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ТЕХНИКА КРЕТАЊА ПЛАНИНАРА И ВОЂЕЊА ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ 
Трећи део 

 

ФИКСНЕ ТАЧКЕ СИДРИШТА, ОСИГУРАВАЛИШТА, ТЕХНИКА КРЕТАЊА УЗ ПОМОЋ УЖЕТА 
Фиксне тачке (чврсте тачке) у стени 
Приликом успона код којих постоји ризик од пада опрез нам налаже да осигуравамо од пада себе, друге или да 
постављамо привремене гелендере.  Тачку за коју причвршћујемо уже називамо фиксна тачка. Када на фиксну 
тачку поставимо траку, замку од помоћног или главног ужета, забијемо клин или ставимо френд и слично она 
постаје сидриште. Фиксне тачке могу бити природне и вештачке. 

Природне фиксне тачке су 
најчешће биљке и разни 
облици у стени. То су 
стеновити рогови, стубови, 
љуске, мостићи и прозорци, 
грмови, стабла, корење и 
друго. Радо их бирамо за 
израду сидришта и 
међуосигурања када нам их 
природа понуди, њих ћемо 
брже и уз мање опреме 
искористити за потребе 
техничког пењања.  Пре 
употребе фиксне тачке треба 
проверити чврстину облика 
којег имамо намеру користити. 
Вештачке фиксне тачке су лепљени или експанзивни клинови, 
конвенционални клинови, френдови, заглавци, стопер, хекс и трикам. Рупе 

за експанзивне и лепљене клинове бушимо разним врстама бушилица, конвенционалне клинове постављамо 
помоћу чекића, остале врсте затикача постављамо руком. Вештачке тачке постављамо када нема природних 
или када су оне недовољне за осигурање пењача.  

Клинови Клинове забијамо у пукотине у стени. Избор пукотине која је 
одговарајуће ширине и дубине, која се налази на одговарајућем месту и у 
стени која није крушљива није једноставан задатак. На располагању треба 
имати клинове различитих димензија и оријентације, осим тога и пре свега онај 
ко поставља клин мора проћи одговарајућу обуку и имати потребно искуство за 
обављање одговорног и захтевног посла. Постављени клин мора бити спреман 
да издржи пад пењача, нема оправдања за постављање такозваних 
психолошких клинова који служе само за то да чувају страх пењача који 
напредује.  
Клин се поставља у изабрану пукотину руком тако да из ње вири око 1/3 до ½ 
дужине. Након тога се забија чекићем ослушкујући звук који при сваком удару 
мора имати све виши тон. Ако је клин лако дошао до ушице и ако при томе код 
последњег ударца мало одскочи и изађе из пукотине онда сигурно није добро 
забијен. Ако након звонког звука приликом забијања клина зачујемо туп звук то 
је знак да је стена крушљива и да клин неће држати како треба. Ако је 
потребно (да клин не би испао) приликом првих удараца клин придржавамо 
руком. Након тога појачавамо 
замах држећи чекић за крај 

дршке како би максимално искористили снагу ударца. Клин 
забијен до ушица преставља сигурну фиксну тачку. У случају 
да није забијен до краја око његовог тела може се поставити 
прусикова замка како би се смањио ефекат полуге и клин 
искористио. Клин се у стени држи услед физичке немогућности 
померања у пукотини и услед трења. Експериментално је 
доказано да у стени боље држе тврди еластични клинови који 
се не деформишу у стени и врше већи притисак на зидове 
пукотине од клинова који су меки и који се прилагођавају 
облику пукотине. 
Клин се из пукотине вади избијањем помоћу чекића, 
наизменичним ударцима у оба правца сечива клина. Ако 
постоји опасност од испадања и губљења клина упутно је клин 
пре избијања осигурати танким ужетом. Вађење, често чупање 
расклиманог клина руком мора се вршити опрезно како се не 
би изгубила равнотежа у тренутку када се клин ослободи.  
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СИДРИШТА У СТЕНИ 
Стојиште је место на којем се налази онај ко осигурава партнера.  
Сидриште је систем којим се помоћу једне или више повезаних фиксних тачака од пада осигурава пењач.  
Ако пењач са стојишта помоћу сидришта осигурава навезаног партнера или партнере онда сидриште и 
стојиште називамо осигуравалиште.  
Према броју фиксних тачака сидришта делимо на једноставна - на једној фиксној тачки, и сложена - на две и 
више фиксних тачака.  
Према намени сидришта делимо на: 
- сидришта за осигурања напредовања пењача,  
- сидришта за абзајл и  
- сидришта за биваковање. 
Сидришта на природним фиксним тачкама често се праве на једној фиксној тачки. На облик у стени 
постављамо траку или замку од помоћног ужета (прусика). При томе трака или прусик морају бити довољно 
дуги да угао између кракова не буде већи од 60 ° 
Када фиксне тачке нису довољно сигурне сидриште правимо сложено сидриште повезујући две, три или више 
фиксних тачака. Фиксне тачке повезујемо користећи карабинере са осигурачем и индустријски повезане траке 
или замке од помоћног ужета (прусика). Када користимо сидриште на три тачке угао између спољних кракова 
трака не би требао бити већи од 90°. Примарне фиксне тачке тракама, замкама или помоћу главног ужета 
повезујемо у централну тачку (Master Point). Носивост централне тачке одређује носивост сложеног 
сидришта. 
Сидришта према начину повезивања фиксних тачака делимо на: 
- серијска – када се фиксне тачке низно повезују пењачким ужетом,  
- фиксна (cordelette), 
- клизна (самоподешавајућа)  
- мешовита (полуфиксна) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Слика: 1.клизно сидриште на две тачке, 2.фиксно сидриште на две тачке, 3.мешовито сидриште на две тачке, 

4.клизно сидриште на три тачке, 5.фиксно подешавајуће клизиште на три тачке, 6.мешовито сидриште на три тачке) 
 

Пре него што се определимо за неку од наведених врста сидришта треба да знамо шта очекујемо од сидришта 
које правимо. Клизна сидришта равномерно распоређују оптерећење на фиксне тачке приликом промене 
правца силе (equalization), фиксна сидришта имају умањени ефекат трзајног оптерећења приликом 
отказивања једне од фиксних тачака (shock-loading).  
Идеално сидриште треба да има следеће особине, да буде: 
- солидно, чврстих фиксних тачака које у случају пада пењача неће отказати (Solid), 
- ефикасно, да би се и у сложеним условима могло брзо и лако поставити (Efficient), 
- уједначено распоређених сила на фиксне тачке(Equalized), 
- редундантно, ако једна тачка откаже да друге остану и задрже пад, 
- без доприноса значајном продужењу пада (no extension). 
 

МЕЂУОСИГУРАЊЕ 
Међуосигурања се постављају између два сидришта и важан су фактор безбедности пењача. Позиција и 
учесталост међуосигурања  зависно од конфигурације терена (смера), тежине смера, квалитета подлоге као и 
од субјективне процене првог пењача.  Међуосигурања делују као систем јер код евентуалног пада преко 
ужета свако међуосигурање трпи извесно оптерећење, па колапс било ког утиче на дужину и тежину пада. 
Фиксне тачке за међуосигурања могу бити природна и вештачка. Као и код сидришта, природне фиксне тачке 
су различите формације стена или вегетација. Вештачке се постављају увртањем, укивањем или глављењем. 
Приликом постављања међуосигурања у обзир морамо узети неколико битних фактора: 
- Тешка места. Међуосигурање се поставља пред место на којем постоји изразита опасност од клизања или 
пада. Код хоризонталних кретања међуосигурања треба постављати често због опасности од тешких падова и 
повреда у клатну. 
- Могући правац пада. Поставља се тако да може да истрпи силу која ће у одређеном правцу деловати  на 
међуосигурање. Уколико се правац могућег пада не узме у обзир може доћи до неправилног оптерећивања и 
испадања клинова и затикача, неправилног затезања и пуцања замки или трака. 
- Ломљење  ужета.  Уколико је  ток  ужета од  почетног сидришта  до пењача  изломљен пењач  ће због  трења  
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ужета отежано повлачити уже за собом и напредовати. Изломљено уже ће у случају пада деловати 
неправилним силама на међуосигурања, а то може да доведе до испадања клинова или различитих затикача. 
Веза између фиксне тачке и повољног правца тока ужета остварује се замкама и шлингама одговарајуће 
дужине. Дужином везе утиче се и на правац кретања групе дуж гелендера. 
- Брзина напредовање групе. Учесталост међуосигурања утиче на број пењача који се касније крећу по 
гелендеру. На једном сегменту гелендера, између два међуосигурања може да се налази само један пењач. 
Након пењања првог пењача нека међуосигурања се понекад могу уклонити. 
 

НАВЕЗИВАЊЕ НА УЖЕ И УПОТРЕБА УЖЕТА 
Појас сматрамо стандардном опремом планинара за 
напредовање на захтевним успонима. Горњи (прсни) и доњи део 
чине целину, с тим што горњи део можемо направити сами од 
траке или помоћног ужета. Ако имамо дводелни појас који није 
идустријски повезан пре навезивања на главно уже потребно је 
повезати два дела, наравно помоћним ужетом или траком. 
Главно уже се на појас навезује чвором осмица са додатним 
осигуравајућим чвором. Први и последњи у навези чвор праве 
близу појаса да би у случају потребе могли да се ближе привуку 
сидришту или међуосигурању. Чланови групе који су навезани 
између првог и последњег понекад, да би се избегла потреба 
потпуне синхронизације кретања свих чланова, навезивање врше 
помоћу кратког помоћног ужета и прусиковог чвора или праве 
дугачку омчу везујући чвор осмицу. Што је дужи прусик или омча 
већа је индивидуална покретљивост члана групе, али је и дужи 
пад уколико до њега дође. 

Навезани на појас помоћу ужета водич (водичи) и чланови групе међусобно се осигуравају од пада приликом 
кретања по стрмом терену на горе или на доле. Хоризонтално кретање (пречење) се осигурава са тачке која је 
изнад онога кога треба осигуравати, а најбоље је да се у случајевима када се мора пречити постави фиксно 
уже (гелендер). Ако је пречење немогуће избећи потребно је често постављати међуосигурања.  
 

МЕЂУСОБНО ОСИГУРАВАЊЕ ПЕЊАЧА У НАВЕЗИ 
Међусобно осигуравање пењача навезаних на пењачко уже током кретања по експонираном  планинском 
терену спроводимо кроз низ активности у задатом редоследу. Осигуравање има за циљ спречавање 
повређивања пењача у случају пада. Да би партнер или водич могао осигуравати пењача који се креће најпре 
мора бити сам осигуран помоћу сидришта и стабилан на стојишту. 
Осигуравалац мора бити осигуран на сидришту на такав начин да је његова веза са сидриштем довољно дуга 
за несметано кретање и све потребне радње на осигуравалишту, али и довољно кратка како би осигурала 
безбедност осигураваоца и домашај до сидришта у случају пада осигураваоца.  
Постоји више начина осигуравања, али се у водичкој пракси користе два: осигуравање са појаса и 
осигуравање са сидришта. Уобичајено је да пењача који напредује први у навези осигуравамо са појаса, а да 
пењача који пење други (прати осигураваоца) у навези осигуравамо са сидришта. Приликом напредовања у 
снегу у којем немамо сигурна сидришта увек користимо осигуравање са појаса. Приликом осигуравања 
партнера у напредовању евентуални пад  због силе која се у таквој ситуацији јавља, не можемо зауставити 
снагом руку. Зато се у поступку осигуравања употребљавају системи и справе које енергију пада трењем 
умањују и на такав начин помажу осигураваоцу да заустави пад пењача.  
Приликом осигуравања са појаса у сувој стени осигуравалац треба да на осигуравалишту заузме стабилан 
положај, добро ослоњен и са затегнутом везом које га спаја са сидриштем. У случају пада пењача мора бити 
спреман да заустави пад без губљења равнотеже које може довести до повређивања осигураваоца, 
продужетка пада пењача или испуштања ужета из руке. 
Приликом осигуравања у снегу због слабог сидришта пад пењача мора зауставити осигураваоц својим телом. 
Зато је важно да осигураваоц стабилно седи окренут низ падину са раширеним и добро ослоњеним ногама. 
Осигуравање се врши тако да осигураваоц није у правцу евентуалног пада пењача.  
Када осигураваоц осигурава напредовање  пењача који пење први у навези уже не сме бити затегнуто како не 
би успоравало пењача и спречавало га да копча међуосигурања. Најбоље је да осигуравалишту стојимо тако 
да видимо пењача како би приликом његовог постављања међуосигурања могли попустити, а затим и 
прикупити уже. Током напредовања првог у навези обавезно морамо обавештавати пењача о количини 
преосталог ужета и то тако што ћемо га обавестити када је истекла половина ужета и када је до краја ужета 
остало десет или пет метара, као и о томе да је уже истекло до краја.  
Када осигуравамо пењача који за нама пење у навези (другог, трећег итд.) уже треба да је прикупљено или чак 
и затегнуто, у зависности од ситуације. Ако пењач напредује брже него што ми стижемо да прикупимо уже 
морамо га упозорити да успори напредовање.  
Осигуравалац не сме никада испуштати уже руком којом осигурава пењача, а то је рука која држи крај ужета 
који се налази супротно од пењача у односу на систем или справу преко које осигуравамо пењача. Приликом 
осигуравања партнера осигуравалац мора бити сконцентрисан на напредовање пењача и мора бити спреман 
да у сваком тренутку спречи или заустави пад пењача.  
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КРЕТАЊЕ НАВЕЗЕ 
Важно правило које важи за кретање навезаних пењача је да уколико сте навезани обавезно користите 
технике осигуравања, уколико не користите технике осигуравања, развежите се. Уколико не постоји начин 
осигуравања пењача од пада, пад једног у навези по правилу повлачи пад целе навезе. 
Приликом кретања навезе правило је да док се креће члан навезе који напредује члан навезе који осигурава 
кретање мирује. 
Између пењача и осигураваоца комуникација се врши помоћу унапред утврђених кратких команди или 
сигнала. Када пењач започиње напредовање он јасно осигураваоцу јавља: ''Пењем!'' на то осигураваоц јасно 
узвраћа: ''Осигуравам!'' Ако постоји потреба да се прикупи уже пењач издаје команду: ''Прикупи!'', а ако треба 
уже напети: ''Затегни!''. У случају пада позив на реакцију осигураваоца је: ''Падам!''. Осигураваоц обавештава 
пењача о преосталом ужету (објашњено у поглављу о међусобном осигуравању пењача). Када пењач постави 
сидриште и изврши самосигуравање издаје команду: ''Скини ме!'' након чега осигураваоц демонтира систем 
осигуравања и јавља пењачу: ''Прикупи!''. Након тога пењач прикупља остатак ужета, а када дође до краја 
осигуравалац му издаје команду: ''Крај!'' Затим пењач поставља систем којим ће осигуравати партнера који га 
је осигуравао у напредовању и на тај начин замењује улогу са њим. Када је поставио инсталацију за 
осигуравање и када је спреман за то издаје команду :''Осигуравам!'' чиме се улоге мењају и онај који је 
осигуравао започиње пењање наком команде: ''Пењем!'' Све команде се морају изговарати гласно, ако је 
потребно мора се викати из свег гласа. Ако је уже веома дугачко, а терен непрегледан боље је комуникацију 
вршити помоћу радио станица.  
Кретање тројне навезе може се вршити на неколико начина. Ако се користи једно пењачко уже средњи пењач 
може на главно уже бити навезан чвором осмица или прусиковом замком. И у једном и у другом случају 
напредује само један од чланова навезе, један осигурава онога који напредује, а трећи члан је углавном 
пасиван. У случају да средњи пењач користи чвор за навезивање на главно уже користиће чвор осмицу којег 
ће за појас фиксирати помоћу карабинера са осигурачем. Први пењач ће на већ описан начин пењати до 
сидришта, а затим ће до сидришта пењати други и затим трећи. Јасно је да при таквом начину пењања први 
пењач може напредовати двоструко мање од првог пењача у двојној навези. Зато се за осигуравање средњег 
пењача често користи прусикова замка. Тај начин омогућава првом пењачу да пење пуну дужину ужета. Када 
први у навези постави сидриште други пење уз фиксно постављено и благо затегнуто уже наизменично 
пењући и  померајући прусиков чвор. Трећи деоницу пење на уобичајени начин. Ако водич има на располагању 
два ужета у том случају може, када постави сидриште, паралелно осигуравати другог и трећег пењача који 
могу пењати један за другим на растојању од неколико метара. Растојање не сме бити мало како не би дошло 
до међусобног ометања пењача, али не сме бити ни превелико како евентуално одваљено камење не би 
добило велико убрзање и постало превише опасно. Осигуравање два пењача одједном врши се помоћу пужа 
или неког другог уређаја за осигуравање који има могућност пропуштања два ужета одједном. 
Није редак случај да водич несигурног члана групе навезује за себе кратким ужетом и да заједно као навеза 
прелазе ризичну деоницу. При томе водич од проклизавања и пада осигурава несигурног партнера 
контролишући уже руком и својим телом у току кретања. Јасно је да овакав начин осигуравања може да се 
спроводи само на технички мање захтевним деоницама и да је пожељно да је у таквој ситуацији водич не буде 
знатно лакши од вођеног. 
 

ГЕЛЕНДЕРИ 
Техника постављања фиксних ужади (гелендера) и кретање помоћу њих је значајна за безбедно кретање 
групе у планини, зато се овој техници поклања посебна пажња приликом обуке водича. Гелендери се 
постаљају да би помогли у одржавању равнотеже пењача, да би зауставили или спречили пад пењача у групи, 
али се користе и за помоћ у напредовању. Водич или пењач који поставља гелендер приликом постављања 
може деоницу савладати без осигуравања,  тако што ће га током напредовања неко осигуравати, или тако што 
ће користити технику самоосигуравања. Гелендери могу бити вертикални, хоризонтални или комбиновани. 
Постављају се на копну (земљишту, стени) и у снегу и леду. Гелендери се, осим због разлога безбедности 
постављају и да би се убрзало кретање групе преко деонице која је захтевна и ризична. Хоризонтални 
гелендери се постављају и за мање групе, чак и за само једног планинара ако га водимо. Разлог је небезбедно 
појединачно осигуравања приликом хоризонталног кретања због клатна којим је изложен пењач приликом 
евентуалног пада. Важно је запамтити правило да је на једном сектору гелендера који се протеже између два 
чвора на међуосигурањима  у једном тренутку може пењати само један пењач.   
Гелендери се израђују од главног динамичког ужета. Статичко уже користи се за израду хоризонталних 
гелендера. За повезивање гелендера са фиксним тачкама на међуосигурању користе се траке (шлинге) и 
помоћна ужад (прусици). Спајање се врши помоћу карабинера са осигурачем. Везивање траке или прусика за 
клин или неку другу врсту фиксне тачке може да се обави и без употребе карабинера, директним 
навезивањем. 
Приликом израде хоризонталних гелендера међуосигурања се везују чворовима лађарац или лептир. Чворови 
се везују за карабинере, а карабинери су за фиксне тачке повезани тракама или помоћним ужадима. Код 
вертикалних гелендера међуосигурања се за фиксне тачке везују помоћу два наспрамна карабинера. Разлика 
између хоризонталних и вертикалних гелендера настаје због различитог начина осигуравања пењача: на 
хоризонталним гелендерима пењач се осигурава помоћу два карабинера која су замкама од прусика или 
шлингама повезани са појасем, а на вертикалним помоћу замке направљене од помоћног ужета која је на 
гелендер навезана  помоћу прусиковог чвора.  Прусиков чвор је много  лакше протурити  кроз  карабинере него  
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развезивати па поново везивати приликом преласка сваког међуосигурања. Код хоризонталних гелендера 
међуосигурања се постављају чешће, растојање међу њима треба да је мање од 4 метра, а уже треба да је 
благо затегнуто. Код вертикалних и уопште свих гелендера међуосигурања се постављају на тачкама 
ломљења правца кретања. Затегнутост вертикалних гелендера треба да омогући евентуалну употребу справа 
за спуштање низ уже, али и неометано повлачење прусиковог чвора уз гелендер приликом напредовања 
узбрдо. Шлингу или прусик (који се користе за израду инсталације која повезује пењачки појас и карабинере 
или прусиков чвор на главном ужету) за пењачки појас (belay loop) везујемо лађарцем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(слика 1: Прелазак преко међуосигурања на хоризонталном гелендеру, 
слике 2, 3: Прелазак преко међуосигурања на вертикалном гелендеру) 

 

Уже се за сидриште везује чвором осмица са осигуравајућим чвором. Ако желимо затегнути уже користимо 
чвор за скраћивање ужади. Уколико сидриште не сматрамо довољно безбедним користићемо иза завршетка 
гелендера још једно додатно сидриште које још називамо бекап. У случају да прво сидриште попусти, бекап ће 
преузети оптерећење.  
Специфичност гелендера у снегу и леду су пре свега мање сигурне фиксне тачке чији је рок употребе знатно 
краћи него код сидришта на стени. Зато, ако смо у прилици, када је снежни покривач танак користимо фиксне 
тачке у стени. Предност моћног снежног покривача је у томе да правац простирања гелендера не морамо 
прилагођавати могућностима терена већ положај фиксних тачака можемо одредити према жељеном правцу 
кретања. На континуираном и моћном снежном покривачу снежне или ледне клинове можемо поставити готово 
било где. Важно је још напоменути да код гелендера у снегу не смемо затезати уже. Фиксне тачке се праве 
помоћу снежних и ледних клинова, дедмена, цепина, штапова за ходање, скија, ранчева и других 
формацијских и приручних средстава. На пример помоћно уже везујемо лађарцем за закопани предмет и 
карабинером са осигурачем повезујемо са фиксним ужетом. Ако користимо цепин за међуосигурање, на 
главном ужету везујемо лептир и помоћу омче лептира на цепину везујемо лађарац. Уз или испод ужета добро 
је усећи стопе као би кретање било лакше и уз мање оптерећивања фиксног ужета. 

 

ВИА ФЕРАТА 
Via ferrata је италијански израз за металном сајлом осигуране и оклинчане 
планинарске стазе, који се под именом ферата одомаћио и у нашем 
планинарском жаргону. Дослован превод са италијанског гласи ''гвоздени 
пут''. У немачком говорном подручју користи се термин Klettersteig. Ферата 
представља осигурање и помоћ планинару за сигурно напредовање по 
терену који је наизглед непроходан. Састоји се најчешће од металних 
ногоступа и клинова причвршћених за стену, челичне сајле за осигурање 
која се пружа дуж стазе, мердевина и мостова. Сајла служи за осигурање, 
али се може користити и за напредовање, ако је стена на пример клизава. 
Ферата може бити хоризонтална, вертикална, наравно са бројним 
прелазним облицима, а може се користити за успон и за силазак. 
Изградња већег броја ферата везује се за период током 1. светског рата од 
1915. До 1917, али су прве ферате постављане и 70 година раније како би 
се олакшали неки од најпопуларнијих успона на Алпима. Сматра се да је 
најстарија она саграђена 1843. на Дахштајн. Највише их је изграђено у 
Италији и Аустрији, али их можемо пронаћи у великом броју држава. 
Сваки планинар након кратких инструкција може пењати ферате без 
претходног искуства. Али ферату треба пажљиво бирати и свакако треба започети са пењањем најлакших. 
За пењање ферате потребна је стандардна планинарска опрема којој треба додати појас са сетом за ферате, 
кацигу и рукавице. Појас може бити пењачки, са или без горњег (прсног) дела, или појас за цело тело. 
Комплетан појас спречава евентуално превртање ако нам је на леђима тежак ранац. Постоје појасеви посебно 
дизајнирани за ферате. На појас се поставља посебан сет за ферате чији је саставни део амортизер енергије.  
Некада су планинари користили краћи комад динамичког ужета, помоћног ужета (прусика) или гуртне на чијим 
су крајевима била два карабинера са којима су се осигуравали на сајли. Овако импровизовани систем 
планинара излаже фактору пада до чак 5, што може довести до отказивања опреме (пуцања) и трагичних 
последица. Колико је то висока вредност фактора пада може се закључити ако се зна да се у класичном 
пењању излажете максималном фактору пада од 2.  
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Фактор пада рачунамо из следеће формуле: дужина пада / дужина ужета које амортизује удар = фактор пада. 
Дакле, пад од 4 метара на уже импровизованог сета дужине најчешће 1 метар прузрокије фактор пада 5. 
Оцена тежине важна је приликом избора ферате за успон, као и за припрему планинара који желе пењати 
непознату ферату. Постоји неколико скала којима се оцењује тежина успона на фератама, најчешће имају 5 
или 6 степена тежине. Најчешће се употребљава скала којом се тежине описују на следећи начин: 

А лака Једноставно за успон, али 
експонирано. Пуно добрих хватишта и газишта, 
могуће кратке мердевине. Више изазовно 
ходање него пењање. Предуслови су 
опремљеност и глава која подноси поглед са 
висине. 
В средње тешка Стрмо, газишта су мања, 
постоје добра помагала за пењање. Могуће дуже 
мердевине. Добро осигурано, али изложено 
пењање уз употребу руку. 
С тешка Стрме до веома стрме стене, 
постоје одговарајућа помагала за пењање. 
Могуће дуже мердевине и кратки превиси. 
Потребна је добра кондиција и снага у рукама. 
D веома тешка Врло стрме до вертикалне 
стене, могући кратки  добро опремљени превиси. 
Постоје помагала за пењање, али често само 
сајла. Потребне су снажне руке и шаке. 

E екстремно тешка Вертикално до превисно, доследно експонирано. Врло мала газишта или 
газишта на трење. Обично нема помагала осим сајле. Неопходна је трајна снага у рукама. Лакше секције могу 
бити необезбеђене.  
 

СПУШТАЊЕ НИЗ УЖЕ 
Приликом кретања појединца или групе низ планинску страну, на пример приликом повратка са планинског 
врха најкраћим путем у долину дешава се да се као непрелазна препрека пред нама појави стрмина коју не 
можемо безбедно савладати и низ њу сићи на уобичајени начин. Да не бисмо морали ићи дугим, непознатим 
заобилазним путем можемо се низ вертикалу спустити низ уже. Треба напоменути да се вођени чланови групе 
без искуства и обуке не смеју самостално спуштати. Необучене чланове групе низ уже спушта водич.  
Дакле, приликом спуштања низ уже на почетку поступка група се налази на горњем делу одсека, по завршетку 
спуштања сви су на доњем делу одсека. На почетку се поставља сидриште, на крају се уже повлачи за групом. 
Опрема која је употребљена за прављење сидришта остаје на сидришту неупотребљива за даље 
напредовање групе. 
Добро сидриште које има носивост од приближно 2000 KN предуслов је за спуштање низ уже. За сидриште 
обично бирамо природне фиксне тачке као што је здраво стабло или стеновита главица, али ако сигурних 
природних тачака нема употребићемо клин или више клинова. Траку или замку од помоћног ужета 
употребићемо за формирање сидришта како би уже низ које се спуштамо могли од доле извући из сидришта и 
повући за собом. Место на којем главно уже пролази кроз замку треба да по завршетку спуштања обезбеди 
несметано извлачење ужета из сидришта. На сидришту не треба остављати сувишну опрему не због штедње 
већ због тога што нам након једног спуштања опрема може поново затребати за наредно спуштање.  
Самоосоигурање пењача који поставља сидриште поставља се пре или након постављања сидришта, у 
зависности од ризика од пада који прети пењачу. Када је постављено сидриште пењач  провлачи главно уже 
кроз замку на сидришту, поставља половину ужета на сидриште, спаја крајеве ужета и на крају везује чвор 
осмицу. Још једну осмицу везује око 1,5 метара изнад краја ужета. Горњи чвор нам служи да заустави 
спуштање пењача, доњи чвор има функцију ногоступа од којег ће се пењач одупрети уколико буде приморан 
да започне пењање уз уже. Затим пењач правилно намотава уже и затим га испруженом руком након 
замахивања баца низ вертикалу при том гласно вичући ''Уже!'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Слике: 1. Спуштање низ уже помоћу пужа, 2. Спуштање низ двоструко уже помоћудилферовог седишта, 3. спуштање низ двоструко уже 
помоћу полулађарског чвора) 
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Пошто је уже спремно за спуштање пењач започиње процедуру спуштања.  
Шлинга дужине 1,2 метра се стандардно користи за повезивање пењачког појаса, справе за спуштање низ уже 
и сидришта.  Шлинга се на појас поставља каубојским чвором, затим се на око 30 цм дужине прави водички 
чвор испред којег се поставља справа за спуштање низ уже (пуж и сл.). На крају шлинге се поставља још један 
карабинер са осигурачем који се укопчава у сидриште и осигурава нас до почетка спуштања. 
Затим се на уже поставља справа за спуштање, а онда самоосигурање на оба ужета низ која се спушта. За 
самоосигурање се користи унапред припремљена замка од помоћног ужета помоћу које се формира чвор 
машард. Наравно да се замка може направити и на лицу места. Машард од замке се користи уколико се пењач 
спушта помоћу справа као што је пуж или осмица. Осигурање од замке повезује се карабинером за сигурносну 
петљу на пењачком појасу (belay loop) први чвор шлинге на чијем крају се налази справа за осигуравање.  
Након тога пењач скида самоосигурање са сидришта и започиње спуштање.  
Уколико пењач нема индустријски пењачки појас, он се може импровизовати од помоћног ужета дугог најмање 
2 метра (зависи од броја панталона самог пењача). Уколико нема справу за спуштање уместо ње може 
користити карабинер са навртком на којем ће главно уже увезати у полулађарац. Помоћу тог клизног чвора 
пењач може обавити спуштање. Ипак, тај чвор се нерадо користи јер пре свега оштећује уже.  
Ако пењач нема ни карабинер, може се низ уже спустити помоћу дилферовог седишта. Дилферова техника за 
спречавање слободног пада користи трење између ужета и тела пењача.  За овај начин спуштања потребан је 
пењачки појас (или импровизовани појас) и помоћно уже (прусик). Помоћним ужетом се ради самоосигуравања 
прави прусиков чвор на оба ужета низ која се спушта. Затим се замка на половини лађарцем везује за појас, а 
друга половина замке служи да се на њеном крају постави карабинер који ће изнад прусиковог чвора служити 
као чешаљ. Диферово седиште је веома захтеван начин спуштања, овај начин спуштања се практикује само у 
крајњој нужди. Захтева утренираност и оштећује гардеробу.  
Да бисмо након последњег спуштања могли несметано свући уже потребно је приликом последњег спуштања 
на једно од  два ужета изнад справе за спуштање поставити карабинер који је замком повезан са појасом. 
Овакав ''чешаљ'' служи да не би дошло до уплитања и мршења ужади. 
Током спуштања низ уже ноге треба да су благо повијене, у раскораку јер је тако стабилније. Угао између 
горњег дела тела и ужета треба да је 20-30°, а између ногу и подлоге око 90°. 
Водич чланове групе који нису обучени и оспособљени за самостално спуштање може спустити тако што ће на 
сидриште поставити карабинер и справу за спуштање (или полулађарски чвор), пењача навезати на уже и 
спустити у подножје тако што ће са осигуравалишта осигуравати (пропуштати уже кроз справу) пењача. 

 

ПЕЊАЊЕ УЗ УЖЕ 
Техника пењања уз уже је вештина која се надограђује на технику кретања уз гелендер. Приликом кретања уз 
гелендер прусиком и прусиковим чвором навезани смо на фиксно уже. Понекад се дешава да је нека кратка 
деоница толико захтевна за пењање да је можемо савладати само техником пењања уз уже. Пењање уз уже је 
веома напорно и ретко се примењује.  
Замка која повезује појас и главно уже мора бити толике дужине да када се извисимо на ужету можемо 
дохватити руком прусиков чвор којим је повезана са фиксним ужетом. Испод замке која повезује појас са 
гелендером на гелендер помоћу прусиковог чвора постављамо још једну замку направљену од помоћног 
ужета дужине 2,5 метара. Ту замку провлачимо кроз појас и она нам служи као ногоступ.  
Када су обе замке постављене на гелендер пре започињања пењања морамо испробати да ли чвор ''хвата''. 
Ако чвор држи оптерећење, једном руком хватамо гелендер, стајемо у замку за ногу, усправљамо се 
растерећујући пупчаник, другом руком хватамо горњи прусиков чвор и подижемо га у вис колико дужина ужета 
дозвољава. Затим седамо у појас и оптерећујемо горњи чвор. Доњи прусиков чвор за ногоступ затим 
подижемо у вис па понављамо процедуру док не савладамо вертикалу, а затим скидамо замку за ногоступ и 
настављамо да се на уобичајени начин крећемо уз гелендер.  
 

Наставиће се... 
 
 

Исо Планић 
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19. ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 
 

Ове 19. чаролије су привукле још више посетилаца него претходне, „пунолетне”. Осим сад већ стандардних 

спортова, укључили су се и шах, оријентиринг и пливачки маратон. Сама манифестација је била препуна и 

других активности и догађаја. Прво се (још у четвртак 23.) кренуло са филмовима. Низали су се филмови 

планинарског и авантуристичког жанра из земље и окружења. Присутни су могли да уживају многим 

остварењима снимљеним на веома интересантним местима. Жири је имао озбиљан проблем да изабере 

најбољи филм. 

Сутрадан, у петак 24, било је организовано такмичење у припреми рибље чорбе. Најукуснији део ових 

“Чаролија” је трајао све до вечери а организован је на ливади поред дома. Велик број мајстора је припремао 

своје специјалитете али тако да се не открије њихова тајна. Најбољи су током вечери награђени вредним 

наградама. За вечеру је, као посластица, организован “PASTA PARTY”. Далекоисточна тестенина фирме 

Индомие је спремана са соја сосом. Срећом се после онолике чорбе нашло места и за ово индонежанско 

тесто. Боље варење је помогао ди-џеј  Милан Бабић са музиком до ситних сати. 

Субота, 25. септембар, је био ударни спортски дан. Од јутарњих сати су се редале трке и такмичења. Први су 

стартовали бициклисти у кросу који је био дугачак 43 километра са 1000 метара успона. “Козије стазе” по 

којима се возило су узеле “данак” у само једном ишчашеном рамену. Дежурна екипа Црвеног крста је 

релативно брзо санирала ову једину већу повреду на целој манифестацији. Ако се узме у обзир колико се 

стотина учесника витлало по фрушкогорским стазама и богазама, ово скоро да није вредно спомена. У ствари, 

само због ефикасности екипе Црвеног крста ово и наводимо. 

Уследило је 6. коло Трекинг лиге Србије односно 5. коло Војвођанске трекинг лиге. За ову прилику су 

спремљене стазе од: 13км са око 400м успона, 24км са око 600м успона и 43 км са око 1000м успона.  

Међутим, највреднији потез организатора је одлука да најдужа трка од ове године па убудуће носи име нашег 

ултрамаратонца Горана Миљковића Разредног који је био један од најбољих учесника ове трке. На такмичењу 

је био и део његовог разреда а најбоље резултате су постигли Биљана Бурсаћ и Александар Петровић. 

Разредни има на кога да се поноси. Родитељи, пријатељи а и свакако разред, су захвални организатору на 

овом гесту. 

У то време је почео и пливачки маратон у 

дужини од 3км организован према ФИНА 

правилима. Интересантно је да је на 

такмичењу било доста пливача млађег 

узраста. Паралелно са овим такмичењима, 

трајале су и друге активности. На спрату 

дома је било организована изложба 

фотографија а по чортановачким шумама 

вожња џипом Вилисом из 2. светског рата. По 

Дунаву су биле организоване вожње чамцем 

и кану авантуре а од осталих активности 

неопходно је споменути да смо имали и, за 

сада прво, ВЕНЧАЊЕ!? Вала нек им је са 

срећом. Овако динамичан дан је оборио и најјаче. Међутим, “енергетске” порције пасуља вредног мајстора 

кухиње би вратиле и из мртвих. За вечерњи штимунг се побринуо рок бенд “Леве ципеле” из Сокобање. 

Недеља је почела пешачком туром “Чортановачка трансверзала” а затим је уследило 6. коло лиге у 

Планинарској оријентацији.  Паралелно са тиме су одржани турнири у  шаху као и у одбојци на песку. После 

ових такмичења, делиле су се награде најбољима. Да би гости имали снаге да се врате кући, уследио је сјајан 

“енергетски” паприкаш. Реално гледано, овде је вредело доћи ако ни због чега другог онда због хране. Рибља 

чорба из котлића, пасуљ са домаћом кобасицом, паприкаш... Са друге стране, човек овде мора да трчи, 

плива... иначе уз задовољство добија и килограме. 

Овом приликом , организатор је пред себе поставио још већи задатак него прошле године. Ако се узме у обзир 

да су баш све активности као и сва такмичења а и сви турнири реализовани, мора се рећи да је задатак у 

потпуности реализован. Не знам колико се манифестација у земљи може поредити са “Чаролијом” по обиму и 

садржају на ипак врло компликованом терену.  Нарочито ако споменемо колико је стотина људи прошло кроз 

манифестацију а без иједног проблема. Зато сматрам да је ПК "Железничар-Инђија" заслужио све честитке. 

