са којим је много тога проживео. Вазда се из Краљева тужан враћао, а те 
2010. године је отишао најтужнији.

Горан Бошковић

СЕЋАЊЕ ЈЕДНОГ КОНОБАРА
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СИЛНИ МОМЦИ МЕКА СРЦА

Кад двадесетак мотоциклиста, чланова мото-клуба „Кингс” из Краљева крену на пут, испод 
њихових седишта забрује мотори од 600 до 1.200 кубика, марке „Каваски”, „Хонда”, „Сузуки”, 
„Вулкан”, БМВ... Они у кожним оделима, чизмама, са кацигама... И, делује то силно, па их мно-
ги, посебно због асоцијације подстакнуте филмовима, сматрају опасним и на друму бахатим 
момцима. А, они су људи мека срца и сав новац што на својим скуповима прикупе поделе, углав-
ном болесној и сиромашној деци.

Траје то више од десет година и до сада су само у новцу поклонили скоро два милиона дина-
ра. У сарадњи са краљевачким центром за социјални рад понајвише су помагали децу оболелу 
од аутизма, церебралне парализе, карцинома... Затим, деци без родитељског старања, сиромаш-
ним ђацима, рецимо основцима у две сеоске школе недавно су купили компјутере и школски 
прибор. Помагали у санације последица земљотреса и поплава и због свега су награђени поме-
нутом престижном наградом за хуманост „Миломир Главчић”. Уз награду од града Краљева и 
наш познати хуманиста, чије име признање носи, упутио им је додатних 500 евра.

Сваког лета, крајем јула на свом ранчу у Јовцу или у парку у Матарушкој Бањи организују 
мото скуп на који дође до 500 колега. Приход служи за покриће трошкова, а вишак одлази у ху-
манитарне сврхе. Већина чланова мото-клуба „Кингс” потписала је донорске картице и редовно 
дају крв.

Да би одагнали предрасуду о лошим, агресивним, дрогираним, пијаним... мотористима стро-
га су правила понашања у „Кингсу”. Недавно су два члана и искључена због моралних грешака. 
Иначе, све су то породични људи, по занимању лекари, инжењери, професори, мајстори... Возе 
лагано, ретко преко стотину на сат, и строго по правилима. Нису то велике брзине, не „зује”, јер 
углавном возе „чопере”. Нико од њих није кажњен због саобраћајног прекршаја. 

Цене колеге и имају одличну сарадњу са више од 50 озбиљних клубова у Србији и иностран-
ству. Воле солидарност међу људима и своје породице и моторе. То је њихов живот од младости 
до позних година.
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ГАЛЕ
Ретки су људи које народ зна само по 

надимку. Врло су ретки. Један од таквих, 
уврштен у знамените Краљевчане, јесте и 
Предраг Блажић, хумориста и сатиричар, 
спортиста и спортски навијач, мали рибо-
ловац и велики сакупљач огревног дрвета 
са река, непушач, антиалкохоличар, љуби-
тељ бомбона и других слаткиша, власник 
велике и уредне седе браде, стално гласо-
вит и често лармаџија. Стотине и стотине 
Краљевчана, посебно млађих, тог Предра-
га Блажића искључиво знају као Гале.

За људе који се баве хумором и сати-
ром обично се каже се да баве опасним 
занатом. Опасним и у преносном и у бук-
валном значењу. Гале је почетни корак у 
овом послу имао 20. августа 1963. године. 
На једном јавном конкурсу савезног зна-
чаја, за дефиницију Јадранског мора, тада 
осамнаестогодишњи Краљевчанин, напи-
сао је: ,,Јадранско море је преса за цеђење 
кеса“. Добио је награду, а награда је, увек, 
подстрек за даље. У Вечерњим новостима 
му је награђен афоризам: ,,Није му било 
тешко да одваја од уста, јер нису била ње-
гова“. Хумористичко сатиричним тексто-
вима Гале је наставио да се оглашава, и 
врло дуго се задржао, у Радио Београду, у 
емисијама Милована Илића Минимакса, па свуда, по целој ондашњој Југославији. Забавни 
и хумористички програми локалних новина и радио станица нису могли да се замисле без 
текстова чији је аутор био Гале. Током више од 50 година писања хумористичко сатиричних 
текстова, Гале је имао праве бисере међу афоризмима и епиграмима. И сада се памти, чак 
и присваја, његов афоризам: ,,Код нас је права демократија. Викнеш: ,,Живео председник! 
И нико ти ништа не може.“

