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На 1360 метара високим обронцима планине Хајле, од шест врела настаје река Ибар. Река 
је дугачка 276 км и већим делом свог тока протиче кроз уске клисуре, које чине један од 
највећих масива серпентинита у Европи. Тече кроз Косовску котлину и код Косовске Митро-
вице скреће на север, а затим се код Краљева улива у Западну Мораву.

Била је главна артерија немањићке Србије, па је због тога је још зову и Долина историје, 
Долина српских краљева и, према миту, Долина јоргована. Долина се сужава код Рашке, код 
старог града Брвеника, где полако улази у клисуру. На том месту налазе се манастири Градац 
и Стара и Нова Павлица.

Неколико километара даље, на месту где се у Ибар улива река Студеница, налази се и 
истоимени манастир, Студеница, задужбина родоначелника династије Немањића, Стефана 
Немање. Два километра низводно од ушћа Студенице у Ибар, наилази се на велики бук који 
„грми“, по чему је и добио име Грмчић. Овај бук дугачак је 70 метара, широк 3,5,  а дубок 6 
метара.

На путу Ибром, двадесетак километара јужно од Краљева, високи бедем и шест моћних 
кула града Маглича поздравља са стрме падине планине Столови. Овај град-тврђава припадао 
је цркви, а основна улога му је била заштита манастира Жиче и Студенице.

Поред богате историје, вредне истраживања су и бројне бање, између осталих Матарушка, 
Јошаничка и Богутовачка.

Ибар је окружен планинама. То су чувени национални парк и скијашки центар Копаоник, 
затим, већ споменути Столови и планина Жељин, а са друге стране Голија, која је од стране 
УНЕСЦО-а проглашена за природно добро изузетног значаја и резерват биосфере.

Извор: National Geographic
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Од како је окончао фудбалску и тренерску каријеру, Милоња Каличанин повучено живи у 
Краљеву. Овај крепки осамдесеттрогодишњи господин рођен је 1938. године у Сјеници. 

Каријеру је почео 1960. године у београдском Радничком, одакле 1963. године одлази у 
Приштину, где игра за истоимени клуб. После одличних утакмица у Приштини и Радничком, 
сели се у Турску у Бешикташ. Као одбрамбени играч наставља са добрим играма и 1966. годи-
не са Бешикташом осваја првенство Турске. 

Тадашњим скаутима нису промакле одличне утакмице Милоње Каличанина, па су га у лето 
1967. године ангажовали да игра за амерички St. Louis Stars у западној дивизији. У тадашњој 
америчкој фудбалској лиги играле су многе звезде светског фудбала, а свакако највећа је био  
Едсон Арантес до Насименто – Пеле, који је наступао за Космос из Њујорка. 

У историји „Звезде“ из Сент Луиса остало је записано да је 03. јула 1968. године одиграна 
егзибициона утакмица између Сантоса и Ст. Луис Старса. За Сантос је играо Пеле, најбољи 
фудбалер планете. Задатак да га чува добио је играч Ст. Луиса који је на дресу носио број 2. 
Био је то Милоња Каличанин. Успео је да га фер чува током целе утакмице, иако је Пеле по-
стигао победоносни гол за коначни резулат 3:2.

После утакмице, светски суперстар фудбала Пеле је у знак захвалности за одличну и фер 
игру, Милоњи Каличанину поклонио своје копачке. Овај јединствени сувенир свих ових годи-
на „љубоморно“ чува Каличанин, једини фудбалер са наших простора који је имао привиле-
гију да игра против најбољег фудбалера света.

Драган Благојевић

ОД ПЕЛЕА ДОБИО КОПАЧКЕ 
Милоња Каличанин (дрес бр.2) у дуелу са Пелеом
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КРАЉЕВЧАНКЕ ВОЗЕ ШЛЕПЕРЕ
Краљевчанке Мила и Радица, већ годинама возе 

највеће шлепере широм Европе и Азије, уживају у ду-
гим релацијама, кувају домаћа јела колегама на пау-
зама, стигну и да се дотерају, а шоферски живот не би 
мењале ни за шта на свету.

Иако је стриктна подела на мушка и женска за-
нимања одавно отишла у историју, неке Краљевчан-
ке су нас, ипак, због нетипичног одабира занимања 
поприлично заинтригирале. Даме које возе шлепере 
на међународним линијама, поправљају аутомобиле 
и камионе, производе котлове, раде као ауто-лима-
ри, шумари, столари, тапацирају намештај, уграђују 
прозоре-само су неке од становница Ибра, које могу 
да стану “раме уз раме” својим мушким колегама.

Ипак, нашу причу посветићемо двема дамама 
“мушког срца” , Мили и Радици, дугогодишњим про-
фесионалним возачима шлепера на дугим релација-
ма, које су нас својом појавом, харизмом и ведрим 
духом већ у старту у потпуности освојиле.

Иако, већ на први поглед потпуно различите, на-
кон више стотина хиљада километара проведених у 
кабини габаритних камиона, слажу се у једном- “ка-

мионџијско срце” јаче је од свих препрека са којима се једна припадница нежнијег пола може 
сусрести приликом вожње, али и то да одабир занимања нимало није утицао на њихову жен-
ственост- обе уживају у дотеривању, кувању, дружењу са пријатељицама…

Мила Видаковић, у својим раним тридесетим, објашњава да је још као девојчица била 
упућена на камион, с обзиром да су јој и отац и мајка били професионални возачи камиона. 
Иако је планирала да настави да се бави музиком, пре три године одлучила је да, ипак, крене 
родитељским стопама, што јој се, каже, испоставило као најбољи потез. Најчешће релације 
које вози су Италија, Аустрија, Белгија, Холандија, Француска, а често вози и до Данске.

– У шпедицију сам прешла пре три године. До тада, пуних десет година сам се бавила пе-
вањем. Никада се нисам покајала због тог “трансфера”, а добила сам и велику подршку поро-
дице. Недавно сам од италијанске фирме “ Orfeo Nogara” за коју радим добила и нови камион 
на који сам препоносна. У питању је „SCANIA R 500“, најбољи који постоји, прави гигант са 
хладњачом од 18,5 метара, открива Мила.

Када виде младу даму за воланом шлепера, каже, многи се, поготово у Србији, изненаде, 
а готово свакодневно добија “знаке” подршке на путу. -Када ме виде обавезно се насмеју и 
покажу ми “лајк” палцем, а посебно се одушеве када укапирају која је то “сила” од машине. У 
Европи, ипак, жене возачи шлепера нису реткост као на Балкану, можда их има око 30 проце-
ната- објашњава Краљевчанка.

Ипак, оно у чему највише ужива јесу дружења са колегама који јој се увек, каже, џентлмен-
ски нађу “при руци”. - Колеге су дивне, увек ми помажу при утовару и истовару. То су заиста 
незаборавна дружења. Док возим, волим да гласно пустим музику и певам, онако за своју 
душу народне песме. У паузама се праве и домаћи специјалитети у таландари. Ево, баш смо 
недавно правили одличан гулаш – кроз смех, додаје Мила.

Иако признаје да шоферски живот није лагодан, од камиона не жели да одустане све док 
је здравље буде служило. - Бити жена возач шлепера на дугачким релацијама дефинитивно 
није једноставно, али када нешто волиш дајеш све од себе. Овде видим себе и кроз неких десет 
година, само да ме, даће Бог, здравље послужи- наглашава ова млада Краљевчанка.

