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Град Краљево је 19. априла 1882. године краљ Милан Обреновић, на захтев мештана предвође-
них кметом Јованом Новаковићем, променио старо турско име име вароши  Карановац у Краљево.

Два месеца раније Србија је из кнежевине прерасла у краљевину, јер је на предлог Књажев-
ске напредњачке владе, предвођене Миланом Пироћанцем, Стојаном Новаковићем и Милу-
тином Гарашанином, Народна скупштина прогласила кнеза Милана за наследног краља, 22. 
фебруара 1882. године.

Име града пратило је ту промену државног уређења. „Ваш краљ, ваш кум, зато баш вас 
прве и најближе седмовратој Жичи жели да поздрави именом које вам одговара данашњим 
земаљским околностима, нека се у то име ова варош зове Краљево”, рекао је тада краљ Милан 
Обреновић.

У Првом српском устанку Карановац је освојен 1805. године када је свим Турцима из града 
допуштено да оду у Нови Пазар. За то време везује се име Чолак-Анте Симоновића (1777-
1853) родом из Призрена, каснијег крушевачког војводе. Чолак Анта се за време Кочине 
крајине настанио у Београду где је радио као ћурчија. Почетком устанка је успео да из родног 
краја седам товара дугих пушака пренесе у Србију, али су га код Карановца напали Турци. Чо-
лак Анта је ипак успео да донесе оружје Карађорђу у Тополу, а потом је и сам ступио у борбу 
- прво као Карађорђев момак, а потом као буљубаша.

Турци су повратили Карановац октобра 1813, али су га 1815. заузели устаници кнеза Ми-
лоша и протерали Турке према Крушевцу.

Карановац је 19. априла 1882. указом краља Милана Обреновића добио данашње име. Ра-
није исте године, 6. марта 1882, Србија је проглашена за краљевину а кнез Милан за краља, па 
је тим поводом и Карановцу промењено име у Краљево као спомен на долазак првог круниса-
ног владара после косовског пораза.

Осамдесетих година 19 века Краљево се истиче еснафском привредом, ситном градском 
трговином и велетрговином пољопривредним производима. Индустријализује се између Пр-
вог и Другог светског рата. Краће време, после Другог светског рата, Краљево се називало 
Ранковићево (по Александру Ранковићу).

Код Вука у Рјечнику с.в. Карановац: „варош на десном бријегу Ибра, који оданде доље не-
далеко утјече у Мораву (Карановац је између Ибра и Мораве)”.

Лилечка Марковић

КРАЉЕВО СЛАВИ 139 ИМЕНДАН

Поздрав из Србије, Учитељи курсисте ручног рада у Краљеву, 1897.
(Фотографија преузета из књиге Од вароши до града, Народни музеј Краљево)
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Из најстаријег сачуваног турског катастарског пописа смедеревског санџака из 
1476. године помиње се село Рудо Поље у нахији Маглич брвеничког кадилука. Из са-
мог назива се мозе закључити да је област у којем се насеље формирало богато рудом, 
што може да буде у вези са бројним локалитетима у околини на којима се вршило 
ископавање и обрада руда. 

Врло брзо, већ у другој половини 16 века (тачније 1560. године) у једном дефтеру 
је поред имена Рудо Поља уписано и друго име Карановац. Када је реч о пореклу овог 
назива, мишљења су различита. По народном предању, Карановац потиче од имена 
Карана, сина кнеза Шобата који је управљао овом облашћу. Поред Карана, кнез Шо-
бат је имао сина Берама, па стога назив данашњег насеља Берановац наводно води 
порекло од њега. Нешто научнија објашњења говоре да реч Карановац потиче од не-
мачког, заправо саског, рударског израза „Дер Каррен” који означава кола (за пре-
воз руде). Вероватно је везано за Сасе који су на позив краља Уроша Првог дошли у 
средњовековну српску државу са намером да започну експлоатацију руде. Затим као 
једно од могућих објашњења је да термин „Каран” потиче од старогрчке речи „кара-
вос” што у преводу знаци „глава”, „главар”, „владар” или „врховни војсковођа”. Ово се 
може повезати са народним предањем о кнезу Карану као главару ове области. Поред 
ових, постоји и једно полулегендарно објашњење које говори да Карановац потиче од 
турске речи „кара” и термина за монету „новац”, тј црни новац, што је у вези са хара-
чем које је локално становиштво морало да предаје турским властима. О томе доноси 
податке путописац, географ и минеролог Ами Буе у свом делу Итинерери европске 
Турске из 1854. године.

Један од најважнијих тренутака у историји града је нова промена имена, овог пута 
са јаснијим разлогом и објашњењем. Под утицајем председника Владе, Милана Пи-
роћанца, јавља се идеја о проглашењу Милана за краља, а Србије за краљевину. Након 
што су добијена уверења од великих сила, пре свега Аустрије, да неће имати ништа 
против, законом од 22. фебруара/6. Марта 1882. године Србија је проглашена Краље-
вином, кнез Милан краљем, а његов син Александар краљевићем. Као што је могло 
да се предвиди, ова вест је изазвала огромно одушевљење широм Србије јер је после 
толико година дошло до обнављања „немањићке средњовековне краљевине”. Телегра-
ми подршке долазе са свих страна, па и од тадашњих становника Карановца. Они се 
са неколико дана закашњења обраћају новом краљу, честитајући му на новом звању 
уз коментар да је овај проглас „произвео највеће одушевљење и неописану радост у 
души Твојих верних Карановчана”. Затим га позивају да у складу са средњовековним 
обичајима дође у Жичу, где треба да буде миропомазан. С обзиром да је било јас-
но да ће еуфорија око проглашења краљевством брзо спласнути због нагомиланих 
политичких афера и предстојећих скупштинских избора, у кругу око краља Милана 
родила се идеја о путовању кроз Србију у циљу повећања популарности. Тај пут га је 
довео и до Карановца, 15/27. априла, где је „дочекан неизбројним народом који Га 
је, у сред грмљавине топова и јеке звона, поздрављао бурним радосним усклицима и 
бацао пред-а-њ венце и цвеће, тако да је Краљ ходао по самом мирисном цвећу”. Дана 
19. априла делегација општине Карановац, „у име народа”, поднела је краљу Милану 
писмену молбу да се Карановац „зато што му је име турско” другачије назове. Краљ 
Милан прихвата тај захтев и доноси одлуку да се „у спомен Нашег доласка у њихову 
варош Карановац убудуће назива Краљево”. Тако је Карановачка општина названа 
Краљевском, а Карановачки срез Краљевским срезом. 

ИМЕНДАН
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РАДОСЛАВ ВЕСНИЋ
Рођен је 11. септембра 1891. године у 

Краљеву у коме је провео детињство. Био 
је писац приповедака, романа и драма, 
песник, књижевни преводилац, професор, 
управник позоришта и глумац, редитељ, 
новинар, публициста, официр и ратник. 
Живео је и радио у разним градовима, ши-
ром земље и иностранства, али је остао ве-
ран Краљеву коме се увек враћао.

Због љубави према глуми постао је 
путујући глумац у чувеном позоришту 
Косте Делинија. Од 1911. до 1914.године 
играо је у Народном позоришту у Београ-
ду. Балкански ратови су га затекли као 
ђака-каплара на крају одслужења војног 
рока, а из Првог светског рата је изашао 
са чином капетана и 15 одликовања. У 
току тих ратова, учествовао је у многим-
борбама са Турцима и Бугарима у Србији 
и Македонији, а са српскомвојском је прешао Албанију. Био је у Русији где је учествовао у 
формирању прве српске добровољачке дивизије. У Моски упознаје Станиславског што је од 
пресудног значаја за његово касније бављење глумом и позориштем. Из Русије је пребачен 
у Солун, учествовао је у пробоју Солунског фронта те у борбама за ослобођење наше земље. 
После Првог светског рата, Веснић је у Београду завршио Филозофски факултет. 

