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МЕЂУНАРОДНИ СЛЕТ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЛАНИНАРСКИХ ДРУШТАВА

Планинарско-смучарско друштво „Ћира“ из Лајковца било је домаћин овогодишњег Међународног слета
железничких планинарских друштава. Рајац са својим пределима изузетних одлика угостио је од 20. до 23. јуна
планинаре из Мађарске, Словачке, Хрватске, Републике Српске и Србије. Број од 222 учесника из 25
планинарских клубова и удружења, показује да мала варош са леве стране Колубаре поседује добро
организовано планинарско друштво које ужива кредибилитет у међународним оквирима.
Ако бисмо гледали лествицу људских врлина, не бисмо на њој нашли самопохвалу, али морамо истаћи да оно
што српски менталитет одликује као препознатљив бренд јесте гостољубље, срдачно-присан однос који госте не
оставља равнодушнима, већ буди нескривену жељу да се опет врате у наше „рајске пределе“ на којима Бог није
штедео кад је Србину земљу давао, а по чему је овај питоми крајолик Сувобора добио свој назив.
Три дана дружења са планином, са другима, али и са самим собом, беше довољно да се пешачењем открију
предели Рајца. Првог дана стазама Сувобора кренули су Мађари које су планинарски ветерани и ветеранке, од
којих неки у ногама имају успоне на Хималаје и Килиманџаро, прошетали до Црвеног врела. Бујна вегетација,
хладовина и по који јеж, правили су друштво расположеним планинарима и загревали их за вече када се Рајцем
певало и играло као у добра стара времена.
У суботу нас је пробудио цвркут птица који ретко можемо да чујемо у претрпаним и бучним градовима. Кренуло се
ка Врху Рајца (848 мнв.), то је уједно била најкраћа стаза за жене са малом децом и оне који немају кондицију.
Одатле нас је пут водио до Добрих вода, где је следила окрепа на хладном планинском извору, а затим успон на
Врх Сувобора (868 мнв.) кроз предивну борову шуму. Редарска служба ПСД „Ћире“ све време је водила рачуна о
гостима и трудила се да им боравак на Рајцу
буде угодан.
Ни 20 километара ходања није било довољно
да планинаре, од којих је велики број био у оној
трећој етапи живота, задржи у собама, већ се и
друго вече играло и певало до касно у ноћ. Све
ово
најбоље
описују
речи
познатог
циклопутника, Ивана Младеновића: „Не могу да
зауставим године, али не могу ни оне мене.“
Трећи, а уједно и финални дан, био је
предвиђен
за
надметање
у
брзини,
сналажљивости, снази, тако да су планинари
скакали у даљ, скакали у џаку, гађали пикадо,
вукли конопац.
Слет је завршен доделом захвалница.
Планинари су се растали са осмехом на лицу.
Склопљена су нова пријатељства, а можда и љубави. Међутим, то није било све, Бог није дао да ниједна кап
падне ових дана, када киша пада скоро целог пролећа, па су планинари могли да се сунчају, да крепе здравље
ружом ветрова и да се одмарају у хладу високих борова. Ако сам нешто пропустио, не замерите, дуго времена ће
бити потребно да се слегну утисци.
Дарен Миливојевић
страна 14
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ПУСТИЊАЦ - ВЕЛИКИ ПЕК
на Ивањдан, лета господњег 2019-ог
10-ак километара пре Мајданпека налази се село Дебели Луг. Планинари из мајданпечког клуба "Старица" су овде
организовали регионалну планинарску акцију под називом "Пустињац - Велики Пек". На акцију се одазвало 100-ак
што планинара што љубитеља природе из 10-ак планинарских клубова и сродних удружења. Са стране домаћина
ту су били представници села и удружења "Вредне Влајне" које су биле задужене за локалне специјалитете и
ручак.
Са локалног излетишта "Тодорова река" кренуло се на пешачење.
Улазним ободом села па мало стрмијим али добро обележеним стазама кроз шуму након лаганих сат времена
пешачења избијамо на Пустињац.
Пустињац јесте сада велика површина на којој се
након пречишћавања руде са рудокопа Мајданпек
одлаже сав могућ отпад и све остало уз исти. То је
велика нестварна површина слична Сахарским динама
и песку. Ветар који ипак пирка и освежава смањује
несносан осећај врелине која избија испод површине
овог локалитета. У даљини се виде зелени врхови
околних планина (Старица, Гарван, Велики Крш
борски, сијасет врхова Хомољских планина ) с једне
стране и нестварно суве и испуцале површине
јаловишта с друге стране. У правцу Мајданпека једва
се назире остатак водене површине некадашњег
језера Ваља Фундата. Ова површина је нестварне
плаво-тиркизне боје и врло одскаче од сјајно беле
површи јаловишта.
Већи део групе, након сликања и краћег предаха,
одлази даље ка почетку клисуре Великог Пека и сви су
врло орни да се расхладе у таласима ове златоносне реке. Нас 10-ак остаје још мало на Пустињцу па се онда
истом трасом али лаганије враћамо у село.
Кад смо већ код овог места вреди додати и пар информација.
Некада је на овом месту било овеће језеро са истим називом. Вода која се сливала са околних брда и висова и
стварала ово језерце отицала је кроз тунелску пећину Фундата. Излазни део ове пећине налази се у стенама над
излазним дело клисуре Великог Пека непосредно изнад села Дебели Луг. До ове пећине је и сада могуће доћи
само је потребан јак опрез ако се жели ући у њу. Кроз пећину и сада омањим потоком отиче вода испод
јаловишта.
У близини ове пећине налази се
Дебелолушка пећина но до ње је
врло незгодан приступ.
Спустивши се у село, одлазимо
пут сеоске продавнице и у хладу
надстрешице а преко пута
локала
"Као
библиотека"
хладимо се чувеним зајечарским
јечменим нектаром. Комплекс Б
витамина у врло хладном стању
нам врло прија.
Остатак групе која се једно сат и
по брчкала прелазећи кроз
клисуру Великог Пека лагано
стиже
на
одредиште.
Незаобилазан пасуљ и све
остало уз њега. Као посластица
следе влашке плашињте са сиром и лагани музички ритмови акустичног бенда "Ворба буна".
Након свега подела захвалница, поздравне речи и позив да се идуће године нађемо у што већем броју.
Крећемо својим кућама. Црвени аларм и упозорење РХМЗ се у потпуности обистињује. И нас на путу својим
домовима и домаћине је недуго након растанка погодила непогода, јак ветар, силни пљускови, муње, громови.
Како год. Ми смо се лепо провели и видели нешто ново.
До неке нове акције, планине, предела, дружења . . .
мр Глоцки од Славије
страна 15

ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

Prvi dani leta na najvišoj planini zapadne Bosne

KLEKOVAČA
Središnji deo Dinarskih planina koji čini prirodnu granicu između Hrvatske i Bosne, stoji postojano između plavog Jadrana
i širina Panonske nizije. U vencu u čijem sastavu se nalaze neke od najzanimljivijih planina Balkana, ovaj potez u kom
nijedan vrh ne prelazi visinu od 2000 metara nad morem možda deluje manje atraktivno, ali opet obiluje itekako zvučnim
imenima među kojima se ističu pre svega Dinara koja je dala svoje ime celom vencu, zatim Velebit, Osječenica, Šator,
Grmeč... A nad svima njima, skromno i nenametljivo, izdiže se Klekovača.
U moru zatalasanih padina i blagih vrhova koji se protežu uz zapadnu granicu
Bosne teško je izdvojiti neki vrh kao dominantan, a još teže bi bilo na prvi pogled
zaključiti da jedan na oko tako običan greben poput Klekovače zapravo čini
najvišu planinu ovog kraja. Obrasla gustom bukovom i četinarskom šumom koja
tek pri samim vrhovima propušta nešto livada i stenja, omalena planina zavidne
visine skoro se ni po čemu ne razlikuje od okolnog gorja, sve dok ne zakoračimo
na stazu između njena dva vrha.
Smeštena petnaestak kilometara severoistočno od Drvara, Klekovača je potpuno
nenastanjena, a jedini objekat građen ljudskom rukom koji se danas koristi je
planinarski dom drvarskog društva "13 runolista", otprilike na polovini
makadamskog puta od podnožja do vrha Velika Klekovača na kojem ruine
vojnog objekta nekadašnje JNA svedoče o krvavim sukobima u ovim krajevima
tokom devedesetih godina prošlog veka. Ožiljci rata vidljivi su i četvrt veka nakon
obustave vatre, ali lokalci o ratu ne pričaju mnogo. Više pričaju o runolistu, za
koji kažu da raste na Klekovači, ali se u poslednje vreme viđa sve ređe...
Nasuprot onome kako izgleda odozdo, greben Klekovače je stenovit, kršan, na
mestima obrastao borovima krivuljima i klekom, po kojoj je cela planina i dobila
ime. Ipak, aromatičnu rakiju sa bobicama ovog zimzelenog grma u ovim
krajevima naročito i ne cene. Mnogo se više uživa u pivu, posebno po toplim
letnjim danima...
Kako to često biva, najviši vrh Klekovače (i zapadne Bosne), Velika Klekovača
(1962 m.n.v.) nije previše atraktivan u planinarskom smislu; do samog vrha može se doći i malo boljim kolima, a obeležje
se nalazi na platou nekadašnjeg vojnog objekta i lako je dostupno. Mala Klekovača, čitavih dvesta metara (i još jedan
metar pride) niža i jedva pet kilometara udaljena vazdušnom linijom, mnogo je interesantnija i za penjanje i za uživanje u
pogledu, ako ni zbog čega drugog onda samo zbog toga što se osim svih okolnih planina i nepregledne guste šume
Bosanske Krajine sagledava i Velika Klekovača i čitav greben u svoj svojoj lepoti.
Od Velike do Male Klekovače planinari su kroz kleku i krivulje probili vrlo zanimljivu grebensku stazu, ili kako je oni zovu
"medveđi autoput", i to nimalo slučajno: nekadašnja planinarska staza od doma do Velike Klekovače pre par godina je
zatvorena i napuštena, baš zato što je mečka odlučila da uz samu stazu napravi svoj brlog. Kažu da na Klekovači žive još
i vuk, divlja mačka i ris. Koliko se često mogu sresti, ako i uopšte, nismo saznali.
Staza koja spaja vrhove Klekovače izuzetno je zanimljiva, ne preterano teška ali začinjena sa sasvim dovoljno tehničkih
detalja da bi mogla da se nazove pravom planinarskom. Na trenutke balansira između razuđenih stena, na trenutke se
otvaraju široke livade i zaboravljamo da smo ipak na grebenu
planine a ne u njenom podnožju. Jednom rečju, prelazak
grebena Klekovače može se nazvati - uživanjem.
Staza koju smo prešli prolazi južnim obodom grebena, a postoji
i povratna sa suprotne strane, ali domaćini kažu da je tehnički
dosta zahtevnija i da bi za šaroliku grupu poput naše neke
deonice trebalo obezbediti užarijom, pa onda nismo hteli ni da
razmišljamo na tu temu... Zapravo, razmišljali smo na tu
temu... Zapravo, razmišljamo i dalje... Problem je samo u tome
što je do Klekovače put ipak suviše dugačak da bi se moglo
otići bilo kad, tek tako...
Tu dolazimo i do pitanja koje bi neko sigurno postavio već na
samom početku. Isplati li se uopšte potezati 400 i kusur
kilometara, uglavnom sporim i ne baš sjajnim putevima, radi
jedva desetak kilometara šetnje? A odgovor je jedno veliko i
nedvosmisleno DA. Planinarenje tako raznovrsnom i
atraktivnom stazom poput Klekovače nagrada je samo po sebi.
Kome toliko ipak nije dovoljno, u okolini ima sasvim dovoljno zanimljivosti da se ispuni jedan lep vikend u prirodi. Ali to je
već druga tema...
Milan Mirković
страна 16
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Najduža evropska klisura

SAMARIJA
Krit, najveće grčko ostrvo, prepun je predela izuzetne lepote, kako
duž morskih obala tako i duboko u unutrašnjosti. Međutim, kada bi
među prirodnim biserima Krita trebalo izabrati samo jedno mesto
koje bi ljubitelji prirode neizostavno trebalo da posete ukoliko im se
ukaže prilika, to bi sigurno bila - klisura Samarija.
Sa 16 kilometara dužine, Samarija nosi naslov najduže klisure u
Evropi, ali i bez takvih superlativa predstavlja prizor koji zaista vredi
videti: malena reka kristalno čiste vode usekla je duboko u srce
nacionalnog parka Lefka Ori ("Bele planine") litice koje na nekim
mestima dostižu i čitavih sto metara visine, a na najužem delu
klisura je široka jedva tri metra, dok kulisa od guste četinarske
šume i surovog kamenjara koja se smenjuje uz stazu stvara
specifičan i vrlo prijatan ambijent za šetnju. Zbog svih svojih
izuzetnosti, Samarija je uvrštena i na UNESCO-vu listu svetske
prirodne baštine.
Pešačka staza trasirana je duž cele klisure, a moguće je pratiti je u
oba smera, uzbrdo i nizbrdo, s tim što staza nizbrdo ipak ima više
argumenata na svojoj strani. Sam silazak je i još najmanja prednost
u odnosu na stazu uzbrdo, budući da konstantan spust niz klizave
kamene ploče ume da bude nezgodan i naporan za kolena, ali u
prilog ovog smera ide najviše to što postaje sve atraktivnija što
dalje odmiče, da bi na kraju izbila na samu obalu Libijskog mora i
plažu koja prosto zove na zasluženo rashlađivanje posle
višesatnog pešačenja... Zato i ne čudi da najveći broj posetilaca
klisure bira upravo da se spušta umesto da se penje.
Samarija inače predstavlja i jedan od najposećenijih spomenika
prirode u celoj Grčkoj - u jeku sezone ovom stazom svakog dana
prođe više stotina ljudi, što se doduše skoro ni ne primeti ako krenete odmah po otvaranju jedne od dve ulazne kapije.
Zbog morfoloških karakteristika terena, u klisuru je jedino i moguće ući na njenim krajevima, tako da ulazak "na divlje" ne
postoji kao opcija, ili je naprosto toliko opasan da ne treba ni
pomišljati na tako nešto. Zanimljiv je i sistem na koji nadležni vode
računa o tome da li su svi koji su ušli u klisuru iz nje i izašli zdravi i
čitavi: ulaznica ima dva tiketa, od kojih se jedan daje na ulazu a
drugi na izlazu!
Šetnja počinje na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, strmom
kamenitom stazom sa ukopanim drvenim prečagama koja vijuga
serpentinama među tepisima od iglica četinara. Opasnost od
požara ovde je sveprisutna, i to je prva stvar na koju ukazuju
lokalni vodiči i rendžeri: pušenje je u nacionalnom parku
dozvoljeno samo na strogo predviđenim mestima (u klisuri ih ima
svega četiri ili pet), duž cele staze razvučena su protivpožarna
creva, na svakih nekoliko stotina metara smenjuju se hidranti i
vatrogasne postaje, a kako predostrožnosti nikad ne može da
bude previše onim danima kada je rizik od izbijanja požara suviše
visok klisura je potpuno zatvorena za posetioce, pa i o tome treba
voditi računa prilikom planiranja obilaska.
Ono o čemu nije potrebno voditi mnogo računa je pijaća voda: na
svakih kilometar ili manje u klisuri se nalaze česme, a voda se
može piti i direktno iz svih vodotokova u nacionalnom parku, pa je
zato dovoljno poneti jednu flašicu i usput je dopunjavati po potrebi.
Zato što je sva voda u parku pogodna za piće, strogo je
zabranjeno i vršenje nužde van tačno obeleženih mesta duž staze
(ukupno ih ima tri), kao i gaženje po vodi, potapanje nogu i slično.
A iako su ovo generalno zabrane koje u prirodi svako voli da
prekrši, u Samariji ih svi redom poštuju. Nekada je utisak koji
priroda ostavlja toliko snažan da možemo da osećamo samo
strahopoštovanje.
