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ТРГ РАЗЛИЧИТИХ НАЗИВА

Садашњи Трг српских ратника је за Краљевчане више од обичног састајалишта и шеталишта. Легенда каже да је идеју за такав центар вароши, кружног облика, дао сам кнез Милош, цртајући свом секретару Лази Зубану план на тепсији песка. Спровођење те идеје касније
је, енергичношћу и строгоћом, помогао председник општине Јован Сарић. Било је то крајем
19. и почетком 20. века, од када је сачуван први регулациони план града, који је „најавио”
данашњи изглед Краљева. У то време на тргу се најчешће трговало, о чему сведочи и запис
британског дипломате Буркијеа од 3. јула 1889. године да се „у Краљеву улице, у потпуној
правилности радијално пружају од простране пијаце у центру која има облик правилног круга”. Овај извештај Буркије је написао боравећи у Краљеву приликом посете краља Александра
Обреновића граду на Ибру, када је главна варошка улица са тргом називана „првим сокаком”.
Касније је ту сачињен и филмски запис, један од најстаријих са наших простора. Приликом
миропомазања краља Петра Карађорђевића у манастиру Жича, један француски сниматељ ту
је 5. октобра 1904. године овековечио пазарни дан у Краљеву. Од када постоји тај простор је
био, а и данас је средиште разних збивања. На том месту, су говорили краљеви и Тито, касније
и политичари савременијег доба, али повремено је одатле и народ узвраћао, огорчењем или
одушевљењем.
Централно обележје трга је споменик посвећен српским ратницима палим за слободу
отаџбине у ратовима од 1912. до 1918. године, споменик „Милутину”, којег Краљевчани са
поносом тако називају.
Споменик има бурну историју, а ту је постављен 1934. године. На истом месту остао је и
током Првог светског рата, кад је трг носио назив Франц Јозеф плац. После Другог светског
рата трг је назван по маршалу Титу, а тадашња власт донела је одлуку о уклањању споменика.
Уз скривене сузе многих солунаца маја 1960. године премештен је на краљевачко гробље, па је
трг био „празан” дуже од две деценије. Тачније, све до новембра 1982. године, када је овај монумент, вајарско дело Живојина Лукића и Романа Верховског, опет враћен у центар Краљева.
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ВОЗ КОЈИ ЈЕ СПАЈАО ПРИЈАТЕЉЕ

Организовање «Воза братство-јединство» између Марибора и Краљева, којем су се касније
прикључиле и друге општине из Србије и Словеније, проистекло је из догађаја из 1941. године.
Настао је спонтано из појединачних послератних посета, сусрета и дописивања изгнаника из
Словеније и њихових домаћина из Србије, који су заједно преживели прогоне и геноциде у
Другом светском рату.
Манифестација је трајала тачно 28 година и умногоме је допринела сарадњи општина Словеније и Србије. Први воз је из Марибора у Србију кренуо 1961, а последњи 1989. године.
Људи су са железничке станице у Краљеву испраћани уз музику. Играло се коло, и обавезно
су се држали говори. Деца су се највише радовала том путовању, а ови старији су углавном као
поклоне својим пријатељима из Словеније носили познати краљевачки кајмак и сир. Када би
се вратили у Краљево или неки од околних градова, врло често су препричавали како Словенци живе. Било им је то огромно искуство, као да су отишли у неку државу на Западу. Зато су на
најсрдачнији начин узвраћали посету пријатељима из Словеније. А они који би се спремали да
иду те године у Словенију, месецима би причали свима да иду у Марибор!
Воз је долазио у Краљево у време Октобарских комеморативних свечаности, а у Марибор у
време обележавања Дана изгнаника у Словенији. Последњи воз путовао је 1989. године. Али,
група од 300 Словенаца желела је да прослави 50-годишњицу поласка првог воза, па су организовано аутобусима, пошто возом нису могли, 2011. године стигли у Краљево. Од тада су поново почеле, иако са далеко мањим бројем људи, узајамне посете Мариборчана и Краљевчана.
Многе породице из Марибора, Цеља, Птуја, Орможа и других околних места морале су
с пролећа 1941. године, после масовних нацистичких хапшења, да напусте своје домове и
пођу ка Србији. Тако је и Краљево било крајње одредиште многим породицама. Само у јуну
и јулу 1941. године пристигло је 17 транспорта са више од 7.000 прогнаних Словенаца. Осим
Краљева, стизали су и у Чачак, Горњи Милановац, Ваљево, Ужице, Крушевац... И сви су топлу
добродошлицу пронашли међу српским породицама. То је био повод настанка братског дружења Срба и Словенаца.
Оливер Млакар, познати водитељ из периода СФРЈ, имао је само шест година када је за
време Другог светског рата стигао у Краљево са избеглицама из Птуја и године рата провео у
сеоском домаћинству у селу Адрани. И бивши словеначки председник Милан Кучан као беба
је у колони избеглица стигао у околину Краљева, где је провео четири године рата.
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РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА
Да бисмо разумели историјат верника католика у Краљеву, треба да
вам испричамо једну од ретких прича
о католичкој цркви у Краљеву. Прича
започиње пуштањем у рад фабрике
авиона 12. септембра 1926, када почиње и пријем радника, и то домаћих.
Испрва је то била проста радна снага.
Французи који су основали фабрику довели су са собом одређени број
радника, који се све до краја 1928.
године стално увећавао. Недостатак
домаће радне снаге држава је решавала на различите начине. Један број
стручњака, техничара и инжењера био
је пребачен из Војно-техничког завода
у Крагујевцу и то је било језгро фабрике. Квалификованих металаца Краљево тада није имало, бар не у значајном
броју, а и они којима је располагало
били су полуписмени. Зато су довођени радници из читаве државе, нарочито из технички развијенијих крајева – из Хрватске, Словеније, Војводине и Далмације. Тако је после неколико месеци уз сваког француског радника,
техничара или инжењера, стајао његов помоћник из Југославије, који је радио и учио, а чим би
наш човек научио посао и могао самостално да ради, Француз би се паковао и одлазио кући.
Французи су се брзо прилагодили животу у малом заосталом Краљеву. Поред школе коју су
основали, настојали су да за њихове верске потребе у Краљеву почне да се гради и црква коју
ће уредно посећивати и богато даривати. Французи и Енглези имали су и свог свештеника који
је с њима под ведрим небом славио мису. Када је 1923. г. све било припремљено за изградњу
фабрике авиона, упоредо су у близини почеле да се подижу и стамбене зграде у данашњој Хајдук-Вељковој, коју Краљевчани и данас зову »Француска колонија«. После подизања фабрике
ту се насељавају стручњаци из Француске с члановима својих породица. Сви су били католици,
па им је стога било важно да осигурају место где ће се за њих славити миса, јер у Краљеву није
било католичке цркве. Та потреба још више се осећала у касарни, где је међу војницима и официрима, као и члановима њихових породица, био приличан број особа из Хрватске и Словеније,
углавном католика.
С времена на време из Крагујевца је долазио католички свештеник, или, када је он био спречен, неко из Београда, па је миса служена у кругу касарне. Тако је 29. јуна 1929. у Краљево
дошао београдски надбискуп Рафаел Родић, кога су на железничкој станици дочекали представници цивилних власти као и бројно грађанство.
Пред тадашње општинске власти убрзо се поставља питање изградње католичке цркве. Тако
је у великој сали општине 24. јуна 1931. одржана конференција најугледнијих грађана, представника хуманитарних и културних друштава, с циљем оснивања одбора за подизање католичке цркве у Краљеву. У одбору је било 30 угледних грађана. Обављено је и прикупљање прилога и
том приликом сакупљено је 30.000 динара.
