
МЕДИЈСКО СРЕДСТВО ЗА ПРОМОЦИЈУ ПЛАНИНАРСТВА, ОСТАЛИХ СПОРТОВА 

НА ОТВОРЕНОМ И СВЕГА ШТО ИМА ВЕЗЕ СА БОРАВКОМ У ПРИРОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 104 

Јесен 2018. 

Тираж: неограничен број е примерака 
 



Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1324 

Медијски орган за промоцију планинарства и осталих спортова у природи 

ПУТНИК Јесен 2018. 

Тираж: неограничен број електронских примерака 

Издавач: Планинарски савез Војводине 

Уредник: Владимир Банић 

Редакција: Миливој Ердељан, Александра Стојиљковић 

У овом броју: 

страна назив текста аутор текста аутор илустрација 

1323 Насловна страна  Владимир Банић 

1325 Техника кретања планинара 2 део Исо Планић Интернет 

1332 Царска планина Сузана Кујовић Сузана Кујовић 

1334 Ниџе - Кајмакчалан Боривоје Вељковић Група аутора 

1337 Поповица - Ноћни изазов Борислав Стевановић Интернет 

1339 Моји први планинарски кораци Данијела Суртов Данијела Суртов 

1341 Први пут планинар - Шта треба да знаш? Данијела Суртов  

1342 Варљиво лето '18 Владимир Кандић  

1344 Трем - у правцу облака Светлана Крџић Светлана Крџић 

1345 Yamnuska Јелена Попржен Горан Попржен 

1349 Приче о планинарима Емина Томић Остроганац 
Витомир Марковић 

 
Витомир Марковић 

1352 Излет изненађења Драгица Ивановић Драгица Ивановић 

1353 Пикник на Лазином виру Боривоје Вељковић Група аутора 

1354 У проклетим планинама Грбаје Милан Мирковић Милан Мирковић 

1357 Енос Милан Мирковић Милан Мирковић 

1359 Ретезат Ана Стојановић Ана Стојановић 

1360 Шјуака алу кирцу Миољуб Радановић Миољуб Радановић 

1361 Јубилеј Змајевца Александар Дамјановић Интернет 

1363 Нишки ученици упознају Источну Србију Љубисав Стојановић Љубисав Стојановић 

1364 ReadySetGo Марта и Неда Здравковић Марта и Неда Здравковић  

1366 Повратак на Дурмитор Владимир Банић Владимир Банић 

1370 Lake Louise Јелена Попржен Горан Попржен 

1372 Стазама Виа Динарице Емира Раткушић Емира Раткушић 

1375 Андревље - откривање изохипси Борислав Стевановић Борислав Стевановић 

1381 Драј Тулинг Катарина Мановски Катарина Мановски 

1382 4 Чикер дан - Камена Гора Емира Раткушић Емира Раткушић 

1384 Памир - Лењин Пик Никола Бобић Никола Бобић 

1387 XIX  Дунавске чаролије Владимир Банић Група аутора 

1394 Младост на фрушкој гори Боривоје Вељковић Група аутора 

1395 Истријани у Панонији Катарина Паљић Група аутора 

1396 Доломити Ана Стојановић Ана Стојановић 

1398 Трка која оставља без даха Снежана Ђирић Снежана Ђирић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1325 

ТЕХНИКА КРЕТАЊА ПЛАНИНАРА И ВОЂЕЊА ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ 
Други део 

 

Употреба штапова за ходање 

Планинари су почетком 21. века у Србији масовно почели употребљавати штапове за ходање као испомоћ у 

кретању из бројних, веома практичних разлога. Ходање уз употребу штапова назива се и нордијско ходање. 

Употреба штапова помаже одржавању равнотеже, равномерном оптерећењу, чувању зглобова на ногама и 

тренингу целог тела током кретања. Употребом штапова растерећујемо ноге 5 до 6 килограма на сваком кораку 

што дневно износи и до 6-8 тона. Нарочито су корисни приликом ношења тешких ранчева, при прелажењу мањих 

препрека као што су водени токови, вегетација и клизав терен. Помоћно су средство за израду импровизованог 

бивака и могу се на разне начине употребити приликом 

пружања прве помоћи. Вишеделни штапови не смеју се 

додавати другим планинарима ради извлачења јер се 

могу раставити на делове. 

Уобичајена техника је да се штапови  при ходу користе 

наизменично при чему се истовремено крећемо 

супротним удовима (лева нога-десна рука и супротно). 

Важно је да се забадају на растојању 5-15 цм у односу 

на рамени појас. При томе пазимо да не покренемо 

камење, да не забадамо у подлогу са које се штап може 

оклизнути и из које се не може извадити. Још је важније 

да млатарајући штапом не повредимо онога ко хода иза 

нас. Понекад се користи техника којом се оба штапа 

забадају истовремено испред нас, ова техника има 

предност код тешких детаља као што је прелажење 

преко потока, пукотине, стеновитог прага и сл.  

Правилно се држе под углом у лакту од 90 степени. Дужину штапова треба подесити пре поласка, али у току 

кретања дужину морамо подешавати на низбрдици, узбрдици и приликом кретања по траверзи. Уобичајено је да 

дужина штапова буде 70% висине планинара. При ходу низбрдо штапови могу да буду мало дужи. Правилан 

начин ношења гуртне је такозвани скијашки начин где се рука провлачи кроз омчу и преко омче хвата дршка. У 

сваком случају добар начин је онај који планинару омогућава да штап брзо одбаци у случају саплитања.  На 

низбрдици гуртне скидамо са зглобова да не би дошло до запињања. Такође их не носимо  приликом преласка 

лавинозног терена, у случају да лавина затрпа планинара штапови би сметали у извлачењу унесрећеног. Током 

кретања по траверзи треба се ослањати на горњи штап, ако се ослања на доњи може доћи до превртања. Када 

постоји опасност да се оклизнемо при силаску или на траверзи штапови се спајају, хватају једном руком испод 

дршке, а другом руком изнад крпљи и са оба штапа се ослања на косину падине. Крпље за штапове бирамо према 

врсти подлоге, углавном постоје три опције: употреба штапова без крпљи примерена је на камењару. Мале крпље 

користе се на тврдом снегу, а за растресити снег користимо велике крпље. 

На делу стазе на којем се морамо руком прихватити оба штапа пребацујемо у руку којом се не ослањамо. Уколико 

морамо користити обе руке, штапове скупимо и одложимо на ранац. 
 

Позив за помоћ 

Активности приликом несреће у планини и ситуације када је потребно у помоћ позвати Горску службу спасавања 

или при указивању прве помоћи описане су у посебним поглављима. 

Најједноставније је да, уколико имамо мобилни телефон и уколико је мрежа доступна позовемо Горску службу 

спасавања  на број телефона са којим смо се упознали пре поласка на туру. Познавање могућих контаката 

субјеката који су у стању да нам помогну на локалном и националном нивоу обавеза је водича групе, а он је 

обавезан да о томе обавести чланове групе. Радио станица и познавање њене употребе неопходни су уколико 

смо се са групом упутили у пределе у којима нема мреже мобилне телефоније. Пре поласка на туру водич треба 

да сачини списак бројева телефона чланова групе, а ако групу чине деца и списак бројева телефона родитеља. 

Позив за помоћ у земљама Европске Уније је телефонски број 112 и може се позвати чак и ако је телефонска 

картица извађена. 
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Традиционални начин сигнализације о потреби за пружањем помоћи је слање сигнала звуком (пиштаљком) или 

светлосним сигналима (лампом). Позив за помоћ се упућује са 6 (шест) сигнала у минути после чега следи пауза 

од једне минуте, а одговор на позив је са три сигнала у минути након чега следи пауза истог трајања. Позив се 

понавља све док се не успостави контакт. 

Хеликоптер који надлеће групу позива се у помоћ са подигнутим укосо размакнутим 

рукама  које са телом образују слово Y (Yes). Ако нам помоћ није потребна, када је 

можда нека друга група на планини позвала хеликоптер, једну руку подижемо укосо 

у вис, а другу руку исправљамо укосо према доле образујући са телом латинично 

слово N (No). 
 

Кретање по каменитом и стрмом терену и основни елементи технике 

слободног пењања 

На стрмијем каменитом терену често морамо користити и руке. Стене углавном дају чврст ослонац и сигуран хват, 

али крушљива, углачана, влажна, залеђена и оштра стена претставља озбиљан изазов за планинаре. 

Пењање (можда је бољи израз верање) почиње тамо где ноге нису довољне за одржавање равнотеже него се 

користе и руке. Такво пењање је слично лаганом пењачком успону, само што су на планинарским стазама 

опаснија места често осигурана клиновима и сајлама, а стаза претежно маркирана. Код пењања поглед мора да 

прати покрет, за сваки корак треба бирати место за цело стопало, а за хватање и стајање треба избегавати 

бусење траве и суво дрвеће. На деоницама где је терен изразито експониран, клизав и уопште опасан за кретање 

водич и група користе техничка средства којима су опремљени и за чију употребу су оспособљени. Кретање 

планинским тереном уз употребу сложеније опреме и поступака предмет је посебног поглавља. 

Приликом пењања (верања) за природне ослонце треба користити дрвеће, стабла јаког жбуња, чврсте камене 

зубе, испупчења, удубљења, пукотине и сл. Ослонац на раме или на руку другог пењача користи се приликом 

пењања преко вертикалних прагова и на местима где нема ослонца. На ослонце се не ослања одмах читавом 

тежином, већ их прво треба проверити и постепено оптеретити.  Пењање је напорно али треба рећи да за пењање 

није пресудна снага већ правилна координација употребе ногу и руку, осећај за равнотежу и спретност и 

сналажљивост и психичка стабилност. Планирање и способност предвиђања је од  прворазредног значаја, прво 

се пење очима, а тек затим рукама и ногама. Што већи део тежине тела треба да је на ногама. Увек треба 

сачувати могућност силаска у подножје. Ритам пењања треба да је равномеран, без искиданих покрета. Дисање 

треба да буде равномерно без задржавања даха. Правило три ослонца у току пењања подразумева додир човека 

са стеном са најмање три екстремитета при чему треба избегавати употребу колена и лактове због могућих 

повреда. Леђа као ослонац користе се приликом пењања оџака при чему се пењач може ослањати на целу 

површину леђа или само једним делом.  Ради правилног оптерећења стопала и лакшег уочавања даљег правца 

кретања глава треба да је одмакнуте од стене, тежиште треба да је ближе стени да би руке биле растерећене. 

Ако је неопходно боље је да су савијене ноге него руке. Оптерећење на рукама се боље подноси ако су оне 

испружене него када су савијене (у блоку).  Руке којима се прихватамо за стену треба да су у висини очију и у 

ширини рамена, тада је пењач најстабилнији. На газиште, ако се не може стати пуним стопалом, гази се предњим 

делом стопала (прстима) што омогућава ротирање пете, бољу покретљивост тела и правилније распоређено 

оптерећење.  Ослонац треба оптеретити под правим углом односно притискати у осу ослонца како га не би вукли 

од стене.  Раширене ноге при пењању дају бољу стабилност пењачу.  

Нарочито треба водити рачуна да чланови групе не руше камење и не изазивају камене одроне. Уколико дође до 

померања, котрљања или одрона камења чланове групе упозоравамо узвиком ''Камен!''. У тој ситуацији сваки 

појединац треба да брзо утврди правац котрљања камена и склони на сигурније место. Уколико сте у непосредној 

близини стене  најбоље је приљубити се уз стену, камен (камење) ће највероватније падати иза вас. Глава се 

заштићује шлемом, ранцем или рукама укрштеним изнад главе. Камен који је наизглед изложен рушењу треба 

склонити на сигурно место, а осталима показати где се такав камен налази. Места са којих се камење често 

одроњава познаје се по одроњеном камењу у подножју, по одломљеним местима у стени и каменој прашини 

испод стене.  

Силазак низ стрме стеновите падине је једнако опасан као и успон ако не и опаснији. Код стрмих детаља силази 

се лицем или боком према стени, као и код успона. 

Посебна пажња мора се обратити да се ни у једном моменту не скрене са обележене стазе како не би зашли у 

непроходни терен. Посматрање околине треба вршити са места где се може сигурно стајати. 
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Међусобна помоћ чланова групе у кретању 

Током реализације туре чланови групе дају помоћ једни другима приликом савладавања тешких детаља, а у томе 

својим примером треба да предњачи водич групе. Помоћ деци пружа се вођењем за руку при томе пазећи да оног 

кога за руку држимо не повлачимо тако да он губи равнотежу. Одраслим члановима руку пружамо најчешће када 

треба савладати кратак одсек или неки други тешки детаљ. Међусобна помоћ планинара у савладавању 

експонираних детаља пружа се и повлачењем помоћу штапа за ходање, цепина и сл. и потискивањем на горе на 

кратким одсецима до метар висине. При томе треба бити пажљив како онај који пружа помоћ не би био окривљен 

за посезањем ка интимним деловима тела. 
 

Кретање по снежаницима у летњим условима 

Често смо лети на високим планинама у ситуацији да прелазимо преко снежаника састављених од тврдог и 

збијеног снега.  Снежаници су на северној полулопти најчешћи на северним, осојним падинама.  Опаснији су за 

кретање ако је снег тврђи што је изражено у раним јутарњим сатима и у хладу. Приликом ходања по њима 

најбоље је употребљавати цепин и дерезе. Под утицајем сунца површина снежаника омекша па је лакше усецати 

стопе.  Ако је површина стрма кретање је могуће искључиво уз употребу цепина. Понекад је потребно цепином 

копати степенице и гелендером обезбедити прелаз. При силажењу треба се окренути лицем према брегу.  Боље 

је изабрати кретање дуж обода снежаника и кретати се опрезно и полако. 
 

Техника пењања 

Повећањем нагиба стене и дужине експониране деонице планинарење прераста у искључиво пењање. Успони 

постају веома захтевни и ризични уколико се не примењују посебне технике кретања, поштују процедуре и 

користи специјализована опрема.   

Пењање је техника кретања по стрмом терену у којем се, осим ногама, на већем делу успона за напредовање 

користимо и рукама. Добро савладана пењачка вештина предуслов је за безбедно бављење спортским пењањем, 

алпинизмом и спелеологијом. Познавање пењања потребно је и припадницима Горске службе спасавања, 

планинским водичима и оним планинарима који се упуштају у захтевне подухвате. 
 

Планинарство, високогорство и алпинизам 

Планинарство у ширем смислу речи обухвата планинарење у ужем смислу, алпинизам и друге дисциплине 

планинарског спорта. Границу између планинарства у ужем смислу и алпинизма је можда лакше дефинисати него 

у практичном смислу повући. Постоји зона додира и преплитања и њу називамо високогорство. Планинарење 

дефинишемо као технику кретања без употребе руку за напредовање, а планинарење при којем за напредовање 

повремено примењујемо пењачке технике називамо високогорство.  Високогорским успонима сматрамо успоне на 

високе планине захтевним, нормалним  (итал. Via normale) стазама које су на тежим местима понекад осигуране 

челичним сајлама и клиновима. Пењачка техника ће на таквом успону послужити планинару да безбедно савлада 

изазове на стази при чему је такво планинарење блиско алпинизму. Битна разлика је међутим у начину приступа. 

Планинар високогорац ће током успона ићи обележеним и уређеним путем, а планинар алпиниста пењати и по 

неуређеном терену (алпинистички смер) користећи при томе пењачку технику и опрему.  
 

Техника пењачких покрета 

Док гледамо искусне пењаче како пењу смер без неког напора, можемо помислити да је пењање лаган спорт, који 

се састоји од једноставних покрета. Ипак, они који се пењањем посвећено баве знају колико је тренинга и времена 

потребно за врхунски резултат.  

Пењање је урођена особина људи, која се тренингом побољшава. Kада почнете пењати углавном је то кретање 

по великим хватиштима за руке и великим ножиштима за ноге. Проблем настаје када су хватишта ван дохвата 

руке, тј. када треба наместити тело тако да се ухвати хватиште. При пењању требамо погледом одредити 

најповољни смер напредовања, имајући у виду следећи најприкладнији покрет на основу постојећих хватишта 

(пењи главом, па тек онда рукама – погледај, размисли, намести ноге и тек онда тражи хват руком). Kада се 

савладају основна правила и  технике слободног пењања, сви покрети и рефлекси постају више или мање 

аутоматизовани. Техника пењања претпоставља сврсисходан и најекономичнији начин кретања у стени.  

Kретати се у стени можемо добро и лоше. Kад то кретање карактерише сврсисходност и што мањи утрошак 

енергије, тада се добро крећемо. Развијањем правилне технике можете уштедети много снаге. Техника пењања је 

делотворно управљање покретима властитог тела приликом напредовања у стени.  

Учење технике може се радити на природној и на вештачкој стени. Са почетницима је боље вежбати технику на 
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вештачкој стени. Усвајање нових техника ограничава умор и страх, зато се рад на техници никад не ради уморан 

или уплашен. Основне вежбе технике најбоље је радити на болдеру. Врло је важно при намештању у стени бити 

опуштен и слушати своје тело. Технику можемо поделити на технику руку и технику ногу. 

Хватишта су места за које се држите рукама док напредујете при пењању смери у стени. Могу бити вештачка или 

природна. Ваши прсти се морају прилагодити облику хватишта како би њихова учинковитост била што већа. Могу 

бити испружени или стиснути. Са испруженим прстима ваше ће подлактице бити мање уморне, док са стиснутим 

прстима можете направити теже покрете рукама. Понекад је корисно ставити палац преко кажипрста, да би стисак 

био јачи. У једном тренингу добро је комбиновати оба хвата, како би се прсти одморили и да би усвојили обе 

технике држања хватишта. Постоје и разни други начини држања хватишта. 
 

Од хватишта за руке и ноге најчешће срећемо следеће хватове: 

Надхват 

Надхват је хват који је најлакше држати због величине и облика хватишта. 

Његов облик је такав да цео стане у шаку. Сличан је хватању за пречку 

мердевина. 
 

Kримп  

Kримп је хоринзонталан хват оштрих ивица, 

који варира у величини од неколико сантиметара до неколико милиметара ширине. 

Само први чланци прстију држе хватиште – палац је преко кажипрста што чини 

стисак јачим! 
 

Слопер 

Слопер је потпуно отворени хват где је цели длан у контакту 

са површином хватишта. За хватање слопера потребно је искуство и снага тетива прстију. 

Слопер је изузетно захтаван хват. 
 

Штип 

Хват штип морате да хватате палцем окренутим супротно од 

осталих прстију. Чест хват који се среће на кречњачким стенама је 

популарно назван туба, будући да његов облик подсећа на тубу 

оргуља.  
 

Подхват 

За овај хват употребите део длана крај ручног зглоба. Тешко 

га је употребити ако се налази у висини ваше главе или 

изнад ње, али постаје знатно доступнији уколико су вам стопала постављена ближе 

горњем делу тела, тако да можете да испружите руку на доле ка њему. 
 

Рупица 

Уколико не можете да угурате целу руку у њу, можете један, два 

или три прста. Да бисте је ефикасно употребили потребно је 

солидно искуство. Морате да научите најбољи начин за убацивање својих прстију, што 

зависи од начина на који је рупица направљена. Морате бити веома опрезни да не главите 

прсте у рупицу уколико немате добар ослонац, да не бисте сломили прст, тако што нисте 

успели да га на време извучете при паду. 
 

Глављење 

Ова врста хвата може у великој мери варирати према величини, чиме се мења и 

могућност употребе. Неке можете употребити као хват, док у друге можете да заглавите 

своје руке или прсте. У зависности од величине пукотине, можете да заглавите целу шаку, 

прсте или песницу, а затим их благо уврнете да бисте појачали трење. 
 

Kао што постоје хватишта за руке, тако постоје и хватишта која користимо за ноге. Они се 

називају ножишта или газови. У принципу оно што хватамо рукама можемо и ногама, али 

тада та места другачије називамо. Правилно коришћење ножишта је врло важно за 

напредак  у спортском  пењању.  У  почетку бављења  пењањем немамо поверења у своје 
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ноге и пењачице, па мислимо да нас неко мало ножиште неће држати, али ради се о томе да мала ножишта треба 

јако оптеретити да би се постигао максимум од пењачица и да она држе. Свакако нам је лакше користити руке 

него ноге, тако да је потребно више времена да коришћиње ногу постане инстиктивно. 
 

Полица 

Полица је ножиште које је најлакше користити. Само име говори о облику, 

значи то је место попут полице на коју можемо лепо ставити предњи део 

пењачице и лако оптеретити ножиште.  
 

Мала полица 

Мала полица – њом називамо ножиште 

довољно велико да на њега ставимо 

врхове пењачица њихове спољне или 

унутрашње рубове, зависно о врсти покрета који желимо да направимо. 

Полица може бити водоравна или накошена. 
 

Рупа 

Рупа као ножиште није лака за употребу, јер својим 

обликом ограничава улаз пењачице у њу. 
 

Слопер 

Слопер подразумева стављање пењачице на стену на којој нема 

избочења. То нас ножиште држи само трењем које се ствара између 

пењачице и стене. 
 

Глављење 

Глављење је техника која зависи од величине простора у којег 

можемо углавити неки део нешег стопала, само врхове пењачица или 

цело стопало. 

  

Основни покрети 

У спортском пењању, као што је случај и у већини спортова, важно је познавати појам 

технике и појам основних покрета. Техника се заснива на основним покретима који је 

сачињавају, док је основни покрет један појединачни покрет. Врло је важно научити и 

стварно усвојити основне покрете, како би себи пружили коришћење тих покрета које 

касније можемо користити у разним пењачким техникама. Исто тако је важно, ако сте у стању извести их 

аутоматски, да их намерно испробате у различитим ситуацијама под вођством тренера. 
 

Напредовање на стени 

Пењање је пре свега ствар осећаја. Рецептори за осећање у вашим рукама, ногама и очима примају спољње 

информације, а унутрашња реакција која се производи значи непрекидно прилагођавање ситуацији. Kао пењач 

морате научити како пребацивати тежину вашег тела крећући се по стени. На стени смо у сталној потрази за 

равнотежом. Сваки нови покрет нам доноси нову ситуацију. Покрет који се направи изван равнотеже, чак и ако је 

успешан велико је губљење енергије и он троши ваше енергетске залихе много брже.   
 

Важност рада ногу 

Стопала никако не треба гледати као неки вишак, вишак који се мора сместити где год се може. Стопала су од 

једнаке важности као што су ваше руке и прсти. Рад ногу одређује успешност вашег покрета или читавог низа 

покрета. Kада почнете пењати, у одређеној мери мораћете почети размишљати са стопалима, што значи увек 

тражити упориште за стопало пре него за руку и тада адаптирати положај тела зависно о томе како је смештено 

ваше стопало. Дакле стопала нису вишак који следи тело. Добар рад ногу често је кључан за извођење успешног 

покрета. За напредовање углавном се користи предњи део пењачица.  
 

Дисање 

При пењању не смете заборавити дисати. Можда то звучи смешно, али пењачи врло често задрже дах изводећи 

тешке покрете, а када се почетници концентришу на покрете, редовно забораве дисати. Мишићима је потребан 

кисеоник и због  тога  морате  научити  слушати  ваздух који улази и  излази из ваших  плућа,  и научити наставити 
 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1330 

дисати што је правилније могуће. Осим тога размишљање о вашем дисању вам такође помаже у одржавању 

концентрације и самоконтроле. На врло захтевним деловима стене, човек је природно склон задржавању даха, 

али управо у току таквих покрета мишићима је потребан кисеоник. 
 

Фронтално напредовање 

Покрети укључени у фронтално напредовање су први основни покрети који се уче. То су уједно и најједноставнији 

и најлакши покрети, које почетници изводе на прилично инстиктиван начин. Kрећете у основном положају, у којем 

сте лицем тј. телом окренути скроз према стени, са широко раширеним ногама и осећате се прилично усидрени на 

газиштима за стопала. Ваше руке морају бити испружене, а ваша глава и рамена треба држати даље од стене 

како би имали бољу прегледност и тако боље смишљати руту за напредовање.  
 

Вертикално померање 

То је фронтални покрет у вертикалном правцу који се изводи стављањем тежине на доступно ножиште, са 

стопалом супротно руци са којом држите хватиште за руку. Рука која се користи тим хватиштем мора увек бити 

супротна нози која се одгурује, тако да вертикална линија вашег центра тежишта пада између ваших стопала 

колико год је то могуће. Тако постижемо равнотежан положај.  
 

Латерално померање 

Ово је фронтални покрет који се изводи како би се ухватило хватиште за руку које се налази бочно, што укључује 

пребацивање целе тежине тела у том смеру. У оба оваква покрета пребацивања тежине, управо доњи удови 

одраде највећи део посла. Тежина је углавном на вашим ногама.  
 

Мењање руку 

Често се догоди да морате користити исто хватиште за обе руке. Ако нема довољно места да их обе ставите 

заједно, мораћете макнути прсте једне руке полако и тако направити места за другу руку. Битно је да унапред 

размишљате о овом покрету, остављајући довољно места на хватишту за прсте који ће обавити ову промену.  
 

Мењање стопала 

Kао и шаке, и ваша стопала ће понекад морати користити исто ножиште како би ви напредовали на стени. Једно 

стопало је већ дохватило ножиште које сад треба подржати и друго стопало. Још једном једно стопало ће морати 

постепено направити места за оно друго на том ножишту. Овакво мењање стопала често се изводи постепено и 

статички, али понекад и лаганим поскоком тј. динамички.  
 

Укрштање руку 

Понекад је важније дохватити следеће хватиште за руке укрштањем руку него мењањем. Укрштање руку 

изводимо на два начина. Тако да руком која се укршта и пролази изнад друге тј. хватиште за руку које треба 

дохватити на вишем месту него рука која држи добро хватиште. Тако да руком којом се укршта пролази испод ове 

друге тј. хватиште које треба дохватити је на нижем месту од хватишта које већ држимо.  
 

Укрштање ногу  

Овакав покрет је алтернатива за мењање ногу. Ваша нога би се требала укрштати изнутра са другом, ако је 

газиште које покушавате дохватити на вишем месту од газишта које подржава вашу тежину. Ваше стопало би 

требало укрстити другу ногу споља, ако је ножиште које желите дохватити ниже од оног на којем стојите. 
 

Пењање оборених плоча 

Пењање плоча захтева изузетно добар рад ногу. Плочасте стене, док на њима има добрих хватишта, најлакше су 

стене за пењање. Ако су стене мало положене не захтевају висок степен утренираности и идеалан су терен за 

почетнике који би ту започели своје прве покушаје. Међутим, плоче могу бити глатке целе и у једном комаду. На 

њима је потребно користити врло мала хватишта, па захтевају велику осетљивост у стопалима. Она нам 

омогућавају пењање, напредовање по стени готово само на трење.  
 

Пењање вертикалних стена 

Вертикалне стене захтевају једнаку количину вештине у техникама стопала, али такође захтевају изузетну снагу у 

вашим прстима. Већину послова обављају управо мишићи подлактице. Смерови на вертикалним стенама често 

имају мања хватишта него смерови у превису, и то су покрети мање атлетски, мада им оцена може бити иста. 

Најучесталији  тип напредовања  на плочама  и на  вертикалним стенама  је фронталан.  Врло је  важно да успете 
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држати ваше кукове што ближе стени, тако да већину ваше тежине носе доњи удови. Ваше тело требало би се 

удаљити од стене само онолико колико је потребно како би проналазила хватишта.  
 

Пењање превисних стена 

Мора се одмах разјаснити да није истина да је за пењање превиса потребно много више снаге у подлактицама. 

Опет долазимо до чињенице да је рад ногу од кључне важности. То је врло атлетски тип пењања у коме снага и 

издржљивост играју велику улогу.  
 

Пењање пукотина камина 

Kамини се пењу коришћењем трења, одупирањем или у раскораку. Kроз уске камине 

пењемо користећи се трењем о зидове камина. Одупирући се помоћу руку, ногу или 

тела крећемо се према горе. Kроз средње широке камине пењемо се делимично 

коришћењем силе трења, а делимично одупирањем (коленима, стопалима, рукама). 

Широке камине прелазимо у раскораку, опирући се о његове стене рукама и ногама 

неизменично их подижући. Можемо применити и технику да се ногама одупиремо о 

једну страну камина, а леђима и рукама о другу . 
 

Пењање у стању изван природне равнотеже (Дилферов начин) 

Пењач се одупире о једну страну плоче, а са обе руке се хвата за једну страну 

пукотине. Напредује се неизменично пребацивањем руку и ногу.  

 

Исо Планић 

 

 

 

Наставиће се ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1332 

ЦАРСКА ПЛАНИНА 
 

Када говоримо о царству, често помислимо на спектар богатог, престижног и узвишеног положаја. Само одабрани 

могу присуствовати свечаностима које се у том слоју приређују. 

Проналазим да је Шар планина налик царству.  

Носи круну лепотице. Богата је флором и фауном. Њене висине допиру до висине изнад 2.600м надморске 

висине. Низ њене долине жуборе потоци пуни хладне, бистре воде. Шумски предели су подељени и неправилно 

исцртани на њеним падинама. Каменчићи/камење веће површине поплочава тло. Њена ширина дозвољава 

људском оку да лута по српским и македонским обронцима ове планине. Процепи између врхова дају дубљу 

слику. Слика се доцртава гребенима са којих се пружају далеки видици. Језера су плутајући драгуљи Шаре. 

Бајковити изглед планине која на Видовдан бележи највећу посећеност. 

Царство Шаре, изгледа, није довољно лепо. Нажалост, то је једино што можемо закључити из прича домаћина код 

којих одседамо већ пар година уназад. 

Колико год имала свега да покаже, она 

нема коме да отвори своје видике. 

Ретки су они који је обилазе. 

Заборављена остаје на југу Србије. 

Чека нека боља времена, неке 

посетиоце жељне нових искустава. 

Царица са најотменијим огртачем 

неправедно бива усамљена.  

Видовдан, и републичка планинарска 

акција, срећом, окупља већи број 

љубитеља природе на овом простору. 

Сваке године, мањи број дана уочи 

овог празника, кружећи око датума 

28.јун, је обележен походом на врхове Шар планине. Ове године се ту састало више од 200 планинара. Мало је 

рећи да су се организатори из тог дела Србије својски потрудили да нам покажу њено благо. 

Први планинарски дан био је посвећен Бистри. Врху високом 2.651 м надморске висине. Са подножја смо кренули 

нешто бржим темпом. Ађи је предводио колону од шездесетак учесника. Иако сви у доброј кондицији, група се 

цепкала по обронцима Шаре. Магла је заклањала оне који су били испред и иза нас. Након прегажених километар 

– два, Раде је ставио одлуку о наставку пута пред све нас: или пратити темпо најспоријег или најспорији одустаје. 

Сложно, група је подржала упорног, и препустила ход њеном ритму. Одмицали смо уз Шару, пристижући на Горње 

језеро. Иако хладно, планинар Пађо (пас) се радосно отиснуо у ово планинско језеро. Иначе звезда ове 

планинарске акције, миљеник свих присутних планинара, Пађо је љубимац планинара из Ирске који је, као српски 

зет, одлучио да посети Шар планину. Милина је било гледати овај тандем. 

Након предаха на језеру, кад су руке већ почеле помало да мрзну, капе и рукавице да се навлаче, кренули смо 

даље. Изашавши на гребен, полукружно смо кренули у правцу Бистре. Сунце је грануло и донело нам 

изненађења. Видици су досезали до Македоније. Градић у котлини се јасно видео, и речица која се низ Шару 

спушта ка њему. Нажалост, поглед није дуго потрајао. Магла је овде водила главну реч. Поново навучена на 

падине Шаре, пратила нас је све до краја туре. На врху нам ветар није дозволио дуже задржавање, те смо 

кренули ка Јажиначком језеру. На путу до тамо, камење ширине око метар – два, насељено маховином, 

успоравало нам је ход. У почетку беше интересантна авантура. Међутим, када се кроз ону густу маглу проби и 

киша крупних капи, планинарење је морало постати знатно опрезније. Самим тим и спорије. Пузали смо по 

камењу. Одлагали планинарске штапове све док не прођемо између тих громада. Земља натопљена кишом нам је 

учинила терен тежим. Неки су задобили лакше повреде приликом пада. Мада, иако напорно, спуст низ Шар 

планину нам је донео промене: зимски период са снегом на њеном врху, пролећну радост док шетамо кроз цветне 

пределе у близини потока, јесењи мирис кише кроз борову шуму. Пејзаж за пун удисај плућима!  

Са тако добрим осећајем у грудима, чистим мислима и пријатном болу у ногама, завршили смо пешачење дуго 17 

км, са савладаном висинском разликом од 1.400 м надморске висине. Овакав дан нас није оставио равнодушним, 

чак нам је учинио већа ишчекивања дана који следи. Други дан је морао бити упола захтеван као први. Жеље су 

се обистиниле. Али, не у нашу корист. 
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Рано је ујутру. Мрак се још није повукао пред светлошћу дана. Полазак је планиран у пола 6. Чај за брже 

разбуђивање пред одлазак у планину. Окупљени чекамо да нам се придруже планинари планинарског клуба 

„Успон“ из Штрпца. Како их није било извесно време, Раде оглашава да је време да се крене, јер је већ око 

поднева најављена јака киша. Идемо у нади да ћемо избећи невреме. Водич и јучерашња учесница су поново на 

почетку колоне. Како је магла и данас оковала планину, пар нас је задужено за сигнализирање „СТОП-ПОКРЕТ“ 

помоћу пиштаљке. Кружном стазом око брдовитог предела, пешачимо сви једно иза другог уском стазом ка 

Штрбачком (Ливадичком) језеру. Углавном травом обрасло, тло је било нестабилна површина за несигурне ноге 

планинара. Више опрезности је било потребно на делу где се заобилази ледник, где би један погрешан корак 

могао некога коштати пада у провалију. Одговорни и искусни планинари су обезбеђивали тај потез како би сви 

безбедно прошли тај део. Иако смо тек на почетку стазе, киша почиње да ромиња. Прави се пауза, шаренило 

кабаница испуњава планински пашњак на ком смо се зауставили. Након кратког одмора, увидевши да ветар 

постаје јачи, јака киша све извеснија, крећемо да брже корачамо у правцу језера. Група планинара се у долини 

зауставља, али се језеро не назире. 

Тек када смо се приближили на 

метар удаљености, угледасмо модру 

чисту воду Штрбачког језера. Да је 

дан сунцем обасјан, и температура 

нешто виша, неки од нас би се овде 

освежили. Међутим, то одлажемо за 

неку наредну посету Ливадичком 

језеру. Ледничком језеру које има два 

имена. Како нисмо знали праву 

величину језера, издвојили смо се и 

пешачили по ободу језера како бисмо 

направили круг. За то није било 

времена, пиштаљка водича је 

упозоравајуће огласила покрет, што 

је значило скратити задржавање на језеру и повратак натраг. Истим путем назад, исти критични делови, али је 

срећа била на нашој страни и цела група је успешно завршила овај обилазак.  

Пирибрег, тренутно уклесан у сиве густе облаке, био је наш следећи циљ. Стазом која води преко Лављих врата, 

испод старих неупотребљивих жичара, напредујемо серпентинама кроз маглом закрчен пејзаж. Борећи се са 

ветром, држећи се једно уз друго, лелујамо тамо-амо по колском путу. Ношени снагом ветра, преко ушију, а испод 

2 капе, хучи глас Пирибрега. Пири, носи, коси. Чврсте руке придржавају фигуру нижег раста како би се одржала на 

путу. Уз заглушујући хук ветра, не чујемо кораке који стижу наше. Skyrunner-и протрчавају попут балерина поред 

нас. Осмех им се шири преко зајапурених лица. Бацају се ветру у загрљај покушавајући да падну. Ветар им то не 

дозвољава. Он тиме доказује своју снагу. Колико нам је одмагао у претходном успону, након скретања нагоре, он 

нам помаже и гурка нас ка брегу са ког толико ПИРИ. Винусмо се ка његовој висини од 2.524 m , а тамо нас сем 

магле и репетитора, ништа од лепих видика није сачекало. 

Но, жалбе улагати природи је недопустиво, те је ово специфично искуство и доказ да онај ко хоће, то и може. 