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Prva polovina staze je dosta strmija i uglavnom prolazi
kroz četinarske šume, tek s vremena na vreme
presecajući rečnu dolinu. Otprilike na pola puta stiže
se u selo Samarija, po kome cela klisura nosi ime, koje
je napušteno početkom šezdesetih godina prošlog
veka, a danas služi kao odmorišna tačka za pešake
(sa vodom, toaletom, stanicom prve pomoći, ali i
heliodromom za slučajeve težih povreda) i svojevrsno
planinarsko sklonište. Gledajući ove kamene kuće
usred surove nedođije, čovek ne može a da se ne
zapita šta je te ljude nateralo da se skuće baš na tom
negostoljubivom mestu, i kako je mogao da izgleda
život u jednoj zajednici tako izolovanoj od sveta i po
današnjim merilima, a kamoli po standardima od pre
nekoliko vekova, kada je magarac bio najbrže
raspoloživo prevozno sredstvo...
Nakon sela, pejzaž počinje da se menja i konačno se
ulazi u najimpresivniji deo klisure, između kamenih
zidova visokih više desetina metara, koji deluje kao
preslikan sa druge planete. Čak i da Samarija nije
najduža klisura u Evropi sigurno bi se isticala kao
jedna od najslikovitijih, a čak i da se staza svodi samo
na tih pet-šest kilometara kroz njen najuži deo i dalje bi
dolazak vredeo svake organizacione muke...
Pred sam izlazak iz zone nacionalnog parka nalazi se i
najatraktivniji spomenik prirode klisure, takozvana
Kapija, koja predstavlja njen najuži deo, širok jedva tri
metra. S obzirom na blizinu Kapije donjem ulazu/izlazu
iz klisure, jedan deo posetilaca koji ulaze od mora
dolaze samo dotle pa se vraćaju nazad, a ovaj način
obilaska Samarije popularno zovu i "staza za lenje"...
Odmah po izlasku iz zatvorenog dela klisure stenovite
litice se razilaze svaka na svoju stranu, a do
primorskog mestašca Agia Rumeli ostaje još oko dva
kilometra... A tamo se već može odmoriti u hladovini bašte nekog restorana ili, još bolje, direktno iz planinarskih cipela
bućnuti u talase Libijskog mora! Bolji način za završetak sjajnog dana u prirodi teško da se može zamisliti!
Međutim, celodnevna avantura zvana klisura Samarija nije kompletna i bez vožnje brodom do najbližeg mesta u kom se
može ući u autobus za povratak u civilizaciju, budući da Agia Rumeli nema saobraćajni pristup sa kopna. U četrdesetak
minuta ljuljuškanja na talasima možda nema previše vremena za sabiranje svih utisaka, ali za jednu brzinsku dremku ima
sasvim dovoljno...
Za sve one koji se nađu na Kritu, a pritom od odlaska na more traže nešto više od puke šetnje od smeštaja do plaže i
natrag, klisura Samarija je izlet koji ne bi smeli da propuste. Ne samo zato što je to najduža evropska klisura, ili možda
jedna od najatraktivnijih, već zato što je to najneposredniji način da se doživi pravi presek kroz ono što priroda jednog od
najlepših ostrva Mediterana ima da pruži svojim posetiocima. Celokupan doživljaj klisure Samarija nešto je što se dugo
pamti, i prilika koju nikako ne bi trebalo propustiti.
Milan Mirković
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kaledioskop kulture i boja

WELCOME TO IRAN
“Dobrodošli u Iran” – to su reči koje ćete čuti tokom vašeg boravka
u ovoj zemlji. Dobrodošli u jednostavnu, a ipak fantastičnu zemlju.
Zemlju u kojoj će vas dočekati širom raširenih ruku. Zemlju u kojoj
reč “gostoprimstvo” dobija sasvim novo značenje. Zemlju u čiju
arhitekturu, narod I kulturu ćete se zaljubiti na prvi pogled.
Kada sam odučila da putujem u Iran mnogi moji prijatelji su mi rekli
da je to suluda ideja, da tamo nije sigurno, da još jednom razmislim
o toj mojoj odluci. Naravno, ništa od tih tvrdnji nije tačno, naprotiv,
iz Irana nosim samo lepe utiske. Sada, ti isti moji prijatelji,
nestrpljivo žele da čuju sve o tom putovanju. A ja? Ja želim ponovo
tamo da otputujem – što pre!
Teheran
Glavni grad Irana je uzbudljiv, bučan I haotičan, ali I kao takav, ima
svoju harizmu kojom privlači ljude. Ukoliko provedete neko vreme
ovde, shvatićete da Teheran nije samo obična gomila betona I
saobraćajnog haosa, već da je dinamična “žila kucavica” i mesto gde ćete upoznati moderan Iran I videti budućnost u
ovom gradu. Gužva u saobraćaju je neminovna obzirom na cene goriva
(koje su zaista smešne u odnosu na cene u našoj državi). Veliki broj
automobila I motorcikala, koji čine taj saobraćajni haos, komešaju
se i idu ka svojim odredištima. U početku ćete možda steći utisak
da Iranci ne znaju baš da voze, obzirom na to da “čepaju” belu
liniju, umesto žmigavca koriste ruke a sirena je neizbežna, i 90%
stvari u saobraćaju se rešava sa njom. Međutim, kasnije, shvatićete
da je prosto “kršenje” pravila i propisa u saobraćaju neizbežno
obzirom na broj vozila koja u njemu učestvuju.
Upravo tu, u Teheranu, ćete sresti veliki broj ljudi koji će vam prići i
u prolazu razmeniti nekoliko reči sa vama uz obavezno: “Welcome
to Iran”. Pitaće vas odakle ste, kako vam se sviđa u Iranu i
obavezno ćete dobiti smernice šta da obiđete. Naravno, sve to uz
osmeh – svuda i uvek! Upravo je to ono što, pored bogate kulture,
ovaj narod ima da ponudi. Ljudska toplina je nešto što nam svima
nedostaje, a u Iranu toga ne manjka. Uopšte, ovde se ljudi odnose
jedni prema drugima sa velikim poštovanjem. Kultura im je na veoma visokom nivou. Vozeći se metroom i autobusom
svaki put su mi ustupljivali mesto za sedenje, neki put sam prihvatila a neki put mi je zaista bilo pomalo neprijatno jer su to
bili stariji ljudi, pa sam ljubazno odbijala. U tim slučajevima su mi ustupljivali najbolje mesto za stojanje. Da li ste vi tako
nešto doživeli u svom gradu?
Istražujući i razgledajući ovaj grad putovaćete kroz vreme. Od sjaja mnogobrojnih palata pa sve do modernih zdanja kao
što su Azadi kula, koja će vas očarati sa svojom arhitekturom i Milad toranj, sa kog
ćete imati fantastičan pogled na Teheran. Naravno, svedoci celokupne istorije
Irana su muzeji koji su, verovali ili ne, veoma dobro posećeni od strane samih
Iranaca.
Suludo bi bilo doći u Teheran a ne posetiti Veliki bazar na kom možete kupiti sve
što vam padne na pamet. Bazar posećuje veliki broj ljudi pa ćete steći utisak da
je to Teheran u malom.
Moja preporuka je da posetite i Negarestan palatu koja ima božanstven vrt u
kom možete uživati u zelenilu i tišini.
Esfahan (Isfahan)
Isfahan, grad koji prosto morate posetiti tokom boravka u Iranu. Persijanci ga
nazivaju “Nesf-e-Jahan” što znači – polovina sveta. Upravo tako i jeste. Ovde
ćete videti široke bulevare, palate, džamije, grandiozne mostove i još mnogo
toga. U Isfahanu razgledanje započnite na trgu Nagš e-džahan (Naghsh-e
Jahan) koji u prevodu znači – slika sveta. Trg je veoma velik i zauzima površinu
od oko 9 ha. Okružuju ga Šeik Lotfalah džamija, Ali Kapu palata, Kejsarije kapija
i veličanstvena Šahova džamija. Između tih velelepnih građevina su stotine
ulaza i još više prodavnica. Ukratko – bazar koji je veoma skladno uređen i na
kom takođe možete naći sve što poželite.
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Upravo ovaj bazar je mesto gde možete kupiti čuvene persijske tepihe i nakit sa firuze kamenom koji je nadaleko poznat.
Na nekoliko mesta na bazaru ćete naići na posude sa voćem koje slobodno možete jesti. U prodavnicama nije isključeno
da će vas ponuditi čajem. A na trgu čekaju kočije sa upregnutim konjima za one koji žele da obiđu trg na taj način.
Ipak pored sve lepote trga, moram priznati da će vam pogled stalno ići ka Šahovoj džamiji koja se uzdiže grandiozno
iznad trga. Šahova džamija je ogromna i pravo remek delo čoveka.
Svaka šara, svaka pločica je urađena rukom, svaka prostorija
oslikana drugačije i drugom bojom, svaka ivica je drugačija…
Jednom rečju – očaravajuća!
Kroz Isfahan protiče reka Zejdan, koja uglavnom presuši, ali ja sam
imala sreće pa sam, kao što običaj nalaže da svaki turista koji poseti
ovaj grad mora bosonog da pregazi reku, skinula obuću i prošetala
po reci Zejdan. Obzirom da je temperatura bila preko 30 stepeni
šetnja po reci je itekako prijala.
Na reci se nalazi nekoliko mostova od kojih ne znaš koji je lepši.
Prvi – Si-o-se Pol ili most 33 luka je najposećeniji, verovatno jer se
upravo pored njega spuštate do reke da biste ušli u nju. Drugi –
Khadžu most, sa svojim dekorativnim motivima i pločicama. Na
njemu je car voleo da sedi i sluša šum reke dok se preliva preko
specijalno dizajniranih stepenika. i treći – Drveni most, koji je
zapravo od cigle ali je prvobitno bio napravljen od drveta pa ga lokalno stanovništvo i dalje tako zove. Na tom mostu,
uveče, možete uživati u gitari i pesmi mladih ljudi.
Kada se umorite od sveg razgledanja možete sesti na obalu reke i
pojesti pečeni kukuruz. Jedno veče sam tako dobila i ružu kao znak
dobrodošlice u Iran.
Hrana
Hrana u Iranu je poezija na tanjiru. Toliko ukusnih specijaliteta i
toliko mikseva kakvi vam nikada na pamet ne bi pali. Slatkiši koji su
toliko primamljivi i sokovi za koje nikada niste čuli… Ali idemo
redom. Ono što u Iranu možete naručiti kao specijalitet, odnosno
tradicionalno jelo je:
Kebab za koji su svi čuli pa ga neću posebno predstavljati.
Abgušt ili kako se u narodu zove – dizi. Dizi se pravi u posebnim
posudama i kada vam konobar donese jelo možete ga ljubazno
zamoliti da vam ga servira onako kako treba. Jelo se sastoji od
mesa, paradajza, luka, krompira i još nekih dodataka.
Tahdig – je zlatno-pečeni, krckavi sloj pirinča koji se zalepio na dnu
posude. Uvek se ponudi u toku obroka i neverovatno je ukusan!
Gormeh sabzi je jelo koje se sastoji od mnogo zelenih biljaka poput
lišća od peršuna, zatim od crvenog pasulja i komadića mesa. Bila
sam malo škakljiva po pitanju ovog jela, ali kada ga probate tražite
još!
Birjani, ali persijski, koji se sastoji od ovčetine, cimeta, badema,
lešnika i pistaća. Sve se to dobro usitni, napravi se oblik pljeskavice
i peče se. Veoma je ukusno, iako po spisku sastojaka to nikada ne
bih zaključila.
Pirinač koji se sprema na dva načina: čelo – bez ičega i polo – sa
dodacima. Dodaci su zaista raznovrsni, od višanja, preko pečenih
urmi i grožđica pa do pirinča sa zrncima nara. Bezbroj kombinacija i
sve su ukusne.
Mas o-khar je jogurt sa krastavcem i začinima.
Ajran – nešto između jogurta i kefira sa nanom ili nekom drugom
lekovitom ili začinskom biljkom. Ajran ćete naći da kupite i u limenci
poput nekog najobičnijeg soka. Na jednom delu puta od Kaspijskog
mora ka Teheranu naići ćete na gomile flaša i balona u kojima se
prodaje ajran.
Patlidžan koji inače volim, najukusniji je u Iranu. Tj.spremljen na
poseban način, punjen sa usitnjenim mesom i orasima.
Falude – je slatkiš koji se pravi od polusmrznutih pirinčanih
rezanaca u šerbetu, sa prelivom od ružine vodice i dodatkom soka
od limete.
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Sutlijaš sa šafranom – sutlijaš gde je pirinač samleven i dodat je šafran pa sutlijaš dobije i boju a I drugu aromu.
Hleb im je fantastičan. Imaju nekoliko vrsta od kojih su mi se
svideli taftun, lavaš i barbari hleb.
Hrana u Iranu je jeftina i u restoranu dobijete obilne
obroke. Koriste samo kašiku i viljušku jer hrana je
spremljena na takav način da vam nož ne treba. Sva
hrana se stavi na sto i trebalo bi da se proba svako
jelo. Miks ukusa i boja na stolu može samo otvoriti
apetit, a nakon jela servira se čaj koji se polako ispija
uz razgovor i smeh.
Poezija
Pored bogate istorije i kulture, Persijanci se mogu
ponositi i poezijom. Persijska poezija je među
najlepšim na svetu. Nadaleko je poznata i među
ljudima koji ne govore persijski jezik, ali osećaju ritam
te poezije koji je ravan najlepšoj melodiji za uši i dušu.
Pesnici kao što su Sadi, Rumi i Hafez obeležili su
čitavu jednu eru u persijskoj kulturi, a njihovi “gazali” su
i dan danas rado čitani i prevođeni na druge jezike.
Dakle...
Skoro mesec dana, koliko sam boravila u Iranu, bila sam obasuta pažnjom i gostoprimstvom kao nikada u svom životu.
Upoznala sam ljude koji su mi brzo prirasli srcu. Videla sam, doživela i osetila ljubav čoveka prema čoveku, prijateljsku,
bratsku ljubav, sestrinsku i majčinsku.
Ako ikada poželite da upoznate i spoznate nešto ljudsko spakujte kofere i zaputite se u Iran, tamo će vas dočekati širom
raširenih ruku i otvorenih vrata koja se, kada jednom prođete kroz njih, nikada neće zatvoriti. Zauvek će ostati otvorena a
vi ćete uvek imati želju da se tamo vratite.
Ivona Tot
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DAMAVAND - PONOSNI KOLOS IRANA
Planinarsko društvo “Fruška gora” iz Novog Sada je u periodu od 22. 07. do 02. 08. 2019. organizovalo ekspediciju u
Iranu pod nazivom “Damavand 2019.” Na čelu te ekspedicije je bio Shahrdad Sharabiani, a kasnije su nam se priključila
još dva Iranca, Hamid Khodadad Shargh i Behzad Sepahdoost, koji su dobrim raspoloženjem i osmesima ulepšali i
olakšali ovu ekspediciju.
Nas trinaest, uključujući Hamida i Behzada, se 23. jula rano ujutru zaputilo u Reine, selo u kom smo bili smešteni i odakle
smo 24. jula krenuli ka Damavandu.
Stigavši u Reine, nakon kraćeg odmora, spremili smo se i ponovo seli u minibus. Hamid nas je poveo ka pećini Gol-e
Zard, čije ime u prevodu znači “Žuta ruža”.
Ono što karakteriše ovu pećinu je izuzetno uzak ulaz, tako da smo morali
puzati po zemlji da bismo ušli u nju. Nalazi se severoistočno od
Teherana i predstavlja, takozvanu, “vodenu pećinu” kako ih oni
zovu, jer kroz celu pećinu protiče reka koju smo ili preskakali, tamo
gde je to bilo moguće, ili smo gazili kroz nju. Sastavljena je,
uglavnom, od kalcijum-bikarbonata i smeštena je na padinama
planine Gol-e Zard, po kojoj je pećina i dobila ime. Moguće plivati u
reci koja protiče kroz pećinu, obzirom da je na nekim mestima
duboka i do 4 metra. Bilo kako bilo, pećina je bila prava poslastica
za nas.