Радица: “Шофери су најбољи људи на свету!”
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Наша друга саговорница, харизматична Радица 
Рајовић Токалић, за коју колеге једногласно тврде 
да је “жена, мајка, краљица”, у свет камиона, такође, 
закорачила је веома рано, с обзиром да је и њен по-
којни отац био професионални возач. Ова дама ками-
он вози дуги низ година, али од када јој се пружила 
прилика да провоза танкера, он постаје њена велика 
страст. Тренутно вози за фирму “ Erwin” из Новог Па-
зара, а најчешће релације које “покрива” су Немачка 
и Аустрија, донедавно и Турска. Шлепер који вози 
добро је познат свим заљубљеницима у камионе - 
Мерцедес, МП4 Мега.

-Камионе и путовања заволела сам захваљујући 
мом покојном оцу, који ми је и највећи узор у живо-
ту. Дуго сам возила само “соло” камион да би ми пре 
неколико година, мој побратим дао да пробам тан-
кера. Моја деца знају колико волим камионе, па су 
ме старту подржала, а наравно ту је и финансијски 
моменат којем се обрадују када дођем кући са туре- 
своју животну причу, започиње насмејана Радица.

За колеге и шофере уопштено, истиче да су 
најбољи људи на свету без обзира на националност 
и верску припадност, а да дуга чекања на граници 
углавном прате и незаборавна дружења и шале, што свима помаже да се дуга чекања лакше 
преброде. 

-Колеге су праве душе, у овом послу се не гледа ко је одакле. Сви смо једно. Сви ми помажу 
и опходе се према мени са поштовањем, као да су ми браћа- појашњава Радица.

Иако се бави крајње “мушким” и незахвалним послом за једну даму, оно што нисмо могли 
да не приметимо јесте да је ова Краљевчанка увек дотерана “од главе до пете” као да је сате 
проводила код фризера, а не у вожњи танкера. Иако су јој камионске гуме и далека путовања 
“у крви”, љубав према домовини, тврди, прати је где год да отпутује.

-Искрено, ја много волим Србију и наше људе. Увек са собом носим све што могу одавде. 
Трудим се да, онолико колико је то могуће, користим само нашу гардеробу, храну, воду… Ма 
генерално, ми са Балкана смо најбољи људи на свету! Имамо највеће срце! У то сам се више 
пута уверила у овом послу- поносно истиче ова Краљевчанка, коју бисмо, сложићете се, крат-
ко описали речима “жена змај”.

Јована Ристић, www.zebra.rs
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РИБНИЦА

Рибница је место, које је имало душу врло специфичну у односу на остале делове Краљева. 
Та веза у Рибници између генерација је увек постојала, са пуно поштовања према старијима. 
Тај култ се преносио са генерације на генерацију, у разне области живота. Прва ствар која је 
ујединила Рибницу је „Задружни дом“. Подигнут је сопственим средствима и радом мештана. 
Ентузијазам  појединаца довео је до тога да се формирају многе секције које су радиле аматерски 
али је однос према обавезама крајње професионалан. Посебно је била активна драмска секција 
јер је имала велику салу са бином и позадини бине просторије за учеснике и гардероба. У овој 
сали гостовале су све највеће звезде бивше Југославије. Ту су се одржавале биоскопске преставе 
јер је кино пројектор купила „Кисекана”, и њим је руковао чувени Саво. Приликом приказивања 
постојале су две паузе, у којима смо хрлили ка посластичару Алији, чије су посластице биле фан-
тастичне. Шта рећи о белој алви!

Испред дома је била бетонска плоча величине боксерског ринга. На ћошковима плоче су били 
лампиони. У тим условима су се одржавали ноћни бокс мечеви. Посебан детаљ испред дома била 
је фонтана у коју су рибнички риболовци Меле, Врцо, Моцо и Раденко убацивали рибице. За све 
ове активности био је задужен чика Моцо. 

Испричаћу једну анегдоту везану за нашег чика Моца. На другом спрату дома налазила се 
мала сала у којој се гледао телевизор. Чика Моцо је наплаћивао улазнице и „руковао” ТВ пријем-
ником. Постојали су редови са столицама за старије, док смо ми деца седела на олаисаном па-
тосу. У то време приказивала се хумористичка серија „Музеј воштаних фигура”, у главној улози 
Миодраг Петровић Чкаља. Када сви поседамо и почне емитовање чика Моцо угаси светло. Убрзо 
се јави жагор и јачи смех због Чкаљиних гегова. Чика Моцо, упали светло и саопшти: „Ако се још 
неко насмеје утулићу телевизор!”

Једно време је школа Вук Караџић користила две просторије као учионице. Често смо играли 
фудбал испред дома, односно коцкица. На улазу у дом налазио се велики антре са стубовима где 
се у доњем делу налазила билетарница. Овде смо врло често после школе играли „ораса“, однос-
но „торбљичића“.

Боемски живот Рибнице одвијао се у кафани код Веселог где је у саставу зграде била касап-
ница Геце. Она се налазила преко пута ковачнице чика Лаза Лазаревића (чика Лазо је правио ко-
ванице сличуге) на Крушевачком путу. На по једну се свраћало и код Риста Ристовића где је сто 
био преврнуто буре, на коме се обавезно налазила салата од киселог купуса. Такође се одседало 
у кући Стајића, односно код Шише.

Интересантно је било дружење на тераси код Мића Трнавца до Мишове пекаре. На углу испред 
Мишове пекаре налазила се једина трафика у Рибници коју је држао Миљко Ташић. На тераси 
Миљковој био је окачен звучник преко кога смо слушали радио програм. Преко пута је била једина 
прехрамбена продавница где је радила продавачица Каја са лепо негованом косом. Испред Миљко-
ве куће и продавнице се налазила увала, где је увек била бара са шипражјем са устајалом водом. 
У Рибници су биле две главне улице. Једна је била Пролетерска која је ишла од Крушевачког пута 
кроз целу Рибницу до раскрснице код Пожаревца. И друга је Гочка којом је ишла пругица, од ста-
рог дрвеног моста на Ибру и пресецала Рибницу поред Кисекане и моста на реци Рибници и кроз 
имање Пироћанаца, правац Шлус, односно Гоч.

Мирољуб Божовић, одломак из књиге „Рибничка кафана Слога“
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Тијана Миленковић из  Краљева једна је од пет жена које тренутно лете на ваздухопловима 
Војске Србије. Током петогодишњег школовања растерала је све предрасуде и стереотипе испред 
командне табле летелица и постала нова дама међу војним пилотима. Пред таквим хероинама 
само је небо граница. Тијана је септембра 2020. године званично постала чувар неба над Србијом.

– Први лет највише памтимо на Војној академији. То се не заборавља. Није било страха него 
само огромног адреналина. Свакоме бих желела да доживи тај осећај. Поготово кад се спусти 
ниже, када је такав задатак. Такви задаци су, по мени, најлепши. То је нешто невероватно и неопи-
сиво. Мале висине, велике брзине, адреналин. Нема нервирања у кабини – описује Тијана.

Одрасла у Краљеву, на аеродрому у Лађевцима је проводила сваки слободан дан јер је ту радио 
и њен отац. Данас је у Лађевцима и база за хеликоптере Ми-35, који су и њена следећа жеља. 