У времену после Другог светског рата, Веснић је доста енергије посвећивао позо-
ришту-глуми и режији. Играо је и режирао у Народном позоришту у Београду и Хрватском 
казалишту у Загребу, затим је био управник Бановинског позоришта у Новом Саду и позо-
ришта у Осијеку и директор драме Народног позоришта у Београду. Почетак Другог свет-
ског рата затиче Веснића у војсци. Бомбардовање Београда, 6. априла 1941, доживљава на 
дужности команданта IV базе противавионске одбране града. После пораза Југословенске 
војске избегао је заробљавање и дошао са породицом у Краљево, где је радио као професор 
Гимназије. У Краљеву је 1942.године одбио да се прими дужности председника општине те је 
затворен и отеран у логор на Сајмиште, па на Бањицу, и најзад у заробљеништво у Немачкој. 
По ослобођењу из логора, 1945.године, Веснић се вратио уземљу и једно време служио као 
потпуковник у команди артиљерије ЈНА, а после демобилизације, поново се враћа у Краљево 
где је директор Гимназије (од 1945. до 1947.) у којој и предаје српскохрватски и руски језик, а 
по потреби и друге предмете. 

У Краљеву је радио и у драмској секцији школе и Абрашевићу, али оснива и професионал-
но позориште у коме је управник, редитељ и глумац. Из Краљева одлази у Нови Сад, где је 
директор драме Српског народног позоришта, а ради и као глумац, редитељ и позоришни пе-
дагог. Затим одлази у Бањалуку где је управник Крајишког позоришта. Ту дочекује и пензију. 
Али, и као пензионер он се не повлачи из активног живота већ предаје на Вишој позоришној 
школи у Новом Саду и Вишој педагошкој школи, одсек глуме, у Приштини. Последње године 
живота проводи активно, радећи као председник Удружења носилаца Албанске споменице и 
председника Удружења бораца ослободилачких ратова Србије 1912-1918. године и као уред-
ник листа тог удружења. Радослав Веснић је умро 3.септембра 1980.године у Београду, где је и 
сахрањен. Носилац је више наших и страних одликовања и друштвених признања. 

Од 15. новембра 1990. године до краја 2002. Народна библиотека у Краљеву носила је ње-
гово име.
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МИЛАН ЂОКИЋ
Био је сликар, живописац, конзерватор. 

Годинама је обилазио манастире, чистио 
и копирао фреске. Откривао црте и резе 
древних записивача, налазио нове, потоње 
цртеже, тумачио за себе и своја поимања 
значења узрока и порука нишчих, богатих 
и несрећних, силних и убогих. Одболовао је 
исте болове које је боловао средњовековни 
живописац, веровао у вере светих записа, 
знак далеког и прошлог приближавао и оса-
времењивао.

Рођен је 22. октобра 1937. године у Чит-
луку, код Крушевца. Дипломирао је на Бе-
оградској ликовној академији 1960, у класи 
професора Недељка Гвозденовића. Наредне 
године излаже на Другом октобарском сало-
ну у Београду као најмлађи учесник. Магис-
трирао је 1962. на истом факултету. Највећи 
део живота је провео у Краљеву, као конзер-
ватор Завода за заштиту споменика културе. 
Био је један од оснивача Удружења ликов-
них уметника Краљева, Књижевног клуба 
Краљева и Хаику клуба Краљево. Таленат 
је понео од куће. Његова мајка је била први 
сликар наивац, а поред Милана Ђокића сли-
карски таленат су наследила и његова два 
сина, млађи брат и три братанице. Због тога 
се могло рећи да су Ђокићи најбројнија сли-
карска фамилија у Србији.

Увек се радо сећао наградног путовања у Париз, 1960. године. Тих двадесет и пет дана 
је константно ишао у Лувр, као и у друге музеје и галерије. Врло брзо је потрошио новац 
који је имао, па је непрекидно пешачио Паризом. Када је пошао у галерију у којој је била 
поставка Пикасових оригиналних дела, приметио је да му је једна ципела „зинула као код 
Чарли Чаплина„, рекао је у једном од својих многобројних интервјуа. Иако никада није 
напуштао фигуративно сликарство, знао је да каже: Слика мора да има неку скривену 
поруку и до те поруке мора тумачењем да се дође. Оно што није могао да изрази у сликар-
ству, преносио је у својим песмама издатим у три збирке. Укратко, био је песник у својим 
сликама, сликар у својим песмама.

Његова кућа у Пљакиној улици, била је не само место где је живео већ и отворени атеље у 
коме се одвијао друштвени живот једне уметничке средине. Није имао телевезор да би му одвла-
чио пажњу, али се са рачунара увек чула тиха духовна музика, која га је опуштала, покретала и 
терала на размишљање. Када је 1. фебруара 2017. године у Ђокићевом дому, који је део култур-
но-просторне историјске целине Пљакин Шанац букнуо пожар, у ватри у сликаревом атељеу су 
страдале годинама прикупљане бројне књиге из његове библиотеке и вредне слике овог уметни-
ка. Он сам у пожару је лакше повређен, а захваљујући брзој интервенцији ватрогасаца, у пожару 
није страдала читава кућа, иако је тешко оштећена. Изгорело је 50 слика које није могао да 
прежали, нити да надокнади, али се надао да ће оне које су му биле највише важне моћи поново 
да наслика, иако на други начин. Већ следеће године је преминуо у Краљеву.

Краљевчани су га поштовали и ценили због његове особине коју је сам описао: „Ни са ким 
нисам у завади. Такав сам као човек. Чини ми се да не бих могао ни са ким да се посвађам. Чак 
и ако дође до нечега, ја ипак волим да хришћански претрпим и да пређутим, јер неко може 
нешто у бесу и љутини да каже а да то не мисли. Ето, такав се трудим да будем!„.
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ПЛЕЈАДА НОВИНАРА
Краљево је Србији и некадашњој Југо-

славији дало невиђену плејаду новинар-
ских имена од који ће нека бити памћена 
док буде писане речи.

Наши суграђани су били: Станислав 
Сташа Маринковић, уредник Борбе и Наше 
Борбе, председник Удружења новинара Ср-
бије од 83-85; Мирко Ђекић уредник НИН-а 
од 82 до 87; Јован Арежина уредник Другог 
програма Радио Београда и в.д. уредника 
Радио Београда; Радисав Бата Гвоздено-
вић, легендарни уредник спортске рубрике 
Вечерњих новости; Петар Цока Лазовић, 
уредник спортске рубрике Телевизије Бео-
град; Владимир Маравић – Флегер уредник 
Ибарских новости с почетка шездесетих 
година прошлог века; Мија Сарић, уредник 
културне рубрике у тим истим Ибарским 
новостима, глумац и режисер Краљевачког 
позоришта; Драган Илић - Нишки, новинар 
Ибарских новости, песник и уредник „Ок-
тобра„; Миша Марић, новинар и глумац 
Краљевачког позоришта; Богдан Мрвош, 
новинар Ибарских новости, уредник часо-
писа Октобар и културне рубрике „Борбе„, 

ва РТС из Краљева и утемељивач „Дана 
Јелене Анжујске„ и Друштва Српско-Фран-
цуског пријатељства; Борко Гвозденовић, 
дописник Политике из Москве и Пекинга; 
Драган Бисенић, новинар НОН-а, Наше 
Борбе, Данас-а и некадашњи амбасадор 
Србије у Египту и Оману; Слободан Арежи-
на, први уредник емисије „Ово је Србија„ 
РТС-а, уредник Радио телевизије Војводи-
на; Јелена Петровић, добитница „Светозара 
Марковића„, највеће новинарске награде 
некадашње Југославије... и још десетине и 
десетине имена из плејаде врсних новина-
ра у редакцијама писаних и електронских 
медија широм некадашње Југославије, да-
нашње Србије и Краљева: Мирољуб Мишо 
Дугалић (Политика), Душан Дуле Стојић 
(Вечерње новости), Марина Миљковић 
Дабић (Портал Круг), Радмила Весковић 
(Портал Круг), Стефан Костић (Око ма-
газин РТС), Зоран Николић (Краљевач-
ке новости), Александар Саша Даишевић 
(Спортски журнал)...