Nakon obilaska pećine vraćamo se u smeštaj u Reineu.
Sutradan, 24.07. nakon doručka, čekali su nas džipovi koji su nas
prevezli do džamije Saheb al Zaman koja se nalazi na visini od
3020mnv.
I naravno, prosto je neverovatno da sa tog mesta ne uočite njega –
DAMAVAND!
Prosto je neverovatno da istog momenta ne osetite ogromno
strahopoštovanje prema ovoj planini.
Stigavši do džamije, natovarili smo stvari na mule, a zatim smo
polako krenuli ka planinarskom domu Bargah-e Sevom koji se
nalazi na visini od 4220mnv.
Na putu do doma mimoilazili smo se sa Irancima koji su se
spuštali dole. Svako od njih nam je poželeo dobar dan,
zatim sreću uz želju da se ne umorimo i na kraju,
dobrodošlicu u Iran. Već tada smo videli da su stanovnici
Irana veoma kulturan i druželjubiv narod, potpuno
prijateljski nastrojen.
Odavde je Damavand bio još lepši, posebno kada vam je u
kadru i bulka, tj.
Lala kako je tamo
zovu.
Uspon do doma
je dobro protekao,
u dobrom društvu,
uz šalu i osmeh
sve bude lakše. U
jednom momentu su nas pretekli planinari, grupica od njih 3-4, koji su pevali na
sav glas neku staru iransku pesmu. Hamid ih je zamolio da stanu i otpevaju je za
nas, što su oni prihvatili i krenuli sa pesmom od početka. Bili smo oduševljeni…
Nakon otprilike 4-5 sati hoda stižemo u dom.
Sutradan, nakon doručka, krenuli smo lagano na uspon. I tada, kao i prethodnog
dana, svi su nam se javljali i poželeli srećan uspon, a mi smo njima čestitali na
uspešno popetom vrhu. Ono što je taj dan bilo zanimljivo jesu tri momka koja su
silazila sa vrha noseći crne džakove i sakupljajući smeće u njih. Iranci dosta
brinu o čistoći prirode, posebno Damavanda kom se izuzetno dive i izuzetno ga
poštuju.
Negde pred samim vrhom, gde je kiseonika bilo veoma malo, bili smo suočeni sa
sumpornim isparenjima, tj. njihovim izvorima kojih je bilo veoma mnogo. Čak i
Iranci koji redovno dolaze na Damavand kažu da ih ima više nego ikada pre.
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Sa maskama na licima, kroz koje smo udisali još manje kiseonika kog je ionako bilo malo, žurili smo da prođemo svaki taj
izvor sumpornog dima, i u to ulagali i najmanji atom snage koja nam je itekako bila potrebna za uspon, ali i za silazak.
Ipak sama pomisao na cilj nas je vodila dalje i davala energiju da istrajemo u tome do kraja.
Od nas 11 učesnika ekspedicije, 10 je krenulo na uspon a nas 8 se popelo na vrh. Velika čast je bila raširiti zastavu na
vrhu Damavanda, tog persijskog Olimpa, kom se i dan danas mnogi klanjaju i mole za milost. Kolos Irana koji u vas uliva
veliko strahopoštovanje i čini da imate osećaj kao da svakog trenutka može da se nadvije iznad vas i prekori vas.
Ivona Toto
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ХА ЛИНГ
илити стаза вредна 850 000 долара
Почетком августа пажњу ми је привукла вест да ће популарна стаза
код Кенмора, градића на улазу у Банф национални парк, бити
поново отворена за посетиоце првог викенда у августу после
реновирања које је коштало 850 000 долара! После ове вести није
било дилеме шта ће нам бити следећи излет. На стази смо били
пре скоро 10 година, и успомене су већ бледе, али Горан је био пре
две године па ће моћи лепо да упореди.
Кенмор је почетком прошлог века био познат рударски градић, а
данас су од рудника остале само неколико туристичких атракција.
Кенмор живи од туризма, планинарења, скијања и сличних
активности. Главна улица је препуна радњи са планинарском и
осталом спортском опремом и ресторанима. Изнад Кенмора поглед
привлаче два врха - Граси и Ха Линг. Ха Линг је висок 2407 метара
и први се на врх попео 1896. године, Кинез по имену Ха Линг, кувар
из хотела у Кенмору, за опкладу у 50 долара. Када се погледа из
Кенмора, Ха Линг је вертикална стена, али стаза којом се Ха Линг
попео води са друге стране планине. Данас је та стаза, са око 600
посетилаца дневно у току лета, једна од најпопуларнијих у тој
околини.
Због тога нам је било врло тешко да претпоставимо колико ће бити
кола на паркингу код почетка стазе. Распон одговора је био као у
Радовану трећем - од 10 до 160. Онај ко је рекао 160 је био
најближи мада тачну бројку нисмо установили јер сам после 126
изгубила рачун. Приближавајући се паркингу било је очигледно да
ни један од тих 850 000 долара није потрошен за унапређење
паркинга нити проширење чак два! пољска WC-а. Сувишно је и
напоменути да је паркинг крцат, кола су паркирана дуж обе стране
пута, нека врло опасно уз саму стрму ивицу.
Ми смо сви од реда у лошој форми, што због лењости, што због
кишовитог лета, тако да смо са доста резерве кренули на стазу.
Чињеница да смо били једна од старијих група није нам уливала
поверење на овог стрмој стази, али знатижеља је превладала и
кренусмо узбрдо. Ово је једна од оних стаза код којих кад кренеш
идеш одмах узбрдо и тако је целим путем. Нема предаха у
смислу равних деоница, нити се губи висина (што у ствари ни не
би требало да нам смета). Није изненађујуће јер висинску разлику
од око 700 метара треба прећи у 4,5 км. Од почетка се види да је
стаза нова, уједначена и равна, нема корења од дрвећа за које се
пре запињало. Стаза је од мешавине ситних каменчића и влажне
земље, тј. блата. Па добро мислимо се, кад се све то лепо осуши
и утаба од силних стопала која туда пролазе биће добро. И још је
рано, па је влажно и клизаво од росе, биће суво кад се будемо
враћали. На стази гужва, стално те неко обилази, или ти
обилазиш некога. Поред људи, жена и деце има и кућних
љубимаца - паса. Неки су доста велики да могу самостално да
пешаче, а неке поносни власници морају да носе у наручју. Ајде
кад носиш дете па оно лепо онда горе ужива, али да теглиш пса у
наручју на врх планине да би пас уживао у погледу, е извињавам
се власницима паса, али то никада нећу разумети.
Успон тече устаљеним током, прво кроз шуму, уз познати мирис
четинара и после једно 15-так минута хватамо ритам. Сви нас
обилазе, али их онда срећемо после две три окуке, како стоје и
долазе до даха. Претичемо их, па опет за неки минут они пројуре
поред нас и тако се стално понавља прича зеца и корњаче. Први
леп видиковац је добро дошао, да мало предахнемо и попијемо
воде, и погледамо доле на паркинг где се кола већ виде као
играчке. После тога и први солидни знаци да су паре уложене у
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стазу - на делу стазе који је од углачаног камена,
уклесане су стопе и постављен ланац, што ће
несумњиво олакшати стазу током зиме. Још пола
сата и долазимо до мале заравни где сви праве
паузу. Такав поглед се никако не може пропустити!
Са ливадице се види суседна још виша планина где
уз велики напор видимо фигуре које се пењу уз
сипар према врху. Далеко у долини види се река и
крај ње ушушкан Кенмор, а тик испод нас паркинг са
растућим бројем возила. Најфасцинантније је што
испод нас видимо птице у лету! Шума почиње да се
проређује, али и стаза је чини нам се стрмија.
Почињу степенице, од камена, које су доста високе,
али бар нема клизања по блату. Стално се
мимоилазимо са онима што су поранили и имају
више кондиције па се већ спуштају. По њиховом
изгледу закључујемо да је горе врло ветровито.
Напредујемо и даље, нашим спорим али уједначеним темпом. Сада већ скоро искључиво идемо по каменим
степеницама и ускоро долази део који је пре ишао по сипару и који је задавао и највише проблема. Ту су
постављене, како у брошури кажу, мердевине, у ствари врло стрме дрвене степенице. Честитамо у мислима
дизајнеру јер су ове мердевине двосмерне, једна
страна је за оне што се спуштају, друга за оне што
иду горе, тако да нема застоја и чекања једних на
друге. Те дрвене степенице су нам биле најтеже.
Пошто увек има неког близу иза тебе, кад дођеш на
те степенице и несвесно се трудиш да не застајеш
и не задржаваш остатак колоне па се иде мало
бржим темпом. Кад смо стигли на крај, после 99
степеника, мало смо сустали. Илдика је почела да
показује знаке незадовољства и да се брине како
ћемо доле (сасвим разумно али непродуктивно
размишљање) па је решила да одустане од даљег
успона и врати се на ливаду да нас ту чека. Нас
троје настависмо горе, уз камене степенице, још
двоје дрвених мердевина и предивни поглед на
околне врхове и једну изоловану ливаду која стоји
као оаза у камењару. Сад смо већ на превоју, до
врха још само мало. Ту негде је и место где је понестало пара за реновирање и знак да даље стаза није
одржавана, значи како ко зна и уме. Видимо да смо били у праву кад смо претпоставили да јако дува, качкете и
шешире смо ставили у ранац док их још имамо и чврсто завезали капуљаче. Од превоја свако иде за себе, ко
разбијена војска. Трудимо се да следимо једва
видљиву стазу, али све чешће идемо онако како
нам се чини најједноставније, или једино могуће.
Ветар је најгори, јак и хладан, са собом као да ми
одувава сву вољу за даљим напретком. И поред
свих напора, врх је све једнако далеко. Кажем
Горану да не морам баш до самог врха, нека
настави сам. Склањам се у какву такву заветрину у
намери да га ту сачекам. Долази и Карчи и у две
три речи, боље од било каквог политичара, убеди
ме да наставим даље полако са њим. Па мало по
стени, мало по сипару и врх се приближава. Иза
једне стене видимо Горана који се спрема да се
спусти. Срећом чуо нас је па остаје на врху да нас
сачека. На врху, на ивици, треба се мало нагнути
да се види Кенмор и долина, али опрезно да те
ветар не избаци из равнотеже. Из ранца вадимо и
резервне јакне да се некако заштитимо од ветра.
Поглед се пружа на остале врхове, на долину, аутопут. Са друге стране, покушавамо да одредимо на ком врху је
гондола у Банфу и да ли можемо да је видимо. Спуштамо се у један од неколико заклона који су направљени од
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камења ту при врху. Карчи из ранца вади термос са кафом која нас својом топлотом и укусом враћа у живот. Ту у
заветрини је врло пријатно и кад на моменте застане ветар, чак нам буде и топло, али нико не скида капуљачу.
Остајемо на врху око 20-так минута и за то време врх се одједном испразни. Време је да и ми кренемо доле.
Најгоре је одмах ту код врха, али полако се навикавамо на сипар и после као да летимо, ево нас на превоју и
поново смо на стази. Започињем са прикупљањем података и статистиком - бројим степенице. Људи још долазе
горе и на првим мердевинама сусрећемо групу задуваних планинара.
- Не брините, има још око 300 степеника до горе - кажем им.
Они се смеју, мисле да је шала.
- Не, заиста, толико их има, бројим их док силазим.
На ту изјаву учинило ми се да су им се мало осмеси следили на лицу, и би ми и жао што сам им рекла, али шта је
ту је. Млади су, издржаће. Уколико су ми степенице мало и сметале приликом пењања (јер су биле можда мало
више него што ми пасује), у силаску су ми много помогле! Све су сличне висине, тако да кад једном ухватиш
ритам, просто летиш доле. До заравни одакле се пружа леп поглед, избројала сам 500 камених степеника и око
200 дрвених, на такозваним мердевинама! После предаха на ливадици настављамо доле. Одатле има уклесаних
степеника у стену, али то не бројим. Кад смо ушли у шуму, тек је онда дошао најнезгоднији део стазе. Оно блато
од јутрос се није осушило и ту сам доста клизала. Али, шума је брзо постајала све гушћа и моје начуљене уши су
ускоро чуле звук аутомобила. Крај стазе је био врло близу.
Кола на паркингу су се већ проредила, у термосу је остало још мало кафе да нас таман малко продрма и без
оклевања кренусмо назад.
У колима смо Илдики хвалили поглед са врха и како се далеко простире видик. Чим смо изашли из Кенмора на
аутопуту смо улетели у велику гужву. Милели смо 10 на сат. Илдика нас је питала, кад је тако добар видик са
врха, како нисмо видели да је оволика гужва!?
Јелена Попржен
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Alpinistička avantura PROKLETIJE
Sjeverno lice Karanfila prvenstveno
Nevjerovatna alpinistička avantura od četiri dana u masivu Prokletija u kojoj je bilo raznovrsnih dešavanja čak i
nepredviđenih: spavanje u sniježnom skloništu, uspješan prvenstven alpinistički uspon sjeverne strane Karanfila, pad kroz
strehu, zbog dezorjentacije noć provedena u masivu bez vreće, vode i adekvatnog skloništa.
I ove zime kao i prethodnih otisnuli smo se u alpinističku avanturu u masivu Prokletija. Da bi avantura bila jos zahtjevnija
nijesmo ponijeli šator, već smo spavali u skloništu od snijega. Ove zime nismo išli u punom sastavu, Vuk zbog obaveza
na fakultetu nije mogao sa nama.
7-og februara oko 11 h stižemo u dolinu Grebaju, tačnije nekih 5 km prije samog središta doline.
Zbog velikog sniježnog pokrivača ne možemo dalje autom. Sa svom potrebnom opremom koja je težine do 20kg po osobi,
krećemo sa pješačenjem. Snijega ima preko 1m od doline prema vrhovima. Dok prtimo tonemo u snijeg 20 do 30 cm.
Plan nam je da se ispenjemo do 1600 mnm pored vrha Maje Hekurit i na nekoj bezbjednoj poziciji izdubimo rupu u snijegu
i napravimo sklonište od snijega nešto poput vučije jame-iglo. I da nam to bude kamp iz kojeg bi sjutra dan krenuli da
penjemo sjeverno lice Karanfila.
Pješacimo strmim kosama u tom pravcu i već zatičemo
silne gomile snijega od lavina prethodnih dana. Da bi
nam lakše bilo pješačiti prema gore držimo se samo
kraja kuloara kroz koji se sručila lavina, tim dijelom je
tvrd snijeg i manje se propada, a u slučaju da se opet
nešto pokrene sa lijeve strane je šuma u kojoj bi se
sklonili...
Poslije 3 h hoda od auta na 1600 mnm ispod velike
stijene započinjemo izgradnju skloništa od snijega.
Temperatura vazduha je -7 C. Slonište smo napravili
tako da smo imali dva ležaja od snijega jedno naspram
drugog izdignuta 40 cm, a između udubljenje i na kraju
otvor. Krov je bio izdignut kupastog oblika takođe od
snijega.
Veoma komforno sklonište u kojem smo odlicno
funkcionisali. Pozicija je bila dosta bezbjedna. Ta ista
stijena ispod koje smo se nalazili štitila nas je od
eventualnog udara lavine, jer lijevo i desno od nas bila
su dva strma klanca. U skloništu kuvamo čaj na
gorioniku i odmaramo za sjutrašnji uspon. Noć je tiha i
potpuni je mir i spokoj kakav se samo u takvom
okruženju može osjetit.
8 feb, poslije udobno prespavane noći budimo se u 5 h
i počinjemo sa spremanjem doručka, topljenje snijega
za potrebnu količinu vode. U 7 h počinjemo da prtimo
350 m do sjeverne stijene Karanfila.
Po dolasku ispod stijene koja je visoka 450 m
posmatramo kojim zamišljenim smjerim da krenemo.
Ja započinjem prvi cug od 40 m. Jutro je dosta hladno
temperatura je -14 C...