Надамо се да ће следеће “Чаролије” бити бар овакве.  Онај ко је био на овим „Чаролијама“, има чега да се 

сећа. Онај ко није, има за чим да жали. 

Тихомир Војновић 
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У ЧАСТ ДОНОРА - ТУПИЖНИЦА 
 

По четврти пут је одржана, сад већ традиционална акција 
“У част мом донору” на Тупижници. Организује се у част 
донора чија су плућа пре шест година трансплантирана 
Сандри Живковић. Само годину дана после такве 
операције, она се са пријатељима попела на Тупижницу. 
Тада је донета одлука де се тим поводом организује 
планинарска акција. И тако смо дошли до традиције. 
Ове године је било још више учесника него прошле и то 
из још већег броја клубова. Оно што је још посебан 
куриозитет, дошао је већи број “трансплантираних” из 
више удружења које су узеле учешће. Они су и овом 
приликом исказали захвалност својим донорима као и 
систему трансплантације који им је омогућио практично 
други живот. Они су такође својим учешћем ефикасно 
мотивисали нове планинаре.  
Свакако, било је речи и о закону који је недавно усвојен у 
скупштини а бави се овом проблематиком. Он је изазвао 
доста контраверзи и различитог тумачења. Ако се узме у 
обзир у каквом свету живимо и шта се све ради, оволика 
скепса је сасвим логична. Са друге стране, нико не зна 
да ли ће доћи у ситуацију да му (или неком њему 
блиском) само орган донора може спасити живот. Зато 
сматрам да ова акција има и едукативан карактер јер нам 
ближе објашњава ситуације у које, надам се, никад 
нећемо доћи и баца другачије светло на целу 
проблематику и на сам живот.  

Говорећи о животу, а нарочито оном у најави, неопходно је споменути једну мирну, повучену просидбу. Наиме, 
Александар Дејановић је искористио прилику да запроси своју изабраницу Драгану Динић. Свакако, поред 
оволико сведока и у оваквој ситуацији, није било шансе да не каже ДА. 
Без обзира што је ово сад већ изузетно масовна акција све је протекло без икаквих проблема под 
“диригентском” пиштаљком Горана Гоција Голубовића и других чланова локалне филијале ГСС-а. На врху смо 
доживели поред фантастичног погледа и један парадокс. Врх је постао “претесан” за све учеснике!? 
Конфигурација терена не дозвољава да се “само мало” одмакнете да би сви стали. Са друге стране, удари 
ветра су такви да снимање дроном не би било изводљиво. Због конфигурације такође није био могућ ни 
панорамски снимак па је уместо групне слике направљен видео.   
Учеснике је иначе више исцрпло “јулско сунце” и температура од 30 у хладу него сам успон. Но без обзира на 
то, сви су се успешно опоравили са фантастичним пасуљом. Да ли је “фантастичан” довољно добра 
квалификација ако су неки 
сипали трипут? 
На крају, захваљујемо се 
нашој Сандри и њеном 
тиму која је организовала 
ову дивну акцију у којој, 
између осталог, на 
изузетан начин показује 
своје поимање 
захвалности. Захвални 
смо јој и због тога што у 
нас “трансплантира” и део 
своје доброте и 
хуманости. Колико се то у 
нама “прими” је већ друго 
питање. О томе ћемо 
догодине, на Тупижници.  
Цео наш аутобус дугује 
изузетну захвалност вођи 
пута Весни Драшковић и 
њеној помоћници Марији 
Поповић. Оне су 
бриљантно организивале своју, за сада, прву(!?) акцију и то са препуним аутобусом. Сигуран сам да је, после 
овакве туре, цео аутобус спреман са њима да иде: у ватру, у воду, у .... и свакако догодине на Тупижницу. Ја 
сам се већ пријавио а ви видите шта ћете. 

Тихомир Војновић 
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ТРОФЕЈ ФРУШКЕ ГОРЕ 
 

Последње,15 коло Лиге Србије у оријентирингу, одржано је у суботу 13. октобра, на теренима Фрушке горе, са 

стартом и циљем на Иришком венцу. Наступило је 98 такмичара у 16 такмичарских категорија, нешто мање од 

очекиваног броја, јер је поредак на табели Лиге у већини катагеорија био  познат, па тако и није било оне 

спортске неизвесности у трци за бодовима као на прошлогодишњем трофеју. 

И сам организатор спортски клуб  ОАК 

„Нови Сад“ из Новога Сада је сходно 

томе прилагодио такмичарске  стазе на 

средњој дистанци да не буду технички и 

физички одвише захтевне  што је 

пружило уживање свим учесницима 

овогодшњег трофеја. Само да је 

усмерио контролне тачке према јужним 

гребенима ка Старом и Новом Хопову 

утисак би био другачији. Контроле су се 

протезале по „калоти“ Иришког венца, а 

у њиховом налажењу у потпуности се  

уживало  што је допринео и прелеп 

октобарски дан  јер  шума која је у овом 

јесењем периоду изгубила мало лишћа 

уз увек непожељну лозе купина које су 

се спустиле при тлу,  беше   довољно да постане врло трчљива а карта читљива због ширег погледа и бржег 

препознавања детаља у природи и на карти. 

Вељко Радовић који је извршио најновију реамбулацију овога терена картираног још 2005 године. применио је 

метод селекције тзв малих објеката на терену по принципу бугарина Георги Хаджимитева, пратећи његов  

теренски рад на Андревљу, па су само изразити пањеви са преко 1 метар висине као и пањеви са већим 

гомилама земље представљени на карти. 

Они који су трчали споријим темпом чешће су гледали карту, тражили и оне пањеве тј пањиће који су у 

природи били много мањи али и врло уочљиви због одличне прегледности у шуми, које су раније 

реамбулатори уносили у карту. Велика срећа што сам терен рељефно није толико захтеван, положај КТ код 

ових објеката (изваљени пањ са већом гомилом земље) који су чинили скоро 80% места где се налазила 

црвено бела призма је џипиесом позициониран. 

Ако сте добро узели азимут, држали се правца ви стижете до ваше контроле. Ту вам је донекле и помогао 

организатор јер тзв „цврчке“ (претходно обележена места за контролу на која се ставља комадић траке или 

картона са уписаним кодним бројем) је високо поставио па су често они били прво уочени а тек после призма. 

Беше тако и на Андревљу, али тамо тек када сте стигли до пред саму контролу прво сте уочавали призму а 

„црвчак„ како кад. 

Да не заборавимо то је још био август месец. Сада, у тој златној фрушкогорској јесени, октобар месец је 

посебан и после априла најпогоднији за организацију оријентиринг такмичења. У најјачим такмичарским 

категоријама неизвесно је било код мушкараца и победа Слобода Ивковића и 100 нових бодова можда ће му у 

коначном обрачуну резултата донети титулу првака Србије, док је код жена поново доминирала Драгана 

Докмановић, која је већ после десетог кола осигурала наслов најбоље српске оријентирке. 

Борислав Стевановић 
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БАЛ АЛИ НЕ БАЛ ....... ВЕЋ БАЛ ПЛАНИНАРА 
 

Планинарски савез Тимочког региона прошле године на иницијативу ПД "Бабин зуб" из Књажевца донело је 
одлуку да се поред организовања планинарских акција организују и дружења мимо планинских стаза. Прво 
такво дружење организовало је ПД "Бабин зуб" Књажевац, учесници тог догађаја само речи хвале имају за 
домаћине. Ове године домаћин бала било је ПД "Врх" Кладово. У прелепом амбијенту ресторана "Кристал" 
окупило се преко сто планинара. 
Размишљали смо како да оплеменимо то наше дружење. Подсетили смо се на неке давне године када је за 
свако дружење било обавезно организовање лутрије. Није нам био проблем да то и спроведемо у дело. 
Желели  смо да то не буду скупи поклони али да буду ситнице које су потребне свакоме од нас. Обавештени 
су сви чланови који су се пријавили за прославу да свако донесе по један поклон.  
Велики број поклона смо купиле али смо доста тога и добиле од наша два планинара Томице и Мише. Хвала 
им на томе. Стижемо у ресторан где нас већ чекају наши пријатељи, чланови ПД "Дели Јован" из Неготина. У 
сали оркестар Профи бенд из Бора, музика тиха за почетак, песме које обећавају леп провод.  
Пристижу гости из целог региона. Навикнути на гардеробу коју носимо кад идемо на акције овако "скоцкани" не 
препознајемо се. Почиње програм, Саша својим прелепим гласом поздравља присутне, објављује да је Јелени 
Ранчић Цветковић из Неготина данас рођендан уједно моли присутне да једним аплаузом поздравимо наше 
српске кошаркашице које су у далеком Јапану освојиле златну медаљу. Затим председник ПД "Врх" Кладово, 
Ранко Букатаревић преузима микрофон честита такође рођендан Јелени, уручује јој поклон, поздравља све 
присутне и објављује која су све Планинарска друштва вечерас присутна односно њихови чланови. Жели 
свима леп провод и дружење. 
Убрзо после тога Оља, Снешка и Миша крећу са продајом лутрије, утркују се ко ће већи број листића да прода. 
Када се то завршило, почиње вечера и извлачење награда. Колико се могло видети чланови бенда били су 
доста срећни, најчешће награде су стизале за њихов сто. Мислим да је то био један од разлога што су и  они 
желели да буду донатори једне веома вредне награде. А награда је бесплатна свирка за добитника, врло  леп 
гест са њихове стране.  С' обзиром да је било доста награда сматрам  да нема особе или можда јако мали број 
да није добио баш ништа. Извлачење је мало потрајало и дошли смо до друге награде уколико добије члан ПД 
"Врх" Кладово  то је бесплатно путовање на једну регионалну акцију по сопственом избору а ако добије неко 
од гостију иде са нама на наш излет изненађења. Ову награду добио је члан ПД "Бабин зуб" из Књажевца. 
Коментар је значи догодине идемо на излет изненађења у Књажевац или преко Књажевца. Извлачи се прва 
награда и можете замислити Снешка извлачи листић, Саша чита број 2369 а листић испред мене и тако 
постајем добитник прве награде, ситнице којима сам се пре тога врло обрадовала што сам их добила постају 
мање важне. Овом приликом захваљујем се Снешки што је баш мој листић извукла а  велико хвала и оркестру 
који је донатор. 
Наставља се песма и игра, мислим да је врхунац био када је бенд почео да свира коло "Манастирјанка" тек је 
тад почела "јурњава" по сали. Једном речју лепо, весело и незаборавно. Преморени од песама наше 
младости, јела, пића, играња, лутрије, дружења и разговора  полако се гости разилазе. Ми као домаћини жеља 
нам је била да се присутни лепо осећају и да им овај бал остане у дугом сећању. Све што је лепо има свој крај, 
нажалост  и ово дружење. 

Ово је заједничка фотографија свих присутних планинара. Надам се да ће на следећем балу бити још већи 

број учесника.  

Овај чланак завршићу једном изреком, коју треба запамтити : 

"Зрнца песка чине планине, тренуци чине године, а ситнице цео живот" - Молијер. 

       Драгица Ивановић 
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ЈЕСЕЊИ ФРУШКОГОРСКИ МАРАТОН 
 

У суботу (27 октобра) одржан је 4. јесењи планинарски маратон на Фрушкој гори у организацији ПД 

„Железничар“ из Новог Сада односно њиховог врло агилног „ООУР-а“ Фрушкаћ, са стартом и циљем на 

Поповици, који је окупио преко хиљаду учесника. Како је сам организатор најавио да је тај јесењи маратон 

замишљен искључиво као спортско-рекреативна манифестација која нема такмичарски карактер па свака 

идеја да би уз још једну стазу од преко 30км могло да буде као завршна трка трекинг лиге Војводине свакако 

сувишна. Као и на скоро завршеном и врло успешно организованом „Ноћном изазову“ за учеснике су 

припремљене три стазе у зависности од њихове физичке спреме или колико су тог дана расположени да 

акцијају у шуми: 

МИНИ МАРАТОН –дужина стазе 4,1км, висинска разлика +/-180м 

ХОБИ МАРАТОН – дужина стазе 10,1км, висинска разлика +/-470м 

МАКСИ МАРАТОН- дужина стазе 25,094км, висинска разлика+/-1.188м 

Сваки организатор је задовољан што већем броју учесника али често то зна да зада и мале главобоље. 

Почеле су већ од полазне станице Бус-а 74 када је на перону остало и више путника што се укрцало али 

захваљујући агилности диспечерске службе ЈГСП Нови Сад обезбеђен је још један аутобус. Други настаје код 

пријава јер је био много већи број оних који су пријављивали на лицу места него оних петстотинак што су 

обавили он лајн пријаву. На највећим мукама су били контролори за записничким столовима. Све би то 

изгледало много ефикаснније да је у распису постављена шема: уплата-бон за уплату-одлазак са боном на 

пултове мини, хоби, макси (све је то организатор лепо написао изнад столова) где морају бити по два 

записничара за сваку стазу. Мора се нацртати и шема где се региструју они који су се онлајн пријавили и 

извршили уплату а где они који долазе накнадно. Мање одговора на честа питања учесника. Али на ову моју, 

крајње добронамерну опаску, остаје ми један пријатан глас девојака из аутобуса : “па иако се нисмо пријавиле 

до 26-ог шетаћемо по Фрушкој, па ко нам то може забранити“. Па и већина учесника је била припремљена за 

једну пријатну шетњу, што су одавали, сада класични планинарски реквизити, нешто већи ранац уз „нордијске“ 

штапове. Много мањи број је био оних који су хтели да последњи пут провере своју физичку спремност пред 

Отворено првенство Фрушке горе у планинаском трчању које ће се за седам дана одржати на Стражилову. 

Међутим у свима нама је нека такмичарска жар па сам на стази према првој КТ (Краљева столица) наилазио 

на групе или појединце које су почеле са скидањем сувишне опреме, којима су штапови само сметали па их 

премештали из руке у руку или враћали у ранац, али и многе који су пружали помоћ освежење бодрење онима 

који су заостајали.  На првој контроли сам био препун среће, не што сам релативно брзо стигао, него што сам 

наишао на моје исписнице планинарке, јер поред мене једини ветеран Драган Ћирић је већ одавно „умакао“, 

генерацијски смо „штрчали“. Оне су сваког придошлог учесника упитале на коју стазу иду и давале кратка али 

довољна упутства: “после неких 200м, ви за десет скрећете десно, а ви на 24 продужите ка Змајевцу“. Потпуно 

ми је јасно да толико штампани број књижица маратона треба да буде и на овој манифестацији у функцији али 

када би се за јесењи на позиву нацртала карта са стазом која би била веће размере па би сваки учесник био у 

могућности да је одштампа и носи за собом. Улива самопоуздање иако не морате бити врсни топограф. Већ 

код скретања за Звечан (јер сам ишао 10км) наилазим на групу учесника који гледају у карту, окрећу се, да би 

им, пошто сазнајем да иду на макси стазу, дао упутство да наставе напред. Циник би сада рекао „а што су 

седели на ушима када је контролор објашњавао“. Мислим да то није тако. Јер када дођете до контроле јави се 

фаза задовољства због постигнутог циља па затим фаза опуштања која ће подразумевати освежење, промену 

одеће, разговор са партнером итд а да ли у том тренутку у потпуности и са „високом концентрацијом чула“ 

примите,односно допре до вас, савет контролора. До Звечана милина а ноге лагане. Овде наилазим на 

учеснике који врло успорено трче, ходају, а за то није крива обућа, јер данас је толико патика са 

испрофилисаним ђоном  који више страдају на градском асфалту него у шуми на путу са каменом подлогом, 

него нека врста  бојажљивости при стрчавању низ тако стрме падине. Звечан хладни доноси само тренутну 

радост јер онда следи излазак из Јегерове баште ка Ваги. Сада сам на терену где сам учествовао на бројним 

оријентиринг такмичењима. А колико сам пута прешао ту стазу.  Само тада када се уморим (а увек сам на њој 

био уморан) узмем и гледам карту како ривалу не би дао до знања да је ми је физичка снага негде одмакла 

док у суботу сам тражио и ја „нордијски штап“ од неке поломљене гране како би смањио честе паузе уз 

храстова дебла. Управо на овом успону где сам се сусретао, престизао, престизали ме парови, видео на делу 

нашу дивну омладину где ће момак сачекати девојку која је заостајала, пријатељ пријатељу пружити руку и 

бити му нека „ферата“ да још успешније савладају успон. Од Ваге финиш уз поздраве бројних излетника који 

су предивног октобарског дана преплавили Поповицу. На циљу вам одмах уносе податке, проверавају 

перфорације и „печатирају“ вас. Али  не за архиву него да дођете и следеће године. 

Борислав Стевановић 
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ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВОИ ФРУШКЕ ГОРЕ - СТРАЖИЛОВО 
  

Осмо Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању, тзв .ОПФГ ове године је одржано 03. 11. 2018 

године, по други пут, на источним обронцима Фрушке горе, на Стражилову.Организатор трке АРК “Фрушка 

гора“ из Новога Сада је у своме позиву најавио да су овога пута припремили занимљиву и технички захтевнију 

стазу у односу на прошлогодишњу; да је стаза 

кружна; без укрштања; да се сво време трчи у шуми 

на земљаној подлози. Дужина стазе ( једног круга) је 

5,31км +/- 297м.елевације. Као учесник 

прошлогодишње трке морам рећи да ми је она била  

ипак захтевнија, првенствено због изласка на 

Бранков гроб, изразито стрмом и уском, клиском због 

камења са препуно жила корења, добро познатом 

маратонском стазом. Ни само спуштање од вечног 

боравишта Бранка Радичевића, трасом широког 

излетничког пута, није било тако „безазлено“ због 

бројног али знатно дебљег и више изувијаног жила 

корења, које се често, пружало попреко без прекида 

од ивице падине до почетка брда. Много више ствари 

у свакодневном животу (само нека шофер у бусу 

нагло прикочи) чини већи ризик од корења дрвећа јер 

је трчање по неравном терену, често бојажљиво, 

углавном због непознаница. 

„Арковци“ су припремили две трке од којих је прва 

била 5,31км и трчао се један круг а друга дужине 

10,62 тј два круга. Такмичарске категорије су 

биле:апсолутна категорија; сениори,сениорке (до 

35година); млађи ветерани, млађе ветеранке (36-50 

година):ветрани, ветеранке (51+). 

Тачно је да оно носи одређени ризик од трчања по равној 

стази а највећи број овогодишњих учесника има само такво 

искуство. Уколико учествујете тога дана када је планинска 

трка у Фрушкој гори, будете мало пажљивији, па ризик 

постаје минималан. Онај ко крене оштрим али ситним 

кораком и под сопственим центром равнотеже обезбеди 

стабилност корака, може убрзо, ако му терен налаже да 

крене и са искораком. Ко је то урадио низ спуст, са врха 

Ђинђоша, а  до њега је имао лепу предигру-увод,  

спуштајући се од окрепне станице до седла, стекао је 

предност. Можда  сте тог истог такмичара видели како на 

стрмом делу пута пешачи, али он је на најбољи начин чувао 

снагу за одлучујуће етапе трке. Победа Драгане Докмановић, 

најбоље српске оријентирке, у категорији сениорки је пример 

како јој је тај спуст а нарочито она најкраћа али и 

најкомпликованија деоница  од велике кривине, оних 

стотинак метара у земљаном „кланцу“ са дубоким слојем 

тешко трчљивог лишћа и малим и кратким нагибима 

урушеног слоја земље са стране, са врло вештим преласка 

са једне на другу страну- цик цак техником, донело коначну 

победу. Што сте се више ослобађали од страха да ћете 

пасти, то су шансе да паднете мање. Наравно важно је 

остати фокусиран на стазу којом трчите.  Ако сте пак тога 

дана били у грчу ипак сте морали успорити. Нама који се 

бавимо оријентирингом сву проблематику коју имамо у шуми 
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много лашке решавамо од оних који  ређе трче у природном амбијенту.  Петар Шарић је овога пута блистао и 

био победник у категорији млађих ветерана а пети у апсолутној категорији, док је његов клупски друг и кум 

Александар Петровић освојио пето место код млађих ветерана а на најдужој стази на дванаесту позицију са 

много слабијим временом преласка стазе него што је имао на тренингу пре неколико дана..  
Трејл трчање је веома развијено грана „зеленог спорта“у свету. На нашим просторима је још увек недовољно 

популаризована и велики број учесника нема увид у све лепоте али и потешкоће трчања по природним 

стазама. Овогодишња стаза је управо била прилагођена младом узрасту који је желео да прикаже своју 

кондициону спремност за овакву врсту трчања али уједно и да искуси лепоту предивног јесењег дана на 

Стражилову. Преко 120 учесника, сунчани дан и лагани поветарац који се лоцирао само на платоу Дома, 

„обојили су“ предивну слику михољског лета. Е тај поветарац је мало био „мангупски“ као у Бранковим 

песмама јер је у почетку преварио многе, још неискусне учеснике. По старту трке, многи су имали, више него 

потребне опреме. Пречански речено да су се „натронтали“. Како је трка одмицала тај вишак одеће се све више 

низао  око појаса на куковима и у ранцу. 

И оном првом уводном делу (пре старта) и оном другом опуштајућем делу (по уласку у циљ) све похвале 

организатору због експедитивности код  давању стартних пакета, правовременом старту, освежењу на стази, 

разноврсној окрепи на циљу где ће нама карловчанима највише остати упамћена она „аутохтона“-кувано вино 

. 

Резултати: 
 

5,31км. Сениори: 

1. Ненад  Јовановић 

2. Мирко Васић 

3. Бојан Сивч 
 

5,31км Сениорке 

1. Хелена Милијић 

2. Дајана Божичковић 

3. Теодора Ерор 
 

10,62км Сениори: 

1. Владимир Данко 

2. Зоран Марковић 

3. Ђерђ Телеки 
 

10,62км Сениорке:  

1. Драгана Докмановић 

2. Наташа Налетина 

3. Ивана Ценерић 

 

Борислав Стевановић 
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Posle duže, neopravdane, pauze nastavlja se serijal „Turističke pećine Srbije“ 

PEĆINA RAVNIŠTARKA 
 

Pećina Ravništarka nalazi se u selu Ravnište, 1,5 km od centra sela. Selo se nalazi 12 km jugozapadno od Kučeva, 

čijoj opštini i pripada. Ravništarka je udaljena 10 km od pećine Ceremošnje u selu Ceremošnja, takođe turistički 

uređene pećine i takođe na području opštine Kučevo. 

Garmin X Y Z 

4918496 7549593 432 

Ravništarka se ranije zvala Savina pećina ili Pećina na Savinom imanju, pošto se ulaz nalazio na zemlji Save 

Miladinovića. Sadašnji naziv je dobila po selu. Savino ime poneo je ulazni kanal. 

Ulaz se nalazi u bukovoj šumi na visini od  407 m. Morfološki je relativno prost rečni kanal koji se pri kraju povija i 

postaje nešto razuđeniji. Ima 9 morfoloških celina: Savin kanal, Omladinski kanal, Labudovo jezero, Beli dvorac, 

Leopardov kanal, Crni dvorac, Izvorski kanal, Mali beli dvorac i Dušanove galerije. Pećina je razvijena u krečnjacima 

starosti gornje jure. Dužina glavnog kanala iznosi 501m, a ukupna dužina kanala iznosi 589m. Ravništarka je rečna, 

protočna pećina, praktično podzemni deo toka Ponorac. Nakon isticanja iz pećine, Ponorac se uliva u tok Teferič. Iako 

rečna, Ravništarka obiluje tavaničnim i zidnim pećinskim nakitom, dok oskudeva sa podnim formama. 

 

Ravništarka je 

meštanima oduvek bila 

poznata ali ulasci nisu 

zabeleženi. Postoje 

oprečne tvrdnje vezane 

za prva istraživanja 

pećine. Prva, da je 

pećina do 1980. bila 

potpuno nepoznata široj 

i stručnoj javnosti. 

Druga, da su je 

istraživali J. Cvijić i G.F. 

Hofman, 1894. koji je 

prvi spominju u literaturi 

pod nazivom Pećina 

Ponorske reke sa 

procenjenom dužinom 

na 800 – 900 m. 

Bilo kako bilo, 

(ponovo?) je otkrivena 

1980. godine, upravo 

istog leta kad je 

Ceremošnja otvorena 

za turiste. Prvo su je 

istraživali odvažni 

meštani. Najpre Milivoje 

Živanović – Rudonja 

sam, a zatim mu se 

pridružio Selimir 

Stefanović. Vrlo brzo je 

broj radoznalih istraživača znatno narastao. Prilikom tih ulazaka izmereno je 495,6 m kanala. Februara 1981. godine 

izvršena su detaljna speleološka istraživanja od strane R. Lazarevića. Tom prilikom izvedeno je miniranje i prokopano 

je 23 metara kanala koji je spojio završetak rečnog sa ponorskim delom. Prolaz je potom zatrpan. Tih godina počele 

su i prve aktivnosti na uređenju. 

Sa izvesnim dugačkim pauzama uređenje je završeno 2006.,odnosno 2007. godine. Pećina je za turiste otvarana 

nekoliko puta. Konačno juna 2006. godine je zvanično otvoren prvi uređeni deo pećine. Drugi uređeni deo je otvoren 

avgusta 2007. godine. Uređena je prema projektu R. Lazarevića. Posetiocima je dostupno 420 m pešačke staze. 

Pešačka staza je jednosmerna. Ulazi se u prirodni, izvorski ulaz u bukovoj šumi a izlazi na veštački probijenom, 

ponorskom otvoru (izlazu), koji je ovom prilikom aktiviran. 
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Pećina je zaštićena 2007. 

godine aktom opštine Kučevo 

kao Spomenik prirode. 

Ravništarka je vrednovana 

kao značajno prirodno dobro – 

III kategorije. Propisan je 

režim II stepena zaštite. 

Zaštitom je obuhvaćena 

površina od 5,95 ha. Za 

staraoca i organizatora 

turističkih aktivnosti određena 

je Turistička organizacija 

Kučeva.  

Ravništarka je za posete 

otvorena sezonski. TO 

Kučeva u sezoni ima vodiče 

za pećinu. Iznad pećine 

podignut je informativni centar 

i formiran parking. Za 

Ravništarku postoji štampana 

brošura „Ravništarka“ autora 

R. Lazarevića. 

Ravništarka je mlada turistička pećina, najmlađa posle Stopića pećine na Zlatiboru, o kojoj je pisano u „Putniku“ br. 

96. Međutim, Ravništarka je najslabije posećena turistička pećina u Srbiji. Godišnjii broj posetilaca retko prelazi 1000. 

Posećenost svakako nije odraz njene lepote i atraktivnosti. Upravljač TO Kučeva ulaže napore da privuče posetioce i 

ostvari veću posećenost. Stoga, nakon čitanja ovog teksta, ciljano ili u prolazu, posetite pećinu Ravništarku, i u miru, 

tišini i u odsustvu gužve, razgledajte pećinu i divite se fascinirajućoj lepoti ovog izuzetno atraktivnog pozemnog 

ambijenta.  
Poseta Ravništarki može se kombinovati sa posetom Ceremošnji (dve turističke pećine u danu) koje se nalazi u blizini 

(u istoj opštini). Takođe postoji i mogućnost povezivanja poseta Ravništarke i Ceremošnje sa posetom Rajkovoj pećini 

kod Majdanpeka (tri pećine u jednom danu), koja je od Kučeva udaljena 50km. 

Milorad Kličković 
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Priče o planinarima PSK „Spartak“ 

PREDSEDNIK CALBERT KAROLY 
 

Calbert je predsednik planinarskog sportskog kluba “Spartak” iz Subotice. Popeo je mnoge svetske vrhove, kao na 

primer: Mon Blan (4810m), najviši vrh Alpa, Elbrus (5642m), najviši vrh Evrope u Rusiji, Kazbeg (5033m), vulkan 

Laskar (5600m), a na Ohoš del Salado u Južnoj Americi stigao je na visinu od 6503 m što mu je visinski rekord. 

Planinario je u više od 15 država (Rumunija, Grčka, Slovačka , Čile, Gruzija, Rusija…) 

Karolj je 2013. godine završio letnji alpinistički tečaj u Novom Sadu i Ovčar Banji, a zatim, 2014. godine i zimski 

alpinistički tečaj na Durmitoru, te je dobio zvanje stariji alpinist pripravnik. Godine 2015. postao je planinarski vodič 

treće kategorije do 3000 m u letnjim uslovima, a 2018. postao je planinarski vodič druge kategorije do 3000 m u 

zimskim uslovima. Oba tečaja je završio na 

Sopotnici (planina Jadovnik). 
 

 Kako si počeo da planinariš? 

- Išli smo 2011. godine na letovanje u Grčku, 

nadomak Olimpa. Pošto nisam dobar plivač, 

odlučio sam da sa društvom ispenjemo Olimp. 

Imali smo rančeve i patike i krenuli smo u 10 h 

kada je već kasno za uspon. Oko 16 h bili smo 

na 2400 m i tada smo odustali. Dopalami se 

priroda, tišina, ptice… Kada sam došao kući, 

počeo sam da se raspitujem gde se u Subotici 

nalazi planinarski klub. Otišao sam na pešački 

maraton Horgoš - Kanjiža. Tamo sam upoznao 

Hodik Lasla, Vukmanov Zorana i Puzić Marinka. 

Hodik me ubedio da se učlanim u “Spartak”. 

Kupio sam planinarske cipele i otišao u 

Čortanovce (Fruškagora) da ih razgazim. 

Sledeća akcija je bila sa Mac Isidorom na Golem 

Korab (Makedonija). Nakon uspona na Korab i 

zvanično sam postao planinar. 
 

- Kako izgleda jedna planinarska ekspedicija… 

na primer, ona u Južnoj Americi? 

- Kupujemo avionsku kartu, obezbeđujemo 

dozvolu za penjanje, itd.Obavljamo formalnosti 

na lokalnom terenu u državi u kojoj je planina. 

Nalazimo šerpase i konje za prenos opreme. Stižemo u podnožje planine. Pravimo bazni kamp.Ako se ide npr. na 

Himalaje, kada ekspedicija traje i po dva meseca, potrebne su velike količine hrane. 

U Južnoj Americi su bile velike udaljenosti, pa smo deo puta prešli džipovima. Bili smo u pustinji Atakama koja je 

zapravo visoravan velike nadmorske visine (oko 4500 m). To je najsušnija pustinja na svetu, smeštena duž obala 

Čilea. Uspon do vulkana je trajao jedan dan. 
 

- Šta jedete na velikim visinama? 

- Skoro ništa. Samo… to niko ne veruje. Imamo slab apetit .Za doručak jedemo nešto što se lako vari. Tokom dana 

ugljeni hidrati, čokoladice, bombone… 
 

-   Kada ti je bilo teško u planini? 

- Teško mi je bilo u Gruziji 2016. godine kada sam se pridružio jednoj ekspediciji iz Mađarske. Išli smo na vrh Tetnuld 

(4858 m, Kavkaz). Ja sam drugi planinar iz Srbije koji je popeo taj vrh. Tamo nema nikakve pomoći. Sami sebi smo 

bili šerpasi ( šerpas – čovek koji nosi opremu). Nosili smo rančeve od 120 litara. Prvi dan smo izneli prvi deo opreme i 

ostavili u žbunju. Oko nas je bila netaknuta priroda. Vratili smo se u selo i prespavali. Drugi dan izneli smo drugi deo 

opreme. Treći dan smo napravili bazni kamp. A zatim, jedan dan  se penjemo i iznosimo teške stvari, a drugi dan 

odmaramo. Bilo nas je svega petoro na planini. Sami smo prtili sneg. Nije postojala staza, nije postojalo ništa. Nismo 

imali lokalnog vodiča. Na Mon Blanu, takođe, je bilo lepo i opasno,ali je tamo civilizacija blizu, pa ukoliko bi nešto 

krenulo naopako, stigli bi helikopteri, a u Gruziji toga nema… samo divljina. Ako bi se nešto desilo, niko ne bi došao. 

Išli smo na Mon Blanu grebenom širine oko 70cm, a sa obe strane je bila provalija. Nismo razmišljali o opasnosti. 

Kretali smo se u navezi. Vođa ekspedicije nam je rekao da budemo oprezni jer, ako neko pogreši, povućiće i ostale u 

provaliju. 
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- Šta je to naveza? 

- Naveza je način penjanja kada se planinari osiguravaju užetom. Uže ne sme da bude ni previše zategnuto, niti 

previše labavo. U navezi može biti od dvoje do petoro ljudi. Vezani su zajedno za uže i kreću se sinhrono. 
 

-   Da li je tačno da ti je u Gruziji divlji konj oteo gaće? 

-  Vraćali smo se u bazni kamp sa Tetnulda u Gruziji. Deset dana nismo se kupali. Našli smo jedan potok koji nastaje 

topljenjem glečera (lednik na visokim planinama). Bilo je to nekih 600 do 700 metara od našeg kampa. Odem tamo da 

se okupam. Oko mene cveće, sve lepo zeleno. Vrhovi planina na Kavkazu bili su pod snegom. Sunce je sijalo i stene 

su bile tople. Skidam se potpuno go, stavljam stvari na stenu i perem sve po redu. Postavio sam malu kameru da 

snimam kako teče potok. U tom trenutku ugledam divljeg konja kako uzima moje stvari u zube i hoće da ih odnese. 

Skočim go za njim, zgrabim svoje stvari i vučem, ja sebi, a on sebi. Uzmem jednom rukom planinarski štap i 

zamahnem na njega. Tada je popustio i pobegao. Srećom, to kamera nije snimila! Eto, nije istina što narod priča. 

Nisam ostao bez gaća! 
 

 

- Na skupštini PSK “Spartak”, održanoj 24. 1. 2018.godine,postaješ predsednik kluba. Kako je biti predsednik kluba? 

- Nije lako. To je veliki izazov. Imam mnogo obaveza,  a i velika je odgovornost. Moj tim i ja smo tek na početku, ali 

mislim da ćemo raditi dobro. U ovih nekoliko meseci uredili smo naš deo staza Fruškogorskog maratona, organizovali 

odlazak planinara, učenika i građana Subotice na maraton. Naši vodiči su vodili jednom 45 učenika, a drugi put 115 u 

čenika kroz Subotičku peščaru. Pet naših planinara je bilona HoheWandu (Austrija) na penjanju na prirodnoj stenoi, 

na via ferati,itd. Penjači na veštačkoj steni stalno treniraju i postižu zapažene rezultate u zemlji i inostranstvu. U 

narednom periodu čekaju nasPalićki susreti i Dan pešačenja u Srbiji. 
 

- Koju akciju planinaraš ove godine? 

- Ići ćemo u Austriju, u okolinu Salcburga. Penjaćemo penjački smer visine oko 500m. Takođe ćemo sredinom leta ići 

na severnu stenuTriglava. Tamo ćemo penjati smer visine oko 800 metara. 
 

-  Šta je to penjački smer? 

- To je vertikalna prirodna stena. Nekada je to opremljena stena sa već postavljenim osiguranjima, a nekada 

tradicionalni smer gde planinari ukucavaju klinove i drugaosiguranja. Naravno, pri tome visimo na užetu, a ispod nas 

je provalija. 
 

Calbert bi mogao još mnogo toga da nam ispriča, ali vremena je malo, a treba sve pripremiti za predstojeće akcije. 

Zadivljeni njegovom neiscrpnom energijom poželeli smo mu sreću u narednim aktivnostima i ekspedicijama! 

Emina Tomić Ostrogonac  i Vitomir Marković 
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ПОГЛЕД СА ТРЕСКОВЦА У ДАЛЕКУ ПРОШЛОСТ 
 

Освануло је новембарско јутро које је обећавало да ће ово бити још један прелеп дан а самим тим и једна у 

низу акција која се дуго препричава и не заборавља. Са полазног места кренуо је "конвој" од четири крцата 

аутомобила попуњених до задњег места. Од полазне тачке предстоји нам путовање од око 100 километара. 

После преласка граничног прелаза "Ђердап" са наше и прелаза "Portile de Fior 1"  са Румунске стране 

настављамо пут који нас води преко Оршаве, Свињице (овде 89% становништва су Срби) све до подножја 

Тресковца у дужини око 90 км. Припремамо се за успон и полако крећемо.Душка, Љубица и ја одвајамо се од 

групе и крећемо мало раније како бисмо однеле поклон једној жени која живи поред пута којим идемо а која је 

недавно угостила наше планинаре. Ходамо и одједном, најлепши призор, видимо да нам се приближава 

неочекиван превоз као из 

бајке. Наилази трактор и 

двојица Румуна у њему. 

Мимиком питамо да ли 

можемо да се возимо са 

њима што су они 

прихватили. Уз помоћ 

човека који је у приколици 

пењемо се у приколицу где 

сазнајемо да они иду у 

шуму по дрва. Током вожње 

прикључују нам се још двоје 

планинара истовремено 

сазнајемо да је човек из 

приколице супруг жене којој 

носимо поклон и да обојица 

говоре српски језик. А на 

посебан начин истичу да су 

и они Срби. Иако је пут 

џомбаст са пуно неравнина, 

одрона, нагиба нама је био 

предиван а вожња никад лепша. Иако са зебњом у срцу кад год се појави велика неравнина морам признати 

да смо ипак уживали у вожњи. По слободној процени писца овог извештаја возили смо се и на овај начин 

прешли четвртину стазе. Убрзо трактор стаје и ово је крај наше вожње. 