књижевник и публициста; Миломир Краго-
вић, уредник Омладинских новина, Борбе, 
Осмице, културне рубрике Вечерњих но-
вости; Воја Благојевић дописник Полити-
ке, глобтротер и врхунски спортски пилот; 
Милан Глишовић – Глиша, дописник Ве-
черњих новости, први уредник дописништ-
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Половином прошлог века краљевачко Грађевинско предузеће Каблар, на тргу Солунских ра-
тника, који се тада звао другачије, започело је зграду за своје потребе, за дирекцију предузећа и 
смештај радника. Каблар је изградњу прекинуо због недостатка пара те је објекат стајао неколи-
ко година незавршен. Општина Краљево 1958. године оснива Угоститељско предузеће Турист, у 
замену за започети објекат Каблару уступа национализовану Тодосијевића зграду у улици Цара 
Душана и тада креће изградња хотела Турист.

Изградња новог хотела наметала се као потреба, јер су стари хотели Париз и Југославија 
имали укупно свега 25 соба на располагању и уз још три собе за преноћиште у гостионици Ев-
ропа у Краљеву је на располагању имало укупно, свега 60 кревета за путнике, туристе и друге 
госте. Изградња модерног хотела изазивала је велико интересовање у граду. Једном недељно 
председник општине је посећивао градилиште ради увида у ток и квалитет градње.

Пред пуштање у рад хотела организована је стручна обука за новопримљене раднике. По-
том и стручна екскурзија у хотеле Москву и Палас у Београду, Еспланаду у Загребу, Слон у 
Љубљани, затим у хотеле у Опатији и другим приморским местима. За Турист су набављени 
најсавременији намештај, опрема,прибор и инвентар тако да је, када је свечано отворен, 1. маја 
1960. године то био најмодернији хотел у овом делу Србије. Тада је регистровано Угоститељско 
предузеће Турист чији први директор је био Новак Луковић. Наредне године Турист је припојен 
Угоститељском предузећу Србија.

У почетку хотел је запошљавао 55 радника. Ентеријери су били модерно уређени, а у великој 
ресторан сали академски сликари Пиво Караматијевић и Петар Бабић урадили су зидну слику у 
специјалној техници диманзија 18 x 2,20 метара. Хотел је имао четири лепо уређене сале назва-
не по имена старих кафана које су се некада налазиле на простору новог хотела – сала Вардар, 
ресторан Европа… Смештајни капацитет чинило је 80 соба са 140 кревета. Хотел Турист је тада 
био разврстан у „А„ категорију.

У новом хотелу гостовали су чувени естрадни уметници, певачи и оркестри. У Туристу су 
међу првима певали Аца Трандафиловић и Вуле Јевтић, наступао оркестар познатог хармо-
никаша Рада Стојановића Лаповца, у великој ресторан сали организовано је уживо снимање 
изузетно популарног такмичења певача „Микрофон је ваш„ које је директно преносио Радио 
Београд…У увек пуној горњој сали оркестри су свирали само забавну и староградску музику и 
то је тако бивало деценијама…

Одломци из књиге „Краљевачке кафане„, Др Милана Матијевића.

ТУРИСТ
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МАТАРУШКА БАЊА
ВРЕМЕ СТРАВЕ И УЖАСА

Време је било лепо, а ја сам у Матарушку Бању пристигао бициклом. Возио сам преко 
Жиче, свратио сам и у истоимени манастир, о коме ћу, његовој садашњој порти, ускоро пи-
сати, Стигавши у Матарушку Бању био сам, заиста, запрепашћен. Нигде никога! Као неко, 
заиста, напуштено место. Сви су се житељи неким чудом изгубили. Нема их. Пошто је то парк, 
ја гурам бицикл поред себе, мада не видех никога кога бих, и возећи, могао да угрозим. Про-
лазим поред некада дивних вила које су сада напуштене, углавном без прозора и врата. Око 
њих се полако стварају депоније.

Једна од њих, вила „Козара„, је власништво Природног лечилишта и одмаралишта Мата-
рушка и Богутовачка Бања о коме, том предузећу, бригу води стечајни управник. Хотел „Тер-
мал„, некада најпосећенији у овом крају, ипак чувају и око њега клупе нису сасвим уништене.

„Капица„, удаљена од „Термала„ неких стотинак метара, на обали Ибра, уништена је до 
мере да ће, ако се неко прихвати да све то купи морати да уложи позамашна средства. Неки, 
који чувају Термал, припомињу да би Природно лечилиште и одмаралиште могао да купи 
неки богати Американац. Иначе, хотел је већ неколико година, најмање пет, затворен и про-
пада са све својим уметничким делима распоређеним по собама и холовима чија се вредност, 
опет кажу чувари, позивајући се на експерте из Завода за заштиту споменика културе, про-
цењује на више милиона евра.

Бањско купатило, са окрепљујућом сумпорном водом, такође је девастирано.
Онда сам се, после опаске чувара „Термала„, сетио шта је тај хотел некада био. Ту се није 

могло наћи место, све је по васцели дан било заузето. Свирала су по два оркестра! Ту су насту-
пале највеће звезде из СФРЈ. Наводим само неке: Мирослав Илић, који је певао приликом от-
варања хотела 1974, потом Тозовац, Оливера Катарина, Неда Украден, Мерима Његомир, па и 
Светлана Величковић, касније удата за Жељка Ражнатовича, наш сада нажалост покојни Лаза 
Ристовски, краљеваћки Ансамбл „Лукс„ и многи други. Речју, све ондашње певачке звезде, ако 
нису натупиле у „Термалу„, као да нису нигде наступиле. И, сада, ако било кога питате, зашто 
је „Термал„, који је сазидао и шести спрат (толика је била гужва да за госте више није било 
места), потпао под ово где је сада, нећете добити одговор. Сви су зачуђени.

Гурајући тако бицикл кроз парк у Бањи, питао сам се где су овде људи. Некада чувени 
ретсоран „Југославија„, на самој обали Ибра је застрашујуће напуштен. Хотел „Жича„ који је 
враћен својим пређашњи власницима, такође. Да ли неко живи у овом лепом месту. Није само 
„Термал„ био „пребукиран„. Парк је, такође, био препун људи веселог лица. Тих људи више 
нема. Или се скривају по својим кућама. Или ти људи нису никада ни излазили. Излазили су 
само гости. Али, сада више гостију нема. Истина, „Агенс„, специјална болница, и даље ради, 
али да ли је та установа довољна за све болести које су овде, у Матарушкој Бањи, биле лечене. 
И да ли ће успети да излечи и саму Матарушку Бању.

Драган Бајовић са портала Круг
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ВИЛА КРАЉЕВО
Изграђена је 1911. године у Матарушкој Бањи. У послератном периоду је име про-

мењено у «Браћа Маричић». Адаптирана је 1963. године да би у њеним просторијама 
био смештен Реуматолошко-гинеколошки стационар. Деведесетих година прошлог века 
послужила је као колективни центар за смештај расељених лица, а сада је празна и у при-
лично руинираном стању.