Снагу проналазимо у себи самима, и онима који нам пружају подршку. Гребен Пирибрега беше немоћан да нам 

одоли. Упознасмо његову западну и источну стану. GPS је изгубио своју оријентациону тачку, али смо се ми по 

осећају кретали овим гребеном. Спуштајући се ка Каменом дому, наизменично мењајући шумски пут са колским 

путем, киша нам је добовала по ранчевима и натапала оно што није успела током дана. Након 45 минута лаганог 

хода, приближили смо се ски центру „Брезовица“. Како је после кише синуло сунце, открило нам је ширине Шаре, 

и могли смо видети Острвицу наспрам нас. Њен врх је просецао облачиће изнад, а ми смо се присетили зимског 

успона на тај врх када је био под дебелим зимским покривачем. 

Природа нам је показала своју снагу, али и услишила наше молитве да се лако домогнемо њених виших предела. 

Видовдански успон на Шар планину је акција коју не бисте смели пропустити наредне године. Видећете малу 

Србију са планине тако велике површине. Царска планина, каквом је сматрам, имаће да покаже све оно што до 

сад нисте срели, или бар не у толиком броју. Свој потпис стављам на сваку божанствену реч која се упути њеном 

изгледу.  

Сузана Кујовић 
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„ОТАЏБИНА ПАМТИ“ - Да се не забораве дивјунаци са Кајмакчалана 

НИЏЕ - КАЈМАКЧАЛАН ( 2521мнв ) 
 

Поводом стогодишњице од битке на Добром пољу и завршетка Првог светског рата Планинарски савез Београда 
и удружење „КАЈМАКЧАЛАН“ организовали су од 12. до 16. 07 2018. године, успон на врх планине Ниџе (Ворас), 
споменика и гробаља погинулим српским ратницима у биткама на Солунском фронту. 
ЧЕТВРТАК (12.07.2018.) Из Београда, кренули смо око 20,00 часова са 
паркинга код музејске, „Плаве локомотиве“. Вожња аутопутем, коридором 
10. Кроз Македонију возимо се поред Скоља и Градског (Стоби) па кроз 
Прилеп и Битољ. Стижемо до граничног прелаза, Меџитлија / Ники, на 
граници са Грчком.  
У групи је 29 учесника из Ваљева, Београда, Новог Сада и Шапца.  
ПД „ПТТ“ из Београда представљали су Ћира и Тома, а ПСД „Поштар“ из 
Новог Сада, Бора.  
ПЕТАК (13. 07. 2018.) Грчка. Регионални путеви се реконструишу. 
Пролазимо градове: Флорина, Веви, па поред језера Вегоритида 
(Островско) до Арнисе. Из овог живописног места на обали језера 
одвајамо се ка селу Аг. Атанасиос (старо и ново село Свети Атанасије) на 
падини Вораса (Ниџе). Око 13:30 стигли смо у Ски центар Ворас (2050 
мнв) на планини Ниџе.  
Уследио је успон на врх Кајмакчалан (2521 мнв). Дужина стазе до врха 
око 4 км.  
Потребно време за успон и силазак око 4 сата. Време дивно сунчано са 
благим ветрићем. После лаганог успона уживали смо на гребену чији врх 
краси капелица.  
Капија слободе-Кајмакчалан, капелица Св. Петра, погинулим ратницима - 
ДИВЈУНАЦИМА. До коначног пробоја Српске војске ка отаџбини, на 
Солунском фронту 1918. године. Са посебним пијететом се клањамо 
жртвама Великог рата.  

Снимци за успомену. Оброк на трави. У непосредној близини меморијалног комплекса подигнуто је шаторско 
насеље „Отаџбина памти“. Удружење грађана „Отаџбина памти“ и Планинарски савез Србије организовали су 
заједничке акције: „100 деце за 100 година од Великог рата“ и „100 планинара, 100 километара за 100 година од 
Великог рата“.  
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Родитељи са малом децом су већ на врху. Чекају колону која пристиже у поподневним сатима. Видимо их. Близу 
су гребена.  
Чекамо наше планинаре да допешаче са Кожуфа преко Козјака и Доброг поља до Кајмакчалана. Далеко су. Води 
их Радиљуб Кнежевић из ПД „Копаоник“ Лепосавић. Касно је поподне. Наш програм предвиђа поподневни долазак 
у Лутраки. Крећемо ка долини. Нисмо их дочекали. Предвече су стигли на Кајмакчалан. Сазнали смо да су, 
сутрадан пешачили до Скочивира. Посетили спомен гробља све до Битоља. Слава палим ратницима. Отаџбина 
памти.  
Честитке учесницима акције који су препешачили више од 100 колометара.  
Да се не заборави. 
После дуже вожње, стижемо око 20 часова у Лутраки.  
Смештај у хотелу "Алмопиа". 
СУБОТА (14.07.2018.) Доручак. Око 06,30 ч на пењање према Добром Пољу, кренуло је само 6 учесника акције. До 
старта возили су се џипом од хотела.  
Стаза је већим делом водила кроз шуму. Укупна дужина планиране 
стазе је 25 км са кумулативним успоном од 1550 м. Потребно је око 10 
сати да се савлада. Нису стигли до висоравни Добро Поље. Стаза је 
зарасла у шипражје и врежу купина. Вратили су се после 
препешачених десетак километара.  
Један број учесника на Добро Поље стигли су џиповима.  
Посетили су споменик палим ратницима. Повратак у хотел уследио је 
касно поподне.  
Сви су дошли на купање у Бању - Лутра (Пожар).  
Трећи део групе определио се за упознавање околине. Упутили су се 
ка кањону реке и отвореним базенима Бање - Лутра (Пожар). Купање 
у термо-минералној води, температуре око 37 степени. Ја сам до 

Лутре стигао пешачећи од Лутракија. 
Поред базена поздравио сам наше 
другаре и наставио успон пешачком 
стазом до испоснице Св. Петке. Избројао 
сам 280 степеника од кандила где почиње 
успон до пећине у којој је Испосница. У 
стени на литици изнад термалних базена 
у кањону планинске реке. При силаску 
застао сам код салетле где су моји 
пријатељи одмарали у хладовини на 
паузи после купања. Вратили смо се до 
базена и у њима остали до 18 часова. 
Непосредно уз водоток планинске реке 
налазе се уређена три базена са топлом 
водом. Купује се посебна улазница 
непосредно испред улаза у сваки базен.  
После дуготрајног купања пешачили смо 

до Лутракија. Испред Инфо 
центра и на инфо таблама 
поред пута видели смо 
туристичко планинарске мапе на којима су уцртане многе 
планинарске стазе и деоница Е6-(ЕРА), Европског пешачког пута, 
која пролази поред Лутре и Лутракиа. Околина је богата водом. 
Много је планинских река и потока који парају јужну падину 
планине Ворас. Вечера и дружење у хотелу. 
НЕДЕЉА (15.07.2018.): Доручак. Напуштање соба до 09 ч. 
Полазак ка месту Аридеа (Соботско). 
На гробљу посећујемо споменик српским ратницима. 
У месту Експлатанос (Капињани) посећујемо још један 
споменик.Споменик и околина су одржавани-уредни. До овог 
споменика постоји путоказ са туристичком сигнализацијом. Након 
помена настављамо пут ка месту Хриси (Слатина) до споменика 
Тимочкој дивизији. Овај споменик је скоро срушен. Диван 

обелиск. Зарастао је у коров. Настављамо путовање преко Едесе (Воден) за Тессалоники (Солун). Кратко смо се 
задржали у Едеси за разгледање централног парка у пешачкој зони и највећег водопада у Грчкој. 
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У Солуну, посетили смо Српско 
војничко гробље на Зејтинлику. 
Имали смо част да нам се обрати 
чика Ђорђе. Напунио је у мају 90 
година. На почетку обраћања 
рекао нам је да пуних 58 година 
одржава ово Српско војничко 
гробље. Од пре 4 године почеле су 
да долазе групе са цвећем и 
свећама да се помоле за његову 
душу, али их је он дочекивао 
речима над гробом његовог деде 
речима: Ово је моје гробно место 
али ја још нисам у њему.  
Симпатчна анегдота времешног 
чика Ђорђа измамила је осмехе на 
лицима посетилаца и његовом.  
И ако болестан и под терапијама, 
дошао је да нам својом беседом 
испуни жељу. Поред дирљивог 
обраћања рецитовао нам је све 
стихове исписане на зидовима 
капеле и крипте:  
После тога слободно време за 
индивидуалне активности, 
куповину и разгледање града. 
Полазак за Београд уследио је око 
19:30 часова.  
ПОНЕДЕЉАК (16.07.2018.) У 
Београд стижемо око 05:30 часова. 
Било је спортски, рекреативно уз 
историјски садржај врло 
едукативно. Изванредно дружење 
са планинарима из ПД „Повлен“ 
Ваљево, „Цер“ Шабац, „Поштар“ 
Нови Сад, а из Београда 
„Копаоник“, „ПТТ“ и „Авала“. 
Растали смо се уз срдачне 
поздраве са жељом да се убрзо 
сретнемо на некој следећој акцији.  
Акцију је припремио и реализовао 
Станоје Стојковић, ПСД„Копаоник“ 
Београд. 

Боривоје Вељковић 
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ПОПОВИЦА - НОЋНИ ИЗАЗОВ 
 

У организацији Фрушкорског маратона и Планинарско - смучарског друштва „Железничар“ из Новог Сада 

организована је спортско рекреативна манифестација 2. Ноћни изазов на Фрушкој гори. Како је организатор навео 

у своме позиву: “Охрабрени прошлогодишњим успехом екипа ПСД “Железничар" се потрудила да све три стазе 

додатно дотера, максимално их обезбеди и јасно обележи рефлектујућим тракама“. 

Такмичарима  на располагању су биле три стазе различите дужине и висинске разлике: 

FAN TRAIL – дужина 4100м, висинска разлика +/- 184 

HOBY TRAIL –дужжина 10.144м, висинска разлика +/-470м 

SPORT TRAIL – дужина 18.863м,висинска разлика +/-825м. 

Јесте да ноћ освежава машту и ум али у мени је овога пута пробудила успомене на ноћи проведене у Фрушкој. 

1962 група од седам младих карловачких планинара током августа месеца кренула је на Фрушкогорску 

трансверзалу. Првога дана требало је заноћити на Осовљу. Већ од Бранковца  мрак. Месечина па батерије нисмо 

ни палили. Негде око десет увече стижемо на релеј Црвени чот који је контролна тачка, иако знамо да се печат не 

налази у Дому, али желимо да  испоштујемо правац кретања и да прођемо поред њега. 

СТОЈ. СТОЈ... Видимо сенку наоружаног човека са пушком на готовс. Други дан трансверзале. 

Негде по подне остављамо ствари у кући Јовића у Лежимиру, чији је рођак, судија Јовић који 

живи у Карловцима, иначе члан ПСД “Стражилово“, већ најавио наш долазак. Атарским 

путевима ка манастиру Ђипша, који је у то време био последња, односно 

најзападнија тачка трансверзале. Стижемо негде око шест увече баш пред 

крај вечере намењене ђацима бачкопаланчке основне школе која је у то време била 

на летњем боравку у природи. И за нас се постављају тањири. Журно вечерасмо 

па окрет ка Лежимиру јер је почело нешто рано да смркава. Негде пред поноћ на 

путу од Петковице ка Шишатовцу наилазимо на једног дивошанина који је 

терао краву испред себе враћајући се са митровачког вашара. И баш кад 

прозборисмо добро вече севну муња. Гром удари у једну дебелу стару 

крушку непосредно у нашој близини. Полегасмо. Да л' то беше електрицитет 

небески или наш унутрашњи од страха не знам ни дан данас. Даља ноћна 

дружења у Фрушкој су била после 1973-ће када сам као трећи члан екипе 

,поред Ђорђа Вуковића и Јосипа Дућака, учествовао на ноћним 

оријентационим такмичењима. Ни машта, ни страх. Само је требало 

издржати њихов такмичарски темпо. И да нисам на једном Купу Бачинаца 

упао у плитки канал па почео да вичем оној двојици који ме увелико 

оставише, тонем, тонем, од тих ноћни х изазова не би ништа упамтио. Али 

најтеже ми је било на првом (и једином на ком сам учествовао) Фрушкорском 

маратону када ме је ноћ ухватила на Иришком венцу. А следе Гргетег, 

Кршедол, Ремета.... Поповица. То атарско ходање ноћу ....никад краја. И 

поред свега, „најдуже“ путовање на фрушкој је оно када се враћате, 

раздрагани, са планинарског дома на Стражилову ка паркингу. Хвала 

грбавим грабовима, са препуно „рукохвата“ - нашим цепинима, за које се 

увек лако придржати, јер су се надвили над обе стране стазице, која баш 

ноћу има неку „специфичну клизавост“. 

Хтео сам ја и прошле године да одем до Поповице на први изазов али 

бејаше неко такмичење. И ове је године, 15.09 на Рајцу, са појединачним 

оријентиринг такмичењем почео циклус „Дан чистих планина“. На тај део 

мени омиљеног Сувобора, више неодлазим, јер то су такмичења која већ година незаслужују пажњу због 

концепција стаза, сем ако падне магла, па тек онда ето мало авантуре око проналаска контрола.  

Пријављујем се за најкраћу стазу од 4,1км, не због недостка кондиције, него због повратка у Карловце, превоза 

последњим бусом на редовној аутобуској линији. Предизазовна и такмичарска атмосфера започиње, то суботње 

предвече око 19 часова, већ на стајалишту буса 74 када угледате бројну младеж обучене у мајице такмичења 

(морам напоменути да већ одавде иду похвале организатору не само по лого решењу него и квалитету мајице 

што је поприлична реткост када их добијате  у оквиру бројних манифестација и са много већим стартнинама) а и ја 
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тако упарађен стојим поред њих. Преко пута нас заустављa саобраћај на Булевару јер долази поворка 

фудбалских навијача „ограђена„ бројном јединицом жандармерије ,која се креће ка железничкој станици.  Што пре 

од ужурбаног и нервозног града. До Поповице аутобус испуњен млађаријом. Стижемо неким 20 минута пред 

старт. Не треба ни уобичајено загревања, јер она предивна атмосфера уз бројност разноразних  светлуцавих 

„играчака“, музику, сталне информације официјелног спикера, све вас то неописиво нагони да старт крене што 

пре. Знам да ће мојих колега планинара бити мало јер сви они баш као и ја уживамо у дневним изазовима „наше 

лепотице“. Срећа наиђох на Кишдобранског од кога сазнајем да моја изабрана стаза 4,1км, иде трасом  плава 

маркација - Славицином стазом, а она предвиђа пријатну ноћну шетњу за мању групу  заинтерсоване учеснике 

коју ће он предводити. У своме првом делу до језера и после горе ка гребеском путу није маркирана 

флуоресцентним тракама. То ми није проблем, јер тим стазама сам толико пута прошао, али нећу имати друштво, 

ту млађарију са чеоним лампама, светлуцавим тракама око руке, то јато младих свитаца што су у суботу увече 

преплавили  Поповицу. Тако и бејаше. Мало уживања и напора је било само док сам устрчкао пут до скретањака 

језеру, стимулиусан том 

шареном поворком 

учесника, и онда се 

одједном осамио. Никада 

стићи до гребена. Али пут ка 

Орловом бојишту носи 

нешто друго. То је повратни 

део стазе 2. Ноћног изазова 

ка циљу и стаза је 

маркирана. Не што идете 

дизбрдо један део, али ноге 

вас просто носе и на 

равнијем делу, јер имате 

друштво светлећих путоказа 

који нису већи од 5 цм, 

постављени на 

одговарајућим висинама, 

неки пут и чешће него што треба, али  ноћу то вам даје велику сигурност и осећај да нисте сами. Сада 

доживљавам  изазов Поповице на један други начин и следеће године ето ме на 10км. Већ сам почео са 

припремама а то је било баш те вечери да сам на 45 минута стазе додао још 18 минута релације Поповица - бус 

станица - Парагово. Е следеће године диван ће бити у дужи.  
Борислав Стевановић 
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POVLEN – MOJI PRVI PLANINARSKI KORACI 
 

Probudila sam se tog majskog dana sa leptirićima u stomaku. Ne, nisam išla na ljubavni sastanak. Ko ide na sastanak u 4 

ujutro? Išla sam prvi put u planinu! Čula sam mamin glas; „Što si ustala tako rano? Nešto nije u redu?” „Ne, ne, sve je u 

redu. Idem na planinarenje.”„Ali ti nikad nisi išla na planinarenje.”- rekla je pomalo zabrinuto, i nastavila da spava. 

Verovatno je mislila da nešto buncam. 

Ne, ja nikad nisam išla na planinarenje. Ali išla sam na Fruškogorski maraton. Čak triput! I pešačila sam po kanjonu Nere. 

I svakodnevno pešačim. Međutim, sada je trebalo po prvi put da se popnem na neki vrh. Bolje rečeno – na tri! Ali, za sve, 

kažu, postoji prvi put. I neću znati kako je dok ne probam. 

Još jednom sam proverila ranac. Sendviči- tu! Voda – tu! Kabanica – tu! Rezervna garderoba – tu! Obula sam najudobnije 

patike koje sam imala, iako sam znala da nisu namenjene planinarenju. Nadala sam se da uspon nije previše težak i da 

će me dobro poslužiti. 

Tako smo Lidija i ja krenule u pohod na Povlen. Ona me dočekala sa štapovima u rukama. Primetila sam da su skoro svi 

imali štapove i zabrinula sam se. „Zar je toliko teško da su im potrebni štapovi?” – mislila sam i potajno se nadala da ih svi 

nose samo iz predostrožnosti. A Lidija se nadala da ja i ostatak ekipe nosimo kabanicu iz predostrožnosti pa je svoju 

optimistično ostavila kod kuće. 

Povlen se nalazi 30-ak kilometara jugozapadno od Valjeva i pripada lancu valjevskih planina. Njegov najviši vrh (1347m 

n.m.) se zove Mali Povlen, a najmanji (1271 m n.m.) se zove Veliki Povlen. Srednji Povlen je i srednje visine (1301m 

n.m.). 

Autobusom smo stigli do Debelog brda posle četiri sata 

vožnje. Zeleno je bilo oko nas. Obavila nas je jutarnja 

svežina. Mirisalo je na rosnu travu i prijalo je disati. 

Napokon daleko od velikog grada, od asfalta i bučnih 

automobila. Radosno smo se gurkali u koloni, dok nije 

svako našao svoje mesto. Vodič Strahinja nam je 

predstavio i Igora, koji je išao na kraju kolone i brinuo o 

grupi. A zatim nam je predstavio i Povlen i njegova tri 

vrha koja su čekala da ih posetimo. 

Do Srednjeg Povlena smo, čini mi se, stigli lako. Ili sam 

ja još uvek bila toliko entuzijastična da nisam osećala 

nikakav umor nakon našeg prvog uspona. Posmatrali 

smo valjevske planine Medvednik i Jablanik i napravili pauzu za odmor i doručak. 

U šetnji ka dolini koja je vodila do Malog Povlena, najviše su me očarale staze 

koje su vodile do usamljenih planinskih kuća. Podsetile su me na naivne pejzaže 

koje sam i sama kao dete iznova i iznova crtala. Još uvek nas je služilo sunčano 

vreme. čemu se Lidija najviše radovala. Slike koje smo imali pred sobom bile su 

idlične. 

Napravili smo pauzu kod crkve posvećene svetom Stefanu, uživali u ( još uvek) 

sunčanom danu. Delile su se urme i orasi, sendviči sa kulenom i bez njega, 

Banane i jabuke. Trebalo nam je dosta energije, jer je sledeći vrh bio Mali Povlen, 

koji je i najviši. 

Do Malog Povlena penjali smo se uskom strmom stazom kroz gustu šumu. 

Dodatno nam je stazu otežao vlažan teren, ali sam se uspela popeti bez štapova. 

Priznajem da mi je u nekim trenucima bilo veoma teško, ali sam želela da uspem i 

da pobedim sebe. Kada se sada setim tog penjanja, u nozdrvama i dalje osetim 

miris i svežinu šume. I setim se puževa na stablima kojima smo pomogli da brže 

stignu do svog odredišta. 

Na vrhu nas je dočekao izvanredan pogled na okolne valjevske planine- 

Medvednik, Jablanik. Bandera… Ovde smo napravili dužu pauzu i upijali sunce 

koje se borilo sa oblacima i povremeno dobijalo bitku. Međutim, nije dobilo i rat. 

Oblaci su bili sve bliži, vetar jači…Očekivali smo jaku kišu i nevreme, te smo ubrzanim koracima krenuli niz šumu, kako 

nas kiša ne bi uhvatila nespremne. 
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Spuštanje mi je bilo mnogo teže od 

penjanja, zbog klizavog terena. Lidija mi 

je pozajmila jedan od svojih štapova, što 

mi je dosta olakšalo. Brzo smo uspeli da 

se spustimo, a čim smo bili u dolini, 

ponovo kod crkve, počela je jaka kiša. 

Naš vodič je, poput nekog vojskovođe, 

uzviknuo: „ Pripremite kabanice!” Na 

njegovu komandu čulo se šuštanje, i za 

tili čas svi smo se okitili raznobojnim 

kabanicama. Postali smo jedna šarena 

kolona. Lidija je takođe bila deo nje – jer 

joj je jedna devojka pozajmila kabanicu. 

Skrili smo se kraj crkve i sačekali da kiša 

prođe. 

Nakon toga šetnju smo nastavili ka 

planinarskom domu Povlen, gde smo 

napravili kratku pauzu i nastavili ka 

Velikom Povlenu. Da, Veliki Povlen je 

manji od Malog Povlena, ali meni je ovo 

bio najteži uspon. Ne znam da li zbog 

toga što uspon počinje odmah, bez ikakve pripreme, ili zbog klizavog i blatnjavog terena, sa dosta kamenja i neravnina. 

Penjanje mi je trajalo kao večnost. Kada smo napokon stigli, morala sam prvo da se odmorim, a zatim da udahnem 

pogled koji se odavde pružao. I da, vredelo je uložiti ovoliko muke i truda i doživeti tu lepotu. 

Silaženje mi je opet bilo naporno, više zbog straha da ću se skotrljati i sa sobom „pokupiti“ desetak ljudi koji su bili ispred 

mene. Pri spuštanju najviše mi je 

pomogao vodič Strahinja, koji mi je 

pozajmio svoje štapove i veoma strpljivo 

objašnjavao svaki naredni potez. A kada 

smo stigli – lepo su nas dočekali u 

planinarskom domu Povlen, gde smo se 

okrepili uz sok od dunje (neki i uz pivo). 

Tu sam dobila i svoje prve planinarske 

pečate. 

I na kraju – priznajem da je ovo bila jedna 

sjajna avantura. Aktivnost za 

prevazilaženje sebe i svojih strahova, i 

učenje planinarskih načela na licu mesta. 

A ja? Ja sam shvatila da je divno otkrivati 

Srbiju na ovaj način. I sigurno ću se 

otisnuti u neke nove pohode. A ti? 

Do sledećeg planinarenja! Možda se i 

sretnemo… 

Danijela Surtov 
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PRVI PUT PLANINAR - ŠTA TREBA DA ZNAŠ? 
 

Prošlog vikenda sam se prvi put popela na vrh neke planine. I to na tri vrha u jednom danu! U pitanju su Mali, Srednji i 

Veliki Povlen, koji se nalaze na 1347m, 1301m i 1271m nadmorske visine. 

Za nekog ko se nikada nije bavio planinarenjem, ovo je bio pravi izazov, a to što sam uspela da se popnem do vrha 

smatram velikim uspehom. 

Ako do sada nisi išao/la na planinarenje, u ovom tekstu ćeš pročitati šta je ono što bi trebalo da znaš, na šta treba da 

budeš spreman/na. Uostalom, saznaćeš i da li je planinarenje „tvoj fah”. 

Šta obući? 

Ako ideš prvi put, sigurno da, kao ni ja, nemaš pravu planinarsku opremu. Važno je da obučeš ono u čemu ti je 

udobno, u čemu možeš lako da se krećeš. Kako vremenske prilike mogu biti promenljive, preporučuje se slojevito 

oblačenje. Ono što je najvažnije – udobna obuća. Ako nemaš planinarske patike, možeš obuti neke druge patike koje 

imaju đon „sa šarama”. Obuća je posebno važna kod spuštanja, kod klizavog ili kamenog terena. 

Šta poneti u rancu? 

U ranac treba da spakuješ pre svega vodu. Ni previše ni premalo. Ja sam nosila dve flašice od po pola litre, i rasporedila 

ih u rancu tako da napravim balans u težini. Zatim, hrana. Bez hrane nikako ne treba da krećeš, napravi nekoliko 

sendviča (od viška glava ne boli, ako ti ostane poješće neko iz grupe). Možeš poneti i neku voćku i nešto slatko, što će 

ti baš prijati kada izgubiš energiju. 

Zatim, ponesi dodatnu presvlaku – majicu kratkih rukava, i drugu trenerku u slučaju da pokisneš. Ja sam nosila i 

rezervne čarape. U ranac spakuj i kabanicu, ne otežava ranac a može ti i te kako zatrebati. Kačket i krema za sunčanje 

se isto preporučuju. 

Iskusni planinari nose i planinarske štapove. Ako ih nemaš, možeš od nekog pozajmiti kako bi bio/la sigurniji/a. Ja svoje 

nisam imala, i nisu mi bili potrebni sve dok nije došao trenutak spuštanja niz klizav teren, onda su mi veoma značili tako 

da ću sigurno nabaviti jedan par. 

Pravila koja treba da znaš: 

Grupa planinara se ponaša kao tim. Na čelu tima je vodič, Vodič određuje dinamiku kretanja, osluškuje grupu, pravi 

pauze i određuje trajanje zadržavanja. Na kraju kolone je čistač. Ako u nekom trenutku želiš da se izdvojiš iz grupe, o 

tome treba da obavestiš čistača koji će te sačekati. 

Nemoj biti sebičan/na. Pomozi drugom ukoliko vidiš da mu pomoć treba. Podeli hranu koju si poneo, i vodu ukoliko je 

neko ostao bez svoje. Ako imaš viška kabanicu, daj je onom koji je svoju možda zaboravio. 

Uživaj u prirodi i nemoj je uništavati. Pošto ideš da uživaš u prirodi, treba da je ostaviš onakvu kakvu si je zatekao/la. 

Dakle, moraš da razmišljaš o tome da ne bacaš otpatke, već da ih spakuješ u torbu ukoliko nigde u blizini nema kante za 

smeće. Nemoj gaziti puževe ili insekte na koje naletiš u šumi, već ih skloni sa staze, kako bi uspeli da nastave svoj put. 

Budi pozitivan/na. U prirodu si došao/la da se odmoriš i zaboraviš na svakodnevne obaveze i probleme. Probaj da se 

opustiš i da ne budeš namćor. Da ne kukaš, ne kritikuješ i ne zamaraš druge svojim problemima. Oslušni cvrkut ptica, 

udahni svež vazduh i vrati se kući pun/a pozitivne energije. 

Šta očekivati? 

Treba da očekuješ pre svega lepo druženje i uživanje u prirodi. Upoznaćeš nove ljude koji vole prirodu, čuvaju je i 

uživaju u njoj. Planinarenje prvi put je svakako izazov, i tako ga i posmatraj. Grupa će ti pomoći da svoj cilj ostvariš. Vodič 

će imati strpljenja da ti objasni tehniku i pomogne da prevaziđeš svoje strahove i nesigurnost. A na kraju, videćeš – 

osećaj je fenomenalan. kad uspeš da pobediš sebe i uradiš nešto što nikad nisi mislio/la da ćeš moći. 

Neprocenjivo! Na kraju dana bićeš fizički iscrpljen/a, ali duhovno kao nov/a. 

Da li je planinarenje za tebe? 

Ako si pročitao/la ovaj tekst do kraja i već razmišljaš koji bi mogao biti tvoj prvi planinarski poduhvat – planinarenje je 

sigurno za tebe. 

Ali, ako nisi ljubitelj prirode, ako nisi spreman/na da se uprljaš, pokvasiš, da pokisneš, da se oznojiš, da deliš vodu i 

sendviče sa drugima, da ležiš na travi bez podloge, da pomogneš pužu da stigne do svog odredišta – onda planinarenje 

nije za tebe. 

Ja nikada pre nisam razmišljala o planinarenju. Pre par godina sam učestvovala na Fruškogorskom maratonu i od tada 

nisam bila aktivna. Sada želim da popnem barem jedan vrh mesečno. Neki niži, naravno, Jer, ipak sam početnik. 

A ti? Jesi li spreman/na na svoj prvi planinarski poduhvat? 

Danijela Surtov 
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Републичка акција „Ваљевским планинама у походе“ ПК „Повлен“ из Ваљева 

ВАРЉИВО ЛЕТО '18. 
 

Трочлана екипа ПСД „ПОШТАР“ из Новог Сада је у петак, 27. 07. 2018, нешто после 16,30 часова, пошла колима 

преко Фрушке горе , Шапца и Ваљева до Планинарског дома „Кућерак“ Планинарског клуба  „Повлен“  из Ваљева,  

да би учествовала  на  републичкој  акцији  „Ваљевским планинама у походе“ коју ово друштво организује  у 

сарадњи  са Планинарским савезом Србије од 27. до 29. јула 2018. године. 

Променљиво време које је трајало већ недељама и тог петка није уливало наду да ће пут протећи мирно а вожња 

до Повлена бити уживање. Иако смо кренули по јулском сунцу из Новог Сада, већ на Парагову нас је дочекао 

немилосрдан пљусак, који нас је тукао све док нисмо прошли Фрушку гору. Негде пред Коцељевом  опет  улазимо 

у невреме  које нас прати скоро све до Ваљева. Вести  јављају како  је проглашено ванредно стање због поплава 

и штета коју је путевима вода нанела у одређеним деловима ваљевског краја. Не знамо шта да очекујемо. Ипак, 

пут ка Дебелом брду био је добар, мокар асфалт и дебели потоци уз пут говорили  су нам да је киша прошла. 

Скретање улево из кривине и ето нас на макадамском путу који води до дома. Још два километра. Кише су 

учиниле да камење које чини пут буде испремештано и растресито, те смо ову деоницу прелазили пола сата . 

Већ се смркло. С леве стране пута на ливади дочекује нас уредно паркирана возила. Придружујемо им и нашег  

јунака. С десне стране су постављени  шатори, некима је још остало да ударе клин и затегну последњи канап. 

У дому  нас дочекују растрчане домаћице и домаћини. Као мрави. Вредни. Једни пребројавају и сортирају 

материјале за сутрашњу акцију, други завршавају  спремање вечере, трећи уносе, износе и намештају неке 

ствари,  пети ко зна шта. Свако нешто ради. 

- „Поштар“ Нови Сад –  рече  неко  наглас  и свако од њих заста за час  да се рукује и упозна са нама, срдачно и с 

искреним осмехом нам пожели добродошлицу у њихову кућу коју сами дигоше ни из чега. 

Причаше нам после, како се њих петнаестак окупило 2003. године.  Како су основали Друштво, а после сакупили 

паре, купили плац и на њему сазидали  дом. Није још завршен, али ради већ неко време и има све што једном 

планинару треба. С нескривеним поносом причају о томе а имају чиме и да се поносе. У приземљу су два тоалета  

и предсобље из кога се улази у пространу трпезарију за 50 људи. На њу се ослања велика кухиња у којој 

домаћице мајсторски припремају своје специјалитете. Степенице из предсобља  воде на спрат где је купатило и 

велика спаваоница. 

Кревети на спрат. Удобни душеци. Топли јоргани. Чиста постељина. Све  је  спремно. Неко је мислио о свему. Дуж 

оба зида густо су распоређени прозори, па нема вијања кревета до прозора, јер је сваки кревет до прозора. 

Вече проводимо у великом шатору (трпезарији) поред  дома, подигнутом за ову прилику. Убрзо се  и  магла  

подигла,  облаци су  се разишли па смо уживали посматрајући помрачење месеца и мноштво звезда које иначе из 

града никада не видимо. 

Уз гитару и песму дружење под шатором се развукло до касно у ноћ. 

Опијени планинским ваздухом у суботу смо се пробудили рано. Изнад нас се протегло чисто небо са белим 

паперјастим облацима а  дубоки  поглед на запад  ширио се по околним брежуљцима и маглом испуњеним  

потоцима  и вододеринама. 

Један за другим  пристижу  аутомобили, комбији и колоне  пешака  чија возила нису успела да савладају 

растресени макадам који води до дома. Долазе из свих крајева земље, Београда, Зрењанина, Алексинца, 

Аранђеловца, Шапца, Новог Сада, ту су и другари из  Штрпца са Косова и Метохије, као и из Босне и  

Херцеговине, Црне Горе. Придружују нам се још два новосадска „поштара“, тако да је коначан број учесника нашег 

друштва на овој акцији био пет. 

Пријављивање учесника „Ваљевским планинама у походе“ приводи се крају, свако  је добио учеснички картон  са 

печатима врхова Повлена и дома, као и беџ акције за успомену.  

Притежу се и последње пертле, закопчавају ранчеви, подижу камашне, сви су спремни а домаћини излазе пред 

присутне, нешто после 9 часова, како је било и планирано, да их још једном поздраве, пожеле добродошлицу и 

отворе акцију.  Сунце се издигло изнад дома. 

Присутнима се обратио председник ПК „Повлен“ Милан -  Микица Стојанац  који је казао да уз организовање ове 

акције њихово друштво користи прилику да обележи и јубилеј, 15 година постојања ПК „Повлен“. Потом  је пред 

учеснике изашао  Мирко Шахо, водич  данашњег похода, упознао присутне са планом  и објаснио  да  су 

предвиђене две стазе, тежа и лакша, а да се свако определи на коју ће ићи спрам своје припремљености.  

Прва, тежа стаза, предвиђала је да се од дома попењемо на   Мали Повлен 1347м,  највиши врх Повлена,  а затим  
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преко Повленске косе и на врх Кукаљ 1170м, потом да сиђемо у реку Скрапеж, а при повратку посетимо извор 

  Цетиње, Плочу и на крају савладамо врх Велики Повлен 1271м, који је изнад планинарског дома. Ипак, због 

обилних киша које су данима претходиле и најаве нестабилног времена и на дан пешачења, одлучено је да се 

стаза скрати, односно да се не пењемо на врх Кукаљ и не силазимо у реку Скрапеж. Та одлука, како се касније 

испоставило, била је мудра. 

Друга, лакша стаза, предвиђала је обилазак три врха Повлена, Мали 1347м, Средњи 1301м и Велики 1271м. 

Колона је кренула нешто пре 10 часова. Лаганом узбрдицом и уз повремене силаске убрзо смо стигли до 

раскрснице са које се пружа леп поглед на највиши врх Повлена, наш данашњи циљ.  Након краће паузе, 

настављамо узбрдо широким макадамским путем ка гребену и црквици под Малим Повленом. Уз пут примећујемо, 

за  неке необичан, цвет. Велик. Жут. Шпицаст. Оштар. 

- Шта је ово? –  питаше се људи. 

- Краљевац! 

- Краљево око! 

- То расте само овде и на Старој Планини!  И на Власини! 

Код црквице  застајемо на последњи одмор пред успон на врх, а потом колона почиње да се сабија и да уском 

стазом кроз шуму узбрдо савладава и последње метре до највишег врха ове богате планине. 

На врх избијамо око 11 часова. Паузу користимо за фотографисање и уживање у погледу на Западну Србију. Због 

облака и измаглице, поглед са Малог Повлена није био као што уме, јер старији су нам причали да се с њега зна 

видети и Дурмитор и Копаоник, Овчар, Каблар, као и добар део источне Босне. Остаје нам да се надамо да ће   

неки следећи пут прилике бити боље. 

Спуштамо се с врха Повленском  косом  до ловачке чеке  и у њеном хладу правимо паузу. Након што су се 

учесници окрепили сендвичима из ранца, пут настављамо поново узбрдо ка гребену и црквици коју смо за собом 

оставили када смо кренули на врх.  

Време почиње да се квари. Стижемо до извора под гребеном где обнављамо залихе воде. Како је хладна 

изворска вода цурила и пунила наше чутуре, тако су и са неба почињале да падају капи из облака које скоро да 

нико није приметио  да су се створили изнад нас.  

