
20-21. јул 2019. 
РТС „Шареница“ у Краљеву и Студеници  
 

Караван емисије „Шареница“, која се емитује на првом програму Радио-
телевизије Србије у јутарњим часовима суботом и недељом, уживо, стигао је и у 
наш град – у суботу, 20. јула, Ана Бабић и Слободан Шаренац поздравили су 
гледаоце из Студенице, а у недељу, 21. јула, из града Краљева.  

На централном градском тргу, Тргу српских ратника, гост „Шаренице“, али и 
домаћин овом необичном каравану, био је градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић. Пожелевши добродошлицу у наш град гледаоцима РТС-а, 
градоначелник их је, укратко, упознао са градом краљевског имена.  

„Краљево се развија великим корацима и за неколико година ће имати 
потпуно другачију слику у односу на период затворених фабрика, пропале 
индустрије и великог броја незапослених. Краљево је град који се убрзано развија 
- аеродром Морава је отворен на Видовдан, 28. јуна, када нас је посетио 
председник Републике Србије, гради се Моравски коридор, отварају се нове 
фабрике... Крвна слика града се у потпуности мења“, рекао је Терзић, подсетивши 
при том и да су у Краљеву одрасла три NBA играча, рођени бројни фудбалери, 
одбојкаши, да је Добривоје Божић, изумитељ модерног система кочења, одрстао у 
нашем граду, да су четири прве хармонике Србије из града на Ибру...  

„Поред тога што су Краљевчани добри у својим занимањима, они су још 
бољи људи“, с поносом је истакао градоначелник Краљева поручивши, у духу 
песама које су красиле „Шареницу“ – „у Краљеву се живи боље него јуче, а сутра 
ће се живети још боље него данас... то није обећање, то је нешто што ћемо 
испунити“. 

Крај Споменика српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. 
године, надалеко познатог „Милутина“, бројни музички посленици из нашег града 
својом песмом, игром и музиком употпунили су занимљиве приче о граду које су 
приповедали гости и домаћини „Шаренице“. Представљена је туристичка 
разгледница града и околине, говорило се о адреналинском, планинском, 
нарочито сеоском туризму, најављене су предстојећа туристичка, културна, 
спортска дешавања. Посебно место је заузео „Весели спуст 2019“, који ће 28. јула 
бити организован јубиларни тридесети пут. Били су ту и кочијаши и фијакери. 
Вратили смо се и у време Рудопоља и Карановца. Представљени су необични 
хобији, нису заборављени ни најбољи краљевачки ученици и њихове награде. 
Разговарало се са успешним спортистима, глумцима из нашег града... 

Гостовању у Краљеву, претходило је емитовање „Шаренице“ уживо из 
Студенице, испред средњовековног истоименог манастира, и то, како је истакнуто, 
у години обележавања осам векова аутокефалности Српске православне цркве.  

На овом светом месту бројни саговорници су нас вратили у 1219, на путеве 
Светог Саве, Светог Симеона... причало се о историјату Студенице, њеним 
реликвијама, Долини векова, седмовратој Жичи... Било је речи о културном и 
верском туризму, уз госте који су у Студеницу дошли из целог света... о 
средњовековној тврђави Маглич, манифестацијима у овом крају, сајму сеоског 
туризма. Били су ту и витезови, соколари, стреличари, израђивачи 
средњовековних оклопа и штитова, сликари средњовековних мотива. Власници 



домаћинстава која се баве сеоским туризмом представили су своје небеске оазе 
мира... Гледаоци су упознали Крстовград, јединствени туристички комплекс са 
неколико хиљада експоната из средњег века, средњовековном крчмом... 

Госте је дочекао игуман манастира Студенице архимандрит Тихон 
Ракићевић, који је говорио о Студеници, прелепом врту засађеном пре 830 година, 
а представио је и савремени пројекат дигитална Студеница, апликацију за 
мобилне телефоне и таблете са 3D анимацијама... 