Иначе, Друштво за развој Матарушке Бање формирано је 1899. године. До Другог свет-
ског рата изграђено је више од 20 вила за смештај туриста: Козара, Морава, Столови, 
Ибар, Волга, Вилотијевић, Студеница, Карајовић, Луковић, Стојиљковић, Хелвеција, Кра-
гујевац, Максимовић...

Између два светска рата Матарушка Бања није било само излетиште краљевчана већ 
и њихових комшија крагујевчана. Због великог обима путника био је уведен чак и дирек-
тан воз Крагујевац-Матарушка Бања који је ишао сваког викенда и празника. Матарушку 
Бању и Крагујевац повезује и истоимена вила која се налази у Жичкој улици.

Први телевизор у Краљеву стигао је 
1954. године и његов поносни власник био 
је Миливоје Милићевић, штампар из Оби-
лићеве улице. Други телевизор је поносно 
стајао на улазу у кафану „Лондон”. Посло-
вођа кафане Бранко Игрутиновић увече би 
упалио телевизор, па су гости могли да пра-
те програм италијанске телевизије, али без 
тона.

Са ФБ групе Непознато Краљево

ПРВИ ТЕЛЕВИЗОРИ
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ГИЛИПТЕРИ
Ова реч из наслова има различита значења, али се обично употребљава у жаргону за некога 

ко је пробисвет, мангуп, несташан, шмекер, шерет или шаљивџија (зајебант). Таквих је било 
много у Краљеву, а има их и данас. Иза њихових догодовштина остану анегдоте које се дуго 
препричавају. На неке градске гилиптере нас је подсетио Раде Миловановић, познатији под 
надимком Куки.

Често су градски гилиптери играли пријатељске фудбалске утакмице против активних иг-
рача и ветерана Слоге међу којима је, исто било гилиптера. Скоро да није било утакмице, а да 
неко некога не насанка. Једном приликом познати градски берберин Перка Луче што је радио 
у „Солидности„ поред Париза, дошао је на једну заказану утакмицу. Пресвукао се и изашао на 
терен... Румац, тадашњи центарфор Слоге је снимио да је Перка оставио своје свилене чарапе 
у ципеле. Брзо је те чарапе увезао у тврде чворове, да није имало шанси да се поново развежу. 
Када се завршила утакмица, Перка је дошао до своје гардеробе и наравно да није могао да 
„опорави„ чарапе. Тако је босих ногу у ципелама по неком хладном времену отишао кући. 
Али, Перка је шмекерски све прећутао знајући да га је Румац израдио.

Тадашњи тренер Слоге, Спасојевић није дозвољавао да играчи на тренинге или утакмице 
долазе неуредни и необријани. На утакмице се одлазило у оделима или сакоима уз обавезну 
кравату. Тако једном приликом Румац после неке бурне ноћи, а пре првенствене утакмице до-
лази у недељу пре подне код Перке на бријање. Седа у столицу и док му Перка полако сапуња 
браду и образе, онако уморан задрема. Тај тренутак његове непажње искористи Перка и одсе-
че му кравату до чвора. Смота је и стави у свој џеп. Када је бријање било готово, Перка рече:

Ајде Руме, готово!
Румац се захвали речима: Хвала Луче!, а када се погледа у огледалу забезекнут рече: 
Шта је ово Луче, где ми је кравата?
Перка лагано из свог џепа извуче онај одсечени део кравате и стави је Румцу у горњи џеп 

сакоа, уз поруку:
Ево ти да имаш марамицу што личи на кравату!
Како се Румац снашао за нову кравату, не зна се. Али, ова слатка Перкина освета се дуго 

препричавала по Краљеву.
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ТАТА ЈЕ ВИДЕО ТИТА
(романтична историја Краљева)

Наслов уопште није зајебавање. Наиме, Друг је посетио моје Краљево пре једно 45 
година и успут посетио Фабрику вагона, чији је генерални директор био првоименова-
ни лик из наслова. Чак постоји и материјални доказ за то у трећем тому енциклопедије 
LAROUSSE (српско-хрватско издање од једно хиљаду страна) у одељку историја Југосла-
вије. Ту је и велика фотка у боји дотичне двојице, где мој ћале (у радничком мантилу) по-
казује неку машину и нешто објашњава матором, а овај пуши, клима главом и као капира, 
а у ствари га стижу сјећања како је јебаво другарицу Зденку на Сутјесци.

Ја сам у то време био четник. А и за то постоји материјални доказ у књизи „Носталгич-
на историја бивше и претходне Југославије„ (за странце). Ево одломка:

„Уопште се не зезам. Кад сам постао тинејџер, у осмом разреду основне школе (која се, 
иначе, звала Светозар Марковић, по познатом социјалисти који је написао књигу „Србија 
на истоку” и нервирао нас Велесрбе, који смо волели да смо на западу), елем, нас три ратна 
друга (Беко, Коста и ја) смо формирали четничку тројку. Претходно смо вежбали када су 
нас са школом водили у биоскоп да гледамо „Битку на Неретви” (жанр-партизански, реди-
тељ Вељко Булајић, главне улоге: Бата Живојиновић и Борис Дворник (а ко би други) – да, 
био је и Јул Бринер. Нас тројица смо, дакле, у себи, из све снаге навијали за четнике, који 
су на крају у филму (а и на јави) изгубили. Иако је један од четника био чувени Орсон Велс. 

Дубоко ганути, одлучили смо да у илегали наставимо традицију. Пошто је Костин деда 
изгледа био у четницима, Коста се наслушао херојских дединих подвига, онолико! И све 
нам их исприповедао на великим одморима. Са све шлагом на торти: како се форми-
ра тројка и како се полаже заклетва. Опремљени неопходним реквизитима (лично деди-
на кама и библија), искористили смо тренутак кад је музичарка увежбавала први глас и 
евакуисали се на набезбедније могуће место – женски WЦ. Ту смо обавили комплетну 
заклетву по ПС-у, са целивањем и рецкањем камом по рукама. И научили старо партизан-
ско правило - да непријатељ никад не спава! Који је тог дана био назочан у лику Тасићке, 
која није ни дошла на час, јербо је мучила бешика, него се одмах дохватила шоље у WЦ-у 
и ту, непримећена, мирно одслушала нашу сеансу.
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Проблеми су се даље низали филмском брзином. Наиме, Тасићкин ћале је био чувени 
заставник Таса, са службом у ЈНА у оближњој касарни. Дотичном је поменута Тасићка 
морала сваког дана да подноси рапорт о дешавањима у школи, па је тако друг Таса, увек 
спреман на бранику отаџбине, сазнао за нашу акцију. Сутрадан се попут фурије сјурио до 
директора школе и затражио да испише своју ћерку из исте.

„Зашто, побогу, друже Тасићу?” 
„Зато што је ваша школа постала четничко легло, друже директоре!” 
Да вам не причам шта је даље било. Мој ћале је таман постао генерални директор 

Фабрике и у партјској карактеристици није имао ни једну мрљу од свог ћалета, као неки 
други (пошто је деда увиђавно умро још пре рата), него му је то претило од рођеног сина 
и то четника! 

Срећом ћале је био мека срца, па нису пале батине.”
А кад сам напунио 18, ћале је размишљајући о мојој будућности дошао на спасоносну 

идеју:
- Учланићеш се у партију.
- Не пада ми на памет!
- Онда не рачунај више на кола.
Мозак је почео да ради попут дигитрона – и ја сам имао понеку Зденку!
- У реду! - продадох се док си реко кекс.