Киша пада. Грми. Код црквице водич Мирко објашњава да ко жели путем којим смо дошли може да сиђе до дома, 

а да ће испоштовати сваког ко хоће да испешачи планирано.  

Испред дома киша ромиња. Све врви од планинара. Неки су у сопственој режији обишли мање познате делове и 

стазе Повлена. Причају о некаквим водопадима. Са знатижељом слушамо и у себи понављамо:  -  Следећи пут. 

–  Данас се за све учеснике припрема не тзв. „војнички пасуљ“, већ прави Војнички пасуљ. Припремаће га наш 

друг који је пензију дочекао као кувар у Војсци –  најавио је  домаћин Микица, још  пре почетка акције. 

Дивне домаћице, Милена, Нада, Љиља, Драгица, Гоца и друге, чијих имена не могу сад да се сетим, нек не 

замере, потрудиле су се да се сви након одличног пасуља засладимо и ванвременским „Повленским крофнама“, 

како су их назвале. Остало је да им „мазнемо“ рецепт, на неком од следећих сусрета. 

Након ручка, јак пљусак испратио је  учеснике акције у своја возила, а ми смо под шатором сачекали да се 

разведри и предвече искористили за шетњу око дома и уживање у заласку сунца. Увече уз логорску ватру 

сумирали су се утисци, а подмладак учио како се пеку кобасице на  штапу.  

Недеља  јутро,  било је сунчано. Доручак се приводио крају и чекало се да се шатори осуше од росе, како би се 

пажљиво спаковали за неки следећи пут. Једна група се спремила и пошла на шетњу до врха Беден 1256м.  

Ми смо одлучили да дан искористимо и у повратку у Нови Сад посетимо манастир Пустињу из  XI века, свратили 

смо и на брану Ровни, где смо уживали у погледу на вештачко језеро Ровни. 

-  И где се сад иде за манастир Грачаницу? –  упита ме Светлана док смо шетали по брани, јер  када смо скретали 

путоказ је показивао да идемо ка манастиру. 

-  Манастир је у језеру –  рекох јој и погледом пређох преко мирне плаве воде. 

По изласку из Ваљева, након десетак километара, скренули смо лево и посетили  Музејски културно-историјски 

комплекс Бранковина, кроз који нас је кустос спровела и на прави  начин упознала  са музејским садржајем и 

испрачала неколико врло занимљивих и упечатљивих прича из српске историје и историје ваљевског краја. 

Поклонисмо се на гробу Десанке Максимовић, одморисмо у једној од собрашица, насусмо воде на Чесми 

Ненадовића  и кренусмо даље ка Шапцу и Фрушкој гори у наш Нови Сад.  

Негде пре Шапца са десне стране отпоздравила нас је  дуга. Негде је опет падала киша. 

Владимир Кандић 
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TREM: U pravcu oblaka 
 

U savršenom danu, savršena ekipa nas kraljevčana, ljubitelja planina i avanture, kreće ka Nišu i Suvoj planini. Naš cilj je 

Trem, 1810 metara visoka stena ispod oblaka. 

Većina nas je na Tremu bila zimi, nekolicina tokom leta a dobar deo tek prvi put. Ja sam na ovom mestu bila tokom zime i 

u sećanju mi je ostala  slika teškog uspona i guste magle. 

Na početku našeg puta reče Mile Drobnjak, naš najstariji član: sunce je na dvojci, nema 

kiše i tako i bi. Divan prvi dan septembra, plavo nebo sa ponekim oblakom, zrele 

mukinje, mirišljava aroma planinskih trava i pogled u beskraj. Nije bilo lako izaći od 

planinarskog doma na Bojaninim Vodama do vidikovca kod Devojačkog Groba. Skoro 

dva sata neprekidnog uspona su nas dobro izmorili. Na drvenom obeležju na ovom 

mestu piše da do vrha Trem ima 4 kilometra ili sat i po hoda. Odavde do večnosti rekoh 

ja u sebi ali skupih hrabrost i zagledah se u pravcu obeležja. Plavkasta stena u obliku 

ajkulinog peraja para nebo na plavom horizontu. Sunce se taman naslonilo na liniju ivice 

stene pa izgleda nestvarno blizu. 

Kolona spremnih kreće brzo prema vrhu a nas nekolicina sporijih koračamo polako uz 

vidni napor zbog oštrog uspona i vrućine. Svakih dvadestetak metara zastajem da 

povratim dah i opet krećem dalje ne gledajući uvis, ka vrhu.Naš vođa Zoran Novković 

nas hrabri i kaže da ćemo uskoro biti nagradjeni najlepšim panoramskim pogledom. 

Neki su se već popeli na vrh,neki se i vraćaju sveži, kao da su se popeli na 

peti sprat neke zgrade. Ja i moja drugarica Stoja smo predale bitku protiv 

planine na polovini uspona. Trem zaslužuje mnogo spremnije planinare od 

nas ali ništa manje nismo uživale u planini. Sve je zeleno i rascvetalo iako je 

prvi dan septembra. Divlje plave viole, planinski jeremičak, kameniti pelin, 

genicijane, zvončići, vilino sito... Ovde sam prvi put videla biljku od koje se 

pravi Uvin čaj. Sitna biljka sa kožastim listovima i jarko crvenim bobicama 

daje posebnu živost kamenjaru po kojem raste. I crvene cvasti čuvarkuće 

blistaju na belim 

stenama. 

Najlepši ukras ove 

planine su tamnozeleni grmovi biljke mukinje, srodnika oskoruše i 

aronije, koja je svojim crvenim bobicama i oblikom ulepšala sliku 

Suve planine.  

Nisam tužna što se nisam popela na vrh Suve planine. Naprotiv, 

ponosna sam sto sam stigla i do polovine. Uz pomoć slika i priča 

ostalih planinara upoznala sam i vrh Trem kao da sam bila gore. 

Upoznala sam u povratku i zanimljivu skupinu planinara iz 

Beograda. Njihov vodič ima puno uspomena iz Kraljeva iz vojničkih 

dana pa je povratak u podnožje Trema protekao u šali i prijatnom 

razgovoru. 

Ja i Stoja smo naše drugare posmatrale u povratku 

kako se od raznobojnih jedva vidljvih tačkica koje 

se spuštaju niz padinu, pretvaraju u figure i likove, 

kako se približavaju. I navijale smo kao da prolaze 

kroz cilj neke važne trke. Svi vidno umorni ali 

zadovoljni odmorili smo na Devojačkom grobu 

skoro sat vremena. 

Povratak u Kraljevo uglavnom smo prespavali. Ali 

svakom od nas na usnama je bio osmeh a u očima 

ponos. 

Svetlana Krdžić 
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YAMNUSKA 
 

Напуштамо Калгари и идемо на запад према 

Стеновитим планинама које се назиру у даљини. 

Као и увек обрадују нас пространи пашњаци поред 

пута, онда полако, скоро неприметно почињемо да 

се пењемо до превоја одакле пуца поглед на 

долину Боу реке. Као омађијани вадимо фото 

апарате да га сликамо по ко зна који пут. 

Игноришемо високе планине са леве стране пута и 

испред нас. Сви погледи су упрти удесно где, на 

другој обале реке, доминира изолована планина 

која се завршава вертикалним зидом висине око 

300 метара. Јамнаска (Yamnuska) - наш данашњи 

циљ.  

На паркингу већ има преко 50 кола, а тек је пола 10. 

Вредни планинари не дангубе суботом. До врха 

(2240м) нас чека око 1000 метара успона, па сви 

нешто дуго завезујемо пертле и препакујемо 

ранчеве. Стаза је кружна, на врх се пење са 

источне стране а спушта се западном. Док се 

мотамо ту код почетка стазе, гледајући у сиви облак 

који се надвио изнад нас и из кога испадају крупне 

капи кише, наилази ренџерка и пита нас јел знамо 

где ћемо. Па и не баш, информације које имамо о 

стази су помало штуре, нигде нисам успела да 

нађем лепу детаљну мапу. Свуда пише да ако се 

плашиш висине, ако ниси сигуран у проналажењу 

пута и ако немаш искуства у високогорском 

планинарењу немој да крећеш. Ваљда је циљ тих 

штурих информација да само онај који зна шта ради 

крене на успон. Не знам да ли се ми убрајамо у ту 

групу. Ренџерка нам каже да ако одлучимо да 

направимо круг при силаску пазимо да не кренемо 

да се спуштамо сувише рано јер ћемо у једном 

тренутку наићи на непроходне стене и то ће у 

многоме искомпликовати силазак. Захваљујемо се 

на информацији и не знајући да ће баш то њено 

упозорење бити узрок нашем малом лутању при 

спусту.  

Коначно крећемо, свако полако ослушкује своје 

тело да одлучи да ли ће ићи у стене кад изађемо из 

границе дрвећа. Убрзо се опуштамо, околина је 

толико бајковита да престаје свака брига. Корачамо 

по узаној стрмој стази која пролази кроз изванредно 

лепу брезову шуму. Около је све зелено, летње 

сунце још није спржило вегетацију и не можемо да избројимо колико различитих врста цвећа видимо око стазе. 

Најупечатљивији су наранџасти дивљи љиљани којих има у толиком броју да ћемо ову стазу памтити (бар у овом 

доњем делу) по њима. После сат времена константног успона шума се проређује, стаза завија и води нас све 

даље од врха који ионако делује скоро недостижно. Али наша брига о томе како ћемо до горе нестаје када први 

пут видимо долину Боу реке и планине Кананаскиса. Препознајемо многе врхове на којима смо били и на кратко 

евоцирамо успомене. Осматрамо и врхове који су на листи жеља, процењујући да ли смо им дорасли. Облаци који 
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су нас наткривали на почетку стазе су потпуно нестали, сунце почиње немилосрдно да пржи. Идемо даље и 

стратешки постављена стрелица од камења на путу нам указује да направимо скоро полукружно скретање чиме 

почињемо да се приближавамо планини и проучавамо онако из даљине стазу која води ка врху. Дрвеће је све 

ниже и проређеније, знамо шта то значи, време одлуке се приближава. На самом излазу из шуме пауза, али не 

предуга, тек смо стигли до трећине пута. Илдика доноси одлуку да не иде даље, Горан, Карчи, Андреа и ја идемо. 

Андреа креће уз моје обећање да ћемо се заједно вратити истим путем ако не будемо имале снаге или храбрости 

да идемо даље.   

Права авантура почиње одмах после шуме када треба проћи кроз кулоар. Гледамо у стене и питамо се где је 

стаза, и срећом има пуно људи па једна група зна 

пут. Тек кад смо видели куда су отишли 

примећујемо плави квадрат који обележава стазу. 

Па, испрана плава боја на тамној стени није баш 

много упадљива, није ни чудо што кажу да стаза 

није најбоље обележена. Још једно подуже 

намештање ранаца (само код мене и Андрее 

додуше) и крећемо. Да би се прошло кроз кулоар 

треба мало снаге да се помогнеш рукама и 

извучеш. На једном месту се размишљам како да се 

подигнем, кад чујем глас одозго који ми даје 

упутство "Стави колено ту на врх тог камена па се 

извуци рукама" и стварно, ево прошла сам и кад 

сам дигла поглед преда мном свет као са друге 

стране огледала. Испред нас планинске стране које 

се спуштају стрмо у долину, контраст траве у 

долини и голих стена које сијају на сунцу је 

незабораван. Ту ми се први пут јавила мисао - да 

нема шансе да се истим путем вратим назад. Прво 

јој нисам придавала много пажње, али како смо 

одмицали, то схватање да туда куда сам прошла 

нема назад је било то што ме је и подстицало да 

обиђем целу кружну стазу. После кулоара креће 

стрми успон, без милости, по узаној али сигурној 

стази. Андреа је мало неодлучна, стално се осврће 

или гледа забринуто напред тражећи стазу. Кажем 

јој да је једини начин да прође стазу да не мисли ни 

на шта је прошла ни шта је чека, само да се 

концентрише на један корак. И тако, корак по корак 

долазимо до првог врха одакле се пружа вртоглави 

поглед на долину и на стрму стену Јамнаске. Име је 

наравно индијанског порекла и као и сва индијанска 

имена пун је погодак описа планине. У преводу 

значи камени зид. У даљини назиремо плави 

квадрат и крећемо даље. Опет стрми успон, сада по 

све оштријем и крупнијем камењу и по стрмијем 

терену. Ветар на моменте толико дува да се бојим 

да ће ми одувати качкет. Скидам га и настаје нови 

проблем, од косе коју ветар носи на све стране 

ништа не видим. После око три сата пењања, 

дошли смо до фамозних ланаца. На делу стазе дужине око 30 метара постављени су ланци да олакшају прелаз 

преко експонираног дела. Андреа је изјавила да би то био добар моменат да се нас две вратимо, али сам јој рекла 

да ја искрено не могу да замислим да се вратим туда куда смо прошли и да бисмо требали да наставимо даље, 

можда нас са друге стране  врха очекује  лакши спуст.  И она се сложила  да јој помисао на  повратак истим  путем  
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није уопште привлачна. Ланци почињу иза стене која срећом скрива поглед на експонирани део, па ми је 

јединабрига била како да обуздам косу. Први је на ланце кренуо Горан, и док сам чекала мој ред видела сам да те 

узане стазе коју сам очекивала са слика која сам видела на интернету и нема, ланци су ту да ти помогну да 

пређеш тај део стајући врховима ципела на ивицу камења. Поглед само у ноге и на ланце, ни горе, ни доле и 

полако. Да нема ланаца, заиста не верујем да би 

пролаз обичним смртницима (као што смо ми) и био 

могућ. Завршни део ланаца је спуштање низ стрму 

стену и тек онда можеш да одахнеш и да се усудиш 

да погледаш где си био и шта си прошао. Кад је 

Андреа прошла погледале смо се и рекле "Сад 

заиста нема назад, а и најгоре је прошло." 

После ланаца нас је чекао стрми спуст, по узаној 

стази где смо пожелели ланце и жалили за 

губитком висине. Онда опет успон, по камењу, и 

повремено подизање главе да се пронађе следећи 

плави квадрат. Кажу упорност се исплати, тачно 

тако, после четири и по сата успона, у 2 поподне 

били смо на врху. Е врх је бар леп и простран и 

може да се седне ко човек и ужива у подухвату, 

погледу и сендвичу. Шта рећи, поглед од милион 

долара што овде кажу. На исток и југ види се 

хоризонт удаљен скоро стотину километара. На 

северу и западу гледамо друге врхове који се могу 

руком дохватити. Уживање нам помало кваре 

налети ветра који су толико јаки да не чујем Горана 

који је поред мене. Знак код паркинга каже да су 

јаки ветрови на планини знак моћи духова који овде 

станују. То су без сумње најмоћнији планински 

духови које сам ја икада осетила. Са врха 

посматрамо људе који су почели да се спуштају 

западном страном. Напредују врло споро, стаза је 

од ситног сипара, у врло танком слоју испод кога је 

утабана земља. Дивно за проклизавање. Андреа 

гледа у стазу уз коментар "Ја сам мислила да је 

најгоре прошло" и невољно пакује ствари.  

Кренусмо доле по сипару који убрзо постаје мало 

дубљи што олакшава кретање, ипак доста је стрмо 

и да немам штапове било би много муке при 

силаску. Поред штапова и силазак на туру се 

показао као корисна опција. Стаза завија и 

направили смо круг око врха, сад смо тачно испред 

каменог зида који се уздиже 300 метара изнад нас. 

Треба прећи сипар по узаној стази и онда ...где? У 

глави нам је стално упозорење ренџерке да не 

почнемо са спуштањем сувише рано. У даљини 

видимо људе како се спуштају по вртоглавој стрмини. Ту правим грешку и анализирам оно што нас чека. Немогуће 

да је стаза ту, то је превише стрмо. Морам да престанем да мислим на то шта је даље јер ћу се потпуно 

паралисати. Плавог квадрата ни од корова, путоказ "trail", који је упечатљиво постављен на врло очигледном делу 

стазе, волшебно је нестао баш када нам је најпотребнији. Пред нама две могућности - да се спуштамо том 

вратоломном стазом или да наставимо да пречимо сипар стазом којом идемо. Ни једно ни друго ми се не допада, 

стаза што пречи сипар је све ужа и клизавија, а о тој стрмини нећу ни да мислим. Још увек мислећи на речи 

ренџерке да се не спустимо превише рано,  настављмо да пречимо сипар.  Стаза завија, не знамо шта је иза окуке 
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и Горан креће у извидницу. Убрзо се враћа и каже да није сигуран да је ту стаза јер је врло неупадљива. Решимо 

да кренемо доле, по великом камењу, јер то не изгледа толико стрмо као тамо где сви иду. Спуштање од неколико 

метара траје предуго јер је камење нестабилно и бојимо се да не искривимо ногу. А до шуме има још око 300 

метара спуста. Не бисмо стигли до мрака оваквим темпом. Где ли је стаза? Седам на камење исцрпљена. Андреа 

и ја смо после признале да је то био моменат кад смо обе размишљале где би хеликоптер који ће доћи да нас 

спасе могао да се спусти и како ће изгледати та наша операција спасавања. Горан нам се смејао и рекао да 

сигурно не би послали хеликоптер за нас већ би нам само дали упутства куда да идемо да се сами спустимо. Кад 

сам касније (у неизрецивој удобности моје терасе и мало прекасно јер смо већ прошли стазу) читала неке 

извештаје испоставило се да је Горан (као и обично) био у праву. Спасиоци те само наводе куда да сиђеш. 

Пошто смо заључили да доле овуда нећемо моћи остало је само да се вратимо на стазу и да се спуштамо куда се 

и сви други спуштају. Зашто то нисмо одмах урадили 

нико не зна. Е попети се тих неколико метара је било 

много теже него силазак. Ту негде сам закључила и 

да смо требали да понесемо много више воде јер је 

почела да ме мори велика жеђ. Коначно смо се, 

после изгубљених 45 минута, вратили до места за 

спуштање. То је толико стрмо да човек не може ни 

да размишља о томе. Интересантна је ствар да су 

фотографије са тог места врло ретке. Све слике које 

сам видела на интернету са ове стазе (а то је случај 

и са нашим фотографијама) показују стазу 

отприлике док се не дође до тог места за силазак. 

Следећа фотографија је слика идиличне стазе кроз 

шуму наког тог стрмоглавог спуста. А оно што се 

дешава између те две слике изгледа отприлике 

овако: коракнеш једном ногом на сипар толико дубок да упадаш до листова. Онда се тако рољаш доле неколико 

метара док се не зауставиш па извучеш ногу из камења и онда коракнеш још једном, опет упаднеш дубоко у сипар 

и тако се више клизаш него што силазиш. 

Наравно, водиш рачуна да идеш петом и да 

не паднеш напред. Много пута паднеш 

уназад, на тур и онда је тешко устати. 

Неколико пута стајеш да вадиш камење из 

ципела (камашне би биле одличне). Све 

време пазиш да те не удари неки повећи 

камен који обрушавају људи изнад тебе. 

Све у свему, није тако ни страшно, и пред 

крај већ савладаш технику и можеш рећи 

да си пробао scree surfing (scree = сипар). 

За мање од пола сата си се спустио око 300 

метара и правиш идиличну фотографију 

шумске стазе. Даље кроз шуму је лежерна 

шетња а вода што чека у колима је додатна мотивација.  

И тако после 8 и по сати од поласка ето нас назад на паркингу. Стазу сам успела да пређем само зато што ме је 

помисао на повратак истим путем ужасавала, иако је испало да сваки пут кад смо помислили да је најгоре 

прошло, нешто горе нас је чекало. Крајњи биланс ових 10 километара су наравно незабравни доживљаји и један 

изгубљен качкет (Карчијев), једне бермуде подеране на туру (моје) и једна модрица на нози (опет моја). Да ли бих 

ишла поново? Кад сам угледала Илдику на паркингу прва реченица ми је била "Никад више!" То сам понављала 

још неколико дана а ево сад док ово пишем (четвртак) кажем Горану: "Па само да нисмо лутали тражећи спуст не 

би било толико лоше. Следећи пут бар знамо стазу." 

Јелена Попржен 
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Priče o planinarima PSK „Spartak“ 

ISO I MLADI PLANINARI 
 

Iso Planić, predsednik Planinarskog saveza Srbije, ispenjao  je Mont Everest i još pet vrhova iznad 8000m nv. Svaki od 

njih je ravan zlatnoj medalji na svetskim olimpijskim igrama. Iso je i trener planinarstva sa A dozvolom za rad i sportski 

vodič. 

On često ističe da se planinarski klubovi svojom aktivnošću brinu o zdravlju nacije. Zato ćemo razgovarati o mladim 

planinarima jer su najvažniji u toj priči. 

- Koje su najznačajnije akcije na koje si vodio mlade planinare i koliko ih je bilo? 

- Na planinarenje vodim podmladak kluba, tj. planinare, a ne đake. Oni su ravnopravni  članovi planinarskog kluba. Pravila 

po kojima se deca upuštaju u planinarske aktivnosti su drugačija od pravila u školi. Uvek sam govorio deci da, ukoliko ne 

slušaju nastavnika u školi,  mogu dobiti jedinicu, a na planinarenju, ako ne slušaju vodiča, mogu slomiti nogu ili se na neki 

drugi način povrediti. Dakle, na planinarenju deca se moraju ponašati prema pravilima planinarske organizacije. Vodio 

sam više stotina akcija u kojima su učestvovali mladi planinari. Recimo, vodio sam Mirka Kujundžića na Gašerbrum 2, 

Milana Tomića koji  je vrhunski sportista, vodio sam na alpinističko penjanje, a takođe i Sašu Jankovića koji je trener na 

našim veštačkim stenama. Dakle, vodio 

sam mlade od pešačenja po peščari do 

njihovih vrhunskih rezultata. 

- Šta bi mogao preporučiti nastavnicima koji 

žele da vode decu na planinarenje? 

- Decu sam vodio najpre u šetnje 

peščarom, pa onda na Frušku goru. Moram 

da kažem da je velika razlika između 

pešačenja okolinom grada i penjanja na 

Triglav.Najbolje je ići od lakšeg ka težem. 

Možda je Fruškogorski maraton najbolji da 

neko započne sa planinarskom aktivnošću. 

Pešačenje okolinom grada je bezazlena 

aktivnost sa minimalnim rizicima i treba je 

organizovati i za decu koja nisu članovi 

planinarske organizacije. Tu vidim 

mogućnost povezivanja sekcija iz škole sa  

planinarskim klubom. Problem  organizatora 

takvih akcija iz kluba je što ne mogu znati kolika je spremnost deteta, da li dete prihvata pravila organizacije, te da li je 

roditelj saglasan sa tim. 

Planinarski klubovi, profesori i roditelji zainteresovani su za učešće dece u planinarskim aktivnostima. Potrebno je naći 

odgovarajuću formu koja bi bila prihvatljiva za Ministarstvo prosvete, ali i za Planinarski savez. 

- Kako treba mladi planinar da se pripremi za jednu planinarsku akciju? Kakva treba da mu je odeća, obuća? 

- Možemo govoriti o dve vrste uslova: letnjim i zimskim. Deca treba da imaju odgovarajuću obuću. To je udobna, 

razgažena obuća koja ne izaziva žuljeve. U planinama obuća ne sme lako da propušta vodu. Važno je da imaju sa sobom 

ranac. U rancu moraju imati zaštitu od kiše, tj. kišnu kabanicu. Decu treba učiti da se vreme u toku dana može promeniti. 

U rancu je obavezna flašica sa vodom, sendvič, malo pakovanje meda. Naravno, nije isti sadržaj ranca ako idemo u 

Subotičku pešaru ili na neku planinu. Na visoku planinu se leti ne ide bez kape, rukavica i naočara za sunce. Takođe i 

zimi se nosi kapa, rezervne rukavice, rezervne čarape. 

- Kada mladi planinari prvi put idu na pešačenje, kolika se dužina staze preporučuje? 

- Suština naše aktivnosti sa decom je da ona dođu ponovo. Moraju imati doživljaje koje će pamtiti i koji će ih navesti da 

ponovo dođu. Postoji razlika između očekivanog i doživljenog. Važno je da dete doživi više nego što je očekivalo. Ne 

treba se previše obazirati na dečije „kukanje“ tokom  planinarskih akcija. Ona su sklona da već posle pola sata pešačenja 

pitaju „koliko ima još“. Deca se vrlo brzo regenerišu. Već posle petnaestak minuta odmora ona počinju da skaču ili se 

igraju, a malopre su bila jako umorna. Deci je važnije da im je uzbudljivo, atraktivno, nego da im je to lako. 

Mala  deca  ne  treba da  idu  na duge  staze. Često  vodimo  čitava  odeljenja.  Tu nije izvršeno grupisanje po 

kondicionojspremi.  Tada se tempo prilagođava  prema najsporijem u grupi.  To je ogroman problem.  Sportski nastrojenoj  
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deci to može biti dosadno. Deci treba uvek pružiti i nešto uzbudljivo. Oni pamte uspon uz stenu na Orlovom bojišu,na delu 

gde se može rukama prihvatiti (na Fruškoj gori), ulaz u neku pećinu ili preskakanje nekog potoka. 

Ne treba preterivati. Mala deca ne mogu dugo da pešače.Njima je dovoljna staza do 7km. Ne treba ih voditi na linijska 

pešačenja (kretanje u kolonama sa velikim brojem učesnika). Treba im pružiti zabavu. Sa njima treba pričati, zastati kraj 

žbuna... Priroda kroz koju prolaze ne treba  za njih ostati nepoznata. Deci treba reći da pogledaju cvet, reći im njegovo 

ime, ispričati priču o njegovoj lekovitosti.Treba razgledati sa njima oblake. Objasniti im koji oblak donosi kišu, a koji vetar 

najavljuje promenu vremena. Ispričati priču o jezeru u kojem živi šaran od 26kg, a kojeg su sedam puta  lovili... Tokom  

pešačenja moraju postojati neki sadržaji, neka dešavanja. 

Pripravnički Fruškogorski maraton od oko 15km je 

sasvim  dovoljan za decu iz osnovne škole. Za 

srednjoškolce je dobra staza od 19km, ali ih je bolje 

voditi na stazu od 32km. Žaliće se da im je teško, ali će 

ponovo doći. 

- Kakva deca treba da budu na kraju pešačenja: prijatno 

umorna, umorna ili premorena? 

- Za planinarenje treba biti kondiciono spreman. Kakvo 

je to  planinarenje gde se planinar nije umorio? Pamtim 

decu koja su bila premorena, ali su se opet vraćala 

planinarenju. Naša današnja deca  retko svoje telo 

dovode u stanje fizičkog naprezanja i ne prepoznaju 

umor kao stanje. Takvoj deci je svaki umor premor. 

„Umorio sam se“, kaže dečak, ali pošto se nikada do 

tada nije umorio u životu, on to tretira kao nešto za 

njega neprihvatljivo. Neko ko je maza brzo će reći da se 

umorio, a neko drugi će reći da to nije ništa. 

- Šta je zanimljivije deci kod noćnih pešačenja: da 

dočekaju zoru i vide izlazak sunca, da vide zalazak 

sunca, a vrate se u rane večernje sate, ili je to, možda, 

paljenje  logorske vatre? 

- Njima je najinteresantnija logorska vatra i ono što njima treba je druženje uz vatru. Izlazak sunca je više za 

srednjoškolce. Noćna pešačenja su povezana sa avanturom. Planinarstvo je zapravo jedan oblik avanture. Ernest 

Hemingvej je rekao da su jedini sportovi koje priznaje: borba sa bikovima, moto trke i planinarenje, a sve ostalo je igra. 

Planinarenje je suočavanje sa konkretnim i ozbiljnim životnim situacijama. Nedostatak vode, hladnoća, kiša, vetar... 

- Šta je to planinarski kamp za mlade planinare? Koji je sadržaj boravka u kampu? 

- Na njima se sakupljaju mladi iz planinarskih klubova naše zemlje. Ideja je da se te republičke akcije za mlade ili kampovi 

za mlade, realizuju tako da obuhvataju osnovnu  planinarsku obuku.Planinarski savez ne bi smeo da dozvoli da se neko 

bavi planinarenjem, a da nije prošao osnovnu obuku.To znači da dete ne može u planinu dok nije naučilo  da veže pertle, 

da ponese ranac sa potrebnim sadržajem, da mora da poštuje vodiča. Osnovna planinarska obuka su informacije o 

planinarskoj organizaciji, o tehnici kretanja, o planinama... i to se sve uradi za dan-dva. Deca treba da znaju koristiti šator, 

da ne bacaju smeće oko sebe. Kada završe obuku, oni dobiju uverenje o tome. 

Kampovi za mlade ne treba da budu mesto gde će mladi samo ispenjati neki vrh, nego treba  da se na njima upoznaju sa 

kulturnim i prirodnim vrednostima naše zemlje. U kampu mladi treba da shvate značaj aktivnog življenja. 

- Ukratko, čime se mladi planinar bavi u kampu? 

- Ima malo penjanja, spavanja u šatoru,loženja vatre, pešačenja... Mladi nauče praviti sebi ručak, nauče da sve pečurke 

nisu jestive, zatim, nauče kada treba da se legne, ustane,  i moraju znati da se sami o sebi brinu onoliko koliko je to  

primereno njihovom uzrastu.  

- Pozitivne vrednosti u društvu se malo ili nedovoljno promovišu. Tu spada i planinarenje. Kako poboljšati promociju 

planinarenja? 

- Planinarstvo je više od sporta. To je i pokret. Planinarstvo ima određenu dozu podizanja nivoa patriotizma. Kroz 

planinarstvo upoznajemo prirodne i kulturne vrednosti naše zemlje i kroz to je i zavolimo. Ministarstvo ekologije traži 

pomoć od Planinarskog saveza u nadziranju zagađivanja prirode. Ko brine o Subotičkoj peščari? Ljudi istovare gomilu 

smeća i pobegnu.  Komunalna policija se jednostavno  ne bavi tim jer nije spremna  na zameranje sa građanima Subotice  
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koji žive uz ivicu šuma zaštićenog područja Subotičke peščare. Subotička peščara je najbolje opremljen kabinet za 

prirodne nauke. Najbolje opremljen kabinet za fiziku je zvezdano nebo. Planinarstvo unapređuje patriotizam, sistem 

obrazovanja, jer se dobija kabinet za praktičnu nastavu. Ekologija, edukacija, socijalizacija, razvijanje patriotizma i 

vrhunski sportski rezultati promovišu planinarski pokret. 

Potrebni su stalni kontakti sa medijima. 

- Kao predsednik planinarskog saveza Srbije, koji bi klub u Srbiji  mogao pohvaliti za dobar rad sa mladim planinarima? 

- Mogu da pohvalim planinarski klub „Spartak“ jer on sa mladim planinarima radi sedam puta u nedelji. To su treninzi sa 

mladim sportskim penjačima. Veći broj đaka subotičkih škola je prošao kroz neku vrstu planinarske aktivnosti, nego kroz 

mnoge druge sportove. Možda su samo dva-tri sporta popularnija u ovom gradu od planinarenja. Trebalo bi proveriti 

koliko je đaka iz škola učestvovalo u aktivnostima planinarskog kluba u toku školske godine, pa da to uporedimo sa 

drugim sportovima. Znam nekoliko sredina u Srbiji u kojima je planinarstvo prvi sport. To su opština Babušnica, Petrovac 

na Mlavi, Kučevo, Priboj, Majdanpek, Kragujevac. 

Kao predsednik PS Srbije mogu da navedem brojne gradove gde je planinarstvo jedan od prva tri ili četiri sporta u gradu. 

U nekima je ispred fudbala po izdvajanju iz budžeta grada za njih. 

Još jednom moram podvući da se u planinarskom klubu „Spartak“ u Subotici sa mladima radi najviše u Srbiji. U sportskom 

penjanju PSK „Spartak“ je najuspešniji kolektiv u Srbiji.Veoma važno za planinarski klub “Spartak“ je da se vodi evidencija 

o tome i da se prezentuju zbirni podaci o svim aktivnostima kluba. 

Zahvalni Isi Planiću na ovako zanimljivom razgovoru, završavamo intervju uz stihove Dobrice Erića: „Ako želiš da te prati 

sreća, budi češće u društvu drveća!“. 

Emina Tomić Ostrogonac 

Vitomir Marković 
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ИЗЛЕТ ИЗНЕНАЂЕЊА 

ПД "ВРХ" КЛАДОВО 
 

"СРЕЋА - то је бити са природом, гледати је и с' њом говорити". Л.Н.Толстој 

Традиционално, руководство ПД "Врх" Кладово организује излет изненађења. Окупљање пријављених било је 

испред пекаре на аутобуској станици. Друштво у току године организује неколико  акција чишћења и маркирања 

планинарских стаза али разлика између акција чишћења и маркирања и излета изненађења је само у броју 

пријављених  планинара. За излет изненађења пријавило се трипута већи број планинара, можда ће идуће године 

бити обрнуто!? 

Извршена је анкета где ми то идемо. Кренули смо минибусом и још четворо кола. Свако је од нас прижељкивао да 

баш он или она погоде место излета. Уз пут прогнозе отпадају а ми после два сата вожње стижемо до Рготине, 

насељено место града Зајечара у Зајечарском округу.Овде се налази Рготско језеро. У Рготини су 15.септембра 

1944.г. вођени преговори и потписан је споразум између Радивоја Јовановића Брадоње, команданта 14. Српског 

корпуса НОВЈ и Фјодора Ивановича Толбухина, совјетског маршала и команданта 3. Украјинског фронта. У 

споразуму је предвиђено ослобађање Београда без директног удара на сам град. Тито је после консултација и 

убеђивања од стране Винстона Черчила, одустао од овог плана. Оригинал споразума чува се у Архиву ЦК КПСС у 

Москви. 

Ми идемо према Рготском камену који се налази на 12 км. од Бора и на 17 км. од Зајечара,а од Рготине око 3,5 км. 

Долази се путем који води за Бор, Мајданпек. На брдо крећемо путем поред једне усамљене кућице. 

Борска река меандрирајући кроз Рготски камен, уклесала је свој пут и тако створила невероватне скулптуре у 

зидовима кањона. У вертикалним каменим литицама кањона налазе се многе пећине које су још увек 

неистражене. Кањон је дужине око 2,5 км. и кроз њега пролази пруга Зајечар - Мајданпек. 

Нажалост Борска река у коју се излива јаловина и сви нус продукти прераде руда у Бору је загађена, отровна и 

апсолутно мртва. У њој нема биљног и животињског света, а зидови кањона (природно бели кречњак), су и по 

неколико метара изнад воде пожутели од погубног утицаја хемије. После разгледања и силажења појединих 

планинара до могућег и сигурног места спуштања кренули смо даље у неизвесност. 

Крећемо даље према Мајданпеку, али на раскрсници одвајамо се и крећемо према Доњем Милановцу. Следећа 

дестинација је Лепенски вир и кањон Бољетинске реке. За већину планинара кањон је посебно атрактиван. 

Налази се у близини села Бољетин, општина Мајданпек и археолошког налазишта Лепенски вир, у оквиру 

националног парка Ђердап. Кањон се целом дужином до ушћа у Дунав налази у саставу резервата природе 

Кањон Бољетинске реке - Гребен. Основа је 

сачињена од црвеног пешчара из доба Перма 

и доба Јуре. Трагови сабијања, набирања и 

укрштања слојева различитих боја које су 

оставили тектонски поремећаји у прошлости 

су реткост у Европи, па самим тим имају 

велики значај у геологији. 

После обиласка кањона и малог предаха у 

ресторану у Лепенском виру, враћамо се и 

путујемо према следећој дестинацији. 

Већ се назире крај путовања, "знамо" да се 

иде на ручак у Текију. Стижемо и до 

викендице у изградњи на самој обали Дунава. 

Овде нас чека проверени планинар Зоран 

коме је хоби кулинарство. Додуше, на 

регионалној акцији није био баш у форми али 

је зато на Етно фестивалу у Кладову 

оправдао поверење и на такмичењу у кувању рибље чорбе освојио завидно друго место. У једном котлићу кувао 

се обичан а у другом  љут гулаш, уз хладне сокове а највише хладног пива настављено је дружење. 

Храбрији међу нама нису одолели плавом Дунаву  па су се и купали. У раним вечерњим часовима друштво се 

разишло и већина је имала на уму следећи викенд када нас очекује нова акција и ново дружење. 