Док смо се поздрављали и захваљивали на  вожњи пристигли су и остали планинари па смо сви заједно 

наставили пут даље, а наши познаници наставили својим путем. 

Идемо сви заједно а кад почиње успон испод саме стене онда свако наставља успон према својим 

могућностима. После сваке паузе налазим се на почетку колоне а кад је следећа пауза ја на последњем месту, 

не бринем јер у свакој колони неко мора бити задњи. Питам се да ли је узрок овоме и то што сам рођена на 

крају прве половине прошлог века? Мало шале па макар и на свој рачун није на одмет. Уз пут мимоилазимо се 

са двојицом планинара из Румуније. 

Желим да све оне који не знају где се тачно налази Тресковац пружим неке информације.Тресковац – гола 

вулканска стена (висока 755 м) уздиже се на левој обали Дунава супротно од насеља Лепенски Вир и 

представља џиновског чувара овог праисторијског насеља. 

Трескавац је имао веома значајну улогу за житеље Лепенског вира. Установљено је да планина Тресковац има 

исти трапезоидни облик као што имају основе кућа-колиба у праисторијском насељу Лепенски вир. 

Археолошко налазиште Лепенски вир откривено је 1965.г.на самој обали Дунава и удаљено је узводно око 15 

км. од Доњег Милановца, име је добио по Дунавском виру. Култура Лепенског вира је стара око 8000год. На 

овом месту су људи живели константно око 2000 год. и за то време прешли су еволутивни пут од ловаца и 

сакупљача плодова до организоване друштвене економске заједнице.Становници Лепенског вира били су 

први урбанисти и градитељи на овим просторима јер су правили куће које су у основи биле трапезоидног 

облика ,прекривене дрвеном конструкцијом, лишћем и кожом дивљих животиња. У кућама се налазило 

огњиште, мали жртвеник и камене  скулптуре које су представљале њихова божанства. Управо су те скулптуре 

постале препознатљив знак Лепенског вира широм света и представљају најстарију уметност те врсте у 

Европи. Са Тресковца пружа се величанствен поглед на налазиште Лепенски вир и моћни Дунав који је 

окружен планинским масивима у Ђердапској клисури. 
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На врху задржавамо се око сат времена па крећемо да се спуштамо а што је за већину планинара тежи део на 

стази. Већ смо уморни а потребна је додатна опрезност јер је стаза тешка има доста лишћа, клизаво је а на 

појединим местима је и сипар. Иначе планинарске стазе у Румунији су беспрекорно маркиране.Док смо се 

спуштали срели смо и планинаре из Вршца који су тек кренули на успон. Разменили смо неколико 

реченица питали се међусобно за неке познанике и свако је наставио даље пешачење. Поред једног салаша 

мало смо се одморили па наставили спуштање даље. На самом крају стазе остало је неких 50-ак метара до 

асфалта Душка се оклизнула, пала и по њеној процени повредила зглоб. Констатација је забрињавајућа јер је 

Душка по професији лекар и 

вероватно зна шта јој се десило. 

Повратак је био око 14:30. Шепајући 

стигла је до аутомобила и наставили 

смо путовање. Путовање је 

настављено још 15-ак километара до 

места Берзеска где се налази 

комплекс сојеница на Дунаву, познат 

по називу румунски Малдиви. На 

жалост сезона је прошла па је све 

било пусто и закључано али врло леп 

комплекс за одмор.  
Враћамо се назад и стајемо испред  

ресторана који се налази на почетку 

стазе која води на Тресковац да 

ручамо. Наставили смо да уживамо, 

ручак је колективан јер нам је од 

славе остала прасетина, којом уз хлеб 

и свежу паприку а наравно и хладно 

пиво завршавамо данашњу акцију. За већину предстоји само прелазак границе и одлазак кући. За мању групу 

нас четворо још није крај, ми одлазимо у Бању Херкулане да на нама најлепши начин ипак завршимо и ову 

акцију. Топла термална вода учинила је да смо се и на овај начин релаксирали, наше "болне" мишиће 

опустили, и већ исте вечери разговарали на тему да ћемо у бању долазити што чешће. Око 20:00 часова већ 

смо били свако у свом дому. Овај свој извештај завршићу изреком "Оно што није записано, и не постоји; било 

па умрло" -Меша Селимовић. 

Драгица Ивановић 
 

 

 

 

 

страна 1421 



 

 

Путник 105                                                                                                                                                                                             Зима 2018/2019. 

MELODIČNIM KORAKOM KROZ SUBOTIČKU PEŠČARU, UZ LAKE ZVUKE VIOLINE 
 

Da li je Vivaldi, kada je stvarao „Četiri godišnja doba“, zimu zamišljao ovako kako smo je mi doživeli ovog 

kasnodecembarskog dana? Dok zvuci violine stvaraju ugođaj oštrine leda koji pucketa, a samo najhrabriji prelaze 

zamrznutu reku, naša je stvarnost mnogo drugačija. Ako sada očekujete okrepljujući severac da razbudi omamljen 

zimski dan, da orkestrirano povede zanosne zvuke duž ulica i kanala jednog od najuzbudljivijih gradova Vivaldijevog 

doba, prefinjene Venecije: i opet grešite! Nismo na karnevalu, ne slušamo muziku tog vremena, ne lome nas vetrovi, 

ali je ovaj dan, 24. decembar, ipak u znaku slavlja. Badnji je dan po gregorijanskom kalendaru, praznična atmosfera i 

vreme je za goste. Na poziv subotičkih planinara, a ispred svih Zorana Vukmanova, krenusmo iz Beograda put 

Subotice i Subotičke peščare nas 45oro, vođeni Vladom Radivojevićem. Jutro neočekivano toplo, a i atmosfera koju 

smo pravili dobro „podgrejana“ već i samom idejom što idemo negde gde do sada nismo bili. Subotička peščara je 

druga najveća peščara u Vojvodini, iza Deliblatske. Prvi put sam za nju čula upravo iz objave i poziva našeg vodiča i 

bila sam sigurna da ovu akciju ne treba propustiti. Ne zato što je to nešto što se ne može ponoviti, nadoknaditi, taman 

posla, ne daj Bože nepopravljivog, već zato što iz mnogih svojih gluposti, nesnalažljivosti, nepotrebne popustljivosti, 

lenjosti, letargije, možda i blage depresije, nekad i tihe agresije prema sebi, zbog svega toga, ili jednog od tih razloga, 

propustiš lepe trenutke, izgubiš, možda, neku novu životnu šansu, prekineš put kojim bi lepše i lakše koračao. Ne 

želim to sebi, ne želim ni drugima, pa odlučih, evo, na izmaku ove godine, da se više pobrinem za sebe, svoje želje i 

svoje snove. Nije fraza, a nije ni teško. Psi laju, karavanI prolaze. Uvek će biti neko ko će, iz svoje zlobe i nemoći, iz 

svog lošeg života i nedosanjanih snova, hteti da poljulja vaše, da vam izmakne veru u sebe i ljubav koju zaslužujete. 

Kako bi život bio lep kad bi ljudi malo više gledali svoja posla, i malo više čistili svoje dvorište! Da li stvarno misle da 

mogu da žive moj život, i da bi trebali da mi „baš pokažu“ kako bih ja to trebala... Setim se ponekad jedne moje 

poznanice: živela je u malom mestu u blizini Beograda, lepa kuća, lepe fioke i ormari puni lepih ispeglanih uštirkanih 

stvari, koje je volela da svima pokazuje i hvali se. Iskreno, baš me briga. Ali, šta je još volela? Pa, da priča o tuđim 

kućama, tuđim fiokama, da zaviruje u tuđe dvorište i da gleda i 

ogovara ženske stražnjice utegnute u tanga-gaće. Toliko je 

nezadovoljstva i nesreće izbijalo iz te jadne žene, da sam pobegla 

od nje „glavom bez obzira“. Naravno, od takvih se osoba ne može 

daleko pobeći, uvek te „neka takva“ negde sačeka. Zavist je to, a 

zavist se zaslužuje. Pa, kad malo bolje pogledam, jesam vala i 

zaslužila, bila sam baš dobra, penjala sam se uza drvo kao ona 

žaba kojoj su svi vikali: „Gde si krenula, siđi, ti to ne možeš“! Nisu 

znali da je žaba gluva, i da na te povike i gestikulacije misli da su 

podrška i da joj govore: „Idi, samo napred, glavu gore, ti to možeš!“ 

I, kao što rekoh, pa malo odlutah, evo nas u Subotici, gde su nam 

se pridružili Zoran, Ljubica, Tanja i Biljana, a nedugo zatim usledilo je iskrcavanje iz autobusa i polazak u pešačenje. 

Kod tri lepe i srdačne subotičke planinarke, koje su „obezbeđivale“ kolonu da se neko ne izgubi, ne „zaturi“ po 

peščarskim „džepovima“, odmah sam se prijavila kao neko s kim će se družiti ceo dan, jer znam da ću zavirivati gde 

stignem, fotkati, zastajkivati i tako i opet biti na kraju kolone. Naravno da to nije bio nikakav problem, ali prvo da od 

Zorana čujemo nekoliko osnovnih informacija: Subotička peščara  je smeštena na krajnjem severu Vojvodine, između 

Subotice i državne granice s Mađarskom. Godine 2003. proglašena je za zaštićeno dobro, sa statusom predela 

izuzetnih odlika II kategorije. Nekada je pesak sa ovih prostora neštedimice zasipao Suboticu, te su, ne bi li se grad 

zaštitio  i „vezao“ „živi pesak“, vekovima unazad sađeni šumski kompleksi. I sada prolazimo pored brojnih sadnica, 

obeleženih žutim i naranđastim trakama. Svojevremeno je ovo područje obilovalo vinogradima i bilo poznato po 

odličnim sortama vina. Ima ih još uvek, ali mnogo manje. Vodenih tokova skoro i da nema, izuzetak je rečica Kereš. 

Pesak je, naravno, veoma porozan i sve atmosferske padavine se vrlo kratko zadržavaju na površini. Mene je veoma 

interesovala „dubina“ peskovitih naslaga, i visina dina. Posebno sam, kao MTB vozač, bila zainteresovana za 

mogućnost vožnje bicikla ovim prostranstvom. Ima tu dobrih 150 m2, i sigurno se mogu odlično iskoristiti. Odlučih da 

dobro osmotrim sve raspoloživo i utiske prenesem svojim MTB prijateljima.  

Krećemo se pešačkom stazom koju su markirali članovi Planinarskog kluba „Spartak“ iz Subotice. Naš domać in, 

Zoran Vukmanov, je idejni tvorac zanimljive akcije, koja se, pod zajedničkim nazivom „Četiri godišnja doba“, izvodi u 

četiri etape. Za ovu je godinu plan ispunjen, a mi smo došli na „bis“, na jedan dodatak „koncertnom“ programu. Možda 

je baš zato i neobičan današnji dan: kalendarski je zima, po okruženju kao da je jesen, a temperaturom smo u 

proleću... Leto za sada nije na vidiku. Vivaldi nije računao na globalno otopljavanje i u njegovoj „Zimi“ nema pasa koji 

laju, ali zato smo se mi s njima u nekoliko navrata baš fino „pozabavili“. Čuđenje je bilo u smislu otkud toliko nervozni 

psi u tako mirnom podneblju. Odgovor se možda krije u vetru koji razdražuje, ili u ravnici, koja vodi u depresiju. 

Nemam pojma. Ali, pitanje ostaje.  
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Neizostavno je poređenje s Deliblatskom peščarom. Ovim ne želim nikoga da naljutim, niti ću reći da je ovde ili onde 

lepše, bolje, zanimljivije, ili bilo šta drugo. Prosto je tako kako jeste, i neka je, ali treba i da se kaže, i dajem sebi tu 

slobodu, jer, ipak sam bila na oba mesta i sigurno sam u prednosti u odnosu na one koji nisu bili ni na jednom, ili 

možda samo u jednoj od ovih peščara. Dakle, brzo „grabimo“ Subotičkom, staze su vrlo komotne, u pesak se ne 

uranja mnogo, na nekim delovima peska skoro da i nema, verovatno ga je razduvao vetar severac koji ovde vlada 

veći deo godine. I dine su veoma skromnih dimenzija, ali to ne umanjuje njihovu lepotu. Sve mi je mnogo simpatično i 

stvarno uživam. Stižemo i do najviše tačke, brda Šištak, na nadmorskoj visini od 134 m. Ovde se, kažu, za pustinjski 

teren na prestižnom Dakar-reliju priprema poznati motorista Gabor Sagmajster. Inače, naši domaćini za ovaj „vrh“ 

veoma duhovito kažu da je njihov „Materhom“, zaštitni znak Bačke. Pa, što da ne, njihov je, redovno ga obilaze i mogu 

da mu tepaju kako hoće. Inače je ovo brdo, nastalo kao peščana dina, nekad bilo vidljivo i iz veće daljine, ali sada ga 

je poprilično „progutala“ šuma koja se dobrano proširila. Dalje prolazimo kroz šumarke ispresecane širokim stazama. 

Na koju god stranu da pogledam, svuda izazivački „izvire“ još puteljaka. Biće tu, vidim ja, odličnog pedaliranja! Pesak 

nam i dalje ne predstavlja problem, prilično je utaban i brzo se krećemo. Sad smo već i kod peštanske pruge, treba je 

samo elegantno preći, ali nas nekolicina smo odlučili da se tu malo i zadržimo. Nekako nam se učinilo da nam 

kilometri prebrzo prolaze i da valja malo usporiti, napraviti neku dogodovštinu. Posedali, tako, po pruzi, zagledani u 

daljinu, u očekivanju ko zna čega. Osetismo i specifične vibracije koje su se širile šinama, a zatim i potmuli pisak 

lokomotive. Oho-ho! Tu li si, ti peštanski voziću! Sad ćemo da te sačekamo, i mašemo mašinovođi! I, stvarno, nakon 

nekoliko minuta evo i „crvene gvozdene nemani“, brza kroz preriju. Ne izmišljam ništa: uspelo mi je da „zamrznem“ 

trenutak, i da sebe smestim u neko davno prošlo vreme kada su se tamo negde, na Divljem zapadu, pojavili prvi 

vozovi, jurili kroz nepregledno prostranstvo, i pravili pometnju među domorocima... Ajd' se sad odledi, to ja kažem 

sebi.. 

Za to vreme, Ljubica, Tanja i Biljana nas strpljivo čekaju. Kažu, „i pored toga što se zaustavljate, pričate, družite, 

fotkate, vi ste i dalje prilično „jaka“ ekipa, dobro „gazite“, u ritmu“. Vivaldi je tu i opet umešao prste, lepa je i 

harmonična melodija koja struji krošnjama hrasta lužnjaka.  

U lepom, prijatnom razgovoru 

stižemo do jezera Majdan nastalog 

veštačkim putem. To je sad bilo lepo 

rečeno, a - manje lepo: nastalo 

nedozvoljenom eksploatacijom 

peska. Kažu da se na taj način 

remeti nivo podzemnih voda, te da je 

jezero „neophodno nasuti i pretvoriti 

ga u izletište, uz sadnju autohtone 

vegetacije i dovođenje u stanje pre 

nelegalne eksploatacije peska“. Pa, 

da verujemo stručnjacima, mada 

moram da kažem da mi se jezero 

jako jako dopalo; boja mu je bila 

božanstveno plava, s više strana je 

bilo oivičeno visokom trskom, gordo 

uspravljenom, poput vernog čuvara.  

Na obali jezera smo napravili podužu 

pauzu, mislim da je tu „pala“ i prva zajednička fotografija, a i mnogo drugih. Jedva se nekako odvojih od te lepote, i 

među poslednjima se uspeh stazom iznad jezera. Tu nas je sačekao prolazak kroz lepu šumicu, i, čini mi se, više 

peska. Ko o čemu, ja o pesku, ali nije ni čudo, u peščari se pesak i očekuje, zar ne? Ipak, na momente se, i vrlo 

iznenađujuće, dotiče sa zelenim livadama i pruža neobičnu sliku. Tu i tamo još po neka dina, visine 5 - 6 metara, još 

jednom pruga, i opet voz, te ispade nekako da smo mi od onih ljudi koji su voleli vozove. Ima tu neke simbolike. 

Vozovi spajaju i ja im se veselim.   

Dođe i kraj današnjem pešačenju. Ne i druženju, jer po povratku u Suboticu prošetali smo gradom koji je bio u pravom 

prazničnom raspoloženju. Pomalo usnuo, ali ne lenjo, ne teško, već svečano i za divljenje.  

I, za kraj, opet Vivaldi, ali sad idemo u susret proleću i još jednom druženju sa peščarom. „Poželi želju“, reče Zoran.. 

Jer, šta je najlepše? Najlepša je želja, prjatelju! A, mi prihvatismo poziv dragih nam Subotičana, i uskoro se vidimo i 

opet!  

Dotle, pozdrav, i srećna vam Nova zvoNcasta, iskričava, zdrava, vesela, kafanska, brdovita, šumska, planinska, 

jezerska, peščarska 2019. godina!  

Emira Miličević 
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DRAMA NA OLIMPU (ISTINITA PRIČA) 
 

Za Olimp kao obitavalište Zevsa, Here i drugih božanstava znam verovatno otkad znam za sebe. Nekada davno, za 

polazak u treći razred osnovne, dobio sam na poklon knjigu sa pričama o grčkim bogovima koju i danas čuvam kao 

pravo malo blago. Kada sam saznao da planina sa tim imenom zaista postoji, to već ne mogu sa sigurnošću da 

kažem. U jedno ipak jesam siguran, već od tog trenutka sam negde duboko u podsvesti želeo da jednog dana stanem 

na njen vrh. Mojre su me vodile nekim drugim stazama, sve do skoro. 

Ova olimpijska priča počinje na obalama Egejskog mora, odakle planina čiji najviši vrhovi važe za surove i 

negostoljubive izgleda pitomo, gotovo kao da se uz njene padine može ustrčati za jedno popodne. Sve je obećavalo 

uspešnu akciju: dobar plan, stabilno vreme, odlična ekipa koja je "kliknula" kao da se znamo godinama a ne tek 

nekoliko sati. Osim vođe akcije Milana Vojnovića jedva da ikoga poznajem, ali se brzo združujem sa ostalima. Puni 

elana i pozitivne energije posle celog dana na plaži, prepakujemo rančeve za tri dana u planini, spremni da krenemo 

uzbrdo. U dilemi između velikog ranca od 65 litara i malog od 18 biram manji; trpam unutra samo ono najnužnije, a 

neke ređe korišćene stvari koje inače stalno nosim sa sobom ostavljam u velikom rancu u autobusu. Među njima i 

paket prve pomoći, neotvoren. Ko se čuva i Zevs ga čuva. 

Postoji više načina da se priđe najstarijem nacionalnom parku u Grčkoj, ali vrlo malo planinara se na najviši vrh 

Olimpa penje direktno sa nulte nadmorske visine. Ogromna većina (da ne kažem skoro svi) započinje pešačenje sa 

lokaliteta Prioni, trinaest kilometara od i 1100 metara iznad mora, pa nema razloga da i mi izmišljamo toplu vodu. 

Prioni je i poslednja tačka na kojoj se može odložiti smeće pre ulaska u nacionalni park - u njemu ne postoje kante za 

otpatke, svaki posetilac mora da vrati svoj otpad sa sobom, i to se po svemu sudeći itekako poštuje. Lako je bacati 

papiriće među smrtnicima, hajde ti zagađuj dom bogova ako smeš! 

Do planinarskog doma Spilios Agapitos (za one manje sklone lomljenju jezika poznatog i kao Refuge A - "Dom A") 

vodi trasa Evropskog pešačkog puta E4 i tih šest kilometara sa oko 

1000 metara uspona čini najfrekventniju deonicu na Olimpu. Planinari 

zuje gore, dole, pozdravi pljušte na svim mogućim jezicima. Sama 

staza se ne može pohvaliti naročitom atraktivnošću, ali mnogima je 

izgleda sasvim dovoljno da izađu na visinu od oko 2100 metara, 

popiju kafu ili čaj i vrate se kući. Nas neki nagon ipak tera dalje uvis... 

Posle noći koju su neki prespavali kao zaklani a neki probdeli usled 

hrkanja u kolektivnoj spavaonici, došao je i taj dan. Mitikas, sa svojih 

2918 metara nadmorske visine najviši vrh Olimpa, čekao je na nas. 

Duboko ispod doma, temperaturna inverzija prostrla je paperjasti 

tepih od oblaka. I dok su se drugi oduševljavali pogledom, mene je 

više brinula činjenica da će sve to morati da krene naviše kad sunce 

ogreje... U najboljem slučaju, ostaćemo bez lepih pogleda, u 

najgorem bi mogla da padne kiša pa da se ni ne popnemo na vrh. Ali, 

pravi planinar uvek mora biti naoružan optimizmom. 

Vrh Skala (2882 m.n.v.), koji mnogi zovu i "raskrsnicom Olimpa", od 

doma deli jedva kilometar i po vazdušnom linijom, ali čitavih osamsto 

metara uspona čine pešačenje dugim više sati. Fantastični pogledi 

nadoknađuju vreme, pa svaki čas neko zastaje da fotografiše pejzaž 

ili napravi selfi... Slikam Igora, kome je ovo prvo (pa muško!) 

planinarenje iznad 2000 metara, na stenovitom vidikovcu nad morem 

egejskih oblaka. Izgledaće odlično na društvenim mrežama. Ni ja koji 

nisam ljubitelj poziranja ne odolevam prilici. Na ovakvim mestima 

mislima je vrlo lako da odlutaju u stanje meditacije i da samo telo 

ostane prisutno u prostoru, međutim memorijalne table na stenama 

drže nas čvrsto prikovane za zemlju... 

Uspon na Skalu nije lagan, ali ne zahteva nikakvu tehničku veštinu. 

Zato ni izlazak na vrh ne donosi nikakav spektakularan osećaj, 

pogotovo što su se u međuvremenu oblaci taman toliko podigli da 

sakriju Mitikas, na svega nekoliko stotina metara preko zjapeće provalije. Što se tiče rute od Skale do Mitikasa, mogu 

sad da nabrajam i kakve su stene i kakav je nagib i na koliko mesta sa obe strane uskog puteljka zjape bezdani. 

Možda će ipak biti dovoljno da kažem da se tih tristotinak metara prelazi za pola sata do 45 minuta. I taman kad 

pomislite da ste pri vrhu, pogled pukne iza stene i shvatite da treba savladati "samo" još jednu vertikalu... Naniže... Pa 

opet naviše. I onda ste tu. Recimo. 
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Na poslednjem delu uspona zatičemo montirano uže koje je ostavio 

neko pre nas, ali se bar ja trudim da ga što više mogu izbegnem. Kao 

i obično na sličnim planinama, trajna sidrišta postavljena su tako da 

se uže razvuče što kraćim putem, što možda deluje kao bezbednost 

onima koji se plaše visine i eksponiranih deonica, ali u stvarnosti više 

smeta nego što pomaže jer onda to uže treba svaki čas obilaziti i 

preskakati... A osim toga, Mitikas i nije tako teško popeti bez 

osiguranja. Susedni Stefani (2902 m.n.v.) je već druga priča, ali tu 

priču ćemo ostaviti za neku drugu priliku. 

Nastavak ove naše priče možda znate iz dnevnih novina. Potrudiću 

se da je ispričam onako kako se zaista dogodila, bez novinarskog 

senzacionalizma. 

Skoro na samom vrhu, još samo desetak koraka do najviše tačke 

Olimpa, slučajno se okrećem i nešto niže ispod sebe kao u 

usporenom filmu vidim kako Igor proklizava na jednoj nozi, gubi 

metar-dva visine i ostaje da sedi na kamenu. Još trenutak gledam i 

tek onda shvatim da me doziva. "Ne mogu da ustanem. Iskočilo mi je 

koleno." 

Vraćam se sa bukvalno par metara od vrha. Igor sedi ispružene noge 

dok se jedan deo ekipe okuplja oko njega a drugi pokušava da 

zaobiđe gužvu i izađe na vrh. "Da li možeš da pomeriš stopalo?", 

pitam. Pomera. To je dobro. Zavrćemo mu nogavicu. Prizor nije baš 

najlepši: patela je dislocirana i štrči u stranu. Ne, nije mu se ovo ranije 

dešavalo. Da, boli. Vadim iz ranca brufen i pada mi na pamet komplet 

prve pomoći koji sam ostavio u drugom rancu. Bar ovaj nisam ostavio 

na Skali... "Je l' možeš to da mi namestiš, molim te?" Polako ali sigurno počinje da paniči. Udišem duboko. "Slušaj, ne 

smem to da ti uradim. Nisam obučen za to i mogu da ti još više zeznem stvar, a to ni ti ni ja ne želimo. Moraćemo da 

dovedemo pomoć." "Nemojte da me ostavite." "Nećemo, ne brini." "Pa šta ćemo da radimo?" "Samo sedi i ne brini, 

idem nešto da proverim." "Nemojte samo da me ostavite." "Niko te neće ostaviti, samo moraš sad malo da se strpiš." 

Trenutak u kom sam prvi put kročio na najviši vrh Olimpa zamišljao sam potpuno drugačije. Izostaje zadovoljstvo, onaj 

osećaj ispunjenosti. Među nasmejanim licima zbijenim kao sardine između velikog kamenja oko betonskog obeležja 

vrha pronalazim vodiča Milana i objašnjavam mu situaciju. Sreća u nesreći: tu su i dva lokalna vodiča koji su koji minut 

pre nas izveli na vrh jednu turistkinju iz Japana, i dok Pančevac Ivan silazi da i on izvidi situaciju pokušavamo da im 

objasnimo da radio vezom pozovu pomoć, što na kraju nevoljno pristaju ali ne bez tirade o bezbednosti i odgovornosti. 

Nije ni vreme ni mesto da kažem šta mislim o vodičima koji za masne honorare vode turiste vezane za povodac... To 

je svakako bezbednije i odgovornije. Etičku stranu bolje da ne komentarišem... 

Posle brzinskih konsultacija, dogovor je sledeći: Milan će spustiti grupu dalje po planu, a nekoliko ljudi će ostati uz 

Igora da sačeka spasioce. Vatrogasci su krenuli iz Litohora i do gore će im trebati oko tri sata. Do zalaska sunca ima 

još oko šest sati. Sve će biti u redu. Odmah se javljam da ostanem, a za mnom i Ivan. Ostali nam ostavljaju još vode i 

nešto slatkiša; većina je ipak ostavila rančeve na Skali pa nemamo baš velike zalihe, ali uzdamo se u ekspeditivnost 

spasilaca. I dok grupa polako kreće nazad sa vrha, i Gorana i Maja odlučuju da ostanu čisto da nam prave društvo. 

Grčki vodiči kreću prvi, između njih ona Japanka, uvezana kao koza koju vode na vašar. Molimo ih da sačekaju sa 

skupljanjem užeta da se spusti makar par naših koji se najviše plaše izloženih litica; zadnji staje na trenutak, a onda 

bez reči nastavlja da razvezuje čvorove još brže. Toliko o solidarnosti komercijalnih vodiča... 

Vraćam se dole do Igora i imam šta da vidim: Ivan je uspeo da mu vrati koleno na mesto! Može čak i da se osloni na 

nogu, ali ne možemo da rizikujemo da mu dozvolimo da se oslanja punom težinom. Mimoilazi nas grupica mladih, 

neki u patikicama sa ravnim đonom... "Čak se neću ni popeti na vrh", žali se Igor. "O, hoćeš, samo polako." 

Uspravljamo ga i navodimo, Ivan ispred, ja iza, Maja i Gorana sa strane. Uspon na jednoj nozi ide sporije, ali nakon 

nekoliko minuta savladavamo i tih dvadesetak metara i konačno smo svi na najvišoj koti Olimpa. "Može li jedan aplauz 

za našeg druga koji se popeo sa povređenom nogom", viče Maja i grupica na vrhu skandira. "Staviću jedan kamenčić 

na piramidu za tebe", ustaje jedna Portugalka. Slavlje. Ali ipak je to samo pola puta. 

Oblaci se skupljaju i razilaze, ali ni u jednom trenutku dovoljno za pravi pogled na sve strane. Na čas se ukaže greben 

Skale, a na čas moćni Stefani - "Zevsov tron". Preko puta provalije na vrhu sede dva planinara. Vetar nam na trenutke 

donese nerazumljive glasove. Ubrzo naša grupa ostaje sama. Vreme teče, sunce silazi iz zenita. Zid oblaka na 

zapadu ne sluti na dobro. Pa opet, smeh zvoni grčkim panteonom. Dobro raspoloženje nas ne napušta uprkos nevolji. 

Prolaze sati. Nebo se zatamnjuje, pa onda opet probija sunce. 
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Odjednom, sa strane odakle nikoga ne očekujemo, iskače čovek. Iz kuloara Louki, koji važi za najopasniju rutu ka 

Mitikasu, pojavljuje se Lazarus, vodič iz doma Giosos Apostolidis (poznatog i kao "Dom C"), najvišeg doma na Olimpu 

i najbližeg Mitikasu. Apostolidis, nazvan po znamenitom grčkom planinaru, ujedno je i naše odredište posle Mitikasa, 

ali po svemu sudeći kasnićemo na večeru... Vesti nisu baš sjajne - zbog loših vremenskih uslova vatrogasci kasne. 

Trebaće im još oko tri sata da stignu. Lazarus nam nosi pakete za grejanje i neke pilule za Igora. Ne zadržava se 

dugo, kaže da stiže loše vreme. "Šta znači loše vreme", pitam, "kiša, sneg?" "O ne, samo hladno." Samo. Ne zvuči 

mnogo utešno. Vetar već probija kroz polar. 

Devojke odlaze sa Lazarusom nazad do Skale po ostatak stvari, a odatle će donjom stazom ispod vrhova do doma. 

Nas tri musketara ostajemo sami i, hteli mi to ili ne, atmosfera se lagano menja. Igor je skeptičan da li će vatrogasci 

uopšte doći. Uveravam ga da nedolazak nije opcija. "Krenuli su, čuo si šta je čovek rekao. Neće nas sigurno ostaviti 

ovde preko noći." Tešim i sebe. Ivan naglas razmatra opcije za sklonište, diskutujemo o jednoj steni iza koje bismo 

mogli da se smestimo sva trojica. Igor guta 

jednu od onih tableta i tone u kratak san. 

Pokušavamo da vidimo šta je zapravo taj lek, 

ali je celo uputstvo samo na grčkom... Sati 

prolaze isprekidano, malo u smehu, malo u 

ozbiljnim temama. Sve me više brine zapadni 

vetar... 

Sunce je uveliko bilo pri horizontu kad su 

konačno došli. Pet sati nakon poziva. 

"Serbija", viče Jorgos izdaleka, "ortodoks 

braders! Partizan!" "Ne Partizan", buni se 

Igor, "Zvezda!" "Ako hoćeš da te spasavamo, 

Partizan", smeje se Jorgos. Lagano pristižu i 

ostali, uveravaju se da je Igor u redu pa 

koriste poslednje zrake sunca da se ufotkaju 

na vrhu. Grci po svemu sudeći nemaju pravu 

gorsku službu spasavanja, vatrogasci jesu 

spretni, ali nisu svi od njih baš i planinari. 

Nekima je ovo prvi uspon na najviši vrh Grčke. Poziranje traje bar pola sata. 

Jorgos je više puta bio u Beogradu i poznaje splavove i klubove srpske prestonice bolje nego nas trojica zajedno, 

natuca po koju srpsku reč, ne skida osmeh sa lica. Petros i Dimitris su već ozbiljniji; Jorgos hvali Petrosa: "On se 

popeo na Kilimandžaro, na Himalaje i ono u Rusiji!" "Kančendžunga, Elbrus", skromno, skoro stidljivo ga ispravlja 

Petros, više sebi u bradu. Odlučuju da Igoru navuku pojas, zakače ga na uže usidreno na vrhu i spuste najkraćim 

mogućim putem, kuloarom Louki. S obzirom na ono što znamo (ili ne znamo) o toj stazi, nikome od nas nije baš 

svejedno. Dimitris osigurava, a Petros kreće u korak sa Igorom lagano dole. Mi moramo da čekamo, da neko slučajno 

ne bi pokrenuo neki kamen dok se oni ne spuste. Ali bar je krenulo! 

Ceo sat kasnije, sumrak već zahvata Olimp. Jorgos je već dva puta oblačio dodatne slojeve, Ivan i ja navlačimo sve 

što imamo na sebe. U rancu imam još dve prljave majice i ozbiljno se nosim mišlju da i njih ogrnem. Noge su mi kao 

dva balvana, otupele i utrnute. "Spremite se", kaže Dimitris ozbiljno, i onda čekamo još desetak minuta, taman dok 

prvi nalet adrenalina učini svoje. Nakon šest i po sati, napuštamo Mitikas. 

Kuloar Louki nije najteži put ka Mitikasu ili od njega, ali daleko od toga da je lagan. Stene su raspoređene kao 

sumanuto strme stepenice i ceo smer je jedna kontinualna vertikala visine oko 250 metara, bez skretanja ili lomljenja, i 

sa ukupno tri ili četiri mesta gde čovek može da se osovi na obe noge bez prihvatanja za stenu. Jedno proklizavanje i 

pad može da se zaustavi samo na dnu. Magla odozdo malo ublažava utisak, ali spust nije nimalo opušten. Ne 

pomažu ni memorijalne table, kojih ovde ima skoro koliko i markacija... Ne pomaže ni Dimitrisovo ćaskanje: "Ovo nije 

teška staza, ali je najopasnija na Olimpu. Samo ove godine je ovde troje poginulo." Ma sjajno. Pri samom dnu, komad 

istorije - obeležje na mestu gde je 1964. godine život izgubio Giosos Apostolidis lično. Mi smo ipak imali više sreće... 

Do doma stižemo već u sumrak. Igor je uveliko tamo. Ivana i mene dočekuju aplauzom, kao heroje koji nismo. Nismo 

učinili ništa što neko drugi na našem mestu ne bi. Bar bih voleo da verujem da je tako... U domu nema ni mobilne 

mreže ni interneta, ali nekako dobijamo informaciju da su mediji u Srbiji već objavili da je srpski planinar na Olimpu 

slomio nogu i da je prebačen u Litohoro. Ni imena, ni inicijala, samo nek se prodaje. "Drama na Olimpu", tako je glasio 

naslov. Na sekund mi je smešno, oni kažu drama a mi pričali viceve na vrhu. Ostatak večeri protiče u frustraciji, 

pokušavam na sve načine da se javim kući ali ne uspevam. Konačno dižem ruke, ležem u krevet ispod memljive 

tavanice, zatvaram oči čim sam dodirnuo jastuk glavom i već sledeće sekunde alarm zvoni za ustajanje... Sedam sati 

najmrtvijeg sna ikad. 
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Noć je donela sneg. Juče smo na trenutke bili samo u majicama, sad je napolju minus deset. Tek smo blago svesni 

činjenice da ne bismo preživeli noć na vrhu. Nekad je bolje i ne biti svestan svega oko sebe... Svi planovi padaju u 

vodu. Igoru će ionako trebati više vremena do dole, pa se zato pakujemo i odmah krećemo nazad do podnožja 

planine gde bi trebalo da nas čeka autobus. Dok čangrljamo rančevima po spavaonici, mladić iz kreveta nasuprot mog 

budi se i buni se na buku. Čujemo srpski, upuštamo se u razgovor. I on je Sremac, iz Mitrovice. "Moja majka je član 

kluba iz Rume", kaže. Naravno da je poznajem. Kako mali svet... Odgovaram dečurliju od ideje da pokušaju da se 

popnu na Mitikas po ovakvom vremenu, nudimo im prevoz do Litohora. I odustajanje je deo planinarstva, češće nego 

što bismo to želeli. 

Kažu da je pogled sa Platoa Muza na vrhove Olimpa jedan od najspektakularnijih prizora koji se može doživeti u 

planinama Balkana. Mi jedva da smo videli par metara ispred sebe. Kad se još doda i zastoj od sat i po vremena na 

ledenom vetru, na jednom delu staze gde su vatrogasci podosta nepotrebno insistirali na osiguranju užetom i prelasku 

planinara jedan po jedan, malo je falilo da "Drama na Olimpu" dobije i nastavak. "Baš tebe briga, u novinama piše da 

si ti u Litohoru", kažemo Igoru. Konačno i mi sa kraja kolone dočekujemo svoj red, promrzle i ukočene noge jedva 

slušaju. "Čekajte nas tamo kad pređete", kaže Jorgos. Naravno. Čim sam prošao deo sa užetom, hitam nizbrdo koliko 

god brzo mogu, a od doma Petrostruga, najmlađeg i najuređenijeg na planini, do dole skoro da trčim. Kao nošen 

Hermesovim krilima. Kao da mi je dosta i Olimpa i magle i snega i blata i tabananja... 

