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ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА IV 
 

Брзина је способност извођења покрета или кретања максимално могућом 

брзином за дате услове при чему се претпоставља да спољашњи отпор није 

велики и да активност не траје дуго, како не би дошло до замора. Значајна је за 

поједине дисциплине планинарства као што су планинарска оријентација и 

планинско трчање. 

Прецизност има значаја код спортског пењања и алпинизма. Дефинише се као 

способност извођења тачно усмерених и дозираних покрета, опажања 

простора, оцене растојања. Може да се подведе под сегмент координације. 

Издржљивост је од значаја за највећи број дисциплина у планинарству. 

Традиционално планинарење, али и планинско трчање и планинарска 

оријентација изискује издржљивост мишића трупа и ногу.   

Издржљивост је способност спортисте да одржи одговарајуће оптерећење што 

дуже, тј. да се што више одупре замору без смањења тренажне или 

такмичарске ефикасности. 

Способност коју означавамо као дуготрајну издржљивост дефинишу напрезања 

која трају од три минуте до једног сата. Издржљивост се дефинише као 

способност да се нека активност врши задатим интензитетом дуже време без 

смањења ефикасности. Познато је да се енергија потребна за наведено 

напрезање може ослободити само аеробним енергетским процесима који су 

једини способни за дуготрајно истовремено обнављање потрошене енергије. Ту 

издржљивост омогућавају кисеоник који у мишиће долази из ваздуха и 

одговарајућа горива: гликоген, глукоза, слободне масне киселине и глицерол, 

којих у човековом организму има у довољним количинама. За потребе 

дуготрајне издржљивости обично се користе специјална средства која 

представљају једнако или што је могуће сличније кретање као на такмичењу 

или током планинарења. У пракси је честа употреба вежби за повећање 

издржљивости у снази и код вежбања за повећање дуготрајне издржљивости. 

За унапређење ове способности користе се следеће методе: 

- Континуиране методе 

- Равномерне дуготрајне 

- Променљиве дуготрајне  - фартлек 

- Понављајући метод 

- Интервалне методе 

- Екстензивни за раст аеробних способности 

- Интензивни за раст ВО2макс 

- Интензивни за развој брзинске издржљивости 

- Темпо метод 
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Издржљивост зависи од већег броја фактора: 

- физиолошких (аеробни, мешани и анаеробни капацитет); 

- биомеханичких; 

- моторичких способности (у првом реду координације, брзине, снаге); 

- биохемијских (разградња угљених хидрата и масти, стварање лактата, утицај 

хормона); 

- психолошких (мотивација, воља, личност). 

Методика тренинга издржљивости 

Развој аеробне издржљивости постиже се подизањем пулса у тренажну зону 

која износи 65-85% максималне срчане фреквенције, вежбањем у овој зони 

најмање 30 минута без престанка и у оптималном трајању од највише 40 минута 

и  тренирањем три пута недељно, што је оптимално. 

Методика тренинга издржљивости мора да обезбеди истовремени утицај на 

ефикасност кардиоваскуларног и локомоторног система. Са једне стране реч је 

о енергетској, а са друге стране о нервно-мишићној компоненти издржљивости. 

Мора се обезбедити хармонично јединство кардиоваскуларне мишићне 

издржљивости. Од метода у тренингу различитих врста издржљивости најчешће 

се користе:  

-  метода дуготрајног континуираног-непрекидног рада; 

интензитет: 140-150 откуцаја срца у минути, 20-60 минута 70% ВО2макс 

Заснива се на великом обиму рада релативно умереног интензитета. 

-  метода интервалног рада или интервални тренинг (екстензивни и 

интензивни) 

Карактерише је понављање краћих деоница у трајању од 30-45 секунди. Рад је 

усмерен на развој минутног волумена срца, а његово побољшање постиже се 

интензитетом који захтева 175-185уд/мин. У оквиру ове методе, зависно од 

степена тренираности, предвиђа се трајање одмора од 45 до 90 секунди, 

односно одмор активног или пасивног карактера који траје све док се рад срца 

не смањи на 120-130 уд/минути. 

Екстензивни за развој аеробних способности 

60-75% ВО2макс, 165-175 откуцаја срца у минути, 2 минута 6 серија пауза: 

активна 1,5 минута 

Интензивни за развој ВО2макс 

75-85%ВО2макс, 175-185 откуцаја срца у минути, 400 м; 8 серија 2x4; пауза 45-

90 секунди; 3,2,1 минут 

-  метода фартлека, као посебног облика комбиноване методе која је 

најпогоднија за побољшање базичне (неспецифичне) издржљивости. 

Адаптација организма подстиче се смењивањем фаза рада умереног 

интензитета  са фазама убрзања.  Типичан садржај  рада  код  фартлек  метода  
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представља крос трчање у трајању од 45 до 120 минута, првенствено у 

природи, тако да се произвољним редом, на основу субјективног осећаја, у току 

трчања смењује умерени темпо, а после тога постепено долази до убрзања. 

60-80%во2макс, 140-180 откуцаја срца у минути, смењивање кратких и дужих 

деоница интензитета нижег и вишег од средњег. 

понављајући метод  

50-60% ВО2макс; 150-165;8-15 мин 

60-75%ВО2макс; 165-175; 2-8 мин 

75-85% ВО2макс;175-185 20 сек-2 мин 

пауза:потпуни опоравак 

-  метода пирамиде (сваки наредни интевал  рада се повећава, а затим 

смањује); 

-  комбинована метода, подразумева комбинацију горе наведених метода, 

нпр. континуирана (непрекидно пењање) након које следи интервална или 

метода понављања; 

- ситуациона метода код које структура рада, темпо, динамика и карактер 

оптерећења одговарају такмичарским оптерећењима. 

Равнотежа је способност која има 

значаја у пењачким дисциплинама и 

скијању. То је способност да се тело 

одржи у равнотежи узајамним 

односима делова тела, тела и 

подлоге и тела са условима средине 

која га окружује.Разликујемо 

статичку (када се равнотежни 

положај задржава) и динамичку 

равнотежу (када се равнотежа 

одржава у току кретања). Као и 

прецизност може се подвести под 

сегмент координације. Основни метод за развој равнотеже је ситуациони метод 

рада. Типична вежба за пењаче је на слејк лајну (slackline). У композицији 

средстава која се примењују за развој равнотеже важно место треба да 

заузимају средства за развој снаге мишића који фиксирају зглобове. 

Методика тренинга равнотеже 

Вежбање се састоји у одржавању равнотежног положаја у неким типичним, 

специфичним ситуацијама, које су карактеристичне за неки спорт.  

Истраживањем латентног простора равнотеже, поред статичке и динамичке, 

изолаване су и друге димензије: равнотежа отвореним и затвореним очима и 

равнотежа у балансирању разним предметима. 
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Равнотежа се развија кроз решавање специфичних задатака у ситуационим 

условима, у којима се испољава функционисање спортисте као целинe. Тиме се 

повећава његова могућност одржавања равнотеже у различитим условима.  

Основни метод за развој равнотеже је ситуациони метод рада. 

У композиције средстава које се примењују за развој равнотеже, важно место 

треба да заузимају средства за развој снаге, посебно оних мишића који 

фиксирају зглобове, а који су одговорни за задржавање тела у зони равнотеже. 

Структура тренинга 

Целине из којих се састоји сваки поједини тренинг су: 

Загревање 

Пре него што се започне основни део тренинга, неопходно је припремити 

организам за предстојећа тренажна оптерећења. Припрема подразумева 

физиолошку и психолошку адаптацију на висок ниво рада многих функција 

организма спортисте. 

Загревањем организма се подиже радна температура тела (крви и мишића), 

која је праћена различитим физиолошким и биохемијским процесима. Основни 

принцип загревања је поступност тј. лагано прогресивно повећање интензитета, 

при чему почетни и завршни ниво зависи од степена припремљености 

спортисте. 

Загревање је врло индивидуално и зависи од нивоа тренираности, узраста и 

пола. Важно је применити оптимални однос обима и интензитета активности 

која се обавља у загревању. Ефекти доброг загревања могу да се задрже 

највише 90 минута.  

Психолошко загревање подразумева фокусирање пажње на догађај који следи. 

Овим се постиже прецизност извођења радњи. Циљ психолошког загревања је 

да се смањи трема и ублажи анксиозност.  

Опште загревање које служи за повећање телесне температуре спортиста се 

изводи тако да спортиста изводи 5 до 30 минута аеробне активности (ходање, 

трчање, прескакање вијаче, разгибавање) ниског интензитета. Радни учинак се 

знатно повећава ако се загрева цело тело. 

Динамичко истезање  

Разна кружења главе, рамена, лактова, шака, кукова, колена, скочних зглобова. 

Будући да се флексибиност лакше развија код млађег узраста, она мора бити 

део програма тренинга код сваког младог спортисте, независно од спортске 

дисциплине.  

Када спортиста постигне жељени степен флексибилности, то не значи да се 

тренинзи флексибилности могу занемарити. Управо супротно, од те тачке па 

надаље , програми флексибилности морају одржавати постигнуту флексибиност 

спортисте. 
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Вежбе флексибилности је добро укључити након барем 10 минута општег 

загревања (трчања и разгибавања).  

Амплитуда вежбе се повећава поступно и опрезно. У почетку амплитуда треба 

бити таква да спортисти није изазовна, а онда се постепено повећава до 

лимита. Од те тачке па надаље свако понављање има за циљ достићи већи 

лимит и помицати га. 

Специјално истезање 

Код специфичног загревања, истежемо пре свега статички и то оне мишиће које 

ћемо највише оптеретити. Прво треба да захватимо све веће мишићне групе 

тела, руке и ноге, на крају следи истезање подлактица и прстију, како затезаче 

тако и истезаче. За загревање прстију погодне су разне масе за гњечење или 

меке лоптице. Пењање почињемо са лакшим смеровима са већим рукохватима 

и постепено повећавамо тежину. 

Главни део тренинга 

Траје од једног до неколико сати. Садржај овог дела тренинга одређује се у 

складу са правилима циклизације тренажног процеса. У планинарским 

дисциплинама преовлађују ситуациони тренинзи и тренинзи усмерени ка 

стицању издржљивости, осим код спортских пењача и алпиниста који развијају и 

специфичну снагу и издржљивост у снази. 

Статичко истезање 

Стречинг подразумева повећање флексибиности спортисте, методом 

―задржаја―. 

Три најважније вредности стречинга су: 

- Смањује ризик од повреда; 

- Смањује болове у мишићима након вежбања и помаже да се мишићи 

ослободе од отпадних продуката чиме се обезбеђује бржи опоравак. 

- Повећава способности спортисте. 

Циклизација тренинга 

Планирање тренинга је сложена управљачка акција, која подразумева 

одређивање циљева и задатака тренажног процеса, термина постизања 

спортских резултата, контролних мерних инструмената и норматива,  

временских циклуса и потребних техничких, материјалних и кадровских услова. 

Да би план тренинга могао бити објективно постављен мора да се базира на 

мерљивим величинама добијеним путем дијагностике и контроле. За успешну 

периодизацију тренинга неопходно је прикупити информације о календару 

активности или такмичења и термина у којима се очекује највећа спортска 

форма. 

Током припреме спортиста и такмичарске сезоне спортисти се тренинзима  

припремају   кроз   унапред   утврђене   програме   програмиране   за   одређене  
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временске периоде које називамо циклуси. На почетку су циклуси усмерени ка 

постизању издржљивости, затим ка подизању снаге и затим ка издржљивости у 

снази. Поред развоја издржљивости и снаге пажња се посвећује и 

покретљивости, општој снази и техници.  

Микроциклус 

У односу на трајање, микроциклус најкраће траје, око седам дана. Садржи 

релативно најмањи скуп задатака. Микроциклуси су тако структурисани, да се 

сложенији задаци следећег микроциклуса надовезују на једноставније задатке 

из претходног микроциклуса.  

У такмичарском микроциклусу, када се такмичење одвија два пута недељно, 

микроциклус се дели на два семимикроциклуса, у којима се припрема за 

такмичење и само за такмичење у периоду од седам дана два пута одвијају. 

Микроциклуси трају до 7 дана. Могу бити: 

Припремни 

Специфични 

Ударни 

Ситуациони 

Такмичарски 

Опорављајући 

Мезоциклус 

Збир повезаних микроциклуса сачињава један мезоциклус. Садржај 

мезоциклуса представља релативну целину. Мезоциклуси трају око месец дана. 

Више мезоциклуса чине периоде који могу бити припремни, такмичарски и 

прелазни. Спортски тренинг већине спортова се одвија у шест сукцесивно 

повезаних мезоциклуса: 

- Мезоциклус 1. Прва припремна фаза 

- Мезоциклус 2. Друга припремна фаза 

- Мезоциклус 3. Предтакмичарска фаза 

- Мезоциклус 4. Такмичарска фаза 

- Мезоциклус 5. Фаза активног одмора 

- Мезоциклус 6. Прелазна фаза 

Прва припремна фаза 

 Општи циљ првог дела припремног периода је да се подизањем нивоа 

аеробних капацитета, углавном трчањем у средњопругашком атлетском темпу, 

припреми организам за већа оптерећења и за постепени прелазак на задатке 

који ће све више инсистирати на већој потрошњи енергије него што је то 

организам у стању да обезбеди. Први део припремног периода траје око 

недељу дана. 
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Друга припремна фаза 

Циљ овог дела припремног периода је да се развију анаеробно-лактатни 

капацитети помоћу деоница убрзања са оштријим режимом оптерећења. У овом 

делу се број деоница убрзања повећава, а одморни интервали између серија 

убрзања се постепено скраћују. Наставља се вежбама за развој мускулатуре 

раменог појаса и трбушног зида, као и за плиометријско-балистички развој 

мишића опружача ногу. По правилу техничко-тактички задаци се не задају у 

првом делу припремног периода због опасности да се не стекне навика кретања 

(динамички стереотип) у фази када су сила мишића и брзина савладавања 

великог отпора недовољно развијене. Ради присуства позитивног емотивног 

набоја на тренингу, понекад се дају игре на стени и лаки смерови. 

Предтакмичарска фаза 

Општи циљ је да се на стеченој основи у претходним фазама припрема 

развијени анаеробно-лактатни и анаеробно-алактатни капацитети примене у 

ситуационим условима. Предтакмичарска фаза обично траје две недеље. 

Тамичарска фаза 

Општи циљ ове фазе је истовремено и главни циљ спортске дисциплине. 

Недељни микроциклуси имају квалитативну и квантитавну структуру као код 

предтакмичарске фазе са разликом што се у последњој трећини због очекиване 

засићености очекује општи али не и нагли пад психосоматског потенцијала. Овај 

проблем се решава скраћивањем смерова пењања и продужавањем 

релаксационих интервала између серија. Наравно, оваква интервенција се 

предузима само код пењача код којих ће се појавити симптоми психичке и 

физичке засићености. 

Фаза активног одмора 

Ова прелазна фаза се у жаргону назива „припреме за припреме― а обично траје 

недељу дана. Пењачима се организују игре где се више емотивно, а мање 

физички ангажују. На крају такмичарске фазе као и на почетку прве припремне 

фазе сви пењачи се подвргавају тестовима (тест-ретест). Неопходно је 

одредити оптималан обим и интензитет рада на тренинзима на основу тестова 

почетком нове полусезоне. 

Неопходно је нагласити да је, што се тиче психосоматског статуса, припремни 

период најважнији део целог циклуса тренинга, будући да се у такмичарском 

периоду углавном одржава оно што се стекло у припремном периоду. 

Прелазна фаза 

Општи циљ ове фазе је да се постепеним смањивањем физичког и психичког 

напрезања спречи нагли прекид једног врло напорног и дуготрајног режима 

живота, како не би дошло до поремећаја како у метаболизму тако и у понашању 

спортиста. Прелазна фаза обично траје две недеље. 
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Макроциклус 

Низом  повезаних мезоциклуса затвара се један макроциклус. Макроциклуси 

представљају затворену целину тренирања, чији је крајњи циљ постизање 

најбољег резултата у термину на крају тог макроциклуса. То значи да је ударни 

термин, на основу којег треба да се почне са планом и програмом тренинга, тај 

последњи термин на крају макроциклуса. За разне спортове је и дужина трајања 

једног макроциклуса различита. Предвиђањем кретања спортске форме у току 

припремног, предтакмичарског и такмичарског периода могу се унапред 

одредити степени оптерећења који ће се у припремном периоду повећавати а у 

периоду такмичења и остваривања резултата одржавати. 

Одмор, исхрана и превенција повреда 

Технике опоравка су: 

- Пасивни и активни одмор 

- Физиотерапеутска средства опоравка (статичко истезање, масажа, 

термотерапија, криотерапија, контрастне купке...) 

- Исхрана и хидратација  

Бржи опоравак подстичу масажа, обавезно истезање након тренинга, правилна 

хидратација и исхрана. 

Одмор је саставни део тренажног процеса, спречава негативну појаву 

претренираности и значајан је фактор превенције повреда. Одмор после 

тренинга снаге или издржљивости у снази траје око два дана, док је за 

издржљивост довољан један дан одмора. Загревање није значајно само због 

оптималног планинарења већ и због спречавања повреда.  

После планинарења уморне мишиће треба опустити. Тиме убрзавамо 

излучивање токсичних продуката метаболизма и регенерацију. Статичко 

истезање је уобичајени поступак опуштања.  

Масажа побољшава људске способности, циркулацију крви и лимфе. То је 

природна метода која позитивно утиче на физичко и ментално здравље, бржу 

регенерацију тела и брже излучивање отпадних твари из организма. Масажа 

враћа снагу, зглобови постају флексибилнији, смањују се отоци и повећава праг 

бола. Може да се користи пре, за време и после тренинга. 

Бандажне траке на коленима, лактовима, прстима код пењача ојачавају тетиве 

и спречавају повреде. 

Тренинг треба прекинути код првог бола и пре потпуне изморености. 

За време тренинга треба пити доста воде, а током лета када се више знојимо 

препоручују се изотонична пића. 

Пре тренинга два до три сата треба јести оброке богате ''спорим'' сложеним 

угљеним хидратима (тестенине, гриз, пиринач...). После тренинга, до пола сата, 

потребан је оброк богат угљеним хидратима и сиромашан мастима. Већи оброк 
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треба појести 2-4 сата након тренинга, али важно је да поред угљених хидрата 

садржи и квалитетне беланчевине (риба, бело месо, сир, јаја...). 

Тренажна технологија 

Циљ тренажне технологије је да се за што краће време постигне што већа 

ефикасност. Испољава се кроз избор тренажних стимуланса који развијају оне 

особине, способности и карактеристике од којих највише зависи спортски 

резултат. 

Пре одређивања технолошких поступака тренинга потребно је утврдити 

факторе ограничења који се обично поистовећују са генетским 

предиспозицијама и појмом талента. Готово да нема планинара који није бар 

једном учествовао у расправама о томе да ли је неко или чак читаве популације 

(народ Шерпа на Хималајима) генетски предодређен за највише врхове као што 

се много пута констатовало како неко баш није рођен за велике висине.  

Тренажна технологија је методолошки подељена на следеће поступке: 

- Дефинисање циља 

- Дијагностика стања субјекта 

- Утврђивање ограничења 

- Избор средстава 

- Избор метода 

- Контрола стања 

- Анализа резултата 

- Телесна композиција, таленат и тренинг 

Да ли је најбољи тренинг за планинаре само планинарење? Можда, али ако 

телесна композиција није повољна прво је морамо довести у склад са 

захтевима које намећу поједине дисциплине. Однос тежине и снаге је од 

суштинског значаја за алпинисте и спортске пењаче. Зато је за оне са вишком 

килограма и наталоженим мастима препоручљиво да се прво позабаве 

аеробним тренинзима и скидањем килограма. Вишак мишићне масе такође 

може да омета успех у остваривању резултата код пењача. Распоред телесне 

масе такође утиче на успешност у спорту, без обзира на лепо обликовану и 

велику масу мишића горњег дела тела, они који се баве боди билдингом по 

правилу нису најуспешнији спортски пењачи. Успешни маратонци по правилу 

имају лагане, танке ноге без велике мишићне масе која би им отежавала 

покрете. Упоредно бављење другим спортовима неопходно је за свеобухватни 

развој и општу физичку кондицију спортских пењача. 

Таленат је појам који се веома често употребљава у покушајима да се објасни 

успешност појединца у спорту. Дефиниција има више, можемо навести бар 

једну: ''Имати таленат значи поседовати способност за успевање на одређеном 

физиолошком или  психолошком  пољу,  углавном на  много  лакши  начин  него  
 

 

Зимскп издаое 

 

101. Путник                                                                                                                                                                    1077 страна 

већина популације. Таленат обично долази од супериорнијег генетског наслеђа, 

али може бити искориштен само кроз напоран рад и посвећеност. Они који су 

способни да искористе таленат обично постају високо признати у свом пољу 

експертизе.‖. 

Таленат је подељен на унутрашње факторе – генетику, и спољашње факторе – 

окружење. Генетски фактори су есенцијални у развоју врхунских резултата, али 

су перформансе смањене ако услови окружења нису идеални. Када се ради о 

идентификацији талената постоје и ―лажно позитивни‖ – појединце који су 

идентификовани као таленти, али никада нису достигли предвиђени потенцијал. 

Три објашњена за овај феномен јесу: 

• Тестови за предвиђање перформанси нису довољно валидни, поуздани и 

објективни 

• Немогуће је прецизно предвидети перформансе тим тестовима због различите 

биолошке старости деце 

• Допринос физиолошких варијабли су занемарени у предиктивним моделима 

(онима који предвиђају перформансе) 

Закључак који се намеће након разматрања утицаја талента на спортске 

резултате може бити следећи: Без талента и уз много рада, може да се 

достигне светски ниво, али не и светски врх. Са талентом и без великог рада, 

може да се достигне завидан ниво, у одређеним случајевима и светски ниво, 

али не и светски врх. То је суштина целог феномена талента. 

Ментални тренинг 

Снага воље је као мишић, може да се умори од форсирања и треба јој храна да 

се напуни. Исто као и мишић, може да се ојача. Ментални тренинг подразумева 

индивидуални или групни рад са спортистима, тренером па и родитељима 

младих спортиста. Главни циљ менталног тренинга је помоћи спортисти да на 

такмичењу покаже свој тренутни потенцијал и да оствари резултате у зони 

властите изврсности. То не значи да ментални тренинг може надокнадити 

недостатак техничко тактичких знања и вештина или недовољну кондициону 

спрему, иако у сваком случају може помоћи у процесу усвајања и постизања 

истих. 

На такмичењу у спортском пењању можемо посматрати спортске пењаче како 

непосредно пред пењање гледају у стену и покретима руку покушавају да 

опонашају покрете које ће морати извести. Таква ментална активност помаже 

пењачима да успешно испењу смер.  

Посебно су значајне менталне припреме планинара који се припремају за 

успоне на највише врхове света. Код дуготрајних експедиција које понекад трају 

и више од седамдесет дана  и одвијају се у тешким условима изолације тима, 

ментална   стабилност  појединца,   његова  способност  да  истрајно  делује  на 
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остваривању заједничког циља, спремност да се понекад лични циљеви 

подреде циљевима експедиције захтевају дуге и озбиљне припреме сваког 

појединца и целе екипе. Вишемесечне експедиције и труд планинара усмерени 

ка успону на неки врх концетришу своја стремљења у напоре завршног успона 

који одлучују о оспеху целог пројекта. Сваки члан експедиције током њеног 

трајања замишља ток завршног успона, врши визуализацију акције и покушава 

да се ментално припреми за предстојећи напор и савладавање препрека. Не 

вреди држати инспиративне говоре на дан успона и трошити време на 

разговоре о успеху или неуспеху. Енергију и време треба трошити на детаље на 

које чланови тима  имају утицај, а то је извођење успона.  

Способност предвиђања предстојећих проблема и планирање активности ради 

савладавања очекиваних тешкоћа важна је компонента тренинга. Машта, 

способност предвиђања и замишљања предстојеће ситуације једна су од 

кључних чиниоца успеха на било ком пољу деловања. 

Свакако, за почетак сваком спортисти је потребно указати на значај 

беспрекорног, потпуног ангажмана. На сваком тренингу, на сваком такмичењу 

посвећени и успешни спортиста даје све од себе. Овде не говоримо о 

успешности извођења већ о уложеном труду. Ово је значајан животни принцип, 

не само у спорту већ и у свакодневном животу. Усмеравање на ангажованост 

доводи нас до повећања задовољства, јер чак и ако не успевамо остварити 

постављени циљ знамо да смо дали све од себе.  

Може се поделити на тренинг: 

Самоконтроле 

Посебну потребу за самоконтролом имају планинари који се суочавају са 

осећајем страха пред стварном или замишљеном опасношћу. Контрола развоја 

нежељене емоције која омета остваривање успешног успона развија се са 

усвојеном рутином и  дисциплином  усредсређености на процедуре. 

Самопоуздања 

Самопоуздање се односи на веровање у себе и у своје способности. 

Самопоуздање није довољно да спортиста постигне врхунски резултат, оно му 

само омогућава да у високом степену може да користи своје потенцијале. 

Самопоуздање се током живота мења и развија. 

Мотивације 

Под мотивацијом подразумевамо факторе који покрећу активност према неком 

циљу. Мотивација се испољава кроз опредељење за бављење спортом, 

истрајност и ефикасност. 

Исо Планић 
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АКЦИЈА УВАЦ У РЕЧИ И СЛИЦИ 
 

„Пријатељство је иста душа која живи у два различита тела“ 

Аристотел 

Ова мисао повезује два Планинарска друштва из два града. То су ПД "Врх" 

Кладово и ПД "Дели Јован" Неготин.Већи број акција организујемо удруженим 

снагама. Тако је било и овога пута. Када смо кренули у петак 22. 09. 2017.г. 

време нам није било наклоњено јер је било тмурно и облачно. А онда је дошло 

до промене "Бог" нас је погледао време је током акције било управо онакво како 

смо само могли пожелети. Организатор акције био је Ранко Букатаревић а 

помоћници Мандраш Бранко и Бобан Ђорђевић. Водич кроз Сјеницу био је Едис 

Муминовић. 

Стопића пећина се налази на северноисточној страни планине Златибор, 

између села Рожанства и Трнаве. Удаљена је 250км од Београда, 30 км од 

Ужица, а од туристичког центра Златибора удаљена је свега 19 км. Изнад 

пећине пролази магистрални пут Златибор-Сирогојно, од кога је уређена 

прилазна стаза до саме пећине. Стопића пећина је речна пећина, кроз коју 

протиче Трнавски поток. Пећина је добила име по засеоку Стопићи, који 

припада селу Рожанству. Прве писане податке о Стопића пећини, оставио је 

Радосав Васовић, 1901. године у Записнику Српског геолошког друштва, а прва 

спелеолошка истраживања обавио је наш велики истраживач и творац научне 

спелеологије, Јован Цвијић 1909. и 1913. године. 
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Двадесет шест километара  од туристичког центра Златибор, у селу Сирогојно 

је једини музеј на отвореном у Србији "Старо село". Радови на формирању овог 

музеја почели су 1979. године. На локацију од пет хектара, поред цркве Светог 

Петра и Павла, превучене су из свих делова Златибора старе брвнаре,  како би 

се овде презентовале и чувале. 

Свакако једна од 

најатрактивнијих хидролошких 

вредности Златибора управо 

је Гостиљски водопад. Налази 

се у селу Гостиље на 25 км од 

центра Златибора. На 

гостиљској реци испред ушћа у 

реку Катушницу вода се 

обрушава са 20 m, високо 

кречњачке литице, 

формирајући тако јединствен 

водопад. Низводно од 

водопада поток гради већи 

број мањих водопада и 

слаповa.  

Увачко језеро (Сјеничко језеро) 

је најпривлачније језеро од 

свих на реци Увац најпре због 

прелепих меандара који су 

настали потапањем кањона 

Увца 1979. године за потребе 

хидроелектране Увац. Ови 

меандри су нешто што заиста 

треба видети а управо због њих ово језеро је вероватно и најлепше у Србији. 

Ледена пећина је пећина која се налази у специјалном резервату „Увац‖. 

Припада Увачком пећинском систему, највећем систему пећина у Србији. Дуга 

је 2,5 км. Легенда каже да је име добила по томе што је у њој и лети и зими 

температура константна, износи 8°C. Ледена пећина доступна је малом броју 

посетилаца, јер се до ње може стићи једино вожњом чамцем Увачким језером и 

пењањем уз металне степенице на стрмој, језерској обали. Посете су могуће 

само уз најаву чуварској служби резервата. За посетиоце је обезбеђен превоз 

чамцима из оба правца или мањим бродићем од бране ХЕ „Увац― на Растокама. 

Електрично осветљење није дозвољено па посетиоци могу користити само 

лампе.  
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Сјеница се налази на западу Рашке 

области или Санџака. Налази се на путу 

Нови Пазар - Сјеница - Нова Варош који 

спаја Ибарску магистралу са 

Златиборском магистралом. Према 

попису из 2011. било је 14060 становника. 

Поред осталог јако им је укусан и добар 

суџук. Манастир Сопоћани, дом Свете 

Тројице, је подигао краљ Стефан Урош I 

(1243—1276) недалеко од извора реке 

Рашке. Манастир се налази на 17 км 

западно од Новог Пазара. На овом месту, 

изворишту српске средњовековне државе 

Немањића, трећи син краља Стефана 

Првовенчаног је иза себе оставио 

задужбину која својом величином и 

лепотом надмашује све дотадашње 

српске цркве. Фреске манастира 

Сопоћани су право ремек-дело уметности, што је много година касније 

Сопоћанима донело светску славу. Данас је један од најзначајнијих српских 

културних споменика, који је 1979. године уврштен на УНЕСКО-ву листу светске 

баштине у склопу споменика средњег века обједињених под заштићеном 

целином Стари Рас и Сопоћани. Припада Епархији рашко-призренској Српске 

православне цркве. Као целина представља непокретно културно добро као 

споменик културе од изузетног значаја. Данас је тешко прецизирати када су 

Сопоћани подигнути. Највероватнија је претпоставка да је манастир подигнут у 

другој половини владавине краља Стефана Уроша I, око 1260. године. 

Петрова црква код Новог Пазара у Расу (пуним називом: Црква Светих апостола 

Петра и Павла) представља најстарији споменик црквене архитектуре на 

простору Србије и првобитно је седиште рашке епископије. Црква се налази 2 

км северно од центра Новог Пазара, а према до сада познатим писаним 

изворима потиче из 8. века, али је вероватно и старијег датума. 

Ђурђеви ступови је манастир Српске православне цркве, посвећен светом 

Ђорђу који се налази на брду изнад Новог Пазара, у Старом Расу. Ђурђеви 

ступови су један од најстаријих српских манастира. Манастир је подигао велики 

жупан Стефан Немања у првим годинама после ступања на престо великог 

жупана (изградња је завршена 1171. године), а црква је осликана око 1175. 

године. Манастир је уврштен у светску културну баштину и под заштитом је 

УНЕСКО-а. 
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http://www.sirogojno.org.rs/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%95_%E2%80%9E%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%86%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_I
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1260
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1171
https://sr.wikipedia.org/wiki/1175
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Нови Пазар је град у Рашком округу, на реци Рашки, у средишту Новопазарског 

поља или Старога Раса. Према попису из 2011. у насељеном месту Нови Пазар 

било је 66.527 становника. Шире подручје Града Новог Пазара има 100.410 

становника.Мантије су им јако укусне. 

У долини реке Ибар, некада давно један српски владар по имену краљ Урош 

Први у знак љубави према својој вољеној, францускињи а српској краљици 

Елен Анжу коју овде прозваше Јелена Анжујска, засади силне јорговане дуж 

клисуре реке Ибар не би ли се отмена дама осећала као код куће. Усред долине 

јоргована ни на небу ни на земљи, уздиже се велика тврђава, средњевековни 

град Маглич. 

ЖИЧА је српски средњевековни манастир из прве половине XIII века који се 

налази у близини Краљева и припада Епархији жичкој Српске православне 

цркве. Подигао га је први 

краљ Србије из династије 

Немањића, Стефан 

Немањић а значајну 

улогу у њеном подизању 

имао је и његов брат 

Свети Сава. 

На крају шта рећи мада, 

мислим да фотографије 

говоре све о нашој 

акцији. Кренули са истока 

наше земље и стигли на 

запад. Путовање у добром друштву, путовање са циљем, путовање на коме се 

учи или подсећа, путовање на којем се одлази далеко у прошлост чини да дан 

траје много дуже него број сати које има. Тако и наше путовање. Хвала 

организаторима, возачу, фотографима на лепим фотографијама и свим 

учесницима. Било нам је лепо. Поздрав до следећег путовања. 

Драгица Ивановић 
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Молдавија - земља вина, добрих људи и непризнате државе у држави 

ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ У МОЛДАВИЈИ 
 

Далека дестинација. Прва помисао је како стићи а и предвиђају хладно и 

кишовито време. Шта би друго и предвидели кад је јесен. У среду нешто пре 

поноћи група од осам планинара ПД "Врх" Кладово на аутобуској станици 

спремна чека пријатеље из других планинарских клубова и друштава. Крећемо 

према државној граници а у аутобусу мало познатих. Окупило се друштво које 

привлачи далека и непозната дестинација. Без икаквих проблема прелазимо 

обе границе и крећемо даље према истоку Румуније. Преспавали смо добар део 

пута и стигли у Букурешт. Кратко задржавање тек да се обиђе по неки маркет да 

се још нешто купи и крећемо даље. Границу између Румуније и Молдавије 

прелазимо без проблема и настављамо путовање кроз Молдавију. У Молдавији 

највећа река је Дњестар преко које Молдавија излази на Црно море. Молдавија 

излази на Дунав дужином од само 480м. 

Око 19:00 часова стижемо у 

главни град Молдавије-

Кишињев. Град је основан 1436. 

као град - манастир и налази се 

на Бику, притоци Дњестра. 

Наизменично смо у деловима 

града који су у мраку и деловима 

града који су осветљени. Касније 

сазнајемо земља је у великим 

дуговима и у целој земљи на 

снази је рестрикција струје, 

болно сећање на рестрикције у 

нашој земљи. Смештамо се у 

хотел "ЗАРЕА", хотел релативно чист и у центру града. У хотелу имате 

слободан интернет, и не само у хотелу већ у целом граду. Први одлазак по 

мраку до мењачнице и маркета који ради 24 часа је у пратњи момка са 

рецепције, касније смо ишли сами. После путовања и пређених преко 1.000 км. 