О томе је обавештена и надбискупија у Београду, која је ангажовала београдског архитекту
Катушића за пројекат цркве и жупног стана. Новчана помоћ пристизала је са свих страна и после неколико месеци започели су радови. Општина је одредила локацију на углу Хајдук Вељкове
и Обилићеве улице. У радовима су учествовали радници и верници, већином из Краљева, али су
им у помоћ пристигли и мајстори из Далмације (одакле су у средњем веку дошли и они који су
зидали Студеницу). Све је било готово до 19. новембра 1933. г., када је обављена посвета католичке цркве у Краљеву. Тог дана у цркви се окупило мноштво верника, јер после Крагујевца ово
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је била једина католичка црква у средњој Србији. Цркву је посветио надбискуп Рафаел Родић, уз
асистенцију заменика босанског провинцијала фра Маријана Јаковљевића, гвардијана фрањевачког самостана у Београду фра Јосипа Маркушића, саветника београдског надбискупа проф.
Влашића, секретара Надбискупије Лује Чеслара и жупника из Крагујевца Ивана Винодолца.
За привременог жупника именован је фра Круно Мисило, који је одмах ступио на дужност.
Свечаност је завршена банкетом у хотелу Београд, којем су присуствовали многи званичници
цивилних и војних власти. 19. новембра 1933. године стигла су и звона поклоњена од краља Александра, која ће од тада до данашњег дана позивати на мису вернике Краљева, Чачка, Врњачке
Бање, Трстеника и Крушевца.Влада Србије одлучила је на данашњој седници да Римокатоличка
црква Светог Михаела Арканђела са Жупним домом у Краљеву добије статус споменика културе.
Црква је саграђена 1933. године за потребе великог броја становника католичке вероисповести из Француске, Немачке и западних делова Краљевине Југославије, који су се доселили у
Краљево, ради ангажовања у новоформираном Ваздухопловно-техничком заводу.
”Као репрезентативни пример готске сакралне архитектуре велике уметничке и историјске
вредности, овај верски објекат заслужио је статус споменика културе”, наводи се у саопштењу
Канцеларије за сарадњу са медијима Владе Србије. април 2019.

ГЕРИНГОВА ТАЈНА ПОСЕТА КРАЉЕВУ
Фабрика авиона „Бреге” у Краљеву
постала је државно власништво након
што су је 1933. године напустили Французи. Влада Југославије је с Немачком
1936. године склопила уговор о изради
20 авиона типа „дорниер ДО 17”. После
обуке радника у Немачкој, у фабрику
авиона су 1938. године допремљене машине, с којима је дошло и 20 немачких
пројектаната. Званично је први „дорниер ДО 17” изашао из фабричке хале
у октобру 1939. године. Годину дана
касније, Немци су Југославији дали и
лиценцу за производњу тог модела ловца-бомбардера.
Фабрика је доживела толики процват да тих година нису могли да нађу
људе који би радили у њој. Пред почетак рата норма је била да се на сваке три недеље склопи по
један авион
Херману Герингу, заповеднику немачког Луфтвафеа, оцу Гестапа и Хитлеровог изабраног
наследника, Краљево је одговарало како би у срцу Балкана имао под контролом велику фабрику
авиона. Герингова посета Фабрици авиона у Краљеву није забележена у историјским документима, али Предраг Радовановић, кустос Музеја науке и технике одељења Бањског лечења у Врњачкој Бањи, открио нам је фотографије Геринга у цивилном оделу с југословенским пилотима из
Друге ваздухопловне базе у Краљеву. Посао израде ових немачких авиона уговорио је Милан
Стојадиновић, тадашњи министар финансија. У историјским списима постоји податак да се састајао с Герингом, а чак је с њим ишао и у лов.
Модел „дорниер” прављен у Краљеву имао је ојачани доњи део трупа како би могао да понесе
више бомби. До избијања рата, из фабрике је изашло 60 „дорниера”. Последњи авион је испоручен 12. априла 1941. године, два дана пре уласка Немаца у Краљево. Југословенска војска
је приликом повлачења из Краљева минирала фабричке хале. Немци никада нису успели да
покрену производњу.
У октобру 1941. године, Немци су због одмазде стрељали 540 радника Фабрике авиона. Већ
следеће године и оно мало преосталих машина изместили су из Краљева у Немачку. Након рата
фабрика није обновљена.
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РАДИ У УГАНДИ
Краљевчанин Зоран Поповић у Африку је отишао 2014. године како би радио
у фабрици за прераду калаја. Као искусан
машинац, добио је понуду која се не одбија
и прво је радио у Руанди. Убрзо након тога
фабрика се преселила у Уганду, у област
Катанга, нама познату по филму «На путу
за Катангу» из 1987. године.
Поред уобичајених послова у фабрици,
Зоран је почео да трага за начином како да
потроши слободно време. Прво му је пало
на памет да би то могао да учини кроз фудбал, јер се у Уганди, која је била британска
колонија, много гледа енглеска Премијер
лига.
- Питао сам момке који раде са мном у
фабрици да ли играју фудбал и они су ми
одговорили да имају сеоски клуб. Питао
сам их да ли би ме примили да мало играм са њима и они су пристали. Тако сам
мало по мало почео да се све више дружим
са момцима који су играли у том клубу и
који се надметао против околних села, али
никада нису имали своје дресове. Да би се
распознавали на утакмици, једни су играли
са мајицама а други без њих - каже Зоран
за «Блиц».
Градови у Уганди имају своје клубове
који се такмиче у лигама, док у селима, осим ривалства, нема такмичења као, рецимо, у
Србији у нижим лигама. Зато је Зоран одлучио да, када дође у Краљево на одмор, припреми
гарнитуре дресова и однесе их у Уганду.
- Када су чули, Уганђани су били одушевљени, али нису веровали да ћу им донети дресове. Када сам се поново вратио у Катангу и почео да вадим гарнитуре дресова и лопте,
настала је фешта. Не могу да опишем ту радост мештана. Сви су дошли да то гледају. Од
најмањег детета до најстаријег човека у селу. Када сам их видео како се радују, у мени су
прорадиле невероватне емоције - испричао нам је овај Краљевчанин, који је због тог чина
постао прави херој угандског села.
Међутим, то није било све што је Зоран учинио за њих. У фабрици је упознао младића
који је из града Мбарара, удаљеног осамдесетак километара. Тај младић је првотимац клуба
из тог града, који је играо у првој лиги Уганде.
- Већина момака из клуба никада није ни изашла из свог села. Никада нису били у граду.
Тако сам обезбедио камион да нас превезе у град да тамо одиграмо пријатељску утакмицу
на градском стадиону. И опет је настало весеље о којем се и данас прича. Тако сам постао
познат не само у Катанги већ и у Мбарари, па чак и Кампали - прича Поповић, напомињући
да је у Катанги сазнао шта у ствари значи захвалност.
Тако је Поп, како многи зову Звонка Поповића, постао најомиљенији белац у Катанги.
Ненад Божовић
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ВИДА ПОПОВИЋ
Завод за интелектуалну својину Републике Србије недавно је објавио студију под насловом „Све
што је велико увек је на корист других”, као кратак преглед изумитељки Србије у 20. веку. На том
славном списку нашло се, међу укупно једанаест,
и име краљевчанке Виде Поповић, раднице Магнохрома која је створила изолациони материјал
„Видасил”, изузетних одлика.
Чудесни материјал за који је инжењер Вида
Поповић 1986. године добила награду «Еурека»,
и 1987. године златну медаљу на Сајму иновација
у Женеви за термоизолациони материал „Видасил”, који може без штете издржати до 1500 степени целзијуса.
За гран при бриселске «Еуреке» те године су
конкурисали „видасил” и један француски „бренер”. Тај „бренер” је заиста био одличан, био је
димензија оловке, а резао је метал као од шале. Већина чланова жирија сматрала је да
предност треба дати француском патенту, препоручено је да виде како ће бренер пресећи
таблу «видасила». Сви су зинули од чуда, када је „бренер”, тек што је начео ”видасил”, почео да се буквално топи. Пре него што је почео да попушта, ”видасил” је акумулирао такву
количину топлоте и онда почео да је емитује, да се метал од којег је био направљен „бренер”
једноставно истопио.