Драгица Ивановић 
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„ПИКНИК НА ЛАЗИНОМ ВИРУ“ 
 

Иницијатор и организатор овог 

пешачења било је ПД „Фрушка гора“ из 

Новог Сада. Позиву на пешачење у 

суботу, 09. 06. 2018. одазвало се 36 

учесника.  

Кренули смо у 08:45 часова, аутобусом 

ГСП број 76, од железничке станице у 

Новом Саду за Старе Лединце.  

Део учесника довезао се 

аутомобилима до извора „Звечан“ 

одакле је планиран старт пешачења у 

10 часова. 

На старту поздравни говор одржао је 

Стеван Илеш. Организатори су учесницима за освежење поделили по флашицу негазиране воде и кекс. 

Пешачили смо стандардно обележеном стазом (Црвена кружница са белим пољем у средини) од окретнице БУС-

а у Старим Лединцима преко извора Звечан до Лазиног вира. Акција је 

добро организована. Приликом обнављања поједине ознаке су забрљане 

розе бојом, а црвена је цурила низ стабло. Ово ћемо кориговати у 

наредном периоду.  

Пикник на излетишту "Лазин вир" у близини Бање Врдник. поред слапа 

(који је скоро пресушио) на потоку Кудош, Организатор је приредио закуску 

у виду сокова, "Био гриц" производа и "Биобела" кексића. Запалили су 

ватру како би неко окренуо нешто на жару, али таквих није било овога 

пута. Изостала је и најављена дегустација печурака.  

Колону је предводио Живко Пилиповић водич из ПД „Фрушка гора“ Нови 

Сад. Дужина повратне руте била је око 16 км. Водич на зачељу био је 

Шахердад Шарабиани председник, са члановима из ПД „Фрушка гора“ 

Нови Сад.  

Учесници су према њиховом нахођењу изабрали стазе за повратак кућама. 

Поједини су отишли до Бање Врдник где су оставили аутомобиле. 

Пов

рата

к на 

старт, истом стазом изабрали су они који су 

дошли сопственим возилима, до извора 

„Звечан“. Време прохладно, тмурно. У 

повратку сипила је киша. 

Чланови "Поштар"-а одлучили су се да у 

повратку пешаче планираном стазом за 

акцију "Деца и родитељи пешаче заједно" 

преко Кланаца и Краљеве столице до 

Поповице на приградски БУС. Спорији део 

групе продужио је до Парагова. За Нови 

Сад стигли су на приградски БУС у 16:40 

часова.                                                                                                

Боривоје Вељковић 
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U PROKLETIM PLANINAMA GRBAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinska toponimija Balkana prepuna je nadahnutih imena, koja odišu sirovom snagom i ulivaju strahopoštovanje. Pa 

ipak, ime retko koje planine toliko ledi krv u žilama kao Prokletije. Najviši i najsuroviji venac Dinarskih planina, strahotnih 

pejzaža i mračne istorije, s punim pravom zaslužuje to ime. U današnje vreme, kada i do skoro najnepristupačnije planine 

Evrope polako postaju turističke atrakcije, u Prokletijama i dalje postoje mesta na koja ljudska noga nikad nije kročila. 

Retko gde priroda toliko jasno čoveku daje do znanja da je sićušan i nebitan, da nije dobrodošao. A opet, retko koje tako 

zlokobno, prokleto mesto, toliko privlači avanturiste, kao pauk u svoju mrežu - jednom uhvaćeni, više ne možemo nazad... 

O negostoljubivosti Prokletija najbolje govori istorijat istraživanja ovog područja. Početkom XX veka, kada u Evropi 

praktično više nije postojao nepopet vrh, Prokletije su geografima bile potpuno nepoznate, a čak i ono malo karata koje su 

prikazivale ovaj planinski venac bilo je u najmanju ruku sasvim 

proizvoljno. Jednu od prvih ozbiljnijih naučnih ekspedicija 

preduzima Jovan Cvijić 1913. godine, koji prvi beleži neke od 

lokalnih toponima, uključujući i srpski naziv pod kojim danas 

znamo ceo venac. Zanimljivo je da i stari albanski naziv Bjeshkët 

e Nemuna takođe znači Proklete planine (Albanci ih danas 

zvanično nazivaju Alpet Shqiptare - "Šiptarski Alpi", ali se to ime 

više drži samo na papiru), što svedoči da je zazor od ovih vrhova 

postojao sa obe strane... 

Deo venca između dolina Grbaje (ili Grebaje) i Ropojana, jedan 

je od poslednjih istraženih poteza Prokletija, što zbog izrazito 

teškog terena što zbog izrazito teške geopolitičke situacije. 

Polovinom pedesetih godina prošlog veka u dolinu Grbaje dolazi 

ekipa beogradskog Radničkog, predvođena znamenitim Brankom 

Kotlajićem (čije ime danas nosi grbajski dom ovog društva), i vrši 

nekoliko prvenstvenih uspona na vrhovima Karanfila. Kolika 

divljina su u to vreme bili Karanfili dovoljno svedoči podatak da je 

do trenutka kada su Kotlajić, Mitrašinović, Vidanović i Gradišar 

prvi put izašli na Severni vrh Karanfila već bilo ispenjano 11 od 

14 vrhova viših od 8000 metara, od čega je samo na Everestu već bilo šestoro različitih planinara... Poslednji veliki svetski 

planinarski izazovi već su bili ostvareni, a to je bio samo početak istraživanja vrhova oko doline Grbaje... 
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Nažalost, različita previranja sprečila su Prokletije da postanu planinarska destinacija svetskog glasa. Krvavi sukobi tokom 

devedesetih učinili su ionako surove predele još opasnijim. U još uvek nedovoljno istraženim bespućima danas bukvalno 

postoje zabranjene zone, staze kojima se jednostavno ne ide i vrhovi koji se penju samo iz potaje. Oko Grbaje još i 

ponajmanje. Umesto da spajaju, ove planine i dalje razdvajaju ljude, drugačije narode a iste priče... Kao zaista nekom 

zlom silom proklete... 

Naša ekipa u Grbaju stiže u popodnevnim časovima, uskim i klackavim putem od Gusinja, koji nas uvlači u dolinu kao u 

mišolovku dok nas odjednom sa svih strana ne okruže litice koje deluju kao da ih ne bi smelo biti moguće popeti. Prvi 

direktan pogled na gorostase Karanfila i impozantni Očnjak jedan je od prizora koji ostaju urezani u sećanje za sva 

vremena, kao da su oduvek bili tu. Bubnjanje u ušima dok dah stoji i stoji zvuči kao neka Vagnerova uvertira. Malo je 

osećaja koji se daju porediti s tim. Veče prolazi u planiranju i odmaranju uz hladno pivo, pogleda prikovanog za vrhove 

visoko u nebesima, potpuno nezainteresovane za naše bedno prisustvo. 

Prvi dan rezervisan je za lakšu šetnju zapadno od doline, ako se ceo kilometar uspona na stazi od ukupno desetak 

kilometara može nazvati lakšim. Greben Popadije i Volušnice sušta je suprotnost golom kršu Karanfila sa suprotne strane 

doline, široka pitomina kao preslikana sa stranica Tolkinovih romana. Jedino što usporava uspon su borovnice i divlje 

jagode i fantastični pejzaži koji svaki čas izazivaju blende fotoaparata. Savršeno aktivno lenčarenje. 

Izlazak na vrh Popadija (2057 m.n.v.) tehnički je potpuno nezahtevan, eventualno se pri malo bržem usponu planinar 

može zadihati. Izašavši na najvišu tačku nalazimo se na samoj granici Crne Gore i Albanije, koja prati stazu putem 

grebena. Sa druge strane, albanske ovce bleje istim jezikom kao crnogorske. Nema straže, nema žice, zidova... 

Kao jedini podsetnik, na prevoju između vrhova 

stoji okarnjen granični kamen države koje već 

četvrt veka nema. Linije postoje samo na karti. 

Stojeći na ovakvom mestu, teško je poverovati da 

na ovako prostranim livadama nije bilo dovoljno 

mesta i za "naše" i za "njine" ovce, još teže da bi 

neko bio spreman da ubije za pravo da pobode 

zastavu u golet preko puta doline, u kojoj opstaju 

samo ptice zloslutnice. Pa opet, zaista je tako i 

bilo... 

Sledeći na putu je vrh Talijanka (2056 m.n.v.), sa 

kojeg se pruža još bolji pogled na zastrašujuće 

litice Karanfila, ali kako se dalje ide ka kraju 

grebena vidici kao da su sve impresivniji. Ređaju 

se stenoviti vidikovci i glavice obrasle travom. 

Kilometar niže, dolina Grbaje uklještena između 

vrhova kupa se u ono malo sunca što može da 

dobije u toku uvek kratkog dana. 

Volušnica (1876 m.n.v.), najniži i poslednji vrh u nizu, izgledom je možda i najzanimljiviji, pa nije ni čudo da je ceo greben 

po njoj poneo ime. Odatle se spuštamo nazad kroz šumu do planinarskog doma, dok prve kapljice počinju da se probijaju 

kroz guste krošnje... 

Lokalci kažu da Grbaja ne pamti ovakvo leto i da od aprila još nije prošao dan bez padavina. Iskusniji planinari ubeđuju 

nas da odustanemo od planova za naredna dva dana. Kažu, Karanfili se kad pada kiša jednostavno ne penju. Kao za 

inat, nebo se otvara i satima lije kao iz tuša. Znamo da je odustajanje sastavni deo planinarstva, ali razočaranje često 

nadjačava osećaj sigurnosti. Nada umire poslednja. 

Jutro ipak osviće vedro i koliko je moguće suvo. Severni vrh Karanfila čeka. Staza prvo vodi lagano, dolinom, ali jednom 

kad krene uzbrdo više nema nazad. Uzbrdica ne popušta, prvo blatnjavom šumom, pa kroz nisko rastinje do golog krša i 

sipara. Penjemo i penjemo, dok se duboko ispod nas Grbaja sve više udaljava, kao kad avion poleće. Ova staza danas se 

naziva Šekijevom, po Radonji Šekularcu, još jednom pioniru istraživanja Karanfila i koautoru (sa Brankom Kotlajićem) 

prvog planinarskog vodiča Grbaje. 

Stigavši konačno do siparskog polja podno Severnog vrha, deo ekipe vidi da je vrag odneo šalu. Penzioneri i deca 

odustaju kod velikog kamena zvanog Pečurka (a koji istini za volju više podseća na medveđu glavu), a na vrhu sipara, 

odakle kreće penjanje u steni, još nekoliko članova odlučuje da im je bilo dovoljno... Nama ostalima, nekim hrabrim, nekim 

ludim, ostaje da pljunemo u šake i nastavimo dalje, pipajući oslonce rukama i nogama... 
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Sam uspon na Severni 

vrh Karanfila (2460 

m.n.v.) mogao bi se 

svrstati među zahtevnije. 

Ima tu i klasičnog 

penjanja stene, uglova 

koje je potrebno 

opkoračiti, vertikalnih 

odseka, uskih polica, 

fiksnog osiguranja 

(klizava plastificirana 

sajla, kao na Durmitoru), 

momenata koji se 

gotovo graniče sa 

alpinizmom... A sve to u 

prvih nekoliko desetina 

metara, do prolaska kroz 

uski prevoj zvani 

Krošnjin prolaz, kroz koji 

se na drugu stranu 

grebena stupa kao u 

drugi svet. 

Pa opet, druga strana 

nije i mnogo pitomija. I tu 

treba opreza, treba snage u rukama za izvlačenje uz kamene zidove i blokove, a mnogima je pre svega najpotrebnije da 

pobede strah od visine, a na mestu poput ovog jednostavno je nemoguće ne osetiti makar malo straha. Pogled stalno 

šeta, čas stremi u visinu ka naizgled nedostižnom vrhu, čas ga vuče dubina doline Ropojana i albanske planine sa 

suprotne strane, iza kojih izranja divovski monolit Maja Jezerce, sa svoja 2694 metra nadmorske visine najviši vrh 

Prokletija i celih Dinarskih planina. Zakazuje susret za neki drugi put... 

Od ulaska u najzahtevniji deo staze do vrha trebalo nam je oko dva sata. Možda bi se reklo mnogo, ali za grupu od 

dvadeset četvoro planinara najrazličitijeg iskustva i spremnosti, od apsolutnih početnika do prekaljenih planinskih vukova, 

to je sasvim solidno prolazno vreme. Vremena nažalost nema i za baškarenje na vrhu jer nas uz poglede na sve strane 

sveta dočekuju i prve kapljice... 

Karanfili se ne penju po kiši, rekoše. Ništa nisu rekli za spuštanje. Lomatanje po vlažnoj steni, dodatno klizavoj od 

razmazanog blata, dok se nebo cedi a vetar vrti ringišpil oblaka. Korak pa proklizavanje, dva koraka pa otpenjavanje 

stene niz koju se sliva voda, još dva pa neko odozgo vikne "kameeen" i projektili sevaju niz padinu... Jedan pronalazi moj 

kuk, ali bolje je i to nego nečiju glavu... Do sajle ipak stižemo brže i lakše nego što smo mislili, Krošnjin prolaz ostaje za 

nama bez pravih problema, a za njim i vlažni sipar. Sa zahvalnošću gledamo naizgled nesavladive litice Severnog vrha, a 

kao otpozdrav počinje da se probija i sunce... 

Karanfile ostavljamo sa osmehom na licu. Nažalost, ostavljamo i nadu da ćemo ovog puta popeti i moćni Očnjak. Sa 

ovakvim promenama vremena, čak i sa manjom i spretnijom grupom, bila bi to prava samoubilačka misija za kojom nema 

nikakve potrebe. "Crnogorski Materhorn" ostaje stamen u visini, prkosan u svojoj ravnodušnosti... Dosanjaćemo valjda i 

taj san nekada... 

Dugo nakon što su Prokletije iščezle iz retrovizora autobusa, slike vrhova okruženih oblacima jednako su žive. Posle 

planinarskih akcija, ma kakve bile, obično se misli vrlo brzo okreću novim izazovima. Uhvatim sebe ovih dana kako sa 

podjednakim žarom guglam trekove, karte, iskustva, kao dok smo se pripremali za ove uspone. Prokletije jednostavno 

neće da puste. 

Nije to samo nedovršen posao, nije obična besmislena opsesija. To je nagon, to se ne može kontrolisati. Kad planina 

pozove, moraćemo da krenemo, a pozvaće ponovo. To prosto znamo. To je naše prokletstvo. To je obećanje. 

Milan Mirković 
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ENOS 
 

Danima pogledom tražim greben Enosa, ali tamo gde bi trebalo da stoji planina nema ničeg osim oblaka. Neko bi se 

zadovoljio plažom i hladnim pivom ispod suncobrana, ali moje misli plove ka visinama skrivenim od očiju. Daleko iznad 

nas, na vrhovima besni Zevs. Do nas samo povremeno dopiru teške kapi kiše od kojih bežimo u talase Jonskog mora. A 

vreme teče... 

Boraviti u gradu na reci a ne prošetati preko mosta, ili u podnožju planine a ne stati makar na neki vidikovac, oduvek mi 

se činilo nekompletnim doživljajem. Ako su reka ili planina makar po nečemu značajni, tim pre. A Enos nije bilo kakvo 

brdo. 

Najviša tačka jonskog ostrvlja izdiže se čitavu milju nad peščanim obalama Kefalonije. U pradavna vremena, iznad oblaka 

su bila svetilišta grčkim božanstvima. Na najvišem od svih vrhova žrtve su prinošene gromovniku Zevsu; i danas se vrh 

zove Megas Soros - "velika gomila", po životinjskim kostima koje bi ostajale nakon obreda. I ime cele planine, Enos - 

"molitva" - vuče korene otuda. Sa vrha pogled seže daleko do susednih ostrva; dim sa žrtvenika morao se videti još dalje. 

Mnogo godina kasnije, planina je zaštićena kao nacionalni park, najviše zahvaljujući varijetetima četinara koji se mogu 

videti samo ovde i krdima poludivljih konja koji jure planinskim putevima. To mora biti moćan prizor! Međutim, za naših 

nekoliko dana na ostrvu pogled je izgubljen u oblacima. Čak i dok sunce usijava pesak pod tabanima, preko planine je 

navučena paperjasti jorgan. Dugo planirane ture i pažljivo pripremljeni trekovi postaju sve kraći; danima proučavam 

prognozu koja se iz sata u sat pogoršava i u subotu uveče konačno pronalazim ustaljen "prozor" od par sati vedrine - 

ponedeljak od šest do osam ujutro. Sunce izlazi tek u sedam. U devet se već očekuju gromovi. Valja biti brz. 

Otvaram oči na prvi zvuk alarma i nekoliko minuta gledam u prazno, u krov šatora koji se u mrklom mraku još uvek ne 

nazire. A da se jednostavno okrenem na drugu stranu i odspavam još pola sata? Sat? Da li je uopšte vredno? Ionako 

skoro do samog vrha moram kolima, a to nije to... Da li će se uopšte razvedriti, makar i toliko? A šta ako me put nikad više 

ne navede u ove krajeve? Koji minut kasnije zvuk motora nakratko remeti tišinu kampa, farovi prosecaju usnuli Argostoli. 

Drži se, Enose, stižem! 

Par hiljada godina nakon što su sveštenici 

na vrhu planine prizivali bogove, visoke 

antene prizivaju signale mobilnih telefona. 

Dotle zato vodi odličan, nov novcat asfaltni 

put, što vožnju po gustoj magli nastupajuće 

zore čini tek za mrvicu podnošljivijom. Sve 

dalje pod točkovima, spava čitava 

Kefalonija. Namerno držim radio isključen. 

Mrtvilo noći remeti tek poneka koza 

zalutala među serpentinama. Na odvajanju 

sa magistrale ka grebenu nakratko 

zaustavljam automobil, gasim motor. Nigde 

svetla, nigde zvuka. Iako treba da svane za 

manje od sata, mrak se može seći nožem... 

A da odremam još koji minut, pitam se. 

"Ovde? Ne budi lud, idemo dalje!", viču 

uglas đavolčić i anđelak na ramenima. 

Do kraja asfalta prestižem prve zrake 

sunca za dobrih pola sata, ali već počinje 

da se nazire ponešto. Vrhovi borova crnjih od noći. Čelične rešetke repetitorskih antena. Put od grubog tucanika dalje po 

grebenu, skoro do samog najvišeg vrha. Hladnoća planinskog svitanja reže, osvežava za sve one dane prženja na 

plažama. Obuvam patike, ogrćem i polar. Avgust u Grčkoj, tri i po kilometra vazdušnom linijom od obale Jonskog mora. 

Od vrha Keraies, na kom se nalazi šumarak metalnih antena, najviši vrh Enosa Megas Soros deli svega kilometar i po 

puta i jedva petnaest metara visinske razlike. Istini za volju, put se odavde neko vreme spušta, pa treba savladati i čitavih 

stotinak metara uspona, ali svejedno zbog takve staze kod kuće ne bih ni razmišljao da ustajem iz kreveta. Lagao bih kad 

bih rekao da je i ovde sama staza nešto vrednija muke. Ali neponovljiva atmosfera jutarnjeg m ira, bez najmanjeg zvuka, 

čitava planina samo za mene, to je nešto što je vredelo doživeti. Da sam se iste sekunde vratio u kola i spustio nazad do 

kampa, i dalje bi vredelo. 
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Desetak minuta laganog spuštanja kasnije, sa širokog šumskog puta strmo uzbrdo odvaja se stazica, povremeno 

obezbeđena drvenom ogradom i stepenicama. Od izlaska iz šume do najviše tačke planine, Kefalonije i svih Jonskih 

ostrva ostaje još nekoliko lakih koraka po 

golim stenama, do stuba sa geodetskom 

oznakom, kupe od naslaganog kamenja i 

odavno izbledele drvene table. 

Kad pre, razmišljam. Nisam čestito uspeo ni 

da osetim stazu pod đonovima, a već na 

vrhu. Osećam se kao prevarant dok se 

potpisujem u začuđujuće očuvanu svesku iz 

metalne kutije. Imena sa svih meridijana, 

poneko i iz Srbije. Izvanredan vidik, kažu. 

Ali, iako je iznad moje glave nebo čisto, 

plaže se kroz izmaglicu jedva naziru a sa 

južnog horizonta polako nadire front 

vertikalnih oblaka koji ne slute najbolje... 

Pa opet, ne ide mi se dole. Nekako sam se 

već navikao da izlazak na vrh podrazumeva 

probijanje kroz gužvu i čekanje u redu za 

slikanje uz obeležje; biti sam na planini, 

saživeti se sa tim svečanim mirom, danas je 

retka privilegija malobrojnih. Greben je 

mamio da se ide dalje, vetar je podsećao na 

vreme za polazak, a onda je samo na minut 

Helios prosuo svoje zlatne zrake po 

hladnom kamenju i okupao Enos 

kratkotrajnom toplinom, dok oblaci nisu 

počeli da navlače zavesu preko planine... 

Dok prilazim mestu gde sam pre čitave večnosti od 

sat vremena ostavio auto, više ne vidim ni visoke 

antene. Zastajem samo na trenutak i sa jednog 

vidikovca par koraka od puta bacam poslednji pogled 

u dubinu, ka južnoj obali Kefalonije koja tek počinje 

da se budi, pokušavam da upijem panoramu koju ko 

zna da li ću ikad više videti... A da nisam napravio tu 

pauzicu, sigurno ne bih video fascinantnu igru 

svetlosti kroz krošnje crnih borova, kao da planina 

kaže da ćemo se videti ponovo... 

Na putu nazad ka civilizaciji, zaustavljam se na istom 

mestu gde sam davno jutros na trenutak ugasio 

motor. Tada nisam ni video stub sa ikonom pored 

puta, neizbežan sastavni deo grčkih pejzaža, odmah 

uz mesto gde sam stajao, pa čak ni crkvicu sa druge 

strane magistrale - Agios Elefterios. Sveta Sloboda... 

U kamp stižem taman pre nego što ostatak društva 

počinje da se budi. Na Enosu je uveliko besnela oluja. Planina je ostala skrivena od pogleda, ovog puta potpuno nevidljiva 

iz podnožja. Jedva sat vremena u visinama ponekad je pravi poklon, ponekad treba da se osećamo srećnim za i toliko jer 

ko zna da li će sledeće prilike ikad biti. 

Neki drugi put, ako i dođe, voleo bih da se sve kockice slože za povezivanje čitavog grebena. Imam utisak da Enos to 

zaslužuje. Da li mi to zaslužujemo, videćemo valjda nekad. Ako Zevs tako odluči... 

Milan Mirković 
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RETEZAT 
 

Nacionalni park Retezat nalazi se na jugozapadu Rumunije, u okrugu Hunedoara i na području Transilvanije. Park se 

prostire na površini od 94.000 hektara (381 kvadratnih kilometara). Najbliži gradovi su Uricani na istoku i Hateg na severu 

parka. Planina Retezat (Munţii Retezat) je jedan od najviših masiva u Rumuniji, pripada Južnim Karpatima, takođe 

poznatim i pod imenom Transilvanijski Alpi. Najviši vrh Retezata je Peleaga (Vârful Peleaga) visine 2509 mnv. Od ostalih 

značajnih vrhova ovog masiva izdvajaju se Papuza (Vârful Păpuşa) 2508 mnv i Retezat (Vârful Retezat) 2485 mnv, ali i 

ostali brojni vrhovi preko 2300 metara kojih ima čak 19. Papuza, prevedeno sa rumunskog znači “lutka”, a Retezat znači 

“odsečen”. Uz uzvišenije vrhove, park ima i brojna jezera i raznovrsnu paletu flore i faune. Temperature se kreću od -11C 

u januaru, do 16C u julu. Jun je poznat po statistički težim 

padavinama, a od oktobra do novembra padavine su znatno 

slabije. Retezat je popularna turistička destinacija za 

rumunske državljane i strane turiste. Ljudi dolaze ovde zbog 

veličanstvenih pogleda, kao i mogućnosti za kampovanje, 

planinarenje i penjanje. Nacionalni park Retezat je od strane 

fondacije “New 7 Wonders” nominovan kao jedno od "Sedam 

prirodnih čuda sveta". Ova oblast je prvi nacionalni park u 

Rumuniji od 1935. godine, od čega je 100 kvadratnih 

kilometara deo bivših lovišta rumunske kraljevske porodice. 

Ima osam ledničkih jezera, od kojih je najveće Bucura na 22 

hektara. U Retezatu ima 55 vrsta sisara, uključujući vukove, 

risove, jelene, medvede i lisice. Mnoge vrste su zaštićene 

zakonom. U rekama se mogu pronaći vidre i razni vodozemci. 

Park je poznat po 120 različitih vrsta ptica, uključujući zlatnog 

orla, sivu sovu i crvenu zebu. U parku postoji 1.200 biljnih 

vrsta, a najveća je koncentracija limbi (Pinus cembra). Park je takođe ispunjen bukvama, smrčom i jelama. 

Prve nedelje septembra, moji prijatelji i ja smo se odlučili za jednodnevnu turu do Retezata sa ciljem da popnemo Peleagu 

i Bukuru, međutim zbog jakog vetra uspeli smo da stignemo samo do sedla između ova dva vrha. Tog dana prešli smo 

oko 18km sa 1800 metara uspona i toliko isto i spusta, noseći šatore sa sobom, pošto nam je još jedan plan bio da 

kampujemo pored jezera Bukura, ali smo se zbog lošeg vremena vratili nazad. Prognoza ovaj put nije bila baš precizna, a 

isti problem su imali i ostali planinari, kako Rumuni, tako i stranci koji su sa nama podelili utiske o tome. Bilo ih je u 

velikom broju, a dom Đentijana rezervisan kao i uvek danima unapred. Putanja kojom se krećete do vrhova obiluje vodom 

i potocima, a isto tako od samog podnožja do doma 

prostire se divan kaskadni vodopad. Ljubitelji fotografije 

ovde mogu napraviti lepe fotografije sa dugom 

ekspozicijom, a burno strujanje vazduha i kretanje tmurnih 

oblaka idealno je za ljubitelje videa i snimanje “tajm lepsa”. 

Dok se krećete od doma prema sedlu, sa desne strane se 

pružaju divni stenoviti blokovi vrha Bukura, koji su 

uglavnom toga dana bili u oblacima. Kampovanje se 

isključivo može raditi na mestima koja su određena za to, 

ali ovog puta na takvim mestima zbog lošeg vremena to 

nije bilo moguće. I uz molbu domara da kampujemo pored 

doma, jer je tu vetar u mirovanju, nismo uspeli da dobijemo 

tu dozvolu što je i razumljivo. U povratku, nakon ove 

naporne ture, svratili smo u grad Karan Sebeš. Aleksandar 

Milosavljevic sa kojim često planinarim veoma dobro 

poznaje i same planine u Rumuniji, a i urbane sredine u 

njihovoj blizini. Nisam neki ljubitelj obilaska restorana ali 

ovaj put sam pristala da odem u piceriju, u kojoj su cene stvarno pristupacne. Nadam se da ćemo uskoro ponovo 

prošetati ovim krajolikom. Prelepi, divlji i jedinstveni - Karpati!   

Ana Stojanović  
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ШЈУАКА  АЛУ  КИРЦУ  962 м 
 

У  недељу, 26. августа 2018. г., изведена  је  акција  из  календара  ПСК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ Београд. Радило  се  о  

успону  на  највиши  врх  Хомољских  планина  који  се  дефинитивно зове ШЈУАКА АЛУ КИРЦУ  и  висок је 962 

метара. 

Непосредно пред ову акцију, а као предлагач исте и водич на терену, распитао сам се код локалног становништва  

и људи којима је струка познавање терена и дошао до најсвежијих података и назива. Пошто  се ради о влашком  

говорном подручју, као и многи предели и врхови, и за овај врх се везује више  топонима. Предео који окружује  

овај врх зове се ОМАН или ШЈОШЈ и ту се на уском оквиру налази пар врхова виших од 950 метара. Највиша  

тачка овог „масива“ зове се ШЈУАКА АЛУ КИРЦУ по имену – надимку човека чије се ливаде налазе на самом врху.  

Сам врх је сада зашумљен полустеновит вис висине 962 метара са кога се пружа леп поглед на целу околину.  

Ово разјашњење је за све оне који овом лепом врху дају свакаква имена а да при томе нити знају праву ситуацију 

нити су на њему икада били. 

Моја маленкост има ту привилегију да је увела успон на овај врх у планинарске стазе које се могу и које вреде да 

се обилазе. 

Иначе још један званичан податак за овај врх. Ово је највиши врх на територији општине Мајданпек тако да је то  

још један допринос планинарском препознавању далеког истока Хомоља. 

Но да се вратим на акцију. 

Група од 20-ак планинара разноврсног састава нашла се око пола једанаест на полазном месту ове акције. Са 

превоја који се зове ОГАШУ АЛУ ДУМИТРУ (ДИМИТРИЈЕВ ПОТОК) и почетне висине од 875 метара креће се на 

стазу. Време које нас је дочекало на полазишту било је као створено за пешачење. Облаци су таман сакрили  

сунце како нам не би било превише вруће, а ветар се тек покаткад јављао како би нам ужитак учинио још бољим. 

На моменте се јављала и ситна кишица која нас је освежавала током пешачења. Група се за, по мени, брзих сат и 

по пешачења нашла на врху. Иако се са врха није пружао поглед који приказује сву лепоту околине ипак се могло  

видети доста тога. Присутнима сам показао све околне врхове и пределе. 

Након окрепе и одмора уследила је групна и још пар околних фотографија. 

Чињеницом да имамо још двапут дужу трасу у повратку, да је иста нова и њоме се никад није ишло а да су тамни 

облаци почели да се навлаче над нас, покрећем групу и крећемо даље. 

Прелазимо цели масив ШЈОШЈ преко ливада и кроз шумарке који се одавно више не обрађују. Стазе постоје али 

одавно нису коришћене. Запуштене колибе на пар места. Но то нас није спречило да са мало  више напора и 

труда дођемо до јачих путева и нижих предела. 

Ти путеви су нас преко још неколико прелепих видиковаца довели до речице ЈАГЊИЛО. Ту смо се накратко  

одморили и прикупили снагу за завршни део стазе и константни успон до крајње тачке ове стазе која се испод  

врха ШЈУАКА АЛУ КУЦАН 830 метара налази на путу Жагубица – Бор.  

Око пола пет смо сви задовољни били на крају стазе. Стаза је била дуга 14,5 километара, препешачили смо је за 

6 сати лаганог хода без икаквих напора и проблема. Ову стазу уз мале модификације треба чешће обилазити.   

Након препакивања крећемо натраг. Пред самом Жагубицом нас захвата велики и јак пљусак са градом што нам 

отежава даље путовање. Но лаганом вожњом стижемо у Жагубицу. 

У центру Жагубице свраћамо до врела Млаве. Чиљеница је да је скоро пола групе по први пут у овом крају па је 

обилазак врела Млаве био леп додатак на програм ове акције.   

Крећемо даље и стајемо крај Тршке цркве.   

Кратак боравак и упознавање са овом црквом и њеном историјом допуњује још једном све данашње активности. 

Одавде па све до бање Ждрело трагови кише су све ређи. У Ждрело свраћамо на окаснели ручак а одмах након  

тога крећемо кући. 

На учесницима акције осмеси и задовољство због виђеног и доживљеног. Моје је задовољство још веће јер сам  

Хомоље и овај крај приближио још једној групи заљубљеника у природу и пределе наше прелепе Србије. 

За све оне који још нису били у и по Хомољу, или нису видели сво Хомоље, водич ПК „СЛАВИЈА“  Београд – МР 

Глоцки стоји доступан за све договоре, препоруке и осмишљавање боравка у Хомољу. 

До тада   

Видике Вам бистре желим и скором се дружењу веселим. 

Остајте ми здрави, весели и чили, ма где ишли, где год и с' ким били. 

Миољуб Радановић 
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JUBILEJ  PD „ZMAJEVAC“ Vrdnik 
 

Kada jedan planinar doživi 70 godina, to je za poštovanje. Ali, kada to doživi jedno amatersko, neprofitabilno, planinarsko 

udruženje, onda je to stvarno jedan veliki događaj za poštovanje! 

Ovaj nesvakidašnji jubilej slavi, danas, najstarije planinarsko društvo u Srbiji, a to je –„Zmajevac“ iz Vrdnika! Kada se 

tome doda da se to događa u jednom malom mestu  Fruške gore kao što je Vrdnik, a ne u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 

ili Kragujevcu, onda je značaj toga događaja, još veći i značajniji. 

Setimo se i vratimo se u godine po završetku Drugog svetskog rata. Došla je nova vlast. Staro predratno vojvođansko 

udruženje planinara „Fruška gora“ više ne postoji. Pri fiskulturnim (sportskim) društvima osnivaju se planinarske sekcije. 

To funkcioniše do 1948. godine. Tada se planinarstvo izdvaja iz Fiskulturnog saveza u samostalnu organizaciju. Potom 

počinju da se formiraju posebna planinarska društva u Srbiji i Vojvodini. Najstarija su bila „Beograd“ u Srbiji, a u Vojvodin i 

„Fruškogorski venac“u Novom Sadu. Već krajem 1950. godine u Srbiji postoji 68 planinarskih društava. U Beogradu ih je 

22, a u Vojvodini ih ima čak 18! Nažalost, ta prva, najstarija društva, a i mnoga druga kasnije osnovana, nisu uspela da 

prežive sve turbulencije i promene koje su se proteklih decenija događale u našoj zemlji.Neka društva su se jednostavno 

ugasila, jer je planinarski entuzijazam opao. Negde su nosioci planinarske aktivnosti posustali, a nije imao ko da ih 

nasledi, Negde su iz ekonomskih ili političkih razloga menjali originalno, autentično, izvorno ime.  

Vrdnik se može ponositi, jer je imao planinarsko društvo, kada ga mnogi veći vojvođanski gradovi nisu imali, kao:  

Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Sremska Mitrovica Vrdnički „Zmajevac“ je na sreću uspeo iz svih zamki da ispliva i, evo, da 

doživi duboku, planinarsku starost! Samo mali broj planinarskih društava nastalih tokom 1948 i 1949. godine opstali su do 

dan danas.Nabrojaćemo redosled  i imena najstarijih, a i danas aktivnih planinarskih društava u Srbiji i Vojvodini: 

„Zmajevac“ - Vrdnik osnovan. 1. 04.1 948. g,„Magleš“- Valjevo osnovan 23.08.1948.g. 

„Gvozdac“ - Kraljevo osnovan 2. 10. 1948.g  „Kukavica“ - Leskovac osnovana 2. 11. 1948.g. 

Zatim slede planinarska društva 

osnovana 1949. godine, a to su: 

„Dimitrije Janković-Cici“ - Kragujevac, 

„Radnički“-Beograd,  „Vršačka kula“- 

Vršac, „Stražilovo“ - Sremski Karlovci, 

„Dr. Radivoje Simonović“- Sombor. 

A, evo kako je sve počelo. Grupa 

rudara, zaljubljenika  u prirodu i planine, 

1948. godine, uz pomoć ostalih građana 

Vrdnika, odlučuje da osnuje planinarsko 

društvo. Osnivači su bili:Špiro Paklar, 

Teofil i Elza Moločko, Petar Zdouc, 

Zigmund Bradač, Todor Nikolić, Mihajlo 

Vrstovšak, Franja Lesjak, Petar Juhas, 

Šandor Benedikt, Gertruda Božić, 

Rozina i Mikica Lesjak i mnogi drugi 

neimenovani. (Interesantno je dodati da 

je Todor Nikolić bio član UO tek 

osnovanog Planinarskog saveza 

Vojvodine još 1949 godine! A Elza 

Moločko i Zdouc Oto već 1950. godine proglašeni za zaslužnog, starog, planinara!) Za prvog predsednika novoformiranog 

društva „Zmajevac“izabran je Špiro Paklar. Aktivnosti su odmah krenule. Najpre su nabavljeni novi šatori i kupljene 

gojzerice. Sastanci su održavani u Staroj Koloniji. Broj članova svakim danom je bivao sve veći.Tokom proteklih 70 

godina broj članstva društva „Zmajevac“ je varirao. Bilo je plima - kada je društvo imalo više stotina članova, a bilo je, 

oseka, (kriza), kada se društvo osipalo i imalo samo nekoliko desetina članova. Srećom krize su prolazie i društvo je 

opstajalo i nastavljalo sa radom. Mnogi članovi  su deo svoga života ugradili u rad ovoga društva. Teško je svih ih se 

setiti.  