– Војну академију сам највише уписала зато што ми је отац војно лице. Веома сам везана за 
њега и још од малих ногу сам била упућена у војску. Самим тим занимало ме летење. Још као мала 
у Краљеву имала сам прилику да идем на отворене дане летења. Њему је жеља била да буде војни 
пилот, али то није остварио. Никада он није вршио неки притисак на мене да ја дођем у војску. 
Међутим, када сам му рекла да желим да упишем Војну академију, био је одушевљен. Пресрећан 
је што сам постала пилот. Као да он лети. На неки начин испунила сам његову дечачку жељу – от-
крива Тијана, која је завршила Електротехничку школу у Краљеву. Ја сам Лађевце хтела јер је то 
борбена ексадрила, мало је необично оно што сам више од пет година желела, размишљала сам да 
би било лепо ту да радим. Заправо ми се и остварило. Мени је већина друштва у околини и сваки 
пут се и чујемо и шаљу ми слике, наводи Тијана.

Разлике у задужењима у односу на Војну академију има, али ништа што већ није видела током 
обуке.

“Мој радни дан састоји се од припреме дан пре, када нам детаљно објасне задатак, сутрадан 
имамо припрему пре лета и након тога следи лет и ради се планирано, после анализа иде припре-
ма за нови лет”, истиче Тијана.

Текст преузет са „Сиџа групе”

НЕУСТРАШИВА ТИЈАНА
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Из књиге Владана Виријевића 
„Краљево, град у Србији 1918-1941“, 
у издању Народног музеја и Историјс-
ког архива из Краљева изабрали смо 
и објављујемо неколико одломака о 
плажама на Ибру у Краљеву.

 – У данима летњих жега омиље-
но место окупљања Краљевчана била 
је река Ибар. Иако је у близини про-
тицала и Западна Морава, она није 
толико привлачила њихову пажњу. 
„Често мутна, тиха, топла и подмукла 
са својим бројним вировима. Једи-
но су је волели риболовци“, писао је 
краљевачки хроничар Добривоје Об-
радовић Кондис. С друге стране, воде 
Ибра биле су бистре, зеленкастоплаве 
боје, „са брзацима у појединим дело-
вима и тишацима“, дубине од два до 
три метра.

Сезона купања отпочињала је о 
Ђурђевдану и трајала до средине ок-
тобра, мада је код старијих Краљевча-
на постојало уверење да са овим ужи-
тком треба престати након Преобра-
жења, када се, како традиција каже, 
„преображавају вода и гора“.

На Ибру је постојало неколико 
плажа. У горњем делу града, код Ста-

ре чаршије, налазио се опасни дубоки вир, тзв. коловрат, који је представљао прави изазов за 
пливаче. Речни таласи овде су ударали у високу стеновиту обалу и, под правим углом, нагло 
скретали у другом правцу. Низводно од њега Ибар је улазио у „казан“, где се вода умиривала 
и лагано настављала свој пут ка плићаку код „Мирине чесме“, где се налазило омиљено купа-
лиште житеља кварта код кафане „Женева“.

Најопаснији део тока Ибра кроз Краљево налазио се у рејону „Ђавољих плоча“, између „Ми-
рине чесме“ и електроцентрале. Застрашујући назив овог дела реке, у чијем кориту је било мно-
го стена и подводних плоча, опомињао је оне који вештину пливача нису најбоље савладали да 
га заобилазе. Краљево је имало и „војничку“ и „руску“ плажу. На прву, која је била позната и као 
„официрска“, а налазила се између дрвеног моста преко кога је прелазила „Гочка железница“ 
и гвозденог друмског моста, долазили су на купање војници и официри. Како су се неки од вој-
ника, немајући купаће гаће, купали наги, ова плажа је имала и атрибут нудистичке. Тридесетак 
метара низводно од дрвеног моста, између два крака реке, налазило се мало острво, оивичено 
врбама и тополама, чије лепе и песковите плаже су биле „резервисане“ за гимназијалце. „Руска“ 
плажа, смештена између „војничке“ плаже и градске кланице, била је стециште руских емигра-
ната. Нешто ниже од ње, на ушћу реке Рибнице у Ибар, била је плажа на којој су се окупљали 
становници насеља Рибнице и аероколоније.

Главна градска плажа налазила се испод баште код електроцентрале. Шљунковита обала и 
плитка вода били су идеални за породице са децом и слабије пливаче, па су на њој биле највеће 
гужве. Ту су постојале и кабине за пресвлачење и два импровизована бифеа (код „тета Живке“ 
и Уроша Митића Мицка), у којима се, по приступачним ценама, могло освежити хладном ка-
безом, сладоледом, шљивовицом, пивом и салатама од парадајза и краставаца. Најјачи „удар“ 
на ову плажу био је недељом, када би градске улице и кафане скоро опустеле, а читаве породице 
се сјатиле на Ибар носећи у корпама и зембиљима шерпе са ручком. Док би се деца прскала, 
јурила или пливала по плићаку, а жене штрикале или препричавале варошке новотарије, „главе 
породица“ су у хладовини играле карте или шах, читале новине или безбрижно дремале.

НЕКАДА НА ИБРУ
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СТАТУСНИ СИМБОЛИПосле Првог рата првих поратних 
године на краљевачку калдрму прис-
тигла су три мотоцикла. Најпре је неки 
железничар набавио Вандерера, тзв. 
кајишара, код кога се точак, уместо 
ланцем, покретао кајишем, а убрзо су 
се мотоциклима подичили још и Дра-
ги Клонфер и трговац Миро Вуковић. 
Права манија мотоциклизма захва-
тила је Краљевчане у другој полови-
ни тридесетих година 20 века, када 
је у вароши било регистровано десе-
так различитих типова мотоцикала: 
Сакс, НСУ, ДКВ, ПУХ, ИЛО и други. 

 Као власници првих аутомоби-
ла у Краљеву након рата остали су 
упамћени Благоје Маринковић и 
лекар Раде Благојевић. Како је ауто-
мобил представљао ствар престижа, 
то су поједини трговци, угоститељи, 
индустријалци и занатлије, издвајали 
позамашне суме новца како би засе-
ли за волан. Испред њихових локала 
могли су се видети паркирани ауто-
мобили. Ако се има на уму то да је 
тридесетих година 20 века аутомобил 
коштао колико и пристојно опремље-
на двособна кућа у Београду, могуће 
је сагледати величину инвестиције 
звану шоферирање. 

Аутомобили разних марки и типова, као на пример: Фијати 501, 502 и 503, Форд „педа-
лаш“, код кога су брзине мењане помоћу педале, Шевролет тробрзинац, Опел, Ласалд, Вилус, 
а својом суперлуксузношћу и префињеним обликом одликовао се амерички „Бјуик“ Петра 
Богавца. У годинама пред Други светски рат својим возним парком, у коме су се налазили 
Опел Адмирал затвореног типа и Опел Капитен кабриолет, могао се подичити и богати индус-
тријалац Миљко Петровић Рижа. Већином су то били кабриолети са кровом од платна који се 
навлачио, и без грејања. Када почне зима или мразеви, аутомобил је мало ко користио. Они 
одважнији стрпали би у ауто више особа него што има седишта, како би им било топлије, а 
возачу и поред рукавица руке су трнуле од хладноће. 

Ипак, јединствена појава изражена кроз могућност управљања над простором и брзином, 
давала је особи која је возила осећај моћи и слободе, тако да је вожња представљала нескриве-
ни изазов за многе. Средином четврте деценије XX века општинска управа је, за прање улица 
и гашење пожара, прибавила камион цистерну марке Форд и један половни аутомобил који 
је најчешће употребљаван за превоз ватрогасаца на место пожара. Крајем двадесетих година 
XX века гориво, средства за подмазивање, резервне делове и остале потрепштине за моторна 
возила набављани су на двема бензинским пумпама. Једној „Шеловој“ коју је држао Владимир 
Илић, и другој, у главној улици, власништво Свела Бугарчића (Стандард оил), док су кварове 
отклањали у аутогаражи Благоја Маринковића. 