Зоран Танасковић

Осамдесетих година XX века се из Трста 
шверцовала кафа у Југославију јер кафе 
на слободном тржишту у земљи није било, 
или ако је могла да се купи, онда су те цене 
биле астрономске. И многи краљевчани су 
били део тог шверцерског ланца. „Минас„ 
и „Јакобс„ су били најтраженији производи. 
Неки су из таквог „бизниса„ стекли позама-
шан капитал који су уложили у нове посло-
ве (кафићи или трговинске радње, купови-
на локала...). 

Из текста објављеног у Дуги. Аутор Д. 
Симић

„У Трсту на улици којом тога јутра мар-
ширају колоне неиспаваних Југословен-
ских грађана који су са празним торбама и 
пуним џеповима домаће и стране лове тек 
изашли из мноштва аутобуса и јединог ју-
тарњег воза који сада саобраћа из Београда 
са Италијом. Трговине су још затворене, али 
они, као сви одговорни људи, хитају да још 
пре отварања, стигну на своја «радна мес-
та», баш као да су запослени међу врећама 
кафе и балама ко зна све какве разноврс-
не текстилне робе која ће се већ те вечери 
претоварити у оне путне торбе, напунити 
до врха или уселити у неке нове џакове или 
пластичне кесе. Сва та силна и невероватна 
роба само ће за часак испразнити тршћан-
ске дућане, да би се ови, већ сутра из неких, 
за ове купце, тајанствених извора, напуни-
ли до врха, мамећи нове жртве…».

ШВЕРЦ КАФЕ
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Број 16

ДЕТИЊСТВО
Понекад се запитамо, како смо преживели 

шесдесете и седамдесете године? Ако се осврнемо 
уназад тешко је поверовати да смо стигли довде.

Излазили смо из куће ујутро рано и играли се 
цео дан, враћајући се кад би се ,,упалила,, светла 
испред нечије куће. Врата на кућама нису била за-
кључавана, пили смо воду из бунара и често је неко-
лико деце пило воду из исте флаше. Нико није возио 
бицикл са кацигом. Делује страшно!

Сатима смо правили играчке од дрвета, пиштоље, 
мачеве, лукове а поготову смо обрађивали скије од 
две даске које би добили од неког или би их наба-
вили преко неких чудних канала.Уколико нисмо 
добро укуцали ексере са бока скије, где се налазио 
кожни вез то би нас опаметило, након падова који 
нису били ни мало безазлени. Понекад смо се бо-
рили до крви, ходали смо у модрицама и били смо 

навикнути да не обраћмо пажњу на те детаље. Ретко је неко неког цинкарио кад су биле тајне 
у питању а још ређе је неко знао где смо цео дан. Посекотине, ломљење руку и ногу, избијање 
зуба је била честа појава. 

Најлепше улично јело је била кришка хлеба премазана машћу а преко масти алева папри-
ка. Додуше било је избора хлеб са машћу (прилози алева паприка) и хлеб са машћу без алеве 
паприке и влажан хлеб а прилог шећер. Улично јело никад није било изгубљено и кад би пало 
у прашину, благо би смо дували или механички склонили нечистоћу и онда би га брзо појели.

Чудно, али смо увек имали нове пријатеље. Излазили би из куће и проналазили их, одмах 
заказивали фудбал на већ познатим местима. Кад нам је неко требао или нам је фалио играч 
за фудбал закуцали би смо на врата. Сећате ли се? Без питања! На своју руку! Сами у овом 
суровом и опасном свету! Без обезбеђења! Како смо уопште преживели? Имали смо и своја 
неписана правила. Дебели је увек био голман. Најбоља два играча никад нису смела бити у ис-
тој екипи. Најлошији играчи су играли у одбрани, они који су имали две леве ноге и шутирали 
,,шпицоку,,. Девојчице нису ни играле и веома су ретко присуствовале утакмицама.

Голови су били по два камена са обе стране или уместо камења јакне и врло често школске 
торбе кад се враћамо из школе. Један гол је по правилу увек био мањи од другог. Игра се до 
десет датих голова а у стварности је побеђивао онај ко да задњи гол пре него што падне мрак. 
Нисмо имали судије, сами смо судили а фаул је био само у случајевима ако се појави крв на 
колену, руци или било где. Никад није било офсајда и аута ако нема неке ограде. Често се меч 
завршавао ненадано јер се власник лопте наљути, узме је а ми останемо бесно гледајући за 
њим а било је и прекидања мечева ако се појави власник ливаде.

Возили смо бицикле, играли утакмице на свим равним површинама, седели на клупи, на 
огради или у школском дворишту и причали шта смо хтели. Сви смо се бар једном пријављи-
вали да играмо фудбал за неки клуб, али сви нису стигли да постану део неког већег тима. 
Гледали смо девојчице како играју ластиж али је изненађујуће да нико из моје генерације није 
знао правила те игре!

Наши поступци су били наши. Били смо спремни на последице. Родитељи тих година су 
стајали на страни закона, можете ли да замислите!?

Ова генерација је створила много људи који могу да ризикују, решавају проблеме и ства-
рају нешто чега раније није било, једноставно није постојало. Имали смо слободу избора, пра-
во на ризик, право на пропаст, одговорност и некако смо научили да користимо све. Већина 
нас је имала среће да одрасте пре него што су почели ратови.

Након рата су млади слободу заменили за мобилне телефоне, ролере, ријалити звезде и 
брзу храну. Радили смо много тога што нам сада не пада на памет. Шта више, ако данас бар 
једном урадите оно што смо ми стално радили - неће вас разумети.

Вук Вукосав Коњикушић



14

Столарска радионица „Јединство„ је основана 1932. године и била је део убрзане индустрија-
лизације која је захватила Краљево 30-их година прошлог века. После Другог светског рата и на-
ционализације, радионица је била у неком периоду самостално предузеће, а у другом део Дрвне 
индустрије „Јасен„. У златним годинама овог предузећа, већина хотела у Москви била је оп-
ремљена намештајем из „Старог Јасена„ и из ове радионице. Занимљиво је да је након оштећења 
насталих упадом демонстраната у Скупштину 5. октобра 2000. године у радионицама „Старог 
Јасена„ израђен намештај за скупштинско здање…

Радионица Радета Каличанина која се налазила у оквиру некадашњег предузећа „Стари 
Јасен„ је евидентирана као културно добро 2010. године, што значи да је до 2012. требало при-
премити документацију, али то није урађено и зато ми сада нисмо могли да интервенишемо. 
Одељење за урбанизам није упутило инвеститора да нам се обрати, јер по закону није ни има-
ло обавезу. Завод за заштиту споменика културе је пропустио рок да се „Стари Јасен„ утврди 
као непокретно културно добро – рекла је на седници Скупштине града директорка Завода за 
заштиту споменика културе, Катарина Грујовић Брковић.

Све у свему, Столарска радионица „Јединство„ није дочекала 90. рођендан, а Краљево и 
ми, Краљевчани, остали смо без још једног сведока историје. Сетимо се како је у Омладинској 
2016. године без трага нестала зграда некадашње општине… Нажалост, због овог сулудог бри-
сања историје нико заплакати неће, а још мање – одговарати.

Са портала Круг, Радмила Весковић

ЈЕДИНСТВО



15

Број 16

ИМПРЕСИЈЕ ИЗ ШОШАНИЦЕ
На десној страни пута према планини Гоч ка Столовима налази се засеок Шошаница кроз који 

протиче истоимена река. Посматрано са врха Столова то је дубодолина са доста ливада, шума, 
пашњака и косина. У селу је велико, старо и запуштено гробље, што говори да је овде некада жи-
вело доста људи. Некадашњи родови су Шалинићи, Понорци, Јолићи, Старчевићи, Живановићи...