само смо желели да се истуширамо па да утонемо у сан.  Мада то није било 

тако једноставно јер  собе су без купатила али на четири собе  једно је купатило 

па се и то завршило. 

Ујутру у петак већ у 07:00 односно у 06:00 по нашем времену кренули смо на пут 

према највишој "планини" Деалул Баланешти удаљеној 80 км од Кишњева. У 

подножју село Темелеуци исто као сва наша села али од пре 50-ак година. 

Одмах нас је девојка из полиције контактирала, ко смо, одакле смо и где идемо? 
 

 

Зимскп издаое 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
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У разговору са мештанима у 

Молдавији, иначе говоре румунски 

и руски језик, чудили су се да 

идемо пешице на врх Баланештија 

и назад. Иако стаза није тешка 

махом се иде колским путем, 

колона се отегла. 

А онда на једном пропланку 

застајемо затечени, што од 

погледа што од мириса.  Јесен, то 

дивно годишње доба сву своју 

раскош, боје и лепоту управо смо 

овде могли да видимо и осетимо. Какве су то боје, као из бајке. Дрвеће је 

обукло предивне хаљине разних боја: црвене, жуте, наранџасте и златне. 

Зелена трава је постала један шарени прекривач различитих боја, као да је 

сликарка Јесен кренула у шетњу природом а онда се саплела и просула палету 

својих боја по том дивном меком прекривачу. Док посматрамо околину питамо 

се да ли је то сан или јава? Толико дивних боја, толико нијанси. Мириси Јесени 

се шире и голицају нам ноздрве. А онда угледасмо поље "остављених" 

лубеница. Свако је од нас пригрлио барем једну, на све стране кружили су 

ножеви и пуцале лубенице. Када смо са овим завршили мало смо се 

преместили и ужину завршили у непрегледном пољу диња. 

Јако нам је пријало, леп осећај у нама и око нас. Кратко смо се још задржали и 

наставили пут према врху Баланешти. 

Успут смо мало прикупили снагу 

медитирајући изнад мравињака. 

На врху кратко задржавање тек 

толико да се сликамо и да наш 

друг Зоран одрецитује једну 

пригодну песму. Враћамо се у 

село одакле крећемо према 

граду Сорока. То је град у 

северној Молдавији, на граници 

са Украјином. Познат је по 

средњевековној тврђави на 

реци Дњестар и највећем броју 

Рома у држави. Сорока је 

посебна по архитектури а историчари уметности разматрали су како да тај стил 

назову  па за  сада називају  "ромском архитектуром."  Увелико се  смрачило а и  
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овде је рестрикција па се из тог разлога не задржавамо. Крећемо даље и 

наредних 160 км. прелазимо доста брзо јер је пут одличан и што је битно већи 

део је осветљен. Враћамо се у хотел где добијамо информацију да је сутра у 

граду велика прослава - дан града. Штета је што нисмо дошли неколико дана 

раније јер су 7. и 8. октобра били дани вина. У суботу орни крећемо у шетњу 

градом. У непосредној близини хотела је музеј А.С.Пушкина али нажалост 

затворен. Град изгледа као већина метропола. 

Обилазимо Централни парк са 

Тријумфалном капијом, катедралу и 

наравно све постављене штандове којих 

има мали милион са разноврсном робом.  

Шетамо градом, доручкујемо успут њихов 

специјалитет "плачинта са сиром". Око 

12:00 обилазимо један подрум вина у 

непосредној близини хотела. Напуштамо 

хотел и крећемо у обилазак највеће 

винарије Milestii Mici. На самом улазу 

постоје две прелепе фонтане једна је за 

"бело вино" а друга за "црвено вино." 

Довољно је рећи да је ова винарија 

заузела место у Гинисовој књизи рекорда 

са највећом колекцијом вина на свету око 

два милиона боца. Вина се налазе у 

подземним тунелима дугим 200км од чега 

је за сад у употреби четвртина и у које се иде возилом. Галерије у напуштеном 

руднику уређене су тако да подсећају на грчке храмове, а ходници, као праве 

улице, носе називе према сортама грожђа. Постоје и сале за дегустацију вина и 

хране које се наравно посебно плаћају. Ми нажалост нисмо могли да то 

обиђемо јер је висина ходника 2,70 м. а наш аутобус је био превисок. 

Разгледање траје један сат и плаћа се 300 молдавијских леја по особи (15Е). 

Када се посећује део тунела са колекцијама допуштен је улаз у тајну просторију 

где се чувају најдрагоценија вина из колекције чије цене достижу неколико 

хиљаде евра по боци. Најстарије боце су из 1969.г. када је подрум званично 

отворен. У продавници накуповали смо вина свих сорти која су релативно 

јефтина просек је око 30 леја (1,5Е).  

Напуштамо вински подрум и крећемо даље у авантуру. Молдавија или Молдова 

можда  јесте комунистичка земља, али унутар њених државних граница постоји 

још затворенија и "црвенија" држава. Иако непризната она има своју царину, 

новац,   полицију  и  сва  друга  обележја   државности.   То  је   Придњестровска 
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Молдависка Република са главним 

градом Тираспољ, који је од 

Кишињева удаљен око 70км. На 

царини добијамо Миграциони лист 

са свим генералијама који морамо 

чувати за повратак. У граду 

славље, прослављају 225 г. од 

постанка града, на улицама 

хиљаде људи, музика, карневал и 

још многа дешавања. У граду као 

да је време стало пре 50 г. Једино 

је ланац бензиских пумпи, маркета, 

ресторана, играоница осветљен и 

носи назив "Šeriff" без његовог 

одобрења нико не може покренути 

приватан посао. Враћамо се истим 

путем и без икаквих проблема 

напуштамо Придњестровску 

Молдависку Републику, улазимо у 

Молдавију. Напуштамо Молдавију 

пуних срца, лепих осећања и пуних 

торби добрих вина. Уз мало коригован програм јер је већ ноћ крећемо према 

Румунији, преко Букурешта, Питештија, Крајове и Дробете Турн Северин 

стижемо на гранични прелаз Portile de FierI (Гвоздена врата). Царинске 

формалности завршавамо релативно брзо а још брже исте формалности 

завршавамо на граничном прелазу Ђердап 1. Крећемо према Кладову и идемо 

у обилазак остатка Трајановог моста. На крају са драгим планинарима које 

водимо у нашу "Скадарлију" уз хладно пиво растајемо се и већ падају договори 

за неко наредно планинарење и путовање.  

Желим да се захвалим у своје име и у име осталих чланова ПД "Врх" Кладово 

свим планинарима на дивном дружењу и возачима на угодној и сигурној вожњи 

која је била јако дуга скоро 3.000 км. Посебна захвалност Бериславу Трајковићу 

председнику ПК "Железничар" из Алексинца на лепо осмишљеној и добро 

организацованој акцији. Хвала што смо уживали у једном од најшаренијих 

годишњих доба и у једној далекој и необичној земљи.  

Драгица Ивановић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимскп издаое 

 

101. Путник                                                                                                                                                                    1087 страна 

ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕСТВО У СПОРТСКОМ 

ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ 
 

На планини Стол код Бора 02. и 03. септембра 2017. одржано је Државно 

првенствo у спортском пењању на природној стени у дисциплинима тежинско и 

брзинско пењање и у категоријама: сениори, старији јуниори, млађи јуниори и 

деца. 

Организатор овог такмичења је била Комисија за спортско пењање 

Планинарског савеза Србије а домаћин такмичења Планинарско смучарско 

друштво Црни Врх из Бора а под покровитељством Министарства омладине и 

спорта Републике Србије. Суорганизатор такмичења је био Планинарски савез 

Београда.  

Такмичење се одвијало на 24 смера распоређена на четири сектора на Столској 

стени у непосредној близини планинарског дома, која су у складу са 

Такмичарским правилником први пут отворени на овом такмичењу. Такмичење 

је трајало у суботу од 10ч. до 18.30.ч. и недељу од 09.ч до 15.00. ч. Проглашење 

победника је било у недељу у 16.30  

Урађена су и 4 резервна 

смера који нису ушли у 

програм такмичења. 

Резултати такмичења: У 

званичној конкуренцији 

учествовало је укупно  48 

такмичара (30  у мушкој и 

18 у женској 

конкуренцији) из 10 

клубова: Адреналин, 

Стари Град, Осмица, 

Вертикал, Трибе, 

Спартак, Пентракс, Гецо, 

ПАЕК и Земун, 

 

Резултати такмичара у дисциплини тежинско пењање за првих 5 места: 

Мушкарци 
1. Лука Перуновић, Земун 
2. Братислав Михајловић, Земун 
3. Игор Милосављевић, Трибе 
4. Немања Дабижљевић, Гецо 
5. Немања Чизмић, Трибе 

Жене 
1. Сташа Гејо, ПАЕК 
2. Јелена Јоковљевић, Трибе 
3. Антонина Брдарић, Пентракс 
4. Милица Огњановић, ПАЕК 
5. Катарина Мановски, Пентракс 
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Резултати такмичара у дисциплини брзинско пењање за прва 3 места 

Мушкарци 
1. Немања Ћизмић, Трибе 
2. Немања Дабижљевић, Гецо 
3. Милош Димић, Вертикал 

Жене 
1. Сташа Гејо, ПАЕК 
2. Милица Тубин, Вертикал 
3. Милица Огњеновић, ПАЕК 

Делегат на такмичењу:  Андраш Богнар, 

Главни судија: Зоран Секулић,  

Судије: Душан Копчалић, Игор Крамашић и 

Андраш Богнар. 

Помоћни судија и судија на брзинском 

такмичењу: Славо Глушчевић 
 

Државно првенство у спортском пењању 

2017. одржаноје на планини Стол, општина –

Бор. Стол се налази на 20 км.  северно од 

Бора на 850 м надморске висине 

(планинарски дом) а сам врх је на 1130 м. 

Долази се асфалтним путем 18 км. до 

паркиралишта а затим још 2 км. стазом до 

планинарског дома.  

Смештај учесника је био у  планинарском 

дому на Столу, у шаторима поред 

планинарског дома и кампу поред језера. 

Смерови за пењање били су лоцирани на 

четири сектора који су били у непосредној 

близини. Урађено је за потребе такмичења 24 новасмера и 4 резервна сви са 

прохромским плочицама  и болтовима. Стена је била компактна и сви смерови 

су били добро очишћени. 

Уочен је проблем код програма за прорачунавање резултата. Програм избацује 

нереални резултат код смерова који су попети из више покушаја. 

Подељене су медаље за прва три места и дипломе за првих 5 места. Пехари су 

подељени за прва места у сениорској конкуренцији. 

Телевизијска станица из Бора је емитовала прилог на вестима после 

такмичења. Локалне новине су објавиле прилог о такмичењу. 

Највећи организациони пропуст као и прошлих година је био тај што комплети 

нису постављени на свим смеровима пре почетка такмичења. Један од узрока 

је и то што КСП не поседује комплете па се исти позајмљују од пењача што 

узрокује проблеме у постављању јер се један део комлета добије тек 

непосредно пре такмичења. Ове године носилац организације била је Комисија 
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за спортско пењање ПСС што се показало као лоша опција. Главни организатор 

такмичења треба да буде клуб. Проблем је у томе што клубови губе 

интересовање за организацију такмичења због више објективних околности.  

Државно првенство у спортском пењању на природним стенама, у 

дисциплинама тежинско и брзинско пењање, је организовано на нивоу. Посебан 

позитиван утисак оставила је стена, природни амбијент Стола и веће присуство 

такмичара. Нових 28 смерова учиниће планину Стол још привлачнијом и 

атрактивнијим за спортске пењаче. Надморска висина стене од 1000 м. чини 

пењалиште значајним и може се сврстати у летња пењалишта. 

Чињеница да уградњом прохромске, инокс опреме у знатној мери продужавају 

дужину трајања смеровима на десетине година на које ће пењати следеће 

генерације пењача у потпуности оправдава уложена средства.  

Припадници Горске службе спасавања Србије Богдан Бабић - вођа екипе, 

Милан Лисица и Владимир Драгутиновић и лекар из Бора су дежурали оба 

такмичарска дана. Повреда ножног зглоба је једина интервенција коју су имали. 

Славо Глушчевић                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимскп издаое 



 

101. Путник                                                                                                                                                                    1090 страна 

PLANINE EVROPE 
 

Najmarkantniji planinski masivi Evrope su: Skandinavske planine, Pirinejske planine, 
Apenini, Alpi, Dinaridi, Karpatidi, Balkanidi i Helenidi, (Šarsko-pindski masiv). Tu su 
još i veliki venac Urala koji razdvaja Evropski kontinent od Azijskog i takoĊe graniĉni 

masivi Veliki Kavkaz i Mali 
Kavkaz. 
 

Skandinavske planine: 
Skandinavske planine su 
planine Skandinavskog 
poluostrva. Sastoje se iz 
više planinskih grupa i 
masiva a najveći deo ĉini 
poznati veliki venac 
Kaledonskih planina. 
Pruţaju se duţ celog 
poluostrva pravcem 

severoistok-jugozapad. 
Najviše planine 
skoncentrisane su prema 
Norveškom moru, tako da 
zahvataju ĉitavu teritoriju 
Norveške i graniĉni deo 
Švedske.  
Znaĉajni vrhovi na jugu su 
Glitertin 2452 m, 
Galdhepigen 2468 m, 

Sneheta 2286 m, Jostedalsbre 2083 m, Halingskara 1933 m i Blefjel 1337 m, a na 
severu Kebnekajse 2123 m, Sarek 2090 m, Partefjelet 2021 m i  Sulitjelma 1914 m. 
Na krajnjem severu su vrhovi Haltiatunturi 1324 m i Ĉokaraša 1139 m. 
 

Island: 
Na Islandu istiĉu se masivi Langlekul (1675 m) i Vatnajekul na kome je i najviši vrh 
ostrva Hvanadalsnukur 2119 m. IzmeĊu njih su manji masivi sa vrhovima Hofsjekul 
1701 m, Ejaflaja-Jekul 1666 m i Hekla 1491 m. 
 

Velika Britanija i Severna Irska: 
Ova ostrva na zapadu Evropskog kontinenta ne odlikuju se visokim planinama. 
Škotskom dominiraju Grempinske planine sa Severnim PobrĊem i Juţnim PobrĊem. 
Nazivaju se još i Škotske planine. Znaĉajni su vrhovi Ben Neves 1343 m, Ben Mekdui 
1309 m,  Ben Dţerek 1081  i  Ben Vivis 1045 m.  Na  severu  Engleske  smeštene  su 
 
 

Peninske planine sa vrhom Kros Fel 893 m. Njihov zapadni ogranak ĉine Kambrijske 
planine sa vrhom od 978 m. Vels ima Kembrijske planine sa vrhom Snoudon 1085 m. 
U Irskoj najznaĉajnija planina je Viklou sa vrhom od 926 m. 
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Pirinejske (Iberijske) planine: 
Pirinejske planine su planine Pirinejskog, odnosno Iberijskog poluostrva. Na 
Pirinejskom poluostvu pored samog planinskog venca Pirineji nalazi se još nekoliko 
planinskih venaca od kojih je svaki sazdan iz više planinskih grupa i masiva. 
Pirineji su planinski venac pravca istok-zapad, koji odvaja Pirinejsko poluostrvo od 
centralnog dela evropskog kontinenta, odnosno Španiju od Francuske. Znaĉajni 
vrhovi su: Piko de Aneto 3404 m, Monte Perdido 3352 m i Juţni vrh 2887 m. 
Na severu poluostrva pravcem istok-zapad pruţaju se Kantabijske planine sa 
najvišim vrhom Penja Vijeha 2815 m i znaĉajnijim vrhovima od 2416 m i 2214 m. 
Jugozapadno od njih je masiv Leonskih planina (2188 m i 2047 m). 
Središnjim delom poluostrva, pravcem severoistok-jugozapad, pruţaju se Kastiljske 
planine sa grupacijama Sijera de Gredos i Sijera de Gvadarama. Najznaĉajniji vrhovi 
su Almansor 2592 m i Penjalara 2430 m.  
Severoistoĉnim delom poluostrva pruţa se venac Iberijskih planina pravcem 
severozapad-jugoistok. Znaĉajni su vrhovi na masivima Demanda (2303 m), Sijer de 
Monkajo (2316 m), Sijera de Gudar (2024 m) i vrh Urbion 2255 m. 
Na jugu poluostrva, pravcem severoistok-jugozapad, pruţaju se Betijske planine sa 
vrhovima od (2165 m) i La Sagra 2383 m. 
Pored venaca, na Pirinejskom poluostrvu se nalaze još nekoliko znaĉajnih planinskih 
masiva ili manjih grupa, kao što su na primer Sijera Nevada sa vrhom Mulasen 3482 
m i Sijera Morena.  
 

Apenini: 
Apenini su planine Apeninskog poluostrva. Prostiru se duţ ĉitavog poluostrva u duţini 
od 1450 km, generalno pravcem severozapad-jugoistok, sa blagim povijanjima unutar 
„italijanske ĉizme―. Deo Apenina se pojavljuje na Siciliji. Na ovom dugaĉkom vencu 
uoĉavaju se tri celine: Severni Apenini, Centrani Apenini i Juţni Apenini. Grupaciju 
Severnih Apenina ĉine Ligurijski Apenini i Toskansko-Emilijski Apenini. 
Najviši vrh Severnih Apenina je Ćumone 2163 m. Centralnim Apeninima dominiraju 
vrhovi Katrija 1702 m, Korno (Korno Gerande) 2914 m, Veliko 2487 m, Vetore 2478 
m, Amaro 2795 m i drugi.  
Znaĉajniji vrhovi Juţnih Apenina su Mileto 2050 m, Avela 1591 m, Ćervialto 1809 m, 
Volturno 1836 m, Sirino 2007 m, masiv Polino (2271 m), Bote Donato 1929 m, 
Aspromonte 1956 m, masiv Le Sere (1423 m), Montalto i dr., a na Siciliji Konzerva 
1977 m i Sori 1847 m. Juţne Apenine karakterišu vulkani Etna 3323/3263 m na 
Siciliji, Vezuv 1281/1186 m kod Napulja, Vulkano i Stromboli na istoimenim ostrvima. 
Najviši vrh Korzike je Mte Ćinto 2710 m, a tu su još dva znaĉajna vrha od 2625 m i 
2136 m. Sardinijiom dominira masiv Monti del ĐenarĊentu sa vrhom La Marmora 
1834 m. 
 

Alpi: 
Nalaze se u centralnom delu evropskog kontinenta. Prostiru se pravcem jugozapad-
severoistok od Marseja do Beĉa. Najznaĉajniji su planinski venac u Evropi. Alpi su 
kolevka alpinizma i planinarstva. Zahvataju teritorije Francuske, Italije, Švajcarske, 
Austije, Nemaĉke i Slovenije. Alpi su veoma sloţen planinski sistem sa tridesetak 
znaĉajnijih planinakih grupacija - podvenaca: Provansalski Alpi – Mon Pela 3053 m, 
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Primorski Alpi – ArĊentera 3297 m, Kotijski Alpi – Monte Vizo 3841 m, Dofinejski Alpi, 
Grajski Alpi – Gran Paradizo 4061/4081 m, Savojski Alpi – Mont Blan 4810 m, 
Peninski Alpi – Materhorn 4477 m, Bernski Alpi – Jungfrau 4116 m, Franaĉka Jura, 
Glarnski Alpi, Lepontski Alpi – Adula 3402 m, Retijski Alpi – Bernina 4049 m, 
Bergamski Alpi – Adamelo 3554 m, Venecijanski Alpi, Dolomiti – Marmolada 
3342/3302 m, Ectalski Alpi, Lehtalski Alpi, Algojski Alpi, Bavarski Alpi – Cugšpic 2963 
m, Salzburški Alpi – Hohkenig 2941 m, KicbilskiAlpi, Cireltalski Alpi – Gros Venediger 
3674 m, Visoki Taueren – Gros Glokner 3797 m, DeferegentskiAlpi, Karnski Alpi, 
Julijski Alpi – Triglav 2863 m, Karavanke – Stol 2236 m, Kamniško-Savinjski Alpi – 
Grintovec 2558 m, Norijski Alpi, NiskiTaueren – Hohgoping 2863 m i dr.  
Alpi su i danas, posle toliko vremena i dalje popularne i omiljene meĊu planinarima, 
moţda najpopularniji i najposećeniji masiv na svetu. Moţe se reći da su Alpi 
planinarski centar sveta. Znaĉajna su okosnica turizma i dela industrije zemalja u 
kojima se nalaze. U Alpima ima oko 1200 lednika. Najviši vrh Alpa je Mont Blanc 
4810 m u Grajskim Alpama, i on je jedno vreme smatran najvišim vrhom Evrope. 
Pored toga u juţnoj Francuskoj se nalazi gorje pod nazivom Središnji Masiv sa 
karakteristiĉnim vrhovma Sensi 1886 m i masivom Kantal (1858) m. 

Dinaridi: 
Dinaridi su planinski venac na krajnjem zapadnom delu Balkanskog poluostrva. 
Pruţaju se pravcem severozapad-jugoistok duţ istoĉne obale Jadranskog mora, od 
Trsta do Skadarskog jezera, na duţini od oko 700 km. 
Mogu se izdvojiti dve celine: Spoljašnji Dinaridi – uţi pojas uz Jadransku obalu i 
Unutrašnji Dinaridi – širi pojas ĉije pobrĊe pada u dolinu reke Save. Dinaridi 
zahvataju teritorije Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije i Albanije. 
Najznaĉajnije planine Dinarida su Velika i Mala Kapela, Velebit sa Vaganskim vrhom 
1757 m,  Dinara  sa vrhom  Troglav 1912 m,  Biokovo sa  vrhom  Sveti  Jure 1762 m i  
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Durmitor sa Bobotovim Kukom 2523/2528 m. Po Dinari je ĉitav planinski venac dobio 
naziv. Zatim su tu brojne planine BiH, Crne Gore i zapadne Srbije. 
 

Prokletije: 
Prokletije su planinska grupa koja se nastavlja na Dinaride na istoku i uglavnom se 
smatraju njihovin sastavnim delom. Pruţaju se u graniĉnom podruĉju Albanije, Crne 
Gore i Srbije na duţini od 170 km. Najviši vrh Prokletija je Maja Jezerce 2694 m u 
Albaniji. Znaĉajniji vrhovi su Đeravica (Derviš kam) 2656 m – najviši vrh Srbije, zatim 
Maja Karanfil 2460 m, Bogdaš (Marjaš) 2535 m, Maja Rops 2501 m, Bogićevica 2358 
m, Ţuti Kamen 2522 m, Nedţinat 2341 mi dr. Prokletije imaju 152 vrha visine preko 
2000 m. Prokletije su omiljena destinacija planinara i alpinista. 
 

Helenidi (Šarsko-Pindski venac): 
Helenidi ili Šarsko-Pindski venac poĉinje Šar-planinom i grupacijom niţih planina oko 
nje na severu i prostire se preko Makedonije i Albanije u Grĉku, zahvata planinsku 
gupaciju Pind, nastavlja dalje na jug do Korintskog zaliva i nastavlja se na 
Peloponesko poluostrvo. Unutar ovog planinskog venca smeštena su jezera 
Ohridsko i Prespansko.  
Znaĉajnije planine ovog venca su: Munela, Paštrik, Korab, Šar-planina, Suva Gora, 
Jakupica, Babuna, Jablanica, Galiĉica, Nidţe, Tomorit, Morova, Vernion, Paikon, 
Griba, Grabos, Pieria, Pind, Olimp, Pelion, Otris, Tajge, Parnon i dr.  
Znaĉajni vrhovi Šar-planine su Ljuboten 2496 m, Titov vrh 2748 m i dr., a  Koraba 
Golem Korab 2764 m. Znaĉajni vrhovi Pinda su Smolikas 2637 m, Timfa 2497 m, 
Cumerka 2392 m i dr. Znaĉajni vrhovi Olimpa su Mitikas 2917 m, Skolio 2911 m, 
Stefani 2909 mi Stefani 2866 m.  
Na ostrvu Krit nalaze se masivi sa vrhovima Lefka 2452 m, mitska Ida 2456 m i Dikti 
2148 m. 
 

Karpati: 
Karpati su planinski venac koji dominira istoĉnom i jugoistoĉnom Evropom. Poĉinje 
na jugu Poljske i severu Slovaĉke a zatim se prostire jugozapadnom Ukrajinom i 
severnom, centralnom i jugozapadnom Rumunijom i završava u istoĉnoj Srbiji. Na 
ovom dugaĉkom vijugavom planinskom vencu mogu se uoĉiti sledeće celine: Beskidi 
(ili Beskidski Karpati), Šumoviti (Srednji) Karpati, Istoĉni Karpati i Juţni Karpati. 
Beskidski Karpati se pruţaju pravcem zapad-istok duţ Poljsko-Slovaĉke granice, pri 
ĉemu se veći deo venca nalazi u Slovaĉkoj. Sastoji se iz više planina od kojih su 
znaĉajne Tatre (ili Visoke Tatre) i Niske Tatre, a moţe se reći, bar sa planinarskog 
gledišta, da ovom vencu pripadaju i Slovaĉke Rudne planine (1477 m). Najviši vrh 
ĉitavog venca Karpata, samim tim i Tatri je Gerlakovski vrh 2655 m. Pomena vredan 
je i vrh Risi 2499 m. Najviši vrh Niskih Tatri je Djumbjer 2043 m. 
Šumoviti Karpati prostiru se pravcem severozapad-jugoistok, najvećim delom kroz 
jugozapadnu Ukrajinu. Najviši vrh je Goverla 2058 m, a tu je i Farkau 1961 m. 
Istoĉni Karpati zadrţavaju pravac u severnoj i centralnoj Rumuniji. Znaĉajniji vrhovi 
su Pjetrosu 2305 m, Ĉehlau 1904 m, Nemira 1648 m. Zatim masivi Hargita (1801 m) i 
Kalimani sa vrhom Pjetrosu 2102 m. 
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Juţni Karpati, pruţaju se pravcem zapad-istok u centralnoj Rumuniji, a u 
jugozapadnoj Rumuniji povijaju na jugozapad i preko Đerdapa ulaze u Srbiju gde 
menjaju pravac pruţanja u sever-jug. Juţni Karpati, koji se još nazivaju se i 
Transilvanijski Alpi, su sloţeni planinski venac i sastoji se iz više planiskih grupa i 
masiva. Vrhovi koje vredi spomenuti su Godeanu 2229 m, Patru 2130 m, Kindrealu 
2245 m, Paringu Mare 2518 m, Negoju 2535 m, Jezer 2463 m, BuĉeĊ (2507 m) i 
Leota 2135 m i masiv Fagaraških planina sa vrhom Moldoveanu 2543 m. 
 

Balkanidi i Rodopi: 
Centralnom Bugarskom pravcem istok-zapad pruţa se Stara Planina koja se ranije 
zvala Balkan. Po njoj je ĉitav region dobio naziv Balkansko poluostrvo ili jednostavno 
Balkan. Najviši vrh je Botev 2376 m, a znaĉajniji vrhovi su još i Triglav 2276 m i 
Veţen 2198 m. Venac Stare planine kod Pirota ulazi u Srbiju.  
Rodopi su planinski masiv na jugu Bugarske koji se pruţa pravcem istok –zapad. 
Izdvajaju se dve celine Zapadni Rodopi i Istoĉni Rodopi. Najznaĉajniji vrhovi su 
Velika Sjutka 2186 m, Veliki Perelik 2194 m i Veliki Presenik 2091 m. Pored Rodopa 
u jugozapadnoj i zapadnoj Bugarskoj nalaze se još tri masiva: Rila sa najvišim vrhom 
Musala 2925 m, Pirin sa najvišim vrhom Vihren 2915 m i neposredno pored Sofije 
Vitoša (2290 m). 
 

Ural: 
Ural je veliki planinski venac koji jedinstveno evroazijsko kopno razdvaja na dva 
kontinenta. Pruţa se generalno pravcem sever-jug. Ural se ne odlikuje velikim 
visinama koliko duţinom venca.  
Na velikoj duţini, praktiĉno linijskog venca mogu se izdvojiti 5 glavnih celina: Polarni 
Ural sa vrhom Paj-Jer 1499 m, Pripolarni Ural sa vrhovima Narodnaja 1894 m i 
Nerojka 1646 m, Severni Ural sa vrhom Teljpos-Iz 1617 m, Srednji Ural sa vrhom 
Koţnakovski kamen 1569 m i Juţni Ural sa vrhom Jamantau 1638 m. 
 

Kavkaz: 
Veliki Kavkaz je planinski venac koji se pravcem istok-zapad prostire izmeĊu 
Kaspijskog jezera i Crnog mora. On, kao i Ural, predstavlja kopnenu granicu izmeĊu 
Evrope i Azije. Venac je dugaĉak oko 900 km i deli se na tri celine: Zapadni, Centralni 
i Istoĉni Kavkaz. 
Vaţniji vrhovi najniţeg, Zapadnog Kavkaza su Donbaj-Ulgen 4040 m, Pšiš 3800 m, 
Aksant 3910 m, Gvandra 3983 m i drugi. 
Centralni Kavkaz odlikuje se sa više vrhova visine preko 5000 m. Na Centralnom 
Kavkazu nalazi se zvaniĉno najviši vrh Evropskog kontinenta čuveni Elbrus 5642 
m. Pored toga znaĉajni vrhovi su Kazbek 5047 m, Dihtau 5204 m, Tebulosmta 4493 
m, Uilplata 4438 m, Adala Suhgelmer 4151 m, Đulatidag 4131/4073 m, Lajla 4008 m. 
Vrhovi BazarĊuzju 4480/4466 m i Babadag 3629 m dominiraju krajnjim istokom 
masiva Velikog Kavkaza. 
Mlali Kavkaz je planinski venac koji se proteţe na granici Turske, Irana i Iraka. 
Naziva se još i Donji Kavkaz. Smešten je izmeĊu Crnog mora i reka Kura i Araks. 
Pruţa se pravcem jugoistok-severozapad na duţini od oko 300 km. Leţi juţno od 
Velikog Kavkaza i praktiĉno pripada Azijskom kontinetu. Iz praktiĉnih razloga, a i kao 
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mlaĊi brat Velikog Kavkaza, obraĊuje se u okvuru Evrope. Najviši vrh je Gjamiš 
(Murov Dag ili Daškesan) 3724 m i vrh Aĉkasari 3195 m. 

Milorad Kliĉković 
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Управа за спорт Новог Сада подржала акцију „ДАН ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ― 
 

ОДАЗВАЛО СЕ ПРЕКО 350 УЧЕСНИКА 
 

Кренули смо на пешачење је у суботу, 16.09.2017. у 09 часова из центра Новог 
Сада, са Трга Слободе, код Милетићевог споменика. Пешачили смо стазама 
Новог Сада и Фрушке горе у присуству Туристичких и планинарских водича 
Новог Сада. 
Позвали смо на пешачење грађане Новог Сада и околине, децу са родитељима, 
школарце са учитељима и наставницима, студенте, средовечне и пензионере да 
пешачењем упознају детаљније њихов град.  
Две трећине учесника била су деца основних и средњих школа из Новог Сада и 
околине (Руменка, Футог ...). Одазвало се преко 350 учесника. 
Водили су их искусни планинари из новосадских планинарских друштава: 
Железничар, Нафташ, Фрушка гора, Занатлија и Поштар. 
Траса: Улицом Змај Јовином и Дунавском, кроз Дунавски парк до Кеја, обалом 
Дунава до моста „Дуга―, па преко на Петроварадинску тврђаву. 
Од Дунавског парка наставили смо кејом поред Дунава па преко Варадинског 
моста "ДУГА" на Тврђаву. Код Сата смо одморили, разгледали панораму града и 
после кратког упознавања са значајем овог симбола Града. После паузе код 
куле са сатом наставили смо кроз „Рибњак― до Каменичког паркa (6,1км). 

Обилазак значајних објеката у Парку, пауза за освежење. 
У Парку смо одморили око 45 минута. Поделили смо се у три групе за наставак 
акције. Једна група, највећа са школском децом и учесници са слабијом 
кондицијом кренули су ка мосту Слободе па у Нови Сад, где су после 2-3 сата 
проведених на стази завршили 9км пешачења, до Лиманског парка и натраг 
њиховим кућама.  
Учесници са кондицијом за дуже пешачење наставили су у две групе, ка 
Поповици или Главици, додатних 5км до планинарских домова. Друга група је 
наставила ка планинарском дому на Поповици, ПСД "Железничар" Нови Сад, а 
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трећа ка планинарском дому "Под Главицом", ПД "Занатлија" Нови Сад, оба на 
Фрушкој гори. 
На Поповицу је учеснике повео Мића Новаковић, а на Главицу Синиша 
Царевић. 
Повратак у Нови Сад, уследио је по слободном избору, како је планиран у 
поподневним сатима редовним превозом, аутобусима ГСП са Парагова. 
Хвала свим учесницима Републичке акције ДАН ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ, коју 
смо у Новом Саду организовали 16. 09. 2017.  
Туристичка организација Новог Сада била је главни промотер ове масовне 
Републичке акције ПСС у Новом Саду и околини.  
Велико хвала Туристичкој организацији Новог Сада, Телевизији "Новосадска" и 
Радио телевизији Војводине први програм, који су медијски подржали ову акцију 
новосадских планинарских друштава.  
Они су у великој мери заслужни што је на акцији учествовало преко 350 
учесника. 
Организатори: Планинари Новог Сада, Планинарски савез Србије и 
Планинарски савез Војводине. Водичи на стазама били су: Миливој 
Киждобрански, Боривоје Вељковиоћ, Живко Пилиповић, Зоран Шакић, Синиша 
Царевић, Душко Косјер, Душан Томић, а зачеље су обезбеђивали Катарина 
Паљић и Мића - "Маратонац".  
Покровитељ акције: Министарство омладине и спорта Републике Србије.  
Акцију подржали: Град Нови Сад – Управа за спорт и омладину, НИП „Дневник― 
Нови Сад, РТВ Војводине и Новосадска ТВ.  

Боривоје Вељковић 
Више од речи говоре снимци које смо начинили у току акције. 
Хвала Душку Косјеру, Душану Томићу, Светлани Ивић и Мири Радусин на лепим 
репортажама са много снимака у току акције. Они су забележили масован одзив 
учесника и детаље на стазама. Ја им се придружујем снимцима са жељом да 
следеће године окупимо још више учесника. 
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MERMERNA PEĆINA 
 

Mermerna pećina nalazi se u selu Donje Gagimlje u opštini Lipljan, na istoĉnom 

obodu Kosovske kotline. Udaljena je 2 km od magistralnog puta Priština – Skoplje. 