Пораст броја аутомобила у вароши узроковао је још једну модернизацијску новину, појаву 
ауто-таксија. Као први краљевачки таксисти помињу се руски емигранти Иван Карасев и из-
весни Анатолиј. Они су са својим лимузинама од године постали конкуренција Аљку, Ратку, 
Јаблану, Исидору, Милораду Весовићу, чика Рајку и другима који су, заваљени на кочијашком 
седишту, стрпљиво сачекивали путнике на железничкој станици или градском тргу. 

Одломак из књиге „Краљево град у Србији“ Владана Виријевића
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ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КРАЉЕВУ

ЦРНИ БОР ПАМТИ ЦРНЕ ДАНЕ
Краљевачка чаршија са тргом од 1990. годи-

не има статус културног добра које је заштиће-
но као просторна културно-историјска целина. 
На тргу је један црни бор који памти црне дане 
Другог светског рата. Он се сада опасно нагиње 
према баштама оближњих кафића.

Готово свакодневно пролазимо централним 
краљевачким тргом и зачудо да смо тек након 
једног узгредног разговора обратили пажњу – 
бор се заиста нагнуо под опасним углом.

Црни бор може имати животни век и до 500 
година. Проверавали смо, црни бор у центру 
Краљева није заштићен као споменик природе 
ботаничког карактера. Има мишљења да је бор 
заштићен као део заштићене краљевачке чар-
шије са тргом. 

Незванично се прича како су Немци за 
веме Другог светског рата на овом бору веша-
ли Краљевчане, те да је то прави разлог што се 
сеча бора не одобрава. Они који верују у ис-
тинитост ове приче показују на једну металну 
куку заковану у стабло. Међу њима је и Нецо 
Цвијовић, глумац овдашњи који одлучно де-

мантује верзију да је кука закована за потребе снимања ма ког филма у Краљеву јер је играо 
у свим тим филмовима.

Поузданих доказа нема. У нашем Музеју, Историјском архиву, Заводу за заштиту спомени-
ка културе нема података да су Немци наш црни бор користили као вешала. Нема забележе-
них сећања очевидаца (усмена историја), а међу преживелим осамдесетогодишњацима тешко 
је сада наћи сведоке очевице. Можда тако у сенци масовног стрељања из октобра 1941. године 
у колективном памћењу не остану сви појединачни злочини окупатора.

На старим фотографијама централног краљевачког трга лако се препознаје наш црни бор 
док је још био млад. Тек на једној од њих види се застрашујући призор вешања на вешалима 
која су Немци подигли између споменика и бора. Тако, ето црни бор свакако памти наше црне 
дане.

ИнфоКраљево 
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Драгомир Мирковић Флегер био је син релативно богатих родитеља, али данас само малоброј-
ни стари Краљевчани  знају да је био син, јединац краљевачког полицијског писара Љуба Мирко-
вића и његове жене Маре. Флегер се родио у Краљеву крајем 19 века… Швабе је баш мрзео, па је 
за време њихове окупације (током Првог светског рата)  у чаршији на сав глас псовао мајку цару 
Фрањи Јосипу, или би лети, сео пред неку од краљевачких кафана, најчешће пред Лондон где би 
узјахавши   столицу наопако и клатећи се из свег гласа певао и изазивао аустроугарске војнике, 
узгред их и псујући, па би се они оборили на њега и добро га испребијали. Онда би га натоварили 
на грађевинска колица, она са једним точком, и кундацима га набијајући у та колица одвозили на 
обалу Ибра – на данашњи кеј – и истресали га под обалу.

Али, ни последњег дана окупације, док су се аустроугарске јединице постројавале да напусте 
град, Флегер није остао миран. Са српском тробојком на рамену прошао је кроз центар Краљева и 
забо је на раскрсницу код кафане Задужбина , те позвао Србе да се радују слободи која само што 
није стигла, наравно са српском војском. Остао је жив захваљујући само тренутној доброти једног 
окупаторског официра, који је свог војника, када је овај већ подигао пушку, спречио да пуца…

Када је 14. априла 1941. године, поново окупирано Краљево, улицама Флегеровог града су 
марширали туђи војници. Од краја претходног светског рата много тога се изменило само је он, 
изгледа, остао исти.

Једнога дана Флегер је – идући неком од краљевачких улица (кажу да је то била баш улица 
Војводе Путника) – сустигао једну малу немачку јединицу. Он је испод ока погледао тврда војнич-
ка лица и туђе униформе, па је онда мислећи да нико од њих не разуме српски језик, а можда и не 
водећи рачуна о томе, повикао:

Мајку сам ј… вашем Фрањи Јосипу.Тако ћу мајку ј….. и вашем Адолфу Хитлеру! Неће још 
много воде протећи Ибром па ћу и вама видети леђа. Поново ћете бежати из Србије главом без 
обзира. Мајку вам вашу….!

Изгледа да је међу немачким војницима био неки фолксдојчер, или неко други ко зна српски. 
Углавном, неколико војника изађе из строја, окружи Флегера и поведе га ка центру града. Флегер 
се за тренутак умири, и смерно и мирно пође, а онда – наједном – поче да удара војнике који су га 
спроводили, тако да су падали свуда около. Онда сви присутни војници навале на Флегера, пребију 
га и поведу пред немачког команданта. Кажу да је канцеларија команданта тада била на првом 
спрату хотела Париз.

Зачуђен, командант је устао од стола, а Флегер како је већ лежао на патосу, склопи руке и 
– пужући према команданту, поче да моли да га заштити од немачких војника. Па кад приђе до-
вољно близу команданта, он га онако дигнутим рукама, склопљеним на молитву, грчевито стеже 
за јајца и уврну их. Овај јаукну од бола (дословно рикну као бик) а немачки војници притрчаше и 
једва некако, батинама, одвојише Флегера од свог команданта.

Кажу да је Флегер одмах после тога спроведен за Ниш и изведен пред немачки суд. Суђење је 
било кратко, а пресуда сурова: смрт!

Краљевчанину Драгомиру Мирковићу Флегеру ни гроб се у Нишу, где је стрељан, не зна. И у 
свом Краљеву је већ скоро потпуно заборављен.

Из књиге Рада Јоветића „Приче из старог Краљева“

ЛЕГЕНДА О ФЛЕГЕРУ
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БАРБА СЛОБО
Била би велика неправда према човеку огромног потенцијала, немирног духа, харизми 

коју је само он поседовао, хиљаду занимања итд. да остане незабележено као сећање на позна-
те Краљевчане. Нешто о Слобу Божовићу...

Родио се 1944.године у кући свога деде Васа, од мајке Владанке и оца Милорада у Рибници, 
у Гочкој улици, поред пруге за Гоч. Бомбардовање Краљева од стране савезника је преживео 
тако што га је стриц Михаило понео у наручју у Горњу Рибницу код дединог брата Новице. 
Отац Милорад у бомбардовању је погођен у лево раме и остао је инвалид целог живота са 
укоченим прстима те руке.

Детињство је Слобо провео као и сви Рибничани поред Ибра и на ливадама за фудбал. 
Фудбал је солидно играо и добро је скакао у воду. Згрчка му је био омиљени стил. Мајка Вла-
данка је била изврстан шнајдер, тако да се од остале деце издвајао по савршеној гардероби 
,,скинутих,, из тадашњих бурди (модни часописи). Имао је талента за цртање па га је то одвело 
да упише техничку шлолу у Краљеву. Због непоштовања школских правила био је искључен, 
па школовање наставља у Косовској Митровици, живећи код свог ујака Душана Поповића. За 
кратко време упознала га је цела Митровица, па се отац Милорад уплашио за његову будућ-
ност и пребацио га у Чачак да похађа грађевинско-техничку школу коју је успешно завршио 
1966 године. 