U Litohoru konačno hvatamo internet i javljamo se kući. O, blagodeti dvadesetprvog veka... Sećam se kako smo pre 

dvadesetak godina zvali fiksni telefon sa govornica koje su radile na žetone, pa ako se neko javi, javi se. Danas svi 

znaju vesti i pre nego što se nešto dogodi. Nije bitno da li su istinite ili ne... 

U Rumu stižem oko šest ujutro, na poslu sam već dva sata kasnije. Olimp već tada izgleda daleko, kao san, ali 

konačno dosanjan. I već tada znam da ovaj rastanak od grčkih bogova nije zauvek. Ostalo je na Olimpu još vrhova 

koji će nas čekati i neki sledeći put. Tumba, Ilijas, mistični Stefani... Ostali su i dogovori sa olimpijskom ekipom, za 

neki drugi put, neke druge planine i neke druge visine... Ali to su već druge priče... 

Nedelju dana po povratku sa Olimpa, Igor mi javlja da je bio kod lekara, rendgenski snimak je u redu ali trebalo bi da 

uradi i magnetnu rezonancu, da se utvrdi stanje mekog tkiva. Kaže da ne oseća bol dok hoda, ali je još uvek na 

bolovanju. Proći će neko vreme dok sve to ne dođe u potpunosti na svoje, ali da je povreda iole ozbiljna ne bi mu 

zakazali pregled tek za nedelju dana... Pentraće se on još iznad oblaka, ne sumnjam u to. A u nekoj drugoj priči, 

verujem da ćemo opet stajati na nekom vrhu. Samo bez spasilaca. I jednom je previše. 

Milan Mirković 
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''Trči ka cilju. Svim srcem'' – Vera Nikolić 

PLANINSKO TRČANJE 
 

Planinarski savez Srbije kreće sa novom 

takmičarskom disciplinom. Planinsko trčanje. 

Sezona 2019. u Planinarskom savezu Srbije 

biće bogatija za takmičenje u sportu koji u 

poslednje vreme u svetu doživljava veliku 

ekspanziju i ima neverovatnu popularnost. 

Na osnovu Zakona o sportu i Statuta 

Planinarskog saveza Srbije, Upravni odbor 

Planinarskog saveza Srbije usvojio je 

Pravilnik o planinskom trčanju. Takmičenje je 

povereno na rukovođenje Komisiji za 

planinsko trčanje. 

Premijerna takmičarska sezona ima pet trka. 

Prvaka Srbije u Planinskom trčanju PSS 

dobijamo zbirom bodova sa svih pet trka. 

Kategorije u kojima se takmičenje odvija su: 

ekipna, pojedinačna ženska i pojedinačna 

muška. Na trkama je moguće učestvovati 

samo kao član PSS. Izuzetak je učešće na Otvorenom prvenstvu - trka u okviru Fruškogorskog maratona, gde mogu 

učestvovati svi punoletni građani iz zemlje i inostranstva, ali obavezno sa takmičarskom knjižicom nekog granskog 

saveza ili lekarskim uverenjem. Bodove za plasman za prvenstvo dobijaju hronološkim redom samo članovi PSS. 

''Mali istočni ekstremni maraton'' je staza otvorenog prvensta na Fruškogorskom maratonu sa 42.2 km i 2090m i 

donosi 2 UTMB boda. Datum 04.05.2019. 

''Nebeska staza'' je vrsta trke koja se održava u Sičevačkoj klisuri 14.07.2019. dužine 28km i 1300m uspona.  

''Nebeska trka'' 04.08.2019. prolazi Đerdapskom klisurom i stazom od 42.3 km i 1650m. 

''Vertikalni kilometar'' je poveren Aleksincu i planini Leskovik sa startom u selu Lipovac 01.09.2019. 

''Ultra maraton'' kao poslednji i najzahtevniji ispit za trkače biće na Goču i Stolovima - 60.9 km i 2460m uspona 

očekuje finišere na ovoj stazi 06.10.2019. 

Format takmičenja sa 5 različitih trka, doprinosi da na kraju sezone 

dobijemo kao pobednika, a samim tim prvaka Srbije u Planinskom trčanju 

PSS, najboljeg univerzalnog planinskog trkača - all round. 

Imamo izuzetnu čast da promoter takmičenja bude sportska i trkačka ikona 

- Vera Nikolić.  Pre pola veka oborila svetski rekord na 800m i zauvek nam 

ostala u srcima. Hvala joj što je pristala da sledeće godine bude deo nas. 

Cilj koji želimo da ostvarimo u narednim godinama je da privučemo što veči 

broj mladih da se oprobaju u takmičenju koje ne iziskuje velike finansijske 

izdatke za opremu i kotizacije  i zahteva samo fizičku spremu. Velike nade 

polažemo u atraktivnost ekipnog takmičenja pošto jednu ekipu sačinjavaju 

četri muška i jedan ženski takmičar. Zbir njihovih poena u pojedinačnoj 

konkurenciji donosi ekipni broj bodova. Nagrade najboljima obezbeđuju 

organizatori, tako da je i to jedan od bitnijih motiva za učestvovanje na 

planinskim trkama PSS. 

Naravno da svi učesnici na takmičenju moraju da se pridržavaju ekoloških 

pravila.  

O regularnosti takmičenja staraju se delegat, sudija i eventualno 

disciplinski sudija, u skladu sa pravilnicima PSS. 

Pozivamo sve planinarske organizacije i planinare takmičare da uzmu 

učešće u planinskim trkama PSS i osete draž takmičenja u jednoj pozitivnoj 

atmosferi i fer pleju. To smo imali na svim manifestacijama pod 

pokroviteljstvom PSS u takmičarskim disciplinama u 2018. 

Vladislav Cenić 

Predsednik Komisije za planinsko trčanje PSS 
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PREDSTAVLjAMO VAM PLANINARSKO ALPINISTIČKI KLUB MOSOR IZ NIŠA 
 

Klub je osnovan 2004. godine od strane mlađih planinara sa ciljem da se planinarstvu pristupi na malo drugačiji način 

od do tada ustaljenog. Klub se godinama razvijao i postao jedan od vodećih klubova u visokogorstvu. Godinama je u 

vrhu klubova sa najvećim brojem ispenjanih vrhova preko 4000 mnv. Sa novim tendencijama u planinarstvu i 

Zakonom o sportu 2018. godine formira takmičarske ekipe u trekingu i planinarskoj orijentaciji. U svojoj debitanskoj 

sezoni beleži vrhunske rezultate u ove dve takmičarske discipline Planinarskog saveza Srbije kao i u visokogorskom 

planinarenju. 

U sledecej godini velika očekivanja PAK Mosor ima i u novoj takmičarskoj disciplini – Planinskom trčanju. 

Ekspedicijsko visokogorska akcija na vrhove Ararat 5137 mnv i Damavand 5671 mnv je još jedan cilj za planinare iz 

Mosora. 

Rezultati Kluba u takmičarskim disciplinama PS Srbije u 2018 godini: 

Planinarski treking: Ekipno - 2. mesto Prvenstvo Srbije, 1 mesto Kup Srbije, 1 mesto Master Kup Srbije,  Pojedinačno 

- 2 mesto Prvenstvo Srbije, muška konkurencija - Miloš Rondović,  2. mesto Prvenstvo Srbije, ženska konkurencija  - 

Ivona Velimirović, 3. mesto Prvenstvo Srbije, ženska konkurencija - Olivera Stanković, 1. mesto, Kup Srbije, muška 

konkurencija - Miloš Rondović, 2. mesto Kup Srbije, ženska konkurencija - Olivera Stanković, 3. mesto Kup Srbije, 

ženska konkurencija  - Ivona Velimirović, 1. mesto Master kup Srbije, muška konkurencija - MilošRondović, 3. mesto 

Master kup Srbije, ženska konkurencija - OliveraStanković 

Planinarska orijentacija: Ekipno - 1. mesto Liga Srbije – Seniorska muška konkurencija, 1. mesto Državno prvenstvo u 

planinarskoj orijentaciji – Seniorska muška konkurencija, 2. mesto Državno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji – 

Seniorska ženska konkurencija. 

PAK Mosor je od 2008 godine krenuo i na visokogorske uspone i do sada su njegovi članovi popeli sledeće vrhove: 

Andi – Chacani 6075m, El Misti 5822m, Winicunca 5150m , Centralni Kavkaz - Zapadni Elbrus 5642, Savojski Alpi - 

Mon Blan 4817, Peninski Alpi - Signalkuppe 4554m, Visoki Atlas - Džabel Tubgal 4265m, Alpi - Grand Paradizo 

4061m, Visoke Ture - Grossglokner 3798m, Aconcagva  6962m, Lenin Peak 7135mnv, Vincet Piramide  4215mnv,  

Schwarzhorn 4322mnv, Ludwigshohe 4342mnv, Kazbeg  5047mnv, Dufourspitze 4634mnv, Castor 4228mnv, Pollux  

4086mnv, Kilimanđaro 5895mnv, Breithorn Occidentale  4164mnv,  BreithornCentrale  4159mnv. 

Vladislav Cenić 
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KRATKA JESEN U KALGARIJU 
 

Dok smo otišli na nekoliko lepih izleta pade nam sneg. U septembru, kad mu vreme nije. Izvadili smo perjane jakne, 
debele zimske kape i rukavice i gledali kako lepo pada oko 30 cm snega na zelenu travu i kako se grane drveća, još 
uvek pune zelenog lišća, povijaju pod težinom snega. Mnogi su u neverici vrteli glavom i kukali kako nismo ni imali 
jesen. Ja sam bila iznenađena, ali ne i mnogo uznemirena. Ipak posle 17-ogodišnjeg iskustva sa kalgarijskim zimama, 
u dubini duše sam znala da će biti još lepog vremena, mada je zaista teško bilo poverovati u to svaki put kad 
pogledam kroz prozor i vidim stazu prokrčenu kroz duboki sneg od kuće do garaže. Ne znam da li ću ikad moći zaista 
sa nonšalantošću starih Kalgarijanaca samo da odmahnem glavom na toliki sneg i mirno izjavim: "Pa da, to je 
Kalgari".  

 

Mučili smo se sa tim snegom u manjoj ili većoj meri do prve nedelje oktobra a onda se sneg istopio i konačno je došla 
jesen. Sa njenim divnim žutim bojama i čistim plavim nebom i mirisom opalog lišća pod nogama. Drugog vikenda u 
oktobru osvanuo je dan koji se iskupio za sav taj rani sneg. Otišli smo na jednu od novih staza koje su skoro otvorene, 
Sugar Mama. Malo čudan naziv, priznajem. Ne znamo ni mi šta im bi da ovoj stazi daju takav naziv. Staza je u okolini 
Breg Krika, na oko pola sata vožnje i pogodna za jesenje izlete kada veče brzo pada. Napravljena je u sklopu 
proširenja mreže staza u tom kraju a i zvanično je za mešovitu upotrebu: za pešačenje i fat biking. Fat biking je 
novotarija koju smo videli prvi put pre skoro 5 godina i nismo verovali da će toliko postati popularna da će se praviti 
staze specijalno za to. Verovatno ste ih videli, biciklove sa masivnim ramovima na još masivnijim debelim gumama 
(otuda i ime), veoma pogodni za sneg. Mada, u poslednje vreme nisu retka pojava na ulicama Kalgarija i po suvom 
vremenu u sred leta.  
Pored ove ima još nekoliko novih staza u ovo mkraju, neke su takođe za fat biking. Sve je to deo obnove ovog 
područja posle velikih poplava 2013. godine, kada se za nekoliko dana potpuno promenio izgled celog predela. Posle 
poplave okuka reke pomerila za oko 200 m severno i sada dolazi tik do početka šume. Onome ko ne zna kako je bilo 
pre, prosto je neverovatno da zamisli da je na mestu gde je velika okuka reke iza koje se prostiru metri krupnog 
kamenja, nekada bila lepa livada na kojoj smo se odmarali posle svake šetnje u ovom kraju. Ovako jedna drastična 
promena ne može a da nam ne izazove istovremeno i strah i divljenje prema prirodi. Bez obzira šta joj mi radili, samo 
jednim nonšalantnim pokretom ona nam pokazuje ko je i dalje glavni, ali nama ni to nije dovoljno, i posle prvobitnog 
šoka i dalje nastavljamo da je uznemiravamo i uništavamo, sve u cilju progresa. Na te moje filozofske komentare, 
Ildika, Karči i Goran samo potrvdno klimaju glavomi k ažu mi da je vreme da se penjemo a ne filozofiramo.  
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Staza je nova i još neucrtana u postavljene mape, 
tako da smo jedini koji umesto skretanja u levo na 
jednu od najpopularnijih staza, odlazimo pravo i 
počinjemo strmo da se penjemo. Nailazimo na 
nekoliko biciklista sa redovnim gumama. Oni su u 
punoj opremi, izgleda kao da su baš izašli iz radnje, 
imaju na sebi sve rekvizite, ali to im ne pomaže da 
voze uzbrdo. Malo malo pa se odmaraju, prođu 
pored nas pa onda posle 200 metara stanu da se 
odmore, tako da smo mi, kao u trci kornjače i zeca, 
brži od njih. Stazu smo majstorski izabrali. Ide  po 
grebenu i pruža divne vidike na snegom pokrivene 
planine, a sve vreme je na suncu tako da punim 
plućima udišemo miris jeseni i opalog lišća. Staza 
neumoljivo ide sve vreme uzbrdo, počinjemo da 
skidamo sloj po sloj i nakraju ostajemo samo u 
majicama. Dodatnu motivaciju nam daje činjenica da 
smo brži od biciklista koji odustaju pre vrha. Srećom 
stazu poznajemo još od prošle godine, pa znamo 
kuda ide, jer je, za razliku od ostalih staza, šturo 
obeležena. U sred šume nailazimo na neupadljivu 
raskrsnicu. Desno put vodi za Sugar Daddy stazu, a 
mi odlazimo u levo, prema proplanku gde smo prošle 
godine nabrali kleku. Proplanak, koji je i bio cilj 
današnje šetnje, je obasjan suncem, dva strateški 
postavljena balvana zamenjuju klupe. Pravimo 
pauzu i uživamo u pogledu na planine, savršenoj 

tišini i ovom prelepom jesenjem danu, kome smo se nadali 
sve vreme dok smo gledali septembarski sneg. Posle odmora 
Ildika i ja se bacamo na posao. Treba nabrati kleku, Ildikin 
recept za punjenu ćurku traži dve šake kleke za marinadu. 
Ove godine kleka je izgleda ili slabo rodila ili su medvedi već 
prošli ovuda. Prošle godine su se dva žbuna kleke na 
proplanku plavila od plodova, danas moramo da bodemo 
prste i zavlačimo se u žbun za dve šačice.  
Posle ispunjene misije, iako se svima još ostaje na ovom 
nirvanom ispunjenom mestu, vreme je da se kreće. Dani su 
kraći, a kad na ovakvom mestu zaklopiš oči na nekoliko 
trenutaka vreme proleti. Pogled na sat nam govori da smo 
ovde već skoro sat vremena. Staza, prekrivena žutim lišćem, 
ide kroz šumicu na južnoj strani brega do Fulerton staze - 
jedne od najposećenijih staza u ovom kraju koja je sinonim za 
gužvu. U bilo koje doba godine, tu se uvek nađu horde ljudi, 
dece i pasa. To je kao da odjednom odete na vašar i ništa 
više od tišine. Pri kraju staze, kad smo trebali da izađemo na 
vrlo blatnjavi deo, skrenuli smo na neku divlju stazu koju smo i 
pre koristili da izbegnemo led i blato u kotlini uz potočić. Bio je 
to pun pogodak! Skratili smo naše muke i samo jednim 
kratkim delom išli po stazi po kojoj smo se jutros malo klizali 
po ledu. Posle ovako lepog i sunčanog dana, od tog leda je 
ostalo blato tako da klizanje ipak nije izostalo.  
I zaista ko čeka taj dočeka. Tako smo i mi dočekali da posle snega imamo i jedan lep jesenji dan.Srećom pao je za 
vikend. 

Jelena Popržen  
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INK POTS 
 

Зима је увелико у планинама и 

снег је заузео своје место на 

врховима планина које неће 

напустити све до следећег маја. 

Време је ведро, за Калгари је 

прогнозирана температура у 

плусу, тако да са малим 

разочарењем гледамо у планине 

које се једва виде кроз облаке и 

маглу како им се све више 

приближавамо. Опет остављамо 

лепо време у граду и одлазимо у 

планине. Али, једном кад 

седнемо у кола и решимо да 

идемо у планине више нас ништа 

не може поколебати, а и у 

планинама је зима лепша, гране јела се повијају под теретом снега - ипак смо добро одабрали.  

Идемо у Џонстон кањон, популарну стазу коју лети избегавамо због превелике гужве. Можда мислите да 

претерујем, али ово је стаза коју посети ама баш свако ко дође у Банф. Стаза води кроз атрактиван Џонстон 

кањон до два водопада. Први водопад је од огромног паркинга који прима преко 100 возила удаљен око 1,5 км. 

Стаза иде узбрдо низбрдо, преко неколико гвоздених мостова који су постављени уз сам зид кањона, али је 

асфалтирана и проходна чак и за дечија колица. Од првог водопада, мало већи "авантуристи" продуже још око 

1,5 км до другог водопада који је много виши. Стаза је стрмија него до првог водопада али и она је проходна за 

дечија колица. После овог водопада ситуација се мења, престаје асфалт, стаза кроз шуму води константно 

узбрдо, дубље у планине до места 

Ink Pots. Ink Pots (у преводу кутије 

за мастило) је назив за 5 језераца 

који се налазе на заравни кроз 

коју протиче Џонстон поток пре 

уласка у кањон. Име потиче од 

аквамарин боје језераца коју му 

дају различите врсте алги. Упркос 

лепој стазици која вијуга између 

језераца и постављеним клупама, 

ретко се задржавамо дуго на овом 

месту јер је увек врло ветровито.  

За данашњи излет је дозвољено 

да се заборави ама баш све осим 

крампона за ципеле. Први пут кад 

смо зими били на овој стази, још нови и неискусни, једва смо стигли до првог водопада. Да није било геленде 

рапоред стазе за који смо се грчевито држали и који нам је помогао да се колико толико крећемо по живом 

леду, брзо бисмо се вратили. Тада смо и првипут видели у употреби крампоне за ципеле и решили да их 

уврстимо у обавезну зимску опрему. Без њих се тешко може изборити са ледом који је зими овде стално 

присутан.  

Атрактивност стазе и лепота пејзажа почињу одмах на старту. Узани кањон са високим литицима и узбурканом 

водом, а све то обавијено белином снега.  На обалама кањона са стена висе леденице задивљујуће дужине. З  

ахваљујући крампонима можемо сигурно да ходамо и гледамо около. Они који нису понели крампоне гледају 

доле у стазу трудећи се да остану усправни, застају само на одмориштима да мало подигну главу и погледају 

около. Доњи водопад је окован ледом, на појединим местима лед је тањи и провидан тако да се кроз лед види 

како пада вода. Све разбијене капљице воде су залеђене, ширина леда је много већа него ширина водопада. 

Бука је заглушујућа, споразумевамо се највише очима, осмесима и рукама. Настављамо пут према горњем 

водопаду, по стази која је постављена уз ивицу стене, у виду мостића, а изнад наших глава је ниски кров од 

стене. Лед у најлепшим облицима је свуда око нас. Пошто је облачно, цео призор је као са црно белих 

фотографија.  
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Због облака и тмурне атмосфере нема велике гужве. Највећи број људи се окрене одмах после првог 

водопада тако да поред ледених призора уживамо и у потпуној тишини. Код следећег водопада, који је виши и 

импозантнији, двојица алпиниста се припремају за успон по леду. Чекамо једно време да их видимо како ће да 

крену, али они као да не желе да нам приуште бесплатну забаву па одуговлаче са припремама. После другог 

водопада на стази остајемо само ми. Стаза се удаљава од потока и идемо по правој шумскоj стази, са пуно 

снега. Улазимо дубље у планине и поглед нам се отвара на снежне не претерано гостољубиве врхове. Велика 

низбрдица, која претходи пропланку где се налазе Ink Pots, нам задаје доста мука јер је испод снега лед па и 

са крампонима имамо проблема да сиђемо. 

Коначно смо на циљу. Али чим смо изашли из 

шуме почиње ветар чију хладноћу осетимо у 

костима. Сакривамо се у заветрину иза знака 

који објашњава геологију базенчића да на брзину 

поједемо сендвиче. Свако језеро је другачије 

нијансе плаве и зелене боје али се то по овако 

облачном дану не примећује. Једино видимо 

ситне мехуриће који излазе са дна језерца на 

површину. Базенчићи имају сталну температуру 

воде од око 4 целзијуса, тако да се ни са свим 

овим снегом около, ни на ниској температури 

какву имамо данас, језера не заледе. 

После кратког задржавања крећем оназад. 

Далеко је до паркинга, а већ смо и уморни од тог 

неприродно гходања по снегу и леду, од 

хладноће која нам леди прсте и лице. Повратак 

се увек некако чини краћи, и на наше пријатно 

изненађење без веће муке савладавамо успон по 

леду у повратку и у близини горњег водопада 

опет срећемо људе. Све филигранске украсе у 

кањону сада видимо из другог угла и откривамо 

нове димензије њихове лепоте. Иако желимо да што пре стигнемо до кола да се мало угрејемо у исто време 

желимо и да што дуже останемо и уживамо у погледу. Ипак после око 5 сати мржњења, комфор преовладава 

над естетиком и сви смо срећни кад је почело грејање у колима. Укочени прсти почињу да се открављују, а 

пријатна топлота у колима нас омамљује и да нам возач не би заспао на смену га држимо на оку и забављамо. 

Код Банфа излазимо на главни аутопут и вожња је лакша, пут је очишћен и скоро сув. Вече полако почиње да 

пада и убрзо је свуда мркли мрак, док светла града умирујуће светлуцају у даљини. 

Јелена Попржен  
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Освојен први врх 

МИКАНОВИМ СТАЗАМА 
 

Одељење VIII4 Основне школе "Миле Дубљевић" на иницијативу свог разредног старешине, наставнице 

географије Снежане Вићентић, придружило се Планинарско - смучарском друштву "Ћира" из Лајковца. Ово је 

била обнова сарадње након вишегодишње паузе и враћања природе деци и деце природи.  Прва акција којој 

су се ученици придружили био је успон на Мали Повлен (1347 метара надморске висине). Акција је 

реализована 25. октобра, а носила је назив "Микановим стазама".  

Један од учесника акције био је Лука Живковић, ученик одељења VIII4. Ево како је он доживео посету Малом 

Повлену.... 

" Повлен, како кажу најлепша ваљевска планина, ту је у комшилику... Одмах поред Ваљева.... То је све што 

сам знао! 

Тог 25. октобра кренули смо са групом планинара из планинарског друштва "Ћира" Лајковац пут Повлена. 

Повод је био одавање поште преминулом планинару из Лајковца. Да се за планинарење треба опремити и 

бити физички спреман, нисам ни размишљао.  

Пре почетка пешачења посетили смо манастир Лелић. Након тога смо се возили уским планинским путем, са 

мало асфалта на њему, узбрдо и низбрдо, поред пашњака, шума, напуштених колиба, кроз ненасељени 

предео. Мислио сам да знам шта је село и планина, али ово је била природа и то каква - прелепа!  

Зауставили смо се у селу Мравињаци. Одатле смо кренули пешице. Био сам један од ретких планинара који је 

на ногама имао патике, што се није показало баш мудро, док смо се пели једним уским делом кроз шуму, 

узбрдо. Успут смо прошли поред цркве Светог Стефана.  

На Малом Повлену висине 1347 метара где се налази спомен плоча, одали смо пошту преминулом планинару. 

Ту је одржан јавни час.  

Око нас се ширила панорама са погледом  на валовита брда и Ваљевске планине. У даљини се назирала 

Овчарско - кабларска клисура. Ветар нас није спречио да уживамо у погледу и да на врху Малог Повлена 

направимо лепу заједничку фотографију, са описом "Ииии, први врх освојен! Браво за нас! Ни ветар нам не 

може ништа!" 

У повратку сам све гледао другачијим очима, истражујући, помало разочаран што се у ово јесење доба не 

пружа спектар боја расцветалог биља, каквог имамо прилику да видимо у пролеће. Али има времена.... 

Упознаћу детаљније ову недирнуту природу, планину препуну зачуђујуће тишине. Планирам поново да се 

вратим на Повлен, првом приликом! 

Време ће пролазити, а ми нећемо заборавити.... У сећање на Микана, нашег Лолу!" 

Лука Живковић 
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Priče o planinarima PSK „Spartak“ 

LjUBICA DRČA - DAMA SA PLANINE 
 

Ljubica Drča je član planinarskog kluba od 2010.godine. Bila je godinu dana blagajnik, a sada je već pet godina 

sekretar kluba. Sa ponosom ističe da se prve godine popela na Bobotov kuk 2523m nv  (najviši vrh Durmitora u Crnoj 

Gori). Posle toga je ispenjala Musalu 2925m nv (Bugarska), Midžor 2169m nv (najviši vrh Srbije), zatim  Prenj 

(Bosna), Triglav (Slovenija) itd. 

Prva njena akcija  bila je pešačenje Fruškom gorom. Prepešačila je 20km u običnim patikama, ali nije stekla žuljeve. 

Calbert Karoly , predsednik kluba, organizovao je juna 2018. godine  planinarsku akciju u okolini Salzburga u Austriji. 

Bile su to dve „via ferrate“ u Postalmklammu i Drachenwandu i Gschwandu kod Wolfgang jezera. U toj akciji su 

učestvovali planinari: Ljubica Drča, Alfred Abraham i Laslo Hodik. 

- Ljubice, šta je to „via ferrata“? 

- “Via ferrata”, ili čelični put, predstavlja staze po stenama u 

koje su uklesane čelične merdevine, koje služe za penjanje. 

Te staze su opremljene užadima, klinovima i drugom 

sigurnosnom opremom. Planinar, vezan za čeličnu sajlu, 

kreće se po uzanoj litici na steni. 

- Kako je bilo na ovoj “via ferrati” u Austriji kod Salzburga? 

 -  Ova akcija je bila priprema za Dolomite. Kretali smo se na 

visini oko 400m, a ispod  nas je bila provalija. Moje prvo 

iskustvo sa „via ferratom“ je bilo u Rumuniji. Tada sam bila 

oduševljena. 

- Da li si se uplašila? 

- Kada sam prelazila prvi most, noge su mi se malo tresle. 

Proradio je adrenalin, ali sam uspela da iskontrolišem 

situaciju i prikrijem strah. Kada sam prešla, bila sam 

prezadovoljna. Drugi deo je bio strašan. Bila sam vezana 

samo sajlom. Jedna stepenica oblika slova U na jednoj strani, 

a druga je bila na drugoj steni. Treba preskočiti provaliju! 

Koncentrišem se i skačem. Znam samo da treba dohvatiti 

drugu stranu. U deliću sekunde ispod mene je provalija.  Uh... 

uspela sam! Bila sam jako zadovoljna i srećna. 

- Da li, po tvom mišljenju, planinarenje može biti i ženski 

sport? 

- U planinarenju čovek mora biti dobro koncentrisan i psihički 

stabilan. Fizička kondicija se podrazumeva. Ko to ima, nema 

veze da li je žena ili muškarac. 

- Kakvi su muškarci u planini? 

- Planinari su pravi džentlmeni. Na primer Laslo Hodik je jako tolerantan. Sa njim se dobro razumem i lako nađem 

zajednički jezik. Išli smo na mnogo zajedničkih akcija. 

- Da li si ti organizovala neku akciju subotičkih planinara? 

- Bio je to Vranjski maraton. Očekivala sam da će Vranjanci biti veseliji od nas. Međutim, kada smo se mi raspevali, 

svi su bili oduševljeni. 

- Da li se desi da ti se neki planinar udvara u domu, u šetnji planinom? 

- Naravno, bude toga... Sve je to deo planinarenja. Ja volim da upoznajem ljude. 

- Ljubice, da li te je nekada zateklo nevreme na planini? 

 - Na  planini Baba bila je takva mećava da smo jedva stigli do vrha koji se zove Djed sa 1737m nv. Samo smo se 

slikali i za desetak minuta smo pobegli sa vrha. 

- Znači bilo je da kiša lije, planinarske cipele sa pola kg blata na svakoj, kabanica, magla... 

- Naravno. Teško je to. Ali, čim dođemo u planinarski dom i malo se osušimo, osećamo se lepo i srećno. 

- Ljubice, šta bi poručila posebno subotičkim ženama? 

- Žene se zatvore u kuhinju, u stan, dohvate se usisivača, varjače... Ostavite to! Krenite u planinu! Krenite u život! 

Poslušajte cvrkut ptica, žubor planinskih reka! Ne morate odmah na „via ferratu“. Dođite na „Šetnju zdravlja“ sa 

Đorđem i Olgom u našu Subotičku peščaru! 

Emina Tomić Ostrogonac i Vitomir Marković 
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Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије 

РАЈАЦ - ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ 
 

На планини Рајац код Љига 29. и 30. септембра 2018. одржано је Државно првенствo у спортском пењању на 

природној стени у дисциплинима тежинско и брзинско пењање и у категоријама: сениори, старији јуниори, 

млађи јуниори и деца. 

Организатор овог такмичења је била Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије, Планинарски 

клуб „Победа“ и Спортско пењачки клуб „Вертикал“ а под покровитељством Министарства омладине и спорта 

Републике Србије.  

Такмичење се одвијало на 20 смера распоређена на два сектора на стени Велики мајдан изнад села Грађеник 

у непосредној близини планинарског дома, која су у складу са Такмичарским правилником први пут отворени 

на овом такмичењу. Такмичење је трајало у суботу од 10ч. до 18.00 ч. и недељу од 09.ч до 15.00. ч. 

Проглашење победника је било у недељу у 16.00 ч.  

Листа такмичарских смерова са предложеним оценама: 

 

Резултати такмичења: У званичној конкуренцији 

учествовало је укупно  42 такмичара (26  у мушкој 

и 16 у женској конкуренцији) из 11 клубова. 

Тежинско сениори:бр. 
поена/топ 
1. Лука Перуновић 
ЗЕМУН            -  3237 
2. Немања Чизмић 
ТРИБЕ              -  
2237/т17 
3. Милош Димић ЗЕМУН               
-  2237/т16 
4. Игор Милосављевић 
ТРИБЕ       - 1987 
5. Предраг Ћурдић 
СТАРИ ГРАД  - 1865 

Тежинско ениорке:                            
бр. поена 
1. Јелена Јаковљевић 
ТРИБЕ         -    
3159т16 
1. Антонина Брдарић 
ПЕНТРАХ   -    
3159т16 
3. Милица Врућинић   
ПАЕК         -    3159т13 
4. Нора Богнар 
СПАРТАК              -    
2159т12 
5. Сара Пирнат 
СПАРТАК             -    
2673т10 

Напомена: Када такмичари имају исти број 

освојених поена примењује се одредба из члана 

3.1.22 Такмичарског правилника. 

Брзинско сениори:               
време: секунди 
1. Невен Кецмановић 
ВЕРТИКАЛ  - 5.89  сек 
2. Милош Димић 
ЗЕМУН                 - 6.33 
сек 
3. Немања Чизмић 
ТРИБЕ                - 6.52 
сек 
4. Дамјан Комленац 
ТРИБЕ- 8.78 сек 
5. Златко Јовановић 
ОСМИЦА       - 26.55 сек 

Брзинско сениоркe:                 
време: секунди 
1. Јелена Јаковљевић 
ТРИБЕ   - 11.25 сек 
2. Нора Богнар 
СПАРТАК            -  
12.23 сек 
3. Милица Тубин 
ТРИБЕ            -12,48 сек 
4. Антонина Брдарић 
ПЕНТРАКС  16,06 сек 
5. Милица Врућенић 
ПАЕК            - 21,54 сек 

На ревијалном такмичењу учествовало је 15 

такмичара. 

Делегат на такмичењу:  Андраш Богнар.  Главни 

судија: Зоран Секулић,  Судије: Игор Крамашић и Андраш Богнар. Судије на брзинском такмичењу: Игор 

Крамашић, Марија Стаменковић. Техничко лице: Славо Глушчевић. Председник организационог одбора: 

Славо Глушчевић 

Уређивачи смерова: Славо Глушчевић, Слободан Буловић, Предраг Ђудић и Милан Томић. 
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рб Назив смера оцена Копчања Уређивач 
смера 

1 Horda 6+ 6+2 Славо 
Глушчевић 

2 Optimum 8- 5+2 Славо 
Глушчевић 

3 Parodija 8- 5+2 Славо 
Глушчевић 

4 Rapid 6+ 5+2 Славо 
Глушчевић 

5 Salut 6- 5+2 Славо 
Глушчевић 

6 Harpun 8 6+2 Славо 
Глушчевић 

7 Ciklon 9 4+2 Славо 
Глушчевић 

8 Virtuoz 8 6+2 Славо 
Глушчевић 

9 Bazen 7 8+2 Слободан 
Буловић 

10 Balast  4+2 Славо 
Глушчевић 

11 Kontakt 7- 4+2 Славо 
Глушчевић 

12 Vrelina 6+ 5+2 Слободан 
Буловић 

13 Ljuska ne 7- 6+2 Слободан 
Буловић 

14 Pantarej 8 11+2 Славо 
Глушчевић 

15 Shi 6 3+2 Милан Томић 

16 Mushi 4+ 3+2 Милан Томић 

17 Svemir 9+ 6+2 Предраг 
Ђурдић 

18 Nemir Projek
at 

5+2 Предраг 
Ђурдић 

19 Nagon 8- 9+2 Славо 
Глушчевић 

20 Procep 8- 11+2 Славо 
Глушчевић 
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Државно првенство у спортском пењању 2018. одржано је на планини Рајац, општина Љиг. Стена се налази 

инад села Грађеник на 400 м надморске висине.  

Смерови су се налазили на секторима Велики и Мали мајдан.  

Смештај учесника је био у кампу на локацији простора Великог мајдана.  

Смерови за пењање били су лоцирани на два сектора који су били у непосредној близини. Урађено је за 

потребе такмичења 20 нових смерова, шест на сектору Великог мајдана и 14 на сектору Малог мајдана сви са 

прохромским плочицама  и болтовима. Стена је била гранитна и сви смерови су били добро очишћени. 

Није  било примедби на суђење 

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

сениорској конкуренцији и у конкуренцији јуниора. 

Највећи организациони пропуст као и прошлих годинаје био тај што комплети нису постављени на свим 

смеровима пре почетка такмичења. Један од узрока је и то што КСП не поседује комплете па се исти 

позајмљују од пењача што узрокује проблеме у постављању јер се један део комлета добије тек непосредно 

пре такмичења.  

Државно првенство у спортском пењању на природним стенама, у дисциплинама тежинско и брзинско 

пењање, је организовано на нивоу. Посебан позитиван утисак оставила је гранитна стена, смерови који се на 

посебан начин пењу, природни амбијент и веће присуство такмичара. Нових 20 смерова учиниће планину 

Рајац још привлачнијом и атрактивнијом за спортске пењаче. Позиција стене окренута према северу, 

надморска висина стене од 400 м. чини пењалиште значајним и може се сврстати у летња пењалишта. Са 

урађених 37 смерова и могућношћу да се уради још на другим секторима, близина аутопута чиниће ово 

пењалиште једним од најпосећинијих. 

Чињеница да уградњом прохромске, инокс опреме у знатној мери продужавају дужину трајања смеровима на 

десетине година на које ће пењати следеће генерације пењача у потпуности оправдава уложена средства.  

Знатну помоћ у организацији такмичења пружили су мештани из Грађеника Младен Драшкић, Влада 

Васиљевић и Горан Јовичић и Туристичка организација Љига. 

Припадници Горске службе спасавања Србије Радомир Микић - вођа екипе, Милан Томић, Богдан Бабић, 

Јелена Ђоковић, Петар Мишовић и Дејан Јовановић дежурали су оба такмичарска дана. Дежурни лекар на два 

дана такмичења је била Тамара Арнаутовић. Није било интервенције. 

Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, допринели су у значајној мери реализацији наших 

пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање. 

Славо Глушчевић 
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Od Štedima na Žlijeb, pa pred Rajska vrata: neka dobro postane naša navika! 