Најближи Видин сарадник Милош Катић из Новог Сада, присећајући се на почетке велике борбе да „Видасил” постане бум на светском тржишту, каже: „Вида у свом Краљеву није
могла ништа да уради, јер су другови комунисти тада гурали неке своје, после се испоставило, промашене инвестиције, па је дошла у Нови Сад да потражи помоћ. Мени је одмах
било јасно да се ради о епохалном открићу и сав сам се предао тражењу инвеститора. Успео
сам тада да убедим две фирме из Љубљане и Загреба, те једно предузеће из Петроварадину
да инвестирају у производњу «видасила» и тако смо стигли у Леушић. Данас ће вама то изгледати смешно, али онда је сама чињеница да радимо на Равној гори била проблематична,
пошто је тај крај због ђенерала Драже и његовог покрета у целости био проглашен за «ратно
злочиначки» и издајнички. И тамо су нас власти страшно кињиле разним глупостима и
били смо суочени са отвореном опструкцијом од стране неких моћника”.
На том пројекту смо тврдоглаво истрајавали осам година, али смо онда дигли руке. Вида
је отишла у Америку и последње што сам чуо о њој било је да гради фабрику видасила у Новом Мексику, а Србија и ондашња Југославија су пропустиле историјску прилику да помоћу
овог материјала освоје читав свет – рекао је Катић.

TRANSPORT ROBE U SRBIJI I INOSTRANSTVU
Kraljevo, Deseta Jovačka br. 124

TELEFON: 065 6000 910
e-mail: nenad_tokalic@yahoo.com
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ЗАРАЂУЈЕ ОД ХОБИЈА
Знате ли шта је ђострање? Ни
сама нисам знала, али сам од седамнаестогидшњег Краљевчанина
Василија Батачанина сазнала и то,
и много других лепих ствари. Од
Василија сви можемо да учимо и да
му поверујемо од речи до речи када
каже да је „основни задатак сваког
од нас да овај свет начинимо бољим,
да сви постанемо витезови, не по мачевима које носимо, већ по речима
иза којих стојимо”.
Василије је ученик трећег разреда Машинско-техничке школе „14.
октобар” у Краљеву. Кад је заврши
– биће дипломирани техничар за
компјутерско управљање (ЦНЦ) машина. Школа му је, каже, на првом
месту, али – Василије, посвећено,
већ пет година ужива и у „титули” најмлађег занатлије „оклопара” у Србији.
У маленој радионици са неоходним алатом и нацртима, много је љубави према хобију
од којег Василије, све ове године - и зарадјује. У пар квадрата Василије савладава тајне
кројачког, ковачког и сарачког заната, јер „мајстор” мора да је вичан обради текстила,
коже и метала.
А све је почело, више него случајно. Када је Василије имао осам година, отац га је
учланио у Витешку дружину Свебор – „Свети кнез Лазар” из Краљева. Делове оклопа,
аматерски, тада је правио старији Батачанин. Са 12 година, прве делове пробао је да направи Василије: - Када сам видео да ми то „иде”, иако је све било од танког лима и са много мање алата него што сада имам, у радионици сам почео да проводим све више времена,
а данас – готово све своје слободно време – присећа се Василије који оклопе израђује по
жељи муштерија.
Сваки оклопар има у својим основним алатима - много различитих чекића и наковања, пуно више него што их има један „обичан” ковач. Јер, оклопар извлачи много облика и финеса и потребни су му чекићи за уздужна и попречна извлачења, за избијања
спуштења, пеглања.
Василије тренира мачевање и јахање, а Свебор дружина „Свети кнез Лазар”, чији је члан
– сада сарађује и са коњичким клубом Западна Морава” из села Мрсаћ код Краљева. Коњичке оклопе Василије израђује и за витезове Свебора, а открива нам да су заједно започели
реконструкцију једног – правог средњовековног турнира.
Један оклоп на којем Василије сада ради – биће ускоро изложен у крагујевачком Народном музеју. Да бисте успели, кажу, морате да будете заљубљени у оно што радите. А та љубав
одавно станује у очима Василија решеног да свет гледа са лепше стране и да се, као прави
витез, потруди да свет такав и постане.
Марина Миљковић Дабић – Портал Круг
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ИТАЛИЈАНСКИ ГЛУМАЦ У ОПЛАНИЋИМА

Италијан Боби Роудс, некада глумац који је седамдесетих и осамдесетих година прошлог века имао улоге у шпагети вестернима, сада пече ракију у селу Опланићи код Краљева. Боби Роудс је рођен у Ливорну 1947. године. Због свог импозантног изгледа почео је
врло рано да се појављује на екранима, и то углавном као нека врста мачо типова. Највише
је глумио у италијанским шпагети вестернима, али имао је улоге и у акционим филмовима.
Занимљиво је да је Боби радио и као каскадер.
Шта је једног вестерн глумца натерало да срећу тражи у Србији, а нису планински предели и дивљина? Боби истиче да је све почело због љубави према једној жени, а траје због
љубави према људима и држави.
Србију је заволео још док је била у саставу Југославије, јер му је бивша супруга из околине
Краљева. У ово село код Краљева Боби Роудс је стигао пре десетак година. Невероватан сплет
животних околности навео га је у Опланиће. Наиме, његова ћерка удата је за Краљевчанина,
а Бобијев син оженио се Аранђеловчанком! Зет Никола из Краљева, који је ожењен Бобијевом
ћерком Вирџинијом, имао је малу викендицу у поморавском селу Опланићи код Краљева.
Тако је Боби угледао ово село, које му се одмах свидело. Пре десетак година, овај глумац из
популарних вестерна одлучио је да се овде настани и купио је у Опланићима и кућу.
Научио је да пече ракију и сада сваке године спрема своју препеченицу. Научио је солидно да прича српски, а комшије су га великодушно прихватиле. Боби каже да тајну печења ракије није било лако открити. Али сада је прави мајстор у томе.
- Комшије су ми говориле: „Полако, печење ракије се учи с временом”. Била је то нека
врста њихове тајне. Али сада сам ја професионалац у печењу љуте ракије - објашњава бивши италијански глумац који и данас изгледа као да је изашао из неког филмског кадра.
Плетени шешир на врх главе, карирана кошуља и широки осмех од увета до увета. На
Србију се брзо навикао, као и његове комшије на њега. Боби каже да Србе воли због гостопримљивости. Како прича, није навикао да га сви зову својој кући, а нигде где је до сада
живео то није доживео.
Ненад Божовић

Poslastičarnica “PELIVAN”
VRHUNSKA PECIVA, KOLAČI, POSLASTICE, SLADOLED
ISKUSTVO I TRADICIJA
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КРАЉЕВЧАНИН У АМЕРИЦИ
Младен Симовић се пре шест година преселио у Америку, и са сајта Инфокраљево преносимо део његовог искуства. Пут до посла у струци машинског инжењера у Србији је био трновит,
без добре зараде и напредовања. Захваљујући зеленој лутрији добио је исељеничку визу за Америку...
Када сам се враћао у САД, још сам
мање идеја имао шта и где али сам некако био мирнији, вероватно сам осећао
шта следи. Једина идеја је била доћи у
Њујорк, истрчати маратон са двоје пријатеља из Србије и причати са једним нашим човеком, са којим сам већ пар пута
причао о послу у његовој фирми. Дан после маратона добијам посао код њега, на
пројектовању водоводних инсталација за
зграде у Њујорку. Много је комплексније
то радити на небодерима него на мањим
зградама али је било јако интересантно
мада не много плаћено док не „научим
посао”. Није то баш био инжењерски посао али је нешто што је могло да води
ка бољој заради а и бољем послу у истој
фирми или негде другде. Да буде интересантније, исти дан кад сам добио тај
посао, добијем поруку на Линкедину од
истог човека са којим сам имао скајп интервју који је сада потпредседник за људске ресурсе у фирми где сам имао тај први интервју за посао у САД а који посао нисам добио.
Напросто нисам могао веровати. Уследило је дописивање, телефонски интервју, одлазак
на интервју уживо.