У то време је била реткост да се летњи одмори проводе на мору. Он је то себи приуштио. 
Тада се и јавила љубав према мору и животу на њему.

     Доста свог слободног времена је провео дружећи се са извиђачима одреда ,,Гочки пар-
тизани,,. Умео је да свира гитару и често је поред логорских ватри певао. У извиђачима је 
положио сва вештарства која су постојала, од пливања до кувара. По завршетку средње школе 
отишао је у војску,  после уписује архиктетуру у Нишу. Дотадашњи лагодан живот момка ве-
ликих прохтева прекинула је смрт оца Милорада. Вратио се у Краљево и наставио цвећарски 
посао свог оца, који је толико развио да му је доносио велике приходе. Поводио је дане и ноћи 
по Краљевачким кафанама, коцкајући се и забављајући са својим друштвом.  
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Број 19

Свега се брзо заситио и отвора ресторан ,,Хороскоп“. У то време осамдесетих резервација 
је била обавезна јер је било тешко доћи до места. У једној расправи са инспекторима опсо-
вао је председника Тита и за то добио тридесет дана затвора, који је одлежао у Краљеву. Дух 
и жеља за морем га води да купи велики глисер и да му да име „Дадо“ у знак љубави према 
усвојеном детету. Ноћи и ноћи је проводио са друштвом на рибарењу. Ти дани су побудили 
жељу да направи туристички брод за Јадранско море. Одласком на Корчулу и консултација са 
инжињерима који праве дрвене бродове, добија упуства за градњу и пројекат. 

По доласку у Краљево откупљује цео забран храстове шуме. Довео је предузимача за грађу 
и казао му да продаје све праве храстове, јер су њему за брод били потребни криви. Од тих пара 
је исплатио цео забран а њему је остала сва ,,крива,, храстова грађа која је била неопходна за 
прављење брода. Ангажовао је бродарске инжињере са Корчуле и изградња брода почела је на 
плацу куће у Радовановским ливадама. Све очи пролазника са чуђењем су била упрте у ребра 
и кобилицу брода. Идеја да се цео брод растави  и у деловима превезе на море реализована 
је уз помоћ његовог друга Аскета. У марини у Каштелима почела је финализација изградње. 
Помоћ будуће супруге Мирјане Капитановић је непроцењива, јер је радила у фирми везаној 
за одржавање бродова. Брод још није поринут у море а већ је цео Сплит причао Краљевчанину 
који прави кочу у марини Кремик. У склопу припрема за поринуће морао је стручно да се 
оспособи за рибара, па је 1987. године у својој 43 години положио испит за рибара. После по-
ринућа коче добија одобрење за привредни риболов и лов других морских животиња. 

      О том животу на мору и Барба Слобу могу се написати томови књига. Просто не 
верујући да један човек може све то да доживи у једном животу. То су приче које би само један 
Хемингвеј мога да пренесе на папир. Испричаћу један од доживљаја са рибарења. Испловили 
смо из Рогознице највећег рибарског села на Јадрану. Једно прелепо вече са звезданим небом 
на коме сија прелепи пун месец. Посаду су сачињавали Слобо, два морнара и моја маленкост. 
Моја супруга са два сина је остала у Каштелима са Мирјаном у кући. Чули смо се веома чес-
то радио везом. Кроз разговор сам схватио да нам је потребно три сата да дођемо у руту где 
ћемо потопити мреже које ће коча ,,Зодијак,, вући за собом око три часа. Све је говорило да 
ће кочарење до одредишне тачке Комиже на Вису бити прелепо и незаборавно! Почела је при-
према спуштања мреже у море. Преглед витла, даске које шире мрежу, саила, конопа... Ја сам 
био поред Слоба у кабини за кормилом. Једног момента је наступио неки чудни мрак. Слобо 
је прокоментарисао да ћемо ући у ,,неверу,, . Таласи су у моменту бивали све већи и већи а 
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киша све јача. Слобо је возио брод тако што је у таласе улазио под неким углом око 60 степени 
без обзира на правац кретања. Једнога тренутка су таласи бивали толики да су поклапали цео 
брод. Нисмо имали никакву комуникацију са морнарима. Сетио сам се једног интервјуа пус-
толова Звонка Молнара, када је на питање водитељке да ли зна да плива одговорио:  То уопште 
није битно! Тада сам по први пут осети моћ природе и сватио колико је велика и тешка борба 
човека са њом. После скоро два часа борбе, ,,Зодијака“ са таласима и невременом, море се 
смирило! Настала је права бонаца... Наставили смо са рибарењем и доста велику количину 
шкампи и рибе предали Италијанима у Комишком заливу у фабрици за прераду рибе. 

Рат је био на видику! Стигла му је дојава да ће му брод дићи у ваздух следеће вечери. У 
договору са својом супругом Мирјаном која му је спремила све његове ствари и папире и 
пребацила на кочу коју је довезао један морнар, како не би било нешто сумњиво, под окриљем 
ноћи испловио је из Сплита. Ушао је у међународне воде и кренуо пут Црне Горе у Бар, где се 
лепо снашао јер је од раније познаво многе мештане. 

Од последица сувише стресних ситуација добио је шећерну болест. Више није могао да 
плови. Продао је свој брод и вратио се у родно Краљево које је увек било део њега. Успео је да 
реновира ресторан ,,Хороскоп“ у који су врло радо свраћали стари Краљевчани. У њему се по-
ново јавила жеља да направи брод са којим би обилазио сва мора света. На плацу куће у Радо-
вановским ливадама поново је почео да ,,ниче“ велики брод. На кобилици брода су почела да 
се нижу ребра окренута у небо као вапај за великим морима. Нажалост овај сан није испунио 
јер је шећерна болест била јача од њега.

      Остаће легенда о првом Краљевачком бродару Барба Слобу Божовићу, необичном али 
надасве интилигентном човеку који је заорао једну од Краљевачких бразди. 

Мирољуб  Мики  Божовић

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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Број 19

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Димитрије Мита Митровић, син Миленка, краљевачког књижара и штампара, у писму од 8. 

септембра 1999. године, под називом: „Болно сећање”, упућено Музеју из Београда, где је живео, 
оставио је сећање на понашање окупатора после уласка у Краљево 6. новембра 1915. године:

„Хиљаду деветстопетнајесте године касно ујесен Немци су ушли у Краљево, а за њима до-
цније и аустроугарска војска. Немци су стравично на нас деловали оном њиховом виком, лупом 
гломазним чизмама и шлемовима на којима су стрчали копљасти шиљци који као да су претили 
потлаченом народу. Ми, деца, шћућурили смо се под скуте забринутог оца и мајке у страху шта 
ће сада са нама бити. У наше двориште на углу Хајдук Вељкове и Цара Душана улице увезли су 
пољске кухиње. Одмах су почели да откивају и ломе плотове да би ложили кухиње и за своју 
војску спремали храну. Журили су, и од грађана на брзину одузимали намирнице да прехране 
своје војнике и да потом хитно продуже и стигну српску војску у повлачењу Ибарском долином 
на Косову. Док су тражили по кући шта ће наћи од хране, затекли су нашу мајку у кујни крај 
шпорета, док је пекла хлеб. Јадна, чврсто је држала вратанца од рерне и сва усплахирена стално 
је молећиво понављала ’цен киндер’ (десеторо деце). То је научила стрина да им говори, коју је 
стриц Милан у отступању из Београда оставио код нас, а он даље продужио са војском. Ваљда су 
нашли нешто друго од хране, те оставише нашу мајку на миру, док је и даље одзвањало оно њено 
’цен киндер’. Никако ми није било јасно шта то мајка говори и моли.