ROŽAJSKE PLANINE 
 

Evo nas na Štedimu, planinskoj visoravni bogatoj vodom, i premda je uz katun gde smo smešteni ovog vikenda 

česma koja se ne zavrće a voda sa izvora koji ne presušuje, ja ipak u improvizovanu tuš-kabinu-bez-tuša odlazim s 

bokalom vode, i… Pa, nema „i“, rekao bi moj otac, šta „i“, opet bi rekao, dovoljno je pola bokala, tj litar vode da se 

dooobro opereš, a možda i ostane za sledeći put… Nije slučajno što sam još za malena naučila da štedim vodu. Moj 

tata je iz kamenite Hercegovine, iz sela Ošanjići iznad Stoca poznatom po ostacima Daorsona, glavnog grada 

heleniziranog ilirskog plemena Daorsa. Daorsi su živeli od 300. do 50. godine p.n.e. u dolini Neretve i ovde su izgradili 

svoj grad koji se sastojao od tvrđave, zidina poput onih u Mikeni i brojnih upravnih, verskih i drugih javnih 

objekata. Još kao deca, dok bi odrasli „kunjali“ preko dana dok vladaju nesnosne vrućine, odlazili smo na ruševine 

starog grada i „čeprkali“ po njima u stalnoj potrazi za novčićima i raznim drugim predmetima iz tog perioda. Sve je bilo 

zaraslo u draču i prepuno zmija otrovnica, a samo povremeno su dolazili arheolozi iz Sarajeva u pokušaju da sačuvaju 

zidine od daljeg propadanja. Mnogo više je bilo stranih turista koji su želeli da vide stećke u Radimlji kod Stoca, pa bi 

se onda „popeli“ i na brdo iznad – do Ošanjića i starog Daorsona. Sve ovo mi se baš urezalo u sećanje, premda smo 

brat i ja uvek mislili da tata preteruje što nas tako „obasipa“ raznim istorijskim i geografskim podacima. Sada, naravno, 

tako ne mislim, već sam zahvalna za sve naučeno. A, šta sam još naučila u krševitoj Hercegovini? Da se svaka kap 

vode čuva kao da je zlato, jer je tamo kiše uvek bilo premalo a i selo je na visini na kojoj se nije mogao izgraditi 

vodovod. Ono malo kišnice što bi se skupilo u čatrnji koristili smo i za iće i za piće, za pranje i kupanje. Kasnije je voda 

mogla i da se kupi, pa se dopremala u cisternama do kuća. Zato sad mogu i da se „istuširam“ sa litar vode. 

Dakle, nas smo se sedmoro mtb zaluđenika, nakon 

celodnevnog bicikliranja obroncima Štedima i Hajle, spustili do 

Rožaja, a sad se, u predvečerje, vraćamo na Štedim. 

Smešteni smo u eko-katunima, na nekih 1750 nadmorske 

visine, što je vrlo fascinantno za nas koji živimo u sivilu grada i 

budimo se uz zvuke prvog jutarnjeg autobusa i miris teškog 

olova izduvnih gasova. Na dvestotinjak metara od katuna, 

samo koliko pređeš livadu, gradi se veliki i velelepni 

planinarski dom Planinarskog društva „Ahmica“. Dom će biti 

među najvećima na Balkanu, delimično prilagođen i 

planinarima s nekim vidom invaliditeta, imaće vodu i struju, 

toaletne prostorije i česmu koja se zavrće, ali autentičnost 

katuna sigurno neće narušiti. Ne damo! Čak ni onog malog 

puha koji je noću trčkarao Sneži oko glave – ne damo! 

Pada mrak, ali neverovatno kojom brzinom pada i temperatura 

vazduha! Dakle, što brže u kabinu, pod litar vode, što brže u 

duge nogavice i rukave, pa u katun pored peći. Ko je bio 

dobar dobiće i palačinke iz Kušine Čarobne Kuhinje. Nismo ni čekali da nas neko proglasi za dobre ili one druge, već 

smo svi spremno zgrabili po jednu, dve, tri, četiri… „Jao, moji trbušnjaci“.. To Sava kuka ali i ne prestaje da maže 

palačinke debelim slojem eurokrema, a onda ih brže-bolje stavlja u usta, da se ne bi predomislio.„Ustaćemo ujutro pre 

svih“, tešim Savu, „i raspaliti jednu hiljadarku trbušnjaka, pa da uveče opet „navalimo“ na novu turu palačinki“… Utehu 

smo ipak potražili u još jednoj, ali s domaćim džemom. Jutro je svanulo sunčano i lepo. Danas ćemo u pešačenje, a 

pridružuju nam se Anisa, Miho i njegova ćerka Bisa, koja ima 12 godina i najmlađi je planinar iz Rožaja. Sa svojim 

tatom obilazi i druge vrhove Prokletija, a ja se setih ćerke mog brata koja je istih godina kao i Bisa i koju roditelji ne 

puštaju napolje kad pada kiša, jer “ko još normalan izlazi u šetnju po kiši?!” 

Cilj našeg današnjeg pešačenja je vrh Žlijeb na 2365 mnv – preko Rusolijskih ravnina, pa pred Rajska vrata, a vodi 

nas želja za međusobnim druženjem i upoznavanjem u prelepim predelima Rožajskih planina.  

Odvajamo se od katuna i odmah krećemo u uspon, naravno, jer kako drugačije na putu ka vrhu… Okruženi smo 

bujnim šumama i livadama, a i ne znajući – gazimo grmove sočnih borovnica. U ovakvom okruženju u kojem smo 

sada ti grmići su poput prirodnog tepiha, možda bi se neki fakir i izuo i hodao bos, ali mi sigurno ne.Povremeno se 

sagnemo, uberemo, i po koju crnu bobicu sočno zahvatimo jezikom i zubima da pršti na sve strane, a pršti i naš smeh. 

Polja runolista na koja smo kasnije naišli dodirivali smo samo pogledom. Neko reče da je ugledao zmiju, ali dok sam 

se osvrnula šarena lepotica je razmotala svoje zmijsko telo, spustila se sa grma gde se do malo pre izležavala i 

šmugnula u sigurnost drugog. 

Idemo dalje, sunčano je, toplo, predeli su veličanstveni, a pažnju nam posebno privlači najviši vrh Štedima – Ahmica 

na 2272 mnv, vrlo karakterističnog, kupastog oblika, po čemu se i izdvaja od okolnih vrhova. Svako malo zastajemo i  
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osvrćemo se jer je nekad lepše gledati u ono što je iza tebe no u ono u što tek ulaziš. Povremeno su nagibi jači, vetar 

se pojačava, vidljivost se smanjuje, ali to su samo znakovi da smo bliži cilju. S leve su nam strane, na skoro 1900 

metara ispod nas, obrisi Peći – grada na obali reke Bistrice, naslonjenog na prokletijske masive, sada skoro potpuno 

utonulog u maglu. Prilazim bliže, želim da vidim bolje, hladno je, tamni se oblaci nadvijaju nad planinu i kotlinu pod 

njom, odnekud dolaze i prve kapi kiše i nekako sve doprinosi dramaturgiji trenutka. Kao da mi se i neka tjeskoba 

uvukla u srce – sve je tako mirno i tiho, ali ipak bih da idem dalje, da ne“zavirujem“ kroz tuđe prozore sa ove visine. A, 

visina, koja li je, i gde smo to sada? Na Žlijebu, jednom od vrhova planine Žlijeb, ogranka Prokletijskog lanca, u 

graničnom području Crne Gore i Kosova. Vrh je na nadmorskoj visini od 2365 metara i za sada je najviši vrh do kojeg 

sam dospela! Sa mnom su iskusni planinari i skijaši i za njih ova visina nije ni malo impresivna. Ipak, ne mogu da 

kažem ni da je za mene, jer sam u godinama u kojima sam se poprilično posvetila svojoj ljubavi prema prirodi shvatila 

da uvek možeš i bolje i više ali da bez obzira na sve nikad nećeš popeti sve vrhove niti preći preko svih planina, ali će 

ti zato zauvek ostati mirisi četinara, trag vetra koji mrsi kosu, obrisi planinskih vrhova u daljini, uporno i ritmično 

kljucanje detlića u potrazi za hranom u kori drveta, i tiho udaranje srca da ne naruši spokoj trenutka. 

Naredne smo minute posvetili fotografisanju, jer i to je postao obavezan deo planinarenja. Gde si bio, šta si radio, 

kako ćeš pokrenuti svoje prijatelje, komšije, kako ćeš učiniti da te bolje razumeju ljudi kojima si okružen, da za njih ne 

budeš neki „čudak sa planine, koji zimi i kroz grad nosi neke glomazne cipele neobičnih đonova, a po najvećoj 

hladnoći ne izlazi iz tankesoftshell jakne i još kaže da mu nije hladno“?! Fotografija, lepa priča, odlično raspoloženje i 

pozitivan stav prema sebi i drugima – sve to uvek možemo da ponudimo i podelimo – možda se neko i prepozna u 

tome i pridruži se „čudnom“ svetu planine i planinara.. Probajte. Ne tražite izgovore – nađite način. 

Sada se već žurno 

odvajamo od Žlijeba, kiša 

se pojačava, ali je ubrzo 

smenjuje sunce. Pravimo 

kratku pauzu za užinu, pa 

još jednu, a sve „začinjeno“ 

Kokanovim pričama o 

istoriji ovog kraja. Jednu od 

tih priča smo s posebnom 

pažnjom slušali, jer je 

govorila o 1915. godini i 

„Albanskoj golgoti“ – 

periodu povlačenja srpske 

vojske preko zavejanih planina Albanije i Crne Gore nakon invazije moćne austrougarsko-nemačke i bugarske vojske 

na Srbiju. Ove godine, 2018., kada se obeležava 100 godina od proboja Solunskog fronta i veličanstvene pobede 

srpske vojske, ovakve priče imaju posebnu snagu i specifičnu moć. Sada sam prvi put čula i kako je Beograd dobio 

Rožajsku ulicu: u zimu 1915. godine, čuvši da se preko rožajskih, snegom zavejanih planina, kreće veliki broj srpskih 

vojnika i civila, iznurenih, izgladnjelih, promrzlih, da su mnogi već ostali u snegu okovani „belom srmću“, Rožajci 

su krenuli u planinu da ih traže i pruže im utočište u svojim domovima. Mnoga su svedočanstva o tim zbivanjima i 

mnogo potresnih priča. Neke su kuće u Rožajama primile i po 50 srpskih vojnika, a oni su svoj put prema Krfu 

nastavili tek nakon potpunog oporavka. Bio je ovo veoma težak period i za ceo rožajski kraj, kada su zavladale i teške 

bolesti – epidemije tifusa i kolere, ali su svi spremno pomogli onemoćaloj srpskoj vojsci. Po završetku I svetskog rata, 

u znak poštovanja i zahvalnosti prema Rožajcima, jedna ulica u Beogradu dobila je ime “Rožajska”. 

Hvala Bogu pa još ima ljudi osetljivih na ljudsku nevolju i stradanja, i hvala Bogu da im to nije “Pa šta, nije ni prvi ni 

poslednji put da se vode ratovi, da ljudi pate, muče se i ginu”.. I ne treba da se nikada “naviknemo” i da nam bude 

svejedno, da okrećemo glavu od nemoćnih, od onih koji možda traže pomoć ili jednostavno samo žele da ih neko 

sasluša… Pa, ljudi smo, i treba da negujemo to ljudsko u sebi! Boravak u prirodi, dodir tople zemlje na bosim 

stopalima, zagrljaj koji ti daruju raširene ruke četinara – sve to nas vraća sebi, jer, rekla bih, sebe najpre izgubimo. 

I vodio nas je Kokan dalje, i mnoge nam priče još ispričao, a mi smo uživali u neobičnim kamenim oblicima, u 

gropama – jamama impozantnih dimenzija, a koje su meni ličile na pećinske prolaze. Prelazimo stene, provlačimo se 

kroz tunele koje prave i izlazimo pred Rajska vrata – prirodnog prolaza s jedne na drugu stranu planine, odakle “puca” 

pogled na nepregledne livade i pašnjake. Spust je sve jači i sve smo bliži našoj početnoj tački, eko-katunima na 

Štedimu. I opet se prave planovi za večernje druženje, a Anisa i Bisa se odvajaju prema obližnjem katunu u potrazi za 

svežim mlekom. Biće ovo i naše oproštajno druženje, jer ujutro se pakujemo i vraćamo kućama. Zato, još samo malo 

da upijem mirise četinara, da oslušnem planinski potok koji vešto traži svoj put, da… Ma, doći ću ovde i opet, kao da 

moram sve sada i odmah.. Doći ću. 

Emira Miličević 
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ПЛАНИНАРИ СУ НАЈЧЕШЋЕ ДОБРО ДРУШТВО 
 

Освојити неки врх је диван осећај, али кад планина освоји ваше срце, то се памти заувек! Планинари су 
најчешће добро друштво (важи парола: Уживај у природи и пусти друге да уживају). Ова парола је важила и за 
акцију у недељу 25. 11. 2018. Нас петоро јер више није било места у колима кренули смо на акцију. Без икаквог 
двоумљења по ранијем договору кад год смо у могућности идемо у ЕУ. Ми који живимо поред границе имамо 
привилегију уласка у ЕУ кад год то пожелимо. Људи кажу три пута Бог помаже. Имајући то у виду нашу акцију 
поделили смо у три дела: Планинарење, купање и куповина. Не могу се одлучити који је део привлачнији. 
Време нам је било наклоњено јер није падала киша, мада бисмо више волели да је сунчан дан. После угодне 
вожње стижемо у Бању Херкулане која је од Кладова удаљена око 50 км. Груја, како га ми зовемо иначе 
одличан познавалац румунског језика и овог дела Румуније је наш возач и водич. Поред Грује за акцију у 
Румунију увек су спремни Таса, Љуба, Слађана и моја маленкост. 
Бăиле Херкулане - БАЊА ХЕРКУЛАНЕ налази се на Карпатима на 170 м.н.в. припада округу Караш Северин у 
долини реке Черне, између планина Мехединци на истоку и планине Черне на западу. Бања је најстарији 
бањски центар у Румунији али и једно од најстаријих бањских лечилишта на свету. Једна од првих Европских 
бања званично регистрованих за лечење и рехабилитацију. Како легенда каже Херкулес је овде добио 
надмоћну снагу којом је победио деветоглаву Хидру. Први писани докуменат из 153.г.нове ере у време Марка 
Аурелија за којег је познато да се одмарао и лечио у Бањи. Бању су основали Римљани током својих 
освајачких похода на Дачке територије. Током 165 г. владавине Римљана, бања је постала центар одмора и 
забаве за аристократију. Бања свој процват у туристичком смислу добија у 18. веку. када се модернизује и 
добија монденски значај. У бању често је долазила и аустријска принцеза Сиси. О богатом историјском 
наслеђу Бање Херкулане сведочи и шест статуа Херкула пронађених на ширем подручју. Копија једне од 
статуа, израђена 1874. представља обележје центра Бање Херкулане. Данас у бањи користе се 19 природних 
извора топле лековите воде од којих је најчувенији Херкулов извор слане воде. Неки извори имају наглашену 
концентрацију сумпора, јода, калцијума и брома а температура воде на неким изворима је изузетно висока чак 
62Ц. Осим лековите воде, бањски ваздух је пребогат негативним јонима којих је овде преко 2.000 по цм3 што 
одговара надморској висини од 2.000м. Овако висока концентрација негативних јона ублажује негативне 
ефекте стреса. У бањи треба посетити:Херкулов извор слане термалне воде која је идентична морској води  у 
хотелу Роман; симбол бање -бронзана статуа Херкула из 1874.; парк са стаблом мамутске секвоје старо 150г. 
У бањи се могу лечити кожне болести, болести зглобова и мишића, тровање оловом и другим тешким 
металима, респираторне болести, гинеколошка обољења, обољења дигестивног тракта, болести бубрега и 
мокраћних путева. 
Крећемо око 09:10 часова на успон до Белог крста који се налази на висини од 538м. Стаза лагана јер се иде 
серпентинама, нажалост иако има предивних видиковаца са којих Вам бања "буде" као на длану, не види се 
ништа јер је бања прекривена маглом што из облака што из великог броја извора са термалном водом. 
На врх смо стигли лако и брзо, мада смо успут врло често стајали и одмарали, сликали се мало се поткрепили  

и кренули назад. На самом почетку стазе срели смо једну групу младих румуна који су кренули према врху. 

Два и по сата било нам је потребно да стигнемо до белог крста и спустимо се на почетак стазе. 

Колима идемо до базена који се налазе поред пута Бања 
Херкулане према Тргу Жиу а тамо за дивно чудо иако је 
недеља релативно мали број купача, можда из разлога што 
је време ручка. Топла вода, ми у једном тренутку сами у 
базену па ништа нам не треба ни боље ни лепше. Уживање 
после не много напорног, захтевног пешачења и 
успона.Термалну воду користимо максимално па можда чак 
и превише, нигде нема обавештења колико је оптимално 
време за боравак у води. А ми не бисмо били ми да то не 
користимо чак и можда превише. Облачење у 
импровизованим кабинама завршавамо, али то није крај 
нашег боравка у бањи. Са флашама крећемо од извора до 
извора да понесемо воду која лечи више врста обољења 
коју ћемо користити кад стигнемо свако у свој дом. 
Путујемо до Турн Северина, где куповину почињемо у 

једном дисконту али нисмо имали времена на претек јер смо при самом уласку опоменути да је крај радног 

времена и да пожуримо. Следећа  посета је продавници Лидл, где се исто не задржавамо дуго. И најзад 

Carrefour где срећемо велики број познаника па имате утисак да сте у Кладову а не у Турн Северину. 

Обилазимо продавнице и купујемо неке ситнице за храну али се зато наредних пола сата задржавамо чекајући 

обарен кукуруз за који могу Вам рећи да је био изузетно сладак и укусан. Захваљујемо се Слађани и Љуби што 

су биле упорне и што им није био проблем да тако дуго чекају на ред. Најзад крећемо према царини, стижемо 

у Кладово и сваког од нас Груја вози кући. Око 18:00 часова завршава се још једна акција. Једна од чари 

планинарења је што упознате феноменалне људе и још се боље проведете са њима! 

Драгица Ивановић 
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ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА ЈЕЛАШНИЦА СА УЧЕНИЦИМА 

НИШКИХ ОШ И СШ УПОЗНАЈЕ ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ 
 

Истраживачка станица Јелашница се налази у микрорејону Јелашница, у селу Јелашница. Циљеви 

Истраживачке станице су истраживање и заштита природе а посебно флоре и фауне у ЈИ Србији. 

Станица је са Заводом за унапређ. образов. и васпит. Р. Србије, организовала у периоду 2006 - 2017. укупно 

25. семинара уз учешће 670. професора и ученика.  

Станица реализује Образовно еколошко рекреативни програм за ученике са предавањима, излетима и 

теренским радом у околини Ниша и Југоисточној Србији. (рекреативни спорт, здравље и исхрана, 

традиционална медицина, природа и лековито  биље). У току 2012 - 2018. год. организована су 46.  предавања 

у нишким ОШ и СШ. Станица је реализовала 46. излет са теренским радом у ближој и даљој околини Ниша 

(Јелашничка и Сићевачка клисура, Сува и Стара планина, Сврљишке планине, Јастребац, Озрен, манастири и 

цркве ...) где је учествовало 2025. ученика и наставника.       

Станица је организовала Летњу еко школу - упознај Србију уз суфинансирање: Министарст. за дијаспору Р. 

Србије 2009. г., Кабинета градоначелника Ниша 2010. г. и Управе за пољопривреду и развој села 2011 – 2017. 

г . Летња еко школа организована је 2013 - 2018 године са Благословом  епископа Нишке Епархије, где је 

укупно учествовало 2505 ученика и наставника. 

Станица у реализацији програма рада и активностима сарађује са: Географским институтом „Јован Цвијић“ 

САНУ Београд, Природно математичким факултетом Универзитета у Нишу, нишким гимназијама, средњим 

школама и са 12 нишких основних школа. 

Образовне радионице са теренским радом организују се из биологије, географије, историје, екологије, 

туризма, археологије, архитектуре, етнологије, основе српског језика и писмености,и основна школа сликања. 

Станица је у току 2018. год. са ученицима и наставника обишла и то: са Гимназијом Светозар Марковић: 

Сврљишке планине (манастир Попшица - Пирковац, Бања Топило, село Копајкошара - пећина Самар, 

Милутиново станиште 15 месеци – 90. ученика + 6 проф.), Стару планину  (Пирот, село Рсовци, Височка 

Ржана, Јеловичко Врело, Росомачка клисура и Дојкинци – 145 ученика + 8 проф. као и са ОШ Свети Сава и 

Ћеле Кула – 19 ученика + 6 проф.) и Манастир Прохор Пчињски и Врање – 80 ученика + 10 проф.). 

Станица је за Дан пешачења септембра 2018, реализовала Образовно еколошко рекреативни програм за 

ученике на терену Суве планине, Нишка Бања – село Коритник и то : са ОШ Доситеј Обрадовић - 47 учесника, 

ОШ Бранко Миљковић – 41 учесника, Гимназијом Светозар Марковић – 22 учесника, ОШ Краљ Петар I и Ћеле 

Кула – 23 учесника, ОШ Цар Константин – 2. проф., ОШ Душан Радовић – 1 ученик и Угоститељско туристичка 

школа – 2 проф + 3 остали.  

Одржана су предавања у ОШ: Доситеј Обрадовић, Краљ Петар I, Радоје Домановић, Ћеле Кула, Свети Сава, 

Ђура Јакшић, Стефан Немања, Бранко Миљковић, Мирослав Антић, Зоран Ђинђић и Коле Рашић, 

Предавања у гимназијама : Светозар Марковић, 9. мај и Стеван Сремац, 

Предавања у средњим школама: Угоститељско туристичка школа, Медицинска школа, Прехрамбено хемијска 

школа и Грађевинско техничка школа, 

Предавања у Лесковцу – ОШ Петар Тасић. Предавања у Параћину – Технолошка школа, Предавања у 

Зајечару – ОШ Љубица Радосављевић Нада, Предавања у Гаџином Хану – Мала школа туризма. 

Сарадници и предавачи  Истраживачке станице: Академик проф. др Драгослав Пејчиновић (1934 – 2018), 

Проф. др Радивоје Манчић, Проф. др Миливоје Маћејка, Др Марија Марковић, Ниш - ПМФ, департман за 

биологију и екологију, Мр Соња Стојановић Николић, проф. урбане екологије Параћин, мр Зорица Ивановић, 

проф. српског језика Лесковац, Јелица Драшковић, проф. биологије Стара планина, Владимир Манић, учитељ 

Данило Радић, проф. руског језика и традиционалне медицине, Драгослав Ранчић, учитељ, Саша Нешић, 

проф. геогр. Председник Истраживач. станц. Јелашница, Љубисав Стојановић, проф. геогр. 

Теме које су реализоване: Лековито биље Старе и Суве планине – календар брања, тинктуре, Заштићена 

природна добра паркова природе: Стара и Сува планина, Јелашничка и  Сићевачка клисура, Здрава храна и 

исхрана школске деце - пут ка здравом животу, Мала школа планинарства и сналажење у природи, Едукација 

омладине ради очувања и заштите животне средине, Уређење домова и демонстрација програма сеоског еко 

туризма, Природно – географско – вегетацијске   карактеристике и етно траг Југоисточне Србије, Географско - 

археолошки локалитети ЈИ Србије, Средњовековни манастири и цркве Понишавља и Поморавља, Стара 

планина - Кликтај дивљине и Кад звона утихну, Светосавска школа, Основна школа сликања. 

Љубисав Стојановић, проф. геогр.  

Сајт – https://sites.google.com/site/istrazivackastanicajelasnica/ 

Страница на Facebook : Истраживачка станица Јелашница, Планинарско друштво Јелашничка клисура 
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ŠUMADIJO ŠARENA LIVADO 
 

Kako vreme prolazi, od prvog zajedničkog pešačenja sa mojim 
saputnicima, članovima udruženja"Poželi želju", sve više i više 
shvatam kako je moj izbor za trošenje slobodnog vremena 
dobar, skoro savršen. Ako volite prirodu, volite da hodate, da se 
penjete, da dosegnete najlepše vrhove, najlepše vidikovce, da 
uživate u prelepim pogledima na prelepe predele, da osetite 
mirise proleća, leta, zime i naročito jeseni, da uživate u bojama 
od kojih vam oči zatrepere, a srce zaigra kao da ste stali pred 
najbolju umetničku sliku...onda je ova moja priča baš za vas. 
Jesen stiže dunjo moja...Obraše se vinogradi... A autobus sa 
subotičkim tablicama doveze nas četrdesetšestoro ispod 
Bešnjaje. 
Mnogi nisu ni čuli za nju. Šteta! Ono što je Fruška gora za Novi 
Sad, Avala za Beograd, e, to je Bešnjaja za Kragujevac. 
Lepotica u srcu Šumadije. Sa jedne strane pitoma, puna livada i 
pašnjaka, a sa druge strane divlja i surovo lepa, bogata gustom 
listopadnom šumom i ovenčana kanjonom rečice Voljevice, 
iznenadiće vas na svakom pređenom koraku. Lepo pešačenje 
preko brda i dolina, optočeno neponovljivim bojama pozne 
jeseni. 
Moja Šumadija, u mom srcu i ja u njenom! Dobro ti ja došla i još 
bolje te našla! I šta je tu posebno, pitate se. Kada odrasteš na 
jednom ovakvom prostoru i samo ponekad ponovo svratiš da se 
podsetiš davnih vremena, onda ti srce drugačije kuca. Osećaj 
miline, toplote i dragosti se širi čitavim vašim bićem. 
Mene su te boje, ti mirisi opalog lišća i livade na kojima pasu 

ovce vratili u detinjstvo, na moju livadu, pod moj jasen ispod koga sam uživala čitajući knjige, slušajući cvrkut ptica i 
šapat reke. Odjednom sam ispred sebe videla moje stado, osetila miris otave, miris opalog lišća posle kiše, zrelog 
voća: jabuka, dunja, krušaka, vinogradskih breskvi...tlu. Trgla sam se. Ćutala sam i gledala neki davno već viđeni film. 
Pera mi je ubrao jabuku i vezao pertle na cipeli. Preskočili smo preko potoka i izašli na asfalt, u selo. Oko nas kuće, 
uglavnm prazne, tikva koja je rodila na jabuci i autobus koji čeka da me vrati u stvarnost. 
Naravno, mili moji, evo mene uskoro! Vidimo se ponovo u Šumadiji! 

Mila Milenković 
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МЕМОРИЈАЛНА ШЕТЊА „БРАНИСЛАВ ВЈЕРГ“ 2018. 
 

Планинарско Друштво „Вилина Водица" Буковац je четвту годину за редом организовао пешачење у знак 

сећања на Банета. Као и сваке године планинарска акција је носила назив „Меморијална шетња Бранислав 

Вјерг" и одржана је првог 

викенда у децембру 

месецу. Тачније, у недељу 

02.12. 2018. године на 

окретници у Буковцу у 09.00 

сати било је договорено 

место за полазак. Слоган 

"Сачекаћемо да стигне 

аутобус" остао је још од 

времена када је Бане водио 

своје шетње и планинарске 

стазе. Тако је било и овог 

пута. 

Потписивање учесника на 

један заједнички списак, 

поздрав са пристиглим 

пријатељима, познатим планинарима и онима који су сваке године са нама, била је процедура коју радимо 

сваке године. Кратак говор и упознавање описом правца стазе. Колона учесника меморијалне шетње 

„Бранислав Вјерг" је кренула из Буковца око 09:20 правцем преко мајдана до Авале. Ту је била прва пауза и 

место одакле су учесници имали избор за одлазак до планинарског дома на Стражилову. 

Даље на траси били су нам је Масна ћупа, Столови, Бранков гроб, планинарски дом на Стражилову, Буковац. 

Стаза меморијалне шетње била је укупне дужине око 15 км и намењена је свим узрастима, а темпо је био 

прилагођен према најспоријем учеснику. Правили смо доста пауза уз пут, сечекивали једни друге, а пре свега 

уживали у лепом и сунчаном дану са снегом. Били смо сведоци да за овакао леп дан и осећај да смо негде на 

другој страни света, стварно не треба пуно. 

Сваким кораком и лаганим темпом уживали смо у ономе што нам даје планина, сетили смо се свих оних акција 

и  стаза које смо обилазили са Банетом. На којима је баш он био на челу колоне. По доласку на планинарски 

дом на Стражилову свако од учесника добио је беџ, као мали знак пажње и захвалности за учешће на 

меморијалној шетњи „Бранислав 

Вјерг". Да би слика била 

кристално јасна где смо дошли 

„као пекмез на крофну“ легле су 

нам баш исте те крофне. Овога 

пута за ову прилику, са великим 

задовољством и великог срца, 

спремила је Рада. Мало дужа 

пауза уз пријатан боравак уз 

квалитетну услугу дежурог 

особља на планинарском дому 

Стражилово завршавамо, јер 

нам остаје још 3,5км спуштања у 

Буковац. 

Укупан број учесника на 

меморијалној шетњи „Бранислав 

Вјерг" био је 96, а пешачење смо 

завршили у 15 часова, на истом оном месту одакле смо кренули из Буковца. 

Захваљујем се свим учесницима као и свима који су својим скромним трудом допринели да се одржи 

меморијална шетња „Бранислав Вјерг. Видимо се и следеће године. 

Жељко Дулић 
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ПЕШАЧИЛИ СМО СТАЗАМА СВЕТЕ ФРУШКЕ ГОРЕ 
 

Кишовито вече и магловито јутро нису наговештавали леп сунчан дан, како су 

најављивали метеоролози. 

Група планинара окупила се у суботу, 20. 10. 2018. г. 09:35 ч. у Новом Саду на 

међумесној аутобуској станици, на перону за Парагово. Поједини учесници 

стигли су до Дома под Главицом сопственим аутомобилом.  

Чланови ПСД  „Златибор“ из Београда дошли су у Нови Сад њиховим 

аутобусом из Београда. Дочекао сам их у Петроварадину.  

Према договореном плану и програму довезли смо се до Петроварадинске 

тврђаве. После једночасовног боравка на Тврђави уз разгледање "Гибралтара 

на Дунаву" и уживању у панорамском погледу на Нови Сад отишли смо у 

ресторан "Тераса" на паузу за кафу.  

До Парагова стигли смо са малим закашњењем, у 

односу на планирано време. Новосадски планинари 

(ПСД “Поштар“, “Железничар“ и ПД “Вилина водица“ из 

Буковца) стрпљиво су нас дочекали и поздравили уз 

осмех.  

Заједно смо кренули „зеленом стазом број 6“ од 

Парагова до планинарског дома „Занатлија“ под 

Главицом. Испред Дома, на тераси, дочекали су нас 

Милојко и Синиша. Припремили су нову мапу 

планинарских стаза, коју треба да залепе преко 

постојеће, која је нацртана на лиму (Отто Јан). 

Помогли смо им и припремили се за старт.  

Кренули смо око 11 часова од планинарског дома 

„Занатлија“ под Главицом, “зеленом стазом број 6“ ка 

раскрсници планинарских стаза „Столови“, па стазом 

Фрушкогорске трансверзале преко Астала до „Масне 

ћупе“ и назад. Они са слабијом кондицијом остали су 

на тераси Дома. Већа група уживала је у дивном 

сунчаном дану пешачећи умереним темпом, 

прилагођеним већини у групи. Мањи број учесника на 

овом уживању одлучио је да се од раскрснице 

„Столови“ врати назад до Дома.  

Нас двадесетак наставило је до "Масне ћупе", 

излетишта где су планинари подигли спомен обележје 

оснивачима планинарског друштва "Фрушка гора" 

(1924) поводом обележавања 75 година од оснивања 

истог. 

Траса пешачења била је дуга око 14 км. На повратак 

за Нови Сад, како је планирано, поједини учесници 

стигли су до окретнице БУС-а број 72 на Парагову пре 

16:25 часова када је БУС кренуо за Нови Сад. 

После пријатног пешачења пријао нам је гулаш са 

купус салатом који је припремио Милојко са 

сарадницима. После заједничког ручка у Дому, пешице 

смо се спустили до Парагова где нас је чекао 

београдски БУС.  

Било нас је 33 на пешачењу и дружењу, из Београда 

21 са возачем који је пешачио са нама и 12 из Новог 

Сада. 

Боривоје Вељковић 
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ЗАНАТЛИЈСКИ ПЛАНИНАРСКИ ПУТ 

 

У недељу, 28.11. 2018. године на Фрушкој гори организована је традиционална планинарска акција ПСВ, 

"ЗАНАТЛИЈСКИ ПЛАНИНАРСКИ ПУТ". Било нас је 150 из 10 Планинарских друштава и грађанства.  Домаћин 

акције био је Милојко Павловић, домар у планинарском дому "Занатлија" под Главицом. Учесници су уживали 

у дивном сунчаном дану било је право "Михољско лето". 

Водичи на челу колоне били су Синиша Петров - Синпе из ПСД "Поштар" Нови Сад и Живановић Иван из ПД 

"Занатлија" Нови Сад. На Зачељу колоне били су Боривоје Вељковић из ПСД "Поштар" Нови Сад, Бора Бурић 

и Борислав Грковић из ПД "Занатлија" Нови Сад. Код спомен обележја на "Масној ћупи", о Оснивачима ПД 

"Фрушка гора" 1924. године у Новом Саду, говорио је Др Милан Бреберина из ПСД "Поштар" Нови Сад.  

На крају пешачења учесници су уживали у бесплатном оброку. Домаћин је припремио врхунски пасуљ и 

свадбарски купус. Сви учесници су похвалили организацију акције и обећали долазак и следеће године. 

Боривоје Вељковић 
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несвакидашња и непоновљива лепота 

НА  КРАТЕРУ  ПРИТАЈЕНОГ  ВУЛКАНА 
 

Канарска острва су архипелаг који са налази у 

Атланском океану на западу Африке, наспрам  

Марока. Нека од ових острва су удаљена од афричке 

обале једва стотинак километара. Но, растојање 

између најисточнијег Канарског острва, Ланзароте и 

најзападнијег Ла Палма,  износи око 600 километара! 

Ланзароте је у приобаљу Африке, док је Ла Палма 

далеко у водама Атлантика!  Архипелаг је удаљен од 

Европе више од хиљаду километара, а ипак припада 

Европи! Како? Па просто. Канарска острва су  део 

Краљевине Шпаније. На њима данас живи близу два 

милиона становника. 

Име ових острва нама асоцира на канаринца - птицу 

певачицу. (Обишавши пет Канарских острва нигде, па ни у кавезу, нисмо видели ни једног канаринца!)  Кроз 

историју Канарска острва имају још неколико имена („Срећна острва“ и „Псећа острва“ по латинском називу за 

острва). 

Крстарећи по предивним, а изнад свега необичним Канарским острвима, стижемо до најисточнијег острва 

Ланзароте. Упловљавамо у највећи град, Арецифе на југу острва. Град једва да има шесдесетак хиљада 

становника. Први утисак је необичан и несвакидашњи Град је на обали, у  равници. Куће су ниске са једним, 

два или највише три спрата, са обавезним терасама. Све су обојене у белу боју! Одмах примећујемо да су 

улице уредне и чисте. Арецифе је савремени град који је сачувао  и шарм старог рибарског насеља. Настао је 

у петнаестом веку као рибарско насеље. Све до седамнаестог века то је било мирно рибарско сеоце. У граду, 

поред тврђаве и пристаништа треба обићи плажу Редукто, па улицу Леон и Кастиљо. Ова улица је трговачка и 

сваки туриста ту може себи да нађе лепе и необичне сувенире. 

Пошто немамо превише времена за обилазак и упознавање острва, одлучујемо да се укључимо у групни 

обилазак, а таквих овде увек има. Назив излета „Вулкани и вино“  нас је заинтригирао, јер никако нисмо могли 

вино да доведемо у везу са вулканима. Пошли смо и нисмо се покајали. Много смо видели, уживали и 

научили. 

Кретосмо аутобусом ка националном парку Тиманфаја. (Узгред, од  13 шпанских  националних паркова, чак се 

4 налазе на Канарским острвима!) Возимо се правим аутопутем. Чудно,да је овде на једном малом острву, на 

крајњем ободу Шпаније, удаљеном неколико хиљада километара од Мадрида - аутопут!  Угодно смо 

изненађени. (Иста је ситуација на другим Канарски острвима: Ла Палма, Тенерифе, Гран Канарија.) 

Пролазимо плодном равницом са плантажама поморанџи и банана, али још више винограда. Напуштамо 

приморје. Пењемо се на тамна, црна брда.  У долинама  су куће,све беле, а около су воћњаци и баште. Изнад 

њих су стрме, суре, голе, вулканске стене без растиња. Што се више пењемо све боље се уочава да смо на 

терену где су до недавно, (а у геологији сто или 

двеста година представљају само један 

занемарљиви тренутак,) радиле вулканске силе. 

Дошавши на висину од једва четири стотине 

метара стижемо у пуст, наизглед безживотни 

терен. Око нас су тамне стене, али се на сунцу 

пресијавају и боје преливају од жуте, преко 

мрке, браон, све до црвене. Стене су оштре, 

назубљених ивица, а између њих су удубљења,  

јаруге и „потоци“  којима је још до недавно, пре 

200-300 година, текла усијана лава! Успут 

примећујемо и поткапине и улазе у мање или 

веће пећине. Пејсаж је као на Месецу - необичан 

и непоновљив! Течна лава се охладила и 

очврсла, али испод стврднутог дела, камене 

коре, остали су заробљени гасови под притиском. Они су  ломили очврслу кору, па цео терен делује 

изломљено, разбацано, непроходно. Кроз ову пустош возимо се кружним, добрим асфалтним путем, који је 

веома зналачки трасиран с намером да посетилац ужива и добро разгледа цело окружење. 
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Стижемо до једног врха. То је Исолте де Хиларио. 