Поново у истој фирми али овај пут сам био спреман и одлучан да их импресионирам
да ми морају дати посао. Први пут када сам долазио на интервју добио сам одговор практично исти дан док други пут није било одговара скоро три недеље и тада сам све више
био сигуран да сам добио посао. Овде је пракса, да када неко дође до последњег круга,
јави му се било да је добио посао или не. Ако није добио посао обично то буде исти дан
или свега дан два после разговора. Мени су јавили дан пред нову годину да сам добио
посао и понуда је била доста већа неко што се очекивало. Касније сам сазнао да је мој садашњи шеф био толико импресиониран да је већом понудом плате хтео да осигура да ћу
понуду прихватити. Овде је сасвим нормално одбити понуду за посао, јер се на разговору
за посао кандидат оцењује фирму а фирма кандидата. Почео сам радити у јануару 2016.
године као машински инжењер – пројект менаџер у малом граду Тифин у Охају.
Све се променило од како сам почео да радим овде, пуно више зарађујем, купио сам
нов ауто, додуше на кредит али је добар део већ отплаћен. Нов падобран и другу падобранску опрему сам купио након само пар месеци рада, делом уштедео а део је био бонус
у износу једне плате након 3 месеца рада. Пуно се активније бавим и трчањем, 2016. године сам истрчао 3 маратона, 6 укупно у животу. Пуно сам пропутовао за тих годину дана,
вероватно бих и више да имам више слободних дана. Живот у малом месту ми јако одговара, имам пуно слободног времена за хобије и друге ствари, не губи се доста времена као
у Њујорку од тачке А до тачке Б а и све је много јефтиније. Овде плаћам двособан стан
са гаражом много мање него собу у Њујорку. Мада да је град мало већи, било би идеално.
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Научио сам да у данашњем свету није захвално планирати на дуге стазе. Што се хобија
тиче, планирам да се још активније посветим падобранству, да добијем и инструкторске
дозволе, колико да могу то имати као додатни посао који ће отплаћивати тај мој хоби.
План су 3 до 5 маратона годишње и да кренем и са триатлонима, жеља ми је да до свог
35. рођендана завршим и познати триатлон Човек од челика (Ironman) – 3,86км пливање,
180,25км вожња бицикле и 42,195км тј. маратон трчање.
Шта ми највише недостаје из Србије? То је лако питање, људи. Највише ми недостаје
моја породица и ужи круг пријатеља. Истина је да ми и храна недостаје али се за то лако
снађем, накупујем зимнице тј. ајвара и других ђаконија кад одем до наших радњи али ми
је највећи проблем што сам далеко од драгих људи. Земља ко земља и град ко град, волим
ја и Краљево и Србију али од љубави се не живи. У Краљеву свакако не живим од 2009.
године. Долазио сам само пар пута на пар месеци и то је то. Увек ми је драго доћи али
некако не видим себе ту. Није проблем колико се зарађује него што се пропада. Крајем
новебра 2016. године сам био и тешко ми је видети како је све горе и горе. Кад одеш схватиш да ти је све што ти је драго у вези неког места оно што си проживео са драгим људима,
не место као место него успомене.
У Србију бих се вратио одмах да имам шта тамо нормално да радим и да могу нормално да живим, да растем као инжењер а не само да зарађујем траћећи време. Реално, шта
могу да радим у Србији као машински инжењер а да је конструктивно и да се могу у томе
остварити а да при томе могу нормално од зараде живети?
Стране фирме неће никад пуно платити радника у Србији, јер нису дошле у Србију да
дају паре него да зараде, између осталог и на јефтиној радној снази. На другој страни домаћи приватници се понашају чак и горе од старанаца. Скорије се нећу вратити у Србију,
макар не за стално. Можда ако покренем неки свој посао али негде у иностранству, па да
сам мало у Србији а мало овде или било где буде био тај посао. Како ће бити видећемо. Да
није баш најлашке овде није али макар живим нормално, могу да уштедим, да се бавим
својим не јефтиним хобијима, да помогнем своју породицу и да пропутујем.
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КИВОТ ЗА МОШТИ СВЕТОГ СИМЕОНА

Ковчег, који је почетком XVII века за мошти Светог Стефана Првовенчаног израдила рука грешног Антонија, представља најдрагоценији кивот из студеничке ризнице. Судећи према расположивим изворима, краљеве неповређене мошти чудесно
су пронађене у Сопоћанима 1608. године, како се иста година спомиње у натписима
унутар поклопца кивота (1607/1608. и 1608/1609.) може се претпоставити да је кивот
израђен том приликом, вероватно у лето 1608. године.
Из натписа се сазнају имена поручиоца и, мајстора: ”Вољом Оца и уз помоћ сина и
свршењем Светог Духа, начини се овај кивот године 7117. [=1608/1609. ] и ктитор би
митрополит кир Симеон. Рука грешног Антонија створи).
Ковчег с краљевим моштима је чуван у Сопоћанима до 1687. године, од када је
услед ратних неприлика, уследило његово премештање по бројним манастирима широм Србије. У матични манастир Студеницу враћен је 1915. године, а мошти су у
њему биле положене све до 1957. Оне су тада пребачене у нови сребрни ковчег, који
је 1853. године манастиру приложила кнегиња Персида Карађорђевић.
Антонијев кивот претрпео је извесна оштећења, али је у целости добро очуван.
Кивот се тренутно рестаурира и биће ускоро враћен у наос Богородичине цркве у
Студеници.
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МИЛОРАД МИХАИЛОВИЋ
Познаваоци културних збивања у Краљеву кажу да је
Милорад Михаиловић био један од директора Народног
музеја који је значајно унапредио рад ове институције.
Рођен је 31. јануара 1947. године у Ратини код Краљева,
од оца Радована и мајке Гвоздене. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву, а на историји уметности на
Филозофском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1971. године. Још као апсолвент, 1970. године, почео је да ради у крушевачком музеју. У Народни
музеј Краљево прелази 16. фебруара 1973, где је радио
све до неочекиване смрти 20. септембра 1995. године.
Са доласком Милорада Михаиловића на место кустоса (од 1986. вишег кустоса) Уметничке збирке, започиње
и плодана и богата активност овог одељења. Михаиловић
је био личност изузетне енергије, стручности и знања.
Најпре је радио на увећању збирке изузетно вредним делима и легатима и обради комплетног уметничког фонда. Али, с друге стране, своју
мисију историчара уметности схватао је много шире, тако да је пописао и потпуно
стручно обрадио све значајније колекције изван Музеја на ширем подручју Краљева.
Посебно је значајан његов допринос развоју ликовног живота у граду на Ибру. Покренуо је неколико годишњих ликовних изложби, а изузетном динамиком изложбене
активности, учинио је да је краљевачки музеј постао један од битних центара ликовне
сцене у Србији. Посебну пажњу посветио је истраживању терена околине Краљева, прикупивши вредне податке за историју уметности и за средњовековну историју. Објавио је
низ радова у стручним часописима.
За директора је именован је 1. јула 1979. године, тако да је постојећим одговорностима додао и управљање Народним музејем, чиме су дошле до изражаја његове изузетне организаторске способности. Пресудни за будућност Музеја били су његово ангажовање око добијања старог школског здања, као и завршетак прве фазе ревитализације
објекта у одговарајућу музејску зграду.
Међу његове најзначајније иницијативе спада обнова часописа Наша прошлост,
који је иницијално излазио током 60-их и 70-их година у издању Историјског архива у
Краљеву. Сада Наша прошлост постаје заједничко гласило Народног музеја Краљево и
првог издавача и добија нумерацију. Својеврсну круну његовог рада представља то што
је један од иницијатора и организатора два велика међународна научна скупа 1995.
године (Свети Сава у историји и традицији и Жича, историја, уметност). Иако је почела
као година новог ентузијазма, 1995. је у септембру донела изненадну и трагичну смрт
Милорада Микија Михаиловића, једног од најзначајнијих кустоса Народног музеја и
једне од најистакнутијих личности у култури Краљева. Град Краљево му је постхумно,
1995. године, доделио Новембарску награду, која је установљена као признање за посебан и велики допринос у културном и јавном животу Краљева.
