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НА СТРАЖЕВИЦИ ПОСТАВЉЕНА НАЈВЕЋА ЉУЉАШКА У СРБИЈИ

„Скај Свинг" никао на Српском Холивуду
Љуљашка висока пет метара на падини испод натписа „Српски Холивуд"
мамац за љубитеље адреналина
Српски Холивуд, сам по себи
права туристичка посластица, на
свој десети рођендан добио је
још једну атракцију љуљашку и
то највећу у Србији! Главни
„кривац за ову новину је Иван
Јаковљевић (33), познатији као
Иво Цар, који је деценију раније,
на брду Стражевица покрај
Ибарске магистрале, направио
Српски Холивуд.
Сигурно највећа љуљашка у
Србији, висока је пет метара (дужина ланаца износи 4,7 метара)
и на њој двоје одраслих може
истовремено да се љуља уживајући у погледу на Рудник и Острвицу. Нова љуљашка постављена
је тик поред старе
„адреналин" љуљашке, од које је
знатно већа, и самим тим љубитељима адреналина интересантнија, С обзиром да се налази на
падини која оном ко се љуља
дозвољава да лако ухвати залет
и да се вине небу под облаке,
„Скај Свинг" (Зку 5\шд) потпуно
оправдава свој назив. Од идејног
творца, Иве Цара сазнајемо да је
љуљашка потпуно безбедна, што
је и био приоритет од самог
старта.
Љуљашка је апсолутно безбедна за употребу. За изградњу
је било задужено предузеће
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РОЦЕ из Горњег Милановца, које
ми је доставило и атесте о варовима, материјалу, ланцима...
Надам се да ће посетиоци бити
задовољни и да ће се, љуљајући
се, бар на тренутак вратити у детињство рекао нам је Иво.

-

Популарна „адреналин" љуљашка, коју је пробао скоро сваки
посетилац туристичког чуда у
Мутњу, никла је испод натписа
„Српски Холивуд" у мају 2009, и
од тада се на њој љуљало
неколико хиљада људи. Прошле
године Иво је дошао на идеју да
изгради још већу љуљашку, а
његову замисао финансијски су
подржали челни људи предузећа
Рудник и флотација „Рудник", у
коме је Јаковљевић запослен,
издвојивши у те сврхе 200.000
динара.
И данас доста њих долази
управо због „адреналин" љуљашке, на којој због стрмог терена и
погледа који се пред вама пружа
док се љуљате, доживљавате
прави адреналин. Запазивши
одушевљење посетилаца, одлучио сам да направим још већу
љуљашку, Размишљао сам, ако
је већ правимо, онда да је направимо да буде највећа у Србији. Због великих трошкова изградње обратио сам се власнику

Контанга Дарку Вукобратовићу,
који ми је од срца помогао и који
ми од самог старта несебично
помаже. Помогао ми је око расвете, а 2010. године финасирао
је изградњу „Земље чаробњака
из Оза" због које се број посетилаца Српском Холивуду повећао
нагласио је Иво.
Подсећамо, Иво Цар, заљубљеник у природу и уметност,
рођен у Мутњу, где и данас живи
и ствара, постао је познат ја-

-

вности крајем 2007. године, када
је на брду изнад своје куће изградио натпис „Српски Холивуд", у
част седмој уметности. Пратећи
свој сан, „Чаробњак из Оза" је за
изградњу натписа подигао кредит
који је две године враћао, а
данас, деценију касније, Српски
Холивуд једно је од омиљених
места бројних излетника, туриста,
филмољубаца...

И.Ђурђевић
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