Народ заплашен у ишчекивању шта ће се сада њему незаштићеном догодити. Сви су у кућа-
ма. Улице Краљева пусте. За сада нас нико од непријатељских војника озбиљније не злоставља, 
осим што су покупили све, махом старије људе (трговце и занатлије), да чисте пијацу и улице од 
балега њихових коња и осталог шљама који су за собом остављали. Тензија попушта. Најхрабрији 
бојажљиво излазе из кућа. Неки са кантом и тестијом одлазе по пијаћу воду из пумпи под обалом 
на спруду Ибра. Наш теча Мијаило Пешић, учесник српско-турских ратова и српско-бугарског 
рата у прошлом веку, дан-два по окупацији понео тестију за воду и да узгред прође кроз чаршију, 
не би ли што ближе сазнао каква је тамо ситуација. Враћајући се отуда, у пролазу поред наше 
куће, дозва мога оца – Миленко, иди да видиш шта ти је са твојом књижаром! Отац се брзо спре-
ми, пође према улици па се врати, узе ме за руку и поведе са собом ка чаршији. Успут ретко да 
кога сретнемо. Стигосмо до наше књижаре, врата широм отворена, излози полупани, а унутра 
јад и покор. Књиге све на поду. Тезге преврнуте служе као јасле и за њих везани они крупни теш-
ки немачки штајерски коњи. Под њиховим копитама лежи наше културно благо – српске књиге. 
Како ме је отац држао за руку, осетих како ме у грчу стеже својом дрхтавом руком. Подигох горе 
очи према њему, а сузе му лију низ образе:

–  Зашто плачеш тата? Он обриса подлактицом очи и образе од суза:
– Видиш ли синко шта су Швабе урадиле? 
Скиде шешир и као кад неко стоји поред одра свога најмилијег кога сахрањују, још мало 

ћутећи ту постоја уз пратњу рзања немачких коња из књижаре, лаганим скрушеним кораком са 
ове сахране кренусмо кући.

Мајка нас сачека на вратима кујне и по очевом изгледу као да је наслућивала шта смо у 
дућану видели, брижним упитним погледом нас је гледала. Отац се, пун очаја сручи на столицу, 
загњури главу у шаке, па ће рећи мајци:

– Даринка, све је пропало!
– Немој Миленко тако! Само нека су нам деца жива и здрава! Све ће ово проћи!” 

Народни музеј Краљево
Одломак из књиге „Одрастање у Краљеву“
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АЏИЋА КУЋА
Кућа Зорке Аџић представља јединствен пример фолклорне архитектуре и један је од најс-

таријих објеката некадашњег Карановца. Изградио је Јеврем Новаковић, познати краљевач-
ки земљопоседник и трговац, а 1922. купио је Михаило Хаџи-Алексић, председник Општине 
краљевачке. 

Зграда је приземна, са каменом зиданим подрумом, у који се улази испод дрвеног трема 
који представља специфичност и декоративни елеменат. Приземни део грађен је бондручном 
конструкцијом са испуном од ћерпича и блата, а сви унутрашњи и спољашњи зидови омалтери-
сани су блатним малтером и окречени у бело. Унутрашњост је подељена на ходник и три собе, 
подови су дашчани, а таванице од шашоваца. Кровна конструкција на четири воде, са дубоким 
стрехама, покривена је ћерамидом. 

Зграда има два улаза, главни са уличне стране преко трема и споредни са дворишне стране. 
На кући су постављени двоструки прозори, са декоративно обрађеним топлијама, који обез-
беђују довољно светла унутрашњости. 

Рестаурација Аџића куће је извршена 1976. године. Пројекат је направила Марија Домазет, 
архитекта. Том приликом извршено је више радова као што су санација темеља и пода, рекон-
струкција трема, димњака, степеништа подрума, замена столарије, кровне конструкције...

У згради је смештена Издавачка делатност Народне библиотеке Стефан Првовенчани.
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ПИКАДИЛИ
Када су се 1987. године у Краљеву у два различита угоститељска објекта десила два убиства, 

тадашња општинска власт је донела одлуку да се на територији града обуставља доношење доз-
вола и решења за рад нових кафића и клубова. 

Таква ситуација је Зорану Миличићу и Предрагу Вишњићу дала идеју да отворе клуб ван 
градске територије. Одлучили су се за Сирчу. У некадашњој Микинчевој кафани почели су ра-
дови на адаптацији постојећег простора. После седам месеци напорног рада, са другачијим ам-
бијентом и тематским садржајима, јула 1988. године почео је да ради ноћни клуб Пикадили. 
Радно време од 20 до 04 сата. Отварању овог клуба присуствовало је много краљевчана, далеко 
више од 200 колики је био капацитет преуређеног простора. За ту прилику су Зоран и Вишња 
обезбедили линијски превоз из града до Сирче, како би гости могли да се опусте уз неку чашицу 
више, а да у повратку не буду мета саобраћајне полиције.

Пикадили је врло брзо придобио симпатије многих градских „фаца“. У клубу се искључиво 
слушао блуз, рок и оно што је у том тренутку било популарно на домаћој и светској музичкој 
сцени. Улогу диск џокеја и музичког уредника имао је Симе, некадашњи гитариста популарног 
бенда „Перпетум мобиле“. У Пикадилију су се дешавале и живе свирке, а многи памте да су ту 
гостовали тада популарни Тони Монтано и бенд Пилоти.

Сходно називу клуба, на зидовима су се налазиле слике Лондона. Вишња као велики таленат 
за уметност је централни зид клуба осликао најпознатијим зградама светских метропола, корис-
тећи флуо боје. Када се укључивало неонско светло, добијао се тродимензионални ефекат, што 
је била посебна ентеријерска атракција Пикадилија.

После три године успешног рада, ово тадашње култно место многих краљевчана престаје да 
ради 1991. године. Саобраћајна полиција је почела све чешће да организује рације на приступ-
ној саобраћајници ка клубу, па су многи почели да одустају да долазе у вечерњим сатима у 
Сирчу. Због нерентабилности, стављен је катанац на место које је остало у срцима тадашњих 
генерација средњошколаца и студената.

Пикадили је кратко трајао, у времену које се памети као последње године неког срећног 
живота. 

Драган Благојевић
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ИЗБЕГАВАТИ РЕЧИ КОЈЕ СЕ РИМУЈУ

Нарочито у Краљеву важи правило да у комуникацији треба избегавати речи које се римују, 
посебно када се налазите у екипи оних који пажљиво слушају, и уз тражење да потврдите неку 
реч, налетите на „мину“. Кажу да је овакав вид шаљиве комуникације почео крајем седамдесе-
тих година, а и данас је актуелан.

Својевремено кошаркаш Џиги, његов пријатељ Гиле и потписник овог текста, наводно се као 
препиру на такси станици испред Дома друштвених, да би присутни таксисти чули и „упецали“ 
се на гласну расправу која је била у овом фазону:

... у Задру!