Od Prištine je udaljena 20 km, a od Skoplja 65 km. 

X Y Z 

4703870 7517540 590 

Mermerna pećina ima tri ulaza iznad desne obale reke Klisir, na visinama 576, 582 i 

584 m. Glavne morfološke celine Mermerne pećine su Ahmetov ulaz sa Ahmetovim 

kanalom, Ulazna galerija, Izlazni kanal, Istoĉna galerija sa Plavim (Reĉnim) i Dugim 

kanalom, Zapadna galerija, Severna galerija, zatim Aragonitski kanal, Kristalna 

dvorana, Dvorana suza, Slepi hodnici i drugo. Veliki delovi kanala, naroĉito onih bliţih 

ulazima, pre ureĊenja su bili ispunjeni glinom i drugim klastiĉnim materijalom. 

Znaĉajna koliĉina ovog materijala je prilikom ureĊenja uklonjena. UreĊenjem i 

izradom platforme, dva ulazna kanala Ulazne galerije skraćena su za po desetak 

metara.  
 

 

 

 

 

 

 

Зимскп издаое 



 

101. Путник                                                                                                                                                                    1100 страна 
 

Temperatura vazduha u pećini je kolebljiva i kreće se od 9,5–17C, što je retka 

pojava da je srednja godišnja temperatura vazduha u pećini za 3C viša od srednje 

godišnje temperature vazduha okoline.  

Razvijena je u masivu trijaskih mermera brda Glavica (656 m). Ukupna duţina kanala 

iznosi 1260 m. Glavne hidrološke pojave su Veliko jezero kod Aragonitskog kanala, 

Duboko jezero u Plavom kanalu i mnoga druga manja jezera i tokovi: kroz Plavi 

kanal, Zapadnu galeriju,itd. Temperatura vode u pećini kreće se od 11–13C. Delovi 

pećine bliţi ulazu, Ulazna galerija i Zapadna galerija, oskudevaju pećinskim nakitom. 

Ostatak pećine je bogat nakitom i prisutne su skoro sve forme nakita – stalaktiti, 

stalagmiti, stubovi, salivi i drugo. Severna galerija je najbogatija nakitom, a nakit je 

najraznovrsniji u Plavom kanalu. Sporadiĉno je prisutan i aragonitski nakit, koji je 

skoncentrisan upravo u Aragonitskom kanalu.  

„Mermerna pećina je jedna od retkih pećina u nas i svetu koja se odlikuje velikim 

bogatstvom nakita ali i obljem podzemnih voda.“ J. Petrović (1975). 

Otvorena je za turistiĉke posete 20. aprila 1976. godine. UreĊena je prema projektu 

J. Petrovića. Mermerna pećina i Resavska pećina su jedine dve pećine u Srbiji, koje 

su ureĊene po projektu J. Petrovića. Ukupno 440 m kanala je dostupno turistima. 

Pećina je osvetljena neadekvatnom rasvetom, sa ukupno 155 svetlosnih klasiĉnih 

(termiĉkih) izvora ukupne instalisane snage 28,1 kW, pa je došlo do pojave algi i 

mahovina. 

Prirodni ulazi su meštanima bili oduvek poznati, ali su bili neprohodni. Kopajući 

kamen jula 1969. 

godine, Ahmet Aiti 

otvorio je novi 

(veštaĉki) ulaz. 

Glavna istraţivanja 

izvedena su proleća 

1971. godine od 

strane Speleološke 

grupe PMF-a iz Novog 

Sada.  

Stavljena je pod 

zaštitu 29. jula 1969. 

godine Rešenjem Skupštine opštine Lipljan. Nakon ureĊenja ponovo je zaštićena 

1982. godine Odlukom opštine Lipljan „kao prirodni spomenik naročite prirodne 

lepote i objekat posebnog značaja za društvenu zajednicu“. Zavod za zaštitu prirode 

Srbije je 1997. godine izvršio reviziju zaštite Mermerne pećine, nakon ĉega je donet 

novi  akt o  zaštiti 1998. godine  -  Uredba Vlade  Republike Srbije.  Spomenik prirode  
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Mermerna pećina vrednovan je kao prirodno dobro od izuzetnog značaja – I 

kategorije. Propisan je reţim zaštite II stepena. Za staraoca je odreĊeno JP 

„Mermerna pećina― iz Lipljana. Zaštitom je obuhvaćena površina od 38,65 ha. 

Zbog situacije na podruĉju na kome 

se nalazi, nema podataka o drugim 

detaljima u vezi sa radom Mermerne 

pećine. Sada je u lokalu zovu 

„Gadime cave―. Nije poznato da li je 

uopšte u funkciji. Na sajtu 

www.showcaves.com (2008) stoji da 

pećina radi sezonski, od aprila do 

oktobra, da obilazak traje 60 minuta i 

da je cena ulaznice 2.5 €. 

Prema podacima iz 1988.,Mermerna 

pećina je imala blizu 40000 

posetilaca godišnje, što se objašnjava ĉinjenicom da su prema njoj gravitirali 

posetioci iz tadašnjih republika, Crne Gore i Makedonije, koje nisu imale turistiĉkih 

pećina. Tada je radila tokom ĉitave godine u vremenu od 9 do 17 ĉasova, i imala 

stalnu vodiĉku sluţbu. Za turistiĉke potrebe štampana je brošura „Mermerna pećina―, 

autora J. Petrovića (1975). 

Što se tiĉe turistiĉke orijentacije, odnosno ciljne grupe posetilaca, verovatno se 

raĉunalo na povoljnost poloţaja u odnosu na pomenuti magistralni put, kao i na 

odsustvo turistiĉkih pećina u Crnoj Gori i Makedoniji. U prilog ovome govori i 

navedeni broj posetilaca. 

Kao posebnosti Mermerne 

pećine, moţe se navesti da je to: 

jedina turistiĉka pećina na 

Kosovu; 

pećina kojoj gravitiraju posetioci 

iz susednih republika; 

pećina sa velikom duţinom 

kanala razvijenih u mermerima; 

pećina sa istovremenim 

bogatstvom pećinskog nakita i 

vode; 

pećina sa aragonitskim nakitom. 

Milorad Kliĉković 
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U PREŠEVU, GODINE DVE HILjADE SEDAMNAESTE 
 

Šta mi je sve ovo uopšte trebalo, razmišljam dok ĉetvrti put slušam glas automata koji 

me obaveštava da pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Sedim u automobilu u 

centru Preševa i ne izlazi mi se napolje, delom od ukoĉenosti posle skoro petsto 

kilometara voţnje, delom jer se ne osećam najbezbednije. Uveliko je noć, potpuno 

sam sâm, prolaznici govore jezikom od kog ne razumem ni reĉ, a svi smo se 

naslušali priĉa o gostoprimstvu prema Srbima u ovim krajevima. Istina, od poslednjih 

incidenata prošlo je mnogo godina, ali pravu prirodu ovog mira ne bih baš da testiram 

na svojoj koţi... Od devetnaest zvaniĉnih delegata, Planinarski savez je na republiĉku 

akciju Ostrovica 2017 našao da pošalje baš onog iz najudaljenijeg mesta na karti. 

Mene. Razmišljam koliko bi bilo racionalno okrenuti se i vratiti se kući, onda još 

jednom okrećem broj... 

Sat vremena i nekoliko telefonskih razgovora kasnije, nalazim se sa Redţepom. 

Redţep ima pedesetak godina i srpski tek natuca, sporazumevamo se kako znamo i 

umemo. Bajram, koji je trebalo da me ĉeka u centru grada, ostao je u planinarskom 

domu gde nema mreţe. "Idemo mi sad u kafanu", kaţe Redţep. "Ma kakvu kafanu", 

kaţem, "već je kasno". "Idemo u kafanu", ponavlja. Idemo u kafanu. 

Ulazimo u pristojno ureĊen lokal, pomalo kiĉastog enterijera, sa prigušenim svetlom, 

štanglicama od lomljenog kamena i kovanim gvoţĊem. Za nekoliko spojenih stolova 

sedi petnaestak ljudi, kad nas ugledaju da ulazimo jedan od njih ustaje, skoro trĉi ka 

meni, pruţa mi ruku i ljubi me u obraz. Sadat, upoznaje nas Redţep. Rukujem se sa 

skoro svima za stolom dok traţim stolicu u nekom budţaku. "A ne, ne, ti si delegat", 

kaţe Sadat i postavlja me u ĉelo stola. Petnaest pogleda netremice uprto u mene. 

Oĉekujem da se probudim, ali neće. "Kako si", pita Sadat. Odgovaram kratko, onda 

neko drugi postavlja isto pitanje, pa za njim i treći. Shvatam da je kod većine za 

stolom to sve ili skoro sve od znanja jezika drţave u kojoj ţive... Smile and wave, 

boys, odjekuje mi u glavi dok rukama i nogama pokušavam da se sporazumem sa 

konobarom. Na kraju mi donosi parĉe mesa tvrdo kao Vibram Ċon, presoljeno do 

granice jestivosti. Ĉuvaj bubrege, rekoše mi neki pre nego što sam krenuo ovamo; 

bio sam ubeĊen da su mislili na nešto drugo, ali sad sam siguran da je u pitanju so... 

Pojavljuje se neko sa prepunom kesom nara, kisele bobice koje inaĉe ne volim 

uspevaju malo da poprave ukus. 

Posle veĉere pakujemo se u kola i odlazimo svi zajedno u dom. Sa mnom u kola 

seda jedan lokalni veteran, teškog ali makar razumljivog akcenta. Ćaskamo usput na 

razne teme, poĉinjem polako da se otkravljujem... Gde god ĉovek da ode, naći će 

samo obiĉne ljude, ništa drugaĉije od svojih komšija. Neke obiĉne ljudske priĉe, tako 

svakodnevne sudbine. A neke od tih obiĉnih ljudi je tako lako zavesti šovinistiĉkim 

fiks-idejama,  zadojiti ih mrţnjom.  Ovi krajevi su  to  najbolje osetili,  ne tako davno, a  
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kad se podela na "nas" i "njih" jednom dogodi više nema nazad. Ma kako se zvala 

drţava kojoj ova brda pripadaju, ja se ovde osećam kao stranac i to u suštini i jesam. 

―Putovanja su fatalna za predrasude, netrpeljivost i zatucanost”, reĉe jednom Semjuel 

Lenghorn Klemens. Sa godinama sam sve sigurniji u ovo. 

I mada sam gledajući Google mapu bio ubeĊen da bih lako našao planinarski dom u 

zaseoku Cerevajka, tek posle skretanja sa magistrale shvatam koliko je bilo pametno 

što nisam otišao sam da ga traţim. Inaĉe, taj isti Google mi je kao najbrţi naĉin 

dolaska ponudio avion do Skoplja... Pratim dţip u kom su planinari iz Albanije sve do 

silaska sa asfalta, onda me brzo ostavljaju na izlokanom zemljanom putu. 

Promašujem ulaz u dvorište doma, titravo svetlo vidim tek u retrovizoru. Veštica iz 

Blera bi pobegla glavom bez obzira. A i rikverc far je baš našao kad će da otkaţe... 

U krugu od desetak kilometara od napuštene škole pretvorene u dom jedva je šaĉica 

kuća, sve odavno opustelo; uz samu zgradu diţe se relativno nova dţamija. Uz peć 

bubnjaru nagurani planinari, pod škiljavom sijalicom vezanom na banderu poneko 

poznato lice. Nema i Bajrama, kaţu da se u meĊuvremenu setio da treba da doĉeka 

delegata u centru. Ponovo okrećem njegov broj, samo sada zvoni i zvoni do besvesti, 

bez odgovora... Već je kasno, vreme za odlazak u krevet je odavno prošlo. Domaćini 

nas pozdravljaju i nas petorica se rasporeĊujemo po izanĊalim otomanima i uvlaĉimo 

u vreće. Svetlo se gasi, jorgan noći prekriva dom; preteška tišina ne pušta san na oĉi. 

Uljuljkuje me tek dobovanje prvih kapi na prozoru i vetar koji kreće da divlja... 
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Alarm se oglašava pre svitanja, ali u ovoj dolini sunce ne izlazi pre podneva. "Jesmo 

li svi na broju", pita neko iz mraka. "Da je neko hteo, mogao je nas je pobiti na 

spavanju samo tako", odgovara drugi glas, "mi smo ionako nebitni". "Osim delegata", 

ubacuje se treći. Smeh. Nakiseo. 

U gradu je već guţva, prijave su u toku, pred domom kulture već je trocifren broj 

uĉesnika akcije. Obilazim zapisniĉare, sve je u najboljem redu. Znam da me je do 

zvanja delegata doveo pre svega talenat da naĊem dlaku u jajetu i zakeram za svaku 

sitnicu, ali u poslednje vreme ili postajem sve više flegmatik ili su akcije generalno 

postale bolje u odnosu na pre nekoliko godina. Desi se propust ili dva, ali ja ulogu 

delegata vidim više kao sveprisutnu senku koja posmatra sve iz prikrajka nego neko 

levo smetalo koje se u sve meša. Šta god da me pitaju, super je. Uglavnom i jeste. 

Diţem palac u znak odobravanja, mada nemam pojma da li taj gest i kod njih znaĉi 

isto i što kod nas; oni su i dalje u onom fazonu sa ĉerĉilovska dva prsta... 

Srećem se konaĉno i sa Bajramom, krepkim ĉiĉicom od osamdesetak leta. Još uvek 

se dobro drţi, ali godine ipak ĉije svoje. Sinoć je bio van dometa u planini, onda smo 

se mimoišli a na kraju je ĉak i izgubio telefon. Budući da je skoro sav teret 

organizacije na njegovim plećima, nije mu ni za zameriti. Za razliku od mlaĊih kolega 

iz kluba, s njim se moţe razmeniti i više od prosto-proširenih reĉenica... Dok stariji 

koliko-toliko i znaju srpski, mlaĊi ga 

sve manje razumeju, a oni najmlaĊi 

jedva umeju da procede onih nekoliko 

reĉi koje i turisti nauĉe za par dana: 

zdravo, izvini, hvala. Njima sasvim 

dovoljno. Zašto je to tako, u to uopšte 

neću da ulazim. Ima ko o tome treba 

da razmišlja. Ili je trebalo. 

Neću da ulazim ni u politiku ni u 

meĊunarodne odnose, ali ako sam 

nauĉio jednu stvar za sve ove godine 

smucanja to je da nijedan narod 

zapravo ne mrzi neki drugi narod, ma 

kakvu sliku stvarali mediji. Ţalosno je 

to što je najlakše sedeti ceo ţivot u 

fotelji i prihvatati sliku sveta sa malog 

ekrana, unapred skrojenu po tuĊoj 

meri. Pa ipak nerado priznajem da i u 

meni ima još dovoljno opreza da ne 

mogu baš sa najiskrenijim osmehom 

da  gledam  zagrljaje   belog  orla   na  
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crveno-plavo-beloj trobojci i crnog na crvenom, i fascinira me to što ovi ljudi ovde to 

mogu, bez ikakve koĉnice. Posle sve te krvi i vatre ovi ljudi ovde ponovo gledaju 

svoje komšije preko plota umesto preko nišana, dok je nama petsto kilometara dalje 

toliko stalo da u njihovo ime vodimo dijaloge i monologe... Pitam se, moţda je ipak 

vreme da ih pustimo da sami odluĉuju kako će ţiveti, s kim će se bratimiti a s kim 

krviti... 

Dosta o tome. Malo o onome zbog ĉega 

sam uopšte ovde. Ostrovica je planina 

na krajnjem jugu Srbije, nadomak 

Preševa. Zovu je još i "juţni Rtanj", jer je 

sliĉna Rtnju po tome što ni ona nema 

oblik pravilne piramide koji mnogi iz 

nekih razloga umišljaju. Za razliku od 

njega, Ostrovica je uglavnom obrasla 

gustom bukovom šumom, osim samog 

vrha koji je otvoren i pomalo stenovit. 

Taĉnije, Ostrovica ima dva vrha otprilike 

jednake visine (1166 i 1164 m.n.v.), od 

kojih se planinari penju na onaj niţi, na 

kom se nalazi i kameno obeleţje i sa kog 

puca pogled na Preševsku dolinu na 

istoku, Gnjilane na zapadu, a kad je 

lepše vreme na jugu se vide i vrhovi Šar planine. Uţitak penjanja - ništa specijalno, 

pogled - vredan muke, mada planinaru proseĉne kondicije i nije neka muka popeti se. 

U podnoţju vrha, sklepana karaula Vojske Srbije, tek da podseti u kojoj smo drţavi i 

u kakvoj smo drţavi. Barake i bunkeri kao da su sad preneti sa Solunskog fronta. 

Graniĉari kuvaju ĉaj, svi se greju u zavetrini, kriju od sporadiĉnih pljuskova; smeh, 

odliĉno raspoloţenje, još jedna slika idiliĉnog komšiluka. Šta će ljudi, mora se ţiveti. 

Put od Cerevajke dovde više puta seĉe granicu Kosova. To vidim tek kod kuće, sa 

karte. Na terenu nema ţice, nema straţe, nema ni crte povuĉene na prašnjavom 

drumu. I tamo pevaju ptice kao i ovde, zelene se brda, ljudi gledaju svoja posla... 

Stiţemo nazad do doma još za dana, slede formalnosti: fotografisanje, rukovanje, 

dodela zahvalnica i poklona zasluţnim uĉesnicima akcije, prikupljanje suvih podataka 

bitnih samo birokratiji... Papir kaţe 348 planinara iz 26 društava. U suštini ne kaţe 

ništa. Ne kaţe da se posle planinarenja veselilo, jelo i pilo do duboko u noć i da 

nikome nije bilo bitno ĉiji je deda nosio šajkaĉu a ĉiji keĉe. Ne kaţe sa koliko 

pomešanih osećanja sam napustio Cerevajku i koliko još uvek ne umem da ih 

sredim. Lako je prikazati nebitne pokazatelje, ono što je zapravo bitno najĉešće 

sasvim izmiĉe reĉima. 
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Zaustavljam se još jednom u centru Preševa, da natoĉim gorivo. Pruţam radniku 

papirić sa generalijama Saveza za gotovinski raĉun. Mršti se, sriĉe slova. Momak 

srpskog imena i prezimena (štaviše imenjak!), na pumpi srpske firme, na kraju traţi 

od mene da mu proĉitam šest reĉi na ćirilici. Jeste, tu piše Beograd, tako je. Izvolite, 

hvala. DoviĊenja, prijatno. Priĉamo o opstanku, o rezolucijama, o strategijama, ali 

realnost ipak servira malo jaĉe udarce. Najlakše je brinuti tuĊu brigu, posebno kad ne 

gledaš u sopstveno dvorište. 

Samo nekoliko kilometara od autoputa koji ĉini kiĉmu savremene Srbije nalazi se 

jedan sasvim drugaĉiji svet od onog kakav bismo oĉekivali tu da zateknemo. Ne 

druga, već treća drţava. Teško je to opisati nekome ko to nije video sopstvenim 

oĉima. Da li u tome ima neĉeg lošeg ili ne, zavisi od ugla posmatraĉa. Crno i belo 

svakako ne postoje. Voleo bih da kaţem da sam u Preševo došao kao stranac a 

napustio ga kao prijatelj, ali jednostavno sam se osećao kao stranac i po odlasku, 

uprkos svim prijateljskim pozdravima na rastanku. Poluprazan put nedeljom uveĉe 

moţe da uĉini da se ĉovek oseća jako usamljeno. Nikad se ranije nisam toliko 

obradovao beogradskoj guţvi, svim tim ljudima toliko zaštićenim od spoljnog sveta, 

toliko nesvesnim kako se drugde ţivi, a opet usta toliko punih poštovanja prava i 

istine. ―Ne možete vi da prihvatite istinu”, urlao je Dţek Nikolson. A šta je istina 

uopšte, ni sâm nisam siguran da znam... 

Postoje tuĊine u koje moţemo otputovati i bez pasoša. Druga vremena, drugi 

univerzumi... A ljudi su svi isti, ma kojim jezikom govorili. To je jedina istina u koju 

sam siguran. 

Milan Mirković 
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На ноћном пешачењу било је 57 учесника на Фрушкој гори 

37. НОЋНИ ПЛАНИНАРСКИ МАРШ 

 

Планинари Новог Сада, Граду за рођендан 08/09.11.1918. године.  

Акцију је финансијски помогла Управа за спорт и омладину града Новог Сада. 

Из Новог Сада кренули смо у суботу, 04.11.2017. године у 20:10 часова, са 

међумесне аутобуске станице за Сремске Карловце, приградским ГСП БУС број 

61, са перона 14. Око 20 часова и 40 минута стигли смо у Сремске Карловце и 

допешачили до центра. 

Сви учесници су попунили пријаве учешћа на маршу, код чесме „Четири лава―.  

Било нас је око 50 у Сремским Карловцима.Стартовали смо у 21:15 часова из 

центра од чесме „Четири лава―. 

Пешачили смо трасом Европског пешачког пута - Е7, деоницом од аутобуског 

стајалишта код бензинске пумпе у Сремским Карловцима, до центра – чесме 

„Четири лава―, па поред Гимназије до Доке и даље по гребену Черат, преко коте 

Авала до Планинарског дома „Стражилово―. Овде смо направили једночасовну 

паузу. Поделили смо учесничке пријаве онима који их нису попунили у 

Сремским Карловцима и урадили детаљну евиденцију присутних на Маршу. 

Свако је по свом избору изабрао пиће за освежење.  

Ведра новембарска ноћ. Пун месец. Време пријатно за пешачење. Група 

хомогена. Водич на челу колоне био је Синиша Петров. Темпо пешачења 

одговарао је свима у колони. Учесници су били дисциплиновани, уз пун респект 

према воричу. 
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После препешачених око 5 км и 

одмора у дому настављамо даље, 

преко „Масне ћупе―, коте Астал и 

Главице ка Планинарском дому под 

Главицом ПСД „Занатлија― Нови 

Сад. Стигли смо у дом око 2 часа и 

30 минута у недељу, 05.11. Чај, 

кафа, сокови и друга пића за 

освежење уз сендвиче било је 

обезбеђено за освежење и рани 

јутарњи оброк.  

Уследила је подела и овера учесничких 

картона, пригодних награда и додела 

захвалница клубовима и друштвима која 

су учествовала на Ноћном маршу. 

Најмлађи учесник 37. Ноћног марша је Ана 

Тимотијервић (2000). За успомену је 

добила књигу - водич "УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ 

ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ" са посветом од 

аутора и једног од водича на маршу, 

Боривоја Вељковића. 

Најстарији учесник био је Цветин 

Ристановић (1939) који је за успомену 

добио мали туристички 

водич по Сремским 

Карловцима. Цветин је 

учествовао највише од 

свих учесника на овим 

ноћним пешачењима у 

претходних 37 пута. 

Хвала му што још увек 

пешачи са нама и својим, 

учешћем даје пример 

младима како се чува 

традиција и памћење на значајне датуме из историје. 

Повратак је уследио од Дома под Главицом до Парагова пешице око 1 км до 

окретнице БУС-а број 72 на Парагову како је планирано у недељу, 05:15 часова.  

Боривоје Вељковић 
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DAMAVAND -  GOSPODAR PERSIJSKOG SRCA 
 

Verovatno Vam Iran na prvu pomisao deluje malo odbojno i nebezbedno. Nije tako! 

Iranci su voljni da pomognu ljudima, ponude im besplatan obrok, voţnju, smeštaj, a 

ne traţe ništa zauzvrat. Rekli bismo da su po ovome Iranci veoma sliĉni nama, ili smo 

mi moţda nekada takvi bili… 

Ekspedicijaod 18 ĉlanova (8 iz Srbije, 4 iz Makedoije, 4 iz Bosne i Hercegovine i 2 iz 

Bugarske) sastaje se na surĉinskom aerodromu 28.07. u 15 ĉasova. 

Prolazimo pasošku 

kontrolu i veoma brzo 

polećemo ka Istanbulu, 

tamo pauza od nekoliko 

sati i polazimo ka našem 

odredištu – Teheranu. 

Oko 6h, 29.07. slećemo 

na aerodrom Imam 

Homeini. Preuzimamo 

ranĉeve i menjamo novac. 

Za nekoliko minuta 

postadosmo milioneri, koji 

se ne snalaze dobro sa novcem koji imaju u dţepu. 

Oficijelna valuta je rial, ali svi trgovci cene govore u tumanima. Razlika je jedna nula, 

ali onda imate još veći problem izraĉunati koliko šta košta, budući da novĉanice 

sadrţe mnoooogo nula… 

Na aerodromu nas ĉeka Mustafa, ĉovek koji nam organizuje prevoz odTeherana do 

sela Reina i nadalje sve do doma u planini. 

Vozimo se kombijem 4-5 sati i konaĉno stiţemo u selo Reina, koje ima nekoliko 

prašnjavih ulica, dţamiju, nekoliko prodavnica i veliĉanstven pogled na Damavand – 

naš cilj. 

Smeštamo se u kući našeg domaćina, Mustafe. Kuća je u persijskom stilu, nema 

kreveta, sve je prekriveno tepisima, ali izuzetno ĉisto. 

Razmeštamo se po sobama, neko u prizemlju, neko na spratu, a nekoliko planinara 

je odluĉilo da spava napolju na krevetima pod dudovim drvećem. 

Do kraja dana odmaramo i uţivamo u ljubaznosti naših domaćina. Uveĉe uobiĉajeno 

prepakivanje ranĉeva. Na sastanku posle veĉere dogovaramo se o detaljima oko 

prevoza do planine sa Alijem, lokalnim vodiĉem. Višak stvari ostavljamo u ostavi kod 

Mustafe. 

Jutro osviće sunĉano i toplo. Tovarimo opremu na terenska vozila, a mi se nekako 

potrpasmo  unutra i avantura  poĉe!  Put  makadamski,  kamenit, u rupama,  udišemo 
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više prašine nego vazduha. Trajalo je to oko 45 minuta i konaĉno stigosmo do 

Gosfand Sara (3040m), to je i poslednja stanica dokle se moţe stići vozilima. Odavde 

poĉinje pešaĉenje! 

Na Gosfand Saru se nalazi 

lepa mala dţamija, Saheb 

Zaman sa zlatastom 

kupolom. Tu su i vlasnici 

mazgi koji preuzimaju 

naše velike ranĉeve I 

tovare na mazge, a mi sa 

malim ranĉevima 

krenusmo ka domu.  

Krajolik je pomalo 

sumoran, kamenje, 

krţljavo rastinje, prašina. Put ima konstantan uspon, toplo je, sunce nas ne štedi, a 

sa svakim korakom podiţe se oblak prašine. Polako se krećemo, ne pravimo velike 

pauze i posle pet sati hoda stiţemo do doma Bargahsevom na 4200mnv. U domu 

smo rezervisali i hranu i spavanje. Smeštamo se u najvišem delu doma i silazimo na 

ruĉak. Nekoliko planinara oseća simptome visinske bolesti (glavobolja i stomaĉni 

problemi).Ostatak dana provodimo u šetnji oko doma. 

Dok smo veĉerali jedna 

grupa Iranaca slavila je 

uspon na vrh uz pesmu. 

Valjda je ta vesela atmosfera 

povukla i nas pa zapevasmo 

i mi na opšte oduševljenje 

Iranaca. Kada sam 

pogledala oko sebe  bar njih 

15 nas je snimalo telefonom 

uz skandiranje Srbija, 

Srbija…  

Sledeće jutro ustajemo oko 7h i posle doruĉka krećemo na aklimatizaciju i da se malo 

upoznamo sa stazom kojom ćemo sutra krenuti na završni uspon. Sa nama ide i Ali, 

ne zato što nam je potreban nego da nam pravi društvo. Na svakih 200-250m 

visinske razlike pravimo pauze da bi se što bolje aklimatizovali. Popeli smo se do 

4800mnv i tu napravili veću pauzu. Ali nam je puštao iransku muziku, a mi uz nju 

zaigrasmo uţiĉko kolo. Udom smo sišli oko 19h. 

Posle veĉere odrţali smo sastanak i dogovorili se da na završni uspon krenemo u 5 

sati ujutro. 
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01.08. ustajemo u pola ĉetiri. Doruĉak je u ĉetiri sata. Celu noć vetar nemilosrdno 

duva. 

Milanka odluĉuje da saĉekamo do 6 

sati, jer po prognozi tada vetar 

treba da oslabi. Dolazi i šest sati, a 

vetar ne posustaje, i dalje jako duva 

i nosi pepeo pa je I disanje oteţano. 

Još uvek niko ne polazi na uspon. 

Ĉekamo, neki sede na 

stepenicama, a neki su se vratili u 

sobu. Na svakih 10 minuta Milanka 

izlazi napolje  i proverava da li je 

vetar utišao. Imam utisak kao da je 

vreme stalo, samo vetr neće! U 

6:45, Milanka odluĉuje, krećemo za 

15 minuta, vetar je oslabio. Pet minuta pre sedam sati svi smo iza doma, spremni za 

polazak. Taĉno u 7h polazimo dobro poznatim putem od juĉe. 

Stidljivo se javlja i sunce, ali zbog vetra subjektivno je dosta hladnije. Prsti su mi se 

zaledili, navlaĉim još jedan par rukavica. Hodamo ujednaĉeno bez većih pauza. Na 

4800mnv grupa se razdvaja na brţu i sporiju. Sa sporijom grupom ostaje Aco, a sa 

brţom ide Milanka. Prolazimo pored zaleĊenog vodopada na 5000mnv, teren je 

eksponiraniji pa se i brţa grupa razdvaja na grupice od po dvoje, troje ljudi. Na  

5300mv poĉinju sumporna isparenja, sumpor kulja iz zemlje. Okolne stene su 

potpuno ţute. Navlaĉim masku, naprskanu sirćetom, ali opet je teško I neprijatno za 

disanje. Vazduh je razreĊen, a sumpor dodatno oteţava disanje I hod. Pravim ĉeste, 

kratke pauze i konaĉno posle sedam sati hoda izlazim na vrh! Zagrljaji i ĉestitanja! Na 

vrhu je i jedna veća grupa Iranaca, fotografišemo se i zajedno i pojedinaĉno. 

Kada stignete do samog vrha imate osećaj da je to sloboda duha, misli, tela. Nekoliko 

meseci priprema, odricanja, strepnje šta nas sve ĉeka negde gore visoko, urodilo je 

plodom! Zapravo, planinarenje volim zbog neizvesnosti, puta u nepoznato, 

jednostavno nije to borba sa planinom i vremenskim neprilikama, već naĉin da 

postanete bolji ĉovek. Na planini za sve što ţelim da postignem moram da uloţim 

sopstveni napor, pa je samim tim i osećaj veliĉanstven! 

Posle odmora od nekih pola sata, krećem dole. Verovatno zbog sreće zbog 

ispenjanog vrha više neosećam umor, niti mi smeta sumpor. Silazim bez maske, onaj 

orkanski vetar od jutros sada je samo povetarac. Tek sada mogu potpuno da uţivam 

u tom nestvarnom pejzaţu, kao sa druge planete. Relativno brzo se spuštam i posle 

3,5 sata silaska, ponovo sam u domu, a u njemu guţva kao na autobuskoj stanici, 

ljudi su smešteni i po podovima, skoro je nemoguće proći, a nikog ne zgaziti. 
 

 

Зимскп издаое 



 

101. Путник                                                                                                                                                                    1112 страна 

Sledeće jutro ustajemo u šest sati, pakujemo stvari i oko pola osam krećemo ka 

podnoţju. Do Gosfand Sara 

silazili smo polako, praveći ĉeste 

pauze, ali opet smo sišli sat 

vremena pre mazgi sa našim 

velikim ranĉevima. Ukrcavamo se 

u terenska vozila koja nas 

odvoze do Mustafine kuće da 

uzmemo ostatak stvari. 

Pozdravljamo se sa našim 

domaćinima i krećemo put 

Teherana u koji stiţemo u 

veĉernjim satima i smeštamo se 

u hotel. 

Teheran je metropola, jedna od 

najvećih urbanih dţungli na 

svetu. Konglomerat prašnjavih 

ulica, modernih bulevara, 

ogromnih bazara, divnih velikih 

parkova, prastarih auta, najnovijih 

auta, tradicionalno obuĉenih 

ţena, lepo doteranih ţena, kafića 

I ĉajdţinica… sve zajedno jedan 

ogromni haos koji nikad ne staje! 

Od ranog jutra poĉeli smo sa obilaskom znamenitosti ovog grada. Obišli smo Azadi 

kulu, podignutu 1971.godine u ĉast 2500 godina Persijskog carstva. Popeli se na 

Milad toranj visine 435 metara, sa ĉijeg vidikovca se pruţa nezaboravan pogled na 

panorama grada. Prošetali bazarom, ruĉali iranske specijalitete… 

Uveĉe se pakujemo i krećemo put Isfahana, nekadašnje prestonice Persije. Govorilo 

se, ko je video Isfahan, da je video pola sveta. Mnogo bazara, trgova, fontana, 

dţamija, prastarih mostova, vatromet mirisa i boja! 

Dva dana smo uţivali u ovom carskom gradu, sve dok nije došlo vreme da se vratimo 

kući. 

Šta reći na kraju?! 

I sam dolazak u ovaj zagonetni svet, pomalo zaboravljeno Persijsko carstvo veliko je 

bogatstvo. U odlasku sam ponela malo šafrana, pregršt iranskih osmeha, grumen 

nebrušene  lave i pogled sa Damavanda, ĉiji sam jedan od retkih ―vlasnika‖ na zemlji! 

Milana Buinac 
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ROCKY MOUNTAIN HOUSE 
 

Седимо на топлој ћебади у 

типију. Типи је традиционални 

индијански шатор, у облику 

купе, нама познатији као 

вигвам. Преко високих 

дрвених греда је пребачено 

тешко платно са отвором на 

самом врху. Тај отвор служи 

као нека врста димњака, јер 

се у средини шатора налази 

огњиште. Око огњишта на 

земљи су постављена ћебад. Отвор који представља врата типија је затворен 

завесом која задржава топлоту  у шатору. Испред врата шатора је постављена 

врбина кора уместо отирача. У шатору је топлије него напољу, али се ипак види 

наш дах кад дишемо и причамо. Ватра је утихнула. Жар трепери. Карчи 

протреса жар и ставља дрва. Дува кроз дугачку гвоздену цев и у моменту се 

чује пуцкетање ватре. Пламен осветљава наша лица док седимо око ватре. 