Naredni zadatak je bio izgradnja planinarskog doma. Poznato je da je još davne 1926. godine  na Zmajevcu sagrađen prvi 

planinarski objekat na Fruškoj gori. Tokom Drugog svetskog rata ustaše su ga uništile. Još 1950 godine počelo je 

sakupljanje  sredstava  za  izgradnju doma.   Organizovane su  drugarske večeri  sa tombolom,  sakupljani su  dobrovoljni  
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prilozi... Ipak, najveću pomoć dali su Rudnik mrkog uglja i Šumska uprava iz Vrdnika.. Kao kuriozitet i ilustraciju kako se 

tada radilo, reći ćemo da je za početak gradnje doma kupljen par volova za prevoz materijala, kao i jedno magare  za 

snabdevanje graditelja sa hranom i vodom! Rudari su po završetku smene hitali na Zmajevac da kopaju temelje, da 

zidaju... Spavalo se pod šatorima. Ipak, gradnja se usled nedostatka sredstava odužila na pet godina. 

Citiramo jedan tekst od 16. aprila 1950. godine: „Dobrovoljna akcija. Blizu 300 planinara i planinarki su u roku od 4 časa 

marljivog rada proširili i osposobili put za kamionski saobraćaj, po kome će se prevoziti građevinski materijal za izgradnju 

velikog planinarskog doma na Zmajevcu. Vredni rudari iz Vrdnika  pošli su takođe na rad na čelu sa drugom Prokom, koji 

je posle treće smene u jami, rano ujutro krenuo na Zmajevac sa svojom brigadom da bi i ovde ispunio svoju obavezu.“ 

Izgradnja doma i pored entuzijazma planinara - rudara i pomoći Uprave rudnika nije išla brzo. Prošlo je nekoliko godina. 

Dom na Zmajevcu je nedovršen. Došlo je vreme otkrivanja monumentalnog partizanskog spomenika na Iriškom Vencu. 

Na svečanosti je bio i Maršal Tito. Tada se jedan hrabri Vrdničanin - rudar Mikica Lesjak, približio Titu i zamolio ga da 

pomogne završetak izgradnje planinarskog  doma. Tito ga je saslušao i obećao pomoć. Nedugo, u dom koji je bio pred 

završekom, stigao je drveni nameštaj za trpezariju: stolovi, klupe, lamperije - police. (Nažalost, danas su od toga ostale 

samo police - lamperije - prefarbane i poneki sto!) Ovde treba dodati da je tokom proteklih godina dom dograđivan i 

proširivan  (terasa, sanitarni čvor, amfiteatar, a za vreme predsednikovanja Smaje Mašića dom je upisan u katastar kao 

vlasništvo PD „Zmajevca“!). Planinarski deo je odvojen od restoranskog - ima sopstveni ulaz, kuhinju, kupatilo i više 

skupnih, opremljenih, zajedničkih soba. 

Od prvog dana postojanja društva „Zmajevac“, pored školovanja kadrova (zimska planinarska škola, orijentacija u prirodi, 

kurs smučanja) i učešća na raznim takmičenjima, prioritet je dat planinarskim izletima,taborima, sletovima i posetama 

znamenitim istorijskim mestima. Danas društvo ima više kvalifikovanih, licenciranih vodiča. „Zmajevac“ učestvuje na 

mnogim orijentacionim takmičenjima, pružanju prve pomoću u planini, u streljaštvu, takmičenjima u brzini podizanja 

šatora, bacanju kamena sa ramena... Sa ovih takmičenja nije se vraćalo praznih ruku. Osvojene su mnogobrojne diplome, 

prelazni pehari, zastavice, plakete. 

Pored detaljnih obilazaka Fruške gore, učešća na Fruškogorskom maratonu, obilazaka Fruškogorske transverzale, 

planinari „Zmajevca“ su obišli i posetili mnoge planine širom bivše Jugoslavije. Pomenimo samo neke: Avala, Vršačke 

planine, Kosmaj, Suvobor, Rajac, Homoljske planine, Valjevske planine, Rudnik, Kopaonik, Prokletije, Komovi, Šar 

planina, Zagrebačka gora, Jahorina, Zenica i mnoge  bosanske planine. 

Da je rad raznovrstan  kazuje i podatak  da se godinama učestvuje  u akcijama „Prolećni i jesenji dan planinara“, nošenje i 

ispraćaj Titove štafete, organizovanje „Sleta planinara Vojvodine“, pa akcijama „Svi na sneg“ i „80 vrhova Srbije“. Dalje, tu 

su obeležavanje stogodišnjice planinarstva u Srbiji 2001. godine, pa osamdesetogodišnjice planinarstva u Vojvodini 2004. 

godine. Već punih 40 godina „Zmajevac“ je suorganizator u našoj najvećoj i najposećenijoj akciji „Fruškogorski planinarski 

maraton“ i već 23 godine  „Zmajevac“ samostalno organizuje „Susret planinara povodom osmog marta - Dana žena“. Ova 

akcija je osmišljena  1996. godine. Prve godine bilo svega 80 učesnika iz Vrdnika i bliže okoline, a danas je normalno da 

bude oko 1000 učesnika! Ova akcija je postala prepoznatljivi brend - zaštitni znak ovoga društva! 

Za sve što je postignuto i urađeno u proteklih 70 godina, sigurno su najzaslužniji predsednici, ali i članovi Upravnih 

odbora. Za ovih 70 godina, a to je čitav jedan ljudski vek, predsednici su bili: Špiro Paklar, Petar Ninković - stariji, Dinka 

Radovanović, Stevan Babić, Mile Božić, Marko Vukajlović, Ljubica Gračanin, Sava Jovičić, Petar Ninković - mlađi,  i sada 

Smail Mašić. No, pored njih ne treba zaboraviti ni brojne anonimne pregaoce, entuzijaste - planinare koji su deo svog 

života ugradili u planinarstvo, a i to da društvo „Zmajevac“ danas sa ponosom može da se osvrne na svoj 

sedmodecenijski rad. Zato svima pomenutim i nepomenutim - veliko hvala, u ovom svečanom trenutku kojim se 

obeležava višedecenijski rad sa puno vrednih rezultata i nadom  da će ovo društvo , iako najstarije u Srbiji,  dočekati još 

mnoga leta! 

Vrdnik ima mnogo čime da se ponosi. Pored „Zmajevca“, tu je manastir Ravanica (gde su bile mošti Кnеza Lazara), zatim 

srednjovekovna Vrdnička kula, vodopad Lazin vir, te spomenik Milici Stojadinović - Srpkinji, prvoj srpskoj pesnikinji, a koja 

je živela u Vrdniku. Posebno je značajno da su Vrdničani lep i nesvakidašnji primer sloge i druželjublja u nacionalno 

heterogenoj sredini  gde je opstanak i razvoj društva diktiran prvenstveno ljubavlju prema prirodi, Fruškoj gori, i svom 

prelepom Vrdniku, nekada rudniku mrkog uglja, a danas uređenoj lekovitoj banji. Bravo!  

Srećan rad bar još sledećih -70 godina! 

To Vam želi 

Aleksandar – Aca Damjanović 
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НИШКИ УЧЕНИЦИ УПОЗНАЈУ ИСТОЧНУ СРБИЈУ И ОКОЛИНУ НИША 
 

Истраживачка станица Јелашница и Планинарско друштво Јелашничка клисура организовали су Летњу еко школу 

– упознај Србију, I део у току маја и јуна месеца 2018. год. и то :  

Сврљишке планине = манастир Попшица - Пирковац, Бања Топило, село Копајкошара (пећина Самар - 

Милутиново станиште 15. масеца) и Књажевац. 

 Учесници из Гимназије Светозар Марковић у Нишу - 90 ученика + 6 проф.  

Стара планина = Пирот, село Рсовци, Височка Ржана, Врело, Росомачка клисура и Дојкинци 

Учесници из ОШ Свети Сава и Ћеле Кула – 19 ученика + 6 проф. и 

Гимназија Светозар Марковић – 145 ученика + 8 проф. 

Укупно 274 ученика и наставника ОШ и СШ из Ниша.  

За Дан пешачења 2018 = Сува планина - Нишка Бања – село Коритник = реализован је Образовно еколошко 

рекреативни програм за ученике: 

Са ученицима и проф. ОШ Доситеј Обрадовић - 44 ученика + 3 проф.; 

ОШ Бранко Миљковић – 39 ученика + 2 проф. 

Гимназија Светозар Марковић – 20 ученика + 2. проф. 

ОШ Краљ Петар i и Ћеле Кула – 16 ученика + 5 проф. + 2 остали 

ОШ Цар Константин – 2. проф. 

ОШ Душан Радовић – 1 ученик 

Угоститељско туристичка школа – 2 проф + 3 остали  

Укупно 141 ученика и наставника ОШ и СШ из Ниша. 

Љубисав Стојановић 
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Napokon platforma za sve outdoor događaje u Srbiji!!!! 😎 😋 😀 😜 😆 😃 

*Organizuješ sportske događaje? Besplatno oformi registraciju preko readysetgo.rs 

*Zeliš da se baviš outdoor sportovima? Pretrazi šta se dešava na kompletnom kalendaru i prijavi se! 

Prati readysetgo.rs na fejsbuku, instagramu i twitteru za novosti! 

READY SE TGO! 
 

Šta je ReadySetGo? 

Readysetgo.rs je platforma za pretraživanje, registraciju, i uplatu kotizacija za sva outdoor takmičenja i događaje u Srbiji. 

Sajt ima informativnu stranu (celokupni kalendar outdoor događaja u Srbiji), ali i funkcionalnu stranu, gde osobe mogu da 

se prijavljuju preko sajta za različite događaje i uplaćuju startninu. 
 

Sve outdoor sportove! Nije li to previše ambiciozno? 

Da, ovo je veliki poduhvat. Koliko mi znamo, u našem regionu ne postoji sajt sa takvim obimom. Po našoj proceni trenutno 

se u Srbiji godišnje organizuje oko 300 outdoor takmičenja i treba tu mnogo pretrage i raspitivanja, da bismo bile u toku. 
 

Koje sportove uključujete? 

Uljučujemo gradsko trčanje, planinsko i trejl trćanje, skyrunning, orijentiring, triatlon, plivanje, biciklizam, sportsko 

penjanje, avanturističke trke i ture, kajak, sportove na snegu, planinarenje, kao i sve druge outdoor sportove koji zele da 

oforme registraciju preko sajta. 

Za planinarske ture, ne objavljujemo sve događaje zato što obično planinarska društva imaju dužu tradiciju i ustaljene 

načine prijavljivanja za ture. Međutim, podržavamo planinarske vodiče da oforme prijavu preko našeg sajta, i na taj način 

dođu do novih članova. 

Jedan izazov koji smo, na primer, videle u planinarskim društvima (čiji smo i mi članovi) je da mlađe generacije čine jako 

mali procenat članova, a mnogi mladi ni ne znaju da planinarska društva postoje (verovali ili ne). Mladi su na internetu i 

koriste društvene mreže. Zbog toga vršiti prijavu preko RSG sajta može da bude super način da se dođe do mladih ljudi 

željnih prirode! 
 

Da li mogu i sportovi koje niste naveli da vrše prijavu preko vašeg sajta? 

Mogu naravno! Takođe takmičenja van Srbije mogu da oforme prijavu preko sajta. Mi smo odlučile da počnemo sa 

celokupnim kalendarom događaja u Srbiji, ali svi dodatni sportovi ili organizatori outdoor takmičenja iz inostranstva, su 

dobrodošli da obogate listu.😊 
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Kako to mislite oforme prijavu? 

Baza sajta je kalendar svih događaja. Međutim, da bi ljudi mogli da se prijavljuju za događaj, morate da oformite prijavu 

na sajtu. To se radi vrlo lako. Prvo napravite ”organizatorski profil” gde unesete najbitnije informacije. Nakon toga 

ispunjavanjem jednog kratkog formulara oformljujete prijavu za vas događaj. Sve je automatizovano i za manje od 10 

minuta, ljudi već mogu da počnu da se prijavljuju. 

Na vašem profilu možete da preuzmete excel fajl sa kompletnom listom prijavljenih. Na toj listi su sve najbitnije 

informacije: godište, pol, broj majice, klub, grad itd. Tako da se posao organizatora svodi na minimum. 😊 

A kako sve to izgleda sa strane korisnika koji hoće da se prijavi za događaje? 

Da bi se prijavio za događaj, učesnik mora da napravi ”ućesnićki profil”. Pri registraciji, ta osoba upiše sve najbitnije 

informacije koje su obićno od koristi organizatorima sportskih događaja. Svaki sledeći put kada žele da se prijave za neki 

događaj, sajt automatski vuče njihove informacije, tako da nema dosadnog popunjavanja podataka svaki put. 
 

Ranije ste rekli da učesnici mogu da plate za događaje preko vašeg sajta? 

Da. To zapravo zavisi od organizatora. Kada formira prijavu, on treba da izabere da li želi da radi samo registraciju 

učesnika ili i naplatu kotizacije. Ako izabere i uplatu, učesnicima će se pokazati 

opcija uplate (preko uplatnice ili onlajn uplatećpreko pay pala). 
 

Koliko koštaju Vaše usluge? 

Sve na našem sajtu je besplatno! Organizatori mogu da oforme prijave za 

neograničen broj događaja u toku godine. Takođe učesnici ništa ne plaćaju za 

naše usluge. 

Ipak, kako smo već najveća platforma za outdoor sportove i kako veliki broj ljudi 

posećuje sajt, bićemo jako dobro mesto za targetovani marketing, te očekujemo 

ostvarivanje partnerstava sa kopmanijama koje žele da imaju direktnu promociju 

ka outdoor zajednici. Takođe događaji koji žele da imaju dodatnu vidljivost, mogu 

da se reklamiraju na sajtu i našim društvenim mrežama, gde je vidljivost znatno 

veća. 
 

Ko je iza sajta readysetgo.rs? 

Mi smo Nada i Marta Zdravković, Beogđanke iz porodice planinara. Od kad smo imale 10 godina počele smo da se 

bavimo orijentiringom i to nam i danas zauzima posebno mesto u srcu. U poslednjih 5 godina počele smo da se bavimo i 

planinskim trćanjem, penjanjem, biciklizmom, skijanjem, vožnjom kajaka itd. 

Baš zbog toga što smo deo outdoor zajednice u Srbiji, smo videle potrebu za sajtom koji će objediniti sve sportove na 

jednom mestu i promovisati ove naše lepe sportove, obezbediti sigurnu platformu za registraciju i naplatu kotizacija i 

olakšati rad organizatorima takmičenja, koji imaju dovoljno izazova na putu organizovanja jednog događaja, a sa druge 

strane, učiniti te sve događaje pristupačnijim outdoor zajednici. Dorbodošli! 😊 

Neda i Marta Zdravković 
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Прошло је пет-шест година од нашег претходног сусрета и више од деценије од како смо се интензивно дружили. 

Напустио сам га не зато што ми је досадио или зато што сам га превазишао већ зато што су се наши путеви 

једноставно раздвојили. Ма колико километара имали под ногама, ма колико врхова да сте испењали, он вам није 

могао досадити, нити сте га могли превазићи. Једноставно се десило. Прошла су времена када се по десет, 

петнаест нас жуљало у препуним вагонима, спавало по прљавим ходницима пуним промаје, само да би удахнули 

његову чистину и ходили његовим тешким, оштрим, дивљим и неприступачним стазама. Сада сам морао бити 

задовољан само дводневном посетом и драстично смањеним бројним стањем. Али, то нас двојицу чланова екипе 

не само да није спречило него нам је и пружило могућност да време на Дурмитору проведемо још квалитетније. 

ДУРМИТОР - ГОДИНАМА КАСНИЈЕ 
 

Крај је августа месеца. Планинарски дом Козарица је поносни власник још једних успешно одржаних Дунавских 

чаролија а ја сам истовремено и преморен и задовољан што смо одрадили одличан посао. Време је дакле за 

награду. Нас двојица већ следећег викенда седамо у кола па, преко комплет лепиње у Мачкату, (ма шта мислили 

о овом препознатљивом кулинарском бренду, усуђујем се признати да мени ту нема ништа толико спектакуларно), 

стижемо још истог дана у Ковачку долину, изнад Жабљака. Жали боже оних слободних места у колима али не би 

било фер да се и нас двојица предомислимо, само зато што су неки у последњем тренутку нашли изговоре да 

одустану. 

У Ковачкој долини је све по старом, исто као и пре десетак година. Тому затичемо у послу. Он увек нешто ради. 

Прошли пут нам је показивао где ће направити базен а сада на том месту прави летњиковац, пошто су снови о 

базену прекривени једним листом папира на којем је калкулација трошкова за такву инвестицију. Беба је и даље 

главна, са њом преко фејсбука још у путу уговарамо смештај а сада на лицу места се укратко упознајемо са 

новостима из њиховог живота. Да вас упознам укратко са њима. Тома и Беба су пар из Новог Сада који већ 

петнаест година живе на Дурмитору, у насељу Ковачка долина. Тома је бивши атлетичар који се никада неће 

одрећи овог спорта а Беба је домаћица са смислом за бизнис. За кратко време су од своје куће направили камп у 

којем радо долазе спортисти из региона. У кући Ашковића имају све услове за квалитетне припреме, Дурмитор 

пружа идеалне терене ма којим спортом се бавили, Беба је одлична куварица која зна да испоштује свачији 

стомак а Тома је искусни атлетичар и тренер од којег можете добити много паметних и корисних савета (осим у 

вези политике, његова перцепција стања у Србији је идентична оној гастарбајтерској а везано за политику).   

Рано спавање подразумева рано буђење па већ са првим зрацима сунца седамо у кола па до Црног језера. Наш 

план је веома амбициозан, што се види и по ранчевима који су нам на леђима. Треба попети сва три Међеда, 

оставити ранчеве испод Терзиног Богаза на којем је следећи фото сешн, па ноћење на Локвицама, да би сутрадан 

раном зором напали Безимени врх и Боботов Кук. План јесте остварљив и у том тренутку није доведен у питање, 

али, идемо редом. 

Успон кроз борову шуму је идеалан за буђење а 

доручак на видиковцу нам омогућава сусрет са 

нашим случајним партнером због којег наша мала 

дурмиторска експедиција добија контуре 

међународног похода. Грегор је млади Аустријанац 

на пропутовању кроз земље бивше СФРЈ. Тешко да 

се родио и док су нас његови родитељи 

бомбардовали а ипак има жељу да посети ове 

крајеве?! Немам појма како је дошао до те идеје 

али знам да је на Дурмитор стигао из Дубровника а 

да ће после њега отићи у Београд па даље за 

Словенију. Путеви нам се спајају у подножју 

Међеда, он је баш кренуо у том правцу па би му 

друштво могло бити од користи. Ту су и две 

Чехиње, прво се нећкају а онда и оне крећу за 

нама. Додуше, темпо наших и њихових корака није 

био усклађен па су нам се ускоро изгубиле из 

видокруга али не тврдим да су одустале и преоријентисале се на неку лакшу туру. Ако на Дурмитору уопште има 

лакших тура. 
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Гребен Међеда, са којим су ме плашили док сам био млађи планинар, увек је био забаван и изазован. Прво онај 

тешки успон травнатим степеницима па гребен који тражи и мало технике, уз спектакуларни поглед на Црно језеро 

иза леђа и Локвице са ваше десне стране. Међед је један од оних врхова на којима вам једноставно не може бити 

досадно ни једног тренутка, мислим, ни једног корака, јер се тако мери време на овој планини. Пошто се успон 

заврши и стигне до гребена, време је да се одахне, изгустира који кондиторски производ, попије која капљица 

воде па даље на пут. Испод нас је долина, испред гола стена. Овде почиње забава. Оштар камен, клизава сајла, 

ветар који заноси, сунце које пржи и лимене кутије испред којих се фотографишемо. Можда док се чита звучи 

досадно али није ни мало. Гребен Међеда је 

узбудљива филмска авантура преточена у 

реалност, која ни једног тренутка не губи на 

интензитету. 

Нагде на гребену срећемо средовечну госпођу из 

Хрватске. Кад смо већ ту, нема потребе за 

селфијем. Грегори се чуди како ми то причамо са 

њом а нисмо из исте државе. Ни један курс 

енглеског језика не би могао објаснити овом младом 

аустријанцу шта нас тако снажно спаја и шта је то 

што је тако лако покидало нашу чврсту везу. 

Госпођа ће са својим малим четвороножним 

сапутником наставити даље, путем којим смо ми 

дошли и који није ни мало наиван из смера њеног 

кретања, а ми идемо даље, мало низ стену па 

поново горе на другу Међедову шапу. 

Новопостављена сајла на најнезгоднијим деловима 

гребена негативно утиче на сигурност јер је обложена пластиком па клиже. Осим тога, не можете је игнорисати јер 

вас мами да се за њу ухватите, чак и на местима где није толико потребна. Нешто слично као када гледате 

домаћи филм са страним титлом па се очи радознало спуштају на дно екрана да виде шта пише, иако уши лепо и 

разговетно чују шта глумци причају. На овој тури су и фотоапарати свих врста у приправности. Када сте на 

Дурмитору, никад не знате када ће пред вас искочити нова разгледница. Неки од тих призора се наравно пропусте 

али већину успете да ухватите оком камере и да их понесете у вашу кућну архиву, да се похвалите пријатељима и 

родбини који ће се несумњиво одушевити али вероватно никада неће схватити ваш порив за небеским висинама. 

Док скакућемо по Међеду, ветар полако брише нашу првобитну намеру да кампујемо на локвицама. Као што није 

било неког великог разлога да ту преноћимо, тако није било ни великог разлога да то ипак не урадимо. 

Преноћиште код Ашковића је било удобно, кола су нас чекала код црног језера а који потрошен евро више није 

битније нарушавао нашу економску ситуацију до следећег личног дохотка. Касније исте вечери смо нашу листу 

"против" допунили непотврђеном информацијом о бувама које би могли покупити у катуну на Локвицвама. Тако је 

већ на превоју Велика Превија донешена и 

дефинитвна одлука: успон на Терзинм богаз па 

назад у смештај. 

Наш пајтос из Аустрије је такође променио план. 

Уместо да се спусти на Локвице  па право на 

Жабљак, он је послушао наш савет и наставио на 

Терзин Богаз и тако је међународни тројац после 

пола сата "фри клајмбинга", који је изгубио зрно 

атрактивности због пар метара новопостављених 

сајли, овековечио себе и на овом атрактивном 

дурмиторском врху. 

Пошто смо оверили и Терзу, правимо паузу на 

Великој Превији. Ово седло је важна саобраћајница 

на Дурмитору јер одатла нападате гребен Међеда и Терзин Богаз али се и спуштате или у правцу Локвица или у 

правцу Велике Калице а сви они заједно вас воде на Црно језеро и даље на Жабљак. Тако није ни чудно да је ова 

деоница и место  састајалишта многих  планинара из више праваца.  Али је зато  јако чудно  какви се све профили  
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људи могу наћи на овој планини. Ево примера, седимо нас тројица на превоју, једемо интегрални кекс и 

одмарамо, кад из правца Велике Калице стиже млада Италијанка, Грегорова цимерка на Жабљаку. Наочаре за 

сунце на глави, плитке патике, платнени ранац/кеса (знате онај ранац са канапима уместо каишева). Лево Међед, 

десно Терзин богаз, право незгодни сипар до Локвица, тренутно је два сата поподне а она каже да није одлучила 

где ће даље!? Па није ни чудо што са Дурмитора мало, мало па стигну лоше вести. Она је ипак имала среће, 

хеликоптери те ноћи нису летели изнад врхова Дурмитора. 

Остатак туре је углавном протекао без проблема. Осим колена која се увек прва побуне када дође време за дуге 

силаске, све је ишло глатко. 90-ак минута хода, пар 

старијих Холанђани које смо вратили назад, пошто су 

нас упитали да ли се горе негде завршава црвено-

бела маркација, извор у шуми и већ смо на Црном 

језеру где почиње и завршни део ове туре - 

"јуначење". То није право купање, то није 

добацивање лоптом у плићаку, такмичење ко може 

дуже да зарони или препливавање са једног на други 

крај језера. У Црном језеру нећете наћи освежење за 

врео дан, овде се улази само онолико колико је 

потребно направити фотографију или кадар за неки 

кратки промо филм.. Па, пошто смо обавили и ту 

формалност, време је било да, преко одличне пите 

са јабукама и пар литара освежавајућег напитка, 

завршимо у дому Ашковића. 

Недеља ујутру. Ускоро ће време да се крене кући. 

Али, пре тога имамо још један незавршени посао са Дурмитором. Колима одлазимо до превоја Седло одакле се 

много брже и лакше стиже до Боботовог Кука. Признајем, да ме је мало срамота због тога али морали смо се 

уклапати у расположиво време. Стаза је толико блага да би се без проблема могло ићи и бициклом. Добро, можда 

не баш до самог врха али одвозати се до Зеленог вира, закључати бицикли на обали језера и наставити пешке до 

врха, то је врло остварљиво. 

Пар детаља у стени и травнати успон који воде до завршног успона не би били толико забавни да део пута нисмо 

поделили са малим четвороножним планинаром који је без проблема савладавао све препреке и на крају пре нас 

стигао до врха. Последњих пола сата су већ прича 

за себе. Терен је мало захтевнији што само 

повећава узбуђење и одушевљење изласком на 

врх, али то нису једине опасности које вас очекују 

на овом делу. Зашто би неко постављао сајле 

обложене клизавом пластиком на најопаснијим 

деловима успона?! Кад је хладно а немате 

рукавице, да прсти превише не зебу?! Срећом, 

попне се човек некако до горе и без ових помагала. 

Други проблем је можда још већи - поглед. Што сте 

ближи врху, то су Шкрчка језера у подножју све 

лепша, све им теже можете одолети и све чешће 

посежете за фотоапаратом или телефоном у вашем 

џепу. А то, на овом делу успона, на овако уској и 

опасној стази и није баш најпожељније. Упркос свим 

недаћама, до врха смо стигли читави, полегали на 

сунцу разблаженом хладним ветром и поделили остатке хране са нашим четвороножним колегом. 

То да је силазак увек тежи од успона, свима је јасно. То да се на овакве планине не иде као на Рајац, изгледа није 

било јасно многобројним страним туристима које смо сретали при нашем силаску а њиховом успону. Соломон 

патике дрече на сивом камену, моћни фотоапарати са објективима од пола метра висе са рамена али остатак 

опреме је забрињавајући. Олакшавајућа им је околност што су на Бобота кренули лакшом страном мада је 

завршних пола сата успона исти за све, без обзира да ли долазите из правца Ледене пећине, Локвица или Седла. 
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Ово је тренутак када морам поновити: 

Па није ни чудо што Дурмитор бележи 

велики број несрећа у току сезоне! 

Ово је планина са којом нема шале а 

сви ти страни туристи или имају 

погрешне брошуре или им је неко 

објашњавао где иду на јаааако лошем 

Енглеском језику. Не видим други 

разлог због којег овако наивно 

приступају овој планини. 

Пре него што ћемо завршити 

данашњу туру, одлучујемо се да о 

истом трошку одрадимо још један врх. 

Лучин врх има ту несрећу да се 

налази одмах поред Боботовог Кука. 

Нико га не поштује, нико му се не обраћа, никог не занима да се попне и на њега. Шта ће им када су стигли до 

Бобота. зашто би се мучили за тих 50-ак метара надморске висине и десет минута успона када су стгили до 

главног дурмитоског дасе?! Нит' је захтеван, нит' се има шта видети, нит' је атрактиван. Управо због тога је 

фотографија са Лучиног врха раритет. Управо због тога смо покупили и тај раритет. 

После два сата лаганог хода стижемо до кола а после сат времена вожње смо поново на Жабљаку. Мој клубски 

колега Бојан ће том приликом потврдити 

своје мишљење да је бурек у пекари 

Тони један од најбољих које је у свом 

животу јео (а њему треба веровати јер 

су му пецива и пекарски производи у 

опису радног места), а ја ћу празнину 

свог стомака попунити још бољом питом 

од јабука. (Један контингент овог 

производа ће исте вечери завшити и у 

Инђији, ради потврде његовог квалитета 

код непристрасних конзумената. На 

Жабљаку се поново срећемо са 

Грегором, са којим смо се претходног 

дана договорили да ћемо га одбацити 

до Београда. Док ми седимо у пекари и 

једемо бурек, он седи на тротоару и 

жваће оскудни хенд мејд сендвич. Није 

нам јасна та филозофија европске 

омладине. Па ваљда смо ми са Балкана 

гоље а не Европљани из ЕУ, мајка му 

стара?! Не знам, можда су се десиле 

нагле и крупне промене у светском 

поретку за време нашег успона на 

Боботов Кук. 

Свеједно, кренусмо нас тројица за Србију и на тај начин завршисмо ово кратко али узбудљиво путовање. Бојан је 

возио попут Фанђа и то ме је бринуло све до тренутка када сазнајем да у младости и јесте био профи возач. По 

том сазнању ми је само још остало да се опустим и размишљам о другом делу годишњег одмора којег сам 

планирао провести на традиционални српски туристички начин. А Грегор? Он је дечко одспавао добар део 

километара, срдачно се захвалио у Београду и оставио нама двојици да равноправно поделимо трошак за гориво. 

Па добро, можда млади Аустриајанац једног дана постане важна политичка фигура па се сети љубазности Срба и 

одлучи да им узврати услугу. Какав би то шок био за ЕУ када би Аустрија повукла признање Косова!!! 

Владимир Банић 
 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1370 

LAKE LOUISE 
 

Septembarski produženi vikend (prvi vikend u septembru) je uvek neželjeno podsećanje da je jesen na pragu. I da je 

vreme da se ode na još jednu pravu, lepu turu dok nije pao sneg. Rešili smo da ovoga puta to bude poseta domu kod 

poznatog mesta u kanadskim Stenovitim planinama, Lake Louise.  

U Kanadi, za razliku od Evrope, mreža planinarskih domova je vrlo nerazvijena, može se reći i nepostojeća. Nema onog 

poznatog mirisa dima u vazduhu u prvim hladnijim danima, koji najavljuju blizinu doma i ugrejane sobe pune žagora 

planinara koji su rešili da malo predahnu, uz možda koje kuvano vino ili rakiju. Ovde postoje restorančići koji se zovu 

teahouses - čajdžinice, gde može da se kupi kafa, čaj, supica i možda koji kolačić i sendvič. Ne nude prenoćište za 

planinare i zatvaraju se dolaskom hladnijih dana. U okolini Kalgarija ih ima čak dve i obe su kod Lake Louise--a.  

Kad se kaže Lake Louise misli se na jezero, mlečno 

plave boje na oko 1700 metara nadmorske visine, 

na nekih sat vremena od Banfa, ušuškano između 

visokih planina čiji su vrhovi skoro cele godine pod 

snegom. Na obali jezera je veliki hotel istog imena 

koji je izgradila kanadska železnica u cilju 

popularisanja turizma i planinarstva i prosto rečeno 

namamljivanju turista. 1880-tih godina 

transkanadska železnica je stigla tu negde do 

Stenovitih planina sa ciljem da se probije kroz 

nepregledne planine i spoji sa krajem koji je do 

planina stigao sa zapada iz pravca Vankuvera. 

Mesta od preko 1000 stanovnika su nicala preko 

noći kako bi se smestili svi radnici na železnici i 

njihove porodice. Jedan od tih radnika je sklopio 

poznanstvo sa Indijancem iz lokalnog plemena koji ga je jednoga 

dana odveo do najlepšeg jezera u okolini poznatog kao Ho-Run-

Nam-Nay - jezero malih riba. Taj radnik, Tomas Vilson mu je bilo 

ime, je bio oduševljen prizorom i krstio ga je Emerald jezero, po 

nezaboravnoj boji vode. Generalni menadžer železnice, kada je 

čuo za jezero, odmah je uvideo da je to izvrstan način da se 

privuku turisti i poveća isplativost železnice. Podignuta je prvo 

skromna brvnara a posle toga veliki hotel koji je mogao da ugosti 

sve veći broj zainteresovanih turista i planinara. Ime Emerald se 

nije dugo zadržalo. Posle samo dve godine promenjeno je u ime 

koje i danas nosi u čast jedne od ćerki kraljice Viktorije. Nakon 

tragedije ekspedicije koja se uputila na jedan od najdominantnijih 

vrhova u okolini, Mount Lefroy, hotel je sredinom 1890-tih godina 

počeo da unajmljuje švajcarske planinarske vodiče. Oni su bili 

zaduženi za sigurnost gostiju koji su se uputili u planine i za 

trasiranje mnogih planinarskih staza u okolini jezera. Oko 200 

metara niže od jezera, skoro uz autoput, nalazi se i mesto Lake 

Louise. Ono je nastalo od radničkog naselja Logan sa preko  12 

000 ljudi koji su radili na izgradnji železnice. 

Sa druge strane autoputa, nalazi se poznato skijalište koje je, pre 

nekoliko godina, bilo domaćin Svetskog kupa u alpskim 

disciplinama. Sva ova popularnost i lepota imaju i svojih posledica. 

Iz godine u godinu, gužve su sve veće i veće. Tokom letnjih meseci 

jezero dnevno poseti i do 10 000 posetilaca. Uz autoput, pre ulaska 

u samo mesto je napravljen veliki parking odakle voze šatl autobusi 

do jezera na svakih 10-tak minuta. A ko hoće da se parkira kod samog jezera mora da dođe vrlo, vrlo rano.  
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Zato smo se mi te subote probudili sabajle. Počelo je da se razdanjuje tek kad smo prošli Banf, sunce je tek ovlaš 

obasjavalo vrhove planina bele od novog snega koji je pre neki dan pao u planinama. Na parkingu kod jezera smo bili u 

pola 8. A tamo, prava zima. Temperatura plus 1. Mi, ne želeći da priznamo da je leto na izmaku, dođosmo bez kapa i 

rukavica. Navukli smo naše kačkete i uputili se kroz gužvu koja se već stvarala ispred hotela. Čak i u magli jezero je vrlo 

impresivno. Dugačko je oko 3 kilometra a široko oko pola. Oko jezera su sa svih strana visoke planine, koje se na drugom 

kraju jezera približavaju jedne drugima tako da izgleda kao da voda koja dotiče u jezero dolazi iz nekog kanjona. U 

pozadini se naziru planine pod novim snegom i veliki glečer Viktorija koji napaja jezero i dominira čitavim prizorom. Ono 

što je najupečatljivije, zelena boja jezera sa ponekom primesom plave, je gotovo neprimetna u ovako tmurnom danu. Od 

hotela na obali jezera počinju staze za oba doma. Onaj bliži hotelu je uvek krcat, preplavljen ljudima. Ni kod onog daljeg, 

teško da se mogu naći mir i tišina, ali ako ništa drugo put donde je mnogo lepši tako da je odluka bila laka. Naša staza 

počinje sa druge strane jezera, naspram hotela i tih prvih dva, tri kilometra su nam uvek najduži. Ovde se staza odvaja od 

jezera i ulazi u šumu i kreće uspon koji ne prestaje sve do doma. Gužva se razredila i mogli smo da uživamo u mirisima 

šume i zimske svežine. Staza je široka i dobro održavana. Posle šume ulazimo u stenoviti deo i tu počinje najatraktivniji 

deo staze. Brzo dobijamo na visini i kad smo se okrenuli vidimo hotel, daleko, čak na drugoj obali jezera, prosto ne 

verujemo da smo tamo bili pre samo sat i po. Ispred nas vidik nam blokiraju glečeri. Penjemo se vijugavom stazom i posle 

malo manje od dva sata stigosmo do doma. Sagrađen je 1924. godine i pored glavne zgrade sa dva sprata ima i nekoliko 

manjih kućica koje trenutno služe za smeštaj radnika. Zaravan kod restorana je lepo uređena, sa mnogo klupa i u ovaj 

rani sat neka je i bila slobodna. Odatle vodi mnogo uzanija i strmija staza prema glečeru. Nema ni deset sati pa 

produžavamo do samog kraja te staze koja se vrlo prikladno zove Zaravan šest glečera. Dok stojimo na samom kraju 

staze i gledamo na Abott Hut čujemo glasnu grmljavinu i uskoro primećujemo i beli oblak dima na jednoj od okolnih 

planina. Abott Hut je planinarsko sklonište, na istoimenom prevoju, na granici Alberte i Britanske Kolumbije. Ova kamena 

građevina, vlasništvo alpinističnog kluba Kanade (Alpine Club of Canada), sagrađena je još davne 1922. godine i bila je u 

funkciji sve do nekoliko dana pre naše šetnje. Ime nosi po Filipu Abotu, prvoj planinarskoj žrtvi u Severnoj Americi. Filip je 

izgubio život prilikom pokušaja uspona na obližnji Mount Lefroy 1896.godine. Ovo sklonište je služilo kao baza za uspone 

na planine Lefroy i Victoria, ali je pre nekoliko meseci primećena znatna erozija pri samoj bazi zgrade i sklonište je 

zatvoreno zbog sigurnosti posetilaca sve dok se detaljno ne ispita stabilnost terena. Tog septembarskog dana već je 

svuda oko skloništa bio duboki sneg. Kad smo se vratili do doma bilo je tek podne. Ali zbog tog čudnog vremena, punog 

magle i sitne kišice, imali smo utisak da je mnogo kasnije. Malo smo predahnuli uz sendviče i kaficu i šta ćemo, tako rano 

smo krenuli dole. A nama u susret, što bi rekao jedan stari planinar (čika Denci) - litije! Ljudi dolaze, gužva na stazi. Kad 

smo stigli do jezera još gore. Ispred hotela smo videli i mladu u venčanici (i pripremljene stolice za ceremoniju) i Indijanca 

sa perjanicom koji pozira kod jezera i treba da mu platiš da se slikaš sa njim. Jednom rečju pravi pravcati vašar. Na naše 

parking mesto, kad smo izašli, ustremila su se troja kola. Da prođemo  raskrsnicu kod Lejk Luiz sela i da izađemo na 

autoput trebalo nam je pola sata. Kako li je bilo onima koju su krenuli kasnije to samo oni znaju.  