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ВЛАДАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЛАЈЧО
Фудбалску каријеру је започео у
својој родној Годачици, али је још 1972.
године, морао да прекине играчку каријеру због повреде и већ те године
започиње своју дугу и богату каријеру
фудбалског судије, а 1977. године је стекао звање републичког судије.
Четири године је судио некадашњу
другу савезну лигу а деби у улози
главног судије на мечевима прве савезне фудбалске лиге имао је 1989 године.
Тада је, 26.марта, на стадиону Кантрида у Ријеци судио изузетно буран меч
између Ријеке и Црвене Звезде (1:2) у
коме је прекинута тринаестогодишња
традиција непобедивости домаћег клуба
на том терену.
Фифин знак међународног судије добија крајем 1990 године а деби на међународној фудбалској сцени имао је те
исте године ,као помоћни судија на утакмици полуфинала Купа купова између
„Барселоне” и „Динама” из Кијева. Био
је још два пута помоћни судија, а судио
је још две међународне фудбалске утакмице. Као и многим другим фудбалским
судијама са ових простора и Владану је
међународна судијска каријера отежана и прекинута због увођења међународних санкција
ондашњој Југославији које, на жалост, нису мимоишле ни спорт. Одсудио је нешто више од
1200 утакмица у различитим степенима такмичења.
Каријеру успешног спортског радника Владан наставља у оквирима Фудбалског савеза
Србије и судијске организације Краљева као педагог и аутор стручних публикација намењених обукама фудбалских судија. Још у време активног суђења 1990 године Владан објављује
прву књигу, „Правила фудбалске игре са коментарима” а 1995. године објављује и „Практикум за фудбалске судије” који је наишао на одличне оцене спортске и шире јавности. Своју
двадесету књигу посвећену фудбалу и суђењу названу „Приручник за фудбалске судије,
тренере, инструкторе и делегате” у којој је на чак 370 страна, кроз неколико поглавља дао
мноштво корисних савета будућим фудбалским посленицима.
Владан Вићентијевић, надалеко познати бивши фудбалски судија и теоретичар, који је
многима у књигама објашњаво фудбал и правила, једном приликом је рекао: ”Неретко,
преиспитујем себе – да ли сам могао више да учиним?! Зашто нисам био истрајан када су у
питању неке младе и перспективне судије? На почетку каријера, у фази изразите перспективе, у време када су највише обећавали, због неправди и подметања ноге, тихо су напуштали судијску организацију. Кренули су неким новим животним стазама пуним кривина, макадама и препрека...”.
За свој друштвени и спортски рад Владан је награђиван бројним признањима. Преминуо
септембра 2020. године у 72 години живота.
По сећању Влајчовог пријатеља Ивана Милића
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НЕНАД КРСТИЋ
Из дреса краљевачког Машинца ускочио је у опрему Партизана (2000-2004), да би се касније његов пут наставио у Њу Џерзију, Тријумфу, Оклахоми, Бостону, ЦСКА и Ефесу. У турски клуб је стигао
2014. године када је потписао уговор на две сезоне. У јуну 2015. године доживео је тешку повреду
колена, па наредне сезоне није могао ни да игра…
Испоставиће се да је тада његов играчки филм завршен. Са 32 године је окончао богату играчку каријеру о којој сигурно може да се напише и књига.
Док сам био дечак сањао сам да играм за први
тим Машинца из Краљева, а кад сам то остварио
онда ми је жеља била да заиграм за национални
тим и у неком београдском клубу. Увек сам постављао краткорочне циљеве, који су могли да се остваре. Тако сам себи подизао самопоуздање. Нисам био клинац од 15 година који сања да игра у НБА. Тада нисам ни знао много о
тој лиги, јер нам није било доступно. Имао сам постере играча који играју у Америци, али
ми је репер ипак била репрезентација. Испунио сам много више него што је сањао мали
Ненад – нагласио је Крстић.
Иако би многи прихватили оберучке да им неко понуди каријеру какву је имао Ненад,
чињеница је да је могла да буде још успешнија. Ипак, велике препреке на његовом путу ка
врху биле су повреде.
Моја НБА каријера је трајала седам година, а повреда ми се десила баш кад је требало да
потпишем неки већи уговор. Није се то десило, али ја сам поносан на све што сам урадио
у Америци. Моја тадашња девојка, а садашња супруга Тања и ја смо отишли тамо без динара. Помогли су ми много људи тада. Намерио сам да успем колико год било тешко. Неки
играчи се тамо изгубе, али мислим да је то само до васпитања које носиш од куће. Ја сам
имао срећу и да играм у Партизану који је имао систем и који ме припремао за ту причу.
После мање од три месеца био сам у стартној петорци. И то са школским знањем језика, на
нивоу двојке или тројке. У суштини нема много паметовања, тренираш од јутра до мрака и
чекаш шансу. Када се она укаже или је искористиш или не. Ја сам је искористио и био сам
на добром путу све до те повреде.
У дресу репрезентације Ненад је освојио два сребра. Прво на Европском првенству у
Пољској 2009.године, а друго 2014. на Светском купу. Сада кад седне са своје четворо деце
има безброј савета које може да им пренесе, после свега што је прошао. Врло добро зна Ненад да је живот баш као и каријера испуњен успонима и падовима, али да је у суштини леп.
Најстарији син ми се бави кошарком, али тек је кренуо, има само седам и по година.
Воле сви кошарку… Сад кад погледам све, највећа жал ми остаје што ме нису запамтили као
играча, јер сам прерано завршио каријеру – закључио је Ненад Крстић.
Некадашњи репрезентативац и капитен Србије у децембру 2020. године је изабран на
функцију потпредседника Кошаркашког савеза Србије за мушку кошарку.
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НЕВЕРОВАТАН ПАРАГЛАЈДИНГ ЛЕТ
Позитивна енергија влада у екипи, гледа се прогноза и планирају се дуги прелети. Трочлана екипа
омладинаца, Петар, Богдан и Ђорђе одлучују да иду
на Голију. Гледајући прогнозу, мало смо скептични
због превелике висине облака, али то нам даје још
већу наду за висинама. Ја као најозбиљнији будим
Петра и Богдана и терам их да пожуре са паковањем. Због великих амбиција недостаје нам возач,
да врати кола са Голије када одлетимо. Богдан даје
идеју да извучемо Ненада са факултета, његовог
старијег брата. Тако је и било, није му тешко пало.
Убрзо сазнајемо да на Голију долази још параглајдинг пилота. Ненад и Богдан су рођена браћа,
као што смо Петар и ја. Свима нам је између 18 и 20
година. Скупљају се џепарци од протекле недеље,
сипа се гориво и правац Голија. Како савладавамо
успон уз Голију тако нам све више трема кува по
стомаку, али ми то вешто прикривамо и правимо се
уз смех да смо скроз опуштени. Стигосмо на параглајдинг полетиште и видесмо да нисмо једини. Десет људи из Србије се окупило у нади за добар лет...
Најискуснији пилот међу нама, Зоран Петровић Гуги даје предлог да се оде на највиши врх Голије, Јанков камен. У том моменту пресеца ме нека
струја преко стомака, знјући да је тај старт доста неоткривен и да старији пилоти када изговарају његово име, стоје у ставу мирно. То ме не спречава да се и даље радујем лету међу облацима. Возим
ћалетова кола и идемо макадам путем. Стижемо... ветар дува 3м/с. Слушамо искусније пилоте
Гугија и Влајка. Видимо њихов осмех на лицима и то нас охрабрује. Распремамо опрему, шире
се крила, облаче се системи веза, ставља се кацига, пале се инструменти... Ненад нас посматра
и убацује неке шале које нама нису смешне. Дајемо му упуство за враћање кола и настављамо
припрему. Упитах Гугија шта ако не изађемо на велику висину, где можемо да слетимо, а он на
то хладно одговори, на Пештер! Тада ме обузе превелика трема... То значи три сата пешачења
до првог пута са 25кг на леђима.
