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Краљево добило победницу „Пимп зоне“
Петнаестогодишња Краљевчанка, чланица Женског фудбалског клуба
„Слога 036“, апсолутни је победник „Пимп зоне“ у Краљеву - 148 пута, за 60
секунди, испимповала је фудбалску лопту. Јована иде у финале и има шансу да у
Москву, на утакмицу Србија – Бразил, 27. јуна, у оквиру Светског фудбалског
првенства у Русији, поведе десет својих пријатеља. Такмичење, које уз помоћ
компаније „Kia motors“ организује Радио С, посетиће у уторак Лесковац, а затим и
Ниш, Чачак, Београд, Нови Сад, Сомбор, Суботицу, Крагујевац, Лозницу... након
чега ће се знати коначан победник.
Уочи такмичења у Краљеву, на којем су се појавиле играчице Женског
фудбалског клуба „Слога 036“ са својим тренером, помоћник градоначелника
Краљева Сретен Јовановић је истакао да је у нашем граду родна равноправност
заступљена, да наше девојке веома успешно наступају у својој лиги и да очекује
да Краљево победи.
Помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Радевић је захвалио
Радију С што је изабрао град Краљево да у њему организује такмичење и да нам
је изузетна част да баш наш град отвори надметање.
„Надам се да ће Краљево високо поставити лествицу да је други градови
неће моћи прескочити. Надам се да ћемо имати победника из свог града. Многи
врхунски такмичари попут кошаркаша, одбојкаша, фудбалера пошли су из
Краљева и завршили са светском каријером иза себе... После фудбала, кошарке,
бициклизма, боди билдинга, кик бокса, атлетике... у којима су Краљевчани били
успешни и освајали медаље, ово нам је изузетна прилика да имамо шампиона и у
пимповању. Другим градовима желим да се потруде да стигну Ктраљево, али да
то не ураде“, поручио је Радевић.
Будући да је Радио С, који покрива целу Србију и један је од најслушанијих,
покренуо ову акцију, Радевић сматра да је музика веома битан сегмент мотивације
свих људи, а посебно спортиста и битних тренутака у њиховим каријерама.
„Ви са Радија С веома добро знате колико можете да улепшате некоме дан
правом песмом у правом тренутку. Музика помаже и у добрим и у лошим
тренуцима, да погура људе да прескоче изазове који их у току дана чекају“, рекао
је Радевић, праћен звуцима Радија С који су били саставни део надметања
Краљевчана у пимповању.