И понекад се питам како су људи овде уопште и живели? Са данашње тачке гледишта рекла 
бих да су били срећнији, задовољнији, здравији него ми сада.

Задња кућа у Шошаници је кућа Живановића. Миљко и Милинко, отац и син већ дуго годи-
на овде живе сами. Пси, мачке и кошнице пчела су им једини пријатељи и комшије. Били смо 
први који смо распртили пут до њихове куће, што говори да до њих данима нико није долазио. 
И рекла бих, срећни су у овом беспућу. Њима тако мало за живот треба, а у разговору видим 
да су ван сваког дешавања и да је за њих време стало.

Немају ништа сем голог живота и трошне куће. Изгледа да нешколовани и неписмени знају 
да богатство не доноси срећу. Зато су рекла би и једини остали да у овом селу чувају ватру. До 
њихове куће смо се јадва пробили од великог снега и сметова који је на неким местима дости-
зао и преко пола метра.

Дан је био створен за планину. Небо је имало кристално плаву боју, коју не можете да ви-
дите нигде сем са планине.

А ми.....? Још увек и после годину дана живимо иза закључаних врата! И после годину дана 
нас убеђују да су «наредне две недеље кључне», битне да нам буде боље. Више се и не посећује-
мо, не грлимо, не љубимо, чак су нам и руковање забранили? Још увек нас убеђују да вирус не 
напада од понедељка до петка, само викендом? Да вируса у ски центрима и луксузним хоте-
лима нема, али зато у малим кафанама које притом имају душу, е баш у њима је смртоносан? 
Па су те исте кафане с› душом затворене!

Зато, протрљајте очи и бежите више из те зоне лудила у зону лепоте, да би то мало душе 
сачували! Лепоту погледа и предела не може да дочара објектив камере као људско око.

Ранац на леђа, пут под ноге и џааааадааааа из града!
Што више, то боље!
Јер, тек на врху видиш сврху!

Славица Цаца Павловић
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КРСТАРИ РУДНОМ НА КВАДУ

Однедавно, мештане десет планинских места на долазак поштара, упозорава нови звук, 
уместо мопеда, бука квадова; једно од њих је и Рудно на око 100 километара од Краљева. Са 
мопеда на квад – тако изгледа напредовање поштара на српским планинама.

Драган Андрић дуже од три деценије је на два точка крстарио Рудном. Од октобра 2020. 
године, земљаним путевима и ливадама носе га четири точка. За пошиљке не брине, јер нови 
љубимац има непромочиви пртљажник.

– Навикао сам на мопед, али ипак је ово лакше. Лакше безбедније, сигурније, брже се сти-
же до странака. Људима је занимљиво, нова ствар посебно младима. Него младих све мање 
има. Траже млади да возе, али службено је службено, не смемо да дамо – рекао је поштар 
Драган Андрић за РТС

Ипак, Рудњани се надају да занимљив призор није слутња на тежа времена за њихов крај.
– Надам се да нас неће заборавити за путеве, да ће и даље поправљати путеве и радити – 

каже Марија Миљковић са Рудна.
Писма и рачуни стижу и до последње куће на Рудну. А пошто зна сваког домаћина, може 

и на путу.
– Брз је био и до сада, али поготово сад кад је добио нову лимузину ову. Више нема изговора 

да не дође, сад мора да дође обавезно…- каже кроз шалу Младен Мартић из Рудна.
Једино кад је велики снег онда не може да дође, шта ће?, додаје Споменка Павловић из 

истог места.
И док зима не стави ново возило на прави тест, поштар са Рудна ужива у јесењим пејзажи-

ма туристичког краја. Али, само пола радног времена, јер другу половину, као једини запосле-
ни у пошти на обронцима Голије, мора да буде и управник.

 Немања Јаковљевић, РТС
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МИКРОФОН ЈЕ ВАШ
Песма „Била је тако лепа„ која је постала 

«лична карта» Драгана Стојнића, први пут се 
чула и постала победничка на манифестацији 
«Микрофон је ваш» која је одржана у Краљеву 
1964. године.

За певаче који су долазили из различитих 
крајева Југославије, организован је дочек у све-
же окреченој чекаоници железничке станице. А 
у чекаоници, нас неколико омладинки и омла-
динаца, који смо их, после упознавања и послу-
жења, упућивали на одредиште. Док смо чекали 
долазак следећег воза, забављали смо се пе-
вајући уз гитаре...

Тај први финални «Микрофон је ваш» за 
мене је представљао и додатно узбуђење, јер је 
нас неколико певало у ревијалном делу програ-
ма, уз пратњу оркестра Саше Суботе.

Био је то почетак мог гимназијског школовања и период када сам била најсрећнија, јер је 
још био жив мој тата, била сам један од најбољих ученика, учествовала у свим догађањима и 
приредбама у граду. 

Песма, игра и младост... и Краљево у коме сам у том периоду упознала Драгана Стојнића, Ар-
сена Дедића, Живана Сарамандића, Вице Вукова, Бојана Кодрича... и сањала неке друге снове.

Буба Станковић Рашковић
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У име наше школске генерације краље-
вачких гимназијалаца желимо да се још јед-
ном сетимо на нашег школског друга Предра-
га Живковића. 

Народну Основну школу уписали смо 
1942. године, за време немачке окупације 
Краљева. У овој школи, међу нама основцима 
упознали смо много школских другара. Међу 
нашим школским другарима били су и они 
који којима су немци стрељали очеве, а роди-
теи су нам причали да о томе не смемо глас-
но да говоримо. И Предрагу су немци стреља-
ли оца са другим људима у лагеру Државне 
железничке радионице. Предраг је растао као 
ратно сироче! Осећало се да је Предраг трај-
но носио ову тугу у себи.

Основну школу завршили смо 1946. гди-
не у ослобођеном Краљеву у Основној шко-
ли „IV краљевачки батаљон„, која се налази-
ла на овом месту, где се данас налази зграда 
Градске управе. 

Наше школско другарство, у ослобођеном 
Краљеву добило је нови полет. 

У послератним условима, наше босоного 
детињство на краљевачкој калдрми проводили смо чекајући у ред за воду на градским чесма-
ма из којих повремено цурила вода за пиће. У чекањима на ред пред пекарама за проју, а које 
се следовање према броју чланова породице делило на „Бонове„.

После завршених часова у школи, требали смо да учимо лекције, а књига није било. Учи-
тељи су нас у недостатку књига организовали у „ђачке кружоке„ у којима смо сви учили из јед-
не књиге и наглас се преслишавали. Заједнички смо писали домаће задатке. А после написа-
них задатака играли смо лопту „Крпењачу„ коју смо правили од старих крпа. 

По завршетку IV разреда Основне школе, у јесен 1946. године уписали смо се I разред Др-
жавне реалне гимназије, која се налазила у згради данашњег Музеја. Било нас је 600 ђака рас-
поређених у 12 одељења. У то време школовње у Гимназији трајало је 8 година.

Међу нама, истицао се и наш другар Предраг, који је знао да свира на хармоници. Причао 
нам је да га је отац Светозар учио да свира хармонку. 

Предраг је свирао на школским приредбама. Свирао је и када смо у колони одлазили на 
разне пионирске радне акције, на заливање новозасађених топола на плажи, преносили смо 
извађену калдрму са трга и улица на гомиле, која је склањана да би се поствљала „коцка„ или 
асфалт на тротоарима и улицама.