У легендарној емисији ,,Туп- туп,, Радио Београда, Минимакс је био одушевљен епигра-
мом који му је из Краљева послао потисник ,,Марков ћале Предраг Блажић Гале“. Епиграм 
је више пута понављан: ,,Хеј, ти горе, сиђи мало доле, па да видиш колико те воле, воле!,“

Због неких афоризама, још из времена Савеза комуниста, Гале је имао проблема, иако је 
потицао из партизанске и врло угледне породице. Чувари комунистичког морала сумњали 
су у добре намере чак и свог оданог члана, какав је био Гале, што он не крије, и чиме се и 
сада поноси. Срећом, није хапшен, али јесте кажњен много теже - материјално. 

У новије време, Гале је своју сатиричну оштрицу све чешће и све опасније упућивао свим 
структурама власти. На пример: ,, У милицији је све више лопова. А неки су и ухапшени“. 
Међутим, и Гале је повремено био мета других. Рецимо, на једној хумористичкој страници 
написано је: ,,Познати краљевачки хумориста Предраг Блажић Гале много воли да хвата 
рибе, али без успеха. Кажу, рибе само што не попуцају од смеха, кад му виде мамац!“

Марко Славковић
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МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ
• Нашем граду је пет пута мењано име. Историја памти Краљево тек од 14. века. Мада, 

тада је то било село под именом Рудо Поље. Од турске окупације, одомаћило се име 
Карановац. Када је краљ Милан дошао у посету Карановцу 1882. године, одлучено је 
да, у част проглашења Србије за Краљевину, Карановац промени име у Краљево; 1949. 
године долази до промене имена у Ранковићево, како се звало до 1955. године од када 
се поново усталио назив Краљево.

• Територија Краљева заузима површину од 1.530 м², и по томе смо после Београда 
највећи у Србији. По броју становника (125 488,  попис из 2011. године) заузима шесто 
место на листи највећих српских градова.

• Краљево је центар Рашког управног округа који још чине и општине: Врњачка Бања, 
Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Краљево се граничи са 10 општина: на северу са 
општином Кнић, на североистоку са општинама Крагујевац и Рековац, на истоку са 
Трстеником, Врњачком Бањом и Александровцем, на југу са Рашком, на западу са Чач-
ком и Лучанима и на југозападу са Ивањицом. 

• Највиша забележена температура ваздуха у Краљеву била је 22. јула 1939.године и из-
носила је 44,3ºC, док је најнижа, зимска температура забележена 17. фебруара 1956. 
године и износила је -27,1ºC.

• Река Рибница је највећа река која целим својим током пролази кроз територију општи-
не Краљево. Њен горњи (где се зове Сокоља) и средњи ток изграђен је у планинском 
терену између Столова и Гоча. Дужина реке износи око 26 km, а површина слива од 
115 km².

• Последњих деценија у Краљеву је видљив негативни природни прирашатај. Примера 
ради, 2005. године рођено је 1.340 беба, а 2018. године само 873! Стопа морталитета је 
нпр. 1961. године износила 6,8 а 2015. године 14,5. Не рачунајући ратна времена, 2017. 
година је била „најсмртнија“ са 915 умрлих, на територији града 649.

• По пројекцијама Републичког завода за статистику у наредних двадесет година вршиће 
се континуирани процес депопулације становништва, па се на простору Краљева оче-
кује смањење за 19.265 лица.

• Краљево је спортски град. Активно функционише 148 регистрованих различитих 
спортских клубова и савеза, а град суфинансира њих 115.
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СТАРА БОЛНИЦА

У првој половини 20. века најважнија здравствена установа у Краљеву била је Бановинска 
болница, која је 1936. године имала седам болесничких соба са 67 лежајева. Осим стацио-
нарног лечења оболелих од разних заразних болести, у њој су обављане и неке операције, 
аутопсије, порођаји и амбулантни прегледи. У складу са одредбама Закона о здравственим 
општинама из 1930. године, општина краљевска је, из буџетских средстава, плаћала и јед-
ног лекара и бабицу који су бесплатно пружали услуге суграђанима. Социјално осигурани 
радници лакша обољења и мање повреде лечили су у амбуланти «Окружног уреда за оси-
гурање радника». Приликом савезничког бомбардовања, тешко је оштећена крајем Другог 
светског рата. 