Naredni cug penje Dejan. I na moje zaprepašćenje kao
drugog u navezi vidim da je popeo veoma rizičan i
opasan cug od 40 m. Predlažem mu da ne rizikuje da
penje VI-ice i da traži rutu najviše do V-ice, tako je i
bilo.
Dosta dobro napredujemo u smjeru, snijeg je na nekim
mjestima rastresit na nekim led. Zbog bojazni na
strmim sniježnim poljima dok smo prelazili, držali smo
se stijena vertikalnih i često kucali klinove u njima zbog
opasnosti da se ne obruše.
Dejan je odlično vodio navezu i poslije 7 h uspjeli smo
da ispenjemo sjeverno lice Karanfila, prvenstven smjer
koji nazivamo "Deša".
A sva je prilika da smo prvenstveno uopšte zimi popeli
to sjeverno lice.
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Na vrhu nas obasjava sunce i spektakularan pogled na sve strane. Dolina Grebaja u magli i neki niži vrhovi, osjećaj je kao
da smo na nekoj mnogo visočijoj planini. Odmaramo se nekih pola sata na suncu i planiramo povratak do kampa
planinarskom stazom..
E, od ovog trenutka počinje scenario koji ima materijala za neki avanturistički film!
Kako smo prije 5 godina bili zadnji put na Karanfile, tako nismo bili sigurni kuda sa vrha.
Pravimo veliku grešku od sjevernog vrha idemo ka južnom i na pola puta skrenemo
lijevo niz strme kose, pa kroz kuloar... Nego što se dešava prije toga, dok idemo tim
grebenom između vrhova primjećujem veliku sniježnu strehu veličine 2 auta. Dejan ide
prvi, čak zastajem da ga fotografišem i kažem mu da obrati pažnju na strehu ispred
sebe.
Vezani smo medjusobno užetom koje nismo ni razvezali od smjera. Dejan prolazi
strehu nekih 15 m ispred mene, za njim i ja... Međutim ispod mene puca streha kao da
je ogromnom sabljom neka sila kida, uz muku grmljavinu ogromnih sniježnih gromada
propadam 10 m i vičem: "Deša, drzi me!".. Dejan je munjevito odreagovao i zadržao me
od daljeg propadanja, iako nije dalje bila vertikala od tih 10 m već blaža kosina 70m niz
koju su se valjale kocke snijega veličine auta. Od silnog adrenalina nijesam bio
svijestan jesam li povrijeđen, jer sam imao utisak da mi je cijelo tijelo utrnulo. Na usne
sam osjetio nešto slano, pomislih krv, nijesam se valjda povrijedio... Kad ono samo od
znoja, kako mi je snijeg sa lica znoj počistio tako sam preko usana osjetio slano. Na
svu sreću bez ikakve povrede. Dozivam Dejana da malo povuče uže i da se ne
približava samoj ivici strehe. Uz pomoć cepina i Dejanovu da me navlači na uže izlazim
na greben. Poćinje da se smrkava, krećemo sa spuštanjem niz strmu kosu prema
Ropojani, misleći da ćemo preprječiti put i brže doći do procjepa, koji nas vodi u masiv
prema Grebaji. Kada smo naišli na strmi
kuloar od 90m spuštili se čak na dva mjesta
po 30 m niz uže shvatili smo da to nije pravi
put. Ali ajde imamo alpinističku opremu
snaći ćemo se. Potpuni je mrak, nalazimo se
okruženi vertikalnim liticama od 150 do 200
m visine. Na niže ide strmo sniježno polje
300 m sa 100m. Na njegovom kraju je ambis
prema Ropojani. shvatamo da smo upali u
zamku iz koje teško možemo izaći po mraku,
čak se navlači i magla. Nalazimo se na 2200
mnm, temperatura vazduha je već -10 C.
Vode više nemamo, dehidracija od silnog
kretanja i umora uzima pod svoje, ali sva ta
situacija i što nam se sve dešava nije
izazvalo kod nas ni trunku panike ili nečeg
sličnog. Situacija je bila veoma nezgodna,
niska temperatura, nemamo vreću za
spavanje i nemamo sklonište, vode... Od 17 i 30h pa sve do 23h pokušavali smo u tom strmom sniježnom terenu da
nađemo izlaz u tim vertikalnim liticama koje su nas okruživale sa tri strane. I kad nismo imali više snage dehidrirani
odlučili smo da tražimo neko mjesto dje bi mogli napraviti improvizovano sklonište u snijegu, tačnije izdubiti rupu. Mislio
sam gledajući razne emisije o preživljavanju da bi me teška muka naćerala da pijem svoj urin, ali te noći sam bio spreman
i na to... Kažem Dejanu: "oćeš ti da se pomokriš u jednu plastičnu flašu cedevite ili ja?" kaže Deša: !ajde ti"... I tako
uradim, ispunim je do pola, a onda drugu polovinu napunim snijegom da je razblažim. Uzmem da probam jedan gutljaj, na
svu sreću flaša je bila od cedevite pa je malo uljepšala ukus. Doduše to smo napunili samo da bi imali u krajnjoj nuždi.
Dok sam se spuštao niz jedan vertikalani dio primjetio sam ledenice, izlomio sam par komada i to smo sisali kao
bombone, što nas je mnogo okrijepilo... (snijeg nijesmo smijeli da jedemo, jer bi nam izašle afte na jeziku). Dok je dejan
čekao na sidrištu drhteći od zime kod jednog trulog stabla četinara, čini mi se jedinog na 2100 mnm na cijelim
Prokletijama, tu mu je sinula odlična ideja da sa njega cepinima otkidamo trule i suve djelove i njima napunimo ruksak. Da
bi pokušali da zapalimo vatru i spasimo se promrzavanja do jutra na temperaturi od -15 C... Tako i radimo, napunili smo
komadima drveta ruksak i krenuli tom strmom kosom prema gore da nađemo neko prikladno mjesto za sklonište. Pored
jedne velike stijene iskoristili smo neko udubljenje da ga još malo izdubimo cepinima i oblikujemo tek toliko da možemo
obojica sjesti. Kako na tom terenu prekrivenom ogromnim snijegom nema niđe kamena da postavim u snijegu na čemu bi
zapalili vatru da nam ne bi potonula u snijegu. Predlažem Dejanu da na vertikalnim stijenama pogleda ima li neka krušliva
stijena i sa nje odlomi dvije tri ploče. Dejan tako i radi... Postavljamo od kamenih ploča postolje za vatru izmedju nas...
Cepinom sitnim komade drveta da bi lakše upalio vatru, sa malo papirne ambalaže od čokolade Toblerone i upaljačem iz
prve pomoći iz prvog pokušaja palimo vatru, NAŠOJ SREĆI NIJE BILO KRAJA...
страна 28

ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

Imali smo u ruksak metalnu čuturicu za vodu, koju cepinom
sječemo i od nje pravimo posudu u kojoj sipamo snijeg da na vatri
istopimo i dobijemo dragocjenu vodu. Dok sjedimo tako u tom
improvizovanom skloništu, ogrijani vatrom i dimom ispiajmo svako
malo najljepše piće na svijetu-VODU!
Vatru održavam i štedim drva da nam što duže traje, i dok to
radimo i pričamo vrijeme samo leti.. Oko 3 h već osjećamo
hladnoću žestoku u stopalima. Odlučujemo da skinemo cipele
ugrijemo stopala i astro folijom iz prve pomoći umotamo noge i
tako obujemo gojzerice. Noge su nam promrzle jer su čarape bile
vlažne od znoja tokom dana i silnog kretanja. Uz vatricu i foliju
povratili smo toplotu u stopala. Tokom noći pojeli smo nešto hrane
što smo imali u ruksak. Dejan je malo dremnuo, ali ne dugo ipak
hladnoća je bila dominantna. Oko 4h više nismo imali što da
naložimo. Plan je bio ako bude baš ekstremno hladno, da izađemo
iz udubljenja i da se krećemo, to je jedini način da se održi tjelesna temperatura. od 4h do 5h je najhladnije, zagrljeni
tresemo se, dok nam glava pada od sna. U 5h neizdrživo je hladno, ustajemo i ponovo odlazimo u donjoj poziciji tog
nezgodnog terena i u svitanje dana počinjemo sa apinističkim penjanjem 50m i jasnim ciljem da savladamo jedan
nezgodni prevoj, s kojeg ćemo se lakše orijentisati.
Alpinstički penjem 50 m postavljam sidrište i spuštam se u neki kuloar 40 m niz uže, a onda Dejan uz taj isti kuloar koji je
nagiba 70 stepeni penje 80 m i napokon izlazi na prevoj koji opet gleda na Ropojanu, ali lijevo dijagonalno nekih 400 m
vidi otvor na koji smo trebali prethodne noći da izađemo, koji vodi prema Grebaji i našem skloništu od snijega pored Maje
Hekurit..
Poslije 26 sati napokon dolazimo u bivak od snijega đe nas čeka topla vreća gorionik raznovrsna hrana i odmaranje
zasluženo..Samo što smo ušli u iglo presvukli se i utonuli u san do 15h kada smo počeli da kuvamo paštu, čaj i da
pričamo kako smo se snašli i izdržali sve nedaće bez ikakve panike i straha..
Još jednu noć provodimo u iglo.
Četvrtog dana se vraćamo u civilizaciju, tačnije 10feb.
Posebno sam ponosan na Dejana kako se ponio u veoma neizvjesnoj situaciji, na dosjetljivosti, odvažnosti i izdržljivosti...
Prošli smo dosta avantura, ovu izdvajamo među najuzbudljivijim.
Učesnici avanture: Dejan i Rajko (sin i otac) Sportski Alpinistički klub “Slobodni penjači Cetinje”
Link na youtube za film sa uspona https://youtu.be/9tLwHhQu5lo
Rajko Popović
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OAMARU HARBOUR – NOVI ZELAND
Oamaru, najveći grad u Waitaki distriktu, ima jako bogatu istoriju i ponosnu zaostavštinu obogaćenu pasioniranim, a
možda ponekad i neobičnim lokalnim stanovništvom. Nalazi se 250km južno od grada Christchurch. Posetilac ovog grada,
u istorijskim zaostavštinama iz Voktorijanskog doba, može naći prodavnice, galerije i tradicionalne zanate i to sve unutar
ove južno hemisferske, vrlo kompletne, zbirke iz 19. veka. Ovo istorijsko nasleđe se slavi svakog novembra da bi se
tradicija sačuvala što bolje i duže.
Svako veče mali Plavi pingvini se vraćaju sa mora posle uspešnog lova na pučini, i gegajući se,žure u svoja gnezda gde
će prenoćitii gde će biti sigurni i zaštićeni u, za njih, sagrađenom parku.
Istovremeno, posetioci čovečije vrste mogu odsesti u Brydon hotelu u ulici Eden, zgrada je u viktorijanskom stilu
sagrađene 1881. Pogled kroz prozor obuhvata prizor kroz glavnu ulicu Thames gde se nalaze mnoge još uvek
imponzantne zgrade. Grad je osnovan 1858. i ponosi se sa više od 70 istorijski značajnih zgrada uključujući i kuću Opere
iz 1907. kao i Oamaru Athenaeum (klub nauke i znanja) sa bibliotekom i North Otago muzejom.
Gradsko morsko pristanište je započelo sa radom 1860., zgrade sa kamenom fasadama se uzdižu dužinom ulica Tyne i
Harbour u ovom delu grada koji se tradicionalno zove ‘stari grad’ i gde se posetilac može uzbuditi ‘osećajem jučerašnjice’.
U 1960-tim godinama mnoge zgrade su postale ruševine i gradski rukovodioci su hteli da ih poruše ali se lokalno
stanovništvo pobunilo
protiv rušenja tako da
je predeo luke sačuvan;
većina je izgleda bila
jača.
Mnoge
stare
zgrade
su
danas
obnovljene
naporom
uloženim od strane
Oamaru
Victorian
Precinct Trust i u njima
su
sada
smeštene
galerije, antikvarnice,
knjižare (Slightly Foxed
Book Store) i kafići.
Od Oamaru, ležernom
vožnjom uzduž Otago
Coast (obale) pokrivene
bogatim zelenilom stiže se u Hampden na putu za Dunedin. Vanesin Café je prijatno iznenađenje zato što se tu može
dobiti vrlo ukusno jagnjeće pohovano, pržena debela slanina i sveže morske školjke. Hampden je nedaleko od Koekohe
Beach gde se nalaze Moeraki
Boulders,
masivne
kamene
gromade, za koje se smatra da su
stare i do 60 miliona godina,
najveće su i do dva metra u
prečniku i uzelo im je i do 4 miliona
godina da se formiraju. Nedaleko je
i uspavano ribarsko selo Moeraki
koje ima 70 stanovnika i dve
kolonije pingvina.
U gradu Dunedin nalazi se i
železnička stanica sagrađena u
renesansnom
stilu.
‘Waitati
Seasider’ voz putuje 90 minuta od
Dunedin do slikovitog mesta Waitati
na obali Blueskin zaliva. Uzgred,
voz koji je saobraćao od Oamaru do
Dunedin je ponekad uzeo i do 7 sati
da pređe razdaljinu od 125
kilometara; bilo je to u ’40-tim i ’50tim godinama prošlog veka.
Pre nego što stigne u Blueskin zaliv voz prolazi kroz predele Otago poluostrva vijugajući pored morske obale između
valovitih brda i kroz gusto zelenilo pre nego što se stigne u predivne pejsaže zaliva izložene neumoljivim pacifičkim
vetrovima.
Zvonko Đajić
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Оd mazohizma do hedonizma

VRHOVI KAPADOKIJE
Pre devet godina sam videla plakat na vratima PD Jastrebac – Kapadokija i pomislila kako bih volela da idem. Tada mi to
nije bilo izvodljivo. Nisam ni bila planinarka, već jako zaposlena žena, sa mnooogo obaveza i moranja i trebanja.
Sada, nakon skoro deceniju to postade moguće. Ideja vodilja je bila, let balonom. To mi je bila samonagrada za jednu
dovršenu bitnu stvar u mom životu. Odavno ne idem na odmore tipa plaža, ležaljka, suncobran.
I tako krenu avantura...
Četrdeset devet planinara, nekako potrpa u bus svoje rančeve i šator - kuće sa svim potrepštinama i krenusmo.
Prvi dan Istambul. Bila pre par godina na Svetskom prvenstvu u
košarci i tada bila zatečena čistoćom, ljudima i sačuvanom istorijom
i sećanjem na Vizantijsko i Otomansko carstvo. Sada sam imala
utisak da je manje čisto i da ima više ljudi. Obišla ono što nisam
prošli put i provela ostatak dana u porti Aja Sofije. Sve u svemu za
2 dana prepešačili jedno petnaestak kilometara, uživali u šarenilu
Istambula, mirnoći Svete mudrosti (Aja Sofija) i prožimanju sa svime
što nas okružuje. Možda je koga i pronašlo svetleće telo na tom
mestu moći.
Uđosmo ponovo u našu kuću putujuću sa još više prtljaga i
pređosmo Bosfor i kroz moderan azijski deo Istambula, pravac
Kajseri. Centralna Turska. Došli u jutarnjim satima i razmileli se po
gradu. Male prodavnice, samo muškarci po kafanama jedu čorbu.