Висина је 510 метара.  Врх је доминантан, али 

погледавши географску карту острва, утврђујемо да ово 

није највиши врх. (Највиши врх је на северу острва и 

висок је 670 метара.) Овде, на самом врху који је један 

од многобројних секундарних кратера вулкана, видимо 

скоро кружни угоститељски објекат саграђен од црног 

камена, узетог ту, са лица места. Објекат, ресторан, има 

доста стаклених површина кроз које се може гледати и 

уживати у околном пејсажу. Ресторан се зове „Ђаво“. 

Свакако  му то име пристаје, као уосталом и симбол -  

заштитни знак целог националног парка, који је такође - 

ђаво! 

Национални парк Тиманфаја је један од 

најимпресивнијих не само на Канарском архипелагу, већ 

ништа слично нећете наћи нигде на свету. То је 

национални парк који није основан да заштити биљке и 

животиње које су пред изумирањем. Ово је, напротив, 

парк, музеј  минерала који  се ту пред нама стварају! У овом музеју су пећине, вулкански конуси, кратери, поља 

очврсле лаве, вулканске бомбе, пепео, магма. Овде су необичне природне скулптуре, које ни један уметник 

није кадар да створи! На том наизглед мртвом терену настаје и ствара се живот!  Лишајеви се адаптирају на 

негостољубиве топле и вруће стене стварајући  обојене  колоније усред  очврсле црне лаве! На удаљенијим,  

хладнијим местима ове црне пустиње појављују се и биљке које се прилагођавају овим суровим условима. Ту 

се населило и неколико врста животиња (гмизавци и птице), тако да је овај национални парк истовремено и 

природна лабораторија, у којој се проучава и настанак живота на Земљи.  

Вратимо се врху Исолте де Иларио. Испред ресторана је један секундарни, мањи кратер, пречника неколико 

метара. Прилазимо и осећамо да из неколико мањих отвора на тлу струје врели, врући гасови. Приближивши 

се стени, осећамо кроз одећу да је не топла, већ врућа –температуре, бар 50 степени Целзијуса! Окупљамо се 

око овога мини кратера. Водич узима кофу са ко зна одакле донетом водом, и сипа је у један од отвора одакле 

струје гасови. Посла секунд-два из отвора се појављује гејзир паре и 

вреле воде висок неколико метара. Опчињени смо. Потом водич 

доноси припремљени нарамак суве траве и трња и баца га у суседни 

отвор одакле такође струје гасови. Истог трена нарамак трња се ту 

пред нама пали и гори запаљен врелим гасовима из утробе земље. 

После овога кретосмо у ресторан који је само неколико десетина 

метара удаљен. Улазимо у неки ходник,  предворје. Овде је топлије 

него напољу код мини кратера. На средини ходника је кружни зид, као 

ограда неког бунара. Прилазимо ближе. Гледамо, буљимо, а очима 

скоро да не верујемо! Преко ограде тог „бунара“ пребачена је роштиљ 

решетка на којој су поређани кромпири  (Касниjе, кад смо одлазили, и  

право правцато прасе.) Шокирани смо, јер се пеку на температури која 

долази из утробе земље, можда из „ковачнице бога 

подземљаХефеса“?!   Не да смо одушевљени, већ смо и ошамућени и 

збуњени. Зар је могуће на врху још живог, активног вулкана саградити 

објекат који се греје преко пода и зидова, а као врхунац  уместо 

кухиње на дрва, или струју,  храну кувати и пећи помоћу „вулканске 

пећнице“ која се греје топлотом из  подземља?  Још увек смо у 

неверици. Ћутимо и буљимо у ово чудо природе! Тек сада осетисмо и 

мирис печења које се ту пред нама пече. Улазимо у ресторан, а да је 

печење прасета спремано на невероватан начин било готово, сигурно 

би  и печење пробали.  

Кружним путем обилазимо још много необичних места. Гледамо 

очврслу лаву, испуцалу камену кору, завирујемо у пећине из којих 

струји топао ваздух, уочавамо неко кржљаво растиње... Све то не 

може да потисне неизбрисиве утиске са врха планине, где над гротлом вулкана постоји најнеобичнији 

ресторан који се да замислити. 
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Силазимо са планине. Долазимо до белих кућа 

расутих по падинама брда и окружених 

необичним виноградима. Ови виногради су 

свакако још једно чудо. Знамо да винова лоза 

тражи доста топлоте, доста сунца, влаге, али 

исто тако и земљу богату хумусом и 

минералима. Лоза  на Ланзароту расте и  

успева на ситном вулканском камену, без 

земље и са минимумом влаге! Како? 

На обронцима многоброjних брда и брежуљака 

којима су у недалекој прошлости текле реке 

лаве, сада су- виногради! Овде виногради не 

изгледају као код нас. Нема редова лозе. Нема 

стубова који подупиру стабљике (трсове). Нема 

жице која држи лозу одигнуту од земље. 

Једном речју нема чардаклија. Овде свака 

стабљика има у вулканској маси ископано  

удубљење - корито пречника 2-3 метра. 

Стабљика се не подупире ничим, само се сваке 

године у пролеће орезује, тако да чокот (трс) 

зна да буде и велики и квргав.  Када се лоза 

осуши може да послужи као необична природна скулптура. Зато је нама поглед на овакве винограде необичан,  

упечатљив и нестваран  - невероватан. На питања која се сва своде на исто: где је тајна, добијен је јединствен 

одговор: у обиљу минерала које је донела лава из утробе земље. 

У повратку навратисмо и до једног винског подрума. Дегустација више врста укусних вина била је  успешна. 

Нажалост, само то. Штета! 

Острво Ланзароте није познато само по неугашеном вулкану и необичним виноградима који успевају у 

окамењеној лави. Ту нико  не остаје равнодушан, јер су поред дивне климе и плажа, ту пећине, необични 

виногради, и оно најимпресивније - гротла притајених вулкаnа! 

Aлександар Дамјановић,  
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Систематско упознавање Бугарске 

100 НАЦИОНАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
 

У Бугарску одлазимо годинама, али смо тек пре пет година пронашли начин и мотив да је систематски 

обиђемо и упознамо. Тај мотив  је побудила књижица коју је издао Национални организациони комитет 

Бугаpског туристичког савеза и зове се  "100 националних туристичких објеката". У њу се отискују печати 

приликом обиласка сваког назначеног места (планине, пећине, споменика, музеја, еко-села, ...).  Са 25 печата 

добија се бронзана, са 50 сребрна и на крају, после прикупљених 100 печата, златна значка. 

Ова својеврсна трансверзала како ми планинари популарно зовемо сличне планинарске путеве, намењена је 

Бугарима, што потврђује запис на првој страни корица: Бугарска – твоја и моја Отаџбина. 

Међутим, пошто је то  начин да се завири у сваки део ове лепе земље  и упознају њени љубазни становници, 

прелепа и разноврсна природа, али и историја на коју су врло поносни, што се види на поставкама у бројним 

музејима, и ми смо са одговарајућом мапом кренули куд нас она води. На нека места смо ишли по други или 

чак трећи пут, јер  од раније нисмо имали печат.  

Било како било, одушевљени виђеним и доживљеним, за две године смо посетили свих 100 наведених места 

и добили Златну значку! 

Мислили смо да у Бугарској више и нема много новости за нас. Преварили смо се! 

Кад смо сазнали за књижицу "200 националних туристичких  објеката"  и књигу Водопади у Бугарској, чији је 

аутор Иво Николов, схватили смо у каквој смо заблуди. Закључили смо да свако (веће) место може бити 

исходиште за обилазак више различитих природних лепота и да их по жељи можемо допунити интересантним,  

необичним и поучним делима људских руку и ту на најбољи начин провести викенд или знатно више дана. 

Сад опет, релативно близу, имамо где да идемо и шта да видимо, у чему да уживамо, а да нам то буде ново. 

Ево описа како се може провести викенд у Ловечу и његовој околини. 

Град Ловеч се налази у средишњем делу Бугарске, нешто јужније од града Плевена. Од Софије је удаљен 156 

kм на северо-истоку. Налази се у северној подгорини планине Балкан на реци Осим (бугарски Осъм), која баш 

ту излази из клисуре у долину 

Североисточније од. Ловеча налази се Деветашки плато. То је кречњачка висораван висока неколико стотина 

метара. Плато је валовит, обрађен и са његовог подножја извире неколико мањих речица. Цео плато је 

шупаљ, порозан тако да не чуди што се овде на малом простору налази већи број лепих и необичних пећина 

У Ловечу треба посетити Етнографски музеј, а у околини, месту Луковит, Национални спелеолошки музеј, 

Деветашку пећину (евентуално  још неку – има их неколико,Водна, Гурлева, Рујева) и Крушунске водопаде.  

Деветашка пећина се налази у близини Ловеча - удаљена је 

двадесетак километара на путу према Александрову, 1,5 км од 

села Деветаки и близу не баш најбољег моста на реци Осам, 

па се тако и долази колима. До ње се може доћи и из села 

пешке, стазом. Са врло мало дотеривања и пећинског накита 

ова огромна природна творевине изазива страхо-поштовање и 

посетиоцу намеће многа питања. Како и не би кад јој је свод 60 

метара висок, па се зато убраја у пећине са највишим 

дворанама. На своду се налази 7 отвора, кроз које улази 

сунчана светлост. (Оваква пећина доста подсећа на џиновску - 

прераст!) Зато се у њу иде без светиљки, што није уобичајено. 

По отворима – окнима позната је и под именом Окната. Неки је 

зову и Маарата. Пећина је откривена 1921. године, а 1996. 

године је проглашена за природну знаменитост. 

Подаци до којих смо дошли кажу да је дугачка 2442м, а 

површина платоа који заузима је 20400 кв.м. Озбиљнија 

истраживања су вршена  око 1950. године. Том приликом је 

утврђено да је једно време (вероватно током Другог светског 

рата) коришћена као складиште горива. До пећине  долази и 

крак железничке пруге, а унутра се још увек налазе остаци 

џиновских резервоара. Међутим, истраживања показују да је пећина код данашњег села Деветаки са 

прекидима била настањена током скоро свих историјских епоха почев од средње раног каменог доба (пре око 

70.000 година пре нове ере). То потврђују у Деветашкој  пећини нађене приликом археолошких ископавања 

наслаге из неолита, због којих се сврстава у  најбогатија налазишта из тог периода. 

У сваком случају, иако није спектакуларна, ову пећину вреди видети. 
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Крушунски водопади или Крушунске бигрене каскаде  

На   34 км североисточно од Ловечаа, у северном делу Деветашког  платоа, налази се село Крушуна. Долазак 

у село ништа не обећава. Нема около високих стена, нема шуме. Одмах иза села је плато - паркинг, 

исходиште за  водопаде који по селу имају назив Крушунски водопади. Од паркинга води обележена пешачка 

стаза или како је Бугари зову екоптека. Њоме се за један сат могу разгледати и фотографисати  водопади  у 

свој својој лепоти, али се због разуђености и доживљене лепоте обично остаје дуже. 

На почетку се наилази на поток доста богат водом, а широк једва 2-3 метра. Касније се тај невелики поток 

разлива градећи више острваца. Вода ту гради омање бигрене каде, преко којих се вода  прелива. Како се иде 

даље добија се на висини и има све више  дрвећа. Појављују се мањи водопади и испод њих нове бигрене 

каде. Ходајући узводно појављује се све више брзака и водопада. Код сваког новог погледа посетилац  застаје 

и диви се нестварној лепоти  коју само природа може да створи! 

Степеницама и мостићима са рукохватима сасвим 

безбедно се стиже до свих места са интересантним и 

прелепим деловима ових јединствених водопада. Већ 

доста високо наилази се на раскршће. Леве 

степенице воде до недалеких подкапина које су 

вековима биле станиште калуђера, пустињака, где су 

се они скривали од невремена, а и од људи, да би у 

стенама полупећина исклесали минијатурне олтаре 

где су бдели и молили се Богу. Десна стаза води још 

даље до прелепог око двадесетометарског богатог 

водопада. Долазак до ове лепоте никог не оставља 

равноднушним. Посетиоци фотографишу, траже 

боље углове, али је истина да је овде направљен 

сваки снимак и необичан и леп  Даље се изнад 

водопада  иде  пошумљеном стазом скоро 

водоравном до подножја вертикалних стена, где 

постоје поткапине и изворишта неколико поточића. 

Одатле се кружном стазом враћа до паркинга. 

Градитељи  кружне стазе су је зналачки лоцирали и 

изградили са много степеница, мостића, видиковаца.  

Идући њоме посетиоци постепено, сваким следећим  

кораком и погледом  откривају све  лепше детаље 

овог ретко лепог дара природе. Обилазак ових лепота 

траје најмање сат времена, јер би бржи темпо 

ускратио уживање  виђених лепота. 

И сама сам застајала на више места. Једног тренутка 

сам се сетила стихова које сам раније, на неком 

сличном месту написала:  

Ратују водене капи на слaпу 

Свака би хтела да буде горе 

Одатле заједно мирно теку 

кад  схвате да се узалуд боре 
 

Стене и шума кроз које тече вода не дозвољавају да се све одједном види, па посетилац сваког тренутка има 

нов и све лепши призор. Кад стаза крене узбрдо, кроз грање се угледа неколико водопада. То су рукавци 

настали деобом воде која је на неколико места себи прокрчила пут. Највећа количина воде се са вертикалне 

стене просто сурвава градећи преко 20 метара висок водопад. Призор је прелеп, па зато не чуди што скоро 

сви посетиоци невољно крећу назад или наставвљају узбрдо. Тесним путељком стиже се до самог извора 

водопада који је скривен у великој Крушунској пећини.  

Ко дође до пећине ретко се враћа путем којим је дошао већ наставља кружном стазом до улаза у парк и до 

паркинга.  

Крушунски водопади су, према неким изворима, највећа водена каскада у Бугарској, са много прагова, 

басенчића и богатом флором и фауном. 

Потпуно се слажем са оним ко је написао: "Крушунски водопади су значајан део богатства бугарске природе". 
 

Нада Дамјановић 
 

 

 

 

страна 1450 



 

Путник 105                                                                                                                                                                                             Зима 2018/2019. 
 

MORA DRACULUI 
 

Koliko smo mi srećni što je "Kladovo na početku Srbije". Možemo da krenemo od početka da obilazimo Srbiju, a 

možemo "na levo krug" pa u Rumuniju koja je na početku EU. To smo i danas opet uradili. Nas 18-oro sa 4 auta 

pravac banja Herkulana pa još 12 km dalje do pansiona Dumbova odakle počinje staza Chili Cesnei i Mora Dracului. 

Polazimo na stazu u 09:40 časova po našem vremenu (rumunsko je jedan sat više). Vreme vedro, malo hladnjikavo, 

bez vetra. Najavljuje vedar i topao dan. Topao za ovo doba godine, a bilo je ko da je mesec maj a ne decembar. Prva 

četvrtina je vrlo zahtevna. Uspon od oko 45* klizavo, kamenje, korenje ogromnih bukvi, cerova i borova, čine uspon 

još težim. Lagano stižemo do prvog vidikovca i Krsta. Tu pravimo malu pauzu za slikanje i nastavljamo stenovitim 

kanjonom okupanim suncem.  

Divimo se igri svetla i senki 

koje Sunce slika po stenama 

kroz krošnje već ogolelog 

drveća. Stižemo do 

današnjeg cilja, vodopada i 

stare napuštene vodenice. 

Opet divljenje lepoti prirode i 

slikanje sa vodenicom i 

vodopadom u pozadini a 

zatim na prelepoj livadi 

obasjanoj suncem pravimo 

dužu pauzu za doručak i 

okrepljenje za povratak.  

Vraćamo se istom stazom do 

vidikovca sa krstom i odatle 

pronalazimo drugu stazu, 

malo dužu ali ne toliko strmu 

i klizavu kao ona kojom smo 

se popeli. Po dobrom 

šumskom putu silazimo do 

magistralnog puta na oko 400 

metara od mesta gde smo 

parkirali auta. Tu se 

okupljamo, presvlačimo, 

raspremamo i nastavljamo do 

uređenog parkinga sa 

stolovima i klupama. Tu na 

videlo izlaze pihtije, salata od 

kiselog kupusa i rakijica. 

Pravo okrepljenje. Koliko nam 

je prijalo možete da zamislite 

kad nikom nije palo na pamet 

da uslika gozbu. Kad smo sve 

temeljno uništili, domaćinski 

smo sve sredili i očistili pa 

krenuli dalje. Mi matorci, nas 

sedmoro volimo taj banjski 

turizam pa smo svratili da se 

lepo izbanjamo u kadicama 

sa termo-mineralnom vodom i 

oporavimo stare kosti i mišiće. I da ostanemo dosledni sebi i kompletiramo dan malo smo prošetali po tržnim centrima 

po Turnu Severinu. Sve u svemu dan za uživanje, raznovrstan i ispunjen. 

Miroslav Grujić 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVlmyJEEIutGEuHv%7E%3Bi01oF%7E%3Bl%7E_M2hFQKvVAoB2I3Wq8E8tIDNtSINU3gNkOpEmUvZD9O9B38N0xf4E7d9PBOWTbhW%7E%3BByCjdTJS2CViEW71%7E%3BcSkWqcc%7E%3BT2kbg2rDP5EexE1%7E%3BEnbMhXV%7E%3BBA1tTw0lTX8EI5vFljo8rCPOlCG1okZ%7E%3B2qgemt04027xLqsP4S43PiYr0Z2rYRWSkQs9TAjdZGfYkHFROOKipBp602L7wF%7E_xFI%7E%3BYoDPSahGCeGn%7E_oDU9URufyK7YhH5qNsphlJ6a3Helnx6iMeJrEmRZU7CSYqs8O0SwIcI2FLvGnYBjgdIXUpWoOlh2%7E%3BZ1X%7E_SZnbltJVgj4hBtRHRs25WaDzL7MPRWxPOCC4rs7fsQRRus5vRoCiT1MwoPEUfdikku2ziIKdcj7OKAJrHouPGlGIeJi0OyhpnscDbsUrgaHF8GmqfpcPz03PHLGVyFbtH2F%7E%3B7eFAqKmk6cHvWMgqyEoc0u2ls0IETE%7E_mJw%7E_gKN3llgdA6T1zaZD8URA68DAr9YvuDCr4Y6xx%7E%3B9ERsaBV0rK%7E_VpihWo9bMBEmGLQHGR70qZ8EoB0UfM3w3SC0zgL%7E_u3L21vX9wvUuPNjUrx3TBTOme3yK5sWzI7S%7E%3BYbP24b%7E_kno%7E_aOepO4XbRtGG3KByXyBcd29lfxElp6yuw5NTQG%7E%3BfXGeT7Pf2RryQPrxGCJ%7E_%7E_6J%7E%3B%7E_yKFO8EvuHLEwl7o1G49WhlLzE%7E%3BCebHMXyyD%7E_bC%7E_FGa9rMd9PVzoi%7E%3B0CkwwM5JePd9ik6maZdwtj9FadtxBtdy5U2bbmjEqhUZVnlM73oPghlAh1HaR2fu5DVe%7E%3BQhzDao9cFxi4da1R0NoseoocItf2%7E_aCe%7E%3BL5je%7E_6EutKHbroYT0TiB1ClQ2Xlrn%7E_pQ1BwxrrpaLKLrFZ3bSnVupYpfl2xOK7E5VTOq3n5GKYpFb186%7E_eHTsr1SbcqiOpvkcCMxv1sYWg9h19af6uHrbaApcskJZEFE5Wq6ny7y0L7hDKRuJ5AoBRr8NH3%7E%3BHcY2hVG8Uho%7E%3Bo%7E%3BCM8ru4HfkEapxzRUTu2dc23iDVOqb1JAy5wERwlsQ9uL%7E%3Bh%7E_mpo5X8Vzdus.bps.a.2351087868298939&type=1
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Putopis iz moga stana 

KAUČSURFING 
 

Otvaram vrata od stana i bela smešna pudlica dotrčava na dve prednje šape do mene. 

Kakav prizor, kako uveseljava. Zar pudlice ne treba da hodaju kao manekenke i da 

izgledaju iritantno kao njihovi vlasnici - nadobudna deca bogataša. Trebaju, ali ne kod 

mojih cimera i mene u stanu, gde je sve naopačke, gde je sve zanimljivije i sve je u 

prolazu. Kad nešto zapreti da će postati dosadno, nestane. Tako je i ta pudlica bila kod 

nas tri dana. Taman kad nas je počelo nervirati da čistimo njena govna pet puta dnevno, 

vlasnica ju je odvela. 

Za kaučsurfing sam čuo od sestrića, koji je čudom stariji od mene. Uglavnom trebalo bi da 

sam ja kao ujak stariji, ali je to još jedna stvar koja je naopačke. Divio sam se uvek 

njegovoj slobodi, svestranosti i njegovom načinu putovanja. Obišao je pola Evrope dok je 

moja noga retko kad kročila dalje iz malog gradića u kojem sam odrastao. Rekao mi je da 

se preko platforme kaučsurfing može naći besplatan smeštaj po celom svetu.  

’’Besplatan smeštaj?’’ upitah začuđeno 

’’Da, ali trebaš i ti ugostiti nekog, da bi dobio ocene, da bi ljudi kojima bi slao zahtev videli kakav si domaćin i čovek.’’ 

Pa ko će dolaziti u moj prokleti mali gradić kog đavola?! Otpisujem tu ideju, zaboravljam je. 

Posle nekoliko godina, drugar i ja smo našli jeftine karte za ’’sea dance’’ festival u Budvi. Ali nismo imali novca za put. 

Ne mogu da se setim ko je od nas dvojice predložio da idemo autostopom, nije ni bitno, bitno je da smo obojica bili 

srećni zbog te ideje. Leto je, toplo je, spavaćemo na plaži, nisu nam ni pare za smeštaj bile potrebne. Naš prvi 

autostop je bio više nego uspešan, stigli smo za 15 sati na odredište. Gugl mape računaju da nam treba 10, sa 

pauzama i zadržavanjem na granici izašlo bi 12 sati. Tri sata dužeg puta, ali 50evra težeg novčanika stigosmo u 

Budvu, tako je bilo i nazad. Računicu o besplatnom smeštaju nam je upropastila iznenadna bura. Odvratna vetrina je 

srušila sve i jednu binu na festivalu, a i kiša je padala skoro celo veče. Morali smo naći gde ćemo da odsedamo, 

najjeftiniji apartman nas je koštao 30e za veče, usput nas je ciganka izradila za još 20, ali to je sad nebitna priča. 30 

evra je po mom proračunu u Crnoj Gori izlazilo 20 piva i 40 ćevapa. Odmah mi se vratila ideja o kaučsurfingu. On + 

autostop i moj je ceo svet, sa sve pivom i ćevapima. Moram smisliti način da se preselim u Beograd, ugostim ljude i 

dobijem reference. 

Uspeo sam u Novembru. Uselio sam se u stan u 

centru grada u kojem su me čekala dva nepoznata 

cimera. Jedan narkoman iz Kruševca koga smo se 

rešili za par meseci i jedan kul lik. Hvala narkomanu 

za trodimenzionalni prikaz filma treinspoting, ali u 

jednom trenutku nam ga je bilo previše i morao je 

nestati. Krivo mi je što nemamo nijedan njegov 

kontakt da vidimo da li je živ. Kad bi nam bar stizale 

neke kruševačke novine da vidimo kad će izaći 

njegova čitulja na poslednjem listu, zanima me 

koliko će izdržati svojim načinom života. Kul lik – 

Dušan i ja smo krenuli udruženim snagama da 

ugošćavamo ljude. Već posle par dana kako smo 

napravili profil javljaju nam se prvi gosti. Dve 

Francuskinje, studiraju poslednju godinu u 

Budimpešti i hoće da obiđu Balkan autostopom dok su na zimskoj pauzi. Prvo CS (couchsurfing) iskustvo njima, prvo 

nama. Stigle su oko ponoći, sa njima je stigla i flaša francuskog crnog vina. Stukli smo vino, stukli smo pivo, ja sam 

natucao engleski jezik koji mi se usavršio posle gomile gostiju i sutra morao u pola 6 ujutro na posao. Ceo dan moram 

voziti viljuškar mamuran kao kreten, hvala bogu, odvalio sam njime samo krajičak jednog zida na zgradi. Završio sam 

s poslom, stižem kući, otvaram vrata od stana, prvi prizor su mi bile njih dve za šporetom, spremaju neko tradicionalno 

francusko jelo. Sviđa mi se ovaj CS, omlatili smo sve iz tanjira, počeli smo sa cirkom i izašli u grad. Otišao sam dva 

puta posle kod njih u Budimpeštu. Ugostile su me mnogo srdačnije nego ja njih, pokazale mi ceo grad, izlazio sam 

uveče sa njima na neka andergaund mesta koja ne bih nikako skapirao da sam išao sam. Otimale se da plaćaju piće, 

a i jeo sam njihov račun. 

Ubrzo sam skupio dvadesetak referenci, bukvalno smo silovali sajt. Dvadeset referenci gde me svi hvale, neki su 

napisali da sam im čak i najbolji domaćin, to je  sasvim dovoljno da se lako nađe prenoćište gde god da kreneš. Ali, 

ipak  sam  nastavio da  prihvatam  zahteve za  smeštaj koji mi  šalju putnici sa  svih krajeva planete.  CS mi je umesto  
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jeftinog smeštaja postao nešto sasvim drugo. Postao mi novi pogled u svet, razbijač predrasuda, ohrabrivač koji me 

tera da pratim svoje snove koji se ne uklapaju u kalup moje okoline. Odem u rodni grad, na posao, tamo smatraju 

moje sanjarenje ludošću. Deca samo sanjare, odrasli ljudi treba da rade osam sati svaki dan i da usput pljuju takav 

robovlasnički sistem, to je svrha života. Vratim se u stan, gde je uvek neko od putnika koji prate svoje snove, govore 

mi: "Ti si budala što radiš osam sati, kako možeš da izdržiš više?; Već sedam godina radiš bez prestanka, ja bi se 

ubio!; Samo dvadeset dana godišnjeg? To znači 20 dana slobode od 365 dana, EJJJ!!! Jebeš to, probudi se!!!" 

Stvarno se osećam budalom kad me oni tako smatraju, a ne ’’normalni ljudi’’ iz mog grada. Pogledam njihove srećne 

face i setim se faca kolega, na kojim im dosadan život urezuje polako bore od kojih će izgledati uvek namršteno u 

starosti. Setim se moje face koja postaje polako ista kao njihova. Ja hoću srećne bore, volim da vidim starce sa 

srećnim borama, simpatično izgledaju iako su matori, ovih drugih sam se plašio kad sam bio dete. 

"Hola, Culo Roto!" je postao mnogo čest pozdrav u mom stanu, znači "Zdravo, šupku!" na slobodnom prevodu sa 

španskog jezika, ili doslovno "Zdravo, razvaljeno dupe!". Tako se Argentinci pozdravljaju sa svojim prijateljima, a kod 

mene je bilo njih sedmoro. Dvojica su bili čak po deset dana, jedan on njih mi je i jedan od najdražih gostiju. Putuje 

auto stopom već šest godina svuda po svetu. Povezao sam ga odmah sa mojim prethodnim gostom, isto 

Argentincem, koji isto putuje šest godina bez prestanka, isto autostopom, koji je trenutno u Novom Sadu, vratio se za 

Beograd čim sam ga zvao. Kažem im "Kakva slučajnost!", odmah su me ispravili da slučajnosti ne postoje nego "Man, 

everithing happens for a reason!". Posle gomile sličnih dešavanja počeo sam i da im verujem.  

Evo još koje "Man, everithing happens for a reason!" situacije. 

Prihvatio sam momka i devojku iz Turske, volontiraju nešto u Rumuniji, hoće da obiđu Beograd za vikend. Nisu 

pritisnuli "accept" na svom profilu, pa mi nisu bili u kalendaru. Trebaju da dođu za dve nedelje, totalno sam zaboravio 

za njih. Setio sam ih se tek kad mi je stigla poruka na whatsapp. 

"Pozdrav, stigli smo u Beograd, gde da se nađemo?" 

Uhvatio sam se za glavu, "Budite na železničkoj, tamo sam ubrzo!" 

Ušli smo u stan, Dušan me pogleda začuđeno. "Ko je ovo? Zar nisi rekao da će doći dve Jermenke i Gruzijac" 

"Doći će i oni!", napravio sam glupav osmeh. "Njih sam prihvatio dan pre, pošto sam zaboravio na ovo dvoje". 

"Pa gde misliš da ih smestiš, glupane?"  

"Snaći ću se nekako."  

"Snaći ćeš se?! Ti samo imaš sreće više nego pameti, idem kod mojih ovaj vikend pa će biti mesta."  

"Man, everithing happens for a reason, nije sreća!" rekao sam mu, a on je odgovorio najjednostavnije moguće "Jebi 

se!" 

Čuje se lupanje, otvorio sam vrata. Stigle su i Jermenke i Gruzijac koji je obučen kao kauboj sa sve šeširom, upoznali 

smo se. Odjednom začuh, glasno, žensko vrištanje iza mojih leđa. Okrenem se, Turkinja vrišti i diže ruke u vis, 

gledam u čudu, sad čujem tri ženska glasa iza mene kako vrište. Celoj čudnoj situaciji ta tri ženska vrištanja doprinose 

da bude još čudnija. "Kako tri, zar je nije jedan muškarac među njima?!" upitah se. Izgrlili su se svi i izljubili, pa su mi 

objasnili da volontiraju u istom gradu u Rumuniji. Ni jedni, ni drugi nisu znali da će biti u Beogradu. "Slučajnost!", 

zapitam se, definitivno više ne verujem u to. Ako je slučajnost ona mora retko da se dešava, a meni su slučajnosti 

postale svakodnevnica. 

"Do jaja, ali druže, pobogu, kako to vrištiš? Kao žena!" upitah ga. Jermenke su počele da se smeju, "Nemoj mu 

zameriti, on je gej." Nastavile su da se kikoću, gledajući kauboja. 

"Gej?!" pogledam ga, ovaj se namrštio zbog moje reakcije "Je l` imaš nešto protiv?" Odgovorio sam mu da nemam, 

nego nisam očekivao, nisam nikad imao geja u blizini, a da znam da je gej. "Šta se odmah mrštiš?"  

"Ma zajebavam te" odgovorio je.  

Bila je dobra zajebancija sve vreme na njegov račun, ne ljuti se, još i pridodaje. Trebao je da upali svetlo od kupatila 

da se istušira, a kako se kod nas pali malo teže, nije mogao. Jermenka mu kaže "Je l` moguće da si toliki gej!", ustane 

i upali svetlo umesto njega. Posle tuširanja je celo vreme u stanu bio go, samo sa peškirom vezanim oko struka, 

odmah sam počeo da razmišljam kako je on jedan od onih manijaka iz parka u bade mantilu. To ću i ja jednom uraditi, 

ne znam zašto, ali imam potrebu, samo jednom da iskočim nekome iz žbuna i da bežim. "Bolje ti drži dupe uz zid, 

vidim kako te gleda.", smeje mi se jedna Jermenka. "Odlično" kažem "čuo sam da se gejevima sviđaju samo zgodni 

momci." Lik je izašao iz peškira i ušao u normalnu odeću, tj. njegovu kaubojsku, tek kad smo trebali da krenemo u 

izlazak. Oni su išli u neku gej klub. "Nisam ni znao da toga ima u Srbiji." rekao sam im iznenađeno. Ubeđivali su me 

da idem sa njima, ali ja sa Turcima na dancehall, ipak bih više da plešem sa devojkama nego da osetim poglede 

drugih momaka. Ispratio sam ih do nekih pedera iz Španije, sa kojima treba da se nađu pre žurke. A ja, kako ceo dan 

nijednom nisam ispao glup, stupio sam na scenu. U pokušaju da im budem gotivan od samog starta, naučen na koji 

način mogu lako pridobiti Argentince i ostale Hispance pozdravim ih sa "Hola, culos rotos!" Videći promenu njihovih 

izraza lica, sa vedrog na namršteno i ljuto, odmah sam shvatio šta sam rekao. "Konju, gde ćeš reći to gejevima?!" - 

upitam sebe. Jedva sam se izvukao objašnjavajući im celu priču o Argentincima. 
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Prošlo je gomilu živopisnih ljudi, druženje sa avanturistima mi postaje svakodnevnica. Usput mi je promenjen način 

razmišljanja o gejevima, nisam imao ništa protiv njih, ali tipično balkanski "samo neka ih što dalje od mene", sad vidim 

da druženje sa njima može biti skroz zanimljivo. Pored silnih CSera "izbeglički problem" je dobio sasvim novo 

značenje. Većina njih je dolazila u 

Beograd da bi pomagala 

izbeglicama sa bliskog istoka u 

kampu. Jedan dan sam otišao sa 

njima, nemoj te misliti da sam neki 

moralista i previše human lik. 

Retko kad se osvrćem na tuđe 

probleme, lakše mi je kad ih ne 

vidim, svoje vreme sebično sam 

rezervisao za rešavanje mojih. 

Ovde me je povelo ništa drugo 

nego moja znatiželja. "Izbeglički 

problem", svi ćete se složiti 

samnom da je, gomila nasilnih 

muslimana, po koji terorista, 

silovatelji žene. Tlačitelji žena koji 

ih teraju da nose hidžabe. Ako ne gledate na taj način, onda su sigurno pretnja da će uprazniti radna rezervisana za 

Evropljane. Likovi koji smrde, ne kupaju se, ostavljaju nered za sobom. Jeste, to je "problem", ali posle prve posete 

kampu morao sam da stavim navodnike na njega jer postoji i problem bez navodnika. To je pravi problem, problem 

koji žive ti ljudi zatočeni u Srbiji, imigranti, izbeglice, muslimani, teroristi, kako god ih hoćete zvati, ili ih jednostavno 

zovite ljudi. Izbeglički problem su ljudi koji su iz toplih krajeva ratom ili siromaštvom zahvaćenih krenuli u mirne 

evropske krajeve, koji se beskonačno puta vraćaju u raspale barake kod beogradske železničke stanice. Nema im 

povratka kući, a ne mogu ni dalje na sever. Vraćaju se granice EU u hladnu beogradsku zimu, prebijeni, sa ujedima 

mađarskih policijskih pasa otisnutim po telu da se još jedan dan smrzavaju na preko -10 stepeni. Jedina lepa stvar u 

tome svemu je videti previše volontera sa svih krajeva sve koji su im spremali drva za ogrev, donosili odeću, hranu, ne 

bi li im patnje bar malo ublažili. Devojke su ih učile engleski jezik. Kineskinju sa kojom sam došao su okupirali mladi, 

umazani Arapi, zaljubljeni u nju, gledali su je, nisu treptali, pretpostavljam da nisu ni reč engleskog čuli. Govorili su joj 

samo "your number please!" Pitao sam kojeg ja posla da se uhvatim, sav alat je bio zauzet pa su mi rekli samo da 

pričam sa njima, to je isto pomoć. Uf, kakve su to priče, za godinu dana su preživeli više nego mi za deset godina, ili 

za ceo život. Gladovanje, prevelike vrućine, smrzavanje, batine, spavanje van svojih mekanih kreveta im je sad 

svakodnevnica. Prehlađeni moraju da trpe prehladu bez lekara. Voze se u teretnim brodovima, kombijima, kam ionima 

a za vozače su ništa drugo nego što i džakovi krompira. Žive sve ono što mislite da je u 21. veku nemoguće. Svaki taj 

"prljavi musliman" koga sretnete na ulici i okrenete glavu ima iza sebe filmsku priču za bar jednog oskara, ima i 

muzičara među njima koji bi za taj film napisali mnogo emotivnu muziku, eto ga i drugi oskar odmah. 

Drugi put kad dođeš u kamp već te pozdravljaju kao prijatelja i bude dobra sprdnja. Redovno se igra fudbal, na 

najgorem fudbalskom terenu na svetu, punom smeća, neravnom. Ako je neko bio na deponiji nekad, najslikovitije je 

da mu kažem da je teren kao da se nalazi na sred nje. Ovaj fudbal se igra i sa najgorim fudbalerima na svetu, lošijim 

čak i od mene (poređenja redi, meni su drugari u školi dozvoljavali da igram samo kad donesem svoju loptu). Igra se 

20 igrača na 20, ili 25 na 10, ili 18 protiv njih 8, ne može se nikako utvrditi. Svaki dan se igra fudbal. Igraš tako što 

izabereš gol koji ćeš da napadaš i u timu si. Vidiš loptu, trčiš kao labrador na nju, ulećeš u gomilu mršavih Arapa kao 

tenk, svi ti isto izgledaju i ne znaš koji je u tvom timu, dodaš im još po koju modricu na sve one od mađarskih 

graničara, oduzimaš loptu, šutneš kao kreten i daš go ili promašiš. Dolazio sam posle tamo samo zbog fudbala, uvek 

je bilo previše volontera, šta drugo bih mogao raditi nego zabaviti se malo. Teroristi ili ljudi koji se posle prebijanja na 

ulazu u EU vraćaju u Beograd na partiju fudbala? Ljudi koji nisu svesni da će im se tek svaki san slomiti čim pređu 

granicu. Šta su imigranti za vas? 