Одједном као да смо се пробудили. Једнолично добовање кише, које се јако 

појачало чим смо ушли у шатор, нам говори да су сиви облаци које смо видели 

прилазећи типију сада изнад нас. Поједини удари звуче као да пада ситно 

камење. Сиви обаци су донели са собом лед. Уз пуцкетање ватре звуци кише 

као да су утихнули. Топлота се шири по шатору. Разговор постаје живљи.  

У типију смо затекли три девојке 

заузете ручним радовима. Једна 

украшава кожни прслук 

живописним стакленим перлама, 

друга на кожним рукавицама везе 

каратеристичан цветни дезен. 

Трећа девојка плете 

традиционални дугачак појас од 

црвене и плаве вуне који ће 

користити и као новчаник, и као 

уже, и чак ако је потребно и као 

чашу за воду јер је толико густо плетен. Девојка за плетење користи само своје 

прсте. Појас се на оба краја завршава дугачким фронцлама које нису само 

декорација него се могу користити као конци када је потребно нешто закрпити 

на дугом путовању у потрази за крдима бизона.  
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Одједном се осећа хладноћа у шатору. Завеса на вратима се отворила и у типи 

је ушла жена обучена у традиционалну ношњу. Пита нас да ли смо гладни. 

Потврђујемо климањем главе. Жена седа поред ватре и вади тесто. Тесто је 

направљено од једноставних састојака: брашно, вода, маст и мало соли. 

Направиће нам банок, нешто слично нашим мекикама. Лаганим покретима на 

ватру ставља тигањ и греје уље. Мирис хране испуњава шатор. Врући банок и 

џем од малина иду из руке у руку. Нисмо ни мислили да смо толико гладни. Од 

хране и топлоте у шатору смо као омамљени. Наша домаћица нам благим 

гласом прича о животу Индијанаца и Метиса, њиховој традицији и обичајима.  

"... Година је 1883. Трговина крзном цвета. Место где се налазимо је далеко 

од било какве цивилизације. Белим људима је потребно неколико недеља 

мукотрпног путовања чамцима да од најближег насељеног места стигну 

довде. Њихови чамци су натоварених робом коју ће заменити за крзна која ми 

донесемо. Има ту разних алатки, металног посуђа, стаклених перли, које су 

веома цењене и које ми користимо за прављење накита и украшавање одеће, 

ћебади, оружја. Реке којима плове су брзе, са много непроходnих делова. На 

тим деоницама чамци и сва роба се морају ручно преносити. То значи да 

сваки човек у чамцу носи на леђима око 40 килограма терета и уз то гура 

чамац. Циљ је ово дрвено утврђење на обали реке, испостава трговачке 

компаније која их запошљава. У 

утврђењу живи око двадесетак 

људи, жена и деце. Ту имају све 

што им је потребно за живот, 

нешто кокошака, малу башту у 

којој се мукотрпно труде око 

поврћа које треба да им унесе 

разноврсност у иначе 

монотону дијету од бизонског 

меса. Људи су пореклом 

Европљани - Французи и 

Енглези. Жене су претежно 

наше, Индијанке, често ћерке 

поглавица и других угледних 

чланова племена. Оне представљају мост између новог и старог света, 

посредују у споразумевању јер знају оба језика. Децу из тих мешовитих 

бракова зовемо Метис. Они у себи носе мешавину две културе и иако од 

малена иду у цркву, поштују и следе и обичаје које су наследили са мајчине 

стране. Ми Индијанци живимо у типијима који се лако могу премештати са 

места  на  место  у  потрази  за  крдима  бизона.   Током  лета,  мушкарци  су  
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заузети ловом, а жене обрадом крзна и коже. Наш је живот нераскидиво везан 

за бизоне - сваки део је искориштен, ништа се не баца. Кожа се користи за 

одећу, штитове, торбе; кости за ножеве, врхове стрела; од рогова се праве 

кашике. Месо сечемо у танке траке и ширимо на сталке где га сушимо или на 

сунцу или на ватри - како време дозволи. Добро осушено месо истуцамо у 

ситни прах који онда ставимо у торбицу од бизонске коже, у то сипамо врелу 

маст и додајемо осушене бобице, брусницу и боровницу најчешће. Све то 

добро зашијемо и тако добијемо "пемикан", нашу основну храну за зиму. Сув и 

лак за транспорт, пемикан може да траје и неколико година. Зими се 

задржавамо дуже на једном месту и ми смо тада заузете прављењем накита 

и украшавањем наших ношњи. Живот је тежак али нераскидиво везан и 

зависан од природе. Дуге зимске ноћи прекраћујемо причама којима се 

целокупна историја и мудрост преносе са колена на колено. Заједништво 

међу људима у складу са природом су неопходни за преживљавање. Иако 

тежак, живот је једноставан, миран, спокој долази од веровања да смо сви 

део природе и повинујемо се њеним законима."  

Врата се поново отварају, улази група људи. Магија је нестала. Опет смо у 

шатору, година је 2013. Више се не чује добовање кише по зидовима шатора. 

Кроз врата нам се учинило да смо видели сунце напољу. Поздрављамо се са 

нашом домаћицом и излазимо из шатора. Дан се наставља својим редовном 

током, али целог дана носимо у себи неки необјашњив, специјалан осећај. 

Носимо у себи осећај доживљене прошлости. У делићу секунде живели смо 

живот Индијанаца - трговаца крзом. Сада смо опет туристи у посети Rocky 

Mountain House јула 2013.  
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Rocky Mountain House је туристичко место посвећено очувању Метис традиције 

и културе и успомене на трговину крзном. Метис су потомци мешовитих бракова 

између Европљана (претежно Француза) и Индијанки. На овом локалитету су 

постављене реплике традиционалних индијанских шатора – типија и траперских 

шатора и реплика утврђења са краја XIX века. На овом месту, које је 

представљало велику раскрсницу путева јер се налази на ушћу реке Чиста вода 

у Северни Саскачеван, у једном периоду крајем XIX века налазила су се чак 

четири дрвена утврђења која су била центар трговине на западу Канаде током 

скоро 80 година. Сва утврђења су нестала у пожарима који су их захватили. 

Данас су ти остаци археолошка налазишта која су део информативне стазе која 

се може обићи за сат времена. Поред те постоји још неколико краћих стаза, 

једна води поред ограђене фарме бизона, једна поред овеће баре која обилује 

птичијим светом. Све је то део Parks Canada, организације која управља 

националним парковима Канаде и местима од историјског значаја, чији је циљ 

очување традиције и историје Канаде. Особље је обучено у ношњу из доба 

трговине крзнима ради аутентичности амбијента. Кроз разне програме људи 

могу да се упознају са старим вештинама, да виде како су се правила одела, да 

се опробају у везу са традиционалним цветним дезенима, да пробају старе 

дечије игре. Оваквих места на којима се туристи упознају са историјом Канаде, 

Алберте и са животом Индијанаца и првих досељеника има много, али оно што 

нас је овде привукло је могућност камповања у традиционалним траперским 

шаторима! У оквиру овог парка је постављен камп са шест траперских шатора и 

два велика типија. Сваки типи може да прими до осморо људи. Траперски 

шатор је постављен на дрвеној платформи и уз њега следи и дрвени сто са две 

столичице. По жељи, може се тражити и бизонско крзно да се постави као тепих 

на под или испод душека. Користе се сопствене вреће и кревети односно 

душеци - ко шта има. Траперски шатор је мањи од типија али и он је простран, 

комотно се може сместити четворо унутра. Пошто нас је у шатору само по двоје 

прави  је луксуз.  Наша два шатора су један наспрам  другог а између  се налази  
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заједничко огњиште. Овде смо стигли у петак увече. Временска прогноза је 

била киша за цео викенд и чак су ме у четвртак звали из парка да питају да ли 

долазимо. Ја сам их питала у стилу мог кума:  

- Што питате? Јел' не треба да дођемо? 

- Само проверавамо, ви сте једини пријављени за овај викенд а најављују кишу.  

Рекла сам да долазимо, киша или не, и у петак 

смо уживали у прелепој јулској вечери на 

камповању уз ватрицу и мислили смо да су се 

метеоролози опет прешли. Али, метеоролози 

овде понекад и погоде, обично кад предвиде 

лоше време, тако да је киша почела то вече. 

Јутро нас је дочекало додуше тмурно али суво. 

Кренули смо у истраживање и обилазак овог 

доста великог комплекса кад нас је киша 

потерала у један велики типи где смо ето по 

први пут јели банок. После те велике провале 

облака, време се сажалило на нас па су се 

облаци разишли и могли смо да обиђемо све 

стазе које смо планирали. Тек пред вече киша 

је поново почела да пада, тако да нисмо 

успели да 

поновимо 

седење око логорске ватре. Зидови 

траперског шатора су од врло дебелог и 

издржљивог платна. Уз шатор на платформи 

није било никакве бојазни да нећемо остати 

суви и поред тога што смо олујну кишу чули 

целе ноћи. Сутрадан опет суво, таман лепо 

да се спакујемо и кренемо кући. Остаје 

успомена на један тренутак проведен у 

прошлости када смо успели да одшкринемо 

тешку завесу времена и наслутимо какав је 

био живот пре више од сто година у овом 

делу света који сада зовемо дом.  

Јелена Попржен 
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ДНЕВНИК О ВЕТЕРАНА 
 

Недеља 03. 09 - Кошутњак 

У недељу 3.септембра 2017 на теренима познатог београдског излетишта 

Кошутњак у Београду одржало се отворено Првенство Београда у 

оријентирингу, на коме је учествовало 130 такмичара.  Организатор ОСБ и клуб 

„Меџик Меп― су припремили нову карту односно, актуелизовали ситуацију на 

досада бројним нацртаним картама овога терена, у размери 1:7500/5м, што се 

показало као најпогоднијом  да се унесу, а уједно и брзо уоче читајући карту,  

бројне стазе и стазице, клупе, усамљена дрвета, плитке и дубоке рупе и други 

тзв „мали детаљи―. Колико је време било идеално за трку, због пада предходних 

дана паклених температура које су се ове године добро осетила и у шумском 

амбијенту, толико за мене и неповољно, јер је сипила киша која ме је 

освежавала али много више и наочаре које носим, па у једном моменту нисам 

могао да очитавам карту. Да идем по азимуту, то је ипак препун шибљака 

Кошутњак, па сам користио 

„дечију„ технику оријентације да 

приупитам где сам и који је кодни 

број ваше контроле. Замагљене 

наочаре и мокра карта  нису  

оправдање за освојено друго 

место, са минут и по  заостатком 

за противником, него моја 

неодлучност на најлакшој 

деоници ка КТ9, да се истрчим 

нешто дуже путем па да је 

нападнем од угла шумарске 

куће, него „мудровање― кроз 

шуму. 

Субота 23. 09. - Рајац 

У оквиру традиционалне акције  „Дан чистих планина― која се одржала 23 -24 

септембра на теренима Рајца ,у организацији ПСС и ПД ―Победа― из Београда, 

одржано је у суботу 23.09. и појединачно оријентиринг такмичење које се 

бодовало за 9 коло ПСК. 

На такмичењу је узело учешће преко 110 оријентираца распоређених у 26 

такмичарских категорија на карти Брезје – Рајац у размери 1:10000/5м. 

Моја такмичарска стаза се пружала преко 2/3 по полуотвореном терену и само 

захваљујући великој љубави према овој планини, уз максималну концентрацију 

на  карту,   јер  многи  такмичари опуштени  пред  лаким  очитавањем  стања  на 
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терену и приказа на карти, забораве на компас и често одлазе у „другом― 

правцу, улажем  максимални физички  напор, да  успешно савладам технички 

незахтевне постављене контролне тачке. То се одразило и на мој укупан 

пласман где је другопласирани такмичар имао 13 мин. а трећепласирани 22 

мин. заостатка. 

Субота 30. 09. - Авала 

И ове суботе одлазим на такмичење на планину коју неизмерно волим - Авалу. 

Ваљда је то нешто генетски код карловчана, да и мој прадеда па и моја мајка, 

када су копали виноград код комишија на стрмина Манастиришта, а долазећи 

изјутра чератским путем увек се зауставе на његовом  највишем узвишења, 

одакле се рачвају путеви за Буковац,  Дом, Велику Рашу да у ведром дану упуте 

погледе ка  врху Авале. 

 А такмичарски, сем једне победе пре четрдесетак година са екипом ПСД 

―Стражилово― (Дућаком и Вуковићем), све остало су били много слабији 

пласмани па и разочарења. Ово суботње је свакако највеће. 

За модеран оријентиринг Авала није много занимљива планина али шта значи 

када на таквом терену пројектује стазу одлични Иван Буквић. Када је у билтену 

број 2. изашла локација старта, одмах сам почео поређење стартом места и 

околине користећи се картом Авала издате 2010 године и разрађивао разне 

комбинације шта бих ја урадио да сам постављач стазе. Усудио сам се мало да 

нарушим ферплеј, па сам десетак минута пре старта обишао около терен, где 

сам са огледне карте меморисао неколико плитких рупа и један јарак, отрчкарао 

до њих, неби ли угледао можда неку црвенобелу призму. Све је то резултат 

моје предходне „алавости―, јер сам случајно кликнуо на ОРИС-у бодовање, и 

видео да се после Рајца налазим на другој позицији иза Радовића, који неће 

узети учешће на овој трци. Ставио сам самог себе на место фаворита. Старт и 

положај КТ1. једноставан, источно двадесетак метара од пута, који се пружа 

неких двеста метара уз брдо од старта. Гледам једну „нијансу― кривине која ми 

служи као нападана тачка, а не врло уочљиво савијање пута неких десетак 

метара ниже доле, одакле је требало кренути у „претрагу―, све желећи да се 

што мање пробијам кроз купине и кострику. Угледах пањ и до њега две велике 

купе земље очекивајући да је ту негде призма, можда, нижеположена. Нема је. 

Сада прескачем два велика оборена стабла па неких десетак метара крећем 

више горе ка уоченој земљаној купи али ни ту црвенобеле призме. Шта 

преостаје него повратак на почетну нападну тачку. Силазим на доле и угледам 

групу деце која весело узвикују - ЕНО ЈЕ!. Па који је то број децо. 49. Моја 

контрола. Мало обесхрабрен настављам даље, чак успеван и да  трчкарам по 

терену препуном шибља и густо изниклих младица, јер увиђам да је 

такмичарска стаза у наставку трке све  занимљивија. Размахао се у концепцији 
 

 

Зимскп издаое 



  

101. Путник                                                                                                                                                                    1120 страна 

Иван Буквић. На другу КТ мали земљани објекат (браон икс), која је имала 

сличан положај као прва, али много даље од пута, почињем са прилазом много 

раније и брзо и успешно је налазим. Следећа на падини гребена, две изохипсе 

ниже, удаљена око 300м. На таквој удаљености на терену без и једног 

рељефног детаља тешко је одржавати тражени правац. Успоравам са 

погледима час горе час доле. И коначно застајем видевши да сам отишао много 

даље од 300м. Наилазим на ривала, Сулејмана Шушкића, који је стартовао 

3мин. иза мене, који ме након поздрава упућује реч - иза мене је прошао си је. 

Када сам је нашао након 200м враћања уочио сам да сам неких десетак метара 

прошао изнад ње. Није ме обесхрабрила ни тако лоша позиција јер је преда 

мном још 8 контрола које су позициониране на дужим растојањима са неколико 

избора варијанти доласка до њих. И на КТ4 нешто више прилазим, јер на 

стрмијем терену морам се овако кретати, али уочљив рељеф где је она 

положена ми омогућава добар проналазак. До следеће нам се нуде три 

варијанте трчања па се ја одлучујем за ону по асфалту кружног авалског пута уз 

стимулативно звецкање металних крампона мојих патика. Одлично налазим, па 

добар прилаз ка шестој, где поново срећем Шушкића који одлази са ње, 

смањујем заостатак, црпим 

енергетске резерве на још 

једном успону и онда добро 

уочавам прави тј уцртани 

пут на карти и у природи, са 

богате путне мреже, који ми 

служи као нападна тачка. 

Након две увале кроз коју је 

било тешко напредовање 

због бројних попадалих 

грана, малих сипара, 

купинове лозе, налазим КТ7 

подно једне стене, 

лоциране негде око 800м 

од Митровићевог дома. Тек 

сада, ка следећој КТ8(9) 

која је постављена са друге стране Авале, северно од споменика Незнаном 

јунаку, читав спектар понуђених варијанти кретања. Трчање по путу вас све 

више привлачи па макар ишли и нешто дуже него пробијање и много спорије 

напредовање кроз жаргонски речено „прљаву шуму―. Али опет вас чека успон и 

то кривудавим путељцима авалским чији смер кретања није баш у правцу где је 

ваша контрола.  Уз неколико кратких  пауза, кратких  погледа на карту,  долазим 
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до платоа подно Споменика и преко паркинга налазим пут ка контроли. 

Оверавам па даље уз сталну опрезност на коју вас „присиљава― већи број 

стазица у природи него што је на карти стижем на следећу, пред коју се пење и 

Дућак, из моје такмичарске групе. Сјајно. Доста сам надокнадио па у жељи да то 

још побољшам, идем Дућаковом трасом на доле, потпуто погрешно јер се 

поново пењем на висину пута са које сам ишао на већ нађену КТ, што значи да 

сам се требао вратити онако како сам дошао, на срећу не тако стрмом 

стазицом, до места где ћу се одвојити на пут за последњу контролу. Одлично 

финиширам. Друга позиција. Поредим сплитове са Дућаком и... - Па где ти је 

осма контрола. Наравно, после седме иде осма која је такође била са друге 

стране у близини девете. Мисед поинт и дисквалификација. 

Од Слободана Гочманца сазнајем да ће следеће године обновити ову карту 

Авале. А ја још дуго да размишљам о својој брзоплетости и.....! 

Субота 14. 10 - Кошутњак 

После нешто више од месец дана, ево ме опет на теренима Кошутњака, по  

којима моја такмичарска нога већ гази последњих 40 година, на отвореном 

првенству Београда на дугим стазама. За разлику од Авале са које се нисам 

враћао са много трофеја, Кошутњак ми је увек подарио неку медаљу, али не  

увек и претерано уживање у постављеним такмичарским стазама. Овога пута 

сем првога места добио сам много веће задовољство - сјајно постављену 

такмичарску стазу. Колико пута сам код куће „мудровао― и комбиновао шта бих 

ја урадио да сам трасер на том терену. Мислите лаком, због бројних путева, 

једноставних рељефних детаља неколико дубоких јарака, јасно изражених 

гребена и увала, зграда филмског и пионирског града. Основа сваког 

оријентиринг такмичења је оптималан избор варијанте кретања тј ―варијанта― 

стазе а то су трасери стазе, чланови ОК ―ДИФ― из Београда организатори 

првенства, овога пута издашно пружили. Права је штета што се у мојој 

категорији, сем Јосипа Дућака и пријављеног Сулејмана Шушкића није још неко 

појавио, првенствено из београдских клубова тзв „домаћих на терену― како би 

сама трка била узбудљивија и динамичнија. Али био је довољан и један Дућак, 

бард нашег оријентринга, без обзира на његово нарушено стање у десној  

задњој  бутној ложи, који је стартовао 6 минута пре мене, па да се нађемо пред 

КТ4, да би у непосредној близини црвено белих призми један другом упутили: 

ЕВО је, ЕНО је. А до последње 15 контроле толико пута смо се растајали и 

састајали свако идући својом најбоље изабраном трасом кретања што говори 

да нас је Кошутњак овога пута изузетно оријентационо и такмичарски очарао. 

Недеља 15. 10. -  Сремски Карловци 

У недељу на теренима града Сремских Карловаца одржано је оријентиринг 

такмичење  „Стражиловски куп― у  организацији  истоименог клуба,  на  средњим 
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дистанцама, које се бодовало за Лигу Србије. Број од преко двестотине 

учесника није резултат само такмичарских амбиција оријетираца да би се 

обезбедили бодови за коначан пласман, јер је ово било предпоследње коло 

Лиге ПСК , него атрактивност брдовитог терена, самих Сремских Карловаца са 

својим положајем, бројним кривудавим улицама који од учесника траже сталну 

пажњу, стално осеверену карту, јер довољно је и неколико степени „непажње― 

па ето вас у другом сокаку или ћорсокаку (слепој улици) којима Карловци 

обилују. Ту је велика зелена оаза -  Дворска  башта и атрактивни Видиковац 

чији положај а и сам прилаз пружају могућности за постављање бројних 

контролних тачака, које ове године нису 

могле бити реализоване, јер је управо у 

току одржавања такмичења, започела 

обнова и реконструкција. Друга 

сигурност ученицима такмичења пружа 

проверени организационо - технички 

кадар предвођен агилним Драгишом 

Бауером коме су несебично помагали 

Александар Петровића и Петар Шарић 

али и други чланови овог реномираног 

клуба. Не смемо а да се не захвалимо и 

предивном октобарском дану. 

Атрактивности целог догађаја  

допринео је положај Циља у самом 

центру града, у слободној зони 

шеталишта, бројна домаћа али и страна 

(инострана) публика и на крају тзв 

„бејби трка― са 48 најмлађих учесника 

који су се чиповима на прстима  и 

картом у рукама надметали на 

теренима парка код Богословије. 

А у свој Дневник могу уписати да сам у 

недељу у 9,00 именован за „кедија―; докторе однеси ову опрему на старт; Боро 

маркирај пут до свлачионица и отвори врата Соколског дома; Боро обуци 

флуоресценти прслук и дежураћеш на расрсници код „Три зеца―; докторе ипак 

остани на циљу... Недеља 13,30 губим предходну функцију и; докторе Боро, као 

наш најстарији члан и носилац  „Златног компаса― за животно дело, доделићете 

медаље победницима такмичења. 

А када све ово прочитате, па залијете младим портогизером, упутите се на неку 

од друштвених мрежа где фотографије са ове трке све говоре! 
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Недења 22 октобар - Главица 

У недељу 22.10. на теренима Фрушке горе око планинарског дома занатлија на 

Главици, одржано је оријентиринг такмичење „Трофеј Фрушке горе―, у 

организацији ОАК „Нови Сад― из Новога Сада, које се бодовало као 14. 

(последње) кола Лиге Србије у оријентирингу. На старту је наступило преко 150 

такмичара и многима је ово била последња прилика да освоје нове бодове и 

поправе пласман на првенственој табели пре коначног бодовања и проглашења 

најбољих у држави. 

Оријентирци који су започели са стартом у 11,00, постављеним неких 

двестотине метара од Дома на путу за Савину воду, били су тек четврти ешалон 

„зелене параде―, тог предивног октобарског преподнева. Најпре су у 10,00, 

двадесетак заљубљеника у планинарско трчање кренуло пут Астала, иако је 

тога дана Нови Сад био највећи тркачки центар у Србији са преко хиљаду 

маратонаца. Око 10,30 долази из правца Сремске Каменице непрегледна 

колона монти бајкера која наставља маратонском стазом гребенским путем, при 

чему овога пута својим дресовима изражених боја нису реметили мирноћу 

зеленила фрушкогорја, јер се за то побринуло лишће руја са свим својим 

нијансама. А 15 минута касније за њима креће колона педесетак, првенствено 

младих, планинара на своме походу. 

Једини који су реметили тај планински мир у наредних 45 минута су били 

оријентирци; који су пред старт размењивали још коју реч са супарницима; 

судије на старту гласним прозивањем; радознали пионири са бројним 

питањима..... 

У мојој категорији – М60 су се окупили сви такмичари пријављени на почетку 

такмичарске сезоне. Стартујем у 13 минуту, тј .други ,иза Бранка Грујића из 

смедеревског „Челика― који и поред слабог резулатата на Стражиловском купу 

још увек држи лидерску позицију, Дућак је у 19 мин, а од фаворита Цветковић 

Милан (Копаоник) 23мин, и Вељко Радовић (Нови Сад) 25мин који победом 

стиче велике шансе за освајање титуле првака. 

Прва контрола је на самој чесми Савина вода, која се поодавно, иако је тик уз 

колски пут који води ка Сунчаној долини не види од густиша, одвише технички 

лака, и трчећи путем ка њој гунђам и грдим Фруљу шта је ту поставио. Тако 

резигниран, нећу на њу да идем сигурном и једноставном варијантом тј. да се 

одбијем од уочљиве нападне тачке коју чине расксрнице путева па 80м 

североисточно и тачно излазим на лепо, преко једног метра озидани поточним  

каменом извор, него пресецам кроз густиш, рачунајући да ме мој добар азимут 

још увек служи. Ипак је ту нека „већа деклинација―, када сам се нашао у кривини 

јарка, лепо уцртаног на карти и уочљивог у природи, који је некада био водоток 

од овог  извора,  али педесетак  метара ниже.  Поглед  нагоре и одмах  уочавам 
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црвенобелу призму. Даље се успешно налазе наредне две контроле које су 

биле постављене на северном делу гребенског пута Главица – Астал, само је 

требало имати снаге за кратку али напорну узбрдицу. Сада следи јужна, падина 

- Вучји до, са седам, постављених контролних тачака. Ту ће се решавати 

пласман. А прву контролну тачку, заједно са Дућаком и Вуковићем као екипа 

Стражилова, на овом фрушкогорском потесу нашао сам пре негде четрдесетак 

година на такмичењу за „Меморијал Др Радивој Симоновић― у организацији ПСД 

„Фрушка гора― из Сремске Каменице, када је Влаја (Вребац Владимир) у једном  

од бројних јарака који се протежу ка Пиварском потоку, у ретку букову шуму, 

опкољену бројним младицима изниклих из пањева заосталих од „бројних― и 

„систематско изведених превентивних― санитарних сеча, тачно постави и за оно 

време све то правилно уцртао круг на црнобелој карти размере 1:15000/10м. 

Добро налазим постављене тачке ,иако преспоро напредујем, што је последица 

прошлонедељног не придржавања савета, мојих поштованих колега по питању 

јела и пића. Улазим на КТ7 а иза мене Вељко устрчава уз брег и убрзо прелази 

у вођство. Очекивано да ће ме стићи али сам то очекивао тек пред циљем. А 

тамо где сам очекивао Вељка Радовића дотрчава Цветковић Милан  на КТ11. 

Сада се некако психолошки примирујем, па уз брдо са лакоћом, па онда још 

један (можда концепцијски непотребан) пад ка Савиној води на КТ12, па опет 

успон ка КТ13 која се налазила у јарцима у близини оних познатих 

бициклистичких скакаоница, тешко уочљива у густишу и само наилазак тј. 

проналазак од  других учесника ми је олакшао ситууацију, да тик пред циљем, 

не лутам непотребно. КТ14 са кодним бројем 100 на ободу оне мале ливаде са 

централно положеним столетним храстом, југоисточно од дома, где су пет 

раскрсница које воде ка пет различитих фрушкогорских одредишта. И сада бих 

требао да завршим писаније у О Дневник  са извештајем о пласману када следи 

изненађење. Радовић Вељко тек у циљу сазнаје да је предвидео  КТ11, да је 

није оверио, а да се врати, овери је, онда поново мора и наредне преостале 

четири. Снаге има за то, али следи слабији пласман од прве три позиције, који  

му не доноси тако потребне поене. Успут је зарадио и једну озбиљну огреботину 

од гране на главе. Излази привремени извештај о пласману. 1. Цветковић, 2. 

Стевановић, 3.Дућак. Бранка Грујића још нема. 

Увече, након тога дана, великог породичног догађаја - венчања сина Стевана на 

О групи видим поред резултата и истакнуто бодовање. Отварам М60 и моје 

штовано име и презиме на првој позицији. Честитам ти доктор БОРО. 

Субота и недеља 11 - 12 Бочка (Мађарска) 

12.јесењи Борока (Јунипер) куп одржан је на теренима Телечке 11/12 новембра, 

једног дела великог националног парка мађарске пешчаре, прекривене 

јединственим   формацијама   клеке,  међу   степским   ливадама,   и   појединим 
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растињем беле тополе и засађених четинара. Године 1975 ово велико подручје, 

смештено између Дунава и Тисе је проглашено као други по реду национални 

парк у Мађарској. С обзиром да се ради о подручју од 50523 хектара оно је 

подељено на девет јединица са бројним али разноликим природним 

вредностима и геолошким формацијама од рукаваца Тисе са плавним шумама, 

степама, отвореним пешчаним динама, затравњеним динама са бројном клеком 

и глогом, белим и сивим тополама, багремом и храстовим шумама, сланим 

језерцима и мочварама. Једно од таквих је и терен са лавиринтима аутохтоне 

клеке око маленог насеља Бочка смештеног на средини магистралног пута 

Кишкунхалаш – Кечкемет. 

Сви сте добро упознати са 

клеком која у нашим 

крајевима првенствено 

успева на каменитим и 

крашким теренима од 

приморских до планинских 

и брдских подручја на 

сувим крчевинама 

пашњацима, суватима, 

запуштеним и необрађеним 

земљиштима. То је 

зимзелен грм висине од 0,5м до 7м са врло уским зашиљеним бодљикавим 

листићима врло отпоран, густо и неправилно разгранат и дводоман грм. 

Плодови су јајастог облика који су зелене боје а када сазреју добијају 

тамнољубичаст изглед са препозтањивом ароматичним горкастим укусом. Зрео 

плод је лековит који се бере од краја лета до почетка зиме и суши се на 

промајном месту. Користи се као лек за уринарни тракт и у склопу чајева против 

прехладе и болести желудца. Код нас је много познатија у производњи 

клековаче а у Мађарској и Чешкој као боровичка. 

Учешће преко 600 такмичара из 12 европских земаља давало је импресивну 

слику овом спортском догађаја, коме се  током суботе, придружило и бројно 

локално становништво, узевши учешће на фестивалу свињокоље мангулице, 

праћено дегустацијом кобасица и хурки, праћено игром, музиком и фијуком 

камџија локалних бећара 

Ова трка има велику чар и изазов како за домаће тако и стране такмичаре 

управо због терена, некадашњег војног полигона препознатљивог по бројним 

пешадијским грудобранима, широким јамама за смештај минобацача и оних 

мањих за митраљеска гнезда, који су данас сасути песком ,обрасли травом, али 

прекривени  бројним  приземним  гранама  извијугане  клеке  чинећи  својеврсну  
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природну камуфлажу, стварајући тако идеалне локације за смештаје контролних 

тачака, а оријентирцима за неизбежну авантуру налажења. Чим сте узели карту 

на старту већ се питате КУДА САД?. Којом варијантом. Овде нема чувеног 

упутства нашег прослављеног такмичара Дућака - сигурно путем па може и 

около. На карти која обухвата 10км2 само два пута, прекривене растреситим 

песком, као онај на Штранду где су се одиграле бројне утакмице пицигена. И 

када пођете једним правцем ви током трчања размишљате непрестано да ли ја 

то пуно обилазим, да ли да скратим, па ако то урадим ето ме у густом делу, уз 

неминовне ударце грана клеке, шибља младих топола, пропадања у песак. Како 

трка одмиче све више пресецате стазу по азимуту па и кроз најмање делове 

ливаде тј,отвореног простора које све боље уочавате, што је цртач и 

организатор ове трке, Денеш Золтан сјајно приказао на такмичарској карти, као 

да има уграђен ЛИДАР у својим сивим можданим масама. А при том положај 

вашег тела ће се кретати у лавиринтима клеке, по оним препознатљивим 

дарвиновим фазама, са црнобелих слика људске еволуције, од четвороношке 

тамо где су гране клеке баш претерале у своме ширењу, па почетак одвајања 

руку од пешчане подлоге ,до неколико степена савијања као када пролазите 

кроз већу или мању клекину „деру―. И после свих тих мука, правих „војних 

дрилова― које прате реповање  по сремачки „ј... сунце крваво― излазиш изгребан 

као после неуспеле тетоваже на малу чистину, где уочаваш једну дину западно, 

једно источно, а она североисточно  нешто издуженију са наглашеним врхчићем 

је твоја, где према опису треба да је црвено бела призма. Појуриш тамо када 

НИЈЕ ТУ!? КАКО!? Најпре  почнеш студиозно да анализираш карту, па врло 

брзо студиозност опада, па моташ карту попут ђака почетника, па помераш и 

моташ компас као млади на првим часовима обуке, направиш паузу очекујући 

да ће неко наићи да би ти; хелп ми; намбр; итвен... и онда почнеш да скакућеш 

од дине до дине. 

Целој овој причи морам додати Минотаура, Тезеја и канап: 

Најпознатија легенда везана за Критску културу био је мит о Минотауру. 

Минотаур је био дете жене критског краља Миноја, Пасифаје, створ са 

људским телом и главом бика. Да би се осветила Хелију због откривања 

њене прељубе с Аресом, Афродита је у срцу Хелијеве кћери Пасифаје 

распалила неприродну љубав према бику. Кад је рођен Минотаур, Миној је по 

савету пророчишта наредио да се подигне здање с многобројним салама и 

ходницима, Лавиринт, и ту затворио чудовиште. Градитељ Лавиринта био 

је Дедал, најчувенији грчки архитекта. 

Атинске жртве су слате у Лавиринт. Жртве су сваки пут биране коцком. То 

је нарушило углед краља Егеја. Тезеј је приметио растуће незадовољство 

међу Атињанима. Зато је, против очеве воље, одлучио да оде на Крит не би 
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 ли убиством Минотаура повратио углед свога оца. Пред полазак, договорио 

се са њим да у повратку с Крита развије црна једра ако не успе да убије 

Минотаура, а бела ако успе. 

Стигавши на острво, Тезеј среће лепу Минојеву кћер Аријадну, која се одмах 

заљубљује у њега и обећава му помоћ ако се обавеже да је поведе са собом и 

узме за жену. Тезеј пристаје, а она му даје чаробно клупко, помоћу којег он 

означава пут кроз ходнике Лавиринта. 

Нашавши Минотаура у срцу тог здања, он га без тешкоћа убија и изводи 

остале младиће и девојке. Исте ноћи у потаји отпловљава с Аријадном. 

Успут свраћају на острво Наксос да преноће. Током ноћи Тезеју се у сну јавља 

богиња Атина, која му открива да Аријадна није судбином одређена да му 

буде жена. Стога он напушта уснулу Аријадну и наставља бродом за Атину. 