Čorba, čorba i na turskom i na srpskom. Rekla bih da je od
leblebija, no nisam sigurna. Čorba i čaj isto koštaju. Tri lire. Grad od preko milion stanovnika, ali nema se osećaj
užurbanosti. Na jednom mestu videh kako prodaje čovek praćke i lozove. Malo svi pokušavaju da zakinu na kusuru kad
vide da ste stranac, ali znamo mi računati. Turska kafa ista ko naša turska kafa, samo male šoljice i tu mi rešimo da
pređemo na turski čaj. Em, jeftinije, em, više tekućine. Oko
Kajserija planine i naš prvi i najviši vrh Erdžijas. Ugašen
vulkan. Svašta je kroz njega iz utrobe zemlje izašlo pre 2000
god. Prođosmo kroz deo Kajserija nalik elitnom i dođosmo
podno Erdžijasa. Skijalište, rekla bih, dobro. Davno sam
primetila da su te planine sa muškim imenima surove ili malo
surovije od onih drugih. Ovaj je baš zvučao tako. Ono
Erdž...tera te već da se napneš. Tu se odvojim sa mojom
cimerkom i rešim da pođem gondolom sa grupom koja će
podići kamp na 2800 m nad.visine. Jedva izgurah visinsku
razliku od 400 m sa prtljagom na leđima i uz put pocepanim
rancem. Gore magla, zima, a ja tih par sati provela u
predsoblju šatora. Zamotana u vreću sa svime što imam na
sebi i pri sebi od garderobe, pokrivena preko glave (inače bi
umrla da me neko sapne tako u normalnim uslovima) cvokoćem. U jednom trenutku krenem ja da vodim razgovor sa
samom sobom...dobro Suzana, gde ti je najviše hladno? Lociram krsta, skinem jaknu i zamotam se i došlo je do prekida
filma. Zaspah. U dva u noć buđenje i pokret na vrh. Čeone
lampe, mojoj otpao kaiš al` poslužila. Pred zoru slika kao kroz
okno aviona. Dole oblaci gore čistota. Izađosmo na greben i po
siparu koji nam je stalno bio pod nogama polako ka cilju. Stalno
sipar, samo mu je boja različita. Tamo gde je krupnije kamenje
crvene boje zvuči drugačije, nekako metalno. Nogu pred nogu
dođoh i ja do ispod samog vrha, 3730 metara reče Raša. Lični
rekord. Do tada najveća visina Bobotov kuk, dve hiljade petsto i
nešto. Dok se deo grupe organizuje sa derezama i cepinima,
setih se ja Ekarta Tola i neke njegove rečenice gde kaže kako
ljudi planinare da bi živeli u sadašnjem trenutku. Tada sam
pomislila, ovaj nije nikada planinario. Jedva sam se popela i
otežano disala, srce bije ko zna koliko otkucaja u minuti, al`
stanem pa ga umirim. Do daha teško. Noge teške. Odmaram ih
povremeno. U glavi psujem, pa i to prestanem, pa mislim na onu plažu i ležaljku, što ne volim i tako sve dok se ne
rastočim i postanem onaj sipar što gazim pod nogama. Onda samo gaziš. Zezneš se pa zastaneš da vidiš dokle si stigao,
pa igra krene opet. I tako mnogo puta i mnogo spajanja i odvajanja od prirode i njene suštine. Baš kao i u svakodnevnom
životu. Samo se to odgore bolje vidi. Kako se čovek popne tako i siđe. Samo je silazak obično teži. Opet kao u životu.
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Dođoh ja teških nogu do našeg kampa, spakovah se i krenuh ka
gondoli. Onih 400 m visinske razlike od juče postade put bez kraja.
Da nisam videla odozgo gondolu, pitala bih se postoji li!? Pa, sam
mislila da sam promašila put. Ma, nisam, ali nje nema. Taj se put
toliko produžio, ma tri puta duži no juče. Ukaza se gondola i
olakšanje krenu i srećna sedoh u našu kuću putujuću. I pomislih,
Suzana mazohisto! Zar nisi rekla da ćeš samo na balone!
Goreme. Pakovanje, prepakivanje, Prletov šator koji ne znamo
postaviti u mraku. Sreća Deki priskoči u pomoć i mi konačno se
ušunjasmo u naše vreće. Toplo. Ujutru neki huk, u cik zore, gori
vatra, bacač plamena...Brzo shvatih da ne sanjam, nego tu negde,
kraj naših glava pripremaju balone za let. Dan za odmor. Bazen,
tobogani, voda, tuš, pa još topla voda, gozleme, kafa srpska sa primusa...ma hedonizam.
Popodne bus tura po dolini koja je sastavljena iz ako sam dobro upamtila 40 različitih dolinica, sve posebne, drugačijih
boja i oblika. Preduzimljivi Turci, turizmu okrenuti ih nazvaše – Dolina ljubavi, Magična dolina, Dolina pečuraka, Roze
dolina....Navalismo ko Japanci na fotografisanje. Stvarno je sve izgledalo nestvarno. Zavoleh i Erdžijas kao glavnog
kreatora ovog čuda prirode. Baš je bio inspirisan!
Goreme simpatičan i neobičan gradić sa bezbroj džidžibidža na
ulicama, ali mi pogled stalno odlazi ka onom gradiću na brdu, iznad
doline. Pitam, šta to vidim, kažu – Učisar.
Ujutru, opet ustajanje plameno bučno u 5h i posmatranje poletanja
balona. Bajka, na žalost, gledana više kroz mobilni. Ali vredi svaki
klik!
Pošto smo mi planinari, naravno pešice krenusmo put Uchisara.
Dobismo pratnju dva psa. Oni uvek prate planinare. Samo što naši
nisu ovoliko visoki. Izgleda kod njih niski ljudi, visoki psi! Stvarno
visoki, sa savršeno vitkim nogama. Na putu uvalih celu patiku u
neko blato, isprska me taj dugonogi više puta i naiđosmo na divlju
kajsiju. Lepe, slatke kao nekada naše. Turci su kajsiju doneli u naše
krajeve, ko ne zna. Koliko da se zna.
Uchisar, ljubav na prvi pogled! Imala sam utisak da su ovde ljudi došli da žive sa namerom. Iz raznih krajeva. Erdžijas im
spustio kuću, a oni samo da je izdube i prilagode sebi. Osobenjaci, Hobiti. Još kada sam videla organsku baštu i put
obrastao lavandom, moja se ljubav učvstila. Možda se nekad opet vratim na ovo mesto.
Popodne bazen i glupiranje na toboganima. Vožnja balonom
poskupa. Više od planiranog. Odemo Viki i ja u grad naveče da se
raspitamo za možda ‚‚last minute“ varijantu. Vole Turci da se
cenkaju. Tu nam jedan objasni kako je prethodnih dana bilo loše
vreme i da se napravio zastoj, što bi rekli, potražnja velika i cena
skočila i mesta nema. Sve popunjeno. Razgovaramo mi sa njim na
‚‚savršenom“ engleskom i pričamo kojim smo povodom u Turskoj i
hvalimo se usponom na Erdžijas, a on će nama: ‚‚Baloni se penju
do 2000m, a vi ste bile na 4000m. Pa, vi ste mnogo više videle
nego što će oni u balonu!“ Hahahah....izleči nas čovek u sekundi od
dečijih snova i puta oko sveta za 80 dana. Shvatismo da smo
porasle i prerasle. Zato je ujutru bio ‚‚photo session’’ sa sve
haljinama i vožnja kvadovima. To je bio baš doživljaj! Ono kad ti je
prvi put, uvek je doživljaj! Još ovako, pomalo divlje i prašnjavo!
Opet sakupljanje šatora i pakovanje i prepakivanje za 2 dana u kampu na Bolkaru. Kad dođeš gore, šta si poneo to ti je!
Bus opet. Vozači ne baš srećni što moraju da se rvu sa našim prtljagom, ali se ukrcasmo. Sledeća stanica Derinkoju,
podzemni grad. Osam spratova pod zemljom. Ceo jedan grad. Stalna temperatura 15 stepeni, ventilacija i pokretni točak
koji se namiče na vrata kad razbojnici zaprete. Sve spojeno tunelčićima. Malo debljima i malo višljima od mene ne
preporučujem obilazak. Jedva sam čekala da izađem sa mišlju da mog sina obavezno upozorim da nikada tamo ne
zalazi, ako ne misli da puzi. Grčka napuštena crkva, polurazrušene kuće, mora da su grčke, i beda i sirotinja na svakom
koraku.
Darbogaz, sledeća stanica. Okolo sve trešnje, one velike crne što pucaju. Kraj poznat po trešnjama. Imaju i festival
posvećen njima. Malo planinsko mesto. Prava Turska. Žene u dimijama i maramama, svi znatiželjni i ljubopitljivi,
dobronamerni i sa osmehom. Neki sa začuđujućim, tipa, šta li ovi ovde traže, neki srdačni i spremni za druženje. Jedino
što se možemo sporazumeti samo rukama i nogama i hvala arapskim brojevima. Do te tačke može bus, dalje nema.
Dođoše 4 kombija, opet prepakivanje i krenusmo na Bolkar. Kamp na 2200m nad.visine. Ledina oivičena brdima, jedna u
ruševinama promašena investicija i na par stubova razapeta šatra. Izvor sa ledenom vodom. Bolkar se ugnjezdio između
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dva brda koja iz kotline možemo obuhvatiti pogledom. Opet, pravi šator i sve što uz to ide. Sad već znamo same. Pojaviše
se mrmoti. Životinjice slične veverici, samo nemaju takav rep. Ovce i koze. Stado i onaj visoki pas čuvar sa vitkim
nogama, ali ogrlicom oko vrata sa jedno 10cm dugačkim šiljcima. Koliko li se samo vukova nabušilo?! Retki turski
šatori...jedno 2-3. Cele porodice došle na roštiljanje. Seli u improvizovanu kafanicu da slušamo svirku i pesmu nekog čiče,
na nekom nacionalnom instrumentu. Muškarci gosti ga hipnotisano slušaju kao kod nas gusle. Ti što to vole. Dodje čovek
i dade nam u ruku po komad ovčijeg mesa i hleba i prebaci u tanjir dutkinje, dinju i kriške jabuka. Mi prijatno iznenađeni
gostoprimstvom i prihvatanjem. E, onda je krenula žurka, pesma i igra sve uz tursku muziku koja se ne razlikuje od naših
zavijajućih narodnjaka. Iz auta odvrnuta muzika. U po žurke dođe brkati omaleni, dežmekasti lik, nalik na patrona. Sa
ohološću bogatog, pusti jaču muziku iz svoje veće limuzine i pridruži nam se. Kod njih su muškarci u nekom svom
zanimljivom plesu, sa puno teških, olovnih koraka, sa nekom zadrškom i obavezno pognuti napred, raširenih ruku. I,
muškarci igraju zajedno. Kao da se nadmeću. Doduše dođe i jedna mala sisata Turkinja, neobično belog i simpatičnog
lika. Družila bi se ona sa nama više i pokazala i ženski deo igre, da joj lik sa kojim je došla nije očima govorio da smanji
doživljaj. Donesoše oni tursku zastavu (čini mi se da je drže stalno kod sebe, toliko tih zastava svuda ima), donesosmo
onda i mi našu. Pojavi se neki inat u nama svima. Odmah. Ono, sada ćete vi da vidite, i mi zastavu imamo! Donesi
zastavu, reče naš patron Šole! Prošli vekovi, ali se izgleda to.. e, nećeš ti meni da mašeš ispred nosa tvojom zastavom,
utka u nacionalno biće. Nema veze što smo mi došli na njihovu teritoriju.
Ja se malo odmorila od Erdžijasa i već počela da razmišljam o sutrašnjem usponu. Okuražila se mala.
Ujutru uspon na Bolkar i neki vrh čije ime nisam upamtila. Budi me Violeta u 5h. Ja podignem glavu i shvatim da mi telo
kaže - lezi dole! Sreća glava posluša. Taj dan smo obilazili lednička jezera – Karagol i Aragol ili Anagol (ne znam tačno).
Volim te čiste planinske vode. Kao retke, suze ljudske.
Naši se vratiše teška koraka i sa mnogo km pređenih, svi na broju. Mnogima je to bio mnogo teži uspon nego Erdžijas.
Niži, a duži. Prvi Srbi na Bolkaru i Tiho makedonsko dečače.
Ja srećna što poslušah svoje telo.
Uveče dođe opet onaj brkati patron i donese punu gajbu belih trešanja. Gucnu malo srpske rakije i ode. Posle ovakvog
uspona, nema žurke.
Ujutru opet, ruši šator, pakuj, slaži...pravac kanjon reke Ihlare.
Konačno neko drveće i zelenilo. Pešačenje 7,5 km uz reku. Okolo u kamen uklesane hrišćanske crkve sa iskopanim
očima svetaca. Tragovi ranog hrišćanstva. Mesto rođenja Sv. Georgija. Ima tih crkvica-pećina i u Goremeu u mnogo
većem broju. Crteži u jednoj od crkava pokazuju svemirsku letilicu i merdevine nacrtane kao stub dalekovoda. Bila sam i u
Dark Chrch. Nikakva crna magija, samo freske rađene na crnom kamenu, crnoj podlozi i najbolje očuvane.
Nego da se vratim Ihlari. Na po puta do našeg kampa kafanica na vodi. Noge su u vodi, guzica na suvoj stolici. A, može
se sesti i na miderluk uz obavezno izuvanje i koračanje po tepihu. Hedonizma malo nam dajte! Naše odredište isto tako
skockano za uživanje. Dobra večera, rođendan našeg muzičara
Ivana, logorska vatra i turska muzka uživo. Sreća beše mrak pa se
oblaci prašine ne videše. Vino domaće kupljeno na Bolkaru od
Turaka, se popilo, zaspali na sojenicama tik iznad žuboreće vode,
samo da se opet šator ne razapinje. I ujutru odabrana grupa krenu
na uspon na Hasandag (ako se ovako piše). Hasan Dag (nečto mi
lepše ovako napisano). Ugašena vulkanska kupa. Okolo ravnica i
spržena zemlja. Preko 3000 metara. Mi ostali odmarali pokraj rečice
u hladovini. Ono, kad samo ležiš i ništa ne radiš i ništa ne misliš i
mrzi te da ustaneš. To može samo na zemlji pod krošnjama drveća.
A, muve ujedaju li ujedajuuu....
Srećno i brzo naši siđoše. Opet pakuj se prepakuj i u našu kuću
putujuću, put Burse.
Bursa, centar tekstila. Ne odoleh svilenim maramama. Bursa lepa,
uređena, vidi se da je na putu trgovcima. Nekako, uređeno bogata. Osman tu završio svoje zemaljske pohode i našao
večnu kuću.
Opet u bus i pravac Čankale. Mekan krevet i tuš. Okrepismo se i navalismo na večeru. Švedski sto i naravno da se sve
našlo u tanjiru, da se isproba. Turska kuhinja je odlična, slična našoj. Za tolike godine pod turskom vlašću preuzeli smo
svašta. Ono što možemo odmah videti je hrana. Ukusi i jela vrlo slični. Šta li smo sve preuzeli što ne možemo videti tako
lako?! U Čankaleu sokak do sokaka (tako piše), kaldrma, zanimljive i živopisne uličice, replika trojanskog konja, muzička
fontana na moru, mnogo ljudi, ali ne i mnogo buke. To je zanimljivo. Prva plaža na 20 min od grada i jutarnje kupanje u
toplom Mramornom moru. Čak i Milovan reče..ma, jebo ti planinu, ovo je raj!
Trajekt i prelazak Dardanelija i dolazak u Evropu. Galipolje. Uvek sam zamišljala da je to neko polje, a ono sve brda. Ne
možeš tu doći a, da se ne setiš Velikog rata. Galipolje, ne mali grad sa odličnom, sređenom gradskom plažom gde se
ništa ne naplaćuje. Gledam žene u kupaćim kostimima i maramama na glavama. Kupaći kao trenerka i stvarno nemam
ništa protiv bilo kojeg i čijeg verskog opredeljenja, ali to je tako protivprirodno. Ideš u vodu obučena. I ono malo krpica od
bikinija kad skineš, kao da si se oslobodila. Mora da je sreća duplo veća kad se svuče onoliki kostim. To me podseća na
onu priču o tesnim cipelama i užitku kada se skinu.
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Mramorno more, toplo.
Lepo se iskupasmo, smestismo u našu kuću putujuću i
krenusmo put povratka u našu lepu zemlju gde je
pišanje najskuplje. Sto dinara, molim lepo!
Epilog - pređeno preko 4000km, ispenjana sva tri
planirana vrha. Svi se vratili zdravo i veselo. Najmlađi
član naše ekspedicije, mali Aleksandar (10god) popeo
se na Erdžijas. Došli sa još više stvari nego što smo
pošli.
I to je moguće!
E, sada malo o grupi koja je brojala 49 duša na ovom
putovanju.