У овим временима међу ђацима је било популарно гајење голубова. Уз наше генерације 
било је 5 до 6 наших другара који су имали своје јато голубова. Међу њима је био и Предраг 
са својим голубовима. Ми смо, често после школскох часова долазили пред његов голубарник 
у Обилићевој улици да гледамо његове голубове, са којима се много хвалио. На рачун њего-
вих голубарских прича знали смо да се шалимо и добацујемо разне шаљиве досетке. Предраг 
се није љутио. 

Тако је пролазило наше босоного детињство на краљевачкој калдрми. 
У овако скромним условима одвијало се наше одрастање.
А наше одрастање одвијало се и на нашим ђачким матинеима на којима је Предраг, са ста-

ријим гимназијалцима, у ђачком оркестру, свирао популарне шлагере, фокстрот, слофокс, 
румбу, и друге популарне мелодије за плес. 

После завршеног III разреда полагали смо Малу матуру. 

ТОЗОВАЦ, МОЈ ШКОЛСКИ ДРУГ
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На Малу матуру Предрага је извела разредни старешина професорка земљописа Мирос-
лава Костић.

После Мале матуре део наше школске генерације је уписао средње стучне школе, у 
Краљеву и ван Краљева, а Предраг је са делом наше генерације наставио школовање у краље-
вачкој Гимназији. 

У завршним разредима гимназије Предраг се укључио у ђачки оркестар о отпочео да се 
бави музиком, свирао је на хармоници и био обдарен да чим чује нову арију шлагера или пес-
ме, знао је да је брзо увежба и свира нама на ђачким матинеима. 

Наша генерација је полагала Велику матуру 1954. године. 
Гимназијско одељење у којме је био Предраг на Велику матуру је извео разредни стареши-

на Јован Кричковић, професор руског језика.
После положене Велике матуре, уписивали смо факултете, војне академије и више струч-

не школе.
Из наше генрације Предраг и још нас двојица уписали смо Економски факултет. 
За време студирања Предраг је свирао и певао са разним кафанским оркестрима да би се 

издржавао на студијама у Београду. Све више се посвећивао музици и убрзо се афирмисао као 
популарни свирач на хармоници и певач народних песама.

Наша школска генерација била поносна када је на Такмичењу „Микрофон је Ваш„ Предраг 
победио певајући познати шлагер „Гранада„. 

Тком времена развио се у познатог и популарног естрадног уметника, солистичког певача 
народних и новокомпонованих песама и талентованог свирача на хармоници. 

Године 1962., током одслужења војне обавезе са Предрагом сам био у Школи резервних 
официра интендантске струке у Сарајеву.

После завршеног одслужења војне обавез Предраг се све више посветио музици, естрадним 
наступима и такмичењима у народној музици, писању текстова за песме и компоновању. 

Прославио се и као композитор великог броја популарних песама које трају и трајаће. 
На музичкој естради постигао је високе домете. Постао је велика естрадна звезда.
Добио је естрадно име Тозовац, по имену свога оца Светозара – Тозе, који је био веома по-

знати хармониклаши певач народних песама тридеседтих година прошлог века. 
Ми, као школска генерација поносили смо се Предрагом, и кад је приређивао своје кон-

церте, и кад је освајао естрадне награде и признања, и када је компоновао нове песме и када је 
примао бројна признања, одликовања, и када је постао Заслужни грађанин Краљева.

Наставили смо наше школско другарство на нашим бројним генерацијским дружењима у 
Краљеву и Београду. 

Предраг се одаизвао позиву Завичајног друштва „Краљево„ и помогао нам је да организује-
мо неколико дружења, такозване Кермесе у Башти „Ибар„. Био је и организатор са Завичајним 
друштвом више дружења у хотелу „Метропол„ у Београду. 

Предраг је више пута био организатор чувених Голубарских забава, заједно са доктором 
Мујом Поповићем познатим краљевачким хирургом, које су се одржавале током седамдестих 
година прошлог века у Краљеву и Матарушкој Бањи. 

Предраг је био белег наше школске генерације. 
Сусрети са њим били су украшени прегрштом његовић лепих жеља и искреног другарства 

према нама, његовим школским другарима.
У букету наших ђачких успомена, Предраг је био цвет који је мирисао другарством и ис-

креношћу, које је трајало. 
Наша школска генерација трајно ће чувати успомену на нашег Предрага.
За све што је учинио за нашу школску генерацију, за ширење естрадне уметности и наци-

налне културе, нека му је хвала!
Слава му!

у четвртак, 8. априла 2021. у Свечаној сали Градске управе,
у 13 сати, на Комеморативној седници,

прочитао др Милан Матијевић, дипл. ек., школски друг

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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РАЗВОЈ СПОРТА

О самим почецима организованог спорта у Краљеву има јако мало података, међутим они 
упућују да је прва модерна спортска дисциплина била стрељаштво. Почело је да се развија већ 
80-их година 19 века, а прво стрелиште се налазило у подножју Грдичке косе. Поседовало је 
сав асортиман за упражњавање овог спорта (фигуре за гађање, ровове за заклон показивача 
мета и читав низ других неопходних оруђа). Касније је подигнуто друго, веће и модерније 
стрелиште у Старој чаршији, при врху Карађорђеве улице (ту се налазио Салон намештаја „Ја-
сен„). Осим стрељаштва, популарна је била и гимнастика која се вежбала у оквиру Соколског 
друштва. Њихова вежбаоница се налазила у оквиру касарне „Цар Душан„, на месту данашње 
Леснине, да би се касније преселили у свој дом, назван „Соколана„.

Шах је, такође, имао своје поклонике, лов, смучање, бициклизам, али један од спортова који 
је добијао симпатије, пре свега младих Краљевчана, био је фудбал или „лоптање„, како се тада 
називао овај спорт. Према сведочанствима прву фудбалску лопту, тзв. крпењачу, у Краљево је 
донео коњички капетак Делић, пореклом из околине Шибеника, који је побегао из аустријске 
војске и после службовања у Београду дошао у Краљево.Прва лопта је купљена у Земуну, била 
је од коже, а унутра се налазила гума која се пумпала када је требало да буде употребљена. У 
почетку, није било организоване игре већ се играло стихијски на привременим локацијама, 
попут ливада. Услед потребе за правим игралиштем, приступило се изградњи једног које се 
налазило изван града (чаршије) у Дивљем Пољу. Налазило се преко пута старе железничке 
станице и ложионице, где се данас налазе железнички магацини и колосеци. Обично се играло 
у касним вечерњим сатима, док су се утакмице најчешће заказивале недељом. Такмичари би 
сами обележавали терен, а од комаданта 19. Артиљерског пука, пуковника Константиновића 
би позајмљивали клупе које су служиле као трибине. Међутим, терен на Дивљем Пољу није 
био једина локација за „лоптање„ већ је постојала још једна на простору „Дудињара„, где се 
касније налазила зграда „Електрокомбината„. Прве званичне утакмице одржане су на игра-
лишту у Дивљем Пољу између „Жиче„ и „Викторије„ из Чачка 1919. године.

