
IN MEMORIAM

ЗВОНКО МИНЧИЋ – ”ЧАВДАР“ 
1935 - 2006. 

Сети се Звонко! 
Срели смо се пре 50 година на школском кошаркашком игралишту у Пироту. Одбојкашко-
кошаркашки клуб “Партизан”, осваја друго место у Српској лиги. У тиму, заједно с тобом, 
били су: Александар-Цоа Видановић, Светозар-Беци Ћирић, Драгиша-Гилац Тричковић, 
Светислав-Црња Ћирић, Душан-Бачић Аранђеловић, Томислав-Мајтез Николић, Светозар-
Шпац Ивановић, Синиша-Баја Панић, Синиша-Кики Тасић... Говорио си о назаборавним 
утакмицама са: Црвеном звездом из Београда коју је водио легендарни Александар Гец са 
асовима Дермшаром, Андријашевићем, Калембером... са КК “Београд” у коме су играли: 
Кордаћ, Гордић, Лучић, Рајковић, Еркић...! 

Град Пирот је живео за кошарку. За време утакмице, улице биле су пусте. 

Сети се Звонко! 
Уз кошаркашку лопту, увек је била и књига. Твоје стручно усавршавање ишло је преко 
Фискултурне школе у Земуну, Више педагошке у Нишу до Факултета за физичко васпитање 
у Сарајеву. 

Са одушевљењем одлазиш на одслужење војног рока у Хрватску, Карловац, а одатле на 
Синај у састав снага ОУН. Бранио си боје Југославије у одбојци и кошарци. Понео си медаљу 
за војничке врлине коју ти је доделио председник ФНРЈ 1957. године. 

Твоји тренерски дани текли су од квалификација за Другу и Прву савезну лигу, преко 
пријатељских утакмица са репрезентацијом Москве и “Галата Сарајем” до гостовања у 
Бугарској, Чехословачкој. Кроз утакмице, ширио си пријатељске везе по целој Југославији – 
преко  “Домжала” у Словенији, “Младости” у Загребу, “Младе Босне” у Бања Луци, 
“Иванграда” у Црној Гори до КК ”Студент” у Нишу. Као педагог телесне културе у 
Економској школи у Пироту и Нишу, пленио си душу својих васпитаника. 

Из твог преданог и неуморног рада, израстали су кошаркашки асови као што су: Светислав – 
Кари Пешић, Зоран Лазаревић, Зоран Бојкић... Био си на Светском првенству у Љубљани 
1970. године када смо освојили златну медаљу! Учесник Олимпијаде у Немачкој, најбоља 
четири тренера СФРЈ. 

Где смо у свету кошарке данас? 
Пише се о кошаркашким звездама – колико су кошева постигли. Проценат шута из игре и 
слободних бацања, број скокова у нападу и одбрани... са тренером читав један тим сарадника 
– бележи се сваки корак, изгубљена или украдена лопта, све, све бележи тај статистичар. Да 
ли је негде записао колико си кошаркашких тренера изградио, колико си тренинга и 
предавања одржао, колико си младих у овај чаробни свет игре уводио? 
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Сети се Звонко! 
Али твој упорни рад се наставља отварањем спортског центра - ”Тренажера“ у родној кући у 
Пироту. Једини те врсте код нас. Основни принцип рада је превентива и припрема младих 
кошаркаша за сложене задатке у игри: корективна гимнастика, рад са отпором и скочност. 
Сећам се свечаности која је приређена у вези почетка рада овог Центра. Част да отвори врата 
”Тренажеру“ припала је Светиславу Пешићу, твом ученику, данас познатом тренеру у свету 
кошарке. Опрости што не стигох због мећаве! 

Сети се Звонко! 
За сав твој труд и резултате рада, стизала су нека симболична признања: награда града 
Пирота (Дан ослобођења), диплома за унапређење физичке културе у Срезу, признање 
Међународног саветовања, награда на ранг листи најбољих спортиста. 

Својој породици посвећивао си посебну пажњу, васпитању деце Саше и Тање, унука 
Андрије, Тадије, Алексе и Вељка, који уз твоју помоћ пливају, скијају, возе ролере... Све то 
уз помоћ животне сапутнице – Надежде! 

Даљи твој рад на усавршавању “Тренажера”, заустављен је од непредвиђеног непријатеља. 
Борио си се, подносио све ударце, свестан да се напади из дана у дан појачавају. Помоћ је 
стизала са свих страна: породице, пријатеља, кошаркаша од Пирота, преко Ниша, Београда... 
Светислав Пешић је и овога пута чинио све шта је могао да би смо савладали опасног 
противника. 

И данас смо дошли сви из твоје прве генерације, кошаркаши, пријатељи, професори. Још 
једино сећање на дане које смо на кошаркашким теренима проводили. 

Без тебе Звонко, наш тим никада неће бити комплетан. 

26. 01. 2006. 

Александар – Цале Керковић 
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