Влада Републике Србије је 28. 
новембра 2015. године Новаковића 
кући у Краљеву дала статус споме-
ника културе. Године 1928. наслед-
ници Јована Новаковића, познатог 
краљевачког земљопоседника, тр-
говца и председника општине у два 
мандата, на месту старе породичне 
куће подигли су ново, за оно време 
модерно здање. Улица у којој се на-
лази, Цара Душана, носи исто име 
које је добила још у 19 веку. А, Јо-
ван Новаковић био је председник 
карановачке општине далеке 1858 – 
1856. и потом 1860. године.

Кућа Новаковића репрезентатив-
ни је пример градске архитектуре и 
значајно обележје старог Краљева. 
Уз то поседује и историјски значај 
као стециште културних, политич-
ких и уметничких кругова који су 
унапредили живот Краљева између 
два светска рата.

НОВАКОВИЋА КУЋА
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ГОРАН ПЕТРОВИЋ
Наш Краљевчанин Горан Петровић један је 

од најзначајнијих српских пиаца савремених 
прозаиста. Од 2018. године редовни је члан 
Српске академије наука и уметности.

Објавио је: књигу кратке прозе „Савети за 
лакши живот“ (1989), роман „Атлас описан 
небом“ (1993), збирку приповедака „Острво 
и околне приче“ (1996), роман „Опсада цркве 
Светог Спаса“ (1997), роман „Ситничарница 
Код срећне руке“ (2000), збирку приповеда-
ка „Ближњи“ (2002), књигу изабране кратке 
прозе „Све што знам о времену“ (2003), драм-
ски текст „Скела“ (2004), збирку приповедака 
„Разлике“ (2006), књигу записа „Претраживач“ 
(2007), новелу „Испод таванице која се љуспа“ 
(2010) и драмски текст „Матица“ (2011). Књи-
ге су му штампане у преко сто издања. Романи и приче Горана Петровића објављивани 
су у преводу на француски, руски, шпански, немачки, италијански, бугарски, словеначки, 
пољски, украјински, македонски, енглески, мађарски, чешки, словачки, белоруски, грчки 
и холандски језик.

Роман Горана Петровића „Испод таванице која се љуспа“ већ је уврштен међу десет 
најбољих страних романа који су се 2010. године појавили пред француском публиком. 
Историја мале вароши (случајно и намерно је то Краљево) дочарана је кроз судбину месног 
биоскопа „Уранија“, подигнутог тридесетих година прошлог века, касније преименованог у 
„Сутјеску“. Сала и њени посетиоци јесу парабола наших живота у 20. веку, „као у некаквој 
временској капсули“. Кино-новела о јунацима мале вароши заправо је повест о нама, нара-
вима, заблудама, посртањима, тешким деведесетим годинама, ратовима, лажним хероји-
ма, мајсторима прерушавања, продавцима магле, искушењима транзиције...

Петровић је добитник више књижевних признања, међу којима су књижевна стипендија 
Фонда Борислав Пекић, награда „Меша Селимовић“, НИН-ова награда за роман године, 
„Виталова“ награда, „Рачанска повеља“, награда Народне библиотеке Србије за најчитанију 
књигу године, награда „Борисав Станковић“, награда „Светозар Ћоровић“, награда „Иво 
Андрић“, награда „Лаза Костић“... Горан Петровић је члан Српског књижевног друштва и 
Српског ПЕН центра.

У очекивању неког његововог новог роамана, Горан Петровић каже:
Волео бих и да направим књигу непостојећег у Србији: шта смо све хтели, а нисмо могли 

да остваримо, јер смо били охоли, или из неког другог разлога – као, уосталом, и сви други 
народи. Може да се почне од Митићеве рупе, па до разних других ствари...
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ПОД ОБАЛОМ

Нема чуднијег и јединственијег назива за неки простор од оног што ми, Краљевчани 
користимо општепознатим – „Под обалом“. Иако би граматички било исправније да се 
каже код обале, или поред обале, или на обали, код нас се одомаћио баш тај израз – „Под 
обалом“! Тај култни простор од атлетског стадиона до краја тениских терена је вероватно 
и најлепши у нашем граду. Многи га памте по пикањима лопте, првим кошаркашким кора-
цима, спортским и забавним дешавањима, лунапарковима, првим љубавима... Оплемењен 
је изградњом отворених спортских терена осамдесете године, и отварањем градског базена 
1981. године. Сада је то репрезентативни рекративни простор, а како је изгледао пре 40 
година, види се на фотографији.