Prvo kao što je i red - zadnja klupa i prvo najstariji Milovan. Što Robi reče...ma kakav Džems Bond!
Milovan je zakon! Voli sve što vole mladi. Nesalomiv.
Jedino ga Neša, njegova savest prati u stopu kao senka. Možda bi i zapalio koji cigar više da Nešo ne gunđa. Tandem
odličan. Žilavi, užigani gorštaci koji svuda prvi stižu.
Mlađani Ivan, naš muzičar. Hm, sakupila se u njemu genetika predaka i dala mu mudrost i talente i ponos mnogih pre
njega. Verujem da će ih spoznati. Ima njihovu ogromnu podršku.
Kikinđani, Kruševljani i Kraljevčanin. Sve na K. Šifra PIVO je ona prava za ulazak u ekipu. Deki sa jedne strane, Raša sa
druge, a Josa tu negde. Mrtva trka. Nata, duša draga. Dobra vila brine o dečacima iz prikrajka i onom vrtiguzu kraj nje.
Leleee, leleee Džuuuli. Kako Tiho zboruva, malene pantalone velike...oči plave ispod trepavica dugih. Umalo nam je Turci
ne ukradoše. Najbolju planinarku Vojvodine, sa najviše osvojenih vrhova u prošloj godini i najviše pređenih kilometara.
Džuli stiže sve da bude. Sreća pakleni vozač je bio na pravom mestu.
Ko
se
vije
oko
banjalučke propoliske
nego Bato. A, bogami i
mi ostali probasmo
Božičin i Biljin lek za
sve.
Tanja kontraš na duge
staze i Sanja jogina
kao kontra teg za dobru
ravnotežu. I bi dobra
ravnoteža.
Moja draga cimerka
Viki mi otkri čari
shopinga i poveza sa
ženom u meni. Shoping
i poziranje, šta je više
od toga ženi potrebno
za sreću!? Hvala ti
Violeta.
Robi Zemunac je sve
budno
pratio
kroz
objektiv i ovo što ja
pišem napisao fotografijom. Opušteno. Jedino što on i Tiho malo preteraše sa toboganom, pa ih telo podseti da i nisu baš
dečaci.
Ako vam je dosadno samo pozovite Radmilu da začas razbuca situaciju i uskovitla energiju.
Kad smo malog Acu pitali šta mu se najviše dopalo na putovanju, kao iz topa je odgovorio, MRMOTI. Kakvi vrhovi, kakvi
bakrači, mrmoti su glavni.
Naši vodiči Šole i Boban. Dovešće vas Šole uvek do cilja, ali Boban će vas vratiti nazad. Šole, druže imaš veliki talenat da
se baviš hipnozom. Kad naš profesor istorije krene da priča o događajima koji su se zbili na prostorima kojim prolazimo, u
roku od 10 min svi u busu spavaju. I oni što bi slušali, slušaju kroz zatvorene kapke. Kapci su teški. Vozačima duplu
dnevnicu treba dati! Ostali budni.
Mnogo različitih karaktera, mnogo osobenjaka, uklopljenih u 15 dana suživota. O Bože zar se i to može. Pa, eto može.
Još uvek čujem Bilju kao izgovara ono dugo s, sa akcentom na a...
SSSSAAAVRŠENO!
Suzana Pribišević
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BICIKLIJADA I UTRKA SRCE VELEBITA - USPON NA TULOVE GREDE 2019.
Jutros pijem magnezij, utrljavam gel jer mišići bole, mirišem još uvijek mirisnu i svježu majčinu dušicu ubranu na jednoj
livadi po kojoj smo vozili, a smiješak ne silazi s lica!
To je u najkraćim crtama sažetak dojmova još jedne uspješnice - biciklijade Srce Velebita iza koje stoji dobri duh Željka
Klepića, pokretača projekta Srce Velebita, i niza volontera koji već treću godinu punim srcem rade za Srce Velebita te
nezaobilaznih partnera i suorganizatora Općine Lovinac i Parka prirode Velebit.
Kada staneš na startnu poziciju ispred Hostela Sveti Rok, podno prekrasnog Velebita, a pogled pukne na njegove vrhove,
i najsvetije od sviju, Sveto brdo, a oko tebe ljudi koji vole prirodu i izazove na svojim ljubimcima na dva kotača, znaš da si
s pravim ljudima na pravom mjestu.
Svake godine organizatori se potrude uvesti neku novu stazu zvučnih imena, od Simply the best u čast Luke Modrića,
staze koja se sa Tulovih greda spušta do mora Majstorskom cestom do Winnetou u spomen na film o popularnom
indijanskom poglavici mnogih generacija, a koji je sniman na Tulovim gredama.
Velika i sjajno prihvaćena novost u programu je bike & hike tura na Tulove grede odnosno Zir u petak čime se sjajno
druženje produžilo na tri nezaboravna dana. Sa vrha Zira gospićki je HGSS 2018. spustio hrvatsku zastavu u čast
Vatrenih, srebrnih na Svjestskom nogometnom prvenstvu, ove godine se vijorila zastava Srca Velebita.
I na kraju malo podataka koji puno govore: preko 220 sudionika iz 5 zemalja (BiH, Slovenija, Srbija, Poljska, Hrvatska),
utrke na lakšoj i težoj stazi u 3 kategorije: muškoj, ženskoj i e-bike (popularno zvanoj AC/DC), 7 vođenih tura tijekom 3
dana trajanja biciklijade, rasprodani svi smještajni kapaciteti općine Lovinac i šire od Gospića do Gračaca, predstavljeni
autohtoni proizvodi oznake Lika Quality, after-bike program na izletištu Cvituša, prihod s tombole doniran KUD-u Vrilo iz
Lovinca…
A najčešći pozdrav na kraju tri nezaboravna dana druženja je vidimo se na sljedećem Srcu Velebita!
Vesna Ledić
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MILANG – USPAVANI GRADIĆ
Milang, jedini gradić na obalama jezera
Alexandrina, je ljupko atraktivan u svom
izgledu i daje odmarajući utisak posetiocu
koji želi da zabaci udicu sa željom da upeca
kojeg šarana ili crvenperku, ili da se bavi
nekim drugim sportom na vodi - jedrenje i
surfovanje na vetru su najpopularniji. Ali
osećaj uspavanosti grada umnogome se
razlikuje od njegove šarolike prošlosti zato
što je od 1860. pa sve do 1880. bio jedan od
najužurbanijih pristaništa na ovom južno
australskom jezeru i imao je zastrašujuću
reputaciju kojoj su pridoneli mnogobrojni
putujući radnici, razne druge osobe problematičnog karaktera, prekomerna upotreba alkohola nakon teškog rada
istovarajući brodove i železničke vagone, kao i svi oni koji nisu imali respekta prema zakonu.
Danas, jedina užurbanost se može primetiti kod lokalnih korela (corella - žuto beli papagaj) kojih ima u nebrojeno velikim
jatima. Ptice su nevelike ali svoju veličinu nadoknađuju zaglušujućom bukom, neke su toliko kreštave da bi slušalac
pomislio da se spušta pakao na zemlju, zaštitnici prirode bi se možda nalazili prijatno u ovom društvu. Betty Werrey,
vlasnica Milang Karavan Parka voli Milang, voli i ptice, izuzev ovih mnogobrojnih korela, kaže: „posetioci parka se bune
da im ptice s*ru po karavanima“. Neko bi sa iznenađenjem pomislio da korele imaju neko čudno poštovanje prema
posetiocima zato što se umire sa dolaskom sutona i ćute do, eto, rane zore. Betty objašnjava zašto: „moj muž Bob izađe
uveče oko pola deset i ja izađem oko pola pet ujutro i koristimo lasersko svetlo da ih poteramo u obližnje šumarke, to
svetlo ih ne povredi, moglo bi se reći da koristi kao kad se sateravaju ovce u čopor koristeći ovčarske pse". Ustvari, Betty
je mekušac po karakteru i često spasi povređene ptice i male životinje, trenutno se brine za malu korelu i za jednog malog
oposuma koji voli da se zavuče ispod njenog džempera
prvom prilikom. Ona isto kaže da bogato ptičje carstvo
oko Milanga ima dve jako retke vrste ptica – Lathamov
'snipe' i mali 'wren' (izvinjavam se, nisam našao prevod
za ove vrste ptica, slične su šljuki i zebi) koje žive u
lokalnim barama a i u blizini Claytona.
Druge iskonske značajnosti Milanga su vikendice
rasporađene obalom jezera i koje me uverljivo
podsećaju na Čortanovce u 1960-tim godinama, to je
bilo čortanovačko zlatno doba. Tako isto ove vikendice
su imale svoje zlatno doba od 1940-ih pa do 1990-tih
kada je južno australska vlada pokušala da ih sve
zatvori ali je naišla na ogroman otpor lokalnih
vikendaša tako da je na kraju vlada popustila iz
političkih razloga. Lokalni vikendaši su uspostavili
svoju lokalnu komunu i čvrsto međusobno zajedništvo
podržava zajedničke interese. Mnogi su totalno rešeni
da će napustiti svoje vikendice samo u kovčegu za
finalno putovanje u onaj, tamo gore, raj.
Istorijski gledano, Milang je bio kao Divlji Zapad u to vreme kada je postojao kao užurbana rečna luka. Čak je i lokalni
sveštenik morao da se umeša u nesuglasice da bi primirio svađalice zato da bi i miran narod mogao doći u grad. Čak je
postojao i podzemni tunel koji je vodio između Pier hotela do kafane koja se nalazila pored tadašnje pošte. Kada se hotel
zatvarao nakon fajronta, piće su ilegalno prenosili kroz tunel u drugu kafanu i nastavljali da ilegalno piju, nešto kao
američka prohibicija. Nedavno, neko je pronašao bazu starog oružja iz tog doba u stenama kod obližnjeg Clayton zaliva.
Milang je tradicionalno bio egzotičan na neki način i takav je i ostao do danas, mada drugačiji, ležeran i uspavan na
obroncima brda koja se lenjo pružaju do Adelaide.
Prijatna, ležerna vožnja kroz brda Adelaide Hills pruža velelepni pogled na okolinu kroz izmaglicu toplog vazduha u
kasnim satima poslepodneva. Uvek je lepo ponovo posetiti Milang.
Zvonko Đaić
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ЖИВИТЕ ДАНАС
Јер "јуче" је прошло, а "сутра" може и не бити!
Ово је слоган који важи за нас планинаре и који би требало да важи за све добре људе.
Девета Регионална акција и камп одржани су у периоду од 23.08 - 25. 08. 2019. у Текији. У петак 23. 08. 2019.
стигла нам је бројна група планинара која има своје шаторе и која је у Текији на обали Дунава на самој плажи
боравила за време акције. Појединци су раније резервисали смештај у приватним кућама (врло повољно) а увече
организовано је дружење уз музику.
У најлепшем делу Националног парка „Ђердап“, лоцирана на самој обали прелепог Ђердапског језера, окићена
хиљадама ружа, хортензијама (познатим и под именом Текијанке) и другим украсним цвећем, обасјана сунцем,
као бисер чиста и лепа лежи Текија. То је место са око 1000 становника, смештено уз обалу Дунава на зеленим
падинама Мироча. Насеље под овим именом помиње се још за време Првог српског устанка, али је стара Текија
потопљена изградњом хидроелектране "Ђердап 1". Заувек је тада у дубинама Дунава нестало и 3 км удаљено
острво Ада-Кале на ком је Миленко Стојковић, српски војвода из Првог српског устанка, ухватио и погубио
четворицу београдских дахија: Аганлију, Кучук-Алију, Фочић-Мехмедагу и Мула-Јусуфа.
Острво је после Првог светског рата припало Румунији, али је остало насељено турским становништвом. У Текији
су Турци погубили Кочу Анђелковића, вођу устанка и главара чувене Кочине крајине. Споменик је подигнут 1927.
године, њему у част, па је премештен пред потапање 2 км према Кладову.
Данас је Текија најпознатија по туристичко - риболовачкој
манифестацији „Златна бућка Ђердапа“, када се овде окупи
неколико стотина риболоваца, љубитеља рибље чорбе и доброг
дружења. Због својих прелепих увала, близине Трајанове
табле, брда са којих се пружа леп поглед на Ђердапско језеро,
Текија, представља једно од пријатнијих места за одмор на
Дунаву.
Мироч, планина у Источној Србији, простире се између Доњег
Милановца и Текије; одликује се прелепим пределима између
својих готово вертикалних литица највиших врхова Малог и
Великог Штрпца, који се нагињу ка Дунаву, пружајући видике од
којих застаје дах. Мироч нема велику надморску висину;
највиша тачка је Велики Штрбац 768 м, који се целом својом
дужином наслања на Дунав.
Поред купања у суботу ко је желео ишао је на успон на Ђеврин
(434мнв) стаза је лагана а са врха прелеп је поглед на
Ђердапску клисуру са једне стране и хидроцентралу „Ђердап 1“
са друге стране.
Након повратка са акције Ђеврински камен организована је
Планинарска олимпијада на самој плажи. Сва друштва и
клубови били су учесници и то: Скакање у џаковима, натезање
конопца, вожња кајаком, бацање кугле и на крају нешто најлепше а могу
рећи и највећи број учесника било је такмичење у брзом испијању
флаше зајечарског пива, где је био највећи број пријављених
учесника. Након такмичења била је организована вожња
катамараном за све заинтересоване планинаре. На катамарану
поред разгледања, слушала се музика а богами одиграло се и по
неко коло. Дружење је настављено до касно у ноћ.
У недељу освануо је прелеп дан као створен за планинарење.
Отварање акције било је на почетку стазе на Пецкој бари која је од
Текије удаљена око 20 км. узводно. Са истог места је полазак али у
зависности од физичке спремности сваког планинара, свако се
определио за успон према својим могућностима и тако су формиране
две групе приближно истог броја. Укупно је било 160-планинара.
Група која иде на Велики Штрбац преко видиковца Мали Прилаз
(можда и најлепши на планини Мироч) ишла је до врха Велики
Штрбац 768мнв. Пауза 45 минута за сликање и уживање у погледу
на Ђердапску клисуру. Силазак је преко визиторског центра Плоче
где су се учесници освежили кафом и чајем. Обишла су се три
видиковца и колским путем вратили се до паркинга на почетак стазе.
Стаза је дужине 18км, најнижа тачкаје 93 а највиша је 768 мнв.
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Друга група која је пешачила до Плоча такође је обишла сва
три видиковца и њих је чекало освежење кафа и чај, имали
су више времена за одмарање на Плочама јер је стаза
дужине 7км и спада у лагане стазе. Свака група вратила
се у Текију чим су се спустили до Пецке баре.
Ручак је био спреман па су планинари по повратку са
стазе могли одмах да ручају. ПД „Врх“ Кладово за
регионалну акцију поред квалитетног топлог оброка
(кромпир паприкаш са месом, мада би се могло рећи и
обрнуто месо и кромпир паприкаш) увек има неко укусно
и слатко изненађење, сада су то биле крофне пуњене
еуро - кремом. Амбијент у коме се ручало била је тераса
једног кафића у Текији. Крај ручка заливен хладним
зајечарским пивом, па куд ћеш лепше,боље и пријатније.
Кад се ручак завршио, објављено је колико је било
друштава и клубова на акцији, укупно 23. Учесника што
на акцији што у кампу око 180-оро. Зати мсе приступило
проглашењу најмлађег учесника то је члан ПД „Дели
Јован“ из Неготина, најстарији учесник члан ПД „Врх“
Кладово као и подели захвалница за учешће на
акцији и допринос у организовању акције. Већина
чланова, морам рећи увек исти планинари, нашег
друштва је дала свој допринос у организовању и
извођењу акције. Овом приликом посебно желим да
издвојим Текијанку д.о.о.
Касно увече када смо испратили све учеснике,
преморени али и задовољни растали смо се и ми
домаћини јер нас сутра чека нови дан и нове
обавезе.
