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ПОШТОВАНА ПУБЛИКО И НАШИ САБОРЦИ 

Велико вам хвала што сте препознали идеју фестивала, и дошли у броју који је правазишао сва 
очекивања. Направили смо 4. корак захваљујући вама који нас безрезервно подржавате и који 
одвајате ваше драгоцено време како би нам упутили неку критику, коментар, похвалу, идеју, 
сугестију... 

Пристизало нам је на хиљаде електронских писама, порука путем свих интернет канала фестивала. 
Сваку вашу поруку смо пажљиво прочитали и на највећи број одговорили. Пуно вам хвала на томе, без 
ваше подршке, фестивал не би био овакав какав јесте. Процене су да је овогодишњи фестивал 
посетило у 3 дана до 120.000 посетилаца, што је импозантна цифра. На најбољи могући начин 
обележили смо велики српски и светски јубилеј, 600 година Манасије са 600 витезова, у пријатној и 
достојанственој атмосфери, без инцидената. 

Фестивал је ове године, на основу ваших коментара и реакција, вероватно најбоље организован до 
сада. Али има још много да се ради и доста тога да се мења, како би фестивал био још бољи. 
Буџет фестивала је јако скроман, у рангу доста мањих манифестација. Фестивал је бесплатан за 
посетиоце, и да нема малог броја спонзора који подржавају нашу идеју од почетка, као и многобројних 
појединаца, волонтера, организација, фестивал не би опстао до данас. Да би фестивал напредовао, 
потребно је да комплетно српско друштво више препозна идеју, као и спонзори, како би фестивал и 
даље био бесплатан за посетиоце, и како би сваке године унапређивали локацију на којој се фестивал 
одржава, програм и садржај били још атрактивнији - на понос свих нас. 
Од једне непокошене ливаде 2015. године, та иста ливада је 2018. године примила преко 100.000 
посетилаца из Србије и света. Срце нам је пуно што данас Манасија и околина сијају неким новим 
светлом. Унапређена је инфраструктура самог манастира, прилазних путева, других путева који воде до 
Деспотовца, целокупна локација фестивала... урађена је велика промоција Манасије и Деспотовца 
широм света. 

Жеља је да се амбијент Манасије и даље унапређује, како би привлачио госте током целе године. Све у 
циљу како би Манасија и Деспотовац могли још боље да дочекују туристе који их посећују у све већем 
броју. 

Највећу захвалност фестивал дугује манастиру Манасија и мати Павли, без којих овај фестивал не би 
могао да постоји, иницијатору идеје о фестивалу који ће на најбољи могући начин обележити велики 
јубилеј 600 година Манасије. Достојанствено смо обележили велики јубилеј, оживели смо сећање на 
великог српског државника деспота Стефана Лазаревића и подсетили се на богату српску 
средњовековну историју, истовремено упознали средњовековну културу дригих народа и земаља 
учесница фестивала.  
Урезали смо у многа срца Манасију, велики број посетилаца из Србије и целе Европе, Ирана, Судана, са 
нестрпљењем сваке године поново долазе у Манасију, и долазиће. 

Идеја не би могла да се оствари без великог залагања витешког удружења Beli Orlovi / White 
Eagles, Lokalna samouprava Despotovac и њеног председника Николе Николића, Turističko-sportska 
organizacija Despotovac, који су заједно са нама градили фестивал, и даље граде. Веома смо захвални 
становницима Деспотовца и околине што трпе блокаду града 3 дана, активно учествују у подизању и 
очувању фестивала, широм отварају руке за све госте из Србије и света. 

https://www.facebook.com/vitezovibeliorlovi/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/vitezovibeliorlovi/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/lokalnasamoupravadespotovac/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Tsodespot/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Tsodespot/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
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Причу су препознали и наш покровитељ и спонзори, Министарство трговине туризма и 
телекомуникација, Triglav osiguranje Srbija, Komercijalna banka ad Beograd, као и у локалу Auto Kuca 
Tasic из Јагодине, Лимес телекомуникације, без чије помоћи би се фестивал спорије развијао. 
Велику захвалност на огромном ангажовању дугујемо аутопревозницима  
Globus Despotovac и Алба турсу који су одрадили фантастичан посао ове године превозећи преко 
50.000 посетилаца од Деспотовца до Манасије и села Буковац, готово беспрекорно. 

Велико хвала компанији Alma Quattro која је публику позивала билбордима и свим националним 
емитерима ( Radio-televizija Srbije, RTV Pink, PRVA, O2.TV, Happy TV, и регионални Studio B , ТВ Ресава) 
који су емитовали најавни спот фестивала како би оабевстили Србију о манифестацији. 

Велико хвала и свим волонтерима и људима добре воље, који су помогли ову велику причу, младим 
волонтерима из Деспотовца, екипи Еко фан кампа из Крагујевца који су подигли камп на један виши 
ниво, Црвеном крсту из Деспотовца, медицинским екипама, Slavisa Ivanovic Ska-team српској 
каскадерској академији и каскадеру Arsha Aghdasi из Ирана и његовом тиму на спектакуларним 
представама.. 

Велико хвала свим нашим гостима из Европе и света што су употпунили овај догађај својим 
присуством. 

За тако лепу слику фестивала шира јавност не би могла сазнати и видети да није било вас који сте нам 
слали ваше фотографије, да није било великог броја професионалних фотографа, камермана, медија 
који су лепу причу лансирали у свет... Хвала Sinisa Ljubisavljevic, Goran Jordanski, Vladimir 
Milicevic, Danijel Milic, Андрија Ракић, Дамјан Миладиновић, Goran Stojkovic, Иван Алексић, Ivan 
Radosavljevic, Djordje Asanovic, Walter White и многобројни остали фотографи и посетиоци који су нам 
слали слике у великом броју... 

Албум који смо објавили је скраћена верзија где се налази микс фотографија од набројаних фотографа, 
поједине су даље преузимали светски медији... 

Шаљите нам и даље ваше сугестије, критике, коментаре, похвале, покуде.. Хвала вам пуно на 
учестовању и енергији да сваке године прелазите километре и километре како би се окупили у нашој 
Манасији. 

Желимо вам свако добро, срећу и здравље, видимо се наредне године на 
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ВИТЕШКИ ПОЗДРАВ! 

Ваш организациони тим фестивала. 

 

  

 

  

https://www.facebook.com/TOSrbija/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/kombank/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Auto-Kuca-Tasic/1461170360795731?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Auto-Kuca-Tasic/1461170360795731?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/globusdoo/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AlmaQuattro/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Internet.portal.RTS/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rtvpink/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PRVATV/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/O2.televizija.srbija/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbSuh56hXhopb9LBFa50vX2eHNqsRT7eJEhk6YqgUz-gdVKx9HkkHzzT9MbuKTqPbs2QLyFTYTZRct75JDVUL9ZbA9LbLN2FnWY6LZZm9QAee2GJNrif9RufXzHORSxT0_4efWOxmqI78o6VSfkTNxIX9VzmgtXbpGG7m93aznFU0E98VDVw&__xts__%5B1%5D=68.ARB2RcBONxWABf8AFoASBBejr8831k7vpcUPkb2P3kGK_SkmPQJAbecrFkPAbtn5xsm5dagISN8KVprw9drpMlNUOLKxMzYuRZstBT7zC_qFlwE5ffbpUUgo9h2Yu28wXhtP-gP_hZKBFhvybcFGRzd5irCmYH7Xbb0nDhPlzxw44TNnVnNnWg&fref=mentions&__tn__=K-R
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