Када се ујутру пробудила, Аријадна није предуго патила јер ју је на острву 

пронашао бог Дионис и оженио се њоме. На путу за Атину, Тезеј заборавља 

да развије бела једра. Егеј, који је на једној стени изнад мора нестрпљиво 

ишчекивао повратак брода, угледао је црна једра и у очајању се бацио у море, 

које се од тог времена назива Егејским. 

Првога дана сам правилно руковао „оријентиринг канапом― и он се није пуно 

мрсио тако да у мојој категорији М60 заузимам средњи део табеле. Али другога 

дана КТ5 и КТ6 га замрсише у гордијев чвор и падох скоро на сам крај табеле па 

тако у генералном пласману припаде ми доња трећина за коју, многа накнадна 

освежења, нису пружила утеху 

Физички недовољно припремљен за две стазе које су биле првога дана 5,4км а 

другога дана 5,7 км ваздушне линије где треба додати још 30-40% дужине за 

обилазак тешко или потпуно непроходних предела нису правдање за слаб 

пласман него дисконтинуитет у техници оријентације на појединим деловима 

стазе. 

Мислите да нисам пожелео да ми ово буде опроштајна трка од оријентиринга?! 

Па томе још придодах и недељни сан по повратку са такмичења . А шта је могао  

бити него лутање по лавиринтима клеке. Значи бриге и невоље. Следи ми 

затим збуњеност што ће ме у наредном периоду учинити заборавним и 

деконцентрисаним. Тако каже сановник. Ја сам узјутра изашао  из тог страшног 

сна. Све има свој крај као што се све лоше ствари једном окончају. Срећа не 

снивах друге такмичаре, које сам у дилемама око положаја контрола толико 

желео да видим, јер би онда сановник тумачио: ―Када у сну гледате друге у 

лавиринту, то указује да ће ваша помоћ бити одбијена. Вероватно ћете хтети да 

помогнете блиској особи која се налази у безизлазној ситуацији, али шта год да 

му/јој предложите,он/а ће радити супротно. Осећате се немоћно и одговорно 

што нисте на време препознали проблем и учинили нешто да га предухитрите―. 
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Као да је растумачена јава када наилазим после КТ4 на Жигића, па да му 

објасним где је, па му још покажем правац ка његовој КТ. И шта?.Палац враћам 

на карту, али не тамо где је био већ померим  за још једну величину палца и 

паралелана грешка  и долазе и дотрчавају такмичари на гребен (носић) на коме 

ја упорно тражим КТ, али брзо и отрчавају, а ја не као лукави геџован па за њим 

него као тврдоглави сремац,  само ту па ту, па реалбулишем (к'о Зоран Шкорић 

гребен Лежимира ) пола сата а затим када сконтам, па је нађем на суседном 

гребену. Сада  још већа грешка. Наредна. Прошао поред ње не видевши је 

(иако нису скриване већ тачно по објекту позициониране) али да мало макар 

застанем, протрчим ко Стипа шумар цео реон када је јурио дрвокрадице..После 

и ноге отказале јер оде воља у пустару.Држ се Боро Кошутњака. 

Прогоњен од тих мисли, помало меланхоличан, раскрстих са сујетом и 

сановником па отворих Википедију да прочитам дефиницију лавиринта која 

каже: ―Лавиринт је цртеж или простор који нуди велики број путева од којих 

многи немају излаз, а служи за забаву―. 

Очистих од песка и навиксах обућу за трчање, у шпајзу, кријући, испих две три 

боровичке, сопствене производње (ракија српска а клека бочканска - маџарска), 

јер Боро за пет месеци је  пролећни Борока куп.Буди Тезеј. 

Борислав Стевановић 
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Ko se voli, taj i MTBitku bije 

IV MTB TRKA IZNAD OBLAKA, GUČEVO 2017 
 

Bile su tu neke zaĉkoljice, sve je nešto navodilo da ove jeseni nećemo, i opet, 

vojevati ―MTBitku iznad oblaka‖. Malo me to uznemirilo, jer, ja kad se pripremim za 

neko osvajanje, nema te sile koja će me od toga odgovoriti! Jedino ako sebe ubedim 

da bi to bilo previše lako za mene, dakle, zalogaj tipa ―ništa posebno‖, e, onda bih 

sigurno odustala vrlo brzo! I, okrenula se, naravno, neĉem izazovnom.  

Shvatila sam: za ovakve bitke, neophodna je i dobra strategija. Ovaj put, treba se 

malo i pritajiti, vrebati iz zasede. Kao da ĉujem ono, meni omiljeno, ali nikad 

isprobano: ―Najbolje je ţiveo onaj ko se najbolje krio‖. Ajd’ da se ja malo prikrijem, 

zaćutim, meditiram, usmerim svoje misli ka onome što ţelim… Pa, da vidimo… 

I, evo nas na gradskom trgu u Loznici, skidamo bicikle s krova auta. Ne, nisu me misli 

ovde dovele, naravno, 

ali je energija dobro 

usmerena, priznajte!  

Već se mnogo finog 

sveta okupilo. Mnoge 

poznajem, ne samo s 

prošlogodišnje 

guĉevske 

manifestacije, već i s 

mnogih drugih MTB 

voţnji. Tu su: ―Putevi 

Sokola‖ - Oseĉina, 

―Baberijus‖ – Ralja, 

―MTB druţina‖ – InĊija, 

Miki Ţivković – 

promoter ―Ljubovijske 

biciklijade‖, ―Brdsko-biciklistiĉki klub Bratunac‖, … Evo, i nas ĉetvoro: Deki-Polar, 

Zoran-Ţabac, Goxy, i ja, kao predstavnici fribajkera, moţda i ―Ĉikera‖, moţda i … Ma, 

kao da je vaţno! Sve zajedno, okupilo nas je planinarsko-biciklistiĉko društvo 

―BicikLO‖ iz Loznice. Tu smo da, na naš, sportski, biciklistiĉki naĉin, obeleţimo 103 

godine od velike bitke iz Prvog svetskog rata, voĊene na Guĉevu, u okviru ―Drinske 

operacije‖. Po povratku s prošlogodišnje voţnje, dugo su mi u ušima odzvanjale reĉi 

prof. Miloša Đuriĉića, koji nam je ponudio pregršt poznatih, a, bogme, i manje 

poznatih detalja iz tog dela srpske istorije. Vreme nam tada baš i nije išlo na ruku: 

bilo je  priliĉno hladno,  tmurno, i  nije bilo  teško zaogrnuti  se plaštom  muĉnih scena 
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koje su se odigravale u sukobima srpske i austrougarske vojske. Dugo je potrajalo  

dok sam uspela sa sebe da skinem to teško breme... Ili su mi to na nogama bile 

grube vunene ĉarape, oteţale od raskvašenog snega, cokule ko zna s kojeg 

poginulog borca skinute, a ramena mi povijena pod šinjenolom nepoznatog vojnika…  

Godinu dana kasnije, 24. septembra 2017., mnogo toga je drugaĉije. Dan je vedar, 

sunĉan, toplo je. Guĉevska je šuma ponovo ozelenela, nagraĊena obilnim kišama u 

poslednjih nekoliko dana. Da li će biti i blata? Zasigurno znamo da će biti popadalog 

drveća, smrtno ranjenog u nedavnom nevremenu. U svakom sluĉaju, treba biti 

oprezan. Guĉevo je nevelika planina, s najvišim vrhom na 779 mnv, ali nikako za 

potcenjivanje. Mnogo je kratkih, ali jakih uspona i klizavih, kamenjem prošaranih, 

uskih staza, koje vode u njenu utrobu. 

Nas je oko 70, i krećemo se makadamskim putem prema hotelu ―Ester‖, gde pravimo 

kratku pauzu. Vazduh je rezak, i ako se neko i ţalio na pospanost i mamurluk posle 

noći provedene u kafani, sad je sigurno i otreţnjen. Na šta li će se vaditi u nastavku 

voţnje, ko će biti kriv za nemoć pri usponima i trapavost pri strmijem spustu… Ma, 

nema ovde takvih, videćete i sami, svi su baaaaš spremni i sigurni na svojim 

toĉkovima!  

Popili po ĉaj ili dva, zajedniĉko fotkanje, i sledi uspon do Spomen-kosturnice. Tu su 

sahranjeni posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih ratnika, izginulih na ovim 

prostorima tokom ―Drinske operacije‖. Već sam pogled na spomenik u obliku 

piramide, visine skoro 17 metara, razvija strahopoštovanje, i neku tihu jezu. Ovo je 

mesto koje u meni i ponovo budi svu silu emocija.  

Prof. Đuriĉić se ne štedi, kroz mnoštvo istorijskih podataka vraća nas u vreme I 

svetskog rata i velikog stradanja srpskih boraca. Osvrnem se oko sebe, jasno je da ni 

moji prijatelji nisu ravnodušni. Svi ćutke stojimo i slušamo. U jednom trenutku, odluĉih  
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da bliţe priĊem spomeniku, i malo bolje pogledam neke detalje koji, prošli put, kao da 

su nekako ostali u magli i tamnim oblacima. Na vrhu piramide je dvoglavi orao 

raširenih krila, isklesan od belog mermera. Sad kao da slobodno para plavo nebo. Na 

jednoj strani spomenika je lovorov venac, ispod je sarkofag, na kojem je u reljefu 

predstavljena borba srpske i austrougarske vojske, s urezanim tekstom: ―Guĉevskim 

herojima poginulim u borbi 1914. godine‖.  

Gledam dalje, upadljiva je greda na kojoj su ispisane Njegoševe reĉi: ―Blago onom ko 

dovijeka ţivi, imao se rašta i roditi‖. Gredu ―drţe‖ dve figure ratnika – straţara, s 

maĉem u ruci. Fotografišem, i u tom trenutku mi se pridruţi jedan stariji gospodin. 

Reĉe da se zove Miloš Dejanović, da je iz Loznice, i da je napisao knjigu ―Bitka na 

Guĉevu 1914 – Epopeja na pragu Srbije‖. Bi mi drago da smo malo popriĉali, ali onda 

smo i poţurili, da poslušamo predavanje njegovog imenjaka.  

Tu sam, prvi put na današnjoj voţnji, videla još jedno ţensko ĉeljade na biciklu. Pitah 

je kasnije, kad smo zaobilazili oboreno drvo i stali da se fotkamo, kako se zove. 

―Ana‖, kaţe, ―Nešto ti je palo s bicikla, Ana, u travu, zazvoncalo je, evo, našla sam‖, 

kaţem ja, ―Pa, to je moje zvonce, opravdala si svoje ime ZvoNcara‖, reĉe Ana. Baš 

lep šumski susret i lepo, kratkotrajno druţenje. Kasnije, kad smo na jednom 

odmorištu jeli ĉokoladice i pili ―Tronoša‖ vodu, što su nam obezbedili organizatori, 

pitam gde je Ana, a onda sam saznala da je ovo njena prva MTB voţnja, i da se 

hrabro, ali malo sporije, probijala guĉevskim puteljcima.  

A, ti guĉevski puteljci, kako im ja tepam, samo što ne progovore! Vrlo ţivotni, i 

ţivahni. Povremeno smireni, smerni. Pa se naprave fini, moţda malo i nespretni. Hteli 

bi da im verujemo, da se prepustimo. A, mi, šta, ne znamo šta se krije iza izgleda 

naivne francuske sobarice... Kao, ništa ona ne zna, i nije ona ništa kriva.. Samo bi da 

nas namami, a onda se naĊemo u sred blatnjavog spusta, ili pred oborenim drvećem, 

koje preskaĉemo, kroz ĉije se grane provlaĉimo, ili ga zaobilazimo. Ma, ko bi im 

verovao! 

Sve deluje vrlo bezbedno, a onda, odjednom, iz šume poĉeše da iskaĉu, pomislih, 

ustanici,.. Ma, kakvi te ustanici spopali, kaţem ja to sebi, opet si previše ĉitala 

narodnih priĉa iz doba Turaka, gde su se ljudi kroz zadnja vrata na kući spašavali i 

krili u šumi, a posle koristili povoljan trenutak, i ―uzvraćali udarac‖... Ako nisu 

―ustanici‖, ko su? Pa, MTB ratnici, malo su zalutali, pratili oznake koje nisu trebali, ali 

im se dopale, vodile ih u dubinu šume, u vrtoglavi spust. U nekom trenutku, konaĉno, 

shvatili da ―tu nešto ipak nije u redu‖, pa se onda mukotrpno izvlaĉili i nosili bicikle. 

Puf, puf, jedva nekako doĊoše do daha, ali i do pravog puta. 

Inaĉe, u pravu su bili organizatori voţnje, staza je bila perfektno obeleţena. Još je 

samo trebalo da se te oznake i ĉitaju. A, kako da ĉitam, kad je meni u jednom 

trenutku bilo vaţno da napravim dooobru fotku?! To, što je na drvetu pisalo ―levo‖, 

meni baš  i nije  bilo od  nekog znaĉaja,  te  ja  tako  preko  najgoreg  blata,  bljaaaak,  
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proĊoh pravo. Naravno, prvo sam najstrašnije iskukala nešto u fazonu jadna ja, nikad 

nisam gazila ovakvo blato, pomozite mi, ljudi… Ma, to je ĉisto foliranje, jasno je 

svima, u stvari, jasno je bilo onima koji me poznaju od ranije i koji znaju da sam do 

sada prešla desetine i desetine kilometara najuzbudljivijeg blata... Mljaaaacccc.. I 

jela, u kombinaciji s vodom iz bidona, s peskom s usana...  

Uh. Svega je bilo. A, da. Šta s onima koji ne znaju za moje gurmanske poduhvate? 

Pa, sad znaju. A, šta još.. Pa, da priznam, naravno. Eto, priznajem da sam, umesto 

levo, a lepo je pisalo, ja produţila pravo. I, onda, ĉujem iza sebe: ―Levoooooo! Malo 

pre si to fotkala!‖. Eto, ja priznala, a sad vi.. Sigurno ima nešto što do sada niste 

nikome rekli... Nema blama, ko još ima vremena za to... 

Uglavnom sam s ljudima 

koji su i prošle godine bili 

ovde. Ni oni se, baš kao 

ni ja, nekih delova staze 

ne sećaju baš najbolje. 

Onda nam je to bio 

potpuno nepoznat teren, 

bilo je priliĉno hladno, i 

više smo vodili raĉuna o 

svojoj bezbednosti, nego 

što smo mogli da uţivamo 

u lepoti guĉevske šume. 

Zato je ova današnja 

voţnja bila pun pogodak! 

Svi smo mnogo 

opušteniji, i iskustvo, ali 

još više sunce i toplo 

vreme, uĉinili su da 

zadovoljstvo bude 

nemerljivo! Društvo je 

odliĉno, i, da nije Ĉeda u 

jednom trenutku primetio 

da sam jedina ţena, ne bih, verovatno, ni sama o tome razmišljala. 

Ako sam u prošloj voţnji bila okupirana mislima o stradanju srpskih vojnika, sada mi 

se nametnula priĉa o ţenama – heroinama Prvog svetskog rata u Srbiji. U jednom 

smo trenutku, prolazeći šumom, naišli na mesto, gde je, rekoše mi, bila ratna bolnica. 

Prva mi je misao bila o ţenama koje su ovde zbrinjavale ranjene borce i bile uz njih u, 

moţda, njihovim poslednjim trenucima... Kojim su ih reĉima hrabrile i pomagale im da 

lakše podnesu teške rane i nesnosne bolove? Mnoge od njih su i same uĉestvovale u  
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borbama, i izlagale se brojnim opasnostima. Šta su sve trpele i one koje su ostajale 

sa decom i starcima kući, na imanju, brinući o svemu, kao da je i muška glava 

prisutna? 

Idemo dalje, lepota kojom smo okruţeni doprinela je da taj trenutak razmišljanja brzo 

proĊe, i da se ponovo prepustim samo uţivanju. A, kakvo je tek uţivanje bilo na 

spustu prema manastiru Tronoša! Istina, na nekim mestima je bilo i malo riziĉno, 

zbog debelih naslaga sitnog kamenja. Ĉini se da su neĉiji laktovi tu malo i ―projurili‖, 

ali bez znaĉajnih 

posledica. 

Kratko zadrţavanje u 

krugu manastira u 

meni budi baš lepa 

sećanja. Ovde sam 

mog starijeg sina prvi 

put dovela kada je 

imao mesec dana, i, 

sećam se da je taj 

naš dolazak izazvao 

baš lep dogaĊaj. 

Nekada je manastir 

bio ―muški‖, a sada je 

―ţenski‖, i ove godine 

slavi 700 godina svog 

postojanja. Ovde je 

Vuk Stefanović 

Karadţić uĉio školu 

1797. godine. Od 

njegovog rodnog 

Tršića do manastira imao je oko sat vremena hoda kroz šumu. Mi ćemo sada kroz tu 

šumu da proĊemo biciklima vrlo brzo, i spustimo se do Vukovog rodnog sela. Ujedno, 

tu je i završetak naše današnje voţnje.  

Okupljanje je u bašti kafane ―Vuk‖. Okupirali smo sve raspoloţivo, i stolice, i klupe, i 

livadu. Atmosfera je odliĉna, baš kao što je i ceo dan bio. Gazda Milosav nas je 

ugostio kako i dolikuje ovom kraju, poznatom po ljudima velikog srca. Ostavio nam je 

vrata ―Vuka‖ širom otvorena i za naše naredne dolaske. Hvala svima koji su uĉinili da 

nam ova naša, mirnodopska MTBitka, ostane nezaboravna, i u najlepšem sećanju! 

Hvala na nesebiĉnosti, na strpljenju, na svemu lepom što smo doţiveli, i onom novom 

što smo nauĉili. Doći ćemo po još!  

Emira Miliĉević 
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NAŠI ZIMSKI IZLETI 
 

Odmah da vam kaţem da zima nije moje omiljeno godišnje doba. Od kad znam za 

sebe nisam volela to što ti zimi treba bar 15 minuta da staviš na sebe sve neophodne 

slojeve kako bi izašao napolje. I onda si sa svom tom odećom trapav i ne moţeš da 

uţivaš jer je sve hladno i mokro oko tebe.  

Sa takvim viĊenjem zime sam došla 

u Kalgari. Ovde je skoro devet 

meseci u godini zima i ima snega u 

većoj ili manjoj meri. Nije ni ĉudo što 

sam dolazak zime uvek ĉekala sa 

velikim razoĉarenjem. To je znaĉilo 

devet dugih dosadnih meseci gde je 

glavna preokupacija brojanje nedelja 

dok ne stigne lepše vreme i otopi se 

sneg. To je naravno vodilo do 

ponekih depresivnih dana, najĉešće 

kada doĊe već treća nedelja a nisi mrdnuo iz kuće (osim do posla i prodavnice i 

nazad) jer je temperatura ispod -15C. Mart je najgori mesec. Fruška gora sva buja a 

nas ovde oĉekuju bar još dva meseca sa snegom. I tako su prolazile godine dok smo 

mi prekidali našu planinarsku sezonu i sedeli zimi u kući, sreĊivali slike, vikendom 

igrali karte ili Monopol i išli u vrlo kratke šetnje po gradskim parkovima.  

Onda se sve promenilo. Niko od nas se više ne seća ni kako ni zašto, uglavnom 

došao je oktobar, pao je sneg a mi smo i dalje nastavili da idemo na naše izlete u 

planine. Malo po malo smo primetili da eto uspevamo nekako da preţivimo tu 

strahotu od snega i hladnoće. Kupili smo deblje jakne, bolje cipele. Ubrzo je došla i 

ostala oprema na red, najĉešće kao odgovor na negativna iskustva.  Na šetnji bismo 

ustanovili da nam sneg ulazi u cipele pa smo nabavili kamašne. Ili bismo, nakon 

predugog i iznurujućeg uspona po ledenoj stazi gde smo zaradili mnoge ubode i 

ogrebotine pridrţavajući se za okolno trnovito ţbunje, rešili da investiramo u 

krampone za cipele koji nam pomaţu u kretanju po ledu. Malo po malo, naša sezona 

pešaĉenja se više nije prekidala i sada (već godinama) traje tokom cele godine. Sada 

ĉak i osetim radost kad krajem oktobra u vazduhu osetim jedva primetan miris snega 

i setim se svih divnih trenuntaka provedenih u zimskim šetnjama.  

Zimske staze su kraće, obiĉno do dva, dva i po sata. Teško nalazimo mesto za 

odmor gde moţe da se sedne, jedemo na brzinu, sa nogu i termos sa ĉajem je 

obavezan. Kao uţinu obiĉno nosimo ili banane ili mandarine, valjda da prkosimo zimi. 

Kad god uzmemo flašu sa vodom pomislimo kako bi bilo divno da je u letnjoj šetnji 

voda ovakve temperature!  
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Najviše volimo da idemo u šetnje ako je prethodne nedelje padao sneg. Tada su 

grane drveća potpuno bele i povijene od tereta snega. Sve je ĉisto i netaknuto. 

Pravimo tragove po novom paperjastom snegu. U toku zime ima puno sunĉanih 

dana, pa je tokom ovih šetnji nebo ĉisto i ujednaĉene plave boje, a sunce i sneg 

prosto zaslepljuju. Obiĉno je hladnije ukoliko je nebo plavlje i vedrije. Sneg na 

granama drveća obasjan suncem poĉinje polako da se topi i u daljini u šumi se vidi 

oblaĉak belog snega koji pada se grana. To obiĉno inspiriše Karĉija da udari nogom 

u stablo kad neko od nas prolazi izpod granja. Nakon što smo prvi put uhvaćeni 

nespremni, ostatak puta pomno pratimo Karĉijevo kretanje i stajemo ili protrĉavamo 

kako bismo izbegli taj sneg 

sa drveća.      

Svima nam je u sećanju 

ostala šetnja kod Gornjeg 

Kananaskis jezera. Na 

velikom parkingu je samo 

nekoliko parking mesta 

rašĉišćeno. Mi smo jedini.  

Uzimamo opremu iz 

gepeka, podešavamo kape 

i stavljamo rukavice. Staza 

koja ide pored jezera 

poĉinje kod telefonske 

govornice. Telefon nam je 

u visini struka. Krećemo 

preko brane. Sa leve 

strane nisko ispod nas je 

jezero. Obalu jezera ĉine izlomljeni komadi leda. Voda se od prvog smrzavanja još 

više povukla. Celo jezero je zaleĊeno. Na suprotnoj strani jezera uzdiţu se potpuno 

bele visoke planine Kananaskisa. Sneg je netaknut. Na površini snega stvorila se 

tanka kora, kojA je namreškana kao talasi na površini mora. Vetar pravi male vrtloge 

snega. Ta pokorica nam olakšava kretanje. Ukoliko ne stajemo u prethodno 

napravljene tragove uspevamo da napredujemo bez propadanja. Posle brane stanje 

se pogoršava. Karĉi pokušava da se iskobelja iz snega u koji je propao do butina.  

―E, trebao si ranije na dijetu‖ – zadirkujem ga.  

―Ma ne treba mi dijeta samo da sam obuo veći broj cipela‖.  

Ali ni veći broj cipela ni manje kilograma ne bi pomoglo. Skoro svaki treći korak 

upadamo.   

―Ovo nema smisla‖ – kaće Ildika dok leţi na snegu pokušavajući da ustane. – ―Dokle 

ćemo ovako? Više nemam volje ni da ustajem‖. 
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 ―Slaţem se.  Bolje da se vratimo pa da idemo na neku drugu stazu‖ – predlaţem i 

gledam u Karĉija.  

Znam da on ne voli da odustajemo dok ne stignemo do kraja staze. Sve oĉi su uprte 

u njega. Srećom i on shvata da je dalji put besmislen. Sleţe ramenima. Vraćamo se. 

Nismo ni slutili da smo ovoliko daleko otišli. Sad nikako da se vratimo do brane. Još 

propadanja i izvlaĉenja.  Kad smo se konaĉno dokopali brane krenuli smo kao da 

smo dobili krila. 

Pamtim i jedan bajkoviti izlet na Dţonson jezero blizu Banfa. Sneg je poĉeo da pada 

dok smo putovali ka Banfu i kad smo stigli na jezero atmosfera je bila kao iz ruske 

bajke. Sneg je padao polako i ujednaĉeno, smirujuće, donoseći sa sobom potpunu 

tišinu. Svi zvuci su se utapali u sneg. Pahulje su bile krupne i hvatali smo ih na našim 

rukavicama gde su se dugo zadrţavale pa smo prouĉavali njihove divne, 

neverovatne i neponovljive oblike. Kad smo došli do druge strane jezera gde se staza 

spušta do same obale napravili smo sneška na jezeru. Dok smo obišli stazu sneg je 

prestao i pojavilo se sunce. Na gornjem sloju napadalog snega, mogli smo da vidimo 

pojedinaĉne pahulje kako se presijavaju na suncu. Ceo pejzaţ je bio kao na 

svetlucavim novogodišnjim ĉestitkama.  

Ali, nije svaki put kad se sija sneg znak da je sve bajkovito. To je ponekad i znak da 

je vrlo, vrlo hladno. Ako se ne vide pojedinaĉne pahulje, nego je sneg sitan, kao 

pesak, i sija u milionima malih kvadratića, to je znak da je napolju oko -20 stepeni. 

Takvi hladni dani su uvek vrlo vedri i ako staza ide po suncu ĉitavo iskustvo moţe da 

bude i lepo i hladnoća podnošljiva, ali ako imate taj maler da je staza u senci a ţiva u 

termometru ispod -20C onda to ostane upamćeno kao jedna od najhladnijih šetnji. 

Takva je bila šetnja u Lake Louisu, pretposlednjeg dana jednog decembra. Lake 

Louise je vrlo  popularno i posećeno  mesto gde ĉak  ni zimi ne vredi  pogaĊati  koliko 
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ima kola na parkingu jer su guţve za parking i zimi neopisive. Na obali velikog 

(prirodnog) jezera sagraĊen je poĉetkom XX veka veliki luksuzan hotel koji i danas 

mami puno posetioca i koji je glavna atrakcija. Oko jezera ima puno staza na planinu 

a najposećenija je staza u duţini od 3km koja ide zapadnom stranom jezera. Zimi je 

jezero naravno zaleĊeno i jedan deo u blizini hotela je oĉišćen tako da je tu klizalište 

na otvorenom i mali zamak od leda. Stazom uz jezero se moţe ići ili peške ili u 

saonicama koje vuku 

konji. Pored staze uz 

jezero, na samom 

zaleĊenom jezeru je 

oĉišćena staza za 

pešake i napravljena 

staza na nordijsko 

skijanje. Sve to jako 

lepo zvuĉi, jedini 

problem je što je 

jezero skoro tokom 

celog dana u senci 

okolnih planina. Na 

temperaturi od -23C 

koliko je bilo tog dana 

kad smo mi bili, to 

znaĉi da pošto je staza ravna i u senci ĉak ni uz pešaĉenje nismo mogli da se 

ugrejemo. Preko usta i nosa smo imali omotane šalove, a vruć vazduh iz nosa se 

momentalno ledio na šalu tako da je šal bio potpuno beo od leda. Od pare tokom 

disanja koja se dizala prema oĉima, na trepavicama i kosi koja je bila van kape se 

uhvatilo inje. I pored dvoje rukavica, moji prsti su bili skoro neupotrebljivi i nespretni 

za vaĊenje maramice za brisanje nosa, tako da sam od toga potpuno odustala. Iako 

smo svi imali helanke ispod pantalona noge nismo osećali. U poĉetku sam osećala 

hladnoću po butinama a posle je i to prestalo i noge su mi postale neosetljive. 

Srećom svi smo imali ranĉeve koji su nam štitili leĊa, ali niko nije baš bio raspoloţen 

za priĉu. Ćutali smo pokušavajući da se ugrejemo i išli ka cilju - kraju staze pored 

jezera. Na planini kod kraja staze nalazi se vodopad koji je sada bio potuno zaleĊen i 

dvoje alpinista su prepakivali opremu i spremali se da se penju uz svetloplavi led 

vodopada. Mi smo bili zapanjeni kako im prsti uopšte funckionišu. Kad smo se nakon 

više od sat vremena vratili u hotel i poĉeli da se odmotavamo, videli smo da su nam 

šalovi potpuno ukrućeni od leda, ĉak su nam se i maramice u dţepovima potpuno 

zaledile. Butine su nam bile crvene i posle toplog ĉaja i otkravljivanja u hotelu posle 

više  od pola  sata noge  su nam  i dalje  bile  hladne.  Svi  smo  se  sloţili  da  je  ovo  
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najhladnije iskustvo što smo 

doţiveli u planinarenju. Imali 

smo još i sreće jer nije bilo 

vetra inaĉe, ne verujem da 

bismo izdrţali do kraja 

staze.  

Zvuĉi skoro neverovatno ali 

postoje staze koje su lepše 

zimi nego leti. Jedna od njih 

je staza u blizini Kenmora 

koja se zove Heart creek, 

potok Srce u prevodu jer 

vodi uz potok koji otiĉe sa 

planine koja se zove Srce. 

To je veoma prikladno ime 

za tu planinu jer kad se gleda iz daljine, pri samom vrhu stena je takvog oblika da 

podseća na nacrtano srce. Najteţi deo staze nam je obiĉno od parkinga do samog 

potoka jer strma staza ide po ivici planine i pošto je izloţena suncu na njoj uvek ima 

leda. Prvi put kad smo išli nismo poneli krampone za cipele za led i to smo svi platili 

tako što smo bar po jednom pali na stazi. Kad se doĊe do potoka poĉinje pravo 

uţivanje. Poĉinju filigranski ukrasi na ledu, kojima nema premca. Uz obalu ima po 

dva, tri sloja tankog leda jedan iznad drugog koji su debljine svega nekoliko 

milimetara i na kojima je led napravio ĉipkice raznih oblika. Bliţe sredini potoka (koji 

je dovoljno širok da se ne moţe preskoĉiti) na pojedinim mestima je led probijen i vidi 

se kako voda brzo teĉe ispod leda. Onda opet nailazimo do dela gde se potok nešto 

strmije spušta pa pravi mali vodopad, gde je voda zaleĊena u padu i samo se ĉuje 

huka vode ispod leda. Uzvodno se potok opet malo smiri, pa se mogu videti granĉice 

uz obalu sa kojih vise zaleĊeni biserĉići koji samim vrhom dodiruju površinu vode. 

Kraj staze je malo razoĉaravajući, jer staza jednostavno prestaje na ulasku u kanjon 

ĉije su strane toliko strme da njima nije moguće ići. Jedino bi bilo moguće ići samim 

potokom, ali to ostavljamo za malo veće avanturiste od nas. Mi se zadovoljavamo 

odmorom na klupi sa koje se ĉuje huk vodopada koji je sakriven u kanjonu. Leti je 

staza jedna od mnogobrojnih koje vode obalom potoka i zaista nema ništa što naš 

toliko ushićuje kao lepota te iste staze zimi.  

Kaţu da Eskimi imaju preko 30 razliĉitih reĉi kojima opisuju razliĉite vrste snega i 

leda. Kad smo došli to nam je bilo potpuno ĉudno jer sneg je sneg i šta tu ima da se 

priĉa, ali sada kako smo mnogo više upoznati sa zimom u ovim krajevima već i mi 

osećamo da je samo jedna reĉ - sneg - nedovoljna da opiše sve lepote zime.  

Jelena Poprţen 
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SAGA O MALjENU, O NEUHVATLjIVOSTI TRENUTKA 
 

Dakle, kakva godina! 

Moţda još nije vreme da se sumiraju rezultati, još malo ove, nazovi Stare, je pred 

nama. Da li i da je zovem – Stara? Pa, gde Stara, kad mi je donela toliko lepog, 

novog, mladog, toliko divnih poĉetaka, veselja, novih poznanstava, prijatelja, 

biciklistiĉkih i planinarskih akcija?! Kako Stara, kada je mladost i razigranost izbijala iz 

svake njene pore?! Na momente i razuzdanost, da potvrdi sliku o neuhvatljivosti 

trenutka. Htela bih ja da zadrţim mnoge te Trenutke, ali – ĉemu? Otvori šaku, raširi 

prste, pusti da odu, da proklizaju s najlepšom slašću. Duša će da se otvori i biće 

spremna za još veću nasladu, za neke nove drhtaje. A, ljubav – šta je to? Ljubav je 

dan, u organizaciji vodiĉa Vlade Radivojevića, širok, osunĉan, bajkovit. Ljubav je 

smeh, koji ne prestaje da se širi nepreglednim prostranstvom Maljena. Ljubav je sve 

ono što posle takvog dana nastavlja da ţivi, a ti ga ni u jednom trenutku nisi 

ljubomorno sputavao, oteo mu radost i lepotu, i zadrţao samo za sebe. Sve je to 

ljubav.  

Nije kraj. Još smo na poĉetku. Uskomešane emocije na kratko se rashlade pod 

naletom vetra koji se širi Tometinim Poljem. Vetar koĉoperno naleće na breţuljke, o 

koje se sapliće, i zatim posustaje. Mi nastavljamo, dok nam se sneţne grane zapliću 

u kose. Ostavljamo sveţe tragove na šumskim stazama, u svojim venama. Krv brţe 

teĉe, obrazi se rumene, pogled je bistar. Vodi nas u nove avanture, u nova ţivotna 

iskušenja.  

I, zato, nije kraj! Nastavljamo tamo gde smo samo pomislili da zastanemo, jer, već u 

sledećem trenutku, javila se nova misao. Razoruţavajuća. Rasterećujuća. Laknulo 

nam je onog momenta kad smo shvatili da idemo dalje.  

Sa srećom svima, u Novoj, i svim sledećim godinama, da mnoga leta slavimo u 

zdravlju i veselju, nesputanog duha, i širokih pogleda! Ţiveli!  

Emira Miliĉević 
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ЈУЖНА СТРАНА ЦЕНТРАЛНЕ ПРИЧЕ 
 

Скривена под јарболом српске заставе, седи скучена у скутама Камиље, 

пркосно ширећи своја поносна крила чији лепет још звечи у мојим ушима. То је 

варошица, то је лепо место у подножју јужних обронака Копаоник планине, то је 

Лепосавић. Градић мален, а богат срдачношћу, љубазношћу, благом нарави, 

великодушношћу. Знате ли за то место које краси југ наше Србије? 