TEHNIČKI PREGLED I PRODAJA VOZILA, REGISTRACIJA BEZ ODLASKA U MUP, 
IZDAVANJE REGISTARSKE NALEPNICE ZA SVE GRADOVE, 

PRENOS I ODJAVA VOZILA ZA SVE GRADOVE U SRBIJI, HOMOLOGACIJA VOZILA, 
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRAĐANA I ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM NA 12 MESEČNIH RATA
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НЕПОНОВЉИВ УСПЕХ СЛОГЕ 

Можемо са поносом да се сећамо у којој су елити осамдесетих година (1984/85 и 
1985/86) играли кошаркаши краљевачке Слоге. Тада, у најјачој кошаркашкој лиги Европе, 
каква је била она у бившој Југославији. У увек преуној , сада већ старој хали спортова коју 
су извештачи и коментатори називали „кутија шибица“, Слога је победила два европска 
првака – Босну и Југопластику, а Цибона се провукла кроз иглене уши.

Пласманом у елиту Слога је задржала свој тим, не доводећи играче са стране. Подсе-
тимо се тог састава који је тренирао Кими Богојевић: 4. Петко Поповић Поп, 5. Владимир 
Дашић Владо, 6. Жарко Кривокапић Жаре, 7. Живорад Јаћовић Жикица, 8. Милош Бабић, 9. 
Драган Стефановић Гаги, 10. Драган Савић Саво, 11. Милош Мијаиловић Вучко, 12. Владе 
Дивац, 13. Гордан Марковић Чого, 14. Горан Деспотовић Дујсо, 15. Томислав Андрић Џиги.

То је тај тим који се равноправно носио са „аждајама“ из тако јаке лиге. А, Слога је скоро 
све побеђивала у првом полувремену. Некада је недостајала спортска срећа, а некада снага 
(већина играча је била у радном односу, или су били ученици и студенти) да се победе сви 
такви дивови који су харали Европом. Напоменућемо само неке: Дражен Петровић, Кнего, 
Чутура, Накић... (Цибона – тренер: Павличевић); Радовић, Богосављев, Јанковић... (Црвена 
Звезда – тренер: Жеравица); Беначек, Приморац... (Босна – тренер: Пешић); Кукоч, Рађа, 
Перасовић... (Југопластика – тренер: Трнинић); Ђорђевић, Обрадовић, Грбовић, Зоркић... 
(Партизан – тренер: Славнић); Вранковић, Поповић, Сунара... (Задар – тренер: Марцелић);  
Шарић, Прелевић, Андројић... (Шибенка - тренер: Душан Ивковић); Вучуровић, Дробњак... 
(Раднички – тренер: Ивковић); Паспаљ, Ивановић, Шћепановић... (Будућност – тренер: 
Владо Ђуровић); Копривица, Кнежевић, Керкез ... (ИМТ – тренер: Шакота); Арсић, Ивано-
вић... (Борац – тренер: Слободан Кпоривица).

Међу најбољим стрелцима лиге, тада се нашао и Слогин капитен Томислав Џиги Андрић, 
а Жарко Кривокапић је био други на листи извођача слободних бацања. Занимљиво је и то 
да су Жаре и Миховил Накић  тада били једина два дипломирана еконимисте као играчи у 
лиги. 

У краљевачку халу на утакмице Слоге се долазило и по три сата пре утакмице да би се 
заузело место на увек крцатим трибинама. И тачно је свако имао своје парче трибине са 
којег се бодрила Слога и уживало у Чоговим, Џигијевим, Владовим, Савовим, Жикициним... 
бравуријама.
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ТОДОСИЈЕВИЋИ
Члан Сиџа групе Милош То-

досијевић подсећа да су његов отац 
и стричеви заједно са Дуцијем, Ги-
дром, Митром и осталим, утабали 
спортске и академске стопе бу-
дућих краљевачких генерација.

На фотографији (са лева на дес-
но) су: 

•  Миодраг Тале Тодосијевић, 
(Милошев стриц), рекордер Југо-
славије у скоку у вис (213 цм), 
шампион Медитерана и Балкана, 
универзитетски шампион света, 
финалиста Олимпијских игара 
у Мексику 1968 године, носилац 
“Октобарске награде”. 

•  Драгослав Гале Тодосијевић, 
(Милошев отац), члан јуниорске шампионске генерације КК Слога. Доктор стоматологије, 
специјалиста протетике.

•  Момчило Моки Тодосијевић (Милошев стриц), такође члан јуниорске шампионске 
генерације КК Слога.