Током времена, фудбал постаје све популарнији и почињу да се формирају први прави 
фудбалски клубови. Први који је формиран био је „Жича„, основан 1919. године, да би већ 
1922. променио име у „Ибар„. Његови играчи су наступали у дресовима отворено плаве боје, 
а такмичио се у лиги Крагујевачког лоптачког подсавеза и дуго је био првак Краљева. Осим 

СК „Ибар” из Краљева, слева надесно Јанић Драгиша, Мршо, Ђоко Пауновић, око 1921.
(Фотографија преузета из књиге Од вароши до града, Народни музеј Краљево)
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овог, убрзо су формирани и други клубови. Сумње полиције да фудбал окупља „црвене„ су де-
лимично имале основа, јер је нови спорт врло брзо постао популаран међу краљевачком тзв. 
напредном омладином и радничком класом. Они су се окупили у фудбалском клубу „Спарта-
кус„ који је недуго након његовог формирања, почетком 1926. био забрањен уз образложење 
да представља „комунистички клуб„. Но, убрзо је формиран нови клуб под именом „Класбор„, 
али и он бива забрањен. Коначно, формиран је Спортски клуб „Полет„, међутим он није био 
верификован и радио је полуилегално. Ово није последњи покушај комуниста да формирају 
свој клуб јер је 1931. године постојао Спорт клуб „Раднички„, чија боја клуба је била отворе-
но црвена, а играчи су носили пругасте црвено-црне дресове. Појавио се и читав низ других 
клубова попут „Јединства„, који је окупљао трговце и трговачке помоћнике, затим Спорт клуб 
„Морава„ (октобар 1930.), и поново Спорт клуб „Жича„ (1933.), а пред Други светски рат је 
основано спортско друштво „Омладинац„. 

Популарност новог спорта допринела је и формирању локалне фудбалске лиге, док су се 
касније краљевачки клубови такмичили у Западноморавској жупи „Крагујевачког лоптачког 
потсавеза„. У оквиру овог подсавеза такмичило се 27 екипа из Крагујевца, Ћуприје, Јагоди-
не, Свилајнца, Горњег Милановца, Ужица, Чачка и Краљева. Као највећи ривали сматрани су 
клубови из Чачка („Борац„ и „Јединство„). На игралишту у Краљеву гостовали су готово сви 
фудбалски клубови из Србије, али посебну пажњу је изазвало гостовање првог страног клуба. У 
питању је био познати бечки клуб „БАК„, који је посетио Краљево 1929. године где је одиграо 
пријатељску утакмицу са „Ибром„ и поражен резултатом 2:1.

Утакмице су се играле недељом, на „градском стадиону„, а неретко су биле пропраћене 
тучама и инцидентима. Тако на пример, на првенственој утакмици између „Мораве” и „Жиче” 
1933. године дошло је до, чак, две туче на терену. Према извештају у локалним новинама: 
„Судија савршено није хтео да види како су играчи „Жиче” В. Кузмановић и Б. Николић ша-
марима и песницама напали играча „Мораве” П. Бабића – незнамо хоћели зажмурити, савест 
дежурних Жупе и Подсавеза.”

Развој фудбала у Краљеву је заустављен 1935. године када је игралиште престало да по-
стоји, јер су изграђене Железничке радионице, да би крајем 1936. одлуком „Југословенског 
ногометног савеза„ из његовог чланства избрисан „Раднички„. Наводно је руководство „Рад-
ничког„ организовало бојкот једне утакмице „Ибра„. Један од покушаја оживљавања овог 
спорта је и формирање Спорт клуба „Железничар„ (1935.), чији су чланови углавном били 
радници у Железничким радионицама. Овај клуб је од „Генералне дирекције државних желез-
ница„ добио на коришћење плац који је преуређен у фудбалски терен, на којем су утакмице 
играли „Ибар„ и „Морава„.

У току Другог светског рата спортски живот у Краљеву је замро, иако је колабарациона 
влада Милана Недића настојала да одржи макар привид нормалног живота организовањем 
фудбалске лиге, али и свих осталих спортова. Међутим, услед ратних разарања и непрестаних 
борби, спорт ће своју афирмацију добити након рата и наступиће „златне године” фудбала 
у Краљеву, оснивањем фудбалског клуба „Слобода”, који ће убрзо променити име у „Слога”.

Војкан Трифуновић са портала Круг
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Не каже се узалуд да су фудбалски голмани као 
вино, што старији то су бољи. Ова констатација мож-
да и најбоље одговара опису каријере, лика и дела 
Душана Дуке Дукића, голмана Борца из Адрана. Он 
је најстарији активни чувар мреже у Србији. Међу 
стативама са 57 година! 

Сваког викенда можете га видети на утакмицама 
Рашке окружне лиге, петог ранга такмичења у држа-
ви. Дука је жива легенда Борца, Адрана, Краљева и 
околине, тешко да било који познавалац фудбала не 
зна ко је чувени Душан Дукић. Ради на пумпи, а када 
не ради - стоји на голу на утакмицама или тренинзи-
ма. И председник је клуба.

Елан за спортом и фудбалом га није напустио ни 
након 47 година трчања за лоптом, па се осећа се као 
тинејџер. Неко се једноставно роди такав, да живи и 
да воли живот. Да сваког дана узима оно најбоље од 
живота - сву позитивну енергију. То је Дукина водиља 
која га чини млађим него што му пише у крштеници.

Каријера овог необичног спортисте, ветерана, 
кренула је давно из Краљева, одвела га је врло брзо 
чак и до «Маракане».

- Све је почело 1974. у Слоги из Краљева, до 1980. 
сам био тамо, а од 1980-82, у омладинцима Звезде . 

Шекуларац је тада био тренер. Било је много занимљивих тренутака и анегдота са њим. Сећам 
се, баш ми је Шеки једном рекао: «каријера ће да ти траје докле год будеш живео спортски», 
јер сам ја баш волео да живим - отео се враголаст смех Душану. Имао је, каже, привилегију не 
само да тренира у Звезди, већ и више од тога у том тренутку, да гледа великане на голу сенио-
ра: Љуковчана, Дику Стојановића, Симеуновића...

За Дуку је Звезда била драгоцено искуство, али је морао даље, тражио је афирмацију у 
многим другим клубовима.

- После Звезде, 1982-84. сам био у Галеници, то је данашњи Земун. После тога сам отишао у 
Хрватску, у ФК Карловац, потом у сарајевски Кисељак, а онда је уследио повратак у Краљево у 
Слогу, па у Металац. Од тада сам променио још много клубова: Борац Адрани, Браћа Вуковић, 
Милочајац, младост Опланићи, а у Борцу сам последње 3-4 године као активан играч. Нигде 
му, каже, није било лепше него код куће.

Данас, после 1300 званичних утакмица «у ногама», животним и каријерним искуством, 
Дука с правом носи епитет живе легенде фудбала у Краљеву и околини. Не постоји место или 
клуб где га неко не зна. Душан Дукић је однедавно и председник Борца. 

НАЈСТАРИЈИ АКТИВНИ ГОЛМАН
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Број 16

ЧУДЕСНО СПАСЕЊЕ, 
КРАЉЕВО, ЗЕМЉОТРЕС

То била је ноћ, прелаз доба
Баш су утихнула бдења

И негде у мирисима мора
Упалио је воштаницу псаломик

И чувара овладао дозвољени
Дремеж и задоцнели пристигао

То била је ноћ, међу димензијама
Ратар под рефлектором сишао је

На њиву са које се није попео
И орање се преображавало

У таласе и призивало море и југ
А друм се од тога заталасао
То била је ноћ, и јека земље

Расечене као мачем више силе
И сва васељена пре поласка

Небеској литургији окупљена
Да нежно спушта димњаке са кућа

Црепове да баца меком сраном
То била је ноћ, деловање невидимо

Патрон куће придржавао зид
Док се младенац не нађе у рукама

Прозори добијају снагу и држе
Образи светих на себе узимају

Силу стихије и носе куће
То била је ноћ, кратер у светлу

Призвани су неки у клети
На молитву и покајање

Непосредно пре укора и промене
Темељи су измештени и президани
Зидови, нови кровови наткриљени

То била је ноћ, промене сенке
У којој је свака трулеж показала
И у којој се сва прелест макла

И маске, и лицемреје, и гордост
Отишле су са светом пређашњим
А у рекреираном остао је човек

То била је ноћ, Бога и човека

Никола Александар Марић 
(Повратак у Византију)
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