Posle momka i devojke koji idu iz Belgije u Tursku na tandem biciklu, dva momka koji idu na Tibet u sred zime, isto 

biciklovima. Gomile likova koji su obišli pola, ili ceo svet autostopom, koji imaju priče i snimke sa indijske svadbe koja 

traje sedam dana, tibetanske sahrane na kojoj monasi bacaju telo lešinarima da ga raskomadaju umesto da ga 

zakopaju u zemlju. Posle slikarki iz Ukrajine, dvadesetogodišnjeg Italijana koji već zna da govori pet jezika, surfera, 

motorista, raznih uličnih umetnika... Posle, fakultetski obrazovanih osoba koji su dali otkaz na svojim visokim 

pozicijama u firmama da bi osetili pravu slobodu i krenuli na put sa prosečno 7 evra dnevnog budžeta. Posle, moje 

najdraže gošće, Hrvatice koja sa sedamnaest godina planira da ide auto stopom za Istambul bez znanja roditelja. 

Posle  svih tih srećnih  faca  koji su  zaboravili na  postojanje budilnika,  počeo  sam sebe smatrati  totalnom  budalom 
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svako jutro kad mi on zazvoni. Svako 

jutro sam sve veća budala što ga trpim. 

Moram menjati život što pre, ali prvo 

moram isprobati taj novi. Da osetim 

njegov ukus, da znam da li ću kad 

zagrizem želeti što više da ga žvaćem i 

odlagati gutanje koliko god je moguće. Ili 

ću početi na sam miris da povraćam. 

Prolećni odmor sam rezervisao za 

stopiranje do Amsterdama, a letnji je za 

"Bivšu Jugu". 

Na putu za Amsterdam prva stanica mi 

je bila tetkina kuća blizu granice sa 

Mađarskom, da prenoćim, da se 

najedem, i da mi kaže da sam lud. U 

Budimpešti su me čekale devojke iz Francuske, u Beču sam imao stan od drugara, nije bio tu, a li ključ me je čekao u 

kafanini pored zgrade. Sledeća stanica je Prag, u njemu je mnogo teško naći domaćina zbog ogromne količine turista, 

ali ja sam imao sreće. Smeštaj mi je organizovao moj bivši gost kod njegovog prijatelja. Bio mi je to najdosadniji gost, 

a ostao je čak deset dana kod mene. Nisam ga se mogao otarasiti, imao je nekako jadnu facu, pa kad te pita da li 

može ostati duže kažeš mu "naravno", i odmah počneš da psuješ sam sebe. Ali opet, eto, odužio mi se, a i spremao 

nam je hranu. "Odužiti se" mi je odvratna reč, ali on je toliko bio dosadan, nije zatvarao svoja malena ustašca svih 

deset dana pa mi nije problem da je upotrebim. Dva dana smo čak i kampovali sami u šumi nas dvojica, isprao mi je 

mozak pričom. Bukvalno sam bio Šrek, a on ono magare. Kad mu kažem da ućuti malo za promenu, on izdrži 

maksimalno 5 minuta da drži jezik za zubima. Mom domaćinu u Pragu sam ispričao za njega, on se nasmejao i rekao 

da se i on osećao baš kao Šrek sa magarcem. Proveo me je kroz grad, vodio me na najbolja piva po njegovom ukusu, 

bolja nisam pio pre toga. Najbolja stvar kod kaučsurfinga je što te domaćin odvede van turističkih zona, ovaj put u 

poluraspalu kafanu, baš po mom ukusu, gde lokalci ispijaju pivo i igraju tombolu, kao u srpskim zabačenim selima. 

Pričali smo o našim polupanim političarima, mislio sam da nema goreg predsednika od mog dok nije pokazao češkog, 

stalno pijanog. Malo me je utešio s tim. Saznao da smo ih i odbranili u nekom od velikih ratova, da nas zato vole. 

Osetio sam se ponosno. Insistirao 

je da plaća sve, posle gomile ljudi 

koje sam ugostio i ostavljao im 

frižider sa pivom nije mi bilo 

neprijatno da prihvatim, samo se 

zahvalim. Tako je bilo i na svakom 

sledećem surfovanju. 

Domaćini te gledaju kao na svog 

prijatelja koga dugo nisu videli, koji 

je iz druge države došao kod njih 

samo da bi ih posetio, proćaskao sa 

njima, rekao im šta je radio 

proteklih godina, uživali bi slušajući 

i onda tebi podelili svoje priče. Ali u 

najlepšem selu na svetu, u selu iz 

bajke Giethoorn, ugostila me 

porodica koja se isto tako uklapa najlepšu bajku. Svi su lepi, nasmejani, pomažu jedni drugima, ćerkice se ne svađaju. 

Ćerkice koje su stare 14 i 10 godina spremaju ručak, ali ne zato što moraju, nego su srećne dok to rade. Usput 

zabavljaju najmlađu sestru, staru 2 godine, dok im mama i tata peru povrće, seckaju luk i pripremaju ostale sastojke 

koji su im potrebni za kuvanje. Svi su uključeni u pripremu, čak i njihov blentavi, hiperaktivni pas koji kruži oko stola i 

skuplja svaku mrvicu koja padne na pod. Vegetarijanci su, ali obroci koji jedu su toliko ukusni da bih se i ja ortodoksni 

mesožder lako mogao odreći mesa. Smestili su me u sobu od najmlađe ćerkice, roze zidovi, dvorci, princeze... zaspao 

sam u sekundi kako sam sklopio oči srećan isto koliko i ta mala devojčica. Ona sigurno nije ni svesna koliko je srećna, 

ali posle ćaletove izjave dok smo ćaskali o sreći "Ne znam kome da se zahvalim što sam ni kriv ni dužan rođen u ovoj 

državi" siguran sam da će imati svest o tome kroz koju godinu. Roditelji su me budili zajedno sa ćerkama za doručak, 

mrcvario sam se dok nisam ustao. Trebalo mi je godinu dana da se odlepim od posteljine, kao uvek. Kad sam sišao u 

trpezariju  svi su sedeli i  strpljivo čekali mene da  počnemo  sa doručkom.  Bio me stid zbog toga, da sam znao da me 
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čekaju za stolom skočio bih iz kreveta. 

Simpatičniju i organizovaniju porodicu 

nisam sreo u životu. Ne volim 

organizovane stvari, ali da sam 

odrastao sa njima sigurno bih lako 

zavoleo. Čak i oko CS-a je sve toliko 

organizovano da gostu slučajno ništa 

ne zafali. Ugošćavaju kako bi oni i 

njihove ćerke videli druge načine 

života, upoznale ljude sa drugih krajeva 

planete, deca su tako i vežbala 

engleski jezik na zanimljiv način. 

Uživali su slušajući moje priče, meni 

nisu nešto impresivne, ali lepo je videti 

da se ljudi kojima se ti diviš dive tebi. 

Uživao sam u očevoj smirenosti, prava glava porodice. Nikad ne povisuje ton, inženjerski mozak je napravio savršenu 

organizaciju, a ton ljubavi stvara harmoniju. Imao sam osećaj da je ceo prostor oko njih gusto ispunjen najšarenijim 

leptirima i da udišem prah sa njihovih krila koji me drogira, a ne vazduh. Otac mi je pokazivao nacrte bickla koji je 

počeo da pravi na staromodan način, to mu je hobi koji želi pretvoriti vremenom u porodični biznis. Verujem da će mu i 

poći za rukom. Odveo me je u radionicu i pokazao dokle je stigao sa biciklom, uradio je već ceo ram. "Trebam da 

idem u Škotsku da naučim da pravim ovaj deo" pokazuje prstom na crtežu "obuka traje mesec dana". Našao sam 

domaćina na CS-u, predložio sam da joj podelimo mesečne troškove i pomoći ću joj oko kućnih poslova. Pristala je, 

uštedela mi je bar 500evra."Dao mi je bickli 

da obiđem okolinu, jedan od desetak njih koje 

ima u garaži, izvinuo mi se što ne može 

samnom nego mora na posao. Obišao sam 

krug od oko 30km. U selu je zabranjen ulaz 

za automobile. Sve je mirno, sve je šareno od 

cveća, zeleno od trave, betona ima 

minimalno, a umesto druma za kola tu su 

kanali kojima plove drveni čamci na elektro 

motore i ne proizvode buku. Kuće su obrasle 

rastinjem kroz koje izbijaju veliki prozori, a 

krovovi su od trske. Da biram u kojoj kući bih 

živeo u toj u Giethoornu, ili u onoj iz bajke 

Ivica i Marica, izabrao bih Giethoorn makar 

me čekalo deset veštica unutra. 

Posle fenomenalna dva dana provedenih u 

okruženju na koje nisam navikao, koje mi i dan danas nedostaje, krenuo sam na put ka Amsterdamu, ka totalnom 

kontrastu. Na rastanku otac se setio ćaskanja o kamperskoj opremi kad sam mu rekao da sam izgubio nož, dao mi je 

svoj, kupio ga je pre godinu dana a nije ga ni jednom upotrebio. "Skup je, to ti kažem samo da pripaziš da ga ne 

izgubiš kao prošli", proverio sam na internetu koliko košta, 200e. Imam nož od dvesta evra u džepu, a kući Renoa iz 

1986 godine kojeg sam platio jeftinije. Dobio sam još i 13 švajcarskih franaka u metalcima od njega, jer kako kaže 

neće ići u Švajcarsku narednih godina, a ja ću tamo možda za te pare moći popiti piće na njegovo ime. Nisam na kraju 

išao u Švajcarsku, a novac sam prosledio drugaru kad je išao tamo da gleda neku utakmicu, da popije nešto na moje 

ime. 

Na celom putu kroz Evropu sam lako našao domaćine, ali na putu kroz bivšu jugu, na crnogorskom i hrvatskom 

primorju je to bilo nemoguće. Ko god ima slobodan krevet gleda da ga unovči u sezoni, što je totalno razumljivo zbog 

jadne finansijske situacije. Ali nedostatak krova nad glavom zamenio sam spavanjem na plažama, da li u hemoku 

razapetom između dva drveta ili na prostirci na podu. Dvadeset dana me je uspavljivao šum talasa i prvo što sam čuo 

kad me sunce probudi bio je on, umesto umivanja odmah utrčavam u vodu, malo se prosušim, sednem u kafić i 

naručim kafu. Za jedan evro koliko košta kafa napunim telefon, operem zube, obrijem moju jadnu bradu i brčiće, 

poslužim se wc-om i krećem dalje. Hotel najbliži plaži je najskuplji, a zidovi mu priguše umirujući zvuk talasa, dok je 

moj hotel bio potpuno besplatan i na njemu nisu postojali zidovi koji kvare bilo kakav dodir sa okolinom. Kaučsurfing je 

bio beskoristan za smeštaj, ali ipak mi je na tom letovanju služio nečemu. Koristio sam ga za čuvanje kontakata od 

slepih putnika koje sam sretao, sa kojim provodio neko vreme. 
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Jedino što sam pogrešno uradio je što nisam poneo više rakije kad sam krenuo na put. Ona mi je sačuvala veliki deo 

budžeta koji bi potrošio na pivo. Upadneš u grupu stranaca, ponudiš ih rakijom, kažeš im da si je ti napravio, zbijaš 

neke glupe šale i dobio si ih, odmah te časte pivom i u ekipi si. Petorica njih proba rakiju i svako te časti po jednim 

pivom u toku večeri. Tako sam za 160e obitavao dve nedelje na hrvatskom primorju a svega sam imao u izobilju.  

"Vratila sam se iz Berlina, ajde dolazi!" - javlja mi se ono čudo od devojke, što je išla do Turske bez znanja roditelja. 

Sedamnaesto godišnja, crvenokosa devojka iz 

Lovrana. 

"Ostao sam bez dinara moram za Portorož po 

pare, drugar mi je tamo, daće mi 50 evra." - opet 

slučajnost ili… drugar kometreba da budem 

venčani kum za mesec dana došao je u Portorož 

da podeli pozivnice svojim rođacima za svadbu, 

baš kad sam ostao bez novca i razmišljao se da 

krenem kući on je na 100km od mene. 

"Moraš doći, naljutiću se ako ne dođeš. 

Spremiću ti nešto da jedeš i kupovaću ti pivicu, 

ne trebaju ti pare. Provozaću te motorom da 

vidiš okolinu." - ubedila me je. 

Pokupila me je u gradu sa svojom Jamahom od 125 kubika, ulazi oštro u krivine, obilazi kola dok joj moja težina 

smeta na zadnjem sedištu. Fascinira me, nema šanse da bih joj mogao parirati u vožnji. Pokazala mi je celu okolinu, 

najlepše plaže, cirkali smo pivo, razmenjivali smo dogodovštine sa putovanja i pričali dalje planove. Pričala mi je o 

svom planu za odlazak u Tursku, koji je ostvarila u oktobru i decembru. Oba puta bez znanja roditelja. Rekla im je da 

će biti kod drugarica u Zagrebu i kod mene u Beogradu. Ne znam odakle njenim roditeljima toliko poverenje u mene. 

Prvi put je išla avionom, drugi put autostopom. Uspela je da izvadi vizu 

i da kupi avionsku kartu bez potvrde oca i majke koja je obavezna kod 

maloletnih lica. Uspela je da sakupi novac za sve to tako što je deci 

predavala Nemački jezik. Mene je obavezala da joj šaljem slike iz 

Beograda, kako bi ih slala svojoj mami da bude sve uverljivije. Roditelji 

su tražili moj broj telefona pa ako me slučajno zovu moram da smislim 

nešto pametno kako bih je pokrio. Kad je otišla na put uhvatila me je 

roditeljska briga i uznemirenost, ali kako sam mogao da je odbijem i 

pokvarim njen savršen plan. Opet, tešilo me je to što je prepametna i 

pažljiva, a po njenom povratku me je veselilo da slušam priče koje su 

mi bile naučna fantastika u tim godinama kad sam se napijao u mom 

rodnom gradu i okolnim selima po kafanama od kojih dalje nisam 

kročio. Često se zamislim šta će joj sledeće pasti na pamet, a još 

češće šta će veliko uraditi u svom životu. Siguran sam da nešto hoće, 

jer već je mnogo koraka ispred svojih vršnjaka. 

Krajna stanica mi je bio Triglav na koji sam se popeo, a u povratku sam 

išao kroz Zagreb. U njega sam otišao samo zato što mi je bilo glupo da 

kažem da sam obišao veliki deo Hrvatske, a nisam bio u glavnom 

gradu. Nisam znao ništa o njemu, nisam pogledao ni jednu sliku na 

internetu, bukvalno ništa. Ali kao po pravilu, za nešto što nemaš 

nikakva očekivanja to te najviše iznenadi. Da vam ne pišem sad o 

gradu čiju romantiku odlično poznajete, mogu samo da vam kažem da 

sam rekao sebi da ću ga posetiti još koji put u životu, ali desilo se nešto 

u međuvremenu da sam se brzo vratio i zbog čega dolazim mnogo 

često, zbog čega mi je još lepši. 

Nemojte misliti da ona pudlica nema neku svrhu u celoj priči, ima i te 

kako. Ostala mi je u sećanju kao zanimljivo čupavo stvorenje. Tako je i sa kaučsurferima, bili su kod mene, video sam 

ih u najboljem sjaju njihovih ličnosti, zadržali su se taman toliko da im mane koje možda imaju nisu stigle isplivati na 

površinu. Ja sam njima možda ulepšao i olakšao putovanje, dok oni moju dosadnu svakodnevnicu sigurno jesu. 

Rastajali smo se uz zagrljaje i poljupce, srećni što smo se upoznali. Sa nekima sam i dalje u kontaktu, sa nekima se 

ne čujem ali znam da sam dobrodošao kad god budem bio u njihovom gradu. Uz kaučsurfing na kojem god da si kraju 

sveta imaš osećaj da imaš nekog svog. 

Vuk Stefan Kukić 
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TRIATLON 
 

Triatlon je jedan od najbrže rastućih sportova na svetu, pa je isto tako sve popularniji i u našoj zemlji. To se može 

zaključiti po tome što je u Srbiji porastao broj licenciranih takmičara, a takođe i broj trka koje organizuje Srpska 

triatlonska unija (STU). Tome u prilog takođe ide i broj mladih triatlonaca, koji je mnogo veći nego prethodnih godina, 

kao i povećanje broja klubova. 

Triatlon se u našoj zemilji pojavio početkom 90-ih mada je prvi triatlon održan 1988. godine u Kragujevcu i zvao se 

“šumadijski”. To takmičenje nije imalo formu kao današnja takmičenja i razlikovalo se i po distancama a i po tome što 

discipline nisu bile povezane već je postojala pauza među njima. 

Jedna od prvih zvaničnijih trka u našoj zemlji dogodila se pre 25 godina. Prateći svetske trendove i sa pogledom u 

budućnost, Đoko Vještica, novinar radio stanice studio B, inicirao je organizaciju prve Triatlonske trke u Jugoslaviji po 

savremenim standardima. Trka je bila održana 1993. 

godine na Adi Ciganliji u Beogradu pod nazivom: 

“Beogradski Triatlon”. I tako je sve počelo. 

Od tada se prvenstvo države održava svake godine i broj 

učesnika je iz godine u godinu sve veći i što je važnije 

rezultati su sve bolji.  

1999. godine održan je prvi kup Jugoslavije u triatlonu. 

Svih ovih godina takmičari napreduju u pogledu rezultata 

tako da su postignuti uspesi i na međunarodnom planu. 

Na prvenstvu Balkana 2000. godine Jugoslavija je dobila 

prvaka Balkana u muškoj i ženskoj konkurenciji. To su 

Svetlana Brkić i Nenad Sudarov. 

Danas Srpska triatlonska unija pravi planove za razvoj 

ovog sporta kroz intenzivniji rad sa mlađim kategorijama 

i pripremu naših najboljih takmičara kako bi se 

kvalifikovali za naredne Olimpijske igre.  

Kampovi za mlade triatlonce održavaju se tokom čitave godine, pa je tako i u ovom trenutku u toku jedan od njih. Uz 

podršku STU i razvojnog programa Evropske triatlonske unije (ETU), od 26. do 30. decembra održava se Zimski kamp 

za devojčice u Sremskoj Mitrovici. Na kamp je pozvano 18 najboljih devojčica u 2018. godini u svim mlađim 

kategorijama - od 2000. do 2010. godišta. 

Cilj ETU-a, kao i Svetske triatlonske unije (ITU) nije samo da se podigne broj takmičara već i broj licenciranih trenera. 

U Kragujevcu se od 26. do 30. septembra u SC “Iskra” održao trenerski seminar Svetske triatlonske unije (ITU) za 

nivo I. 

Seminaru su prisustvovali treneri iz Srbije, Slovenije, Malte, Makedonije, Rumunije, Latvije i Litvanije. Moderatori 

seminara bili su Željko Bijuk - Hrvatska i Milos Petelin - Slovenija, koordinatori pri ITU, zaduženi za razvoj ove 

zahtevne sportske discipline (ITU Development). 

U periodu od 17. do 21. oktobra 2018. u Puli – Hrvatska je održan stručni seminar za edukaciju i lecenciranje trenera 

po sistemu ITU – a, za nivo II. 

Na seminar su pozvani treneri iz Finske, Grčke, Islanda, Rumunije, Hrvatske, Kipra, Slovenije i Srbije. Predavači na 

ovom stručnom ITU Coaches Level 2 seminaru bili su: Emma Brunning - Velika Britanija , Miloš Petelin – Slovenija i 

čuveni svetski triatlon stručnjak Sergio Santos – Portugalija, koji u svojoj karijeri ima Olimpijsku medalju iz Pekinga, 

dok je pred Olimpijske igre u Riju imenovan za glavnog trenera Brazilske olimpijske reprezentacije, na čijem čelu je i 

danas. Uz stručno usvajanje novih trendova triatlon treninga, trenerima širom sveta ITU seminari obezbeđuju 

jedinstvenu perspektivu međunarodnog timskog rada i širenje mreže znanja među kolegama uz intenzivnu razmenu 

iskustava. 

Od trenera koji su pohađali ITU seminar kao i onih koji su to ostvarili u prethodnom periodu očekuje se da se stečena 

znanja o savremenom triatlon treningu bezrezervno uključe u razvoj srpskog triatlona. 

Broj oganizatora trka se takođe iz godine u godinu povećavao tako da smo u ovoj godini imali čak 20 održanih trka, 

među kojima su 3 akvatlona, 7 sprint triatlona, 1 olimpijski triatlon, 1 kros triatlon, 1 štafetni triatlon, 1 super sprint 

triatlon, 1 sprint duatlon, 4 kros duatlona i 1 long distans triatlon (half ironman). Takimičenja su održana u Beogradu, 

Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Novom Sadu, Kačarevu, Bačkom Novom Selu, Bačkoj Palanci i na 

Vlasinskom jezeru. 

Po svemu sudeći na ovom sportu se intezivno i vredno radi, a još bolji rezultati u svakom smislu, očekuju se u 

nastupajućoj 2019. godini. 

Ana Stojanović 
 

 

 

 

 

страна 1458 



 

 

Путник 105                                                                                                                                                                                             Зима 2018/2019. 

ДУНАВСКА ВТЛ ШТАФЕТА 
 

Планинарски клуб „Железничар - Инђија" и Војвођанска трекинг лига организовали су 23.12.2018 трку  2 пута 

12, ДУНАВСКА ВТЛ ШТАФЕТА. Програм такмичења је предвидео да старт првих чланова буде у 10:30 испред 

планинарског дома а за 12:30 старт друге измене свих шатфета чије прве измене нису стигле на циљ. Укупна 

дужина стазе 12 км са кумулативним успоном 240 метара. Категорије су. Јуниори (0-40), Сениори (40-70), 

Млађи ветерани (70-90), Ветерани (90-120), Турбо ветерани (120-250) где се такмичарска категорија одређује 

на основу збира година оба члана. Штафете су двочлане и могу бит: мушко-мушко, женско-женско и женско- 

мушка. Котизација се није плаћала а организатор је обезбедио медаље за прве три штафете у свим 

категоријама, кондиторске производе и воду, маркирану и уређену стазу. Посебна напомена организатора је 

била да у случају да немате свога пара не треба се обесхрабрити јер можете наћи пара на старту трке. 

Захваљујући овој последњој напомени обавестио сам организатора о доласку за другу измену (коју ми он 

пронађе) око 11:00 на Козарицу с обзиром да је једина комуникација била воз који из Сремских Карловаца 

стиже у Чортановце у10:25, а следи још пола сата хода до Дома. Чекајући долазак првих такмичара 

започињем разговор са председником Комисије за трекинг ПСВ Жигић Гораном о организационим проблемима 

Лиге јер већ при спуштању на извор Козарица са асфалтног пута Дунав Чортановци-Чортановци не уочава се 

зебра трака доласка од правца Станковића виле док је пут до извора одлично маркиран и да на значајним 

раскрницама првенствено када стаза иде насељем треба поставити јасне маркере или у виду пластичних 

предмета (чуњеви) који користе путари или алуминијских сталака који користе у оријентирингу са назначеном 

стрелицом куда води стаза. Нажалост ускоро стижу апели где ићи  даље јер је један број учесника скренуо са 

стазе. Влада стиже на циљ око 11:40 и даје ми обавештење да се пресвучем и да могу трекинговати другу 

измену. Правац стазе, која је скраћена на 9,5км, због отежаних услова се креће КТ1-Римски град, КТ2-Хотел 

(бивши), КТ3-извор Козарица, КТ4- Звонце док је КТ5 Агла елиминисана и затим долази Циљ код Дома. До 

Римског града већ препознатљивим путем поред Дунава, кроз насеље, где се већ након спуста суочавам са 

проблематиком која ће пратити половину пута. Снег који се топи, велике  баре са водом које је тешко заобићи 

и све тако до изласка из викенд зоне и успона ка Херкулануму. Следи пријатно трчање по путу до асфалта, 

мало успона  до пред рампу где је због радова на железници и интезивног саобраћаја камиона, булдожера 

такво блато да у потпуности морате и ход успорити како не би проклизали. Затим следи скретање десно ка 

Карловачким виноградима где макадамска подлога још више отежава трчање јер се под снегом, који се ту још   

доста задржао, клижете без обзира што сам ја носио 

обућу за оријентринг са крампонима и металним  

„шиљцима“. Но то није трајало одвише дуго јер нас 

постављач стазе убрзо усмерава шумским путем до 

бившег хотела а затим успон на асфалтни пут и након 

кратког хода долази скретање у лево на шумски пут 

који иде неких стотинак метара испод виле 

Станковић, без снежног покривача, идеалан за 

трчање све до.....Одједном пред вама отвара се 

видик и велика земљана површина која прекрива 

нови чортановачки тунел. Снег и свеже насута земља 

за ваше ноге су права авантура. Мало брже, мало 

спорије, мало левље, мало даље од планинарог, али 

је најважније да не паднете што се могло десити 

свакога тренутка. Срећа прве измене су мало 

трасирале пут. Маркере не видите, пратите трагове предходника да би у једном моменту на цеви 20цм 

профила која служи за одвод видео замотану зебра траку. Даље око вас амбијент градилишта. Велика срећа 

што се са тог места види табла упозорења градилишта постављена тачно на улаз за пут ка извору Козарица. 

Спуштајући се опрезно кроз последњи део „глибовца“ зачух гласове изнад себе у шуми, неких 80 метра, и 

видех два припадника Црвеног крста у њиховим црвенкастим радним оделима, зебра траку преко метра и глас 

једне учеснице „колико овде већ лутам“. Окренух се пређеном путу да видим да ли има маркације од цеви ка 

горе али не видех ништа. Сачеках видно резигнирану учесницу, која се уморила јер је са групом учесника 

продужила макадамским путем ка Карловачким виноградима. Остаје једно велико ЗАШТО!? када је јасно на 

раскрници где треба да се скрене према КТ2 била постављена водоравно зебра трака преко 2 метра између 

дрвећа. За разлику од летњег трекинга где је овде и била стрелица за смер онима који иду на малу стазу овога 

пута је није било. Била би у сувишна да се у ову авантуру промашаја нису умешали градитељи железнице који 

су  такође везивали  зебра траке  око дрвећа  (нису висиле  као за  трекинг) на  неколико места  до железничке  
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станице Виногради. Сада у пару са озлојеђеном такмичарском прве измене се спуштам ка извору по тешко 

трчљивом путу због раскашеног снега. Следи неопходно самопослужење на извору јер приликом трчања чак и 

у зимских условима долази такође до дехидрације што многи заборављају јер им зној није “пробио“ задржавши 

на првом слоју дреса па изостаје обавезна флашица за освежење. Следи Дабар стаза где су на самом почетку 

„снажни секутићи снега“ оборили стабло које је за разлику од неколико предходних било и најтеже за 

прелазак. И поред видљиве развучене водоравне траке која је усмеравала да се овуда креће ка следећој 

контроли мислим да би једна “зебра“ на гранама обореног дрвета улила још већу сигурност трекингашима да 

су на добром путу. А Дабар стаза која је увек изазов због свог наглог успона имала је још сарадника у 

отопљеном снегу који је цедио свој садржај по средини стазе и снегу који 

се топио са леве и десне стране. Излазимо на асфалтни пут на расрсницу 

где се укршта још неколико пољско-викендашких путева. И где даље?! 

Искуство са летошње авантуре на овом делу Чорте ми је налагало да 

станем и добро разгледам околину.На једној осушеној стабљици била је 

омотана трака која је као уз инат показивала свој другу страну-бели део. 

Значи путем ка Тидији где до сада нисам пролазио јер сам на планинским 

тркама у оквиру Дунавских чаролија убрзо лево скретао што су 

показивале и тога дана траке окачене на ограду викендица и срећом 

временом потпуно изгубиле боју па тако никога нису доводиле у дилему. 

Пут ка КТ4 одличан за трчање због подлоге (мислим да је насут 

дробљеним асвалтом), траке се виде, али опет нешто за инат. Код једне 

раскрнице ,нешто ужег пута, који се на главни налазио под углом од 90 

степени, морао сам стати. Пред вама у ближој перспективи нема ознака. 

Нема ни на том путу. Онда угледах на најнижпј грани широке крошње 

једне шљиве како ју је ветар “смандрљао“. На правом смо путу. Све до 

циља је фантастично по питању маркација. А тек терен што постаје 

занимљив. Најпре њива која се отегла унедоглед и тек када пређеш пола 

угажене у 10 сантима снега стазе угледаш ивицу шуме. Ту уз сам обод се 

сћућурило „Звонце“. Онда спуст одлично маркиран са две дилеме. Ићи по већ утабанатој страховито клизавој 

стази или правити слалом по окoлнoj неугаженој снежној подлози. Велика помоћ у тој „виа ферати“ су вам 

многобројне, савитљиве младице разног дрвећа које су имале баш одговарајућу висину рукохвата. Да је један 

"склиско" или неки ген пингвина спуштање би знатно убрзали. И 

када се „дочепате“ трансвезланог пута  следи вам уживање до 

циља. Наравно за ту срећу су потребне и још увек одморне ноге. 

За крај увек треба похвале како би ова наша зимска 

авантуристичка бајка имала пун садржај. Не кондиторски 

производи,освежење, сутеренско окрепљење него оно 100м. до 

циља када излазите са пута на ливаду врло јасно означен прелаз 

(е ту се трака није могла окомотати око метараског дрвета)  који је 

био кратки мимоход поред старог храста и тиме избегнут прелаз 

преко тешко уочљивог канала водом добро натољене ливаде. 

Моје трчање по овом хладнијем времену, снежним и клизавим 

путевима био ми је прави изазов па сам се чак лакше кретао него 

на августвкој трекинг Чаролији. А моје поштоване колеге су као 

закључак испитивања веће групе тркача по зимским условима 

закључили. “Ниже температуре смањују ниво стреса за организам, 

откуцаје срца и ниво дехидрације у поређењу са топлим условима. 

Установили смо да су откуцаји срца били око 6 одсто већи у 

топлијим условима, да су тркачи дехидрирали за око 30 до 38 

одсто више у топлијим условима.  А у тестовима њихове термалне 

регулације, њихово поимање топлоте било је за око трећину ниже 

када су трчали у хладнијим условима.“ Др Брурер из Лондона који 

је вршио ово истраживање препоручује врхунским тркачима како 

би сачували секунде својих личних рекорда тако што ће изабрати да трче зими пре него лети. 

Држећи се препорука мојих поштованих колега, узео сам учешће, одушевио се разноврсношћу стазе, а свакако 

највише турбо ветеранској сребрној медаљи. 

Борислав Стевановић 
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VTL  

SMISAO? 
 

Nije lako osvrtati se na ovogodišnju sezonu treking 

lige, od 2012. pa sve do 2018. jedan sam od 

najredovnijih učesnika treking lige Vojvodine. 

Možda bi kao najupečatljivije izdvojio Vršačke 

planine koje svake godine uspevaju da izvuku ono 

najbolje iz učesnika. Uporno nas vraćaju na svoje 

staze, kako trkače iz Vojvodine tako i trkače iz 

Srbije. Obrnuta staza i par novih delova učinila je 

da i posle toliko godina Vršac deluje kao kompletno 

novo iskustvo. To je jedina staza za koju sam već 

rezervisao prevoz i napravio plan puta.  

Takođe, jedna od najomiljenijih mi je i staza u Šidu,  

staza koja je održavala trku na moj rođendan. 

Jedna od najlepših stvari koju (sam) mog(u)ao da 

radim za rođendan je da provodim vreme trčeći i 

izbegavajuće čestitke. Kao po pravilu, sunce izađe na taj tmuran januarski dan, pa te dočeka na vrhu proplanka pred 

silazak u grad kada si najumorniji da ti ulije dodatne energije. 

 Velika žal što vidim da je 2019. otkazana kao deo treking lige, a ne znam ni da li će se održati samostalno... Znam da 

je organizator teško podnosio tzv „planinare“, ljude koji prljaju stazu.  

Jedna od teških stvari koja se nauči tokom godina je da planinarski klubovi postaju samo utočište za alkoholičare i 

ljude željne bekstva od porodice. Mali je broj pravih planinara koji deluju kao čuvari prirode, časti i iskrenog 

izbalansiranog duha prema ostalim planinarima kao i prema 

prirodi i okruženju u kom se nalaze.... 

Na Bukovačkom maratonu ove godine sam uspeo da zaradim i 

ubod stršljena i to u glavu, potiljak. Iako sam pčelar u pokušaju i 

ubodi pčela su nešto na šta sam navikao, šokirala me je i veoma 

uplašila jačina uboda, a ubod u glavu me je prestravio. Silaskom 

do Kontrolne tačke onako preplašenom skoro neverovatan utisak 

mi je ostavio kontrolor na KT koji je bio pijan, njegove reči mi i 

danas odzvanjaju u glavi „Da nisi napisao da mi je učesnička 

knjižica s****e, sad ti ne bi dao antihistaminik ni da ga imam“, i 

zatim ludački smeh. Trčao sam do sledeće kontrolne tačke kao 

da mi život zavisi od toga, jer sam umislio da mi stvarno i zavisi. 

Nažalost, ili sreću sve se dobro završilo, prva pomoć mi je samo 

obrisala ubod, a devojka me nadgledala kući još 12 sati koliko je 

moguće da se ubod iskomplikuje. Ubod je prilično bio otekao tek 

sutra. U afektu tih dana mislio sam da više neću učestvovati na 

kolima treking lige jer tako nešto nisam doživeo do sada, takav 

tretman ali i takav strah.. Ipak, odlučio sam da ako ustuknem 

pred takvim ljudima, napraviću istu grešku kao i organizator 

Šidskog maratona (koji me je inače i prvi pregledao prilikom 

silaska, odmah po ubodu stršljena) Mislim da nije rešenje 

popustiti pred svim neljudima ovog sveta, i ako nešto radi za tebe 

i donosi ti zadovoljstvo ne treba dozvoliti nečasnima da ti to 

oduzmu, život nikada nije bio ni igra, a ni fer, već borba između 

dve vodeće sile u ljudskom životu. Ega i balansa. I tu bitku nikada 

niko nije dobio kompletno ili izgubio, to je borba koja se vodi 

neprekidno i nema dobrog ili lošeg ishoda, borba samo postoji, a 

svaki ratnik bira svoju stranu. 

Na maraton u Inđiji, Dunavske čarolije, stigao sam sa velikim zakašnjenjem, tu smo imali i najluđu (ne)avanturu ove 

godine, kombi nam se pokvario pred dolazak, pa je drugi autobus došao po nas da nas odbaci do starta. Kao jedan od 

favorita za pobedu, stigao sam 10 minuta posle početka trke, a da nevolja bude  još gora, čim smo  stali morao sam i 

na wc, pa sam i  tu dodao još koji minut.  Sa prednosti od oko 15 minuta, ostali  trkači su već bili  raspoređeni po stazi.  
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Krenuo sam bezvoljno, a trčao brzo koliko mi je volja dozvoljavala. Teško je dati sve od sebe za unapred izgubljenu 

trku... U sećanju mi je da je počela kišica pred sam kraj a veoma lep utisak su mi ostavili veseli, prijatni kontrolori koji 

su se šalili sa nama duž cele staze. Uspeo sam da se uguram među prvih desetak, kompletno bez ikakvog cilja, na 

kraju sam bio srećan što sam ipak krenuo na stazu. Povratak kući je bio identičan kao i dolazak, kombi i to isti se 

ponovo pokvario, pa smo pili pivo ispred prodavnici u Beškoj, neko se zezao pošto smo pešačili do Beške oko 4 km, 

do Beške – Peške. Na sve to, to veče kada kad smo stigli kući, saznali smo da je komšija koji je ceo moj život živeo u 

istoj  zgradi (zgrada smo sa tri porodice) preminuo, pa smo išli dole da izjavljujemo saučešće, seli sa njima. Njihov sin 

je takođe tragično preminuo još pre desetak godina, moj prvi prijatelj od kada sam otvorio oči, pa smo se prisećali i 

mladosti... Hvalio sam komšiju kako je bio hrabar sve do smrti, mučio se sa opakom bolešću. Najčudnije je što cela ta 

scena uopšte nije imala negativnu konotaciju, imala je neki smiren ton i pravu iskru života, znali smo da žive dalje u 

nama. 

Godina se završila sa Subotičkim „izrod“ 

kolom, nekada delom vojvođanske treking 

lige, sada samostalno kolo originalnog tvorca 

treking lige Vojvodine. Dan je bio savršen za 

trčanje, sitna kišica, utaban pesak i loša 

konkurencija :D Najveća zamerka mi je na 

kraju bila samo što staza nije bila barem još 

10km duža, ali pošto se kolo održavalo na 

samom kraju sezone, nije baš stvarno teško 

palo što je malo kraća. Saživi se čovek sa 

tom peščarom, ima nešto u pesku i šumi sa 

mirisom kiše koji vuku dušu kao magnet. 