Завршићу свој извештај једном изреком:
„Прави пријатељи су они који су на нашој страни
када нам се догађају лепе ствари“. Пауло Коељо
Драгица Ивановић
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SITONIJA - ZAVODNICA U ČAROBNIM MIRISIMA MEDA
Da nisam toliko frktala, durila se i mijaukala, možda se to ne bi ni dogodilo. Zatim sam se malo umiljavala, pa glavu blago
nakrivila i prislonila uz Njegovu podatnu ruku. I, jedino što je preostalo, bilo je da kaže: „Spremaj se, idemo!“
A, bilo je lepo septembarsko jutro i nas dvoje na Sitoniji, u Neos Marmarasu. Kao pasionirani zaljubljenici u biciklizam i
ostale atrakcije u prirodi, naravno da smo i ovaj put u obaveznu putnu prtljagu uvrstili i naše bicikle. Na Sitoniji nismo
slučajno; ovaj drugi prst grčkog poluostrva Halkidiki poznat je po svojoj 300 km dugoj obali, nestvarnoj lepoti mora,
predivnim plažama, brdima obraslim borovom šumom, vinogradima i voćnjacima. Ono što u tom trenutku nismo znali,
tačnije rečeno o tome nismo razmišljali, jeste da je Sitonija i jedna od vodećih evropskih proizvođača meda, posebno
onog od borovih iglica. A zašto je to uopšte važno... Pa, važno je, važno, videćete.
Prema grčkoj mitologiji Sitonija je ime dobila po Sitonu,
sinu Posejdona i nimfe Ose, kralju tračkog plemena
Odomanti i heroju sitonskog poluostrva. Nimfa Anhiroja
rodila mu je ćerke Palenu i Rojteju, a kroz vreme
prenosi se priča da je Siton bio zaljubljen u Palenu i
zbog toga ubijao sve njene prosce. Da bi ga kaznio
zbog grešne ljubavi i ubistva brojnih junaka, Dionis je
ubio Sitona, a zatim se oženio Palenom... Grčka
mitologija je bogat izvor fantastičnih priča starih Grka o
njihovim bogovima i herojima i vremenu u kojem su
živeli te, evo, i ja „ukradoh“ jednu od njih.
Prvi put sam u Grčkoj i misaono sam se za ovo
putovanje pripremala mesecima. Od mnogih poznanika
smo Goran i ja dobili brojne preporuke: gde ići, šta
neizostavno videti; slušali smo i beležili, ali jedna nam
je sitonijska avantura našeg prijatelja Dejana posebno
ostala u pamćenju: naime, Dejan je takođe biciklista i
odlučio je da se malo odvoji od asfaltnih puteva, te je
„zakoračio“ u brda iznad mora. Uživao je u off road
vožnji neko vreme, a onda se susreo s divljim veprom.
Priča o tome kako je uspeo da pobegne od razjarene
životinje, koliko se dugo krio na drvetu, kakve su mu
misli prolazile kroz glavu kad se drhtavim nogama
spuštao na zemlju i brzao prema glavnom putu – malo
fali pa da uđe u legendu Sitonije. Pod tim utiskom se ovo
jutro spremamo da i nas dvoje malo zagazimo van
uobičajenih sitonijskih puteva. Naravno, na moru smo, i sve su nam želje i aktivnosti vezane za pronalaženje lepih plaža i
opuštanje u morskim talasima. Imamo must-see list i već nekoliko dana obilazimo atrakcije Sitonije i punimo se
neverovatnim lepotama. Ipak, koliko god bilo lepo i sigurno ići po takvim vodičima, nije to nešto što mene u potpunosti
zadovoljava. Zato sam i počela da grebem po Goranu i tražim nešto nesvakidašnje. Ni sama nisam znala šta bi to trebalo
da bude, ali sam bila sigurna da će Goran već nešto smisliti i da ćemo uskoro krenuti u susret novim izazovima. I opet će
nas povesti naše duboke biološke snage, jer to što mislimo da svesno biramo svoje aktivnosti je, rekla bih, samo
zavaravanje. Nama poprilično upravljaju sile koje su van naše svesti, mada je lepo što verujemo da smo sami sebi
gospodari.
I, koja je to sila bila koja je Gorana navela da biciklima pređemo preko utrobe Sitonije, tamo gde se Ona krije i gde je
ranjiva? Da se s Njene zapadne „prebacimo“ na istočnu obalu, da iskusimo brda i doline, sve do naselja Vurvuru i plaže
Karidi o kojoj smo toliko lepog slušali i čitali! Ne razmišljam mnogo, ne dam ni Goranu da se predomisli, već pakujem
bisage. Ubacujem opremu za plažu, sendviče, suvo voće, a najvažnije je da se „natovarimo“ vodom jer nećemo imati
priliku za obnavljanje zaliha sve do silaska na magistralu s druge strane prsta. Napuštamo Neos Marmaras, silazimo s
asfalta i skrećemo na širok zemljani put. Postepeno se penjemo i odvajamo od mora. Sa svakim visinskim metrom koji
prelazimo prizor koji ostavljamo iza sebe je sve lepši, ali je i staza kojom se krećemo sve zahtevnija. Sada već ima i dosta
makadama i kamenja, da bi ga u trenutku smenio širok, utaban, peskovit i prašnjav put - kao da smo u peščari?! Bilo je to
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baš iznenađenje i zanimljivo bi bilo čuti otkud ovakav sitan pesak u ovim brdima, da li su nekad davno i ona bila
prekrivena morem... Ko će ga znati... Sve više zalazimo u borovu šumu i sve se intenzivnije oseća miris meda. Dolazimo
do prvih proširenja u šumi, to su tzv vatrogasni putevi, i na jednom mestu nas pozdravljaju rendžeri. Idemo dalje i
nailazimo na prve košnice u nizu. Do sada su bile postavljene pored puta pojedinačno ili u paru i već nam je i to izazivalo
nelagodu, ali ovo sad što je ispred nas deluje mnogo ozbiljnije. Sad smo na jednom zemljanom uzvišenju, zastali smo na
kratko u nedoumici šta dalje. Košnica je sve više, rojevi pčela su oko nas. Ipak, s obzirom da smo već prešli dobar deo
puta, ideja je da ćemo uskoro izbiti na put kojim se spuštamo prema moru i tako izaći iz regije borove šume i košnica.
Nastavljamo vožnju vrlo oprezno, bez naglih poteza, bez galame, vrlo ujednačenim ritmom, ali s omanjom knedlom u grlu.
Pred nama su nestvarni prizori: sad su to na stotine metara dugi nizovi košnica, i s jedne i s druge strane puta. Nailazimo i
na pčelare opremljene po svim propisima za rad među košnicama i pčelama. Pomislih kako će se pčelice sad verovatno
dopunski uznemiriti i baš će imati na kome da iskale svoj bes... S vremena na vreme setim se i divljeg vepra o kojem nam
je pričao Dejan, a posle njegovu priču prepričavali i ostali naši prijatelji i tako nas i „ispratili“ na ovaj put. Misli mi prekida
sve intenzivniji miris meda: takav miris nikad nisam osetila i ovako nešto nikad nisam doživela! Hm... A da li je to nešto što
bi moglo da privuče i mede? Ima li ovde medveda? Još i o tome da razmišljam... Ipak neću! Potrudiću se da mislim o plaži
na koju smo se uputili. Karidi. Jedna od najlepših plaža na Sitoniji, poznata po sitnom belom pesku koje je i na obali i po
dnu mora. More je tirkizno, kristalno čisto i poprilično plitko. Preko puta je ostrvo Diaporos koje je ujedno i prirodan štit od
talasa čitavog ovog zaliva, tako da su ovde vode uglavnom mirne. Ima i prirodnog hlada, što je nama biciklistima posebno
važno jer smo u našim aktivnostima pod vedrim nebom
često izloženi ni malo milosrdnom suncu i jedva
čekamo da se domognemo neke široke četinarske
krošnje.
I tako nekako uspeh da preguram strah od napada
pčela i mi vrlo mirno dođosmo do izlaza iz šume. Sve
vreme vožnje nismo progovorili skoro ni jednu reč, sve
da ne bi izazvali pčele na nama nemilu reakciju.
Sporazumevali smo se očima, a znam da je Goran jako
brinuo da li ću imati napade panike. Kasnije mi je rekao
da se iskreno nadao da nisam na sebe stavljala
nikakve mirise koji bi mogli da isprovociraju pčele.
Mirise nisam stavljala, a ni napade panike nisam imala,
bila sam vrlo racionalna i mirna jer sam bila i te kako svesna da ničim ne smemo da skrećemo pažnju na sebe i da smo tu
na neki način uljezi, da ovo nije naša teritorija i da trebamo maksimalno da ispoštujemo stanovnike ove šume. Ovi vredni
medonosni letаči imaju receptore mirisa kojima precizno razlikuju ko im je prijatelj, ko familija, a ko je došao da ih ugrozi i
pokrade. Mi smo se trudili da pri prolasku između košnica ne prekinemo put pčelicama, da nas one ne osete kao
neprijatelje, već kao one u prolazu, nezainteresovane za njihov život i svet. Očigledno da smo u tome i uspeli i pri prvom
jačem nagibu i spuštanju sa brda zastali smo da duboko uzdahnemo, nešto prezalogajimo i zagrlimo se srećni i ponosni
što smo sve ovo vrlo spretno izveli! A, s prvim „otvaranjem“ bujnih krošnji i pogledom na obrise mora koje se mirno valjalo
na horizontu, naše uzvike zadovoljstva više nismo zaustavljali! Još malo nezgodnog spusta punog kamenja, više opreza
zbog tehnički zahtevnog terena i konačno smo na magistrali - na toj drugoj strani koju smo toliko želeli! Tražimo put
prema plaži, dobro se snalazimo, srećemo (konačno!) čoveka na biciklu koji nam veselo maše i zaustavlja nas. On je iz
Budimpešte, obilazi Grčku biciklom, pita nas zašto na Sitoniji nema biciklista i kaže da je za 10 dana svog boravka ovde
video samo nekoliko parova koji voze bicikl. Još je rekao da su sitonijska brda dosta zahtevna ali njemu ništa nije
problem, već kad je jači i duži uspon uglavnom siđe s bicikla, obuje patike (pošto uglavnom vozi u papučama!) i polako
gura, bez žurbe i nerviranja. Rekoh, verovatno je odgovor na pitanje – zašto ovde nema mnogo biciklista – upravo u tim
brdima zbog kojih smo mi najviše i došli baš ovde na more.... Ko će ga znati... Ljudi su različiti, i to je baš dobro.
Konačno smo stigli do našeg odredišta! Karidi! Prilaz plaži je kroz borovu šumu, što je skoro pa uobičajeno ovde na
Sitoniji kada je reč o najlepšim i najatraktivnijim mestima. Plaža je poprilično prostrana i mi prvo krenusmo u desno. Pesak
je nestvarno lep, sitan i beo, ulaz u more idealan za decu, baršunasto mekan i postepen. Dosta gužve i galame nas ipak
odvedoše u levo, među uglačane bele stene neobičnih oblika i impozantnih dimenzija. I tu ima dosta hladovine, a i mirnije
je, jedino što je ulaz u more malo zahtevniji. Ipak, koliko god slušala o ovoj plaži, nisam očekivala ovakvu lepotu, i
pitomost i neukrotivost.. Mnogo mi se, mnogo dopalo... Uživamo tako, leškarimo, plivamo, ja fotografišem do
iznemoglosti, očarana sam nestvarnim bojama mora i mističnim kamenim gromadama. Ipak, pitanje koje je skoro
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opipljivo, a koje se još uvek ne izgovara: kojim se putem
vratiti u Neos Marmaras? Ohrabreni načinom na koji
smo se izborili sa svojim strahovima i nelagodom,
odlučujemo da se vratimo istim putem. Ići magistralom
značilo bi i poprilično zaobilaženje, mnogo goredoliranja jer magistrala ide visoko iznad mora, dugo bi
sve to trajalo i sigurno bi ušli u mrak. Spremni smo za
povratak, pozdravljamo se s prelepom plažom, u
obližnjoj prodavnici dopunjavamo zalihe vode, ubrzo se
odvajamo od magistrale i kreće uspon. Velika je
vrućina, nagib je izuzetno jak, 25 procenata i više,
guramo bicikle a noge traže čvrst oslonac jer je mnogo
kamenja i zemlje koje se odronjava. Pred ulazak u
šumu i opet onaj intenzivan miris meda i znak da ćemo
uskoro ući u regiju košnica. Stajemo da predahnemo i
nešto pojedemo, jer posle nema stajanja - to je sigurno.
Nema ni fotografisanja, to i da ne pričam... Uzimam
dva-tri zalogaja sendviča, vraćam posudu s ostacima
hrane u bisage, sunce nam blješti direktno u oči,
saginjem glavu, i u tom trenutku kao da mi je neka
senka prešla preko pogleda. „Hej!!“ - to je Goran
prilično iznenađen, „jesi li videla onog predivnog
srndaća što je upravo iz šume izašao i u jednom skoku
preleteo preko puta?!“... Ohhh.... pa zar srndać... Šta li
ćemo sve danas doživeti... „Ma, super je sve to“, kaže
Goran, „samo da ne prođemo kao naši prijatelji biciklisti
letos na Fruškoj gori, kada su vozili pored košnica i
očigledno poprilično uznemirili pčele - s obzirom da su
doživeli brutalan napad, a malo ko da je iz tog „ljutog boja“ izašao bez uboda...
Uboda, kažem.... Ma, bile su to opake čvoruge i reakcije, neke su čak
zahtevale i intervenciju hitnih medicinskih službi... Daleko bilo, što bi rekao naš
narod, mi ćemo sve to suptilno izvesti, a, na kraju krajeva, dvoje nas je i
sigurno pravimo mnogo manju galamu i naši feromoni nas neće dovesti u
nezgodnu situaciju kao kada je reč o dvadesetak muškaraca vođenih snažnim
dejstvom adrenalina.... Tešimo se mi tako, ulazimo u šumu, prolazimo pored
košnica, konstatujemo da su pčelice malo razdražljive, zuje oko nas, zaleću
se, mnogo ih je više izašlo na put nego jutros. Zvuk njihovih krila je vrlo
uzbudljiv, bez obzira na opasnost koja miriše u vazduhu. U jednom trenutku
smo se našli u ćorsokaku, pogrešili smo skretanje i.... ohhhh... to je bio najgori
deo dana, jer je tu koncentracija i košnica i pčela koje su izašle na ispašu bila
najveća... Nema panike, i opet mirno i bez nervoze vraćamo se na pravi put, i
još malo, i još... I sad konačno možemo da odahnemo, jer smo na izlazu iz
šume! Goran kaže – gotovo je, uspeli smo, ja kažem – ma pusti ti to, dok ne
krenemo da se spuštamo prema moru nema olakšanja... Spustili se do
magistrale, evo nas u Neos Marmarosu, uskoro će i zalazak sunca - a ovde su
ti zalasci spektakularni, i pravi je trenutak za ushićenje i da se makar na kratko
prepustimo veličanstvenom osećaju pobede! Pobedili smo svoje strahove,
nismo dozvolili da nas nekontrolisane reakcije dovedu u problem, ispoštovali
smo sve zakonitosti prirode i priroda je ispoštovala nas! To je ta uzajamnost i
prožimanje koji neizostavno dovode do slatkog završetka dana. Slatkog,
kažem... Hmmmmm.....
Emira Miličević
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ЈЕДНА НЕДЕЉНА ШЕТЊА
Недеља 22. септембар 2019. Фонтана Четири лава у Сремским Карловцима. 8,00. Један старији господин, две
даме, два млада господина, две ученице 5. разреда основне школе, два пса. Заједнички циљ; Хајдучки извор на
Фрушкој гори - једно од скровишта чувеног сремског хајдука Лазе Добрића.
Најкраћи пут. Асвалтом, долином Ешиковца, до улаза у Стражилово. Затим поред Чардака, долином Глибовца
неких 3км, докле вас води колски пут до подно каменолома чувеног „плавог„ пешчара, а затим наредни километар
авантура. Успон 150 метара кроз, у почетку нешто ширу долину препуну камења, која се затим сужава у јарак, или
пресахли поток, препун срушених стабала или трупаца који нису стали на самаре. Када ово савладате чека вас
свежа изворска вода са Добрићевог јесењег коначишта.