U kolima smo se složili da nam je bilo lepo iako je celo iskustvo ličilo više na kasnu jesenju, a ne kasnu letnju šetnju. 

Jeste da je bilo hladno i maglovito ali srećom nije bilo snega! Ceo put i organizacija odlaska je malo mukotrpna zbog 

gužve i ranog ustajanja, tako da sam se potpuno probudila tek kad smo stigli do doma, ali je zato izlazak sunca u 

planinama nezaboravan! Ako ništa drugo samo zbog toga je vredelo poraniti! 

Jelena Popržen 
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Naše prvo bicikliranje obroncima Štedima i Hajle 

STAZAMA "VIA DINARICE" I deo 
 

Kad sam počela da planinarim, a još „gore“ – bavim se brdsko-planinskim biciklizmom i zalazim u najskrivenija planinska 

sela, skoro pa neprohodne šume, vozim klisurama reka, preko brda, pored usamljenih kućeraka i dalekih nedođija, 

najteže je to bilo objasniti mojim roditeljima. Moji sinovi su me brzo „prežalili“ – pošto sam se prvi put s Tare vratila čitava i 

nisu me pojeli vukovi iz njihove opterećene mašte, sve je kasnije bilo lakše. Ali, roditelji! „Pa, zar mi pobegli iz male 

sredine, školovali se i stvorili porodicu da bi se sad naša ćerka lomatala po najgorim selima i najtežoj vrleti; zar ti nismo 

dovoljno pričali kako smo se mučili u teškim uslovima, bez tekuće vode, toaleta, skoro i bez hleba?! A, ti.. Tako nam 

vraćaš? Zar smo te tako učili?!“ „Ali, tata, pa vidiš da je hercegovački kamen u mojim genima, od toga se ne može 

pobeći“! Uostalom, možda su me taj isti kamen i odlasci leti u nepregledna kamena bespuća, među poskoke i brdske 

konje slobodne u svojoj potrazi za vodom i hranom, više naučili životu nego sve ono što su nudile asfaltirane ulice 

Zagreba i Beograda? Istina je da smo jednom prilikom nas petoro dece čuvali četiri krave i toliko se zaigrali da su se one 

same vratile kući a mi, ne znajući za taj njihov „običaj“, uplašeno se skupili smišljajući kako da se opravdamo pred 

odraslima. A, i oni nas kasnije držali u neizvesnosti i pošteno nas izgrdili. Ali, i iz toga smo izvukli pouku. Više nego deca 

koja odrastaju u lažnom spokoju i bezbrižnosti i kojoj se sve nudi „kao na tacni“, a roditelji misle da su im dobri prijatelji. 

Pa, ko su im onda roditelji?  

Jutro na Štedimu, planini iznad Rožaja. 

Nas sedmoro smo prethodno veče došli 

iz Beograda, Kraljeva i Vrnjačke Banje. 

Prvi put smo ovde i gosti smo 

Planinarskog društva „Ahmica“, a 

domaćin nam je sekretar Dževdet, zvani 

Kokan. U stvari, bolje rečeno je da smo 

gosti Rožaja i da o nama brinu svi 

Rožajci, jer se to kasnije tako pokazalo. 

Kroz prozorčiće katuna u kojem smo 

spavali nadire sunce i vreme je za 

ustajanje. Svi jedva čekamo da bolje 

osmotrimo dokle smo sinoć došli, jer 

zbog kiše i mraka glavni doživljaj nam je 

bio topla pucketava vatrica i lepa živa reč dobrodošlice. 

Kako je ko izašao iz katuna tako su se čuli samo uzdasi, jer smo bili zatečeni lepotom koja nas je okruživala i koja će biti 

naš prošireni dom tokom tri dana. Petak je, 17. avgust 2018., i za danas smo planirali mtb vožnju jednim delom rožajskih 

planina. Vremenska prognoza nam baš i ne ide u prilog, ali u očekivanju idealnog čovek mnogo toga propusti, a nama se 

ne propušta, pogotovo što za ovakve događaje odvojimo i vreme i energiju i novac i gledamo da iz svega što nam se 

pruža izvučemo ono najbolje za sebe. Uostalom – šta je kome idealno?  Od nas sedmoro – šestoro smo „stari, prekaljeni 

Čikerovci“, a to znači da smo navikli na jake, naporne, višednevne, kišne, sunčane, vetrovite i skoro pa snežne mtb 

vožnje i mnogo puta prilično surove uslove u kojima vozimo. Ipak, to su i očaravajući lepe destinacije, nadahnute i pune 

prirodne mistike i ljudi i okruženja. Ali, s nama je i Sava – eh, Sava, on bi sve da proba, a vozio bajs po ovakvim vrletima 

nikad nije. Pa, što ne bi baš sad? Prvo malo foto-poziranja, jer – ne dešava se baš često da se probudiš na nadmorskoj 

visini od 1750 m, među visokim borovima, s pogledom na ogromne kamene gromade, a jutro miriše na rosu i borovnice.  

Toliko je sve lepo da smo se jedva otrgli od naših katuna i krenuli u nove avanture. Kokan nas upozorava na neke 

deonice šumskih puteva koje su odnele vodene bujice i predlaže alternativu. Ja mnogo i ne brinem oko svega toga jer 

znam da sam s najboljima i da mogu da se prepustim vodstvu Gorana i Kuše. S nama su još i Sneža, Milan, Miloš i Sava. 

Tomek i Dragana, planinari koje smo sinoć zatekli u katunu, sada se zajedno s Kokanom kolima „spuštaju“ do grada; idu 

ljudi za svojim poslom. Mi prve kilometre pedalamo makadamskim putem koji se proširuje i priprema za asfaltiranje. Već 

tu se, na sreću, pokazalo da Sava baš nije spreman za mtb vožnju kakvu smo za danas isplanirali, pogotovo što i ne 

možemo da znamo šta nas sve čeka jer nam je teren potpuno nepoznat. Mudre i iskusne glave naše male ekipe su 

odlučile da on produži do Rožaja i malo se bolje upozna s okolinom i ljudima tog ljupkog gradića, te će mu i to biti sasvim 

dovoljno mtb iskustvo za njegovu prvu ovakvu vožnju. Savi se pridružio Milanče, koji očigledno dobro poznaje svog 

prijatelja i zna da je i u toj varijanti odličan provod zagarantovan.  
 

 

 

 

Јесен 2018 



 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1373 
 

Njih dvojica produžiše pravo, a nas petoro se odvojismo u levo, na nešto što je trebalo da se zove šumski put. Međutim, 

to su bili survani ostaci nekadašnjeg zemljanog puteljka, sa mnogo krupnog kamenja, peska, vode, blata, trave. Ispočetka 

smo se nekako i snalazili ali je postajalo sve teže i opasnije i više nikome nije bilo interesantno to proklizavanje, upadanje 

u mokar pesak, sudaranje sa oštrim ivicama stenja. Snežu i mene je toliko uljuljkalo divno jutro nad Štedimom da smo bile 

pomalo lenje da se borimo sa svim tim nedaćama; bi nam draže da kuliramo negde na osunčanom proplanku pa se 

spustimo do grada na baklave i limunadu. No, ne daju nam ti „ovnovi“ (i Goran i Kuša su ovnovi u horoskopu; ko razume – 

shvatiće!) i uporno idu dalje. Vreme prolazi u traženju najboljeg izlaza iz te situacije a kao da se i neki glupi kišni oblaci 

pojavljuju, te smo konačno odlučili da se vratimo na glavni makadamski put i potražimo drugu stazu.  

Tako i opet dolazimo do jednog skretanja „u levo“ , ali 

ovaj put je to markirana staza sa oznakom „Via 

Dinarica“. Za ovaj međudržavni projekat i „platformu za 

održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“ prvi put 

sam čula prošle godine, kada je magazin National 

Geographic Traveler „Via Dinaricu“ proglasio jednom od 

top destinacija za 2017. godinu. Radi se o 1200 km 

turističko-planinarske staze koja, preko Dinarskog gorja, 

povezuje 7 balkanskih zemalja: kreće iz Slovenije a 

završava se na najvišem vrhu Dinarida – Maja Jezerce 

na 2694 mnv. Staza je namenjena planinarima, 

biciklistima, alpinistima, istraživačima i ostalim 

ljubiteljima prirode i raznih sportskih aktivnosti u prirodi. 

Kokan nam je dao brošuru koja se odnosi na deo „Via 

Dinarice“ koji ide kroz Crnu Goru i odmah nas ubacio u 

„problem“: kako naći vreme i novac da prođemo barem 

jednim delom te trase… Ili možda proći sve… Hm… 

Baš veliki problemi… Dao Bog što više ovakvih.  

Staza kojom se krećemo je široka makadamska, 

okruženi smo četinarima, s leva nam je rečica, uspon je 

blag i konstantan i sve bi bilo super da ja nisam imala 

tehničkih problema na mom KTMu. Dok su Kuša, Goran 

i Miloš većali kako da problem reše, Sneža i ja smo se 

fotkale i pošto smo i to izgustirale ja „maznuh“ Goranov 

Canyon sa full suspenzijom (da probam i to čudo) i 

većim točkovima, te nas dve nastavismo polako kroz 

šumu. Sad već dolazimo i do malo jačeg uspona, a 

podloga po kojoj se krećemo je zemljana sa dosta 

kamenja. Preko tog kamenja prelazim „kao od šale“ i 

ludo se zabavljam pogotovo što Kuša nije shvatio da 

sam na Goranovom bajsu već se sve vreme pitao na 

kakvom sam dopingu kad sam tako furijski prozujala 

pored svih njih. Stvarno odlična zabava, ali je sve 

prestalo da mi bude interesantno kad je počela kiša koja 

se začas pretvorila u nenormalan produžen pljusak. 

Imali smo mi kompletnu opremu za ovakve uslove 

vožnje, naravno da jesmo; otkad smo se vratili sa Čiker 

mtb maratona gde smo danima kisnuli vozeći 

planinskim vrletima Srbije i Crne Gore ni u podrum po 

teglu ajvara ne idem bez kišne kabanice i pantalona. 

Sad malo preterujem, ali hoću da kažem da je 

protukišna oprema postala neizostavni deo mog ranca.  

Kiša pada bez prestanka, odmah je i hladnije i baš je 

dosadno kad ne možeš da se opustiš i maksimalno uživaš u lepoti kojom si okružen. Uglavnom pazimo da ne proklizamo i  
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da se problem ne uveća. Na jednom proplanku Sneža i ja zastajemo i čekamo mušku ekipu koja se zadržala, ne znamo 

zbog čega. Mokro je i vlaga isparava na sve strane, telefon i fotoaparat mi u rancu iza pet kesa, ali nisam mogla da 

odolim dok sam gledala u obronke moćne Hajle te izvadih fotoaparat baš u trenutku kad su muškarci pristizali i tako 

nastadoše fotke umrljane kapima kiše. Nedugo potom Kuša nam je ponudio tek ubrane borovnice. Mljac, mljac, mljac, bi 

nam lepo, pa krenusmo u spust prema katunima za koje smo najpre mislili da nam se priviđaju u našoj silnoj potrebi da 

negde ogrejemo svoje promrzle kosti. S druge strane, učini mi se prizor koji je bio pred nama poznat odnekud, pa se i 

setih: to je „Eko katun Hajla“, čije aktivnosti pratim preko njihove FB strane. Još samo da vidimo dim…. Jes! Ima i dima – 

dakle ima i vatrice!  

Ulazimo u katun koji naši domaćini zovu „restoran“: to je prostorija sa pećicom na drva, dugim drvenim stolovima i 

klupama. U katunu se već suše i greju planinari, mislim da ih je bilo trojica, ali kad su videli nas onako mokre i promrzle 

odmah nam ustupiše mesto i iznad peći i pored, odnosno oslobodiše nam kukice da možemo da okačimo garderobu da 

se suši. Ubrzo dođe i gazdarica Emina i njeni sinovi, a kasnije i kći. Zapamtila sam ime dvanaestogodišnjeg Smaje, pošto 

se on najviše družio s nama i bio nam na usluzi. Pitao i za „jedan krug“ biciklom, a pričao nam i o svom skorašnjem 

rođendanu i kako je lepu tortu dobio. Tužan je bio Smajo, kaže – nema društva u planini, bratu starijem nekad neko i dođe 

iz grada, ali on je dosta usamljen. Uskoro završava sezona čuvanja ovaca i ostale stoke na planini, pa će i Eminina 

porodica nazad u grad, valjda će i deca u školu, pa da budu tamo gde i pripadaju u ovim mladim godinama. „Pustili“ nam 

domaćini i signal za wifi, ali se ne ovajdismo jer ovde čim padne kiša i zagrmi i signal se gubi. Popili čaj, kafu, jeli 

planinskog sira, osušili se, ugrejali, ugrejalo i sunce, te dođe vreme da idemo dalje.  

To „dalje“ je preko livada i kroz šumu, ali uglavnom preko travnatih površina. Dosta je klizavo, ima i kamenja, ali je lepo, 

mnogo lepo. Spuštamo se pored planinarskog doma „Grope“ koji je na nekih 1950 mnv, idemo prema Bandžovu i taj deo 

je bio najteži, i fizički i tehnički: radi se o nekoliko kilometara „teškog“ kamenjara kroz šumu, koji smo nekako savladali. 

Polako ali sigurno siđosmo do „glavnog“ makadamskog puta pa preko mostića desno dolinom Ibra – nekih 12 km lepote 

do Rožaja. Da smo skrenuli levo došli bi do izvora Ibra, ali nismo se usudili da rizikujemo pa da se na Štedim penjemo po 

mraku. Dan je već poprilično odmakao, a pogotovo u planini ranije sunce zalazi, te je ideja da u Rožajama potražimo 

kombi ili slično prevozno sredstvo i tako se „prebacimo“ na Štedim. Računamo da su Sava i Milanče odavno otpedalali do 

naših katuna gde spavamo i da prevoz tražimo za nas petoro i eventualno naše bicikle, ili ćemo bicikle ostaviti kod 

prijatelja u Rožajama. Nekoliko minuta po silasku u grad stiže nam Milančetova poruka da nas njih dvojica jarana 

opušteno čekaju u poslastičarnici i da im je super i da nisu hteli nigde da idu bez nas. Eh. Pa, dobro, još „samo“ da 

nađemo ko će da nas vrati na pravi put… pod Kokanovo sigurno okrilje. 

Ima još, budite tu. 

Nastaviće se u sledećem broju Putnika ... 

Emira Miličević 

Јесен 2018 
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АНДРЕВЉЕ – ОТКРИВАЊЕ ИЗОХИПСИ  
 

18 и 19 августа 2018 године, на теренима Фрушке горе око Андревља, одржано је дводневно међународно 

оријентиринг такмичење - Војводина опен, у организацији оријентиринг савеза Војводине. Такмичење се састојало 

од три трке. У суботу 18.08  преподне , са стартом у 10,00 одржао се спринт  а поподне од 16,00  трка на средњим 

дистанцама која се уједно била бодовна за 11. коло ПСК. У недељу је одржано Првенство државе на дугим 

дистанцама. Наступило је 200 оријентираца из Србије, Немачке, Русије и Мађарске а такмичења  се одржала на 

новој карти, на новим теренима око Андревља. Врхунски светски реамбулатор, бугарин Георги Хаджимитев, је за 

мање од десет дана обрадио изузетне занимљиве терене фрушкогорја за овај спорт, који се простири на потезу  

пута који води од потока Читлук ка каменолому као источном границом, гребенског пута Грабовски Орловац –

Киповна као западном, док је северни део карте завршавао код извиђачког одмаралишта и пута који води ка Чанку 

и Ладној води, а  јужни са котом 361 м.на Киповни. 

У раној фази развоја екипних оријентиринг такмичења у Војводини, до 70-тих година, главни такмичарски центар 

је била Фрушка гора а поврeмено су се такмичења одржавала на Вршачким планинама и Делиблатској пешчари. 

Најчешће су то биле терени, лоцирани око планинирских домова на Стражилову, Главици, Поповици, Иришком 

венцу, Змајевцу, Осовљу, Козарици и Липовачи.  

Контролне тачке које су најзападније досезале биле би постављене на Катанским ливадама и то само за 

сениорске категорије,  када је такмичарски центар био на планинарском дому  Осовље.  Ако би сте нашли на том 

терену, врло тешком за оријентацију због бројних острваца жбуња, шумарака, већих и мањих ливада, главни 

оријентир вам је била траса жичаре, која је тада била у активној функцији, препуној вагонета који су се благо 

љуљали. Њен правац пружања је био уцртан на педесетици, па вам је  то  била сигурна нападна тачка на тражену 

КТ која је постављена на платоу Катанских ливада (и постављачу је она давала сигурност у трасирању стазе). Ако 

сте мало застали и направили кратку паузу на напорном такмичарском путу са тог узвишења  би имали занимљив 

поглед.  Он се  пружао преко два нижа  гребена ка полазишту жичаре - каменолому на Андревљу. 

12 октобра  1974 у 7,00  први пут ће се отворити врата спортског „стадиона“ за оријентиринг на Андревљу на коме 

ће се одржати најзначанија спортска манифестација овога спорта у земљи - државно првенство. 

ПС Војводине, организатор 11-ог савезног оријентиринг такмичења, имао је одличан организациони тим. Тадашњи 

председник савеза Милан Кишдобрански поред, широке лепезе активности рада  у оквиру планинарства, 

посвећивао је велику пажњу развоју оријентиринга, коме је свесрдно помагао и секретар савеза Никола Штрбенк, 

доајен скијашког спорта у Војводини. А онај најзначајнији и најважнији, а то је оперативац на терену и креатор 

такмичарских стаза, Стеван Кика Холовка који је још 1953 почео да се бави овим спортом, наступајући за своје 

друштво ПСД “Стражилово“ из Сремских Карловаца. Први испит овај организациони одбор је положио новембра 

1971 године, када је организовао појединачно такмичење на Стражилову за 55 врхунских скандинавских 

такмичара, и то на карти размере 1:50000, у три такмичарске категорије. Наредне године омогућили су члановима 

ПД „Академик“ из Новога Сада, Вуковић Ђорђу, Затезало Предрагу и Пекановић Фрањи одлазак у Шведску на 

највеће оријентиринг такмичење у свету О-ринген. Стечено знање и искуства пренеће и другим заљубљеницима 

карте и бусоле у нашој земљи  и убрзати даљи развој  оријентиринга по међународним стандардима у Покрајини. 

Већ на почетку такмичарске каријере 1973 године, када се јуна месеца одржало Првенство Војводине,  „искусио“ 

сам шта значи када Кика Холовка постави стазу. Као трећи члан екипе уз Вуковић Ђорђа и Дућак Јосипа након 

пређене заједничке етапе која је водила од планинарског дома на Стражилову, са контролама смештеним на 

узвишењу између манастира В.Ремета и Убавца до оне са које се склонио контролор због инвазије комараца 

смештене на подножју једва видљивог гребена испод Вилиног камена до увале на Липовом потоку лоциране 

неких 800м од манастира Ново Хопова где смо раздвајали и где нас је Кика контролисао. Моја појединачна траса 

кретања је била према Моринтову па Козарској липи до циља на Змајевцу. Други дан је био без раздвајања али је 

требало ипак пронаћи суптилно постављене контроле на једва видљивим грбенчићима око Бранковца, 

Беочинских ливада, онда нешто лакшу на седлу између Великог и Малог Гредеља, па контролну у ували између 

Раковачког каменолома и Змајевца. Физички недовољно припремљен често сам за двојицом мојих другара 

заостајао и по 500м, али су ме они увек стрпљиво чекали, па би опет кренули заједно прешавши са њима 

неколико километара, и онда почео опет да заостајем. Тако све до пред циљ код планинарског дома на Змајевцу, 

када би се окупили, направили краћу паузу, па онда заједно истрчали из липове шуме и у неком атлетском 

финишу завршили такмичење, зашто су нас присутни гледаоци наградили аплаузом а конкуренција.....!? Наредних 

десет година сву тројицу ће подједнако респектовати а само ћемо ми знати прави поредак. 
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До средине 70-их година за оријенитринг такмичења су се употребљавале старе војне топографске карте ЈНА у 

размери 1:50 000 (по Паризу) или карте још старијег датума на којима се гребенски пут Фрушком гором још увек 

називао „Еугенов пут“ где су сви премери и теренски рад датирали још пре 2.светског рата. Гребени су на њима 

били попут школских модела приказивања рељефа „романтично“ заобљени а размак између изохипси тако јасно 

одељен попут упутних слика у књигама топографије. На многим другим планинама, нарочито где је чиста шума, 

стрмије падине и оштрије увале или пак са пуно ливада и пропланака, брзо сте очитавали стање на карти и 

уочавали приказани рељеф око вас али на Фрушкој гори сте то могли само зими. Кад озелени, па бројни шибови 

изникли из пањева након „санитарне сече“ а уз уске и оштре падине, где потоци којим би желели да се крећете 

беху препуни грана или посечених трупаца, од вас су захтевали велико стрпљење и рад „корак по корак“ да 

утврдите гребен или долину са топографским приказом на карти коју носите. Ако покушате са гребенских путева, 

којима је Фрушка гора врло богата, да се одвојите на неку падину, добро се морате држати азимута ког сте 

одредили, јер је довољно да одступите 15% и ви сте већ на другој падини. А са пута када кренете тим доста уским 

платоима од којих брзо почињу увале или падине заобилазак шибља или бројних лоза купине већ може водити у 

грешку. Онда када се након педесетак метара решите зелених препрека и појавите пред „чистом“ - проходном 

падином, због сличности, скоро истог правца пружања неколико гребена пред вама ка поточној долини, настаје 

дилема која је ваш где се налази контролна тачка - леви или десни или....!? 

Планинарски савез Војводине је за потребе својих такмичења куповао код Војногеографског института (ВГИ) у 

Београду одређен број секција терена где ће се такмичења одржавати. Појавом новим топографских карата ЈНА 

1.50 000 и 1:25 000 по Гриничу седамдесетих година, урађених према новом премеру, старе секције ВГИ престају 

да се штампају и оне трају тј.користе се  још колико до тада одштампани контигент, тако да многих картографских 

листова нема, а у Војводини нарочито  терена Фрушке горе на којима се одржавао и највећи број такамичења, као 
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што је секција Сремски Карловци 3 и Бачка Паланка 3 и 4. Поред тога оне не могу никако задовољити захтеве 

екипних такмичења са раздвајањем (према новом Правилнику) где долази до раздвајања чланова који сада траже 

много суптилније контролне тачке постављене на благим увалама или гребенима тзв „дрхтајима изохипси“ а не 

као до сада на комуникацијама путева, извориштима, карактеристичним и добро уочљивим врховима. 

Да се вратим на Андревље на други викенд октобра 1974 године на свечано отварање новог стадиона који беше у  

суботу 12-ог да би по затварању 13-ог записао - ПРВАЦИ СМО ЈУГОСЛАВИЈЕ!!! Дебелим црним фломастером са 

три ускличника и три пута подвучен наслов извештаја у нашој хроници „Дневник акција за 1974 годину - ПСД 

Стражилово“. Затим следе моје забелешке: “Вече пред старт је протекло у предивном предавању о Фрушкој гори 

са слајдовима и речју Радивоја Ковачевића. Саживљени са тим лепотама, понесени причом, многе такмичарске 

екипе као да су се већ виделе на победничком постољу. Изгубиле су из вида многе „ствари“ а нарочито  да нови 

Правилник о одржавању ПОТ ПСЈ предвиђа да такмичарске екипе прелазе стазу и екипно и појединачно. Било је 

то и 1973-ће на Маврову али само други дан такмичења, по једна КТ, не тако компликована , за свакога појединца, 

па је тај детаљ скоро и заборављен. У Правилнику није дефинисано и наглашено које дужине и које дане су 

појединачне етапе. Управо ту „неодређеност“  је искористио постављач, раздвојивши чланове екипа оба дана. 

Врло дискретно је тиме дао предност Стражилову знајући квалитет појединаца који су чинили састав. То је прво 

државно такмичење на Фрушкој гори па већина екипа није познавала њену конфигурацију сем оних који су током 

1973 г учествовали на Трофеју Академика и Стражиловском купу п.а. Јутро, на старту првога дана, суморно као да 

је одражавало наше расположење проистекло тремом и великом неизвезношћу. Стартујемо десети а у мислима 

себе бодрим да је то студенту на сваком испиту највећи домет. Одмах се раздвајамо, што ми је тешко пало. Дуго 

ми је требало да навикнем на рад са Тезликом (Затезало Предраг) и Фериком (Пекановић Фрања), а додатно 

оптерећење ми је чинило и то да сам у последњем тренутку ускочио у тим с обизиом да је Дућак морао да 

изостане због тешке повреде колена. Мислио сам (као најслабији члан екипе) да ћемо у почетку кренути заједно и 

да ће такав бити такмичарски задатак који ће улити велико самопуздање до преласка на појединачне деонице. 

Ипак беше другачије. Правац Грабово - Свилош. Прва у једној 

ували, обраслој мешовитом шумом липе и багрема 

северозападно од извора Чанак крај Грабова. И следећу добро 

решавам, смештену на једној чукари прегусте багремове шуме 

код коте 264 на потезу Врх крај Свилоша.  КТ3, где треба да се 

нађем са остала два члана екипе, смештена у проширењу 

просеке на потезу Комлуш, југозападно од села. Кроз јаруге, 

вододерине, стрништа свилошког атара препуног жбуна трњина 

и глога. И даље се нисам проналазио на карти али сам следио 

остале такмичаре, првенствено чланове загребачког Сљемена. 

Тренинг са картом на таквом терену на тако разуђеним 

изохипсама на надморској висини око 200м нисмо одржавали иако су карловачки атари пружали такву могућност. 

Од 9 до 11,55 тражио сам спајање са екипом. Дочекаше ме без речи и одмах настављамо ка Рохаљ базама, па  

Лежимиру где се одвајамо на следећу КТ смештену на граници шумског дела Фрушке горе-Чотови и Кречанских 

јама.  Последња КТ и циљ првога дана - Равне И коначиште. Под шаторима. По важећим пропозицијама. Рада, 

Јоца и Шиксу обрадовани када нас видеше у окриљу сутона. Бунтовни, па зато и жељни правде улажемо жалбу, 

заједно са осталим екипама, на контролну тачку три. На Равнама јесени ћилим жутог, црвеног и наранџастог 

лисја. Ноћ као и свака од оваквих такмичарских ноћи препуна стрепње, неизвесноти, узбуђења... Стиже вест 

„време од 2КТ до 3КТ се не обрачунава“. Сада се налазимо међу 6 екипа без казнених поена. Тој нашој срећи 

допринело је небо. Кишно јутро. Фуриозно ка првој контроли, другога дана такмичења, код Гргуревачке пећине. 

Следи друга на потезу Папрење (јужне падине Фрушке горе изнад Бешенова). Многим екипама овај назив је остао 

баш у „папреном“ сећању. Од контроле код Гредеља се раздвајамо. Тезлика и Ферика одоше преко Јабуке ка 

гребену Летенке и Хајдучког извора а ја азимутом на „Пирамиду“ или „Главу шећера“. Затим следи контрола изнад 

краја Долине кестенова и гребенског пута ка Црвеном чоту. И онда ка циљу. Један пут уз жичару. Други пут уз 

жичару. Па потоком до ливаде ка Адревљу. Какав транс. Протрчао сам чак циљну линију код Одмаралишта. Пола 

сата још нема других такмичарских екипа. То још није победа него само повећава неизвестост. Колико су се 

задржали на КТ, па како је ко решио тестове прве помоћи, па да ли је на метама увек отисак дијаболе у црном? 

Или фингирано? Ала је четири сата, до званичног извештаја такмичарске комисије, била дуга неизвестост. 

Коначно шампиони. Сан са којим још дуго снивах.“ 
 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1378 

У новембарском броју у часописа Наше планине за 1974 годину изашао је чланак следеће садржине: 

“Овогодишње оријентационо такмичење за првенство ПСЈ одржано је на западном делу Фрушке горе са стартом и 

циљем у подручју Андревља, у суботу и недељу 12 и 13 октобра у организацији Планинарског савеза Војводине. 

На такмичењу је учествовало 19 екипа, по три из сваке републике и једна из САП Војводине. Такмичење је било 

дводеневно, стаза је била дугачка око 30 километара ваздушне линије са укупним успоном око 2000 метара и са 

десет контролних тачака. Између првог и другог дана екипе су по задатку биваковале на терену. Организација је 

осим неких мањих пропуста задовољила. Време је у суботу било лепо, док је у недељу падала киша што је јако 

утицало на сналажење и кретање екипа." 

Жеља за унапређењем овога спорта, па и  његове екипне форме, се наставља и поред бројних појединачних 

такмичења по међународним стандардима, која су у техничко организационом смислу била  лакша за одржавање. 

Председник Комсије за оријентацију ПСЈ Предраг Затезало упутиће 4.фебруара 1977 године допис Начелнику 

Војно географског Института у Београду са насловом „Коришћење новијих карата за планинарска оријентациона 

такмичења“. Поред упознавања за развојем овога спорта код нас, његовом масовношћу, значају не само за 

планинарство него и за опште народну одбрану, посебно истиче: “међутим, даљој популаризацији и подизању 

квалитета оријентационих такмичења могуће је решити једино уз вашу сагланост и помоћ. То је чињеница да се и 

данас, као и пре двадесетак  година, за оријентациона такмичења користе још увек „старе“ топографске карте 

1:50000, које бар што се квалитетнијих такмичења тиче, могу да се окарактеришу као превазиђене. Синтеза свих 

мишљења и искустава на овом пољу би се могла сажети у констатацији да су за оријентациона такмичења 

најпогодније карте  размере 1:20 000/или 1:25 000 са еквидистанцама на сваких 5/или 10м/, што зависи од терена / 

а које по прилици треба да изгледају као карта коју вам достављамо у прилогу овог дописа/. С тога је са састанка 

координационе комсије за оријентацију ПСЈ одржаног 18.9.1976 године потекао предлог да се са војним 

географским институтом из Београда размотри могућност коришћења нових карата ЈНА 1:50 000/или 1:25 000 - 

таквих које не представљају поверљив материјал/ и то само за републичка (покрајинска) првенства и за 

оријентационо првенство СФРЈ. Сваке године једно се организује током јуна или почетком септембра (покрајинска 

и републичка) првенства, а крајем септембра  првенство СФРЈ у планинарском оријентационом такмичењу. Зато 

вас молимо да размотрите наш захтев и изађете нам у сурет, као и да нам саопштите које услове морамо 

испунити у погледу наручивања, чувања и коришћења ових карата. Спремни смо да прихватимо и друга решења, 

ако сматрате да су потребна из службених разлога (као на пример добијање карата на „реверс“ уз њихов каснији 

повраћај вама и сл. Из разлога који су горе наведени, током ове године, неколико планинарских друштава је само 

приступило изради секција размере 1:10 000 до 1:25 000 користећи их за планинарска оријентациона такмичења 

која сама организују. (меморијална, градска првенства и сл.). Као подлога за израду ових карата углавном је 

коришћена „стара“ карта размере 1:50 000 која је увећана и дорађивана на делу на коме ће се одржати такмичење 

уз обилазак терена. Ређе су били према нашем сазнању, коришћени други извори као на пр. „Карта о начину 

коришћења земљишта“, 1:20 000 (за подручје Авале) и слични извори из Урбанистичких завода и др. Ове карте 

имају најнижу висинску представу, без коодината су и сувишног текста, који би се евентуално могао 

злопуотребити, као што се види на приложеној карти која вам достављамо.“ О целој проблематици најпре се 

расправљало на Главном одбору ПСЈ 24.04 1976г. који се сагласио да је ово једини пут и начин код обраћања за 

мишљење или сагласност за израду таквих карата. 

Биће потребно пет година да све што је унето у овај захтев и буде реализовано. 

Терени Андревља, гледајући у ужем смислу неколико километара око самог одмаралишта РВИ Војводине, а шире 

то је потез преко Дебелог цера, Хајдучког камена и Вармечког чота, добиће 1982 две нове карте. Најпре ће четири 

реамбулатора из једног од  водећег мађарског оријентиринг клуба ПВСК из Печуја уз моју „асистенцију“ и Славка 

Асака  (то су нам уједно били и први практични часови на терену), у марту месецу завршити рад на карти размере 

1:10 000/5, јужног дела овога потеза до гребенског пута, ближе Летенки за потребе одржавања 4. међународног 

ЈАСА Дунавског купа. За штампу је ову „десетицу“ припремио Славко Асак који ће за неколико месеци имати још 

тежи задатак. Потребно је било нацртати (прецртати са војне) карту размере 1:25 000/10, подручја од преко 20 

км2, (где су границе на западу биле на потезу Трешњевца, истока Црвеног чота а на југу шумовити део Фрушке 

горе који се протезао од Ђурђевца до Шуљамске главице), за потребе одржавања Екипног првенства Југославије. 

Новим правилником о одржавању ПОТ ПСЈ, усвојеним пре три године, поред стандардне размере 1:50000/20м 

дозвољава се употреба и двадесет петица или популарно званих – специјалке. Њих нисте имали у могућности да 

набавите. 1980 године ПСХ као организатор државног првенства на Петеховцу, припремио карту 1:20000, са 

топографским знацима који су били хибрид  стандардних војних и специјализованих оријентиринг карата . Карта је 
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била лако читљива и можда би примедбе а касније и жалбе на размеру карте првенствено оних екипа који су томе 

тражили оправдање за свој слаб резултат и биле у већем броју да сам организатор није погрешно поставио КТ 

баш на делу где појединци треба да се споје и формирају екипу што је од Такмичарске комисије захтевало 

вишечасовни рад како да се тај проблем, због бројних жалби које су пристигле, што боље реши  у спортском духу. 