Историјски ће причу моћи да подрже мештани, они ће вас повести у обилазак 

старих споменика, они ће вам приповедати причу нестварно искрено, ту ће 

емоција бити рој, њихов суд неће бити прек, само ће вас дискретно подсетити 

на заборављени крај, на околину којом се треба поносити, на дар који им 

дарујемо када их обиђемо, и биће захвални на свакој вашој посети. Питање које 

себи, већ трећи пут, постављам јесте: „Чему толика њихова захвалност кад ми 

треба њима да будемо захвални?―. Захвални на жељи да нас угосте, на 

времену које ће посветити било да долазите први пут или сте ту већ боравили 

пре, организацији да све од пута до планинарских рута буде комплетно, 

осмишљеном садржају дана који вам неће дозволити досађивање, помоћи и 

упутима за лакше сналажење на планини (јер су тамо провели толико 

слободног времена да им је сваки камичак познат), чувању успомена и 

прављењу нових. Рећи ће вам: „Којешта, ово је за нас мало што смо 

уприличили за ваш долазак из даљине. Може много боље.― Такви су , скромни и 

пуна им је душа доброте. Воле да је деле са сличнима себи. У знак поверења и 

пријатељства које делимо, ми одлазимо на њихове лепотице – Шар планину и 

Копаоник. 
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Широка Шара у висине препреке за облаке ствара. 

 

Бистра још увек у мом сећању 

блиста, 

2651 написано на цигле две, 

држале су руке двоје планинара, 

на њеном врху у јуну једног 

Видовдана. 

 

Сакрио се Берим, оковао снегом, 

петоро је крчило змијњи пут једном. 

Осмелио се планинар, коракнуо ка 

њему, 

отежан приступ, литица је носила 

круну ледену. 

 

Над Копаоником ветар бучно дише, 

као сирочиће Небеске столице нас 

удомише. 

Снага ветра нас нежалећи шчепа, 

Панчићевом врху се дивимо 

издалека. 

 

Наспрам Шаторица, на врху 

Kопривница, 

ове се године окупило 80-ак 

планинарских пријатеља. 

Сунце је згаснуло над Циганским 

гробом, 

ногом пред ногу заокружили смо 

                                                                 шетњу „Митров данак, хајдучки растанак―. 

 

Камиља се умиљава, зове нас к себи, 

Тај бедем над Лепосавићем заштитнички лебди. 

Граја деце што тог дана чула се и њихови ситни звонки кораци, 

Нека упале светлост у будућности нашој јужној Србији. 

 

Сузана Кујовић 
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Текст оригинално објављен у Путнику број 9, март 1999 године 
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PLANINARSKI BAL 
 

Planinarsko društvo "Lesson" iz Beĉeja bilo je domaćin trećeg po redu 

Planinarskog bala Planinarskog saveza Vojvodine. 

 

 

 

 

Skup uĉesnika bio je u 

hotelu "Imperijal Lux". Gosti 

su doĉekani zakuskom i 

aperitivom.  

 

 

 

 

 

 

 

U 11 ĉasova krenulo se u 

obilazak turistiĉkih 

znamenitosti Beĉeja sa 

vodiĉima iz Turistiĉke 

organizacije opštine Beĉej.  

 

 

 

 

Gosti su mogli da vide staru brodsku 

prevodnicu, "Šlajz",  Rimokatoliĉku 

crkvu,  Pravoslavnu crkvu,  zgradu 

opštine - zaduţbinu baronice 

Eufemije Jović  i spomen kuću Braće 

Tan. 
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U 13 ĉasova,  nakon 

pozdravnih reĉi predsednika 

PSV – Nikole Bobića, 

predsednice PD "LESSON", 

Mire Vuković i ĉlana 

opštinskog veća zaduţenog 

za oblast omladine i sporta, 

Nikole Dţigurskog,  

prikazane su prezentacije, tj. 

izveštaji o radu, 13 

planinarskih društava i 

klubova. 

 

 

U 15 ĉasova posluţen je 

ruĉak i poĉeo je Planinarski 

bal uz ţivu muziku, koji je 

trajao do 20 ĉasova. 

Po kišnom danu, pozivu na 

Planinarski  bal odazvalo se 

202 planinara i gostiju iz 15 

planinarskih društava i 

klubova. 

PD "Lesson" Beĉej 
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40 година од мог првог успона на Олимп 1977 - 2017.  

ЈУБИЛЕЈ ОБЕЛЕЖЕН УЖИВАЊЕМ 
 

Било је то 30. августа 1977. године, у организацији Планинарско смучарског 

савеза Војводине. Водич нам је био Радивој Ковачевић. Из нашег Друштва тада 

су поред мене били Марко Јосимовић, Славица Марковић, Милорад Топић, 

Милорад Николић, Здравко Ласица, Каса Имре, Радојка Дувњак и Борислав 

Предојевић. 

Душко Косјер и ја смо се упутили ка врховима Олимпа 23. - 25. септембра 2017. 

Према договору у плану су нам 

били правци пешачења и пењања 

којима се до сада нисмо кретали по 

Олимпу.  

План доласка у Литохоро (300 мнв) 

и паркинг код чесме на Прионији 

(1100 мнв) такође је био 

несвакидашњи. Из Неи Пориа, где 

смо летовали са члановима 

породице, у 08:10 часова, ка 

Литохору упутили смо се 

железницом.  

Јутарњим возом, субота, 23.09.2017, стигли смо на железничку станицу 

Литохоро око 09:15 часова. Нисмо се обазирали на ред вожње приградског 

БУС-а ка Литохору. Није било таксиста испред станице. Кренули смо пешице на 

пут до Литохора. Асфалтним путевима и улицама градића стигли смо до парка.  

Препешачили смо првих 7 км и савладали успон од око 280 метара висинске 

разлике од железничке станице до центра града. Одморили смо се, освежили и 

кренули ка центру до такси стајалишта.  

Брзо смо се договорили да нас превезе 

до Прионие за 25€. Тешки су нам били 

ранчеви. Када смо се пресвукли и 

припремили за пешачење и пењање ка 

дому "А" на 2100 мнв, ранчеви су нам 

били лакши јер смо део опреме обукли и 

обули на себе. Пењао сам се око 4 сата 

и 50 минута до дома. Душко је био бржи 

стигао је пола сата раније око 16:20. 

Велики број посетилаца био је у Дому "А" те вечери. Дошли су гости из Црне 

горе  и   БиХ.  Организатори  су  била  планинарска   друштва   из   Подгорице  и 
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Источног Сарајева. Одвојене групе са истим циљем, врх Олимпа, Митикас 2918 

мнв. Било је и гостију из многих држава са различитих континената.  

Дука и ја имали смо другачији циљ. Преморили смо се на успону првог дана до 

дома "А" на 2100мнв. Одлучили смо се за варијанту ка "Платоу муза" на 2760 

мнв и даље до врха "Св. Илија", 2788 мнв.  

Недеља, 24.09.2018. После доручка,  кренули смо око 9 сати ка Платоу муза. 

Овом стазом ка домовима "Ц" и "СЕО" први пут ходамо. 

Натенане, кренули смо лаганим темпом. 

Из дома „А― (2100) пешачили смо до домова „Ц― (2648) и „С.Е.О.― (2760) на 

Платоу муза 

Стаза нам се допала као и панорамски погледи на врхове Олимпа и према 

југоистоку на кањон Енипеје, Литохоро и Егејско море. 

Стигли смо до домова на платоу муза и доживели сусрете са два стада 

дивокоза. Артемида се умилостивила да нам подари друштво благих животиња, 

до сада смо их виђали у много мањем броју. Митикас и Сколио све време били 

су у магли, Стефани није.  

Термометар показује 2 степена на Платоу муза. Враћамо се истим путем ка 

дому „А―  
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Стазом низ кањон сам 

први пут пешачио у 

понедељак, 25.09.2017. 

Силазећи низ кањон 

имао сам утисак да сам 

се више пењао него 

спуштао јер сам многе 

гребене који су се 

спуштали до дна реке и 

правили препреке због 

којих је река морала да 

меандрира - кривуда, 

морао да пењем преко 

њих да би се са друге 

стране поново спустио до 

моста преко кога би 

прешли на другу обалу 

реке. Живописне брзаке, 

слапове, водопаде и мала 

проточна језера на проширеним деловима Енипеје 

због сталне кише која је сипила нисам могао да 

снимим, али су утисци изванредни. Вратићу им се 

опет сигурно. 

Хвала Дуки што ми је правио друштво. Слике говоре више од речи. 

Боривоје Вељковић 
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У октобру на Рајцу организоване две активности 

Комисије за планинарске терене ПСС 

РАЗМЕЊЕНА ИСКУСТВА И ДОГОВОРЕНА САРАДЊА 
 

Од 13. до 15. 10. 2017. одржан је међународни сусрет чланова Комисија за 

планинарске стазе Планинарског савеза Србије (ПСС) и Хрватског планинарског 

савеза (ХПС). Организатор сусрета је ПСС, а госте из ХПС, Бернарду Хузјак, 

Бориса Бједова и Хрвоја Голда, угостили су чланови ПСД „Победа― Београд у 

свом планинарском дому „Чика Душко Јовановић― на Рајцу.  

У заједничком раду учествовали су Борис Мићић, председник ПСС и чланови 

Комисије за планинарске терене ПСС, Угљеша Гвозден, председник и чланови: 

Велиша Суљагић, Љубинко Кутлешић, Драган Димитријевић, Ђорђе Гуга, 

Боривоје Вељковић, Петар Божовић и Бора Милосављевић. 

Састанак је био врло конструктиван. Презентована су искуства из рада Комисије 

ПСС. Гости су присутне упознали са активностима ХПС у вези са планинарским 

стазама: о начину обележавања и образовању чланства - маркациста излагала 

је Бернарда Хузјак, прочелница комисије за планинарске стазе ХПС. О 

одржавању, вођењу података у регистру и статистици говорио је Борис Бједов, 

док је о пројектовању, ГПС технологији и картирању искуства преносио Хрвоје 

Голд. Излагања су била интерактивна и од велике користи за будућу примену.  

Сусрет је протекао у срдачној атмосфери. Договорена је узвратна посета у 

2018. год. 
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МАРКИРАНТИ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

НА РАЈЦУ - ОБУКА 
 

Велико интересовање чланова Планинарског савеза Србије било је за осми по 

реду курс на коме су обучени за обележавање - маркирање планинарских 

путева и пешачких стаза. 

Кандидати су се окупили 28. 10. 2017. у планинарском дому "Чика Душко 

Јовановић" на Рајцу. Домаћини су били чланови Планинарског друштва 

"Победа" из Београда, а организатор Курса – Обуке за маркиранте била је 

Комисија за планинарске терене Планинарског савеза Србије (ПСС). Предавачи 

су били: Борис Мићић, председник ПСС, Бранислав Божовић, секретар ПСС, 

Угљеша Гвозден, председник комисије за планинарске терене ПСС и Бора 

Милосављевић сарадник за практичну обуку маркирања. 

Предавања су трајала два дана. 

После теоретског дела, практични 

део обављен је 29.10. 2017. на 

тераси Дома и у обиласку 

виртуелне стазе коју би требало 

обележити.  

Кандидати су по завршетку 

практичне обуке попуњавали тест, 

први пут после седам година. По 

завршетку програма активности 

кандидатима су уручена Уверења 

о успешно завршеној обуци за 

маркиранте ПСС. 

Боривоје Вељковић 
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Сусрет планинара ПТТ планинарских друштава Србије на Маљену, 

02/03. 12. 2017. 

ЗИМСКА ИДИЛА НА ДИВЧИБАРАМА 
 

ПТТ планинари у Србији сарађују од како су основана планинарска друштва у 

Београду и Новом Саду. Дуго година постојало је и ПТТ планинарско друштво у 

Нишу.  

У почетку су Београђани били чланови новосадског друштва, а касније 

појединци из Новог Сада чланови београдског. У почетку беху то Милка 

Трбојевић и Виолета Шошкић, касније Боривоје Вељковић. Ту сарадњу 

учвршћивали су Ранко Радојичић, Павле Кулик и Ранислав Илић - Бане из 

Београда, а Милорад Топић, Марко Јосимовић и Цветин Ристановић из Новог 

Сада. 

Сарадња траје и трајаће. За то се брину Ђорђе Загорац и Миломир Ћировић из 

Београда, а из Новог Сада Боривоје Вељковић и Стојанка Вуков. Набројани 

појединци нису били и неће бити довољни за добру међудруштвену сарадњу. 

Да не постоји жеља и потреба за дружењем чланова они не би могли да 

развијају овако добре односе. 

У Србији постоје ова два ПТТ Планинарска друштва. Ненад Радичевић је 

председник ПТТ планинара у Београду , а председник новосадских је Томислав 

Стаменић.  

Очекујемо њихову подршку за чвршћу програмску сарадњу у њиховим 

мандатима. 

АПК „Целтис― у Сомбору води Славко Шмит, ПТТ пензионер. Почели су као 

Огранак новосадског „Поштара―. Ове године обележавају јубиларних 10 година 

од оснивања градског спортског удружења Алпинистичко планинарског клуба 

„Целтис―.  

У Новом Саду ПТТ планинари негују традиционачлне акције на Фрушкој гори и 

поред класичног планинарења упражњавају Трекинг такмичења ПСВ и ПСС. У 

Београду ПТТ планинари поред класичног планинарења и систематског 

обиласка Трансверзала негују оријентиринг – оријентационо такмичење у 

природи, а у Сомбору већа пажња поклања се високогорству и алпинизму.  

Нама је циљ да се мађудруштвена сарадња развија и побољшава. Из тог 

разлога уприличили смо ванредни сусрет са планинарима ПТТ из Београда на 

њиховој планираној акцији почетком децембра. 

На њиховом сајту Ђорђе Загорац објавио је позив на пешачење по Маљену од 

Крчмара до Дивчибара: 

На састанку ПСД „Поштар― из Новог Сада Стојанка Вуков је предложила да би 

почетком децембра могли да организујемо одлазак на Дивчибаре. 
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Ту иницијативу прихватили су Београђани што нам је потврдио Ћира. 

Планирано је реализовано уз помоћ Управе за спорт и омладину града Новог 

Сада. 

Душко Косјер на његовом ФБ профилу је у извештају написао: 

„Сусрет два планинарска друштва ПСД Поштар из Новог Сада и ПОСК ПТТ из 

Београда догодио се 2 и 3 децембра на планини Маљен. Домаћини из Београда 

сачекали су госте у месту Крчмар одакле смо после срдачног дочека кренули 

према Дивибарама. Препешачили смо око 14 километара и дошли у њихов 

планинарски дом где су нас сачекали са топлим чајем и одличним пасуљом. 

Дружили смо се до касно у ноћ. Другог дана боравка на Маљену обишли смо 

кружну стазу од дома до Црног врха и назад. Прешли смо око 8,5 км и уживали у 

прелепим чаролијама које само зима може да нам приреди, клизање и падови, е 

то нисмо бројали... И данас нам је Ђорђе Загорац пртио снег и правио стазу. 

Хвала домаћинима на гостопирмству и одлично организованом програму‖. 

Почели су на ФБ профилима да се појављују албуми са прегршт снимака који су 

дочаравали зимску идилу на падинама Маљена. 

Ски центар на Дивчибарама је прекривен снежним покривачем. Ски-лифтови 

још нису у погону. Ово је први „озбиљнији― снег ове зиме. Саобраћајнице и 

тротоари се редовно чисте. Инфо-табле и путокази дочарали су нам распоред 

објеката и врхова на околним гребенима око дивчибарске висоравни. 

Миломир Ћировић, алијас Ћира Лав, прокоментарисао је на његовом ФБ 

профилу поводом ове акције следеће:  

„Дивчибаре су овог викенда биле у знаку планинара из Новог Сада и Београда. 

Први озбиљнији снег, добро организоване акције и пуно планинара обележили 

су почетак зимских излета на плании Маљен!― 

Објављивали су ФБ албуме и: Синиша Петров, Далибор Плиснић, Горан 

Тимотијевић и аутор овог прилога. Захваљујући њима припремио сам ову 

репортажу која ће сигурно да вам дочара доживљено. Нама је било лепо.  

Уживајте и ви.                                                                       Боривоје Вељковић 
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DoĊite na DIVĈIBARE u 
planinarski dom PTT planinara iz 
Beograda  
(Nadmorska visina 963 m) 
Zgrada je izgraĊena 1955. 
godine, a kasnije nadograĊena. 
U prizemlju je predsoblje, ĉajna 
kuhinja sa priborom za 
pripremanje i konzumaciju 
hrane, dnevni boravak za 15 
osoba, jedna spavaća soba sa 5 
kreveta i WC sa tušem. Na 
spratu se nalaze dve sobe (5+10 
kreveta), a u potkrovlju jedna 
nenameštena soba sa ukupno 

20 leţaja. U kuću je uvedena struja, kanalizacija i vodovod sa pijaćom vodom. 
Grejanje je centralno (radijatori u svim prostorima) pomoću peći na ĉvrsto gorivo. 
Kuća je vlasništvo POSK „PTT― iz Beograda. Otovorena je samo za najavljene grupe, 
pa je zato obavezna prijava dolaska na adresu: POSK „PTT―, poštanski fah 376, 
11000 Beograd ili pak ÐorĊu Zagorcu, mob. tel. 064/610-2946. 
Prilaz: Iz centra do PTT doma, krenite ka hotelu „Maljen―, odakle za 5 minuta hoda 
stiţete do doma. 
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Putopis iz Australije 

U POTRAZI ZA SLANIM JEZERIMA 
 

Probijen naporom znatiželjnog farmera u 1970-tim godinama GOOGS TRACK i 

obližnja slana jezera pozivaju vozače terenaca na avanturu u peščanom srcu Južne 

Australije. 

Na juţnoaustralskom poluostrvu EYRE gruba lepota unutrašnjosti poĉinje u blizini 

morske obale. Svega 30 kilometara od grada Ceduna, u blizini farme nazvane Lone 

Oak, pšeniĉna polja su zamenjena patuljastim ţbunjem nazvanim mallee. Ţbunovi 

obeleţavaju poĉetak Yumbarra Conservation Parka koji zatim prerasta u Yellabinna 

Regional Reserve dalje prema severu. Ova dva parka zaštićuju ono što je ĉesto 

potpuno taĉno opisano kao more mallee-ja, jedan talasasti prostor vegetacijom 

pokrivene pešĉane dine koje se kotrljaju prema horizontu. Vrste koje su u opasnosti 

od izumiranja u ovoj ţivotnoj sredinisu sandhill dunnart i malleefowl. 

Manje ili više jedini ulaz u ovu polu-aridnu divljinu je preko pešĉanih vagaša-

koloteĉina uzduţ GOOGS Track-a. Nešto manje od 200 kilometara ova skoro ravna 

linija useca kroz mallee prostranstvo upravo do mesta Malbooma na ţelezniĉkoj liniji 

Trans Australia Railway. Ovaj put kroz divljinu postoji zato što je jedan radoznao i 

odluĉan ĉovek, poĉivši John ’’Goog’’ Denton ţeleo da ga osnuje. On je otvorio put za 

vreme dok je ţiveo sa porodicom u Lone Oak na ivici mallee divljine. Njegova ţena 

Jenny, koja danas ţivi u Smoky Bay nedaleko od Ceduna, kaţe da dok su sedeli na 

njihovoj verandi John je uvek bio radoznao da vidi šta se nalazi u centru tog predela 

gde rastu ti siromašni ţbunovi. 

Jednog dana Goog se nije vratio kući nego je zapoĉeo probijati put kroz ţbunje 

prema severu. Od 1973. do 1976. on je sledio svoju radoznalost radeći većinom u 

zimsko doba da bi završio put. Izbrojao je 363 pešĉana brda i iza svakog sledećeg 

ţeleo je da vidi šta se krije dalje iza njega.  

Danas je Googs Track avantura za terence i treba dva dana da bi se prešla cela. 
 

 

 

 

Зимскп издаое 
 

101. Путник                                                                                                                                                                    1155 страна 

Zadnjih pet godina poluostrvo Eyre je primilo znatne padavine kiše. Uzduţ prvih 

nekoliko kilometara, maĊutim, to nije vidljivo. Odmah nakon Dog Fence (Pseće 

Ograde, ograda koja kontroliše kretanje domaćeg australskog psa dingo) u blizini 

juţne granice Yumborra Conservation Parka, veliki poţar je prošao kroz predeo 

ostavivši ogoljeno zemljište koje se pojavilo kao crvena površina obiĉno sakrivena 

tepihom otporne vegetacije. Idući nadalje prema Googs jezeru vatra je izgubila svoje 

besnilo i ostavila rastinje netaknuto. Na ovom mestu divljina iznenaĊuje svojom 

izloţbom cveća, izloţba koja se moţe meriti sa famoznom cvetnom sezonom 

Zapadne Australije, sa njenim tepisima bele rade i ljubiĉastim buketima koje pravi 

bottlebrush hakea (australska vrsta cveća). 

Na 38. kilometru kratke 

ekskurzije do Rockhole, jedna 

izloţena granitna ploĉa sa 

perfektnim udubljenjem koje 

sadrţi kišnicu je vredno posetiti. 

Zatim, odatle nije daleko do 

Googs Lake, slano jezero 

sakriveno meĊu mallee-rastinjem 

pokrivenim dinama. Poseta, ili 

otkriće jezera je bilo od velikog 

uzbuĊenja za Googa jer je 

verovao da je on prvi beli ĉovek koji je zagazio u to jezero. 

Posle višegodišnje posete i upotrebe tog mesta od strane posetilaca terencima 

(terenac je jedino vozilo sa kojim se moţe dopreti do ovog mesta) vlada Juţne 

Australije je morala uvesti mere reda da bi se spreĉilo zagaĊenje i erozija okoline i da 

bi se saĉuvala lepota jezera za buduće posetioce.  
U blizini jezera spomenik Googsu i 

njegovom sinu, koji je nastradao u 

auto nesreći, stoji pored jednog 

drveta sa vrlo rapavom korom i ĉija 

kora sadrţi 20 i 50 centi novĉiće 

ubodene u koru. Nije mi poznato šta 

je znaĉaj ovog obiĉaja. Na ovom 

mestu porodica Denton je imala 

kolibu za vreme konstrukcije putanje. 

Koliba je vremenom postala njihova 

vikendica i akomodacija za odmor. 

Napuštajući jezero, sledeće obeleţje na koje se naiĊe nakon mnogih gore-dole 

kilometara  i pešĉanih  dina je  Mt. Finke,  369 metara visiko brdo  što stoji  uzdignuto 
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iznad prostora pokrivenog mallee ţbunjem. Prolaskom pored još jednog slanog 

jezera putanja uskoro napušta pešĉana brda Yellabinna regionalnog rezervata, ide 

ivicom zapadne granice Malbooma Outstation, a potom nailazi na sjajne šine Trans 

Australian Railway pruge gde put zavija prema istoku. 

Mekani put Trans Access Road sledi prugu prema glavnoj saobraćajnici Stuart 

Highway za sledećih 140 kilometara. Bokori procvetalog Stuart pustinjskog graška 

puštaju svoje vreţe okićene razdraganim crvenim cvetovima u pravcu obliţnjeg 

prašnjavog puta.  

Ubzo, glavna konstrukcija 

rudnika Tarcoola se 

pojavljuje iza brda a uskoro 

i napušteni, danas grad 

duhova, Tarcoola gde 

uliĉna svetla se još uvek i 

danas pale u sumrak. 

Sledeći gradić je 

Kingoonya gde naravno postoji i kafana. 

John Brett tu radi uz pomoć svog armijskog druga po imenu Muzzy Murphy. Za 

Johna kafana je dom. John je odrastao u hotelu kao dete jer su njegov otac i baba 

isto imali hotel. Kingoonya se jedva odrţava u ţivotu, mnoge kuće su napuštene i 

stoje u ruševnom stanju, ali kad su svi kod kuće grad broji 15 stanovnika. 

Kingoonya je na raskrsnici puteva, odmah na izlasku iz grada putokazi pokazuju u 

pravcu Tarcoola, Coober Pedy, Glendfambo, Wirrulla i Kokatha. Isto tako na tom 

stubu putokaza je i vrlo vaţna opomena koja kaţe da je Kongoonya zadnja kafana u 

sledećih 234 kilometara. 

Nedaleko od grada put se oprašta od ţelezniĉke pruge. Odrţavani zemljani put polazi  

direktno prema jugu kroz Kokatha, koja je velika stoĉarska farma ovaca, prema 

Wirulla. Ovaj put vodi kroz koridor izmeĊu dva slana jezera – Lake Harris i Lake 

Everard na desnoj strani i Lake Gairdner na suprotnoj. MeĊutim, sa puta se ne vide. 

Svega 100 kilometara juţno od Kingoonya gde put prilazi bliţe jezeru Everard, postoji 

malo bezimeno jezero odmah pored puta, ali koje daje jak nagoveštaj o tome šta 

nadolazi. Malo jezero je oiviĉeno crvenkastim pešĉanim dinama prema zapadu. Kroz 

podnoţje dina curka peskom filtrirana, sveţa slatka voda. Mnogobrojni tragovi 

kengura, nojeva, divljeg psa dinga, kao i mnogi ţivotinjski kosturi sa naslagom soli, 

ukljuĉujući i jedan od kamile, obeleţavaju ovo mesto kao vaţan izvor vode za piće. 

Pozadi ove mini Sahare svega nekoliko kilometara nalazi se usamljena površina 

jezera Everard. 

Da bi se videla puna veliĉanstvenost masivnih slanih jezera unutrašnjosti Juţne 

Australije potrebno je skrenuti i poći na raskrsnici drugim putem.  Skretanjem u desno  
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ide se u Wirulla ili skretanjem u levo ide se u poznati rudarski predeo Iron Knob, a 

zatim ako se putuje još 100 kilometara stiţe se do Lake Gairdner. Istorijsko mesto 

Waltumba Tank je mesto gde je 1931. godine sagraĊen rezervoar da prikupi kišnicu 

za napajanje stoke. Odatle jedan mali put vodi u Lake Gairdner National Park. Jedan 

lep kamp sa dosta hladovine ispod brda ĉeka putnike i samo nekoliko kilometara  

dalje je ivica jezera Gairdner. Gairdner je ĉetvrto najveće slano jezero u Australiji i 

pokriva oko 4300 kvadratnih kilometara dok se produţuje preko 160 kilometara preko 

aridne ravnice. Lepota jezera se najbolje posmatra u rano jutro. Na horizontu, gde 

slaba svetlost najavljuje izlazak sunca dok se tamni kaiš oblaka pruţa popreko. 

Zatim, kao da je neko upalio svetlo, ovaj kaiš oblaka poĉinje da svetli narandţasto-

crveno. Ovo sve se odsijava po površini jezera ravnoj kao ogledalo i sve se pretvara 

u neverovatno divnu sliku. Ova lokacija je jedno od svega dve gde se moţe doći do 

jezera zato što je resto obale 

okruţeno privatnim farmama. 

Druga lokacija je na Mt. Ive 

vlasništvu nekih 40 kilometara 

dalje putem prolazeći pored 

Pandanna Ruins (ruševina) 

gde se prilaz za posetioce 

odrţava u dobrom stanju. 

Mt. Ive je 900 kvadratnih 

kilometara veliĉine i u 

vlasništvu je  Joy i Len Newton koji imaju još jednu farmu, Mount Wedge, i koja se 

nalazi izmeĊu Wudinna i Eliston. Tamo je klima manje gruba i daje više padavina što 

je pogodno za gajenje ovaca i sejanje zrnastih useva. Mt. Ive farma je podignuta iz 

zaostalosti i danas gaji preko 9000 ovaca za priplod, ima znatan broj posaĊenih 

domaćih vrsta drveća (eukaliptusi) koja ne traţe puno vode. Stare zgrade su 

renovirane za turiste; sretnim okolnostima pronaĊena je i bunarska voda, a struja se 

dobija od sunĉanih ćelija. 

Mt. Ive je isto tako turistiĉka destinacija kao što je i farma. Oformljene su putanje za 

terence koje su obuhvatile i neke istorijske interesantnosti, kao što je Organ Pipes, 

nezaboravni stubovi od crvenog rhyolita, a isto tako i Embankment, malo jezero 

napravljeno u kamenu u slikovitoj dolini gde su snimljene scene iz filma Last Ride 

(2009) u kome je glavnu ulogu igrao Hugo Weaving. Glavna privlaĉnost jezeru, bez 

iznenaĊenja, je samo jezero. Obale jezera su pokrivene slojevima soli kada se voda 

malo povuĉe što izazove horde auto-entuzijasta da bi uĉestvovali ili posmatrali Lake 

Gairdiner Speed Week. Po završetku ovog dogaĊaja sledeći posetioci su retki izuzev 

povremenih snimatelja. Oni koji ţele posmatrati prostor mogu se popeti na obliţnja 

brda i posmatrati prostor u daljini od 30 kilometara što daje jedan vrlo lep osećaj. 
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Mt. Ive posed se nalazi u srcu planinskog lanca Gawler Ranges koji su, geološki 

govoreći, sastavljeni od kamenitih brda na severnom kraju poluostrva Eyre pruţajući 

se od Lake Acraman do Eyre Highway na istoku. Vreme i izloţenost nepogodama je 

smanjilo oštrinu planinskih vrhova, 

ono što je ostalo su blago 

zaokrugljeni vrhovi brda sa širokim 

ravnicama i dolinama izmeĊu. 

Planinski lanac osobno i nije 

interesantan za posetioce nego je 

interesantno ono što ova 

praiskonska priroda sadrţi u svojoj 

ţivotnoj sredini. Centar interesa je 

ustvari ţivot divljine zato što su 

stanovnici te divljine izuzetni. Tu 

ţive ĉetiri vrste kengura ukljuĉujući i ţuto-stopalo Wallaby, nojeve (emus) koji svi 

migriraju prema jugu iz Great Victoria Desert svakog proleća. Tu su i 146 vrsta ptica, 

većina zapadno-australskih meĉavina biljaka – mešavina svega i svaĉega baĉena u 

jedan manji prostor. Prema jugo 

zapadu atrakcije ukljuĉuju izuzetno 

atraktivnu formaciju Organ Pipes 

(spomenuto u gornjim redovima), 

trek za terence poznat kao Sturt 

Track, a i istorijsku zaostavštinu 

Old Pancy Homestead, zatim 

Policemans Point i Pandanna 

podruĉje farmskog karaktera kao 

podsećanje na farmersku prošlost. 

Napuštajući Mt. Ive preko mekanog 

puta Hiltaba – Iron Knob Road prema istoku u pravcu Iron Knob brda Gawler Ranges 

se poĉinju gubiti iz vida dok se putuje valovitim putem. Drum prolazi pored Siam 

farme gde radi Jenny Denton sa kćerkom i zetom. Njene misli, meĊutim, nikad nisu 

predaleko od Googs Track-a i Loan Oak-a. 

Predeo Iron Knob se pribliţava i pogled obuhvata izminirana brda rude gvoţĊa, a 

drum se menja u asfaltiranu površinu gde mekani, prašnjavi put prestaje. Asfaltni put 

nagoveštava civilizaciju. 

Iako je ovaj predeo udaljen svega 50 kilometara od zaliva Spencer Gulf, aridnost 

predela još uvek preovladava u ţivotnoj okolini dokazujući da divlja pozadina, 

unutrašnjost predela nikad nije predaleko od obala poluostrva Eyre. 

Zvonko Đaić 
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NOVA KLASIKA – DOLINA BAROSSA, 

JUŢNA AUSTRALIJA 
 

Kad je u pitanju dolina Barossa normalno pomislimo ―bio sam tamo i video sam.‖ 

MeĊutim, dobro je da promislimo iznova. 

Barossa nije ništa manje nego jedna simboliĉna, reprezentativna dolina utuškana 

izmeĊu valovitih grebena Mount Lofty masiva ĉiji se najvišlji vrhovi uzdiţu u 

neposrednoj blizini Adelaide. Lokalna turistiĉka industrija se proširuje vratolomnom 

brzinom. Tradicionalne pekare i beskrajni redovi vinove loze koji pripadaju 

mnogobrojnim vinarama još uvek su glavna privlaĉnost, kao i gostoprimstvo lokalnog 

stanovništva. Ali, sad ima i mnogo drugih atrakcija za videti, posetiti i degustirati u 

dolini Barossa, kao što ćemo videti u sledećim redovima ove priĉe – pa da 

spomenem nekoliko favorita. 

Poletimo u nebesa: 

Opomena plašljivima, ili tako je bar izgledalo 

mnogima na poĉetku ove avanture letenja u 

balonu. Kad se dostigne 5000 stopa visine u 

balonu i kad se pogleda na predivnu okolinu 

obasjanu jutarnjim suncem, sve misli o strahu 

se raznesu sa okolnim povetarcem koji blago 

miluje zajapureno lice. I tada se osećate 

udobno. Osećaj udobnosti dobrim delom je izazvan i drugarstvom koje se neminovno 

razvije kada je grupa od 16 osoba u uzajamnom dodiru u korpi balona, dok posebna 

zahvalnost pripada i samom pilotu Dţastinu. Niko ne zna pilotiranje balona bolje od 

Dţastina, on to radi vec 30 godina, njegov otac je bio pilot balona na vruć vazduh, a i 

njegova kći ţeli da se pridruţi organizaciji Barossa Balloon Adventures kad dovoljno 

odraste da bi mogla da postigne pilotsku dozvolu. 

Doţiveti i iskusiti ptiĉji pogled na region isprekrštan bezbrojnim redovima vinove loze 

u prostranim vinogradima, ţicom ograĊenim stoĉnim farmama, usamljenim 

farmerskim kućama i malim gradovima: Tanunda, Nuriootpa, Lindock, Rowland Flat, 

Angaston, Greenock... 

Grupni let ukljuĉuje i doruĉak sa šampanjcem što vrlo lepo ide dole, nakon poĉetka 

avanture u 5 ujutro a po povratku u Dţastinov centar za posetioce u Nuriootpi. 

Upoznavanje lokalne istorije:  

Gradove su poĉeli da podiţu rani migranti iz Engleske i Nemaĉke u 1840-tim 

godinama. Sa sobom su doneli i svoje znanje arhitekture i vinogradarstva tako da 

danas ovi gradovi, sa svojim starim zgradama, liĉe na stare evropske gradove iz tog 

doba. Cela dolina je nastanjena populacijom od oko 20000 stanovnika, mada se taj 

broj  znatno  poveća  svakog  vikenda  invazijom  turista  iz  Adelaide  i  drugih mesta, 
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mada se taj broj znatno poveća svakog vikenda invazijom turista iz Adelaide i drugih 

mesta. 