•  Јован Јоки Дучић ,  члан исте генерације, машински инжењер.
Иначе, и Милош је спојио две љубави – атлетику и стоматологију. Овај краљевчанин је 

рођен 1986. године, а прве атлетске  кораке направио је у АК Краљево, где се није дуго за-
држао јер је већ 2005. године постао члан АК Црвена Звезда у коме је био капитен више од 
десет година, а био је и стандардни члан репрезентације Србије. Својим највећим успехом 
сматра управо то што је бавећи се спортом професионално успео да заврши Стоматолошки 
факултет. Идоле није имао, јер сматра да то спутава спортисту у сопственој изградњи, док 
му је узор свакако био његов стриц Тале.

Његови лични успеси су многобројни а само неки од њих су: Десетоструки шампион Ср-
бије; Вицешампион Балкана у Истанбулу; Победник Купа Европских Шампиона; Финали-
ста Универзијаде ( Русија); лични 
рекорд : 221 цм.

У време док је још био активан 
спортиста, слободно време ко-
ристио је за учење, спремање испи-
та, а увек је било времена за дру-
жење са пријатељима, добар филм. 
Иако је његова активна каријера 
у спорту завршена, као члан АК 
Краљево наставља да помаже раз-
воју атлетике у нашем граду.

Његова порука младима који 
тек почињу да се баве спортом : 
„Много труда не гарантује успех, 
али мало труда сигурно гарантује 
неуспех“.
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МАЈСТОР ХАРМОНИКЕ
Краљево је познато по врсним извођачи-

ма народне музике: Тозовац и његов отац, 
чувени предратни хармоникаш Тоза, Лепа 
Лукић,  Снежана Ђуришић, Миша Мијато-
вић, Раша Павловић, Новица Неговановић... 
Из Краљева је и маестро на хармоници, Вла-
димир Влада Пановић, шеф Народног оркес-
тра Радио Телевизије Србије од 2010. године, 
када је на том месту заменио исто тако вели-
ког уметника и дугогодишњег шефа нацио-
налног оркестра Љубишу Павковића.

Пановић је још као дечак са 14 година, док 
је похађао средњу музичку школу „Стеван 
Мокрањац”, пожелео да једнога дана засвира 
у Народном оркестру, који је 1935. године ос-
новао чувени Властимир Поповић Царевац.

– Прву хармонику добио сам у деветој го-
дини. То су биле оне црвене, које су се седам-
десетих година прошлог века продавале по 
робним кућама. Био сам неизмерно срећан 
када је отац удовољио мојој жељи и купио ми 
тај инструмент који је мени у животу постао 
и љубав и страст и хоби и професија – прича 
Влада и напомиње да су му родитељи, отац 
Мића и мајка Загорка, пуно помагали на по-
четку каријере.

Једини проблем би настајао кад попусти 
у школи. Онда би отац као казнену меру закључавао хармонику у једну просторију у кући 
на месец дана, док не поправи оцене. Али Влада није могао да издржи тако дугу временску 
казну, па нам прича како је једног комшију Словенца наговорио да му направи калауз, на-
равно сакривши прави разлог зашто је хармоника под кључем.  Чим би отац изашао из куће, 
он би се докопао свог инструмента и вежбао. Али морао је и  оцене да поправи, да не љути 
родитеље и ризикује нову казну.

Сећам се када ме је отац одвео на прву пробу слуха у просторије музичке школе у 
Краљеву. Бела кошуља закопчана до грла и нека срећа помешана са стрепњом, како ћу 
проћи на тој провери? Да ли ћу успети да упишем одсек хармонике? Шта ако се мој сан 
сруши у пет минута? А тек трема! Није се срушио и комисија одлучује, да је мој слух и 
осећај за ритам на завидном нивоу и ја уписујем нижу музичку школу, одсек хармонике.

Пановић је по завршетку ниже музичке школе уписао и средњу, додуше теоретски одсек 
и клавир, јер се хармоника као инструмент није изучавала. Њега је пре свега занимала 
наша традиционална музика чије мелодије и ноте као да су се сливале са шумадијских река 
и пропланака попуњавајући мозаике у нашој богатој уметничкој и музичкој заоставштини.