Предраг Затезало као председник Комисије за оријентацију ПССВ уз помоћ својих сарадника организоваће 

дводеневно такмичење 18-19-09.1982г. ПОТ ПСЈ на врхунском нивоу. Њему али и мени остаће велики жал због 

несупеха сениора „Стражилова“. Након убедљивог вођства првога дана, други дан најбољи појединац ове екипе, 

поред Ђорђа Вуковића и Мирка Шарића, Јосип Дућак губи концентрацију и на теренима око коте 232 под Дебелим 

цером не проналази правовремено своју контролну тачку. Неће ме утешити ни онај сјајан успех мојих пулена-

нештинаца у све три такмичарске категорије. Након официјелног извештаја у „Нашим планинама“: У суботу и 

недељу 18 и 19 септембра одржано је на Фрушкој Гори у организацији ПСЈ оријентационо такмичење у категорији 

сениора, сениорки и омладинаца. Учествовале су екипе из свих република и покрајинских планинарских савеза, с 

тим да су по први пут наступиле сениорке и омладинци. Много занимљивији увид у тај велики спортски догађај на 

Андревљу пружиће вам  чланак  спортског уредника  новосадског „Дневника“: 

"Првенство Југославије у планинарском оријентационом такмичењу одржано у Фрушкој гори 

ПРОПУСТИЛИ ПРЕДНОСТ ДОМАЋЕГ ТЕРЕНА 

Очекивало се да ће војвођански такмичари имати више спорстке среће – Образ, поново осветлали оријентацисти 

из Нештина 

Протеклог викенда у Фрушкој гори, на теренима око Андревља, 

одржано је 32 по реду првенство државе у планинарском 

оријентационом такмичењу. На старту се окупило 20 екипа сениора из 

свих република и Војводине које су на својим квалификационим 

такмичењима стекле право да се надмећу за наслов најбољег у 

држави. Војвођански представници, две екипе из Нештина и једна из 

Сремских Карловаца важиле су за фаворите, јер су им фрушкгорске 

падине биле познатије од гостујућих екипа. Ту предност домаћини нису 

искористили. У категорији сениора прво место припало је члановима 

Планинарског друштва Авала из Београда, други су такмичари 

Јахорине из Сарајева, а треће место освојила је екипа Нештина. Ове 

године први пут је одржано првенство државе у планинарској  

оријентацији за омладинце и жене. У свакој категорији наступило је 

седам екипа из Словеније, Хрватске, Црне Горе и Војводине. Шампион 

државе у јуниорској категорији постале је екипа Нештина а на друго 

место су се пласирали планинари из Брежица, а трећи су такмичари 

кулског Хајдука. Међу женама најуспешнија је била екипа Авале из 

Београда, на друго место пласирале су се такмичарке загребачког 

Сљемена, а треће Нештинке. На крају такмичења контролор савеза 

Мухамед Хаџиабдић се најпохвалније изразио о домаћинима." 

Ово је прво такмичење за првенство државе у планинарском оријентационом такмичењу на коме није било 

никавих примедби на тајност задатка, тачност постављених контролних станица и на карти и на терену. Додуше, 

чуо сам од неких такмичара, да им се чини да је стаза оба дана била релативно кратка, а контроле лаке за 

проналажење. Заборавили су међутим, да је карта коју су припремали војвођански планинари до сада била 

најбоља и најтачнија. А то је и те како важно за сналажење на непознатом терену. Председник Комисије 

Планинарско смучарског савеза Војводине за оријентациона такмичења Предраг Затезало објашњава доста слаб 

пласман екипа из наше покрајине: „Нештин је трећи у држави и то је одличан резултат. Међутим екипа 

сремскокраловачког Стражилова није овога пута имала спортске среће и Јосип Дућак се „закуцао“ на једној 

контроли таман толико да са првог падну на шесто место. Пласманом омладинаца треба и те како бити 

задовољан. Прво и треће место у овој категорји је одлично. Не треба међутим, сметнути с ума и да је друго место 

освојила екипа из наше покрајине, омладинци Стражилова су други али су ишли ван конкуренције јер се на 

квалификацијама нису пробили до трећег места, али су зато пре десет дана били најбољи у Србији. Што се тиче 

девојака редослед је очекиван. Иначе сениори су своју стазу дугу 35 километара прелазили екипно и појединачно, 

а омладинци и жене своје деонице само екипно.“ 
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Спортско-топографска карту Андревља користиће неколико пута Мирослав Венчеловски из ПСД “Жељезничар“ –

Шид за одржавање појединачног такмичења „Трофеј Срема“. Једно такмичење, које се одржавало крајем лета и 

представљало генералну пробу за јесење трке,  пружило је  прилику војвођанским оријентирцима да се упознају 

са дотле  „нетакнутим“, а за оријентиринг веома занимљивим теренима Фрушке горе, који се протежу северно и 

јужно од Јабуке. Касније ће она бити и основа за израду спортских карата 1:10000 које је одлично, са минимумом 

одступања изохипсе и пута, израђивао Венчеловски, техником сито штампе. 

Почетак такмичарске сезоне у Војводини 1986 године,обележила су два успешна појединачна такмичења која су 

се бодовала за покрајинску лигу (Меморијал Саве Јеркова и пробој Сремског фронта) на картама 1:15 000/5м. 

(Ђипша) и 1:10 000/5м (Липовача) по ИОФ стандардима. Одмах је следило и екипно првенство Војводине, као 

квалификационо за државни шампионат, одржано је на Андревљу 27 априла 1986 године. Учествовало је 60 

такмичара из 8 друштава и клубова САП Војводине у три такмичарске категорије - сениори, јуниори и жене. Осим 

такмичара у званичним категоријама ово је била прилика да се 40 пионира полазника школе оријентације из 

Новога Сада, Врдника, Нештина и Сремских Карловаца покажу стечено знање на једној кружној стази око 

одмаралишта на Андревљу и уједно бодре своје клупске другове на првенству. Такмичари су имали на 

располагању топографску карту размере 1:25000/10 

која је по своме садржају квалитетнија од многих на 

којима су се до сада одржала Првенства 

Југославије али ипак недовољно садржајна за 

млађи узраст. Данак неискуство на овој врсти 

класичних такмичења по застарелим правилницима 

и картама који морају бити баш ове размере 

највише су искусили оријентирци у јуниорским 

категоријама.  

1987 годину терени Андревља требали су да добију 

ново рухо, карту по светским стандардима, за 

потребе 9.међународног Дунавског купа. Заједно са 

Славком Асаком сам током летњих месеци походио 

ове терена и кренуо у реамбулацију са подлогом коју је представљала ОДК размере 1:5000 иста она коју ће 

користити и чешки реамбулатори 2009 г. Славко је сјајно нацртао део од јужних падина Реметице ка долини Дуге 

луке и одмаралишту на Тестери. Мене није красио такав квалитет у теренском раду али сам био изузетно упоран 

и стигао сам у реамбулацији све до жичаре на Дебелом церу. Проблем ми је задавао један мали део на јужним 

падинама Средњег брда око самог одмаралишта до пута који је водио ка каменолому. Данима сам корачао тих 

тристотинак квадратних метара терена али нисам добијао адекватан цртеж. Да се то радило о стрмијем делу 

сузио бих мало гребене, скупио или развукао изохипсе и оријентирац у трку то не би одмах уочио. Али то је био 

један благи, „китњаст“ терен са чистом шумом, где се серпентинско пружање сваке изохипсе одмах уочава, терен 

на коме сам, касније, много пута трчао на такмичењима и тренинзима и из било ког правца да сам долазио чинио 

ми се увек другачији. Чинило ми се да је Петр Цигош, 2009 године, овде могао и да нагласи изохипсу а овде мало 

да продуби долину а тамо дода малу купу како би истакао значај једног узвишења да би следећи пут када сам 

пролазио само рекао: „Па ово је сјајно“. Карта са нашим именима као реамбулаторима није се никада нашла у 

рукама такмичара. 

Септембра 1990 године је би последњи велики скуп југословенских оријентираца у оквиру 26.екипног првенства 

Југославије који се одржао на Андревљу и последњи пут да се у рукама такмичара нашла двадесетпетица овога 

дела Фрушке горе. Наступило је 18 такмичарских екипа а најуспешнију су били Карловчани из ОК “Стражилово“ у 

саставу Ђорђе Вуковић, Јосип Дућак и Предраг Чавић. Овога пута Јосип Дућак је у потпуности доминирао и донео 

најдрагоценије поене својој екипи. Већ првога дана такмичења постигао је најбоље време преласка стазе са 155 

минута а за њим је следио Милан Бачанац који је наступао за Нови Сад са 160 минута док су их у стопу пратили 

два Загрепчанина из Максимира, Ловренц и Канишки са 172 минута. Без обзира што је већ одавно почео да 

наступа за ветеранске категорије Вуковић је прешао своју деоницу за 176 минута. Свакако да је најтеже било 

Предрагу Чавићу који се још увек такмичио у јуниорској категорији али његових солидних 214 минута је допринело 

великом тријумфу карловчана и шампионској титули. 

Наставиће се... 

Борислав Стевановић 
 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1381 

ДРАЈ ТУЛИНГ 
 

Драј тулинг, нова такмичарска дисцплина Планинарског савеза Србије из месеца у месец привлачи све већи број 

заинтересованих пењача. Драј тулинг је симулација пењања на леду, одвија се са истом опремом (алати и 

дерезе), али на сувој стени. Такмичење које је прошле године по први пут организовано у Србији, у Овчар Бањи 

било је најпосећеније и највеће такмичење регионалног словеначко-хрватско-српског купа. 

Такмичари су били изузетно мотивисани, те је Србија успела да оствари историјски успех и домогне се екипно 

првог места у регионалном купу 2017. године. Спрема се нова сезона такмичења (регионални куп, европска и 

светска пренства), а како би свим заинтересованим приближили ову дисциплину и упознали их са правилима 

такмичења у Србији смо први пут организовали драј тулинг радионицу.  

За викенд 22. и 23. септембра СПК Пентрах је у сарадњи са комисијом за 

драј тулинг и такмичарско пењање у леду био организатор и домаћин 

драј тулинг радионице. Радионица се одржала у Кикинди, у просторијама 

клуба где је изграђен и посебно за драј тулинг опремљен тренажни 

полигон, болдер. Вођа радионице био је тренер клуба, као и тренер 

репрезентације Србије у пењању на леду и драј тулингу, Лаза Радивојац. 

Радионици је такође пристуствовала и селектор репрезентације Данијела 

Бабовић. Циљ радионице био је упознавање са дисциплином драј тулинг 

и такмичарско пењање на леду, демонстрација основних и напредних 

техника, тренинг, упућивање у основе тренажног процеса, размена 

искуства и дружење. На радионици је учествовало укупно 11 такмичара, 

тренер и селектор из 7 клубова из Србије. 

Посебно радује чињеница да су се поред 

искусних драј тулинг такмичара 

придружили нови заинтересовани који су 

имали прилику да уче од најбољих и 

прошире своје пењачко искуство. 

Почетници су пењали у олакшаним 

условима, због принципа постепености, 

те су тако вежбали само са алатима, а 

без дереза. Поред основних техника, имали су прилику да науче и специфичне 

технике, извођење фигура четворке  и деветке.  Они који су први пут пробали 

драј тулинг били су видно одушевљени, стрпљиви и спремно су упијали сваки 

савет. Неуморно су вежбали, а на крају дана савладани умором изразили су 

задовољство за несебично помагање од стране  тренера, селектора и осталих 

такмичара.  

Искусни такмичари су од тренера добили савете за организацију тренажног 

процеса, нарочито за темпирање спортске топ форме у односу на акутелни 

календар такмичења. Такмичари индивидуално спроводе тренажни процес, а 

заједничке припреме и провера тренираности одржаће се  13. и 14. октобра на 

драј тулинг радоници у Словенији. 

Радионица је протекла у спортској атмосфери, међусобном подржавању и лепом 

дружењу. Организатори су изразили изузетно задовољство понашањем учесника 

и наду да ће се ова позитивна пракса наставити следеће године, те да ће 

радионица имати традиционалан карактер. Захвалност дугујемо Планинарском 

савезу Србије и комисији који су препознали значај идеје ширења и популаризације ове перспективне спортске 

дисцпилине. Такође, хвала свим учесницима што су својим пристуством увеличали овај значајан спортски догађај. 

Сезона драј тулинга и такмичарског пењања на леду ускоро почиње. Следеће што нас чека је драј тулинг 

радоница у Словенији (Загорје на Сави), 13. и 14. октобар, затим прво коло СХС купа у Овчар Бањи 3.новембра. 

Ускоро ће бити објављен целокупан календар СХС купа где ће сви заинтересовани имати прилику да учествују и 

придруже нам се. 

Катарина Мановски 
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IV Čiker mtb dan 

KAMENA GORA - KAD ŠUMA ŠAPUĆE U RITMU KIŠE 
 

Smejem se, a baš i nije smešno: kiša celu noć natapa zlatarske šume, tamno nas je nebo pritislo sa svih strana ali se mi 

ipak “laktamo”, ne damo se, možda pravimo i faulove u odbrani, ali i čekamo trenutak za kontru. Napuštamo hotelski 

kompleks “Panorama” iznad Nove Varoši u četvrtom Čiker - maratonskom danu pod punom protukišnom opremom.  

Naš cilj za današnji dan je Kamena Gora; ima do tada o-ho-ho, pa haj’mo redom: prvih nekoliko kilometara je asfaltna 

deonica, ali ubrzo skrećemo na kombinovani – makadamski i zemljani šumski teren. Mnogo je vlage, sve što je živo i diše 

isparava i pravi vrlo neugodnu sumaglicu. Pravim je i ja dok se sve vreme vožnje postepeno penjem preko Vodene 

Poljane; ne znam da li mi je više problema stvarala kiša koja je neprekidno kvasila moje naočare neophodne mi za bolji 

vid na daljinu, ili moj dah koji je maglio stakla. Sve skupa mi je bila ogromna smetnja za nesmetan i bezbedan prolaz kroz 

šumu punu vododerina i nasutog makadama. Propuštala sam ostale maratonce ispred sebe rečima da ću ja to polako jer 

sam tako sigurnija. Ionako skoro ništa ne vidim. Čuo je to i Peđa koji se u jednom trenutku našao pored mene, a već u 

sledećem me “poveo” rečima: “Gledaj kuda vozim, idi slobodno iza mene, biraću najbezbedniji prolaz”… Uuuuu…. Peđa, 

kakav si čovek, ovo je bilo odlično iskustvo, a promašiti te nisam mogla – ogroman čovek, a pritom i ljudina. Hvala!  

Prolazimo pored Šumarske kuće i već se unapred radujem crkvi-brvnari koja je odmah tu, iza ćoška. Crkva je podignuta u 

slavu svetim mučenicima besrebrenicima Kozmi i Damjanu; izgrađena je od drveta, a donji deo bez ijednog eksera – 

uklapanjem. Samo sam delić sekunde bila u dilemi da li da zastanem ispred ulazne kapije; već u sledećem trenutku me 

bilo sramota što sam tako nešto mogla i da pomislim! Stala sam jer ovo mesto u svojoj mirnoći leči i osnažuje, a ta i 

mentalna i fizička snaga su nam za nastavak ove vožnje i te kako potrebni. Uspela sam i nekoliko fotografija da napravim, 

jednu i s Francom – Slovencem, zatekli su se tu i kamermani RTSa, interesantni smo im u tim nesvakidašnjim trenucima, 

a zatim nastavih pedalanje kroz šumu. Prelepi četinari kao da su mi nešto šaputali, a kako i neće – pa poznaju me i od 

prošle godine, i pretprošle. Već smo dobri drugari. Zaista uživam, bez obzira na kišu i hladnoću.  

U jednom trenutku mi se pridružila Nataša te smo zajedno nastavile da vozimo na nešto zahtevnijem spustu. Povremeno 

smo pravile pauzu da se pridružimo maratoncima koji su stali ili da malo predahnu ili da reše neki tehnički problem na 

biciklu: uglavnom su to bile izbušene gume ili neposlušni menjači. Čule su se i psovke, ali odmah iza toga i smeh: padovi 

su bili bez posledica i mogli smo i da se smejemo. Po izlasku na asfalt kreće vrtoglavi spust prema Prijepolju. Ne bi to bio 

nikakav problem da je put suv, ali bio je problematičan tako mokar i klizav. Dosta padova, proklizavanja, ali sve sa 

srećnim završetkom.  

Ulazimo u grad i idemo prema Domu kulture. To da je velelepna građevina u centru Prijepolja baš toliko „kulturna“ ne bih 

možda nikad saznala da nas njen direktor onako promrzle nije još više „ohladio“ rečima: „Ovo je Dom kulture, a vi se niste 

najavili, pravite haos i ne možete ovde da budete“! Kakav dosadnjaković, bolje bi mu bilo da nas je ponudio šoljom čaja 

da se ugrejemo; lako je ljude koji su već na mukama dopunski provocirati, kupi im cipele – to bi bila akcija! Pored Doma je 

kafić i svi smo se složno tamo „prebacili“, malo predahnuli i nazdravili nastavku vožnje. Nas nekolicina odlučujemo da 

krenemo što pre kroz Prijepolje i pravac prema Kamenoj Gori. Složno pedalamo i negde ispred mosta gde smo prelazili 

Lim čekali su nas naši prijatelji Krle i Mirela. Oni u Prijepolju žive, negde baš u blizini mosta, i svake nam se godine 

pridruže na maratonu. Ovaj put sam baš bila fascinirana da po ovakvom hladnom i kišnom danu nisu odustali od svoje 

namere da s nama voze do Kamene Gore. Ispostavili se kasnije da su i mnogima pomogli da lakše prebrode današnju 

vožnju u zaista vrlo specifičnim okolnostima.  

Nije to sve. Ubrzo po napuštanju Prijepolja sustiglo nas je policijsko vozilo: naravno, to je naš prijatelj Vjeko! On nas 

svake godine dočeka i isprati kao pravi domaćin, pomogne onima koji eventualno imaju problem, uvek ohrabri i doprinese 

pravoj sportskoj atmosferi. Vjeko je, zajedno s Krletom i Mirelom, jedan od organizatora i promotera Jadovničkog 

ultramaratona i veliki zaljubljenik u prirodu, te sam zaista ponosna na naše drugarstvo. Ovaj naš susret nije mogao da 

prođe bez zajedničkog fotografisanja bez obzira na silnu kišu i to što sam telefon jedva nekako izvukla iz gomile kesa i 

torbuljka na guvernali. Vožnju nastavljam sad već s problemima tehničke prirode, ali vidim da se i drugi muče s ispranim 

lancima. Sipao ulje ili ne sipao dođe ti skoro na isto, jer već nakon desetak minuta si opet u problemu. Voda izbija sa svih 

strana, meša se s kamenjem i zemljom, pravi urnebesno lepljivo blato. Mokro, mokro, voda, gde god se okreneš svuda 

voda, bujice idu prema nama dok se sve više penjemo, odozgo se intenzitet kiše ne smanjuje, počinje i vetar da duva, a ja 

baš u inat svemu stanem uz jedno drvo i – fotkam! Ma, zar da prođem sve ovo a da nemam ni jednu fotku sa flekom od 

kiše, ni jednu sa zemljanom stazom koja se jedva od magle nazire? I, setih se prošlogodišnjeg maratona kad su nas 

pratile nesnosne vrućine i kada smo vapili za vodom! Vode, dajte vode: ni jednu kuću nismo prošli a da ne pitamo za 

vodu. Kakvog li paradoksa! Ovo sad ispade kao neki šok-tretman, da se oslobodimo ondašnjeg vapaja za vodom…  
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U kakvom sam magnovenju bila ja i ne znam, ali je sve to nekako i išlo. Malo vozim, malo guram zbog lanca koji me 

ukopavao u mestu, i tako dođoh do jedne raskrsnice na kojoj je stajao Vlada, dečko iz organizacije maratona, sa spiskom 

u jednoj ruci i kišobranom u drugoj. „Koji si broj?“ – pita me. To u stvari znači pod kojim sam brojem prijavljena na 

maraton i koje su mi oznake na prtljagu, jer prema tom broju i smeštaju za koji sam se prijavila će me i moje stvari čekati. 

„Pedeset dva!“ – rekoh. „E, ti onda ideš ovom levom stazom. Imaš još nekoliko kilometara uzbrdice makadamom, kroz 

šumicu, i dolaziš do zaseoka Guvnište na 1270 mnv. U etno-kući je Golub i on će te dalje usmeriti“. Oooohhhhh… Pa, 

dobro, uspeću ja, nije to ništa strašno, tu sam, blizu, još samo malo… A sve vreme se nadam da je Sneža već pristigla u 

to Guvnište, da nam je smeštaj pristojan i… i da je toooplooooo! Želim da je toplo.  

I, konačno stigoh do etno-kuće opasane drvenom ogradom. Stojim na raskvašenoj zemlji, bare i blato na sve strane, iz 

kuće izlaze Golub i čovek koji me vodi u apartman-kolibu „Breza“. „Tamo su već jedna devojka i mladić“, reče mi. Devojka 

je Sneža, to je ok.. Ali, koji mladić… Dolazim do trema ispred „Breze“ i vičem: „E-heeeejjj, ima li koga“? „Evo, ja sam tu, ali 

ti moje ime neće ništa značiti jer se ne poznajemo“. Vidi stvarno – muški glas! Otvaraju se vrata i mladić go do pojasa, 

samo u biciklističkim gaćama, stoji na ulaznim vratima. Brišem naočare, pa ih skidam, trljam oči, nije magija, a i šta se 

čudim, uvek je u ovim mtb vožnjama mnogo više muškaraca nego žena. Setih se i gazdarice iz hotela „Faraon“ u 

Pljevljima kad je zadivljeno gledajući u „naše“ bicikliste iskreno uzviknula: „Uuuuu… Dobri vam ovi vaši“! Jesu dobri, fini, 

zgodni, pametni, sve to, ali je Milorad ipak otišao da smeštaj traži u etno-kući. Sad pred mene izlazi Sneža. I ona se 

raskomotila, a čim sam ušla u dnevnu sobu sve je bilo jasno: dakle, naložila je pećicu tako da je grejala i okolne livade! 

Naravno da se nisam bunila već poskidala sve mokro sa sebe, suvo ionako ništa nije bilo, popila jednu Snežinu ljutu 

domaću i pravac pod vruć tuš. U međuvremenu stiže i Nataša. Kaže da je dok se približavala kućici samo jednu mantru 

ponavljala i nadala se da smo nas dve već tu…  

I, sad, na zdravlje draga Nataša, Snežo, Ana, Lidija, Gorane, Keni, Ježo, Dejane, Brano, Dule, Zlajo, Bobane, Milena, 

Miloše, Bane, Dragane, .. svima na zdravlje, sve je dobro prošlo, svi smo stigli zdravi, veseli, super-raspoloženi! Ma, 

verujete li vi u to? I, verujete li da je, kad smo otišli na zajedničku večeru u etno-kuću, prva osoba na koju sam „naletila“ 

bila – ko? Tatina princeza Anka! Jeeeeeeeee, Anka, idemo dalje, bravo divna devojko, tako se to radi, ne odustaje se 

tako lako od svojih snova!  

Emira Miličević 
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PAMIR, LENjIN PIK 
 

Krov sveta – tako uglavnom prevode naziv planine Pamir. Pamir je planinski venac koji se prostire kroz Tadžikistan, 

Kirgistan, Kinu, Avganistan, Pakistan i deo je planinskog sistema Himalaja. Na ovoj planini se nalazi nekoliko vrhova koji 

dosežu visine preko 7000 metara iznad nivoa mora. Jedan od tih vrhova je i vrh Ibn Sina. Ibn Sina je bio filozof iz X i XI 

veka i po njemu je nazvan ovaj vrh posle raspada Sovjetskog Saveza, ipak mnogo poznatiji i naziv koji se uglavnom 

koristi među planinarima je „Pik Lenin“. Nalazi se na granici Kirgistana i Tadžikistana, visok je 7134mnv a penje se sa 

Kirgistanske strane. 

Srpska ekspedicija „Lenin Peak 

2018“ je nastavak težnje 

planinarskog saveza Srbije da 

napravi selekciju mladih planinara 

koji će kroz nekoliko godina 

postepeno napredovati do vrhova 

preko 8000m. Tako mi je pripala čast 

da budem jedan od četiri penjača 

kojima se pružila prilika da penju 

jedan od najviših vrhova sveta. 

Ekspediciju su sačinjavali Milivoj 

Erdeljan (vođa ekspedicije), Radomir 

Mikić (vođa uspona), Jelena Jovišić, 

Slavenko Božić i ja. Celo putovanje 

je trajalo 22 dana a 17 dana smo 

proveli na samoj planini. Iako period 

deluje prilično dug, po planu imali 

smo samo jedan rezervni dan, svi 

ostali dani su bili rezervisani za 

određene aktivnosti. Verovatno se pitate zašto je potrebno 17 dana da se popne i spusti sa jedne planine?! Osnovni 

razlog je njena visina, čovek koji dođe sa 80 metara nadmorske visine na 3600m, na kojoj je bazni kamp, već oseća 

tegobe koje uzrokuje niži atmosferski pritisak i razređen vazduh sa manje kiseonika. Planinar da bi nastavio dalje, na veće 

visine, mora da se aklimatizuje, da se navikne na nove uslove, a to zahteva vreme. Pored toga i najjači planinari ne mogu 

danima da penju bez odmora, tako da posle dva vezana dana penjanja uglavnom se pravi bar jedan dan odmora kako bi 

se telo odmorilo. Povećanjem nadmorske visine, uticaj visinske bolesti je sve jači a telo se brže umara i teže odmara... Na 

visini od 7000m u vazduhu je svega 40% kiseonika od onog na nivou mora. 

Lenjinov vrh se penje od baznog kampa i preko tri visinska kampa (c1, c2 i c3). Bazni kamp se nalazi na visini od 

3600mnv, C1 na 4400, C2 na 5300 i C3 na 6100. Na usponu od kampa do kampa, svaki segment je specifičan, težak i 

zanimljiv za sebe. Put od baznog kampa do C1 je najduži i planinari na ovoj deonici nose najviše opreme. Staza je duga 

oko 10km i proteže se kanjonom glečerske rečice. Put nije naročito opasan, nekoliko strmijih sipara i prelazak preko 

nabujale reke su najveće opasnosti. Predeli su lepi, tlo menja boju svakih nekoliko kilometara tako da se preliva iz sivih, 

modrih pa do crvenih tonova. C1 se nalazi na obodu glečera a put do C2 vodi kroz sredinu glečera koji je ispresecan 

pukotinama. Ovo je i najrizičniji deo uspona, pored pukotina koje se konstantno otvaraju i kriju ispod snega, možda i veća 

opasnost vreba od lavina koje su skoro svakodnevne, neke od njih se spuste i preko staze kojom idu planinari. Baš zato 

ovaj deo puta se prelazi što ranije, kreće se noću, pre nego što sunce krene da otapa sneg. C2 se nalazi sakriven iza 

jednog grebena, na ledopadu. Ovo je najneudobniji kamp, šatori se postavljaju na strmini i podloga se konstatnto kruni i 

klizi. Ispod snega i kamenja je led koji dodatno otežava kretanje na strmom terenu. Kada je vedro vreme sunce toliko usija 

šatore da je skoro nepodnošljivo, zbog toga ovaj deo planine zovu i tiganj. Dalje staza vodi do C3, distanca je ubedljivo 

najmanja ali izuzetno teška za popeti, usponi su valiki a sneg dubok, pored toga visina od 6000m dodatno otežava 

kretanje. C3 je kamp iz koga se kreće na završni uspon, nalazi se na temenu zaobljenog uzvišenja. Mi smo u njemu 

proveli tri dana pre nego što su se ostvarili vremenski uslovi za uspon. Sneg je konstantno provejavao a vetar u naletima 

šibao šatore. Imali smo samo jednu priliku da izađemo na vrh koju smo morali da iskoristimo. Po prognozi prestanak 

padavina i zatišje vetra je bio najavljen od noći 13. avgusta do podneva 14. posle toga se očekivalo opet nekoliko dana 

lošeg vremena. 
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Završni uspon, treba popeti oko 1300m visinske razlike, od C3 sledi 

prvo spust na sedlo pa onda uspon do vrha. Jelena je dobila 

temperaturu i ne može na uspon, Radomir odlučuje da ostane sa njom i 

da joj pomogne da se spusti u niži kamp. Slavenko i ja u 2 sata ujutru 

krećemo na uspon. 

Noć je vedra i zvezdana, duva slab vetar i neverovatno je hladno. 

Toliko hladno da svako skidanje perjanih rukavica izaziva gotovo 

momentalno kočenje prstiju. Zato smo sve pripreme obavili u 

skučenom šatoru, samo je montiranje dereza moralo da se odradi 

napolju i to iz više puta kako nam se prsti ne bi smrzli. Prvi deo uspona 

se ide noću, sviće oko 6 sati i jedva smo čekali da izađe sunce i koliko 

toliko nas ugreje. Negde u svitanje odlučujemo da se razdvojimo jer 

sam imao nešto brži tempo od Slavenka i nismo mogli da se uskladimo, 

on da se ne umara a ja da se ne smrzavam. Dalje nastavljam sam. 

Prestigao sam nekoliko drugih grupa planinara i nedaleko od vrha 

stigao do grupe koja je jutros prva krenula i prtila sneg ka vrhu. Dva 

rusa neverovatne snage su naizmenično prtila sneg dubine više od 

pola metra. Ići kroz ovako dubok sneg po ravnom i na normalnoj visini 

je teško, a u ovim uslovima to je opterećenje koje ne mogu ni da 

zamislim. Pred vrh sam toliko bio iscrpljen da sam se jedva kretao. 

Prsti na nogama i rukama su trnuli od hladnoće a kiseonika je bilo sve 

manje. Konstatno sam menjao ritam hoda i disanja kako bih mogao da se nadišem vazduha. Na kraju sam više odmarao 

nego što sam se kretao... Vrh mi se ukazao oko podneva, bio je na 200m od mene a ipak mi je trebalo čitav ih pola sata 

da dođem do njega. Slikao sam se pored Lenjinove biste, koja je na vrhu i simbolizuje vrh, izređao sam fotografije sa 

zastavama a onda požurio nazad ka kampu. Vremenska prognoza je bila tačna i oblaci su ponovo krenuli da se navlače 

preko planine. Planinari koji su bili sporiji nisu stigli da dođu do vrha, na žalost među njima i Slavenko kome je trebalo 

manje od 50 visinskih metara. U naredna tri dana smo se spustili u bazni kamp odakle smo preveženi u civilizaciju. 
 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1386 

Ljudi uglavnom pitaju kakav je osećaj izaći na tako 

visok vrh. Moj odgovor je da sam izlazak na vrh 

nije ništa spektakularno, to nije vrhunac emocija i 

euforije. Emocije me uglavnom stignu na delu 

uspona kada shvatim da ću uspeti da izađem do 

vrha, kada vidim da imam snage i da će mi 

vremenski uslovi dozvoliti da se popnem. 

Ekspedicija, pogotovo kada se izvodi u društvu 

dragih ljudi, kao celina  svega onoga što zajedno 

proživimo, čini jednu avanturu punu različitih 

emocija i iskustava koji su ustvari smisao 

planinarenja, vrh je samo cilj. 

Da bi se popeo vrh ove veličine potrebna je velika 

snaga, kondicija i iskustvo ali još veća volja. Moja 

volja i motivacija su bili neiscrpne zbog 

neverovatne podrške ljudi oko mene. Na žalost 

penjanje svetskih vrhova iziskuje i velike novčane 

troškove, zato želim da se zahvalim sponzorima 

koji su mi omogućili da uopšte imam priliku da 

penjem jedan ovako lep vrh. Srećan sam da sam 

opravdao očekivanja i da je cilj ostvaren.  

Nikola Bobić 
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Као и када почињу па стално имам утисак да нешто нисам добро урадио, тако и када се заврше, увек 

има фрку око писања извештаја јер се бојим да нешто пропустим да напишем. А заборавићу нешто 

сигурно јер је ово највећи спортско-рекреативно-филмско-музички-кулинарско-забавни догађај икад 

виђен у Чортановцима. Ово су: 

XIX ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 
 

Све је почело у четвртак 23 августа. 

Таман једне године почнем да се ломим 

око издвајања ЧортаФеста из програма 

Чаролија, када ме у супротно убеде 

гледаоци јединог филмског фестивала 

ове врсте на нашим просторима. Није баш 

да је на пројекцијама било људи као на 

премијери филма "Хајде да се волимо" 

али је број гледалаца приметно већи од 

ранијих издања фестивала. Да би то 

постигао, посегнуо сам за малим 

лукавством - жири је филмове гледао на 

самом фестивалу, а не пре њега у својим 

фотељама, свако за себе, како је раније 

био обичај, тако да су били "принуђени" да 

дођу у Чорту на пројекције. Па, нека је свако од њих повео по једну особу, нека сам ја исцимао још пар људи да се 

појаве на филмовима, и ето најгледанијег Чортафеста икада. А није да није било шта да се види. У два дана и 

укупно четири сата филмске авантуре, било је пуно узбуђења и акције. У четвртак, док су Чортановци још увек 

били мирно, тихо и неправедно запостављено излетиште, филмови су се гледали испред планинарског дома 

Козарица док смо у петак, другог фестивалског дана, услед најезде кувара и осталих гостију Дунавских чаролија, 

потиснути мало ниже према Дунаву, на плато испред ресторана Пијани Шаран. Другог дана се за биоскоп на 

отвореном тражила карта више јер је међу гостима који су планирали камповати испред планинарског дома, било 

и пасионираниг љубитеља седме уметности. У два фестивалска дана приказано је 30 филмова из четири земље, 

чиме је и овај Чортафест оправдао епитет међународног фестивала и на тај начин осигурао себи место у 

наредном издању Дунавских чаролија. 

Петак, 24 август, други дан Дунавских чаролија, почиње већ традиционалним сегментом програма - јурњавом. Оно 

што сам ја заборавио да урадим у својој безглавости решавају други чланови организационог одбора који полако 

пристижу у Чорту. Једног зовем да донесе ово, другог зовем да донесе оно јер сам оном првом заборавио рећи 

све што треба. А на крају и сам одлазим у Инђију да решим нешто треће, оно што сам заборавио да кажем првој 

двојици. Организација Чаролоија је јурњава. Све се ради на добровољној волонтерској бази а посла је толико да 

премашује волонтерске капацитете већине људи на које мислим да се могу ослонити. Има ту прекаљених 

ратника, оних што решавају ствари и без мога знања јер једноставно не покривам тај сегмент, али има и оних који 

немају свест о значају Чаролија, олако се прихватају обавеза али су на терену невидљиви. Мислим, буквално 

невидиљиви у смислу да од њих нема много користи. Али, из године у годину све нас је више и то нису само 

чланови ПК "Железничар-Инђија" већ и чланови других клубова и организација, који својим идејама обогаћују 

програм и помажу нам у њиховој реализацији. Оно што нередовни посетилац Чаролија може да закључи јесте да 

ја као нешто јурим по цео дан а ништа не функционише како треба. Међутим, из перспективе редовног учесника 

ове манифестације, јасно је да иза мене стоји тим, да успевамо све реализовати и да у тој борби да направимо 

догађај за памћење изгарамо до те мере да недељама касније надокнађујемо непроспаване ноћи и целодневно 

радно време. Проблем је у томе што ми као организатори таман дорастемо једној манифестацији а онда мени 

падне на памет новитет у програму. Због тога Дунавске чаролије стално расту и због тога ми као организатори 

стално напредујемо. 

Петак је дакле. У поподневним сатима почиње такмичење у спремању рибље чорбе. Котлиће је укрстило 17 екипа 

искусних аласа и гастронома. Са једне стране овај део програма се коси са мојим виђењем Чаролија док са друге 

стране итекао испуњава критеријуме. Рекли смо за сваког по нешто. Људе које видимо у петак у поподневним 

часовима   испред  планинарског   дома  Козарица,   сигурно  нећемо   видети  у  суботу   ујутру  на   истом   месту.  
 

 

 

Јесен 2018 



 

 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1388 

Разноликост програма, шароликост људи, судар разних интересовања, то је највеће 

богатство Дунавских чаролија. Осим тога, петак пре Котлића никада није био 

посећенији. И, мада тако не изгледа, овде нема много посла. Пошто смо током дана све 

припремили, вече у ишчекивању дегустације рибље чорбе даје нам простора да 

обавимо неке друге послове. тако се у току овог такмичења, паралелно одвија и други 

дан ЧортаФеста, док директор ВТЛ-а, са својим тимом, марљиво спрема материјал за 

сутрашњу трку. Те вечери се, осим рибље чорбе, на менију Козарице могао наћи и 

један паприкаш од меса дивљачи (само за најбрже међу најгладнијима) као и нудле 

нашег спонзора Индо фуда у 

неограниченим количинама. 