То је то, полећемо са 1800м надморске висине... Трема у тренутку престаје. Убрзо је цела
екипа у ваздуху, хватамо одмах први термички стуб на старту и лагано се пењемо ка небу. Ту
срећу нико не зна да опише... без мотора, без икаквог погона, уз помоћ канапа, платна и мајке
природе ми се пењемо међу облаке. Убрзо се ја, Петар и Богдан састајемо у уском радијусу круга. Изнад нас неких 500м стуб врте Гуги и Влајко који јавља да су они на невероватних 3600м и
да крећу ка Ивањици. Мислим се у себи, невероватно каква висина! Термички стуб почиње да
јача и ми убрзо долазимо до висине од 3600м. Иако пресрећни, занемарујемо чињеницу да је са
порастом висине све нижа и нижа температура која бива и -15 степени...
Облак се још подигао. Убрзо схватамо да доживљавамо искуство које просечан пилот има
једном или никада у животу. Невероватан поглед на Голију из птичије перспективе. Инструмент показује 4000м. Сва тројица вриштећи од среће, улазимо у маглу од облака. Примећујем
да имам поледицу на кациги. То је призор који се врло ретко среће и значи да је веома хладно.
Осећам убрзано дисање због ретког кисеоника... У себи говорим хвала ти Боже за овакав дан!
Настављамо лет дуж ибарске магистрале и након 50км слећемо у Ушће на ливаду окружену далеководима.... Сликамо се са децом на ливади, пакујемо се пресрећни и налазимо се са Ненадом
код продавнице. Као што и увек бива испред продавнице се једе салама, пије сок и препричава
лет. Убрзо се чујемо са Гугијем и Влајком и сазнајемо да су они касније изашли на 4400м и прелетели 100км. Честитамо једни другима уз планове за нове летове.
Ђорђе Лазаревић
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ТИЈАНА
Моћни вокал „Неверних беба” већ десет
година је Краљевчанка Тијана Сретковић.
Глас јединствене боје, изузетне снаге и емоције који лако подигне на игру или покрене
сузу. У изјави за Инфокраљево, Тијана каже:
– Ја сам била једно од оне деце које је
рођено надарно. Све моје уметничке таленте
сам наследила од маме, а од тате да тврдоглаво и упорно пратим своје снове и мислим да
је то био савршен рецепт за живот који ми се
управо сада дешава. Дакле, таленат за музику
као и све друге су открили моји родитељи и
одмах ме у 10ој години живота уписали у музичку школу на инструменталан одсек (виолончело). Била сам и поносни члан позоришне трупе „Хербаријанци” на челу са Зораном
Савковићем Џеријем који је, нажалост, изгубио животну битку одневши са собом хербаријум мог детињства и моја сећања о првим корацима на позоришним даскама. Али, с друге стране, била сам и јако несташно дете и често
непослушно па сам била у стању да радим само оно што се мени допада. Излуђивала сам
родитеље. И цео један живот не би било довољан да им се одужим за све што су урадили за
мене, као и мог брата. Зато, морам да кажем да су ме увек подржавали понајвише баш они,
и као дете, а тако је и дан данас.
– У Краљеву, као средњшколци, смо направили свој први бенд. Имали смо свега 15 година, сви смо били вршњаци и било нам је дивно. Чинило нам се да то што свирамо, свирамо
најбоље од свих и држали се мисли да ћемо једнога дана бити изузетно цењен и популаран
бенд у нашем граду. То се и десило, давне 2005. године, када смо имали први велики наступ
као предгрупа „ЈУ групи” на Тргу српских ратника у Краљеву. Чудесан осећај. За незаборав.
Онда су дошле на ред студије и колективна селидба за Београд и помислили смо да нам је
тада зазвонио крај нашег музичког часа. Дали смо себи времена да се упознамо са новим
животом ван мамине колевке и татиног џепарца, али никада нисмо престајали да се дружимо, а главна тема увек би била музика. Мало затим, оформили смо бенд са пар нових
чланова и наставили тамо где смо стали, само у Београду… То што смо ми доживели, то
искуство да се бавите нечим што волите као клинац, заслужује посебно место на једној од
страница наших дневника. Десио се позив за аудицију за новог члана, односно чланицу
„Неверних Беба” и ја сам отишла потпуно престрављена и несигурна, али једино што сам
знала је чињеница да не могу нигде да погрешим ако покажем колико волим музику и шта
она у мени буди. И данас, као једна од „Беба”, сам најсрећнија девојка на планети.
Тијана је дипломирала индустријски дизајн, а у слободно време црта, машта и пише.
Увек са поносом прича да је рођена Краљевчанка. У наш град често долази, јер како каже:
„Срце остаје тамо где си рођен!”.
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Крајем седамдесетих година прошлог века, свака средња школа у Краљеву имала је бар
по један рок бенд. Из гимназијског бенда „Наша ствар” који је био победник средњошколских бендова на фестивалу у Књажевцу, настала је група „Кашика љубави” коју је оснивао
гитариста и вокал Слободан Бобан Николић. Прву поставу су још сачињавали: Слободан
Немчевић Чопе – клавијатуре, Радомир Марић Ратке – бас и Зоран Маринковић Кизо –
бубњеви. Ратке је потом отишао у бенд „Дивљи кестен”, а његово место је заузео Драган
Ставрић Гаги, док је Киза на бубњевима заменио Здравко Лалић. Примат вокала у бенду
добила је Љиљана Остојић.
Поред свирки на разним гитаријадама, најчешће оним које је „Лукс” организовао поред
„Дансинга”, са пуно ентузијазма и позитивне енергије „Кашика љубави” одлучује да почетком осамдесетих објави сингл плочу. Демо снимке одрађују у студију Радио Краљева, а
већ 1981. године сарајевски „Дискотон” објављује винил издање са две нумере: Ја путујем
и Новинарска патка. Продуценти сингл плоче били су Бата Костић и Лаза Ристовски, тон
мајстор Раде Ерцеговац. „Кашика љубави” је тако постао први краљевачки бенд који је објавио плочу.
Тих година су биле популарне ЛП плоче, па је и у великој кризи продаје синглова на
тржишту продато нешто више од 5000 примерака првенца „Кашике љубави”. Врло брзо су
њихове песме постале хитови на многим радио станицама.
Иначе, Бобан Николић, гитариста овог бенда је је 1977/78 године свирао у тада чувеном
бенду „Силуете” и још увек се радо сећа турнеје по Југославији и једног концерта на стадиону ЈНА у Београду пред близу 70.000 људи. Због љубави према Краљеву, није прихватио ни
позив Зелета Липоваче да се прикључи „Дивљим јагодама”.
Осамдесетих година чланови бенда почињу да одлазе на одслужење војног рока, па се
„Кашика љубави” распада. Бобан је после тога оформио групу „Луде године” која је пуних
двадесет година свирала комерцијалну музику по ресторанима и хотелима.

BAGI TRANS DOO | Tel. +381 36 845 050 | Email: info@bagi.rs
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ДЕЧКО КОЈИ ОБЕЋАВА
Те, 1979. године Дадо Топић нам је гласно ставио до знања „Ко је шмекер светског
гласа, за ким шизи цела маса”. А ми смо заједно са Флојдом гањали фићу у „Националној
класи” и након трагичног финиша трке отишли на свадбу „Битанге и принцезе” да би га
некако утешили...али је мангуп главом без Горице Поповић у петој побегао у војску.
Неке незваничне „Градске приче” шапућу да је „Горео од жеље да убије ноћ” са фаталном Слађаном Милошевић којој је отворено ставио до знања да „Сутра има Олијев празан
стан”. Међутим, могао је само у ставу мирно да отпева песму „Рачунајте на нас” и да
након повечерја кришом проврти „Ручни рад” својим „Златним прстима” док му „Мисли
Врлудају”.