Proizvodnja vina:  

Barossa dolina je idealna za podizanje 

vinograda na obroncima brdskog 

masiva razliĉitim vinskim vrstama 

meĊu kojima su najpopularniji rizling, 

semilon, grenaš, kabernet-sovinjon i 

širaz sa jednom od najstarijih 

proizvodnji širaz vina na svetu. Normalno je i da se i ovde odrţava vinski festival 

sredinom proleća nakon berbe.  

Najpoznatije vinare su Seppeltsfield, Jacob’s Creek, Orlando’s, Penfolds i više 

manjih. 

Vikend gurmanâ u dolini Barossa: (ili moj omiljeni interes, u potrazi za gurmanskim 

ruĉkom) - 

Gurmanska hrana, vino, muzika, umetnost i domaće gostoprimstvo tokom tri dana 

festivala je pravi odmor za dušu, mada nisam siguran da je tako i za stomak ali ne 

smemo zaboraviti na umerenost. Podeliti gozbu sa porodicom i prijateljima u 

romantiĉnoj bašti je jedno specijalno zadovoljstvo dok se nastavlja potraga za jednim 

gurmanskim ruĉkom (vidi prošlo izdanje Putnika), ovoga puta u italijanskom stilu:  

Sorrento Trattoria gnocchi sa sledećim sastojcima – tanke šnite slanine, nekoliko 

šnita tanko seĉene salame, masline bez koštice, iseckane jalopeño papriĉice, 

peĉurke, maslinovo ulje, paradajz sos, malo kajmaka, sveţ beli luk 1 do 2 ĉena, sveţ 

list od bosiljka, sir parmeĊiano i naravno gnocchi (testo po obliku kao male taške 

obiĉno punjene obarenim španatom). Celo jelo je spremno u roku od samo 15 do 20 

minuta a ukus je boţanstven. 

Veal Siciliana na sledeći naĉin – malo teletine, plavi paradajz iseĉen na kockice i 

pohovan u ulju, masline bez koštice, zgnjeĉen ĉen belog luka, zgnjeĉena ljuta 

paprika, paradajz sos, nekoliko listova sveţeg bosiljka, maslinovo ulje, komad hleba 

za pomoĉiti sos i zelena salata. Brkovi i bradica (bukvalno) mi se smeškaju. 

Pohovani fiš i čips, ko to ne voli – uzduţ seĉeni duguljasti krompir, riba po izboru 

(najbolja je morska), kanola ulje, odresci limuna; obiĉno brašno, prašak za pecivo, so, 

biber, voda: sve izmešati u gustu teĉnost i zamoĉiti ribu pre nego što se stavi u vruće 

ulje za samo nakoliko minuta zajedno sa krompirom-ĉipsom. Mnogo deĉurlije je 

odraslo sa ovim brzim jelom, bar u zapadnom svetu. 

Odluka o najboljem gurmanskom ruĉku je još uvek u fazi razmatranja, bar dok apetit 

sluţi. 

Ima li još degustatora da se pridruţe potrazi? Prijatno. 

Zvonko Đaić 
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Izuzetan servis koji ĉini Kraljevska Avionska Doktorska Sluţba 

(Royal Flying Doctors Servis – RFDS) 

KRILA PREKO AUSTRALIJE 
 

Najveći i najbolje organizovan aeromedicinski servis na svetu osnovan 1928. godine 

za pruţanje aeromedicinske pomoći i osnovne zdravstvene brige preko cele 

unutrašnjosti Australije, unutrašnjost koja doseţe do 7,7 miliona kvadratnih 

kilometara, tokom svih 24 sata dnevno. Servis ima 70 aviona koji su prošle godine 

preleteli 26.500.000 kilometara što je jednako putovanju 34 puta do Meseca i nazad 

ili 600 puta oko obima zemlje, i za to vreme medicinsko osoblje je ukazalo pomoć za 

340.000 pacijenata. 

Glavna aktivnost servisa je pruţiti pomoć zabaĉenim, nepristupaĉnim ili dalekim 

mestima kontinenta gde postoje male naseobine i usamljene farme, kao i pomoć 

putnicima u nesreći. 

Vrata hangara RFDS baze u gradu Alice Springs su široko otvorena propuštajući 

svetlost u unutrašnjost zgrade i osvetljavajući parkirane avione rasporeĊene po 

površini tog širokog prostora. 

Lice pilota Dţefa Aroa je ţivahno dok objašnjava ponešto iz njegovog rada grupi koja 

paţljivo sluša okupljena oko njega. „Radimo razliĉite zadatke polazeći iz Alisa,― kaţe 

Dzef. „Postoje urgentni dolasci ’sleti i pokupi’ a radimo i meĊubolniĉki transfer kao i 

kliniĉko leĉenje prenoseći doktore i medicinsko osoblje u zabaĉene krajeve 

kontinenta gde postoje klinike za lokalno stanovništvo malih naselja i farmi u okrugu 

od oko 700 kilometara od Alis Springsa.― Njegovi slušaoci su grupa posetilaca sa 

raznolikim pozadinama rada – farmeri, prosvetni radnici, prodavci nekretnina, 

nauĉnici, šumari, poljoprivrednici i druga zanimanja. Grupa je napustila Melburn dva 

dana ranije. Nakon zadrţavanja u Leigh Creek i poseti Prominent Hill rudnicima 

grupa je stigla u Alis Springs. Ovoj grupi predstoje posete bazama RFDS u Severnoj 

Teritoriji, Kvinslendu i Novom Juţnom Velsu. Za sve baze servisa zajedniĉko je to što 

imaju sposobnost da postignu dobre rezultate i uspostave uticaj unutar njihovih 

krugova delatnosti i na taj naĉin pomognu rad celog RFDS-a.  

Avionska medicinska sluţba ima jednostavnu misiju što daje potporu kompleksnosti 

njihovog rada: „Da postignu vrhunski kvalitet aeromedicinske osnovne zdravstvene 

brige širom Australije.― Dţef naglašava da to znaĉi da mora da se postigne mnogo 

više nego samo urgentno spasavanje iz zabaĉenih krajeva. Avionska Doktorska 

Sluţba ne samo da moţe da stigne do bilo koga, bilo gde u roku od samo nekoliko 

sati nakon što je poziv uĉinjen nego i redovno odrţava teĉajeve prve pomoći, daje 

mentalne medicinske savete, tele-zdravstvene komunikacije, mobilnu avionsku 

pomoć, prenošenje pacijenata i osnovno medicinsko obrazovanje. Ustvari, od preko 

300.000 kontakata sa pacijentima prošle godine svega oko 5.000 su bili urgentni. 
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Na Kellala Farmi, 160 kilometara juţno od Mount Isa, Kvinslend, Rick Hackon 

objašnjava vaţnost RFDS njegovoj familiji. Rickov pradeda i Rickov otac su uzeli 

farmu 1930. godine; farma sadrţi 121.400 hektara pašnjaka za goveda. Rick se 

priseća sluĉaja kada je njegov otac ozbiljno povredio ruku tako da je postojala 

mogućnost i da je izgubi. Avionski servis je u tom sluĉaju bio od neizmerne pomoći i 

koristi.  

Taj osećaj je uskoro bio potvrĊen na imanju Anthony Lagoon u vlasništvu Australske 

Agrarne Companije u regionu Barkley Visoravan u Severnoj Teritoriji gde se odgajaju 

Brahman goveda na 935.000 hektara i gde je zaposleno 22 radnika. Leteći servis 

doĊe na ovo imanje 3-4 puta godišnje da pomogne sa urgentnim sluĉajevima kao što 

su padovi sa motorcikla, polomljene kosti..., a dodatno medicinsko osoblje drţi i 

teĉajeve prve pomoći, a i neka laganija leĉenja. Razliĉitost u godinama starosti ovih 

radnika zahteva da se tretiraju na drugi naĉin već prema liĉnim potrebama.  

Misao da je pomoć uvek dostupna je vaţan ĉinilac za osecaj sigurnosti. 

Nijedan dan nije isti kao prethodni za medicinsko osoblje, specijalno kad su u 

vazduhu leteći preko širokog, nedoglednog prostranstva što ĉini jedan specijalan 

naĉin ţivota. Izazovi su prostranstvo predela, vremenske nepogode, vrućine, a 

ponekad i pacijenti liĉno. Liĉne karakteristike osoblja su od izuzetnog znaĉaja: moraju 

biti spretni, brzi i odluĉni u donošenju momentalnih ali ispravnih odluka znajući da se 

dan završava samo onda kada je pacijent na sigurnom mestu za daljnju negu. 

Ništa se ne moţe uporediti sa liĉnim susretom lice-u-lice sa ovim medicinskim 

osobljem da bi se razumela njihova odanost poslu koji rade i vaţnost ove leteće 

sluţbe. Takva je Australija. 

Zvonko Đaić 
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Ĉetiri ugodna  iznenaĊenja na akciji obeleţavanje Kolubarske bitke 

TRAGOM KOLUBARSKE BITKE 
 

U subotu, 25. novembra 2017. godine, odrţan je ĉetvrti po redu planinarski Marš 

tragom Kolubarske bitke u organizaciji „Ćire― iz Lajkovca. Na startu u Lajkovcu - po 

lepom, prijatnom danu -  skupilo se preko tri stotine uĉesnika. Pored domaćina bilo je  

Šapĉana, Valjevaca, NovosaĊana, BeograĊana, Bjeljinĉana,, VišegraĊana....   

Pešaĉilo se najpre do  istorijskog  lokaliteta  Anine, koji je negde iz IV veka naše ere. 

Potom se išlo do vrha Ĉovka koji je neznatne visine,  ali je znaĉajan, jer su tu 1914. 

godine bile najţešće borbe. Dalje  se išlo do crkve-manastira Ćelije, gde je odrţan 

parastos izginulim herojima. (Ne brkati ga sa istoimenim manastirom kod Valjeva!)  

Potom je o tim, za Srbiju sudbonosnim danima govorio knjiţevnik Radovan- Beli 

Marković, da bi zatim nastupilo dvoje beogradskih glumaca koji su na veoma 

impresivan naĉin govorili stihove  Milutina Bojića  i Radovana Danojlića.  

Mislim da nije bilo nikoga kome oĉi nisu zasuzile tokom interpetacije potresnih 

stihova!  

Planinare je potom put vodio na Vraĉevo brdo kod Lazarevca, da bi se posle oko 18 

prepešaĉenih kilometara okrepili ruĉkom u lajkovaĉkom hotelu uz muziku i 

tradicionalni  pasulj. 

Poznavalac sam Valjevskog, a i Kaĉerskog kraja. (Napisao sam knjige o Valjevskim 

planinama, vodiĉ po Divĉibarama; vodiĉ po Rudniku). Smatrao sam da poznajem  

sve lokalitete koji su interesantni za planinare -  izvore, reke;  vodopade, planinske 

vrhove, crkve, manastire,  te istorijska mesta na tim prostorima...  MeĊutim, ovde  u 

okolini Lajkovca se pokazalo da i tamo gde misliš da sve poznaješ, ipak su moguća 

ugodna iznenaĊenja.  

A koja su to iznenaĊenja? 

Prvo je istorijski lokalitet Anina. Nalazi se 

izmeĊu sela Ćelije i Ţupanjac, skoro u ravnici, 

uz reku Ljig, nedaleko od Ibarske magistrale.  

Iskopavanja su sada u punom jeku. Znalo se i 

ranije da tu ispod oranica ima nekih zidina. 

Smatralo se da je to nešto iz novijeg doba. 

Tek kada su poĉeta intenzivna istraţivanja, 

videlo se da je tu bilo poveliko naselje iz IV ili 

V veka. Iako iskopavanja nisu završena 

smatra se da je to bio posed nekog velikaša - bogataša „vila rustika― ili, pak, da je to 

utvrĊena karavanska stanica na putu od Dubrovnika ili Srebrnice ka Sirmijumu ili 

Singidunumu. Tek kada istraţivanja budu gotova znaće se prava namena ovog 

nalazišta u kome pored masivnih zidina ima i  postamenata za kipove! 
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Drugo iznenaĊenje je brdo Ĉovka. Neznatne je visine, 272 

m, ali dominira okolinom. Danas je obraslo šumom. Sa 

zaravnjenog vrha nema vidika. Šuma nije stara, ali se usput 

nailazi na panjeve pozamašnih dimenzija. Verovatno je za 

vreme Kolubarske bitke tu bio dobar vidikovac, pa su se obe 

strane, i naši, a  i Austrougari, borili za tu dominantnu taĉku. 

Na samom vrhu Ĉovke vredni planinari iz Lajkovca postavili 

su nevisok, ali lep spomenik na kome piše: ―Kolubara teĉe i - 

pamti.― Pored spomenika se nalaze i komadi nekoliko 

zarĊalih topovskih granata, kao i delovi mina i ĉaura. I sada, 

posle više od sto godina od borbe, u šumi Ĉovke nalaze se 

razliĉiti metalni ostaci oruţja i municije. (Ovo je već peti put 

da planinari grade spomen obeleţja znamenitim dogaĊajima 

ili zasluţnim planinarima!) 

Treće, a moţda, najveće i najupeĉatljivije iznenaĊenje, je crkva-manastir u udolini 

ispod vrha Ĉovka, a u ataru sela Ćelije. Crkva je skladna, mala, renovirana, bez 

fresaka, ali sa lepim, dosta starim ikonostasom. Ispred ulaza je zajedniĉka grobnica 

izginulih ratnika iz 1914 godine. Pored ove  zajedniĉke grobnice ispred  crkve, odmah 

kod ulaza u crkvu sa leve strane je još jedna zajedniĉka grobnica. Ne zna se koliko je 

ovde sahranjeno izginulih branilaca otadţbine. Impresivan podatak je, da kada je 

graĊeno spomen obeleţje, kapela u nedalekom Lazarevcu, (a do sada sam smatrao 

da su tu skupljene sve kosti izginulih boraca sa ovih terena), odavde je, iz ovih 

zajedniĉkih grobnica, odneto u Lazarevac u novu kriptu ĉak osam kubnih metara 

kostiju izginulih junaka! 

Jezivo i - straviĉno! 

Ĉetvrto iznenaĊenje je da 

smo mi planinari imali 

jedinstvenu priliku da 

pored obilazaska lepih, 

pitomih, mnogima slabo 

poznatih terena, 

prisustvujemo 

jedinstvenom ĉasu istorije 

i rodoljblja! 

Uverili smo se da 

„Kolubara teĉe i - pamti―. 

Aleksandar Damjanović 
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ВЕЛИКА ПЕЋИНА (ПЕШТЕРА) И 

РЕЧИЦА КАШАЈНА НА МИРОЧ ПЛАНИНИ 
 

Доћи Дунавом до Ђердапског језера, видети тврђаву Рам, обићи Голубачки 

град, видети стену Бабакај, Лепенски вир, Бољетинске стене, Доњи Милановац, 

проћи кроз Казан, видети Трајанову таблу, Текије, Ђевринску стену, 

хидроцентралу Ђердап I, посетилац сматра да је упознао овај необичан и 

предиван крај. То је само део изазова овога краја. Поред видљивих, овде су 

сакривене многе лепоте и необичности планине Мироч, која је опевана у 

песмама и везана  за народног јунака Краљевића Марка. 

Мироч  планина је углавном састављена од кречњачких стена. Зато не треба да 

чуди мноштво спелеолошких локалитета на овој планини. Иако планина није 

висока, видиковци и њене голе стене и врхови Мали и Велики  Штрбац никога  

не остављају равнодушним. Ту  су и безбројни понори, вртаче, пећине. Пећина 

на Мирочу има преко четрдесет. Поред познатијих (Водене пећине, Гаура ра,  

Буронов понор, Градашнице), постоје и многе непознате, за готово све 

посетиоце  анонимне пећине ове необичне планине. 

Једна од тих непознатих, скривених лепота 

Ђердапа и планине Мироч је речица Кашајна. То је 

омањи водоток дуг једва десетак километара. 

Извире на Мироч планини, у атару Петровог села, а 

улива се у Дунав само неколико километара пре 

(узводно) од хидроцентрале Ђердап. Речица није 

богата  водом. У летњим месецима је то безазлени 

поток са минимумом воде. Утолико је чудније што 

је тај поток пробушио масивну кречњачку стену, 

направио себи импозантан пролаз,  и створио 

тунел-пећину. 

Лето је,  август  месец. Налазимо се на теренима 

националног парка Ђердап. Имамо  мапу  доста  

добре  размере. На обали смо ујезереног Дунава у места Текије, некада 

познатог по бродарима водичима (лоцовима), који су провлачили бродове кроз 

ђердапске теснаце и опасне стене. Црвено обојен на карти, значи асфалтиран 

пут вијугаво иза самог места Текије, а пре споменика чувеном Кочи капетану 

(Кочина Крајина), води на Мироч ка речици Кашајни, где је у њеном изворишту 

означена  пећина - циљ нашег пута. 

Скренувши десно, са магистралног пута за Кладово, без икакве путоказне 

табле, кретосмо лошим, излоканим макадамом доста стрмо узбрдо. После 7-8 

километара местимично врло  лошег пута  на висини  од око  450 метара  стигли 
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смо на локалитет који се зове Пропазшће. Возимо се и даље лошим туцаником 

у срце планине Мироч. Куће су овде веома ретке и најчешће су напуштене - 

празне! Настављамо валовитом висоравни још око четири километра. Стижемо 

до изворишта речице Кашајне. Ту су две напуштене куће и омањи извор, 

извориште речице Кашајне. По карти видимо да се ту треба потоком спустити 

до уцртане пећине. Тражимо неки пут, неку стазу - пута нема нигде! Лутамо, 

враћамо се, али пута ка пећини нема. Знамо да смо близу ње, али како доћи до 

ње? Спушта се мрак. Уморни, незадовољни видимо да морамо одустати од 

тражења пећине. 

Тешка срца, разочарани, настављамо нешто бољим макадамом ка Петровом 

селу и даље до Кладова. Овде ноћимо и сутра уз помоћ врсног познаваоца 

овога краја Мите Сингуриловића одлазимо поново до пећине коју јуче нисмо 

нашли. 

Долазимо у близину места где смо јуче били. Наилазимо на колски пут који иде 

десно од пута којим смо дошли и води скоро на север. После само неких три 

стотине метара напуштамо овај пут и скрећемо готово потпуно зараслим путем, 

лево. Идемо благо узбрдо. Убрзо смо на превоју. Одатле се треба доста стрмо 

спустити у долину у којој је била пре две-три године сеча дрвета, а како то у 

нациналним парковима кажу „санитарна―, а то је у ствари сеча до пања. 

Отежавајућа околност је да су све ситније гране дебљине као рука, а и нешто 

дебље, остављене на тлу. Данас је то све зарасло у коров, па је пролаз ка 

пећини веома тежак. 

Спуштамо се доста стрмо у слепу 

долину, која се завршава вртачом, 

понором. Иако смо удаљени свега 

двадесетак метара од уласка у пећину, 

отвор се не види од корова и израслих 

младица букве. (Да не беше са нама 

Мита Сингуриловић, сигурно би 

превидели улаз у пећину!) Спуштамо 

се до улаза. Изнад је скоро бела 

кречњачка стена висока бар десетак 

метара. Отвор пећине није мали, преко 

два метра је висок, а четири-пет широк. Испред улаза неколико повећих стена, 

које су се вероватно обрушиле са преградне стене. На улазу се чује тихи жубор 

воде. Улазимо у пећину. Унутра нема накита. Ту су само обрушене стене и 

неколико каскада, али у пећини нема воде. (На улазу изгледа понире?!) Пећина 

вијуга, па се излаз не види. Висина ходника је око пет метара, а ширина од пет 

метара до метар-два  на  теснацима.  Пошто  немамо одговарајуће  осветљење, 
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враћамо се после десетак метара, јер смо ушли докле допире дневна светлост. 

Излазимо из пећине. Пењемо се кроз грање и коров до кречњачке пречаге и 

спуштамо се на другу страну. После петнаестак минута бауљања  по беспућу, а 

прешли смо једва стотинак метара, стижемо на нижи ниво, до излаза ове 

тунелске пећине. Излаз је знатно уочљивији, поготово када се долази узводно 

уз долину Кашајне. Висина отвора је бар осам метара, а ширина је шест-седам 

метара. Отвор пећине је сув. (Воде Кашајне појављују се тек на извору испод 

пећинског отвора) У унутрашњости се на зидовима виде масивни кречњачки 

саливи (претече пећинских накита) Улазимо у унутрашњост пећине. Делује 

снажно, импозантно. Из пећине се види повећи отвор, прозорац, који је на 

споредном знатно ужем и вишем каналу. Излазни део пећине је знатно лепши, 

атрактивнији и већи од улазног. Констатујемо да је пећина дуга око 130 метара 

и да је пад од улаза до излаза свега десет-петнаест метара. 

Ова тунелска пећина је сигурно геолошки 

млада, јер нема пећинског накита, сем у 

траговима. Воде речице Кашајне су сада, у 

августу, незнатне, али ни после киша и 

топљења снега Кашајна није никакав 

снажан водоток. Просто је несхватљиво да 

тако слаб водоток пробуши кречњачку 

пречагу у дужини од преко сто метара и 

издуби онако велик и моћан пећински 

канал. Сигурно је у нека давна геолошка 

времена ова река била снажан водоток, 

који не само да је пробио ову масивну 

пречагу, већ је отицао и споредним, 

мањим каналима, јер отвори на стени 

поред главног излаза то, несумњиво 

потврђују. 

Треба додати да ако се иде Кашајном 

низводно од ове тунелске пећине, недалеко постоји један леп десетометарски 

водопад, а да се у близини ове Велике Пештере (пећине), на притоци Кашајне, 

која се зове Мала Пештера налази још једна изворишна пећина, коју нисмо 

обишли и која остаје за неку другу прилику. 

На крају треба рећи да обилазак ове мало познате реке, било од извора, било 

од ушћа у Дунав, ни једног планинара, љубитеља природе неће оставити 

равнодушним, јер је Кашајна, најблаже речено, нестварно лепа и необична!.  

Посетите Кашајну,  уверите се! 

Александар Дамјановић 
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ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА И НЕ САМО ТО 
 

Овај извештај почињем мало необично реченицама које сам прочитала пре 

неколико тренутака: Среће и радости у животу има у изобиљу, несреће и 

мучнине много мање. Живот је удешен људима за срећу, а проклетство су 

измислили баксуз људи који не умеју са животом да се носе. За срећу се треба 

мало и изборити. Планинари су особе које од живота узимају све што је могуће 

и чине напоре да би им било лепо. 

За нас чланове Планинарског друштва "Врх" Кладово, најлакше, најбрже и 

најефтиније је да идемо на акције у суседну Румунију а најчешћи избор је Бања 

Херкулане која је од Кладова удаљена око 50км. Тамо смо се упутили у суботу 

25.11.2018. Са троје кола кренули смо а у Румунији прикључили су се и 

планинари из Румуније који су наши чланови. 

O Бањи Херкулане требало би да 

знате следеће. БАЊА ХЕРКУЛАНЕ 

припада округу Караш Северин у 

долини реке Черне, између 

планина Мехединци на истоку и 

планине Черне на западу. Налази 

се на Карпатима на 170м.н.в. Бања 

је најстарији бањски центар у 

Румунији али и једно од најстаријих 

бањских лечилишта на свету. 

Једна од првих Европских бања 

званично регистрованих за лечење 

и рехабилитацију. Како легенда каже Херкулес је овде добио надмоћну снагу 

којом је победио деветоглаву Хидру. Први писани документ из 153. г. нове ере у 

време Марка Аурелија за којег је познато да се одмарао и лечио у Бањи. Бању 

су основали Римљани током својих освајачких похода на Дачке територије. 

Током 165 г. владавине Римљана, бања је постала центар одмора и забаве за 

аристократију. Бања свој процват у туристичком смислу добија у 18. веку. када 

се модернизује и добија монденски значај. У бању често је долазила и 

аустријска принцеза Сиси. О богатом историјском наслеђу Бање Херкулане 

сведочи и шест статуа Херкула пронађених на ширем подручју. Копија једне од 

статуа, израђена 1874. представља обележје центра Бање Херкулане. Данас у 

бањи користе се 19 природних извора топле лековите воде од којих је 

најчувенији Херкулов извор слане воде. Неки извори имају наглашену 

концентрацију сумпора, јода, калцијума и брома а температура воде на неким 

изворима  је изузетно  висока  чак  62Ц. Осим  лековите воде,  бањски  ваздух је 
 

 

Зимскп издаое 

 

101. Путник                                                                                                                                                                    1169 страна 
 

 пребогат негативним јонима којих је овде преко 2.000 по цм3 што одговара 

надморској висини од 2.000м. Овако висока концентрација негативних јона 

ублажује негативне ефекте стреса. У бањи треба посетити: Херкулов извор 

слане термалне воде која је идентична морској води у хотелу Роман; симбол 

бање - бронзана статуа Херкула из 1874.; парк са стаблом мамутске секвоје 

старо 150г. У бањи се могу лечити кожне болести, болести зглобова и мишића, 

тровање оловом и другим тешким металима, респираторне болести, 

гинеколошка обољења, обољења дигестивног тракта, болести бубрега и 

мокраћних путева.  

Кренули смо на нову стазу којом је 

само двоје планинара од присутних 

ишло. У Румунији постоје 25 

Националних паркова, ова стаза 

налази се у Националном парку 

Домоглед. Стазе у Румунији су јако 

добро маркиране и обележене. Кад 

кажем обележене мислим да свака 

стаза има број тако да ако се 

нађете на обележеној раскрсници по броју знате куда треба даље да идете. Ми 

смо изабрали стазу бр. 4. где се серпентинама пењете до врха. На стази 

постоје  покривена одморишта са клупама за одмор. Стаза је дужине око 8км а 

ми смо се попели само до "Пећине са паром" а то је нешто више од 5 км. Дан је 

био без падавина али је било магле. Након десетак препешачених километара 

још једно уживање које пружа Бања Херкулане а које не пропуштамо кад год се 

нађемо у близини Бање Херкулане 

Релаксација у отвореним базенима поред пута са лековитим термалним водама 

је рај за тело и душу али је мање рај за очи јер је околина базена несређена. У 

води није препоручљиво бити дуго због температуре воде која износи од 38 - 55 

степени. Да бисте дуже могли остати у термалној води можете се квалитетно 

купати тако што ћете повремено улазити у хладну реку Черну која протиче у 

непосредној близини ових базена - кадица. Једна група планинара која не воли 

купање на отвореном простору отишла је у хотел Роман где постоји такође 

базен са термалном водом. Купање није ограничено временски јер се за исти 

базен плаћа улазница, која могу Вам рећи није тако јефтина (око 7Е).  

С обзиром да ову групу чине у већини жене морале смо да узмемо учешће и у 

планетарној акцији Црни Петак. Отишли смо и до града Дробете Турн Северин, 

где смо у њиховим шопинг центрима потрошили још мало пара. Касно увече 

изморени физички и исцрпљени финансијски враћамо се у Кладово. 
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На најлепши начин завршила се још једна наша акција. Живи и здрави стигли у 

своје домове што је најбитније од свега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.С. Пошто је ово новогодишње издање  у новој години Вама, свим читаоцима 

Путника, свим планинарима и свим људима добре воље: 

"ЖЕЛИМ ВАМ љубав јер је данас тако мало има.......... 

Желим Вам срећу која, кад нам треба, увек је некако далеко................ 

Желим Вам НАДУ, коју често губимо............... 

Желим Вам здравље које кад имамо не чувамо..................... 

Желим Вам успех, који нам живот не поклања....... 

И на крају желим осмехе на Вашим лицима. Не мрзите никог, опраштајте и 

волите се јер једино тако можемо бити срећни" 

СРЕЋНА ВАМ НОВА 2018.г. 

                                                        Драгица Ивановић 
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11TRI BELGRADE 
 

U nedelju, 24. septembra, u 

Beogradu je odrţana još 

jedna posebna trka - 11Tri 

Belgrade - poluajronmen 

triatlon. 
Ovo takmiĉenje je ujedno bilo 

i Otvoreno prvenstvo Srbije u 

ovoj disciplini. Distance 

halfajronmen (half distance) 

triatlona su 1,9km plivanja, 

90km voţnje bicikla i 21,1km 

plivanja. Triatlonci su plivali 

na Savskom jezeru, vozili 

bicikl i trĉali stazama Ade 

Ciganlije i ulicama na trasi. 
Triatlon je specifiĉan po tome 

što je jedan od najbrţe 

rastućih sportova po 

popularnosti na svetu. U 

programu Olimpijskih igara je 

od 2000. godine. Ajronman 

triatlon je najteţa triatlonska disciplina (3,8km-180km-42km). Sliĉno tome, 

poluajronmen zahteva ozbiljan trening i posvećenost i ništa manje nije izazovan od 

ajronmena. 
Na ovoj trci organizovane su i 

štafete u kojima uĉesnici 

biraju segment u kome su 

najbolji. Štafete su bile 

sastavljene od muških 

ĉlanova, ţenskih kao i miks. 
U apsolutnoj ţenskoj 

konkurenciji, prvo mesto je 

zauzela Maja Urban iz 

Osijeka, druga je bila Vida 

Medić iz Beograda, dok je Subotiĉanka Fabo Ildiko trećeplasirana takmiĉarka. 
Prvakinja Srbije u poluajronmenu je Vida Medić, a za njom slede Fabo Ildiko i 

BeograĊanka Jelena Janković Lašković. 
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U apsolutnoj muškoj konkurenciji zlatnu medalju osvojio je Dejan Petriĉević 

(Hrvatska), srebro Igor Nastić (Švajcarska), dok se bronzanim odliĉjem okitio Primoţ 

Kirn (Slovenija). 
Tri najbolja srpska 

takmiĉara u ovoj veoma 

zahtevnoj disciplini bili su: 

Dejan Popović iz Nove 

Pazove, Bojan Karanović iz 

Novog Sada i Panĉevac 

Marjan Lukić. 
U apsolutnoj konkurenciji 

štafeta, tri najbolje štafete 

bile su: Speed mafia, Vihori 

i štafeta Mladost i iskustvo 

(muške i miks štafete), dok 

je najbolja ţenska ekipa,  

štafeta Triatlon kluba iz 

Poţarevca. 
Ovakav dogaĊaj ţeljno 

išĉekuju u narednoj godini 

kako sami takmiĉari, tako i 

posetioci, odnosno ljubitelji 

ovog sve popularnijeg 

sporta. 
Ana Stojanović 
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TRAGOM EVROPSKOG PEŠAČKOG PUTA E-7 

NA DEONICI KROZ FRUŠKU GORU 
 

Evropska pešaĉka asocijacija (ERA), ĉiji je ĉlan i Planinarski savez Srbije (od 2007. 

godine), odobrila je u oktobru 2009. da dva evropska pešaĉka koridora proĊu preko 

naše zemlje. To su putevi E-4 (L=1482 km) i E-7 (L=2021 km), s tim što prvi ide 

istoĉnom, a drugi zapadnom Srbijom. 

Planinarski savez Srbije je 2011. godine izdao publikaciju ―Kroz Srbiju lakim korakom 

- pešaĉki putevi E-4 i E-7‖, kao idejno rešenje trasa. 

Ubrzo posle toga, iste godine, usledili su i detaljniji Separati trase E-7, pa tako i 

―Fruška gora - pešaĉki put E-7‖, koji je posluţio za prvobitno markiranje ove deonice. 

Trenutno prisutna markacija je obuhvatila trasu od Petrovaradina do Šuljamske 

glavice, ali nije ujednaĉenog kvaliteta i uĉestalosti, a pošto nije dokumentovana ni 

mapom ni GPS trekom, veoma ju je teško ispratiti. TakoĊe aktuelna trasa je, u nekim 

delovima, veoma odstupila od idejnog rešenja u Separatu, dok su i neka rešenja iz 

Separata problematiĉna na ovaj ili onaj naĉin. 

Iz tih razloga, a sa namerom da se detaljno snimi postojeće stanje i pokrene 

postupak rekonstrukcije i revitalizacije markacije ove deonice EPP E-7, ĉlanovi 

Komisije za planinarske puteve, Planinarskog saveza Vojvodine su pokrenuli seriju 

akcija snimanja stanja trase i markacije, kako bi se došlo do pouzdanog polaznog 

materijala za izradu novog rešenja trase i projekta revitalizacije. 

U dogovoru sa predsednikom Komisije i naĉelnikom za akcije PSD Poštar, Borivojem 

Veljkovićem, tokom 2017. godine je uraĊena serija akcija prilagoĊenih snimanju 

stanja na terenu. U tu svrhu su termini redovnih akcija PSD Poštar „Upoznajte Svetu 

Frušku goru pešice― i „Deca i roditelji pešaĉe zajedno―, kao i neke tradicionalne akcije 

„Svetosavska šetnja―, iskorišteni za ova ispitivanja. 

Od planiranih 8 obilazaka do sada je uraĊeno 7. Prisutnost na akcijama je bila, od 9 

ušesnika na pešaĉenju po sedmoj deonici, pa sve do 102 koliko smo imali na 

zajedniĉkoj akciji sa Savezom društava Vojvodine za borbu protiv raka i uĉenicima 

škola iz Rume i Kovina. 

Veoma smo zahvalni i planinarima iz drugih novosadskih društava i Planinarskom 

društvu Vis Lazarevac, kao i graĊanstvu, koji su uzeli uĉešća u ovim našim akcijama. 

Poslednju 8. akciju (crveno) na potezu Šuljamska glavica - Grgurevci - ManĊelos 

(Vranjaš), a koja i nije do sada markirana, odloţili smo do pogodnih vremenskih 

uslova. Pregled obavljenih 7 namenskih akcija je na mapi, pri ĉemu ţute obeleţene 

deonice nisu snimane jer su na nespornim i dobro poznatim deonicama, uporedo sa 

drugim markacijama, uglavnom sa FG Transverzalom i FG Maratonom. 

Prvu akciju smo obavili još 22. 10. 2016. na relaciji Petrovaradin-Vezirac-Sremski 

Karlovci-Straţilovo.  Utvrdili smo  da  markacija posle  Vezirca ne ide  kao u Separatu 
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preko Doke u centar S. Karlovca, već pored izvora Zanoš, pa nasipom pored Dunava 

do ĉesme 4 lava. TakoĊe od S. Karlovaca prema Straţilovu markacija ne ide 

asfaltnim putem, kako je u Separatu, već preko Doke i Ĉerata do planinarskog doma i 

dalje prema Brankovom grobu. 