Pretpostavljam da je sličan razlog u pitanju 

zašto niko ne zna da objasni kako to da 

obožava Deliblatsku peščaru, kolo koje kao i 

Subotičko predstavlja ravnu liniju, ali zato ispunjava osećajem detinje radosti. 

Od svih trka posle 7-8 godina trčanja, i dalje su mi najdraže tzv seoske trke treking lige, pristupačne su, a svaka staza 

ima svoju čar, rado otkriva svoje tajne ali 

svaka na svoj način, a na nama je da naučimo 

da ih istražujemo i pitamo. Nijedna staza neće 

ostati nedorečena ili bez svoje lepote ako joj 

se lepo obratimo, priroda je stvorena za 

nas...ili smo mi stvoreni za nju ? Alkoholičari 

i/ili loši ljudi, možda će i pronaći svoj mir tu, ne 

znam. Znam da moj neće uzimati više duže od 

jednog jeftinog trena jer život je borba koju ne 

planiram da izgubim. Ako je sve samo bekstvo 

od uzaludnosti, onda se nadam da će svako 

pronaći svoj smisao u toj borbi. Moj smisao je 

aprilski ljubičasti cvet pored staze Vršačke 

planine, miris nabujale prirode i toplina 

sunčevih zraka koji se probijaju kroz grane tek 

ozelenele šume, osmeh trkača i šetača, ruka 

takmičara koja mi pomaže da ustanem posle 

pada.  

Edvard Halas 
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ТРЕКИНГ ТИМ ПЕК "ГОРА" КРАГУЈЕВАЦ 
 

Планинарско тркачки тим (трекинг тим) ПЕК „Гора“ Крагујевац победник је у овогодишњој Трекинг лиги Србије, 

такмичењу које се одвија у организацији и под покровитељством планинарског савеза Србије.  

Друго место у генералном пласману припало је екипи планинарско алпинистичког клуба „Мосор“ Ниш, а треће 

планинарско спортском клубу „Балкан“ Београд. 

Трекинг је планинарска 

дисциплина која представља 

спој крос трчања/пешачења и 

оријентације. Трекинг лига 

Србије је такмичење које се 

одржава на обележеним 

планинским стазама 

различите дужине и 

захтевности. Стазе су 

вредноване бројем бодова 

према тежини који се за 

учесника сабирају из свих 

кола у лиги. На крају сезоне 

се одређују пласмани 

појединаца и клубова. Постоје три типа стазе: мала (од 15 км), средња (до 28 км) и велика (од 30 до 42 км). 

Трекинг тим ПЕК „Гора“ ове године наступио је у најјачем саставу и освојио 75 додатних бодова, чиме је 

осигурао прво место у генералном пласману и титулу екипног првака Србије и повратио пехар шампиона у 

витрине клуба. 

У првој години такмичења (2016) освојили су титулу првака, следеће, 2017-е године такмичари овог клуба 

заузели су другу позицију на табели Трекинг лиге Србије.  

Посебан куриозитет представља чињеница да су такмичари Трекинг тима ПЕК „Гора“ од почетка такмичења 

пре три године, у сваком колу освајали бар једну медаљу. 

Збирно посматрано Трекинг  тим ПЕК „Гора“ је ове сезоне укупно претрчао 3108,8 километара, савладавши у 

седам кола укупну висинску разлику од  134134 метара по планинама Србије.  

Овакви резултати свакако представљају успех који 

завређује посебну пажњу и респект. 

У индивидуалном пласману чланови Трекинг тима 

ПЕК „Гора“ остварили/е су следеће резултате: 

Снежана Ђурић је освојила титулу првакиње Србије 

у женској конкуренцији. Ово је иначе трећа година 

заредом како једна чланица ПЕК „Гора“ осваја 

титулу у конкуренцији жена. Пре Ђурићеве то су 

биле Марија Нешић (2016) и Ивана Ценерић (2017). 

У мушкој појединачној конкуренцији најбољи 

пласман је остварио Баточинац,  Марко Јовановић, 

заузевши треће место. 

Ове сезоне забележен је  у Трекинг лиги Србије 

рекордан број учесника Од  300 до 500 такмичара по 

колу, што довољно говори о повећаној 

популарности овог такмичења. Конкуренција је била изузетно јака, па самим тим и успех крагујевачког клуба 

добија још више на значају. 

Капитен трекинг тима ПЕК „Гора“ Лазар Беловуковић, задовољан што је титула екипног првака Србије поново 

у Крагујевцу, каже: 

„Када сам, након завршетка прошле сезоне у октобру месецу, званично преузео кормило тима, зацртао сам 

себи циљ, а то је да вратимо титулу у Крагујевац. Тежећи томе, окупио сам екипу солидних и јаких тркача, који 

се из чисте добре воље и љубави баве овом спортском дисциплином. Вредно смо и напорно тренирали, 

дисали сви као један, што се на крају исплатило. Користим прилику да упутим апел представницима градске 

управе да нам пруже помоћ и подршку, како би смо у најбољем могућем светлу наставили да представљамо 

наш град кроз ову, све популарнију спортску дисциплину. 

ПЕК "Гора" 
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Uglavnom smo ih viđali kako jure po vrletima Srbije. 

Nismo uspeli da ih stignemo ali smo bar bili strpljivi da ih sačekamo da stanu. 

I evo ih na stranicama Putnika da nam u zajedničkom intervjuu ispričaju priču o svom uspehu. 

TLS / VTL ŠAMPIONI 
Snežana Đurić iz Kragujevca PEK "Gora" šampionka Treking lige Srbije, 

Ratko Maksimović iz Beograda PSK Balkan šampion Treking lige Srbije, 

Slađana Dečernić iz Pančeva PD "Jelenak" šampionka Vojvođanske treking lige, 

Bojan Đačić iz Beograda PSK Balkan šampion Vojvođanske treking lige, 
 

PUTNIK: Za početak nam prenesi svoje impresije sa svakog kola posebno? 

Kosjerić, 1 kolo TLS 

SNEŽANA: Zimsko vreme,zanimljiva staza i dobra organizacija. Prvi deo staze prava zimska idila sa puno snega, a 

drugi deo staze prava…blatnjava idila :D. Svakako,veoma 

zanimljivo iskustvo i pohvale organizatorima. 

RATKO: Prvo kolo je dočekalo trekingaše i organizaciju sa 

snegom i prijatnom temperaturom. Prvi deo staze je bio 

zaleđen i podnošljiv za trčanje bez obzira što je bio uspon, dok 

je u spustu  usledilo jahanje po apokalipsi. Nizbrdice, sneg koji 

se topi, kaljavi tereni, a na stazi i ljudstvo sa male staze, koji 

idu u suprotnom smeru. Teška i opasna mimoilaženja i 

kočenja. U drugom delu, trebalo je preskočiti ni malo lak vrh 

Subjela, sada već preko otapajućih i neprćenih snežnih 

šumskih staza. 

Šid, 1 kolo VTL 

SLAĐANA: kolo VTL koje je održano u Šidu ću pamtiti kao 

svoje prvo takmičenje na dugoj stazi. Ne znam da li je to bila hrabrost ili ludost da sa 15km pređem na dugu stazu 

koja je preko 42km, ali je to bio početak moje pobede. Što se tiče iskustva, nisam ga imala, do tada sam se takmičila 

na samo tri kola Treking lige Srbije (u Soko Banji, na Rajcu i Grzi) i na sva tri kola sam išla malu stazu. Dugu stazu od 

42,53 km sam završila za 6:13, što je ogroman uspeh za nekog ko ne trenira i ko se prvi put takmičio na takvoj vrsti 

takmičenja. Posle 1. kola Vojvođanske treking lige mi je na pamet pala misao da bih do kraja godine mogla da budem 

pobednica Vojvođanske treking lige.   

BOJAN: Uvek zabavni Šid, posle blata i snega, ove godine nas je dočekao vetar! Par meseci nisam trčao veće 

dužine, pa sam na prvo kolo krenuo lagano sa drugarom. Borba od 42 kilometara sa vetrom, koji probija do kostiju, 

ipak je prošla relativno brzo u društvu. Na cilju nas je dočekao topao čaj i naravno, neodoljve teta Radine krofne. 
 

Vršačke planine 2 (zajedničko) kolo TLS / VTL 

SNEŽANA: Već dosta toplije vreme, ali staza ni malo naivna. Dobro obeležena, markacija dovoljno, puno takmičara. 

Ovo je meni lično bila jedna od težih staza ove godine. 

RATKO: Pune pešačkih staza, koje moraju 

bukvalno da se znaju, jer liče na lavirint. 

Staza koja je imala odličnu organizaciju, 

nekoliko revizionih tačaka, i prave utabane 

stazice skoro celom dužinom. Neposredno 

pred maraton, moralo se malo kalkulisati na 

stazi, da bi se telo brže oporavilo za sledeću 

aktivnost. 

SLAĐANA: 2. kolo VTL koje je održano na 

Vršačkim planinama ću pamtiti kao jednu od 

lepših planinskih staza. Iako je duvao jak 

vetar, uživala sam u prelepoj prirodi i lepim 

vidikovcima. Na par trenutaka sam morala da 

zastanem i da napravim nekoliko lepih 

fotografija. Stazu  od 31km sam završila za 5:28. 

BOJAN: Rekao bih najlepša, ali ujedno i najteža staza. Temperatura nešto više od prosečne ali s'obzirom na to da je 

većina staze pod šumom, to nije smetalo. Međutim, imao sam peh sa patikama i zaradio žuljeve, što nije ništa čudno 

za mene, ali ovoga puta su bili "malo" veći, pa je usledila kraća pauza od trčanja. 
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Jastrebac, 3 kolo TLS 

SNEŽANA: E, ovu stazu baš volim. Dobra organizacija, staza isto tako, teren za trčanje odličan. Dobro markirana, 

sami organizatori su veoma pozitivni pa je tako i ceo događaj. Sve pohvale za Gradonačelnicu Kruševca koja je bila 

na jednoj od staza. 

RATKO: Najšumovitija planina Srbije, samim tim i najvlažnija. Organizacija se potrudila da postavi male cisterne vode 

na nekim mestima. Konkurencija jaka, kao u Kosjeriću, potrebno je bilo izbalansirati dobar tempo, s obzirom na 

raspored uspona i nispona. Srećom, trenutna svežina, motivisanost i odmornost su pomogle da se stvari odrade na 

najbolji način. 

Fruška gora, Popovica, 3 kolo VTL  

SLAĐANA: 3. kolo VTL koje je održano na Popovici pamtiću kao 

jednu od onih trka, posle koje shvatite da je na planinskim trkama 

rezultat do samog kraja neizvestan. Sam početak trke mi je bio jako 

uspešan. Do tridesetog kilometra društvo mi je pravio Sokčić Zoltan 

(Spartak Subotica), a onda sam ga ostavila na stazi i ubrzala da ne 

bi izgubila prvo mesto u ženskoj konkurenciji. Ubrzala, pogrešno 

protumačila markaciju i izgubila se. Umesto 42,5km napravila sam 

8km više. Sećam se da mi je u jednom trenutku kada sam shvatila 

da sam se izgubila Predrag Šekara (PK Balkan) dao vodu jer mi je 

bilo jako loše, a Dašić Boris (Spartak Subotica) mi je pomogao da 

se vratim na pravi put. To je trebalo da bude jedna od mojih 

najuspešnijih trka sa usponom od oko 1200mnv i vremenom manjim 

od 6h ali sam na cilj stigla posle 7:32. To je bila jedna od onih trka 

kada na početku imate ambiciju da budete prvi, a pred sam kraj 

imate samo jednu želju. Samo da stignete na cilj. Nije važno kad. 

BOJAN: Jedna od najinteresatnijih i omiljenijih staza. Ovoga puta 

sunce nas nije štedelo na otvorenom, a u šumi je, kako direktor 

reče, kvalitetnog" blata bilo u izobilju. Ništa od toga mi nije smetalo 

da trku završim poprilično lako i bez posledica, iako su mi patike od 

polovine trke bile pune blata. 
 

Sokobanja, 4. kolo TLS 

SNEŽANA: E, ovo je po mom mišljenju, najzahtevnija staza. I zbog kilometraže i zbog uspona i zbog terena. Ima i 

makadama i blata i kamenja i livada i stena...svega. Samim tim je i pravi izazov. Oštru čuku svi pamte. Organizacija 

dobra. 

RATKO: Velika staza  prolazi pored najposećenijih mesta u okolini SokoBanje - stari grad, vidikovci, vrhovi, planinske 

bolnice za pluća...  Ovo je najzahtevnija staza u treking ligi sa 1800 m uspona, lepeza svakojakih staza i puteva, 

stepenica, livada, kamenitih grebena. Atraktivna staza i uvek deluje drugačije, neprepoznatljivo. 

Carska bara, 4. kolo VTL 

SLAĐANA: Za 4. kolo VTL koje je održano na Carskoj bari sam se pripremila psihički jer su mi takmičari rekli da je to 

jedna od teških staza. Trka je počela i cela grupa je na samom početku zalutala. Dok smo se svi vraćali na pravi put, 

upala sam u jednu rupu i izvila nogu. Već na četvrtom kilometru sam pomislila da je za mene ova trka završena. Dok 

sam tih 3 minuta trpela bol i nisam mogla da stanem na nogu, shvatila sam koliko su važne dobre i udobne patike. 

Nastavila sam dalje i pored jakog sunca 

stazu od 30,1 km sam završila za  4:07. 

BOJAN: Ko ne bi voleo da trči po bari u sred 

leta?! Dobro, krajem proleća ali temperatura 

je kao u sred leta... Na startu domaćinski 

doček, doručak, kafica i po jedna domaća, 

da pokrene cirkualciju. Već na drugom 

kilometru kolektivno mašenje staze. Jedna 

od najjačih scena u treking ligi, preko 100 

ljudi pravi zaokret od 180 stepeni i juri 

nazad. Sad su vodeći na začelju kolone, 

žurka može da počne. U svakom slučaju, 

bilo je super, jedna od kraćih i lepših staza, a 

imali smo i malo oblaka da olakašju žegu.  
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Kupusina, 5. kolo VTL 

SLAĐANA: 5. kolo VTL koje je održano u Kupusini mi je bila najteža trka na ovogodiišnjem takmičenju Vojvođanske 

treking lige. Veče pre ove trke sam se takmičila na Pančevačkom maratonu. Celu noć nisam spavala i krenula na 

sledeću trku. Za 12h sam imale dve trke od 42 km. Staza, iako nije imala uspona bila je jako teška zbog jakog sunca i 

neravnog terena (kao da trčite po zemlji koja je tek uzorana). Stazu sam završila za 7:42 sa ogromnim žuljevima. Ovu 

trku ću pamtiti po dobrim organizatorkama ove treking lige, koje su isprale sa rakijom kuhinjski nož, probušile mi 

ogroman zagnojen žulj na prstima i previle rane.  

BOJAN: Pakao! Avgust, milion stepeni, nigde hlada. Staza produžena na 43 kilometara. Razmak od 12 km između 

dve kontrolne tačke me je dotukao, totalna dehidracija. Nikada nisam toliko hodao na trci, a sve ravno! Nekako stigoh 

do cilja, gde je vesela atmosfera, uz muziku i osveženje popravila utisak. 
 

Čortanovci, 5 kolo TLS / 6. kolo VTL 

SNEŽANA: Gde je šuma :D??? Ahahahahah, ovde je bilo najmanje uspona, 

ali je to nadoknadila kilometraža. 44km na 44 stepena... ludilo. Nikako mi se 

nije poklapala dužina staze sa temperaturom, ali izgurasmo i to :D. Baniću 

smanjuj kilometre kad je napolju crveni alarm ;). Sve pohvale za atmosferu 

pre trke, dj je pun pogodak. 

RATKO: Čortanovci – na lepom plavom Dunavu, staza koju su po pričama 

ljudi najteže podneli. Trka u Avgustu, pod otvorenim nebeskim svodom i 

jakim suncem, sa sparinom i nagoveštajem kiše, još i  preko 45km. Dobrim 

delom i po asfaltnoj podlozi, da bi pri samom kraju, kroz prijatnu šumu, 

započela grmljavina i skrenula pažnju da se ne opuštamo ni ina tom 

segmentu. Međutim, vesela ekipa na cilju imala je drugačiji polaritet od ove 

atmosferske. 

SLAĐANA: 6.kolo VTL koje je održano u Čortanovcima ću pamtiti po dobroj 

organizaciji i velikom broju takmičara. Staza je bila lepa, dobro obeležena i 

bez nekih nepredviđenih situacija. Za mene uspešna. Stazu od 44,2 km i 

oko 1000mnv uspona sam završila za 6:31. 

BOJAN: Kolo puno čarolija. Bilo je svega od sunca, prašine, saobraćaja do 

šume, grmljavine i na kraju pljuska. Najlepši deo staze je na kraju, šteta što 

ona šuma nije duža, bar pet puta... Na cilju opet sunce i raspoloženi 

domaćin, intervjuiše, većina srećna i zadovoljna. Međutim, bilo je i primedbi, 

uglavnom na okrepu, kažu, nije bilo ptičjeg mleka... 
 

Rajac, 6 kolo TLS 

SNEŽANA: Za Rajac imam pohvale u odnosu na prošlu godinu. Bolja 

organizacija i mnogo bolje markirano, to su opšti utisci većine takmičara. 

Svaka čast za boljitak. 

RATKO: Najteži trejl do sad, bespotrebno mnogo asfalta, staze većinom 

tvrde. Pratim puteve, posmatram da li su u useku ili nasipu, ima li oko puta 

ograde ili živice. Monotoniju razbijaju izlasci na brežuljkaste vrhove. Sa 

velikim naporom uspeo sam da stignem dvanaesti na cilj. Posle trke su 

podelili upitnike; šta bi promenili u ovom kolu. Možda da se promenil 

lokacija  staze. 

Bukovac, Fruška gora, 7 kolo VTL 

SLAĐANA: Do 7. kola VTL bilo je definitivno da ću biti druga u ženskoj 

konkurenciji za 2018. godinu. Na početku Bukovačkog maratona definitvno sam se pomirila da ću ostati na drugom 

mestu. Trku sam krenula sama. Na tridesetom kilometru me je stigao umor i nisam imala više snage da trčim. U tom 

trenutku kada mi je bilo najteže na stazi sam upoznala Kežić Dejana (Železničar Novi Sad) i Marinković Dušana (PK 

Balkan). Tada sam shvatila koliko je važna psihička snaga na stazi. Trku sam nastavila i trčala sa novim prijateljima. 

Poslednjih 10km je zvučalo ovako: „.. ajde.. ideš.. je možeš?.. još malo...čekamo te.. još malo.“ Na cilj smo stigli 

zajedno, a kao pravi džentlmeni pustili su me da se prva prijavim organizatorima VTL. Rezultat je bio više nego 

odličan (6:56 za 45,7km oko 1300 uspona/spusta). Posle Bukovačkog maratona delio me 1 bod do pobedničkog 

postolja i još jedno kolo Vojvođanske treking lige. 

BOJAN: Ne znam zašto, ali svake godine mi "legne". Stazu pređem sa lakoćom, iako nije ni malo naivna. Pri tom je i 

najduža u ligi. Povrh svega, ove godine je pred početak pala kiša, a odmah od starta sunce, što je za rezultat imalo 

veliku vlagu i blato. Ali i pored toga, nisam imao većih poteškoća na putu do cilja. 
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Grza, 7 kolo TLS 

SNEŽANA: Prelepa Grza, volim Grzu. Prava 

trail staza što se mog mišljenja tiče, odlična 

organizacija. I naravno – odlična žurka kao i 

uvek. Sve u svemu,Trekking je odlična stvar i 

treba da se razvija dalje i da napreduje. 

RATKO: Trebalo je biti oprezan, mala bodovna 

razlika između takmičara lako se da 

prokockati. Pored povrede, smogao sam 

snage da završim i ovo poslednje kolo, koje 

nije bilo ni malo naivno, sa puno strmih 

uspona i silazaka, iako Ahilovoj tetivi nisu 

prijali. Grzin trejl je interesantan, puno 

listopadnih šuma, nekih zaraslih staza koje su 

maskirane lišćem i izlasci na male proplanke. 

Deliblatska peščara, 8 kolo VTL 

SLAĐANA: Poslednje, 8. kolo VTL Deliblatski maraton i moj planinarski klub Jelenak kao organizator. Ako znate stazu 

i već ste je trčali, to će vam smanjiti rezultat za nekih pola sata, jer nećete mnogo vremena gubiti na gledanje 

markacija. Ako vas deli jedan bod do pobede i to će vas dodatno motivisati za pobedu. Samo 1 bod! Dugu stazu od  

42,5km sam završila za 5:30 i tog trenutka postala pobednica Vojvođanske treking lige! 

BOJAN: Ove godine je peska bilo više nego inače, kao da su ga nasipali ☺. Šalu na stranu, suvo i toplo vreme za to 

doba godine doprinelo je većem propadanju kroz pesak, tako da prvih 25 kilometara nije bilo lako. Zatim je usledilo 17 

km asfalta, koji za treking možda nije najsjajnije rešenje, ali za trčanje je svakako bilo lakše. U Čardaku po običaju 

veselo, dosta ljudi,a još više dece, uživaju u lepom danu i raznovrsnom programu. 
 

PUTNIK: Kako se postaje šampion VTL ili TLS? Koji je recept 

za uspešno prelaženje dugih deonica na različitim terenima 

koji su svaki na svoj način zahtevni? 

SNEŽANA: Šampion se postaje radom, redom i disciplinom. 

Recept je pametna priprema za duge deonice, tj ne trčati 10 

pa odmah posle 40km, već povećavati postepeno. I naravno, 

potrebna je volja za sve to, bez toga se i ne počinje. Mora se 

voditi računa o svom zdravlju i da ne dođe do povreda. 

RATKO: Put do prvog mesta TLS nije ni malo lak. Oko  250 

pretrčanih kilometara i preko 10km uspona. Za to je potreban 

dobar uloženi rad, raznovrsni treninzi po mekim i ravnim 

stazama, povremeno po brdima ili drugim usponima. Bitno je 

navikavati se i savlađivati uslove kakvi su na planinama i 

brdima. 

SLAĐANA: Šampion VTL se postaje upornošću. Osim dobre 

fizičke i psihičke izdržljivosti veoma je važna dobra 

snalažljivost na stazi. Meni se ove godine tri puta desilo da se 

izgubim na stazi. Jednom me je koštalo 8km. Zanimljiva 

situacija I velika slučajnost je da sam sva tri puta kada sam 

shvatila da sam se izgubila I osvrnula oko sebe ugledala sam 

istog takmičara. Zamislite da svaki put kada se izgubite i 

pogledate oko sebe da vidite gde ste, ugledate istog čoveka. 

Kakva slučajnost. Takođe, moram da napomenem da je za 

uspešno prelaženje dugih deonica važno imati društvo na 

stazi. Po meni, bolje je trčati u društvu, a ne sam. Za svaku 

pobedu važni su vam prijatelji. Ako nekome dugujem ovu 

pobedu to su DejanKežić (Železničar Novi Sad), Marinković 

Dušan (PK Balkan) i Zoltan Sokčić (Spartak Subotica). 

BOJAN: Redovnim treninzima na različitim terenima u svim 

vremenskim uslovima. Jedino ste tako spremni na sve. 
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PUTNIK: Kako si zadovoljna/zadovoljan organizacijom takmičenja u 2018 godini? 

SNEŽANA: Organizacija u 2018. je dobra, dolazi sve više takmičara što je pokazatelj da sve to ide u dobrom smeru. I 

naravno, još ima mesta napretku. 

RATKO: 17 klubova se ove godine prijavilo za konkurs za organizaciju kola. Da spomenem da se od 7 kola treking 

lige Srbije, 4 kola ponovilo, i da je to u korelaciji sa ljudstvom koji su u komisiji za izbor staza i planinarski treking.  

Jedna od poenti treking  lige je da se stalno nešto menja, i da se kroz organizaciju treking lige pomaže drugim 

klubovima da i oni živnu, a ujedno bi  trebalo klubovi da se utrkuju  ko će da ponudi bolje uslove i lepše staze. 

SLAĐANA: Biti ogranizator jednog kola treking lige je velika obaveza i potrebna je dobra organizacija članova 

planinarskog društva. Ako se uzmu u obzir finansijska situacija, potrebno vreme da se markiraju staze, potrebno 

ljudstvo za održavanje staza i za okrepne stanice na kontrolnim tačkama, ove godine svim organizatorima treba 

čestitati na dobroj organizaciji.  Sve što vam se desi na stazi treba shvatiti kao jednu prepreku koju ste uspešno 

savladali, a ne kao propust organizatora treking lige. 

BOJAN: U slučaju treking lige ne važi ono "Koliko para, toliko muzike". Ovde se dobija mnogo više od uloženog. Liga 

ide u pravom smeru i napreduje iz godine u godinu! 
 

PUTNIK: Koliko je bilo naporno takmičenje u sezoni 2018? 

SNEŽANA: Bilo je zahtevno, treba ispratiti sve trke i duge staze u 

različitim vremenskim uslovima. 

RATKO: Takmičenje svake godine postaje obimnije i jače. Stižu novi 

ljudi koji se spremaju i treniraju. Ne postoje više favoriti. Na neka kola 

dolaze rumunski i hrvatski takmičari, što rezultira u bliskijim vezama sa 

okruženjem.  

SLAĐANA: Ako volite planine, prirodu i uživate u tome što radite i 

takmičite se, ništa vam nije naporno. Ako volite to što radite dobar 

rezultat ne može da izostane. 

BOJAN: Kada bi učestvovao u samo jednoj ligi, ne bi bilo naporno, ali 

kad "moramo" da učestvujemo u više liga paralelno i još po nekoj trci 

pride, onda postaje naporno. Najviše zbog gustog rasporeda, ali i staza 

koje su sve duže. 
 

PUTNIK: Koja vam je bila najteža staza i zbog čega? 

SNEŽANA: Najteže mi je pala u Čortanovcima jer sam prvi put trčala 

preko 40km a prosto mi vreme nije prijalo. Nisu mi se složile kockice 

takoreći ☺. 

RATKO: Rajac je ove godine bio teška staza: dosta tvrdih i asfaltnih 

podloga. Bilo je manje asfalta nego prethodne, ali organizacija tog kola 

kao da sem toga ništa nije učinila da nešto promeni u atraktivnosti 

staze, koja je nalik na brdsko - biciklističku.  

SLAĐANA: Kupusina mi je bila najteža, jer sam par sati posle 

Pančevačkog maratona počela trku. Za jednu noć i jedno prepodne 

prešla sam 85km. Iako nije bilo uspona, jedan deo staze je bio kao da 

trčite po tek uzoranoj zemlji. Imala sam opekotine od sunca. Napravila 

žuljeve. Ostala sam bez vode na stazi. Prvi put mi je posle neke trke otpao nokat na nogama. 

BOJAN: Definitivno Kupusina. Zbog vremenskih (ne)uslova.  
 

PUTNIK: Koje su po tebi mane treking lige? šta treba popraviti? 

SNEŽANA: Treba malo uozbiljiti i promeniti nekako sam start trke. Da to izgleda malo ozbiljnije i lepše. I možda malo 

više medija da bi se to plasiralo što je više moguće, da ljudi čuju i znaju. 

RATKO: Ne mogu se stavljati u isti rang mušarci i žene, jer su tada poželjniji muški takmičari za bodove. Nek ostane 

ovako, liga otvorena za  kritike i sugestije, a sve u cilju bolje organizacije i unapređenja same lige, da bi ostala 

transparentna. 

SLAĐANA: Jedina mana koju bi možda trebalo promeniti jeste sistem bodovanja. Ako se posebno boduju muška i 

ženska konkurencija ekstra bodove treba posebno dodavati muškoj, a posebno ženskoj konkurenciji. Takođe, nije isto 

ako neko stigne 31. ili 151. jer je ponekad vremenska razlika i oko 2h a isto se boduje. 

BOJAN: Sama liga nema posebnih mana. Jedino raspored kola treba malo "razvući" Obe treking lige su smeštene u 

šest meseci sa isto toliko praznog hoda. Nema razloga za to. I hladniji meseci su pogodni za boravaka u prirodi, kako 

za trčanje, tako i za pešačenje. 
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PUTNIK: Da li si tokom sezone imala/imao poseban režim ishrane, treninga, kojeg si se pridržavala/pridržavao da bi 

postigla/postigao cilja? 

SNEŽANA: Treninzi da, ishrana – ne neki rigorozni rezim. 

RATKO: Većinom su takmičenja  na prosečnom rekreativnom nivou, pa odatle  i nema  strogih pridržavanja u jelu i 

piću. Možda je glavni fokus kod trka pronaći meru za zadovoljenje energetskih potreba, tj unosu lako svarljive hrane 

bogate energijom i vode.  

SLAĐANA: Nisam imala poseban režim ishrane, niti sam nešto posebno trenirala. Bavim se planinarenjem, a 

pripremala sam se samo nedelju dana pre svakog kola treking lige. Inače, radim kao knjigovođa i dnevno sedim u 

kancelarijskoj stolici oko 7h, što je dokaz da svako može uz malo truda da postigne veliki rezultat. Dovoljna je želja i 

ambicija. Posle svakog uspešnog takmičenja, oni koji znaju da mi je treking liga hobi i da se posle 5 radnih dana na 

poslu uputim na stazu od preko 40km, govorili su mi: “Slađo ti si kraljica!” I tako sam postala kraljica. 

BOJAN: Ne. Samo redovni treninzi, ali bez nekog posebnog plana, što je praktično i nemoguće, kada su trke manje-

više svakog vikenda. 
 

PUTNIK: Da li si u takmičarsku sezonu uopšte i ušla/ušao sa ambicijama za vrh ili si samo uživala/uživao u trkama? 

SNEŽANA: I jedno i drugo. Volim da se takmičim ,ali i da upoznam nove ljude, uživam u planinama i ojačam što je 

više moguće. Rezultat uvek dođe kad se kvalitetno radi. 

RATKO: Lični plasman u ligi mi nije bio cilj, već da trčim za klub, sa „saborcima“, i da mi to bude neka vrsta treninga i 

avanture. Početna trka u sezoni je skoro uvek najatraktivnija,verovatno zbog sudara pozitivne energije i ponovnog 

okupljanja poznatih i novopristiglih ljudi. I to tako krene, bez ambicija. Posle do samog kraja  skoro i ne misliš o tome. 

Pred kraj sezone kad vidiš da si tu negde, pristupaš sa rezervom i taktikom. 

SLAĐANA: Posle prvog kola ušla sam sa ambicijom za vrh. Pregledala sam rezultate iz 2017.godine i pomislila da bih 

mogla da pobedim. Međutim, do poslednjeg kola pobeda je bila neizvesna. Do sedmog kola sam bila oko 10 bodova 

iza prvog mesta. S obzirom, na sistem bodovanja, znala sam da će biti jako teško doći do pobede jer sam u poslednja 

dva kola morala da se takmičim sa muškom konkurencijom da bih dobila što više extra bodova. 

BOJAN: U početku ne, kasnije da. U trkama sam svakako uživao, bar u većini☺ 
 

PUTNIK: Kakvi su planovi za narednu sezonu. Da li je odbrana titule 

prioritet? 

SNEŽANA: Naredna sezona će biti veoma zanimljiva ☺. 

RATKO: Voleo bih da sledeća sezona  bude zanimljivija od ove; sa 

puno anegdota i novih otkrovenja. Odbrane titule  mi nije imperativ, već 

da se iskustva iz prethodne sezone iskoriste u službi  poboljšanja 

drugih stvari, kako bi treking bio jos lepši.   

SLAĐANA: Odbrana titule mi nije prioritet. Mislim da je jednom 

dovoljno pokazati da možeš biti pobednik i da treba pustiti i druge da 

se popnu na pobedničko postolje i da osete kakav je osećaj biti 

pobednik. 

BOJAN: Nemam neke planove, ni prioritete. U trčanju sam najviše 

zbog druženja i uživanja, bez preteranih ambicija. 
 

PUTNIK: Da li misliš da je treking liga dovoljno atraktivno takmičenje 

da bi privuklo još veći broj takmičara i da li bi preporuičio/la tvojim 

prijateljima? 

SNEŽANA: Trekking ligu bih svakome preporučila. Na kraju krajeva ja 

sam se tu i čeličila za neke jače i ozbiljnije trke. Kao što rekoh, ljudi se 

informišu putem društvenih mreža, medija, pa to treba iskoristiti u 

promo svrhe. 

RATKO: Treking liga je po broju ljudi stožer svih trejl dešavanja u 

zemlji i očekuje se da šalje ubuduće lepu sliku o ovakvom vidu 

rekreacije. Kroz svako kolo prepliču se i razni pozitivni motivi, kako 

sportski, rekreativni, sociološki, ekološki, druženja... 

SLAĐANA: Treking liga je dovoljno atraktivno takmičenje za one koji vole prirodu i društvene aktivnosti. To je jedna 

vrsta takmičenja gde možete upoznati veliki broj ljudi i steći veliki broj prijatelja. Medalje i pehari su prolazni, a najveći 

uspeh je kada upoznaš i stekneš nekog novog prijatelja. Bilo gde i bilo kada, ako te put odvede u neko mesto imaš 

bar jednog prijatelja kojeg možeš da nazoveš. To je najveći uspeh. 

BOJAN: Svakako da, što sam i do sada radio. Preporučio bih je svima, od onih koji žele da užiavju i prirodi, šetnji i 

druženju, do onih koji bi da trče, testiraju i prevazilaze svoje granice. 
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PUTNIK: Kakvi su odnosi između takmičara? Postoji li 

ljubomora, zavist, rivalitet? 

SNEŽANA: Na Trekkingu je veoma pozitivna atmosfera 

što je jako bitno. Naravno postoji rivalitet, i treba da 

postoji inače ni jednog takmičenja ne bi bilo. Za zavist i 

ljubomoru ne znam, ne obraćam pažnju na to. Bitno mi 

je to što se posle svake trke slatko svi ispričamo i 

smejemo bez obzira ko je pobedio. 

RATKO: Odnosi među takmičarima, planinarima i 

organizatorima su sjajni, što je najvažnija stvar. Rivalitet, 

takoreći  ga nema. Ne trčimo zbog pehara i medalja. 

Ponekad se viteški trkamo, uz bodrenje i pomaganje. Svi 

znamo da je planinarenje i treking način da se 

povežemo sa prirodom i ljudima na jedan iskren i 

prirodan način i otrgnemo od kandži savremenog  i ne 

baš kvalitetnog toka civilizacije. 

SLAĐANA: Kada je u pitanju treking liga ni jednog 

trenutka nisam osetila ljubomoru, zavist niti rivalitet. Na 

svakoj stazi neko mi je pomogao. Na svakoj stazi sam 

stekla bar jednog prijatelja. Velika je razlika između 

treking lige i tzv. “trka na asfaltu”. Posebno među 

ljudima. Ubrzo, posle pobede u VTL, doživela sam jednu 

veliku neprijatnost posle Novosadskog maratona. Tada sam shvatila koja je razlika među ljudima i koliko su “veliki” 

ljudi iz sveta treking lige i koliko veliku podršku mogu da vam pruže. 

BOJAN: Prijateljski. Trkamo se ko će pre do 'ladnoig piva na cilju ☺ 
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23. mart 1 (zajedničko) kolo TLS / VTL Deliblatska peščara, PD "Jelenak"Pančevo 

07. april 2 kolo TLS, Kablar, PK "Kablar" Čačak 

13. april 2 kolo VTL, Vršačke planine, PSD "Vršačka kula" Vršac 

20. apri 3 kolo TLS, Ozren, PK "Ozren" Sokobanja 

18. maj 4 kolo TLS, Jastrebac, PSK "Jastrebac" Kruševac 

26. maj 3 kolo VTL, Zasavica, KZPT i "Čivija" Šabac 

01. jun 5 kolo TLS, Pribojska banja, ŽKP "Ljeskovac" Priboj 

09. jun 4 kolo VTL, Carska bara, KP "Zrenjanin" 

15. jun Kup trekinga, Kosjerić, PSK "Balkan" Beograd 

24. avgust 5 kolo VTL, Čortanovci, PK "Železničar-Inđija" 

07. septembat, 6 kolo VTL, Fruška gora, Bukovac, PD "Vilina Vodica" Bukovac 

14/15 septembar, Noćni treking, Fruška gora, Popovica, PSD "Železničar" Novi Sad 

29. septembar 6 kolo TLS, Rajac, PSK "Pobeda" Beograd 

12. oktobar 7 kolo VTL, Subotička peščara, PSK "Spartak" Subotica 

19 oktobar 7 kolo TLS, Grza, PK "Javorak" Paraćin 

26. oktobar 8 kolo VTL, Fruiška gora, Popovica, PSD "Železničar" Novi Sad 

decembar Treking štafete VTL, Čortanovci, PK "Železničar-Inđija" 
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