А ја сам се, те године заједно са „Галијом” отиснуо на „Прву пловидбу” вишим разредима „Батаљона” што ми је донекле представљало „Кост у грлу”, али је „Монти Пајтон:
Житије Дон Кикотово” могло премијерно да баци светло у тами биоскопа „Дома ЈНА”.
Током зиме, 1980. године до мене је „Врућ Ветар” донео Шурду па смо на сав глас
лелекали „А сад адио” улици Танаска Рајића због моје селидбе целих 30 метара од калдрме у улицу која носи мушко презиме а женско име. Тада је била ускраћена за семафор
који данас представља део трајне уметничке поставке „Чистач” градског буџета, напречац
уприличене без присуства Марине Абрамовић која је деценијама каснила због густе „Магле” на њујоршком аеродрому.
Првих пар месеци школовања приметих да момци и девојке из старијих разреда на
блузама и војничким торбицама - које су тада биле јако популарне, имају фломастером
исписан натпис „АC/DC”. Ја сам већ био у фазону „Doors” и до бесвести сам преслушавао њихов албум „Аbsolutely live” који је уједно био и мој први ЛП топло препоручен од
нешто старије комшинице и те године купљен уз први грамофон, па питах другара из
одељења који је имао старијег брата у чему је виц са популарним натписом ако уопште.
Сутрадан ми је у некој журби кратко одговорио да му је брат рекао да натпис „АC/DC”
заправо значи добар секс и завршила се прича на томе.
Након неколико дана сам са женским родитељом отишао у продавницу плоча „РТБ”
и запањено на рафовима угледао албум ”Highway to hell” са мистериозним натписом, па
скапирах да је у питању нека рок група. Кеву нисам смео да питам да ми пазари ту плочу
да ме не би смарала у вези секса унутар омота па сам дипломатски прихватио да ми купи
албум Киће Слабинца - „Rock n Roll” који је био њен фаворит, али сам вешто искамчио
кинту (наводно за ужину у школи) и сутрадан пазарио ЛП. Једва сам код куће дочекао да
одврнем Бон Скота и насловну песму истоименог албума „Highway to hell”. Упада ми кева
након неког времена и вришти „Гаси то будало, умро је Тито!”.
Тако смо легендарни „АЦ/ДЦ” и ја, са њиховим „Маршал” појачалима стварно имали
секс са Маршалом Титом који ипак није „Доживео стоту”! Мада сам касније сазнао да је
Бон Скот умро пар месеци раније пре Тита па можда заједно негде певају песму ТНТ. Пуно
година касније су легендарни рокери на стадиону „Партизана” одржали велики концерт
26.маја што ме је наравно натерало да посумњам да између њих постоји чудна „Тајна веза”.
Нас су у школи после учили да је фенси декица Јосип Броз „Умро пред сам крај свог
живота” уз велики партy светских трендсетера а да је Тито заправо бесмртан и да ће нас
вечно гледати окачен на зиду као Пантелија своје „Маратонце”.
Ја сам се понекад раније и питао: На којој чуки се крио док је „Валтер бранио Сарајево”, зашто се скроз отпис›о док су Прле и Тихи уписивали Швабе на нишан а Бата
и Борис дизали „Мост” у ваздух, и да ли је Шицеру одрукао ко је запалио сено?. Његова
највећа грешка за живота је била та што је Ричарду Бартону пришио свој надимак на капу
и послао га на „Неретву” уместо да је бранио вољену Клеопатру од навале Римљана. Лично сам у биоскопу „Сутјеска” присуствовао њиховом часном самоубиству па знам колико
их је то коштало!
Нама, обичним „Аутостоперима кроз свемирску галаксију”, је након таквог епилога
требао нови водич па смо сви скупа заузели седишта аутобуса фирме „Крстић и син” а
„Побеснели Мишко” нас је са дијаболичним кезом повезао ка одредишту које су унапред
реновирали будући „Мајстори без Маргарите”...
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Гама Зрак свира „Под обалом” 1982. године
Да цела прича не би била баш „Paint it Black”, хуманитарна организација ”Кашика
Љубави” нам је 1981. године понудила да „Путујемо интерраилом” као вид помоћи због
лаганог пада стандарда а неочекивано потонуће Титаника је проузроковало појаву „Новог
таласа” који се са подножја Алпа незаустављиво кретао ка „Невидљивим Теразијама” па
су сви причали о „Смаку” света.
Чувени водитељ Студија Б, Марко Јанковић (пошто је у паузи снимања „Лета на Ади”
на брзака прочитао „Креманско пророчанство” и на време скапирао потенцијале жуте
расе), је из рерне извадио свеже печену „Пекиншку Патку” која је „Подерала Рок” и скоро
потопила сплав под навалом обожаватеља који су присуствовали снимању емисије. Легенда каже да је Стане Доланц након тог хепенинга своје партијске послушнике из Војводине ословљавао са „Где сте панкери” а анархоидни Срби су се - како је то и предсказано,
полако окупљали испод новосадске „Беле шљиве”.
Међутим, у нашем граду је још било рано за револуцију ширих размера сем нашег
видовитог Мујакиша који је са својим бендом имао рани панк испад још 1978. године
не каснећи много за бунтовним „Секс Пистолсима”...после је склопио брак са групом
„Гама зрак”.
Елем, главна звезда музичких вечери које су раних осамдесетих приређиване на мојој
огради у улици „Танаска Рајића” је био момак дуге ковржаве косе који је на својим излизаним „Супер Рифле” фармерицама педантно неговао икебану од великог броја закрпа
и подеротина…звали смо га Мики Чупави. Имао је невероватан филинг за гитару и лепо
је певао тако да смо уживали у његовом наступу скоро свако вече. Ја сам просто обожавао како изводи песму „Ја нисам твој” групе „Леб и Сол” уз многе друге. Умео је да му се
придружи још један наш другар чији је отац био познати музичар Реља Петровић који је
још од касних шездесетих свирао у познатом краљевачком саставу „Ансамбл 3+3” које су
чиниле музичке легенде нашег града. У току поподнева, док смо традиционално имали
фудбалске окршаје између старих и младих из „нашег дела улице” или са момцима из
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„ниховог дела улице” са којима
смо били љути ривали, нам је
као на бразилској „Маракани”
ритам давао бубњар „Зеленог
плана” који је свакодневно вежбао у својој кући у корнеру Симкиних ливада.
Раних осамдесетих сам присуствовао и првом правом рок
концерту у мом животу. Била је
то управо група „Зелени План”
која је одржала концерт испред
тадашњег Музеја у градском парку а ја сам се ту случајно затекао
јер сам зврндао по крају као и
обично и одушевљен њиховим
појавама и свирком придружио
групици од можда 30-50 душа.
Свирку су нажалост прекинули
следбеници „Његоша” који су
Јоки и Сићку рекли да су превише гласни, чупави и масни.
Следећи концерт у граду који
памтим је била далеко озбиљнија манифестација организована „Под обалом” 1982. године на
којој су као предгрупе „ЈУ Групи” на мене велики утисак оставили бендови „Бесни Мрави” и „Гама Зрак” као шлаг на радијацији која се са бине емитовала великом броју људи окупљеним на том простору. После уводног рифа легендарног
Микца, Гаги је својим снажним гласом запевао „I’ve been mistreated” а ја сам мислио да
ће Ибар да прокува и испари од енергије која је долазила са бине. Свирке „ЈУ Групе” се
уопште и не сећам колико сам био под утиском наступа „Гама Зрака”.
С обзиром да смо тада живели „У времену хороскопа”, било је сасвим логично да се
хитно припреме „Атомска Склоништа” јер се спремала опасност да нас „Гази опет чизма”,
па смо заједно смо са Серђом и Бруном ставили свима до знања да нисмо „Генерација која
цвика”. Данима се причало о концертима „Атомаца” у „Хали Спортова”. Старије генерације се наравно сећају традиционалних концерата групе „Смак” у „Дому ЈНА” док моја
памти њихов опроштајни концерт 1981.године. Раних осамдесетих су одржане и „Чапијаде” посвећене трагично преминулом члану бенда „Перпетум мобиле”.