Druga akcija je bila u sklopu „Svetosavske šetnje― PSD Poštar 28.01.2017., koja je 

po trasi bila sliĉna drugom delu prethodne, s tim što je proverena mogućnost 

prolaska trase E-7 kroz Dvorsku baštu i preko Dudare na Ĉerat. 
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Treća akcija 18.02.2017. je poĉela sa Paragova, kao „Deca i roditelji―, gde se posle 

Astala grupa planinara odvojila da obavi snimanje trase E-7 od straţilovskog grebena 

prema manastiru Grgeteg. UtvrĊeno je da je deo trase, skiciran u Separatu, od 

manastira prema Ignjatovom hrastu i posle na dole prema Kajnovcu, veoma teško 

izvesti, tako da je rešenje izvedeno na terenu primereno, tj. da se od manastira 

prema Kajnovcu ide uporedo tzv. Monaškom stazom. 

Za ĉetvrtu akciju 13.05.2017. smo izabrali 6. deonicu iz našeg plana obilaska E-7 

(preskoĉili 4. i 5.) jer je bila pogodna za zajedniĉku akciju „Šetnjom do zdravlja― sa 

Savezom društava Vojvodine za borbu protiv raka, koji su obezbedili prevoz 

autobusom i majice za veći broj uĉesnika, a kod manasira Ravanica su nam se 

pridruţila i veća grupa uĉenika iz Rume. 

UtvrĊeno je da je na potezu od manastira Ravanica, preko Klaĉine i manastira Mala 

Remeta do spomenika B.P. Pinkiju, markirano skoro po Separatu, a u povratku se 

išlo dolinom Belog potoka, gde je takoĊe primećeno par markacija koje treba poništiti. 

Peta akcija 22.07.2017. je bila preskoĉena 4. deonica, po planu obilaska E-7, da se 

još jednom proveri varijanta iz Separata od Gvozdenih vrata prema Kajnovcu i 

deonica prema manastirima Staro i Novo Hopovo. 

Moguć je silazak do Bankovaĉkog potoka stazom pored izvora Kalenik ali je kasnije 

staza niz Pištevine u veoma lošem stanju. Deo staze uporedo sa „Monaškom―, od 

Doline mira do staze FG maratona, je potpuno zarastao pa se mora ići juţnije ivicom 

šume, od lovaĉke ĉeke na Devojaĉkom potoku. 
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Šesta akcija 21.10.2017. je preskoĉena 5. deonica E-7 iz plana, koja je upriliĉena sa 

gostima iz planinarskog društva Vis iz Lazarevca i sveprisutnim Fruškogorštacima. U 

prvom delu šetnje je obavljena i akcija „Deca i roditelji pešaĉe zajedno―. 

Trasa obilaska od manastira Ravanica do manastira Novo Hopovo je isplanirana tako 

da se u odlasku isprati kako je markirano a u povratku moguće bolje rešenje. 

Varijanta iz separata uopšte nije bila u kombinaciji jer je, iz više razloga, 

neprimerena. 

UtvrĊeno je da su neke deonice prvobitno markirane trase od Morintova prema 

Novom Hopovu, preorane ili su podignute ograde ili se ide dosta magistralom, a 

pronaĊeno novo rešenje se svidelo svim uĉesnicima, pa će tako ući u predlog 

revitalizacije. Deo kroz Morintovo sa Lazinim virom na trasi i prema Vrdniku nije 

sporan ni po jednoj varijanti.  

Sedma akcija 18.11.2017. na deonici 

Manastir Bešenovo-Jabuka-Letenka-

Šuljamska glavica (i nazad preko jezera 

Mutalj) je utvrdila da je ta deonica 

najbolje kontinualno markirana, sa 

jednim izuzetkom, kad se sa staze FG 

maratona, uz koju uporedo ide sve 

vreme, odvaja prema potoku Ralinac i 

onda samostalno ide prema Šuljamskoj glavici, gde ponovo izlazi na maratonsku i 

jedno vreme opet ide uporedo sa njom prema Popovom ĉotu, do izlaska na livade. 

Tu prestaje markacija E7 kroz Frušku goru.  

Preostala 8. akcija treba da utvrdi trasu prema Grgurevcima i ManĊelosu (Manastiru, 

izvoru i jezeru Vranjaš) i na dalje prema Sremskoj Mitrovici, u skladu sa Separatom i 

najboljim rešenjima na terenu. 

Po povratku sa akcija sledile su analize trase iz Separata, obeleţene staze na terenu 

i predlozi za konaĉni izbor trase. 

O ovim aktivnostima upoznata je Uprava Planinarskog saveza Srbije (PSS), koja je 

podrţala planiran rad na terenu. O stanju na pojedinim deonicama objavljen je prilog 

u štampanom glasilu PSS, „Planinarski glasnik―. 

Obeleţavanje Evropskog pešaĉkog puta E7 preko Fruške gore poĉeli su Aleksandar 

Damjanović sa saradnicima iz PSD „Ţelezniĉar― Novi Sad, a nastavio je Josip Dućak 

sa saradnicima iz PSD „Straţilovo― Sremski Karlovci. 

Ova snimanja stanja i pronalaţenje mogućih boljih rešenja treba da posluţe kao 

osnova Komisiji za planinarske puteve da utvrdi predlog cele trase kroz Frušku goru 

(Srem) i za izradu kompletnog projekta markiranja ove deonice E-7 u skladu sa 

standardima PSS i PSV. 

Siniša Petrov – Sinpe 
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MASLAČAK 
 

―Napiši mi nešto o maslaĉku‖, 

bila je poruka koju sam dobio 

na fejsbuku od urednika 

Putnika, gosp. Banića. 

Pomislih prvo da je pogrešio, 

šta ja znam o maslaĉcima, 

nisam ja biolog. Onda posle 

pomislih, ma daj, što ne bih 

napisao nešto. Pomoć 

prijatelja, tj., interneta, dobra 

volja, malo dara za pisanje i 

biće neki tekst za 

novogodišnji broj o maslaĉku. 

Vikipedija kaţe da je 

maslaĉak rod biljaka iz porodice glavoĉika. Višegodišnja je to zeljasta biljka sa ţutim 

cvetnim glavicama sloţenim iz velikog broja cevastih i jeziĉastih cvetova. Uspeva na 

svim vrstama zemljišta ali mu najviše prijaju vlaţne livade. Poznata je kao hranljiva i 

lekovita biljka bogata vitaminima C i A, organskim kiselinama i mineralima. Od mladih 

listova se pravi odliĉna salata. Ima toga još na vikipediji i drugim sajtovima o 

maslaĉcima.  

Nego, da nije Vlada pomislio na onaj "moj" maslaĉak sa zastave koju sam poĉeo da 

širim u poslednje vreme na raznim planinarskim i pešaĉkim turama? Jer taj maslaĉak 

nije obiĉan maslaĉak, taj maslaĉak ispunjava ţelje. Da, da, kao Deda Mraz, tako i 

ovaj "moj" maslaĉak (u daljem tekstu sa velikim M) moţe da ispuni gotovo svaku 

ţelju. Stara planina? Durmitor? Kotlenik? Troglav? moţda Muĉanj, Golija, neki 

kanjon, vodopad, ili samo neka lagana pešaĉka tura u bliţoj ili daljoj okolini? Dovoljno 

je samo da poţelite ţelju i ţelja će se ispuniti. 

Maslaĉak, sa velikim slovom M, kao naziv udruţenja ljubitelja prirode nastao je kao 

ţelja da se slobodno vreme koga imamo sve manje iskoristi na već pomalo 

zaboravljen naĉin, opušteno, bez ţurbe, bez jurnjave, bez sudija, delegata, 

kontrolora, bez nametnutih pravila, zakona, paragrafa, u društvu istomišljenika bez 

obzira na pol, godine, ţivota, versku ili rasnu pripadnost, bez obzira da li navijate za 

Zvezdu ili Partizan, da li više volite fudbal ili košarku. Maslaĉak ipak neće biti 

Maslaĉak, maslaĉak će ostati samo logo udruţenja "Poţeli ţelju" i maslaĉak se kao 

takav već nalazi na narandţastoj zastavi i majicama budućih ĉlanova ovog udruţenja. 

Poţeli ţelju je ono što će me nakon 15 godina bavljenja planinarstvom drţati i 

okupirati u nadam se, bar 15 narednih godina ne ţeleći da ikom  budem konkurencija 
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ili protivnik. Jednostavno, 

svako od nas ima pravo 

na svoj izbor, da radi ono 

što mu prija, da bude sa 

kim poţeli i gde poţeli i 

gde za to ima 

mogućnosti. Za moja 

shvatanja planinarstvo 

kao sport gubi draţ, moj 

izbor nije planinarsvo kao 

sport iako sam bio za 

uvoĊenje takmiĉarskih 

disciplina u planinarstvo ali ne na ovaj naĉin. Razumem, poštujem i podrţavam sve 

one koji imaju drugaĉiji stav, jer kao što rekoh malopre, svako od nas ima pravo na 

svoj izbor. 

Osnivaĉka skupština udruţenja ljubitelja prirode "Poţeli ţelju" planirana je za 

polovinu januara, taĉno na dan kada sam pre 15 godina postao ĉlan Planinarskog 

saveza Srbije. Uz duţno poštovanje svih, mislim da sam tih 15 godina pošteno 

odradio kako u svom matiĉnom klubu PK Spartaku tako i u raznim komisijama PSS-a 

i PSV-a. Od mene dovoljno. 

Neka narednih 15 bude ispunjeno ostvarivanjem svih ţelja kako mojih tako i svih 

ĉlanova udruţenja. 

Zoran Vukmanov 
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PLANINAR 

 

Ej ĉoveĉe gde si poranio, 

kud si pošao gdje si naumijo. 

 

Nosiš ranac i prateću opremu, 

ko da ideš negdje na visinu. 

 

Nema greške ni loše procene, 

idem sa društvom na visoke planine. 

 

Planinar je jako lepo biti, 

svaki ĉlan se moţe ponositi. 

 

Spremaš ranac, pritegneš cipele, 

jedva ĉekaš na put da se krene. 

 

Staze jesu razne, svakojake, 

za odvaţne i one nejake. 

 

U prirodi mnogo lijepog dara, 

dje se duša i tjelo odmara. 

 

Gdje se nebo i stjene spajaju, 

i ljepote gdje se posmatraju. 

 

Rijeke, šume, brda i goleti, 

uspomene dugo će trajati. 
 

                     Ĉedo Kvrgić 
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ЕКОЛОШКИ  С.О.С. 
 

Иако се захуктао 21. век читавој је Земљи неопходан лек 

Где год човек стиже гомиле су смећа, 

а све мање бујног, зеленог дрвећа. 

Болесне су шуме. 

Суши се поврће. 

Трава често вене. 

Ишчезава цвеће... 

Отрови су свуда – на њиви, у тору. 

Болесна је стока у обору. 

 

Фабрички димњаци околину трују кад фабрика прави вискозу и струју. 

Ништа мање нема проблема од дима кад се производе метали, ђубрива... 

Па и детерџенти природу загаде пошто своје послове савесно одраде. 

 

Дуван купи жртве од младости ране, 

a ауспух сеје отров на све стране. 

 

Од свега се тога тешко, чак, и дише! 

 

Све чешће падају и киселе кише. 

Отпадака има у води и муљу. 

Све чешће се купамо у фенолу, уљу. 

Опрема је скупа да воду пречисти – 

зато ни потоци више нису чисти. 

 

Морем и рекама плове мртве рибе, ал се одговорни ни тога не стиде. 

 

Затровани су нам: ваздух, земља, вода! 

Еколошки покрет зато није мода. 

Ко год може треба тровања да спрећи, 

а природа болна што брже се лечи. 

 

Нада Дамјановић 
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31 KOLO TREKING LIGE ZA DVE GODINE 
 

Kada sam pre dve godine prihvatio 

da preuzmem voĊenje VojvoĊanske 

treking lige - VTL, bio sam svestan 

napora koji mi predstoji. Prva 

obaveza je bila da odrţim nivo 

kvaliteta takmiĉenja koji je postavio 

Zoran Vukmanov, osnivaĉ i svakako 

najzasluţniji ĉovek za uspeh i 

popularnost lige. Druga obaveza koju 

sam zacrtao je da Treking ligu Srbije - 

TLS dovedem zajedno sa 

Aleksandrom Markovićem na nivo koji 

bi bio više nego respektabilan. 

Svakako veliko iskustvo koje 

posedujem radeći ĉuveni 

Fruškogorski maraton mi je puno 

znaĉilo i pomoglo da ĉesto lako 

nalazim rešenja za probleme koje 

sam nailazio tokom rada. TakoĊe 

uĉestvovanje na planinskim 

maratonima u Rumuniji, MaĊarskoj, 

Grĉkoj, Bosni, Makedoniji i Hrvatskoj, 

kao i na orijentiring takmiĉenjima je 

dodatno pomoglo u sticanju 

samopouzdanja, a i autoriteta kod 

uĉesnika, što me je preporuĉilo ljudima iz saveza.   

Tako sam već u oktobru 2015. godine, za jedan vikend odradio dva kola i VTL i TLS 

u dva dana, gde sam istrĉao 39 i 17km i vozio 960km, ali najvaţnija stvar je usledila 

na sastanku na Grzi gde je postignut dogovor oko organizacije obe lige, tako da se 

ne poklapaju termini i da poĉnemo da pravimo zajedniĉka kola, kako bi omogućili da 

se ljubitelji trekinga u celoj Srbiji i šire upoznaju i druţe i na taj naĉin smisao ove priĉe 

podigli na još viši nivo. 

Zasukali smo rukave i krenuli smo na posao. Prve godine trebalo je odraditi 15 kola, 

9 u VTL i 7 u TLS, sa jednim zajedniĉkim. I zaista Treking liga Srbije je ţivnula, 

VojvoĊanska treking liga je nastavila da se širi kod ljubitelja prirode i sporta. Naravno, 

najviše nam je pomogao osnivaĉ lige Zoran Vukmanov na koga smo mogli u svakom 

momentu da se oslonimo i da uz njegove savete uspešno vodimo priĉu iz kola u kolo.  
 

 

 

Зимскп издаое 



 

101. Путник                                                                                                                                                                    1182 страна 

Na poĉetku to nije izgledalo moţda obećavajuće, jer na putu do Šida preţivljavali 

smo ledenu dramu sa okretanjima kola i proklizavanjima, kašnjenjem na startu i sve 

to moţda nije obećavalo da će se pretvoriti u vrlo uspešnu sezonu. Iz kola u kolo sam 

sticao više iskustva i tako sam polako poĉeo da formiram tim koji mi je puno 

pomogao da sve to izgleda dobro osmišljeno. Tako su mi se pridruţile Borjanka 

Tomić, Jelena Simović i Nena Bjelica, a kad nije na stazi i Saša Milaković, bez kojih 

svakako organizacije takmiĉenja ne bi ni pribliţno bile uspešne. No i sami takmiĉari 

su shvatili koji trud ulaţemo, pa nam i oni zaista puno pomaţu što nam daje dodatni 

elan da uĉinimo treking ligu dogaĊajem u kojima svi uţivaju i oni koji uĉestvuju i oni 

koji organizuju. 

Sve u svemu nakon više nego uspešne sezone 2016. Sa velikim motivom krenuli 

smo i u ovu 2017. godinu. Sada nas je ĉekalo 16. kola, po 9 u obe lige i dva 

zajedniĉka. Od ove gdine tim je pojaĉan sa sjajnim Sinišom Petrovim, koji je radio 

izvanredne 3D animacije i vodio brige o trekovima staza. Poseban izazov bilo je kolo 

u Subotiĉkoj pešĉari gde se pojavio 478 uĉesnika! Apsolutni rekord lige. Maestralni 

Zoran Vukmanov je zaista organizovao kolo iz snova o kome će se dugo, dugo 

priĉati. Moj tim je za nepuna dva sata uspeo da odradi sve prijave i da bez ikakvog 

zakašnjenja odvije ovo glamurozno kolo. Sjajni odzivi su bili i u Vršcu, Kragujevcu, 

Kosjeriću i Grzi. Zanimljivo je da je u Vršcu ove godine bio 41 uĉesnik iz inostranstva, 

što je takoĊe apsolutni rekord. Tako da se moţe reći da smo napravili sezonu iz 

snova. Na kraju smogli smo snage i da organizujemo promotivno kolo u štafetama na 

Fruškoj gori, pošto je bilo potrebno da unesem malo kreativnosti u ovo takmiĉenje.  

Naravno, imamo još ideja koje ćemo razvijati u narednom periodu, jedna je da se 

pravi noćno kolo, zatim uspostavljanje saradnje sa drţavama u okruţenju, pre svega 

tu su interesantne drţave bivše SFRJ. Ipak, ono što je najvaţnije je da budemo 

dovoljno vredni i da nastavimo da vršimo popularizaciju ovog vrlo atraktivnog sporta i 

rekreacije.  

Goran Ţigić 
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Direktori VTL i TLS o utiscima u sezoni 2017. 

DVOUGAO 
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Три шампиона, две лиге, један интервју 

Т Р О У Г А О 
 
 
 
 
 
 
 

Утисци са стаза 
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ПУТНИК: Да ли си се припремао/ла за такмичење у трекинг лиги и како се 

уопште може припремити да се буде најбољи током целе године на девет 
различитих локација у различитим временским условима, километражи и 
терену? 
ЈЕЛЕНА: Једине припреме које сам обављала за трекинг јесте моја 

организација времена. На мишиће сам уклапала посао, приватне обавезе, 

календар акција ПК Борковац и календаре обе трекинг лиге. Временски услови, 

терен и километража могу само да буду изазов. 

ИВАНА: У трекин лигу нисам ушла као такмичар. Ушла сам због тога што волим 

овакав вид активности, тестирање граница, отворен простор, изазов и природу 

и зато што сам упознала дивну групу пријатеља са којима сам уживала да идем 

на трке. Моја основна дисциплина којом се бавим већ 11 година је аикидо који 

сам изабрала управо зато што нема такмичења, нема поређења са другима, 

нема притиска да се буде бољи од некога већ само да се развијаш, на татамију 

и кроз технике и кроз личне карактеристике. За кола трекинг лиге никада се 

нисам посебно припремала. Моји дани годинама изгледају тако да устајем 98% 

врмена пре 5 сати, доручкујем, тренирам а затим идем на посао. Након тога 

некад следи поново тренинг некад друге активности. И што се мене тиче, то је 

оно што ми даје сигурност да могу да изађем на било коју стазу. Јер ако можеш 

да се натераш неког тамо уторка у неком тамо месецу кад трке нема ни на 

видику да устанеш пре сунца и тренираш а вече пре тога спремиш сву храну за 

тај дан, испратиш свој ритам без обзира на умор, невољност и друге тешкоће, 

онда можеш и да завршиш једну трку од неколико сати. Кад си на трци, 

уживање у томе, пркос, инат или такмичарски дух или шта год да некога 

мотивише, носи те и кад су ноге уморне и кад си гладан и кад је киша и кад је 

сунце. Тад је лако, оно што мислим да није лако је не одустати дан за даном 

упркос свему што се у животу испречи.  Ја сам свом тиму обећала да ћу увек 

ићи на најдужу стазу и то је за мене било то, договор је договор. Договор није 

био ако је температура пријатна а стаза са успоном до 800 метара и претежно 

кроз шуму. Договор је био „како год― и ја сам „како год― прелазила сваку стазу. Ја 

нисам тркач, последње три године моји тренинзи се осим аикидоа своде на 

снагу и експлозивност а не издржљивост. Издржљивост је последица 

дисциплине са којојм приступам свему, од спорта до посла. А пласман и 

медаља никад нису били у фокусу. 

АЛЕКСАНДАР: Нисам имао посебне припреме за трекинг. Тренирам два-три 
пута недељно по равном терену јер је Опово, у којем живом, претежно 
равничарско место. Тренинзи су ми у вечерим сатима и обично истрчим 10-ак 
километара по тренингу. Викендом не тренирам јер су тада трке. Поред 16 кола 
Војвођанске трекинг лиге и Трекинг лиге Србије, ту су и полумаратони, 
маратони и ултрамаратони. 
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ПУТНИК: Који је твој рецепт за 

успешно прелажење овако дугих 

деоница? 

ЈЕЛЕНА: Кашичица сна, пуна 

шоља чаја, добра музика и још 

боље друштво. Остатак рецепта 

је мерак!  

ИВАНА: Рецепт је што мање 

размишљања. Киша је, врућина 

је, снег је, тешко ми је, гладна 

сам... то не помаже. Мени је 

значило да се фокусирам само 

на следећу контролну тачку и да 

знам да сам дошла ту да прођем 

ту стазу. За мене је то стање ума 

најважнији рецепт. Најважнији 

савет је да се пред трку не ради, 

не носи, не једе ништа што иначе 

не користиш на тренингу или 

свакодневно. Људи често 

експериментишу са 

суплементима, ја експериментишем само на тренинзима, на трку се долази 

само са провереним стварима. Ништа горе од узнемиреног стомака, опреме 

која стеже или спада, патика које жуљају. Доследност је за мене најбољи 

рецепт који може да се прати, доследност у тренингу, у исхрани у размишљању. 

АЛЕКСАНДАР: Треба бити упоран, дати свој максимум на свакој трци и никада 

не одустати. Већина стаза у трекингу је доста захтевна, са великим висинским 

разликама. Терен је нераван па треба бити максимално опрезан како не би 

дошло до повреде. Резултат трке доста зависи и од услова на стази (блато, 

камење, високе и ниске температуре ваздуха). 
 

ПУТНИК: Који су то услови и шта је све неопходно од хране и опреме да би се 

на ногама стигло на циљ после толико истрчаних километара? 

ЈЕЛЕНА: Јако битна ствар на коју морам да мислим сваки дан а поготово на 

такмичењу јесте исхрана. Због одређених здравствених разлога морам да 

пазим када и шта једем. Увек на стазу носим ранац са храном и водом, не 

ослањам се на окрепу на стази. Од опреме је обавезна бандана, пуна батерија 

на фотоапарату и телефону. Неке стазе прелазим у ципелама, неке у патикама. 

Пресудно ми је да имам сигуран корак и могућност повреде сведем на минимум. 
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ИВАНА: Наравно опрема и храна су битан 

алат али само ако се користе како треба. 

Најважнија ствар ми је да имам поуздане 

патике. Све трке од 2016 и у оквиру лиге и ван 

сам трчала у истим и не мењам их док се не 

распадну јер је то једна ствар мање на коју не 

морам да мислим. Моја опрема је увек 

минимална, неопходно ми је да имам појас за 

воду или ранац ако морам да носим шушкавац 

или лампу или нешто још од опреме. Моја 

храна је у складу са оним каква је моја 

редовна исхрана. Не користим гелове и просте 

шећере јер код мене не раде добро, ја морам 

УХ да комбинујем са мастима или протеинима 

да би се спорије отпуштали. Моја грађа није 

тркачка и моје тело је навикло да 

функционише да протеинима и спорим, 

темпираним УХ. Зато на контролним тачкама 

углавном узимам лимун ако има и воду а са 

собом носим своје проверене окрепе: суво 

воће пресовано са коштуњавим воћем, 

протеинску штанглицу и то је то. 

АЛЕКСАНДАР: Трку треба завршити у што краћем временском року са што 

мање пауза. Док трчим, уз себе обавезно имам флашу воде, магнезијум и 

слаткиш а ту су и окрепе на контролним тачкама. Што се тиче опреме, 

најбитнија је квалитетна патика прилагођена терену на којем се трчи. Зависно 

од терена, користим и штапове. 
 

ПУТНИК: Који су даљи планови, да ли ћеш у следећој сезони покушати да 

одбраниш освојену титулу? 

ЈЕЛЕНА: Дефинитивно планирам учешће у обе лиге наредне године. То је ствар 

мерака. Нисам оптерећена пласманом, трекинг је нешто што ми прија, чини ме 

срећном и то је сасвим довољан разлог да наставим са такмичењем. 

ИВАНА: Следеће године планирам да више идем на трке у оквиру Скајранинг 

лиге и трке ван земље јер мени је главна мотивација да видим пределе које 

нисам, да упознам  што више људи и да се напуним искуствима. На локацијама 

које волим као што је Јадовник или Прилеп планирам да идем дуже дистанце 

преко 60км а надам се и да ћу завршити Фрушкогорски маратон од 133км са 

својим партнером. 
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АЛЕКСАНДАР: Жеља је да и 

следеће сезоне будем редовни 

учесник трекинг лиге и Војводине и 

Србије. Моје је мишљење да ћу 

тешко поновити овогодишње 

резултате. Лига је сваке године све 

масовнија а међу учесницима има 

младих и квалитетних тркача. 
 

ПУТНИК: Да ли мислиш да је 

трекинг лига довољно атрактивно 

такмичење и да ли би га и због чега 

препоручила осталима који се још 

увек нису опробали у њему? 

ЈЕЛЕНА: Трекинг је једна од мојих 

омиљених тема за разговор. 

Овогодишње проширење нашег 

трекинг тима и јесте резултат добре 

препоруке овог такмичења. Свака 

стаза има своје чари, била са или без висинске разлике. 

ИВАНА: Апсолутно, спој уживања у природи, сјајних људи и то све не превише 

финансијски захтевно. За сваког по нека стаза, прилагођене тежине, сјајни људи 

увек спремни да прискоче. Нема много негативних ствари, кад желиш да се 

покренеш најбоље је у друштву и негде где ниси био. 

АЛЕКСАНДАР: Мислим да је ово веома атрактивно и занимљиво такмичење, 

препоручујем га свима који се нису опробали у оваквој врсти спорта. Током 

такмичења се стичу пријатељства, по завршетку сваке трке дружење, свако 

коло је распоређено у другом делу земље, где се види и ужива у природним 

лепотама тога краја. 
 

ПУТНИК: Како си задовољна системом такмичења у трекинг лиги и шта би 

променила у систему такмичења? 

ЈЕЛЕНА: Унапређење квалитета такмичења свакако треба да буде приоритет. 

Поврх свега, изузетно ценим ентузијазам одређених појединаца у организацији 

такмичења. 

ИВАНА: Заиста не бих могла да коментаришем јер ја целу ствар и нисам 

гледала као тамичење па се нисам ни удубљивала у сама правила. Капитен 

ПЕК Гора би вероватно знао да боље одговори на ово питање  Најважније је 

да се на колима где је било организационих пропуста то поправи. 
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АЛЕКСАНДАР: Моје лично мишљење је да је систем такмичења добар и да 

нема потребе за променама. 
 

ПУТНИК: Како ти се чини 

овогодишња конкуренција у ВТЛ 

и ТЛС? Да ли је била јача или 

слабија у односу на претходне 

године? 

ЈЕЛЕНА: Обзиром да се 

трекингом бавим мало више од 

годину дана, такмичаре у ВТЛ и 

ТЛС тек упознајем. И наш 

трекинг тим се мењао током 

године. Тек наредних година 

можемо да причамо о некој 

компарацији. Најбитније јесте да 

се такмичим са собом, трудим 

се да померим своје границе и 

прилично сам задовољна 

исходом те борбе. 

АЛЕКСАНДАР: Ове године 

конкуренција је била јака и није 

се знао победник до последњег 

кола. Последње три године, 

колико се такмичим у трекинг лиги, примећује се да је конкуренција све јача. 

ИВАНА: Мени је ово прва година тако да не знам. Колико чујем мушка 

конкуренција се опасно појачала. 
 

ПУТНИК: 8. Постоји ли ривалитет, завист или љубомора између такмичара? 

Какви су твоји односи са осталим конкурентима пре и после трке? 

ЈЕЛЕНА: Апсолутно не. Имамо случајеве који говоре потпуно супротно. Многа 

познанства са стазе прерастају у права пријатељства и то је највеће благо овог 

такмичења. Односи са осталим ракмичарима су пријатељски, колегијални и 

искрени. Свако ко заврши стазу је победник, честитамо једни другима и славимо 

успех. 
 

ИВАНА:  Не могу да кажем да сам на својој кожи осетила тако нешто, али опет, 

ја и нисам ушла са такмичарском мотивацијом па се нисам према другима ни 

постављала као према конкуренцији. Дружење, дружење, дружење то је мој 

највећи утисак након сезоне. 
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АЛЕКСАНДАР: Ривалитет постоји као и у сваком другом такмичењу. Односи са 

осталим такмичарима пре, за време и после трке су добри. 
 

ПУТНИК: Како си сазнала за ово такмичење и који су разлози за твоје учешће у 

њему? 

ЈЕЛЕНА: Једноставно се десило. Наш капитен, Милан Мирковић ме је 2016. 

године позвао да учествујем на ТЛС у Сокобањи. Почела сам са малом стазом 

да би ту сезону завршила са великим стазама на обе лиге. После тога више 

није било повратка. Опасно ми се свидело да померам своје границе и даље ме 

држи та магија. 

ИВАНА: Иначе сам ишла на трке са 

препрекама и планинске трке, али 

нисам знала да постоји лига. На 

једној од трка упознала сам тркача 

из мог садашњег клуба и мене није 

тешко „навући― на овакве ствари. 

Једва сам чекала овакве изазове и ја 

просто волим да себе излажем 

стварима које су ми нове, тешке, 

непријатне, изазовне. Што више 

себе излажем непријатним стварима 

које бих радије избегла одузимам 

себи више изговора за будућност. 

АЛЕКСАНДАР: На једној од 

планинарских акција упознао сам 

чланове ПД „Јеленак― из Панчева. 

Када сам се учланио код њих сазнао 

сам за војвођанску трекинг лигу а касније и за трекинг лигу Србије. Разлози за 

учешће у лиги су путовање, природа и дружење. 
 

ПУТНИК:  Која ти је од стаза најтеже пала и због чега? 

ЈЕЛЕНА: Најтеже ми је било због Буковачког маратона, јер нисам учествовала. 

Иначе, од стаза које сам прегазила, физички сам најтеже савладала Вршачке 

планине. Неки чудан дан, мало сна, мало одмора. Грчеви су ме мучили у 

неколико наврата, без обзира на Мг, одмор и истезање мишића. Психички, 

Купусина ми никако није легла. На Царској бари сам морала да штедим ногу 

обзиром да сам се претходног викенда повредила на ТЛС. Никако паметан 

потез али је жеља била јача од свега. 

ИВАНА: Најтеже ми је пала Суботичка пешчара јер не подносим добро врућину 

а температура је била веома висока. 
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АЛЕКСАНДАР: Најзахтевнија ми је била стаза 

на вршачким планинама због неравног терена 

са великим успонима и стрмим спуштањима а 

као последица тога појавила се јача упала 

мишића која је трајала пар дана. 
 

ПУТНИК: Да ли си се поред трекинг лиге, 

опробала у неким другим сличним тркама и 

каква искуства и резултате имаш са тих 

такмичења? 

ЈЕЛЕНА: Одлучила сам да ову годину дуго 

памтим. Први пут у животу сам учествовала у 

Адреналин раце Борковац (трка са 

препрекама), узела учешће у неколико трка: 

Колор раце БГД, 10к БГД, Трка здравља 

Апатин, Меморијална трка Реза Карими ФГ... 

Што се тиче резултата, увек сам победила 

себе. Почела да правим колекцију учесничких 

медаља, искустава и успомена. На 

меморијалној трци сам узела бронзу у женској 

конкуренцији. На одржаном промо штафетном 

мастер купу ТЛС и ВТЛ у тандему са 

Стојановић Ивицом освојила треће место... Без обзира на ситне излете у друге 

дисциплине и такмичења, пре свега сам планинар. Не тренирам ни један спорт 

нити сам члан неког другог клуба. Отприлике 25 викенда у овој години ћу 

провести на стази. Само на трекингу прегазила сам нешто више од 500 км. 

Изузетно ми је значајна подршка клуба а посебно сам поносна на наш трекинг 

тим, сјајне људе који су постигли одличан резултат у години јубилеја Борковца. 

Посебну захвалност заслужују чланови моје породице, пријатељи и колеге. 

ИВАНА: Ишла сам на разне трке од оних у Скајранинг лиги до издвојених као 

што је Мејз трка с препрекама, Ваљевски изазов, Јадовнички маратон... Мени су 

моји резултати сјајни јер ми је свака трка донела огромно задовољство, дивне 

пријатеље и сјајне успомене. Понегде се деси и која медаља  

АЛЕКСАНДАР: Поред војвођанске трекинг лиге, освојио сам и трекинг лигу 

Србије, где је такође конкуренција била јака. Волим да трчим ултрамаратоне, 

последње четири године успешно завршавам најдуже стазе на Фрушкој гори од 

111 до 133 километара, Јахорину 104 км, као и Јадовник 111 километара, где 

сам заузео друго место у категорији преко 45 година. Поред ултри, у овој години 

сам истрчао и 7 маратона и 10 полумаратона. 
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Сезона 2018. 
 

месец датум кплп лпкација клуб/друштвп 

Јануар 14. 1. кплп ВТЛ Шид 

ПСД Железничар 

Нпви Сад 

Март 25. 1. кплп ТЛС Кпсјерић 

ПСД Балкан 

Бепград 

Април 14. 

2.кплп 

ТЛС/ВТЛ 

Вршачке 

планине 

ПСД ВРшачка кула 

Вршац 

Мај 19. 

3. кплп 

ТЛС Јастребац 

ПСК Јастребац 

Крушевац 

Мај 27. 

3. кплп 

ВТЛ Фрушка гпра 

ПСД Железничар 

Нпви Сад 

Јун 10. 

4. кплп 

ВТЛ Царска бара 

КП Зреоанин 

Зреоанин 

Јун 30. 

4. кплп 

ТЛС Озрен и Девица 

ПК Озрен 

Спкпбаоа 

Август 5. 

5. кплп 

ВТЛ Купусина 

ПСД Др. Р. Симпнпвић 

Спмбпр 

Август 25. 

5. кплп 

ТЛС/ВТЛ Чпртанпвци 

ПК Железничар-Инђија 

Инђија 

Септембар 8. 

7. кплп 

ВТЛ 

Букпвац, 

Фрушка гпра 

ПД Вилина Впдица 

Букпвац 

Септембар 30. 

6. кплп 

ТЛС Рајац 

ПСК Ппбеда 

Бепград 

Октпбар 6. 

8. кплп 

ВТЛ 

Делиблатска 

пешчара 

ПК Јеленак 

Панчевп 

Октпбар 20. 

7. кплп 

ТЛС Грза 

ПК Јавпрак 

Панчевп 

  