... е није, него у Шибенику!
И тако у круг, у Задру... у Шибенику... у Задру, у Шибенику..., док таксисти не приђоше да пре-

крате гласну препирку, да потврде прави одговор. Питају о чему се ради? Ми, као изнервирани 
питамо таксисте:

У ком граду је онај Бегоња давио војника? У Задру или Шибенику? 
Уз констатацију да ништа не знамо, таксисти у глас рекоше:
У Сплиту!
Када смо више пута од четворице присутних таксиста које смо добро познавали, добили по-

тврдан одговор „у Сплиту“, уследила је наша рима:
Ухватите нас за киту!
Они занемели... Гледају нас са неверицом пар секунди. Онда се насмејаше уз констатацију да 

смо их насанкали, окренуше се и погнутих глава одоше ка својим возилима.
Врло брзо се Краљевом проширила ова анегдота, па је Сплит у било ком контексту послужио 

многима да насанкају своје другаре. Да не именујемо једног краљевачког музичара који је знао 
за фору, па је хтео да испадне паметан у друштву, и уместо „у Сплиту“ одговорио: „У оном граду 
поред Каштел Сућурца!“. Аутоматски је добио риму: „Налижеш ми се к..ца!“.

Због римовања у Краљеву треба посебно бити обазрив. Избегавајте речи: Раде, јер може да 
вас `ебе поред каде, или иза Ладе; Буренце, јер може да вам улети ку..нце; Никако се не правите 
паметни да знате да је стара раса овце поред Праменке била и Цигаја, јер ћете некога да ухвати-
те за јаја... Бројеве два, седам и осам треба посебно избегавати, и никако се хвалити да волите да 
пливате уз помоћ пераја! Иако је популаран спорт, избегавајте да кажете да играте или гледате 
тенис... Никако не помињите да се аутобуска станица поред старог моста налази код дуда! 

Драган Благојевић
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Тридесетих година прошлог века на централном краљевачком 
тргу, на месту данашњег маркета Идеа, радила је кафана Корзо. 
Кафану Корзо држао је Светозар – Тоза Живковић (отац Предрага 
Живковића Тозовца) од 1933. до 1938. године. Тоза је узео у закуп 
кафану Империјал од Драгослава Антоновића – Цинцара. Локал 
кафане уређује у савременом стилу, по свом укусу. У овоме му 
је помагао стриц Светозар Живковић, познати краљевачки књи-
жарски трговац. Уређеном локалу даје нови назив Корзо. Кафана 
је добила назив по томе што је поред ње у вечерњим сатима про-
лазио краљевачки корзо. Локал је био простран, са 15 столова. 
Кафана је била позната по добром роштиљу. У пословима вођења 
кафане Този је помагала супруга Будимка – Буда. У кафани је 
радила послуга са два келнера, куварицом и кафе – куваром.

Ова кафана је уживала велики углед међу гостима. Имала је 
своје сталне госте. Пре подне трговци и занатлије из центра ва-
роши навраћали су на јутарњу кафу и ту читали новине. После 
подне и увече у кафану су навраћали млађи гости да чују лепу музику и Тозу како свира на хар-
моници и пева. Због ових гостију многи су кафану називали „момачка кафана“.

Занимљиво је да се улазна врата некадашње кафане Корзо данас налазе у Ковачима на кући 
покојног Миљка Пандрца, који је својевремено водио радњу Борац из Травника. Та трговина 
дечје опреме и играчака налазила се у близини хотела Турист.

Храм Светог Василија Острошког налази се у приградском насељу Кованлук, саграђен је на 
брду изнад реке Рибнице, са кога се пружа одличан поглед на  Краљево. Градња цркве Светог Ва-
силија Острошког је почела још 1993. године и потрајала више од деценије, тако да је освештана 
2005. године. Грађевину у моравском црквеном стилу пројектовао је архитекта из Крагујевца 
Радослав Прокић.

Од 9. до 12. маја 2015. године у храму Светог Василија Острошког налазиле су се мошти 
Светих бесребреника и чудотвораца Козме и Дамјана, где је велики број верника долазио на 
поклоњење моштима.

ПОГЛЕД ИЗНАД ХРАМА

ВРАТА КОРЗОА
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У ували између Миљкове куће и продавнице, и почетка  Пролетерске улице, изграђена је 
дрвена приземна зграда, односно кафана „Слога”. Раде Корићанац и Миодраг Јовановић су 
купили целу „циган малу” преко пута Наде крзнарке у Пролетерској улици. Ту су направили 
заједничку кућу, где су живели са својим супругама Стајком и Гаром. Врло брзо су направили 
дрвени монтажни објекат са називом кафана „Слога”. Имала је испред летњу башту, оивичена 
металном оградом и унутра са рамом за одлагање бицикала. Када је падала киша башта је била 
у води. Тада се у „Слогу” улазило преко импровизованих понтона, цигала и дасака. Увијена крпа 
је спречавала улазак воде унутар кафане.

Први незаборавни конобари су били Томо Петровић и Жико Јовановић. Томо се саживео са 
послом и људима и остао је све време веран „Слоги” до краја. Умео је да држи под контролом 
цео објекат. Врло често је преносио поруке, новац, ствари, са неограниченим поверењем. Жика 
Јовановића је живот одвео у другу врсту посла. Један од власника Миодраг Јовановић је веома 
брзо погинуо у селу Врби. Његову жену Гару је оженио конобар Жико Вујић и тако постао ортак 
Раду Корићанцу. У кухињи је радио чувени ћевабџија чика Цане Ђорђевић. Обновљен је и коно-
барски кадар са браћом Петровић, Рашо и Раде-Мргуд. 

После врло кратког времена „Слога” је постала „рибнички универзитет”. Било је то место у 
коме се  по први пут играо билијар, слушала жива музика, џубокс са плочама је прво овде ин-
сталиран, први јавни телефон, прва томбола, први аутомат за коцку...

Постојала је мала сала која је служила за ручкове за више гостију, односно за интимније 
друштво. И ми из фудбалског клуба „Карађорђе” смо је користили за састанке и за прослављање 
победа. Величину кафане не представља објекат, већ људи који кроз њу функционишу, дајући јој 
шарм и душу веома специфичне за нашу Рибницу. Шта рећи о „Професорима живота” првим 
гостима „Слоге” који су „изградили темељ” на кога су све надоградње биле дозвољене. То су ге-
нерације обилато користиле и на томе им хвала.

Ту поред „Слоге“ живео је Мишо Главинић пекар, чији је хлеб одгајио много Рибничана. 
Моча из чика Мишових плехова остаће заувек запамћена. Била је то личност веома омиљена у 
друштву и један од најцењенијих Рибничана.

Мирољуб Божовић 
(одломак из књиге „Рибничка кафана Слога“)

КАФАНА СЛОГА

Друштво у шанку
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ТРАГ
У једном од најпопуларнијих музичких ма-

газина „Џубокс“, 1983. године појавио се кратак 
текст о краљевачкој групи „Траг“. 

Испод наслова „Нешто као Bad Copmany“, 
аутор текста наводи да је трагајући за добрим 
групама у Краљеву налетео на заклете рокере 
који стилски свирају нешто што личи на Bad 
Copmany. Зову се „Траг“ а за чим трагају, објас-

нио је гитариста бенда, Симо Мурганић:
То се најбоље види из текстова. Пошто су претежно љубавни, могло би се рећи да трагамо 

за девојкама. Имамо доста реалистичних ствари о животу око нас... Имали смо доста свирки у 
Краљеву и околини, а летос смо свирали на „Рок маратону“ у Крушевцу.

На јединој фотографији коју су тада имали су: Бато (бубањ), Ацкан (вокал), Патак (вокал и 
бас гитара) и Мурга (ритам и соло гитара).

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КРАЉЕВУ
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ХРОНИКА 
САВЕ ЈАБЛАНА

Саво Јаблан је умро у деведесетитрећој 
години,  после само неколико дана проведе-
них у старачком дому. Кратко и  јасно...  Ос-
тавио је писани тестамент у коме је, све по-
танко, написао, коме шта оставља...  