Редовно сам након часова у „Батаљону” са клинцима из разреда свраћао до градског
парка да на травњаку играмо лопте. Почео је временом страшно да ми боде очи графит
”Clapton is God” исписан на бетонској огради обданишта. Потпуно ми је јасно било на
чистом Енглеском да је неки незнанац проглашен за божанство али чак ни наставница
историје и моја разредне Мира Рошкић није тачно знала о коме се ради. Нисам такву
особу видјао са чупавцима из парка који су често играли клис и машке а нисам ни хтео
да их смарам са досадним питањима јер се тада знало ко „Косу” носи а ко „Дим на води”
доноси. Један чупавац ветеран из чаршије звани Аца, који је доста личио на индијанског
врача, ми је био један од првих кандидата али сам увек налетао на Џомбу ћутања с његове
стране. Једино је будући угледни архитекта и велики филмофил Драган Чурлић поседовао ту месијанску харизму а његов лебдећи корак у исусовкама ме подсећао на некога
који може да „Хода по води”.
И онда се једно зимско вече као Божје провиђење на мом црно - белом Амбасадору
културе појавише кадрови из филма „Тhommy” где видех брадатог лика како у храму
„Marilyn Monroe” исцељује своју паству „Gibson” гитаром. Ја се у моменту ухватих за
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дугме да предам баксуза како су тадашњи обичаји налагали ал ми дјаво није дао мира да
додјем до истине. Сутрадан сам имао чврсту намеру да решим квадратуру градског полукруга па отрчах до „РТБ продавнице плоча” са питањем поспаном продавцу Чолкету за
кога сам веровао да је можда брат по бради гитаристи из филма.
Да ли знате чико , сем што су све ове плоче ваше, ко је месија из обданишта што болесне и немоћне причешћује вискијем на РТС 1?
Он само попут Микеланђела усмери свој кажипрст ка омоту албума „Another Ticket Ерика Клептона” и подари мени грешном карту „Аутобуса за рај”.
Кад сам наредних дана покуповао све што се у радњи нашло од плоча Ерика Клептона,
рекох чика Чолкету: Као да ме гризу „Бесни Мрави” па ћу морати да променим музичку
„Кућу цвећа”! Је л’ имадеш нешто против што сам неукротив ?
А он ме забринуто гледа и вели:
Иди бре „Мали мраве”, на „Сунчану страну улице”... није проблем. Кад кренеш полукружно „Филигранским плочницима” Париза, стићи ћеш пре скитања до „Робне куће
- Београд” где су Словенци и Хрвати уставом из ‹74 добили своје рафове, па трк ногама
по гузи и купуј Хелидон, Југотон и Сузи. Мени се наравно није „Свиђало да му не буде
пријатно” па сам у знак извињења поклонио Чолки ауторска права на хит који је касније
певао његов брат.
Подмукло сам и у стилу „УДБЕ” решио повремени проблем са несташицом пара јер ми
је кева сакрила Југобанкину касицу прасицу из које сам вешто укосницом вадио метални
новац, па сам сепаристичка издања кришом сакривао иза плоча ”Дискоса” из Александровца надајући се да међ’ народњацима нико неће да их тражи док не ужицам кинту
за њихову куповину. Касније тај случај прогласише као великосрпску агресију од стране
„Дискоса” на њихову вековну територију ал нису могли да ме пошаљу у Хаг јер сам имао
необорив алиби у кафићу „Ш›’. Имао сам додуше и дебела леђа од стране прадеде Солунца који је тада замолио свог ратног друга „Милутина” да будним оком мотри на мене са
све пушком и заставом у рукама.
Иако су 1981. године сви желели да се уфурају на „Жур – Бобана Петровића” и да са
Олијем поделе екстраваганцију „Београда Ноћу”…мени се током лета десила нечим изазвана „Болна Алтернативна Сцена. Човек „Бистрији или тупљи бива кад’ га… удари веслом
на Ибру - додуше случајно, будући мултимедијални уметник Бошко Савић (екс Токио).
Уштедео сам барем кинту за шишање за разлику од сиротог Берчека јер ми је фризуру
тада одржавао познати Инструктор негативне географије - наставник Илџо из Батаљона.
Након ударца у главу сам убедио кеву да ми купи акустичну гитару Мелодија Менгеш
а први штимер је био авангардни уметник Милан Ракочевић који је од свега направио невиђени перформанс задајући још тада домаћи задатак Рамбу Амадеусу. Ја сам као минималистички растројена личност након Милановог одласка поскидао пет жица а оставио
само једну да као „Шарло акробата” по њој пркосим сили гравитације.
Те године гледах и филм „Дечко који обећава” и заиста је било „Равно до дна” што су
ми плагирали биографију. Њихова „Одбрана и последњи Дани” је била климава па сам
натего „Ватрену воду” из Леснине и јасно им ставио до знања да сам само ЈА „Нико као
ја”... па им је следила „Дисциплина Кичме” по казни ил’ још горе Илија Чворовић да им
изводи монолог до краја „Балканског шпијуна”.
И таман када сам схватио да сам већи и од „Екатерине велике” десила ми се „Необична љубавна песма” која је допутовала директном линијом Берлин - Краљево са станице
Зоо. Рекла ми је да се зове „Кристиана Ф” и била је на почетку као „Стидљива љубичица”
јер је своју дугу црвенкасту косу кришом чешљала испод школских клупа док су остали у
разреду читали најновије издање часописа за младе „ИТД”. Морала је хитно да побегне од
„Bad Company” са којом се претходно дружила и тражила је спас на сав глас.
Видех да носи носи неку слатку јакницу на којој је писало „Bowie” па је питах да није
можда мој број. Она ми само рече да „Немам шарене очи и да ми новац никада неће
доћи” па и нисам нека прилика за њу. А нисам ни ја пао са Марса као Ziggy, па јој рекох да
сам рођен истог дана као Боуви. Оте тада Кристиана часопис „ИТД” из руку једне клинке,
ишчита хороскоп на брзака и са осмехом развученим у љубав ми саопшти да можемо
бити „Хероји” барем на један.
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Одвео сам је до „Карановца” мада је више желела да чује сет Мила Љубичице у „Дансингу” и док сам се питао где је „Конобар” приметих да су на њу бацили око неки дрипци
пуни „Покварене маште и прљавих страсти”.
Аман људи…пустите ме да „Живим као сав нормалан свет”, нећу бре да гледам „Пејзаже у Магли” - врисну она!
А што не тражите од Гаге Николића да вам доведе „Неку другу жену” ако се толико
трипујете ил’ пичите у „Лас Вегас” преко пута парка па лечите нерве са „Пакменом”,
дрекнух ја.
Након те фрке се десило „Нешто између” нас двоје...по први пут смо доживели и осетили „Невиност” плоче Лабораторије звука у мрачном кутку једног „Хаустора”. „Она се
будила” и коначно имала некога ко ће да јој каже ти си моја, ти си моја, ти си... А ја сам
јој на уво нежно певушио „Још овај пут”.
Затим смо до зоре „ходали по танкој жутој црти кроз мрак у којем је читава улица
тонула у не а само су плави прозори висили у тами. Она је наравно понела свој бамбусов
штап, и торбу од сламе, и округли камен, и стаклени прстен”. С првим сунчевим зрацима
је ухватила „Балкан Експрес” и „Побегла негде, далеко што даље - где не требају пилуле
за спавање”…
„Само једном се љуби, све је остало варка”...рекох разочарано мом биографу „Дон
Кикоту” док сам од муке лооповао Којину „Депресију”...а он шерет, само махну својим
крилима лептира и рече:
А бре, Дечко! Ко ти је шта обећао у животу? И ја се радо сећам и често памтим моју
„Dolly Bell” ал није само једна једина „Уна” део „Пакет аранжману живота”.
Него обећај ти мени, да ћеш да удариш главом о огледало живота па можда и дођеш к`
себи пре поласка у усмерено образовање које те чека у следећој причи...
Дон Кикот
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