Најрадије слуша песме централне Србије, али и босанске севдалинке, македонске, 
војвођанске... Једна од омиљенијих му је „Стани, стани, Ибар водо” мелодија његовог род-
ног краја, Краљева, кроз које протичу три реке: Ибар, Западна Морава и Рибница. Па кад 
се неко упита откуд у Краљеву толико врхунских музичара, и певача и инструменталиста, 
а нарочито хармоникаша, помисли да то сигурно долази од тих река, које теку баш као и 
музика. Можда и јесте у томе тајна.
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ЛЕПОТЕ ГОЧА
Масив ове, не само наше планинске лепотице, ушушкан је између Жељина и Столова, 

на размеђу краљевачке и врњачкобањске општине. На 30 км од Краљева, у сливу Гвоздачке 
реке где се налази и туристичко насеље, најлепши је и најшумовитији део ове планине, који 
је крајем педесетих година прошлог века, додељен Шумарском факултету из Београда за 
наставно, огледно и угледно добро.

Богатство комплекса „Гоч–Гвоздац” се огледа и у 173 регистрована извора питке воде. 
Ни један од њих, као ни вода која протиче овим подручјем, нису загађени, тако да их без 
страха жедни могу пити на изворима, али и на потоцима.

Гоч је по разноврсности биљног света једна од најбогатијих планина Балканског полуос-
трва. Повољна клима и еколошки услови допринели су да на малој удаљености расту јор-
гован, храст китњак, бор, бреза, планински јавор. Овде је царство букве и јеле, чија стабла 
расту до 40 метара висине. Најстарија јела имала је око 350 годова. Мада се, како шумари 
кажу – шумском краљицом сматра буква чија се старост процењује на 250 година, пречника 
преко два метра и висине од 46 метра. 

Захваљујући природним одликама, превасходно очувању биолошке разноврсности и 
шумским заједницама, као и лепоти предела, погодној клими, богатству река и створеним 
вредностима, овај део планине је проглашен за Специјални резерват природе „Гоч – Гвоз-
дац”, како се наводи да би се:„ очувао велики диверзитет флоре – 715 биљних врста међу 
којима су од највећег значаја варијетет црног бора и ендемит Балканског полуострва пла-
нински јавор и бројне ендемичне, ретке и угрожене, међународно значајне биљне врсте, као 
и фауна коју чини 317 врста инсеката, 129 врста птица, 20 врста водоземаца и гмизаваца и 
27 врста сисара међу којима су видра, хермелин, велики пух и ласица.”

Мештани су се побринули да називима потока Суви, Ћелави, Коњски, Бурмански, То-
доров, Кобасичарски, Росинац, Буковац, Раковац, (у којим се брчкају клен, кркуша, речни 
ракови, пастрмка) насмеју и заголицају машту. Неки од извора су добили спомен - чесме са 
лепо уређеним прилазима.

Централним делом краљевачке стране Гоча управља установа Дечије одмаралиште 
„Гоч“, где је поред хотела „Добре воде“ изграђен и модеран комплекс за смештај и боравак 
туриста. Ту су тениска игралишта, терени за кошарку, одбојку... Различитим бојама је обе-
лежено пет стаза за шетање различитих дужина. Најкраћа и најлакша жута стаза дуга је пет 
километара а најдужа црвена 18 км, која води до Црног врха (1543 м). Ове зиме се очекује 
да поново проради ски лифт на малој стази, па ће Гоч поново да посећују и скијаши.
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Izrada POS i POP materijala, raznih kutija za vino, nakit, satove... 
Sve od 100 % ekološkog  biorazgradivog panela

Omladinska 2/23, 36000 Kraljevo
Mob. +381 (0)64 166 5000; e-mail: pmilovickv@gmail.com
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Једна мирна, зелена и током летњих месеци миришљава у дебелој хладовини краљевач-
ка Улица Октобарских жртава, од пре четири године више није улица липа. Комплетном 
реконструкције улице посечена су стабла липа, што је био мотив Драгани Петровић да на-
пише следећу песму:

ЛИПА

Ту, поред мене, нема те више,
нема ни песме што јутра буди

и река опет чудно мирише
док туга тешка притиска груди.

Са тобом односе и моје тајне,
пољубац први, руке уплетене,

секу ми косу, увојке сјајне,
док тебе кидају боли и мене.

У твом су цвету све моје речи
љубављу, песмом и оком писане,

па сада нико немир не лечи,
не броји године силом збрисане.

Без тебе ни ја корена немам,
крошња је мртва, звезде су даље,
кофер ти лепих сећања спремам
док чекам нови што живот шаље.

И плачем дуго и плачем гласно
да чују безумни кроз чеда твоја
ал› вапај мој се јави прекасно,
опрости дивна, предивна  моја.
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