 Наравно,  ту је био записан и цео прото-
кол за сахрану...  Музика на сахрани је била 
„програмска“: Ацо Намешталка са хармони-
ком и списак песама.  „Врбас вода носила Ја-
блана...“ – та под обавезно и још неколико. 
И никакве говоранције , није било. Нема ту 
шта да се прича...

Здравко је био начелник мурије, стари 
удбаш. Саво га је учио да хвата сомовину на 
Морави. Све лепо припреме, лескове штапо-
ме, мамце, ранце са хлебом, сланином и, на-
равно,  флашом ракије. Дружење је трајало 
све док Јаблан није приметио да  је Здравко, 
у туђој њиви, поред Мораве, убрао неколи-
ко печењака. Еј бре, начелник мурије, сас-
пео да га Јаблан ухвати у крађи. Он лично...  
И истрага је завршена на лицу места. Више 
се дружили нису. Саво је хтео да га прија-
ви мурији, али како да пријави њега, њему!?

Саво Јаблан, ни рођеном сину није 
праштао ситне лоповлуке, а камо ли да оп-
рости начелнику мурије. Давно је то било... 
Тек, Јабланов син је , из школе, донео пенка-
ло „Пеликан“ . Еј бре, пенкала је била пра-
во богаство. Није то могао свако да има.  Кад 
заденеш пенкало у сакоу, то му дође као 
„статусни симбол“ – поуздан знак да се ради 
о писменом човеку.

И кренула је истрага. Није вредело оправдање да је пенкала нађена , случајно, негде на 
путу и да није украдена... Тек, Јаблан је , те   шездесетиосме године, прошетао рођеног сина, 
кроз главну краљевачку улицу. Око врата му је окачио таблу на којој је писало, кратко :“ ЈА 
САМ ЛОПОВ !!!“ Народ се окретао, неки се крстили, и левом и десном... Високи, подадули 
жандар, кога су сви у чаршији,звали „Стриц“,  зауставио је  „Претисову“ бициклу, ту на краље-
вачкој калдрми, видевши Сава, његовог сина и ону таблу. Зашкрипале су гуме. Онај његов пра-
тилац, умало није завршио у прашини. То су биле оне  бицикле, са два седишта- „службене- 
полицајске“, па два жандара, возе исту бициклу и заједно гурају педале. 

Саво и не сачека да га ишта питају, одмах се ухвати за  џеп микаде сашивене од скраћеног 
железничког шињела и извади своју личну карту.

-„Ово са ЈА...“ – готово дрекну на оне жандаре, показујући слику из личне карте, „А ово је 
мој син, ЛОПОВ !!!“ – показа прстом на збуњеног дечака са оном таблом око врата.

Они жандари одмахнуше руком, некако ухватише равнотежу на двоседној бицикли и одја-
хаше низ калдрму.

У пензију је отишао рано... Пензија је била солидна, а и дуго је трајала. После су у селу при-
чали да нико није, да простиш, јебао мајку пензионом фонду, као што је то учинио Саво Јаблан. 

Злобници су говорили да је у пензију отишао превремено, јер није најбоље видео, а за же-
лезничара је вид битан. Кажу, није прошао на систематском прегледу. 

Било како било, тек пензионерске дане је проводио поправљајући сатове, онако самоук. 
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Имао је оно сочиво које се постави на око и нешто мало ситног алата. Посла је било јер, свака 
кућа је имала онај будилник са два звона. Сат је морао бити тачан, исправан и подмазан, како 
домаћин не би каснио на посао у Фабрици вагона. За домаћице, време није значило ништа, јер 
оне су, обично, доконисале, плеле шустикле и водиле аброве.

Пиштољ је имао...  Стари тројефејни, немачки „Лугер“.Купио га је „на црно“ од шверцера 
у неком возу, код Винковаца. Ископао је рупу између две рингловске цигле у зиду и ту је крио 
оружје, злу не требало. А онда је његова жена Милица, поскидала слике са зида, да би окречи-
ла кујну и ту је открила ону рупу у зиду са замашћеним „Лугером“.

- „Мићо!!!“ – тако је  Саво ословљавао свакога, јер му је било лакше да људе тако зове, него 
да им памти имена.

Онда би обично шмркуо ноздрвама, па наставио:  „То кад ти жена открије да имаш пиштољ, 
можеш одма’  да га бациш у Мораву...“

Тако је и било. „Лугер“ је завршио негде у таласима Мораве.
Авлија му је била педантна, уредно подигнута вињага са тамљаником, двориште покошено, 

цвеће поред стазе... Испод трешње су висили лескови штапови за риболов, окачени,  горњим 
крајем за гране, а на доњем би висила кофа или канта, напуњена каменом.  Тако се штап су-
шио и уједно, под теретом оне кофе са камењем, исправљао. 

За сомовину је био „доктор“. Мало, мало, па је под вињагом, висио  моравски сом, тежак и 
по неколико десетина килограма. Тек да види народ, који пролази улицом... Јер џаба ти је да 
будеш јак у риболову, ако не умеш да се хвалиш.

Тамо под стре›ом је био сложен алат: коса, грабуље, вила, секире... Све, под конац, окачено 
на ексерима... Нема, да нема... Они лошији домаћини су код Сава зајмили по коју алатку, ако 
им, којим случајем, падне на памет да  уреде дворишта или окрче врзину... Дешавало се да ме-
сецима не врате позајмљену алтаку, па чак и да, поново дођу по неку другу.

Онда их Саво Јаблан, одведе под ону стреју, скине, већ пожутело,   парче папира са ексера, 
натакне наочаре и званично констатује: „ Мићо, тог и тог датума, у толико сати и толико ми-
нута, узео си лопату, а ниси вратио !?“ Пре тога би, обавезно, шмркнуо ноздрвама, тек да наја-
ви нешто озбиљно и много важно.

Тамо, под вињагом , је била свадба. Женио је сина јединца. Оног истог, на коме је примењи-
вао „спартанско васпитање“, са почетка ове приче. Свадба је била домаћинска, онако како се 
, у то време, могло: поређају се астали, наместе се клупе, преко оне вињаге се постави најлон, 
за случај да, не дај Боже, удари киша или нека арлауџа.

У неки вакат, кад су сватови били већ подобро загрејани, комшија Вучко извади „Збројов-
ку“ и кроз вињагу избуши онај најлон. Било је то на другој строфи песме „Седамдесет и два 
дана, на мом срцу лежи рана...“ Саву , то не би баш потаман, али оћута.

Другог дана свадбе, онај ужи комшилук се окупи на доручку, онако мамурни и још, аман 
пијани. Саво их, опет, дочека и посади да свако седне на своје место. То је важило и за Вучка. 
И он је морао да седне, тачно тамо где је седео претходног дана, када је, погођен песмом, из-
бушио најлон на вињаги.

 А онда се отворило небо и поче киша, јака, да јача не може бити. И кроз оне рупе „калибра 
7,65 милиметара“ вода је, у млазу, ишла Вучку, право за врат. Тек да га научи памети.

И тако...  У старачком дому, Саво Јаблан, није могао дуго...
У  деведесетитрећој години „Врбас вода, је однела Јаблана...“

Раде Велизаров Ерац

СИЏА У АВГУСТУ МЕСЕЦУ СЛАВИ МАЛИ ЈУБИЛЕЈ
ИЗ ШТАМПЕ ЋЕ ИЗАЋИ 20. ЈУБИЛАРНИ БРОЈ.
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