Да у таквим околностима нико није 

остао гладан, потврђује и ђускање 

до дуго у ноћ, уз ритмове ди џеј 

Милана Бабића који је својом 

музиком забављао госте. А кад 

сам већ код овог младог 

господина, да кажем да је момак из Сокобање са собом повео 

и акустичну музичку атракцију Леве ципеле, која, услед 

неповољних временских услова и из бојазни да не уништимо 

скупоцену концертну опрему није успела да се у пуном 

формату прикаже публици у шуми. Део свог репертоара су, 

међутим, у неколико сегмената током трајања Дунавских 

чаролија, ипак успели да демонстрирају, на одобравање и 

одушевљење публике. Остатак слободног музичког простора попунио је сјајни ди џеј Бабић који је разгалио масу 

ванвременским хитовима домаће и стране продукције. 

Субота ујутру, трећи дан Дунавских чаролија. Док 

трекингаши полаком пристижу, Сале почиње са 

спремањем свог, сада већ легендарног пасуља. За 

сваки нам део програма можете замерити али када је 

храна у питању, ту смо ван конкуренције. У суботу 

пасуљ са кобасицама прекаљеног кувара који већ 

годинама спрема ово јело гостима Дунавских чаролија. 

И то какве кобасице, ручно рађене на лицу места. нема 

лажи и нема преваре, чист квалитет. И ако нисте 

планирали да једете, не можете а да не пробате јер је 

мирис омамљујући а реакције конзумената обећавајуће. 

Ни недеља на заостаје када је квалитет хране у питању 

- Цветков паприкаш. А, верујте ми на реч, Цветко није 

тек тамо неки кувар. Он је име у свету кулинарства, са 

међународним искуством. Уосталом, на Салетовом пасуљу и Цветковом 

гулашу не треба трошити речи. Када иза вас остану празне ораније и 

казани, онда су речи сувишне. Наравно, куварска елита захтева и елитни 

одред помагача а ту смо исто јаки. Е, то је оно када ми неко каже "Не 

можеш све сам!!" Па ко је исекао онолико лука, ко је опрао онолико тањира, 

сипао онолико порција?! 

У суботу је почела и изложба планинарске фотографије. Опет слаб одзив, 

немам појма зашто. А има их који фотографишу, само што немају навику да 

у ранчеве спакују своје радове да их презентују на изложби. Има и оних 

којима је тај део дописа промакао. Да будем искрен, око овог се не 

ангажујем много јер мислим да је пар реченица у програму довољно. Који 

мејл више, која порука на фејсбуку више, могу помоћи у омасовљавању 

изложбе. Ето још једног задатка за следећу годину. 
 

 

 

 

 

Јесен 2018 



 

Путник број 104                                                                                                                                                                                                    страна 1389 
 

Каприоло крос кантри бициклистичка трка, одржана 

у суботу 25 августа, можда није била рекордна по 

броју учесника али зато јесте по одзиву квалитетних 

такмичара. Обзиром да се кампања за ову трку 

водила искључиво на фејсбуку, одзив од 30-ак 

такмичара је задовољавајући. Многи од њих су први 

пут учествовали на трци у Чортановцима а пошто су 

на циљ дошли пуни позитивних утисака, очекујемо 

њихов наступ и следеће године. Стаза којом се 

возило, дуга је 44 километара и идентична је великој 

стази ТЛС/ВТЛ. За љубитеље бициклизма изузетна 

траса у којој се смењују асфалт, макадамски путеви, 

шумске стазе и путељци, уз узбудљиву завршницу у 

чортановачкој шуми. Иако без велике висинске 

разлике, стаза је захтевна управо због тога што се подлога мења и од 

возача тражи час брзину, час вештину, час опрез. О томе да ни једном 

од бициклиста није било лако, говоре и следећи подаци: 5 или 6 

такмичара није успело да пређе целу стазу, избушено је 8 гума на три 

бицикла (то је оно што ја знам), имали смо два пада са једним 

напрслим ребром, једном поломљеном кључном кости и преко 10000 

динара штете на једном бициклу. О храбрости и јунаштву наших 

возача, најбоље сведочи прича Слободана Раића који је два 

километара пред циљ, на најтежем делу стазе, пао и поломио кључну 

кост, што му није засметало да се попне на победничко постоље као 

трећепласирани. Сви учесници трке су добили дипломе и учесничке 

медаље а тројица најбржих су, поред тога, добили и вредне практичне 

награде нашег спонзора Каприола. Крос кантри бициклистичка трка је 

једна од најатрактивнијих дисиплина у оквиру Дунавских чаролија и 

због тога очекујемо још већи одзив у њеним наредним издањима. 

Пошто се слегла прашина коју су 

бициклисти направили, стартовали су и 

трекери, у заједничком колу Трекинг 

лиге Србије и Војвођанске трекинг лиге. 

Понуђене су им три стазе, мала од 13, 

средња од 24 и велика од 44 

километара. Мала стаза се углавном 

кретала Чортановцима и није се много 

удаљавала од Козарице, док је на 

средњој стази крајња тачка била негде 

на Банстолу. Велика је ишла и даље, 

све до Стражилова, Манастира Велика 

Ремета и Крушедол, а онда се поново спајала са две краће стазе. Пошто такмичарима нисмо могли да понудимо 

планинске врхове са доста успона и спуста, определили смо се за шаролику стазу која ни једног тренутка није 

била досадна. До прве кт се иде шумским путем, следећа деоница је комбинација спуста и успона са много 

прашине и отвореног простора али и предивним грожђем које окружује стазу, трећи део је прави изазов за колена 

јер се ради о макадамском спусту и асфалтној деоници до Стражилова, чеврта деоница је права планинарска 

стаза која се на крају завршава спустом у Велику Ремету, пети део је лагано трчкарање по викенд насељу између 

Ремете и Крушедола, шести део је релаксирајућа долина до извора Убавац, седми део је јак успон и тврди 

асфалт, осми део наизглед мирна долина благог нагиба али са неравном подлогом која захтева додатни опрез, 

док у завршних 4 километара долази до експлозије и у мишићима и у емоцијама, јер вас очекује неколико јаких 

спустева и  успона, што  не  наилази на  велико одушевење  код већине трекера.  Свака до ових деоница има неку 
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своју специфичност, стаза због тога ни једног тзренутка није монотона а то 

је добра компензација за вишекилометарске успоне, на какве су навикли 

трекери из Србије, који су имали и највише примедби на стазу. Једноставно, 

људи нису навикли на овакав терен, што је, ако се гледа позитивно на 

ствари, добар разлог да учествују на трци и следеће године. Трекинг лига у 

Чортановцима је посебан доживљај на којем вам неће помоћи искуства са 

претходних стаза. Терен се само чини да није захтеван а многобројна 

скретања вам не дозвољавају да се опустите ни једног тренутка. Наравно, 

критике да стаза није добро маркирана ни овога пута нас нису заобишле али 

нас нису ни погодиле. Стаза је била одлично маркирана. Трекинг није 

атлетика и због тога он од такмичара захтева не само брзину него спретност 

и вештину сналажења. Ако сте само јурили, без да сте се освртали око себе, 

ако сте дозвољавали да вас низбрдица погура а да претходно нисте 

прочитали опис стазе или се осврнули на сваком скретању, па наравно да 

сте промашили. Срећом, критика је било мање него похвала, што је сасвим 

у складу са уложеним трудом. Како и не би ваљало када је половину стазе 

маркирао директор ВТЛ-а лично, када смо имали две контролне тачке са 

обученим припадницима Црвеног крста, цистерне са водом на два пункта (и 

воду на свим кт, наравно) дежурни мини бус на стази, финишерске медаље 

и дипломе на циљу и окрепе које су нас 

коштале више него сва уплаћена 

котизација за трку. Мислим да смо овим 

колом поставили високе стандарде у 

организацији Трекинг лиге а као резултат 

тога, добили смо шут карту из календара 

ТЛС за 2019 годину, под изговором да 

стаза није била добро маркирана, да су 

окрепе биле недовољне, да није била 

истакнута застава Србије и Планинарског 

савеза Србије на циљу и да се трекерима 

на старту нико није обратио исред клуба 

домаћина?! Наравно, то ни мало није умањило наше амбиције за следећу годину. И даље смо део ВТЛ каравана а 

верујемо да ћемо квалитетом и наше трекинг лиге и Дунавских чаролија, и следеће године успети да привучемо 

значајан број такмичара из Србије. 

Посебна занимњивост овог кола ТЛС / ВТЛ је венчање које се десило пред почетак трке. Младенци су се годину 

дана раније упознали управо на старту у Чорти а ове године су одлучили да своју везу озваниче опет у 

Чортановцима. Овај леп и романтичан тренутак је још један разлог због којег ће се ово коло трекинг лиге памтити. 

Љубитељи бициклизма одавно имају 

свој кутак на Дунавским чаролијама, 

трекерима је такође заувек 

резервисано место на манифестацији 

а од 2018 године својих пет минута су 

добили и пливачи. Први пливачки 

маратон одржан у оквиру Дунавских 

чаролија, а који се налази у 

календару Савеза за маратонско, 

даљинско и мастерс пливање Србије, 

наишао је на отпор код већине 

чланова организационог одбора 

Чаролија. Како и не би када се зна да 

је Дунав незгодна река са којом нема шале. Све је закувао наш млади члан клуба који се и сам рекреативно бави 

пливањем.  Залепио се за  маратон и не пушта.  И шта смо друго  могли  него да  му помогнемо.  Мислим, идеја  је  
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стварно одлична, дисциплина атрактивна, али ми смо хтели да стојимо по страни прве године па ако буде било 

све у реду, када видимо да опасности нема, онда да и ми заврнемо рукаве и припогнемо. Званично, ПК 

"Железничар-Инђија" није био организатор овог такмичења иако се маратон одржао у суботу 25 августа, дакле, у 

јеку Дунавских чаролија. А и било је најављено у званичном програму манифестације. Ништа мањим словима, 

ништа другачијим фонтом него што је била најављена било која друга дисциплина. Незванично, ми смо 

обезбедили медаље, дипломе, ручак свим такмичарима, судијама и спасиоцима. Следеће године би се лако 

могло десити да све ово из ставке "незванично" пређе у ставку "званично" мада то највише зависи од иницијатора 

маратона и његове спознаје да трка може бити квалитетно организована само у оквиру Дунавских чаролија. 

У недељу, псоледњех дана деветнаестог издања Дунавских чаролија, није било ништа мање живо него у суботу. 

Програм је отворило тридесетак пешака који су обишли Чортановачку трансверзалу. 10 километара дуга стаза 

претрпела је у неким својим деловима одређене неестетске корекције, које су се појавиле као последица 

деловања тешких машина. Иако је део стазе разорен услед радова на новој прузи, шума у Чорти је и даље густа, 

пријатна за шетњу и делује благотворно на душу и тело. 

5 коло лиге у планинарској оријентацији Планинарског 

Савеза Србије је стартовалои у исто време када и 

трансверзала. Терен у Чортановцима је од давнина био 

захвалан када су оваква такмичења у питању, у шта нису 

сумњали ни такмичари који су у великом броју дошли на 

такмичење из целе Србије. У својих деветнаест година 

постојања, нису прошле ни једне Дунавске чаролије а да 

се на овај или онај начин није одржало оријентационо 

такмичење. Ове године смо одлучили да уозбиљимо мало 

ствари и тако смо се нашли у такмичарском календару 

савеза. Занимљиво је да су на овим Чаролијама одржана 

чак два оријентациона такмичења, прво крос у суботу 

предвече а сада и ово, званично коло Савеза. Постављач 

стазе, легендарни Фруља, прописно је намучио своје 

колеге и квалитетно постављеном стазом отклонио сваку 

сумњу да ћемо се и следеће године у Чорти дружити са 

најквалитетнијим оријентирцима Србије. Добру атмосферу 

и на такмичењу и после њега, мало је покварио инцидент 

са девојчицом из Чајетине коју је ујео пас на стази. 

Срећом, наш стручни тим из Црвеог крста брзо је реаговао и девојчица се без последица вратила кући. 

У праисторији Дунавских чаролија, 

почетком 2000-е године, шах је била 

једна од првих дисциплина икада 

одржаних на Козарици. Ни сам не знам 

због чега смо га избацили из програма, 

можда смо превише били заокуљени 

другим активностима. Ове године се 

спортска игра на плочи на тријумфалан 

начин вратила у шуму. Заслуга за то 

припада Шаховском клубу из Инђије који 

је на себе преузео комплетну 

организацију али и добар део промоције. 

Козарица је идеално место за 

организацију турнира у шаху. Ретке су 

прилике када у природи, под отвореним 

небом и у лепом амбијенту, можете 

седети и уживати у својој омиљеној 

мисаоној игри. Ми смо то знали и раније а сада су до тог сазнања дошли и партнери из шаховског клуба, што је 

добра основа за наставак сарадње и у наредним годинама. 
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Одбојка на песку је још један производ сарадње између ПК "Железничар-Инђија" и појединаца који кроз ову 

манифестацију желе да реализује неке своје идеје. Овај турнир је и раније постојао у Чортановцима а иста екипа 

га и сада организује. Разлика је у томе што је датум фиксан, што смо уозбиљили мало ствари и што, поред 

локалних екипа, сада долазе и планинари као и сви остали учесници Дунавских чаролија. На плажи на којој су 

снимане сцене легендарног филма Варљиво лето '68, у недељу 26 августа, током целог дана, одржала се ова 

атрактивна дисциплина у којој су се забвљали и играчи и гледаоци. Чак ни облачно време није битно утицало на 

сјајну атмосферу, а у тим околностима освежење у Дунаву је био непотребан и ни мало паметан потез. На жалост, 

и овде бележимо један инцидент у којем је актер девојка из једне од екипа. Она је незгодно стала и у том доскоку 

поломила ножне прсте. 

Планинско трчање има најдужи стаж на Чаролијама али је у 

последње време остало у сенци Трекинг лиге. малобројни су 

они који после напорне суботње трке, имају довољно снаге 

за нов изазов. Атрактивност стазе је јак адут за све 

љубитеље планинског трчања али згуснут распоред 

Дунавских чаролија не оставља могућност избора. 

Планинска трка у будућности ипак није без шанси. 

Новоформирана Комисија за планинско трчање при ПС 

Србије даје наду да ће се ствари поправити, уз услов да 

уђемо у календар такмичења. Што се тиче овогодишњег 

издања трке, апсолутна доминација домаћих тркача у 

сениорској и ветеранској конкуренцији није случајност а 

такмичарима из других градова за олакшавајућу околност 

треба узети умор од претходног дана. Неки су у суботу 

трчали велику стазу Трекинг лиге а онда у недељу одрадили 

и додатних 6 километара по чортановачкој шуми.  

Дунавске чаролије су најзначанија манифестација ПК "Железничар-Инђија". Лично мислим да је и један од 

најважнијих догађаја у планинарском спорту код нас. Велики труд је уложен да би оне опстале и да би преживеле 

све ове године. Чортановачка шума, некада толико омиљена а данас неправедно запостављена, поново почиње 

да живи управо због Дунавских чаролија. У њој се тих дана сјати и много више људи него што их има у нашој 

евиденцији. Чуло се за Чаролије па људи долазе не само да се такмиче или уживају у неком делу програма, већ и 

из радозналости, да провере шта се то стварно дешава на обали Дунава. Повратак старе славе Чортановаца је 

један од наших главних циљева и успевамо у тој својој намери. Не може нас више спречити ни рушење 

железничке станице Чортановци-Дунав, ни лош асфалтни пут јер наши гости нађу начина да се спусте до 

Козарице. 

Све снажнија подршка коју имамо је доказ да радимо праву ствар. Ове године је Општина Инђија одрешила кесу 

када су Дунавске чаролије у питању. Нисмо били незајажљиви али смо добили све што смо тражили. Отворена су 

нам била сва врата на која смо покуцали. Јавна прдузећа у граду су средили зелену површину око планинарског 

дома,  обезбедили смо преко њих  цистерне са  водом за трекинг   лигу, озвучење, разглас,  логистичку  подршку и 
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решили још гомилу других ствари без којих Дунавсњке чаролије не би биле тако добро организоване. Наших 

пријатеља је било и у приватном сектору. Новчане донације су нам помогле да решимо многа питања а помоћу 

робних спонзорстава смо успели да подигнемо нека такмичења на виши ниво 

Поново успостављене везе са Црвеним крстом Инђије од прошле године, ове године су постале још чвршће. Са 

нама је била никад јача екипа која је умела и да се добро забави и да успешно одради све послове. На жалост, 

XIX Дунавске чаролије су забележиле неславан рекорд по броју повреда, што је са друге стране показатељ да су 

такмичења све озбиљнија а жеља за тријумфом све израженија. Поломљена кључна кост, два напрсла ребра, 

поломљени ножни прсти, ујед пса и посекотина и није велики број повреда у односу на број учесника 

манифестације, али је свакако рекорд на свим до сада одржаним Чаролијама. Занимљиво је то да, упркос 

инвазији стршљенова на целој територији Фрушке горе, ни у Чортановцима ни на њеним стазама није забележен 

ни један убод. 

Било је ту и других пријатеља Чаролија који можда нису били видљиви обичном учеснику манифестације али без 

чије помоћи се више не може замислити овај догађај. Ручак у суботу и недељу, медаље за такмичења, уређење 

стаза, логистика, опрема, иницирање и реализације неких делова програма... Не може се више ни попамтити шта 

су све појединци учинили за доборобит Чаролија а све само из љубави према Чортановцима и из жеље да нас 

подрже у нашој мисији. 

На крају ту су и чланови Планинарског клуба "Железничар-Инђија". Многи од њих се можда не могу похвалити 

неким високим планинским врхом али то им и није толико важно. Има их који су чланови Клуба само зато да би 

учествовали у организацији Дунавским чаролија и то је за сваку похвалу. Инђијски планинари дају све од себе 

како би манифестација протекла у најбољем реду. Недељама пре догађаја, интензивирају се доласци у 

Чортановце: сређује се дом, околина и стазе, све у намери да гостима направе што бољи доживљај. На самој 

акцији се скоро и не спава. Посла има колико хоћете. да ли је то помоћ куварима, кување кафе, пиће, одлазак на 

контролне тачке, административни или физички послови... Уз то, они проналазе снаге да са осмехом дочекају 

госте, своје истомишљенике из целе Србије па и шире. Енергија коју један просечни члан организационог одбора 

Дунавских чаролија, потроши у та четири дана, је огромна и њу имају само они који воле Чортановце, који 

препознају значај ове манифестације и који имају жељу да буду део ње. Када у недељу предвече останемо само 

ми испред планинарског дома, када дочекамо тренутак када можемо сести и предахнути, онда се тек схвати 

огроман посао који је урађен. Онда се почне колебати да ли и следеће године бити део свега овога. Али, неколико 

дана касније, негативне мисли се заборављају и следеће Дунавске чаролије полако почињу да се рађају. 

Могу вам се Дунавске чаролије чинити као претенциозан и аматерски покушај групе пријатеља да направе 

значајан спортско-рекреативни догађај, можете се разочарати када вам се учини да бомбастичне најаве не 

одговарају стварној слици из Чортановаца, може вас сва та фама око Чаролија нервирати до те мере да 

једноставно откажете свој долазак, али нам једно не може оспорити: Ово јесте ултимативни догађај каквог нема 

ни у Србији ни у региону, ово јесте вишедневна забава која вам пружа могућност и да покажете своје атлетске 

способности и да се опустите на плажи на Дунаву, ово јесте једини догађај који вам не пружа шансу да нађете 

добар разлог да не дођете. Искрени у својој намери да вас натерамо да заволите Чортановце, заказујемо вам 

нови састанак на јубиларним 20-им Дунавским чаролијама, крајем августа 2019 године. 

Владимир Банић 
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МЛАДОСТ НА ФРУШКОЈ ГОРИ 
 

У суботу 08. септембра 2018. године у Буковцу на 16. Буковачком планинарском маратону окупило се преко 500 

учесника. Учествовале су бебе које су очеви носили на леђима у носиљкама, деца предшколског и школског 

узраста са родитељима и учитељицама, студенти, старији љубитељи пешачења у природи. Поред учесника на 

Маратону било је и преко 130 учесника - такмичара на 7. колу Војвођанске трекинг лиге.  

Најмлађи и рекреативци шетали су и пешачили кратком стазом од 6,7км и основном стазом од 16,7 км. Такмичари 

су изабрали једну од три понуђене стазе: Малу од 23,7 км, Средњу од 35,6 км и Велику 46,4 км.  

Јутарњи пљусак утицао је на слабији одзив учесника. Прошле године било је око 1000 учесника. Пре старта киша 

је престала. Терен је на првој деоници ка извору „Вилина водица“ био блатњав и расквашен. У наредним сатима 

терен се просушио. Било је лепо сунчано време.  

Сви учесници су се похвално изразило о овогодишњем Маратону и 7. колу Војвођанске трекинг лиге. Организација 

и опремљеност контролних тачака била је на високом нивоу.  

Боривоје Вељковић 
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ISTRIJANI U PANONIJI 
 

PSD Poštar je imao zadovoljstvo da ugosti planinsku skupinu Slovenskog doma kulturno prosvjetnog društva Bazovica u 

Rijeci. Naime, predsednik njihovog društva, Darko Mohar nam se obratio putem mejla i izrazio želju da ih vodiči našeg 

Društva provedu kroz Novi Sad, Petrovaradinsku tvrđavu i kratku šetnju po Fruškoj gori, što smo mi naravno prihvatili. 

Njihov višednevni program se realizovao na prostoru Slavonije i Vojvodine. 
U sredu, 11. 09. 2018, po dogovoru, Borivoje, Siniša i Katarina dočekali su autobus iz Rijeke, kod benzinskoe pumpe NIS-

a, na Futoškom putu. Bilo je 10:00 časova kada smo se ukrcali u autobus.  
Naši gosti nisu mogli poželeti boljeg domaćina i vodiča! Vodeći računa na ograničeno vreme koje su naši gosti imali za 

posetu Fruškoj gori i Novom Sadu, a u želji da naši gosti vide i čuju što više, Bora je poveo grupu u panoramsko 

razgledanje Novog Sada iz autobusa. Prolazeći kroz Futošku i Jevrejsku ulicu, Bulevar Mihajla Pupina, Žarka Zrenjanina, 

Maksima Gorkog, Keja žrtava Racije i Bulevarom Cara Lazara, naši gosti su slušali o važnim znamenitostima Novog 

Sada: Jodnoj banji, Kasarni, Futoškoj pijaci, Sinanogi, zgradi Narodnog pozorišta, Gradskoj kući i „Katedrali“, zgradi Pošte 

i prvoj automatskoj telefonskoj centrali u Srbiji, Banovini - “Panonskoj lađi“ Dunavskom parku, Univerzitetskom 

kompleksu, sportskom i poslovnom centru „SPENS“, Limanskom parku....  
Prešli smo preko „Mosta slobode“ na 1255 km od ušća Dunava u Crno more i uputili se ka manastiru Beočin.  

Kod manastira Beočin, cela grupe se slikala nakon čega smo se podelili.  

Jedanaest pešaka je 

krenulo za Borom na uspon 

ka Crvenom Čotu (539 

mnv), dok je ostatak grupe, 

njih dvadeset i četiri, ostalo 

sa Sinišom da razgleda 

manastir Beočin, botaničku 

baštu i kasnije da se osveži 

u restoranu “Beli čin“. 

U Šetnju od manastira 

Beočin ka Crvenom čotu 

krenuli smo u 11:30. Grupa 

je bila homogena i lepo se 

kretala na stazi. Napravili 

smo kratku pauzu na 

Osovlju i nastavili ka 

Crvenom čotu, uz priču i 

šalu. Katarina je bila čistač, 

ili kako Istrijani zovu – 

metla. Stazu od oko 4 km 

savladali smo lakim 

korakom za oko sat i po vremena i na Crveni čot stigli oko 13:00 časova.  Dok smo pravili pauzu, uz zdravicu, grupa koja 

se autobusom prevezla do Crvenog čota nam se pridružila. Slikali smo se, malo odmorili i krenuli nazad prema 

Petrovaradinskoj tvrđavi.   

U 14:30 smo stigli u Podgrađe i Štrosmajerovom ulicom, pa stepeništem pored crkve Sv. Jurja, popeli se na plato kod 

sata. Bora je pričao našim gostima uz panoramski pogled na Novi Sad; kako se grad razvijao, o Katedrali, mostovima, 

pijanom satu na kome mala kazaljka pokazuje minute a velika sate, rodnoj kući Bana Jelačića, vojnoj bolnici i tri nivoa 

Petrovaradinske tvrđave. Obišli smo jedan lagani krug na gornjem platou tvrđave.  

U tom se i našem druženju primakao kraj. Razmenili smo kontakte i dogovorili da će u godišnjem kalendaru oba Društva 

za narednu godinu biti uplanirano druženje.  

U 15:30, baš kao po planu, naši gosti su krenuli putem granice.  

Bilo nam je zadovoljstvo voditi ovakvu grupu. Gosti su nam se, u autobusu preko mikrofona, obratili srdačnim rečima 

punim hvale o našem vođenju i domaćinstvu, uz nekoliko dugih aplauza. Poželeli smo im srećan put i skoro ponovno 

viđenje. 

Katarina Paljić 
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DOLOMITI 
 

Dolomiti, planinski venac u Istočnim Alpima, prostire se delom 

u provinciji Beluno, a ostalim, manjim delom, u provincijama 

Južni Tirol i Trentino (severoistočna Italija). Proteže se od 

reka Adiđe na zapadu do Pjave na istoku. U ovom 

planinskom masivu nalaze se brojni nacionalni i regionalni 

parkovi. U avgustu 2009. godine, Dolomiti su proglašeni 

prirodnom svetskom baštinom UNESCO-a. Za vreme Prvog 

svetskog rata, linija između italijanske i austro-ugarske vojske 

prolazila je kroz Dolomite. Mnogi ljudi posećuju Dolomite kako 

bi prošli via ferratama, zaštićenim putevima napravljenim za 

vreme Prvog svetskog rata. Nekoliko vrlo dugačkih staza 

vode kroz Dolomite, zvanih "Alte vie" (i.e. visoke staze). Za 

prelazak takvih dugačkih staza, numerisanih od 1 do 8, 

potrebno je barem nedelju dana hoda zbog čega se na 

njima nalaze mnoga planinarska odmorišta. Ime 

"Dolomiti" došlo je od poznatog francuskog minerologa 

Déodata Grateta de Dolomieua koji je prvi opisao 

kamen, dolomit, tip karbonatnih stena koji je uzrok 

karakterističnih oblika i boja ovih planina, poznatih kao 

"blede planine". 

Moja dugogodišnja želja je bila poseta Dolomitima. U 

maju sam isplanirala samostalni put, ali sagledavši 

rizike sam odustala. Zatim sam u više navrata 

pokušavala da nagovorim i druge planinare i penjače da 

se uputimo u tom pravcu, ali mi baš ništa nije polazilo 

za rukom. Nekad i društvene mreže imaju svoju dobru 

namenu, a to se pokazalo onda kada sam u planiranju 

odlaska na Dolomite napisala jedan status na 

“fejsbuku”, jer mi je bila potrebna jedna 

informacija, a onda mi se planinarski vodič Duki 

Popović obratio sa odgovorom. Kasnije sam se 

požalila da ne mogu nikako da odem na 

Dolomite, minimum 5 godina unazad, na šta mi je 

on odgovorio linkom za akciju “Dolomiti di Sesto”. 

Obradovala sam se! Baš je taj deo Dolomita ono 

što sam želela da vidim. Odmah sam se prijavila. 

Akcija je bila četvorodnevna, a polazak je bio 19. 

jula. Nisam imala informacije o tome ko ide sa 

mnom na ovu akciju, Dukija sam poznavala “sa 

drustvenih mreža”, znala sam da je planinski 

vodič i vodič via feratta, instruktor skijanja na 

Kopaoniku i instruktor veranja JNA, ali se nismo 

poznavali lično. Na ovu akciju nas je pošlo 

desetak i prve simpatije “pale” su već u putu. 

Ekipa je bila zaista dobra, ekipa sa harizmom i dobrom energijom. Želja da posetim Dolomite, proizašla je i iz činjenice da 

su se najveće revolucije u svetu penjanja i alpinizma desile upravo u tom regionu. 

Nakon penjanja ferate i noćenja u Mojstrani uputili smo se ka Dolomitima, odnosno ka Auronzu Di Kadore, gde smo u 

domu “Col de Varda” proveli još tri dana. Obišli smo Monte Pjanu i Tre Ćime. Trebalo je da popnemo feratom Monte 

Paterno, ali nažalost nismo zbog lošeg vremena. Monte Pjana je visoka 2.324 m i nalazi se na granici između 2 provincije. 

Za vreme Prvog svetskog rata, na ovoj planini vođeni su ratni sukobi između Italije i Austrije. Austrijanci su zauzeli severn i  
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deo Monte Pjane, a Italijani južni. Na ovim mestima i dalje 

postoje ostaci rovova i tunela, koji su vrlo interesantni 

posetiocima. Zbog ovoga se Monte Pjana smatra muzejom “pod 

otvorenim nebom” (“open air”). Za stogodišnjicu početka vođenja 

borbi, odnosno 2015. godine, više od 20 entuzijasta, alpinista i 

penjača iz celog sveta, odlučilo je da se okupi na tom istom 

mestu i od 17 ležaljki napravi dugu koja se prostirala između dve 

litice. Tim gestom, želeli su svetu da pošalju poruku mira, i 

istovremeno odaju počast stradalim mladićima (18.000). Duga je 

napravljena na visini od 2.300 metara od razapete sajle, na kojoj 

su visili u ležaljkama. Tokom dana su svirali gitare, a noću 

spavali u potpunoj tišini. 

Poslednji dan smo obišli Tre Ćime di Lavaredo, ono što je 

verovatno većini nas najinteresantnije, što na našem jeziku znači 

tri vrha: "Mali vrh" (Cima Piccola), "Veliki vrh" (Cima Grande) i 

"Zapadni vrh" (Cima Ovest). U ovim stenama peli su jedni od 

najboljih italijanskih penjača, od kojih su mnogi odgovorni za 

razvoj alpinizma, poput Emilija Komićija, Anđela Dibone i drugih. 

Emilio Komići je izveo preko 200 prvenstvenih uspona na 

Dolomitima i zbog toga je nosio nadimak “Dolomitski anđeo”. Tre 

Ćime se smatra simbolom Dolomita, zbog svog specifičnog 

oblika, a najviša njihova tačka nalazi se na 3.000 mnv. Neki 

alpinistički smerovi dugački su i po 500 metara, među kojima je i 

čuven smer “Comici-Dimai”, popet davne 1933. godine. Taj smer 

je vrlo interesantan zato što se nalazi u samom centru Ćime 

Grande i karakteriše ga kompaktna vertikalna stena nalik ravnom 

zidu. 

S obzirom da se većina nas prvi put susrela sa Dolomitima, a 

svako je dugo imao tu želju, ovo je bilo takoreći upoznavanje koje će nadam se da nam posluži u budućnosti i da ćemo 

češće obilaziti ove predele. 

Ana Stojanović 
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TRKA KOJA OSTAVLjA BEZ DAHA 
 

Slovenija. Kranjska Gora. Planica. Ove tri reči su već bile dovoljne da krenem.Trka koja je poznata po 

adrenalinu, atraktivnosti, naporu i jakim takmičarima, zainteresovala je i nas četvoro iz Srbije. Nikada nismo bili 

na takvoj trci, a pošto smo planinski trkači, odlučili smo da se oprobamo. Dok su se takmičari iz Slovenije, 

Italije, Austrije… pripremali na Alpima, mi smo na šumadijskim brdima i gledajući snimke ove trke iz prethodnih 

godina. Iako smo znali da idemo među sportske zveri, to nas naravno nije sprečilo da se spakujemo, 

ponesemo pasoše, dobru volju I krenemo! 

Uzbuđenje raste naravno iz ćasa u ćas, ali ne samo zbog trke,već zato što smo rešili da ispunimo sebi jednu 

od želja,a možda I dve.Tačnije, da kad smo već tamo, popnemo i imponzantni Triglav. Ono što mene 

oduševljava u Sloveniji je sportska kultura koja je na visokom nivou. Uverili smo se u to kad smo stigli na 

mesto preuzimanja startnih paketa, tik ispod staze. Da, da, ISPOD staze :D! Redbull Planica 400, here we 

come. Samo 400 m, šta je to?!   

E pa to je ludilo! 400m I 205 uspona, što mu dođe 50% nagiba, što 

mu dođeeeeeee izuvanje iz patika!!! Tako smo neki minut gledali u 

stazu otvorenih usta pa rešili da odemo I popijemo pivo pa sutra 

kako bude :D. Ovaj događaj treba da poseti svako ko voli takav vid 

takmičenja i ko voli planine. Takmičari iz raznih zemalja, navijači, 

kamermani, fotografi, muzika, sve što jednu trku čini privlačnom i 

zanimljivom, bilo je naravno i ovde. Prvo su bile kvalifikacije pa ko 

prođe dalje, eto ima čast da trči još jednom u finalu. U tom trenutku 

nisam razmišljala o finalu već samo kako ću da izguram do kraja 

staze. Tu je čitavo telo u crvenoj zoni tokom cele staze, nema 

predaha jer kako rekoh,ovo je trka koja ostavlja bez daha! 

U prvoj sam grupi kvalifikacija, stajemo na startnu liniju i, iako 

znam da ce biti tesko, osmeh mi je na licu jer ispunjavam sebi 

jednu od želja. Pucanj, pokret, buka, navijanje, crveno, teško, svi grabe koliko mogu, sad nema nazad, cilj je 

gore negde! 100m do cilja, najtežih, nisam išla punom snagom jer sam videla da ću proći u finale pa da se 

malo sačuvam. Mada, iskreno nisam ni razmišljala o finalu kad sam krenula,mnogo je tu takmičara, jakih, 

utreniranih za takve staze. Ali eto, trud se isplatio, pa nismo ni mi sitne ribe :D. Na cilju je takva atmosfera da ja 

nemam reči pravih da to opišem. Kazem, kultura sporta na visokom nivou. Sačekali su me drugari, čestitanje, 

malo op oravak i priprema za još jednom samo malo jače! 

Ludilo je bilo pred kvalifikacije, a pred finale…tek.30 žena u finalu, sve same kako ja kažem zveri. U glavi mi je 

samo bilo - pun gas i nema greške! Ponovo startna linija, ali je osećaj neverovatan. Jedina sam žena koja je 

ušla u finale ove trke otkad postoji .Morate priznati, to je već neki rezultat…Pucanj! Odoše zveri ispred mene! 

No, ne dam se ja, preživeću ovih 400m, pa zato sam i došla. Posle 150m sam prestigla 2, pa posle 200 još 4, 

pa posle 300 još 2 i tako…usledi najtezih 50m u mom životu. Što bi rekli ne osećam ni ruke, ni noge, ni 

krilca…ali čujem navijanje sa strane, čujem svoje drugare koji sve vreme idu napred i podržavaju me. Hvala 

im, to znači mnogo u ovakvim situacijama, ali mnogo!!! 

Tu je i cilj, tu je…stižem, bacam petaka i završavam! Au! Kakav dan, kakav osećaj,kakvi ljudi, atmosfera! Za 

kraj pogledam odozgo i kažem sebi BRAVO. I sebi, i svima ostalima. Svaka čast devojkama koje ovde idu 

neverovatno brzo, skidam kapu i odoh da uživam, gledam muško finale i sada podržavam ja njih. 

Naravno, posle svega je usledilo slavlje, odmor, i da… stigli smo do Triglava narednog dana. Šteta je ne otići 

na taj vrh da se upotpuni utisak svega. 

Trka koja ostavlja bez daha i moć Triglava. Savršen vikend. Do naredne adrenalinske injekcije - ostajte zdravo 

i ispunjavajte sebi želje.  

Snežana Đurić 
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