Ова група планинара ПСД “Стражилово“ одлучила се за други пут. Гребеном од Магарчевог брега до партизанског
пута па преко Шпаркасе маркацијом буковачког маратона до Хајдучког извора.
Прва мања пауза је на некадашњој граници Доњег краја и Швапске.1737 Арсеније четврти Јовановић Шакабента
новоди из Пећи и Северне Србије 50 породица који насељавају доњу карловачку махалу. 1739г. након пада
Београда под турску власт 51 породица подунавских шваба се насељава на узвишење изнад доње махале
формирајући своју заједницу Швапску која се касније прикључује у карловачку варош. Следи, а како би то
другачије било у Карловцима кад хоћете други правац, ако не изаберете асвалтни пут за Стражилово, оштар
успон и прво знојење. Убрзо следи још једна краћа пауза код Жагерове капеле. Марија и Јакоб Жагар су били
ктитори ове католичке капеле посвећене Св.Јакобу Апостоулу, израђене у неоготском стилу 1913 године, који се
ређе сретао у Војводини. Својом локацијом на овом узвишењу у многоме је капела подсећала на католичке
богомоље по Загорју, Међумурју и Словенији. То је запазио сценограф филма „Тито и ја“ па је и приказана на
филму, у оној сцени када негде у смирај дана доминира на врху, а група београдских основаца приближава се
Кумровцу.
Од капеле започиње потез Магарчевог брега који је добио назив јер је у турско доба био препуно магараца који су
овде слободно пасли. Иако их сада нема остала су ипак наша „магарећа посла“ да са обе стране пута у дужини
неких стотинак метара налази дивља депонију која на сву срећу нема органског одпада. Провлачећи се поред
старих душека и зидарског шута наилазимо на улаз у бункер, којих на овом војностратешком потезу има неколико,
а рађену су за време Краљевине Југославије. Са наше десне стране је долина Ешиковца (ешик = магарац) која до
пре четрдсет година је у своме подножју имала само винограде и брескварнике а данас је ту изграђено једно
предивно насеље. Изнад овог дела до гребенског пута су смештене викендице, воћњаци али и бројни парлози.
Највиша тачка на овоме атару је Симон брег на коме је постављен дрвени крст који још увек онако „најерен“
одолева зубу времена. У периоду прве екранизација са црнобелим телевизорима и програмом који је почињао
поподне овде, на овом уском платоу изнад Сремских Карловаца, који се према Дунаву нагло прекида оштрим
лесним одсеком, суботом и недељом, постаје главно излетиште карловачких породица због панораме. Од Каћа,
преко Ковиља, Будисаве...све до Тителског брега најмлађи карловчани су се упознавали са најближим насељима
у Бачкој, смештеним преко Дунава. Прича о пореклу имена овога брега, који се још називао и „Сандал брег“ је
тужна и везана за некога Симу кога су прогласиле комшије за „папучића“ а он немогавши све то да поднесе сконча
овоземаљски живот бацивши се у лесну провалију. Време нам дозвољава а и мало њих зна ову причу да мало
изменимо овај податак за нове генерације па нека буде Сима који се заљубио у једну ковиљчанку која је сваке
суботе, током лета, са оцем доносила лубенице на карловачку пијацу, а с јесени се уписала у Карловачку
учитељску школу, па недељом када је „велики поподневни одмор“ за девојке из конвикта долазила овде са својим
Симом да гледи свој Ковиљ.
Иако је био предиван јесењи дан због измаглице у даљини само смо
назирали Бешчански мост, стубове за брзу пругу, али су зато
доминирали бели торњеви нафтних складишта на обали Дунава код
Карловачких винограда. Након 20 минута лагане шетње улази у атар
Пуцавац. Назив добија по биљци пуцавац (пукнеж, пушина, трава од
урока) која је у изобиљу расла са обе стране пута. Када биљка почне да
расте у висину, на врху се образују округли пупољци који се отварају у
беле цветиће са мехурасто надувеном чашицом. (Када стиснете
чашицу при врху и ударите њоме по надланици, она пукне, одакле
биљци и име.) Да је наш излет био крајем априла или маја месеца онда
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се беру млади листови на приземним кратким стабљикама. Дугуљасти су, зашиљени, и имају плавичасто зелену
боју. Меки су и укусни, укуснији од спанаћа или блитве. Нису им потребни јаки зачини. Најбоље је да се искористе
за салате у којима могу бити и основни састојак. Ако се кувају, то треба да буде веома кратко – довољно је само
пар минута. У чорбе и варива се зато додају тек на крају. Рецепти за припремање једноставних и укусних јела од
пуцавца постоје у свим земљама Медитерана. Листови кратко продинстани на маслиновом уљу или маслу једу се
сами, или се служе уз омлете, рибе, месо. Такође су изврсни са тестенинама или пиринчем.
Спуштајући се благо доле од овога узвишења укрштамо се са путем који води из Ешиковца и залазимо у атар
Крстушевине. Са западне стране су бројне лепо очуване викендице а са десне виногради и велике површине воћа
где доминира шљива. Управо они нам овога пута недозвољавају да имамо лепшти поглед ка долини потока
Липовац и његовом најзначајнијем локалитету Мамутовој провалији (где су нађене кости мамута које су се дуго
налазили у карловачком музеју). За сам назив овога локалитета имамо два објашњења. Једно да су се ту
налазили бројни крстови над гробовима сахрањених војника аустријске војске која је учествовала у
Сланкаменачком боју са турцима 1691 године или пак од крстина жита које су денули само вешти и за то обучени
паори с обзиром на велику стрмину овог атара.
Када смо на педометру очитали 6,66 нашли смо се поред „зелене куће“ која својом карактеристичном фасадом
подсећа на графите БГ воза али је баш због тога добро упамћена од излетника који ту често праве паузу. Убрзо се
укључујемо на партизански (еугенов) пут. Поред одлично урађеног асвалта постоји са обе стране пуна око пола
метра ситним туцаником насуте стазе врло погодне за кретање. Код Шпаркасе, на којој се окупила већа група
излетника, укључујемо се у лепо маркирани стазу Буковачког маратона. Још један мањи успон па око тристотине
метара хода и спуст ка извору. На самом платоу испречила се велика, пала, храстова крошња која је „раширила„
преко целога пута. Погледамо ка основном деблу а оно на неких 4м. висине пружило ка небу бројне „шиљке“,
многобројне, као иверице комаде дрвета неједнаке висине, које су нас тог тренутка могли асоцирати на вешто
постављене замке од бамбуса северновијетнамских војника. Поред храста на неких пет метара исто „урушено„
дрво дивље трешње. Настављамо са бројањем. У неком радијусу од око 20 метара још шест, тако уобличених,
девастираних, дрвета липе, храста.....Ово није од неког новог метео чуда хидриног снопа громова. Овде се
ушетала „пијавица“ јер иста таква слика се могла пре неколико недеља видети на тополама поред обале Дунава
код Кишовог канала у Сремским Карловцима а сада посечена због трасе брзе пруге. Са овом, за сада малом
метео загонетком која се кратко задржала у нама, јер након десетак минута хода, спуштајући се стрмом, али
добро проходном стазом стижемо до нашег циља - Хајдучког
извора. Пријатна изворска вода све нас је освежила а нарочито
наша два верна четвороножна љубимца који су имали препуно
појило. Као и на приложеној фотографији не можете уочити
трагове земуница које су ту постојале до пре неких четрдесетак
година. А њихов „архитекта„ из 18 века је хајдук Лазар Добрић Лаза харамбаша из Нових Карловаца.
Хајдучија је била један од најтежих проблема са којима се
носила аустријска власт у нашим крајевима у 18. веку и војна и
цивилна. Међу Сремцима је још увек живо сећање на
хајдуковање Лазе Харамбаше, који је био “на гласу и по Срему и по Србији“ а кога је народ сматрао за свога вођу
и више слушао и за савет него самог оберштера у Митровици. Лазар Добрић алијас Лаза Харамбаша је рођен у
Темишвару а живео са женом Пелагијом у Новим Карловцима, који су у то време били још сасвим ново место,
насељени нашим живљем са Кордуна, Лике и Далмације. Аустријска је власт тешком муком успевала да одржи
безбедност у овим новим селима са становништвом, по речима једног савременог извештача “крајње дивљим и
непокорним елементом“. У том крају Срема одрастао је Лазар Добрић који је по занимању био опанчар. У хајдуке
одлази не желећи да издржи срамонту казну којом га је казнила месна власт. Прича се да је пребио сеоског
крчмара, а овај се пожалио капетану у Бешку. По капетаном наређењу, жандари га истуку а он обећа да ће
наредбодавцу дупло вратити. И би. На путу за Крчедин, Лаза са својим друштвом сачека капетана ,скине га с
таљига па удри. Како је и обећао. Дупло више. А након тога шта друго до одмете са другарима у шуму и
постадоше хајдуци. Ординирајући са својом дружином по воденој матици Дунава, Лаза Харамбаша ништа мање
није био опасан и на копну. Дунавске обале, познате аде, ритови и густе шуме биле су рај за скривање и бежање
од потера. Његова дружина је знала где да пристане чамцима, како да утекне аустријској речној флотили –
шајкама, како да допре до Сремских Карловаца и одатле низводно до Панчева. Лаза није признавао царске

страна 45
ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

границе, када га појуре Швабе, бежао је на турску територију. Из Срема је лако могао да оде у Бачку и назад у
Банат. Једно од његових најчешћих и најомиљенијих упоришта било је напуштено селиште Црвенка код
Батајнице, окружена тешко проходним ритовима за коју се говорило Црвенка је хајдучка тврђава“!

Затим ево га подно Сремских Карловаца. Тик уз десну обалу Дунав, на потезу Караш - Лака стаза, на самом уливу
потока Ђубрик у Дунав, код Просјаница, одакле се пружа поглед на кривину долазећег Дунава од Карловаца. А
преко извирује кроз врбак торањ Ковиљског манастира. Још једно Лазино „црвено утврђење". А када крене кошава
од Караша. Лаза са дружином преко Пуцавца, Бељешева и у Карјаковца па у шумовиту Фрушку у једну увалу где
је на средишњем делу каптиран извор из којег је увек уједначено цурила вода а са источне стране, налазиле су се
три, мање, већ раније припремљене земунице. Лазино станиште и скровиште за брзе препаде на караване који су
се од Банстола кретали тек израђеном трасом Еугеновог пута.
Хтели смо долином Глибовца да се спустимо до Чардака на Стражилову али сада јарак односно знатно
продубљено корито потока препуно је било попадалих грана, па се одлучисмо са већ познату трасу кретања.
Након кратког успона до партизанског пута скренусмо десно ка гребенском путу за Бранков гроб. Овога пута
нећемо се поклонити сенима нашег велилог песника него на локалитету Лукина липа скрећемо лево путем којим
се ређе крећу планинари и који ће нас одвести у долину ешиковачког потока до стазе подно успона за
планинарски дом. Ова траса за пешачење није препоручљива за време киша или када је подлога влажна, јер у
њеном завршном делу изразито је стрма пред силазак у поток, па ћете због ситног камења имати осећај као да
сте се нашли у неком сипару. Спустивши се, пред успон до Дома, правимо краћу паузу седећи на деблима
исечених борова. Поред нас пролазе бројни излетници да би нас један пар упитао „а којим путем на Бранков
гроб“. „Скенирајући“ њихову обућу дајемо им, поред објашњења да постоји и један пут са овога места којим се
може доћи, тзв.маратонски, да се врате до Чардака и крену добро познатом серпентинском стазом. Није прошло
ни двадесетак минута, а толико нам је требало до планинарског, да би смо добили опет исто питање, али наш
одговор је био малко другачији: “Бранков гроб је управо преко пута“. При силаску чератским гребеном наког 2км
пута мењамо трасу кретања и спуштамо се кроз Мрђанинов воћњак ка путу који нас по изохипси води до
винограда Института за воћарство и виноградарство, где смо имали прилике да дегустирамо неке нове сорте
грожђа. Брзо долазимо до првих кућа на Дудари и код Дворске баште се растајемо. Довиђења до следећег излета
од Карловачких атара до фрушкогорске шуме.
Борислав Стевановић
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XX ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Од 22 до 25 августа 2019. године одржана је традиционaлна спортскорекреативнa манифестација под називом Дунавске чаролије. Место
окупљања је наравно планинарски дом Козарица, у викенд насељу
Чортановци-Дунав, на Фрушкој гори.
Пошто је ово била година у којој смо прославили две деценије постојања
Чаролија, ред је и да се осврнемо мало на прошлост.
Све је почело 1999-е године. Две године раније стартовала је трећа
генерација инђијских планинара која је и данас актуелна. Кажем трећа,
зато што је ПК "Железничар-Инђија" у својих 70 година постојања имао
три празнине у свом раду, а после сваке те празнине стартовала је нова
генерација планинара, наследници оне претходне генерације. Тада млади
неафирмисани планинари, недовољно упознати са овим покретом, наше
прве кораке смо правили на, у то време, врло популарним и посећеним
слетовима железничких планинарских друштава. Ови слетови су имали значајну улогу утолико што су нам
усадили жељу да и ми сами будемо домаћини оваквог једног догађаја али је иницијална каписла био тадашњи, а и
садашњи; секретар Планинарског савеза Војводине, Миливој Ердељан. Биле су то године када је савез полако
стајао на своје ноге, после стагнације изазване кризом у земљи. И секретар је био новајлија у послу па је један од
његових основних задатака био да реанимира планинарка друштва тако што ће им предлагати и подржати их у
организацији њихових традиционалних планинарских манифестација. Тако се десило да су осмомартовски
сусрети на Змајевцу, Ноћни успон на Кров Војводине и многе друге акције настале у то време у Војводини,
уствари наши вршњаци са по којом годином разлике између њих.
Ердељан јесте иницирао али су Душан Поповић и Владимир Банић били идејни творци Дунавских чаролија. Назив
су измислили инспирисани Дунавом и планинарским домом Козарица који се налази на 200 метара од његове
обале. Прве године то је био мали скуп са 50, 60 учесника, скромног програма који није у потпуности оправдавао
назив акције. Већ друге године организацији се придружују Александра Стојиљковић, Марија Бодрожић. Игор
Ђумић што је удахнуло нови живот манифестацији и отворило врата за оно што данас знамо као Дунавске
чаролије. У прве две деценије постојања, много је људи прошло кроз организацију али ови горе набројани су
најзаслужни за то што је она опстала у најтежим годинама свог постојања. Већ следећих година имали смо
одбојку и фудбал на песку, стрељаштво, ноћну шетњу, оријентациони крос, планинско трчање. Са друге стране,
имали смо и групицу веома непријатних гостију који су, из само њима знаних разлога, буквално долазили у
Чортановце да би саботирали сав уложени труд. Овакав притисак, који је из године у годину био све јачи а
кулминирао би инцидентима, урушио је ентузијазам организатора који после 9 година постојања Чаролија,
одлучују да укину ову манифестацију.
Није шала, стварно је тако и било. Али, само на годину дана. Дунавске чаролије 2008 године званично нису биле
одржане. Незванично, првог викенда септембра те године извели смо преко 200 клинаца у Чортановце и
направили им страва једнодневну забаву у којој смо шетали, трчали, играли бадбинтон. Иако није била намера
дечије Дунавске чаролије су поново у нама пробудиле жељу за овом мултидисциплинарном манифестацијом и
тако се, годину дана касније, у измењеном термину али са ништа мање ентузијазма, Чаролије враћају на
планинарско небо Србије.
Први викенд септембра нам се тада чинио као добра идеја. Заметнули смо траг оним проблематичним гостима а
опет нам се отварала могућност да привучемо већи број омладинаца јер се акција одржавала на почетку школске
године. Следеће две епизоде остаће упамћене као најнепосећеније Дунавске чаролије, што је била директна
последица нашег убеђења да је почетак септембра идеалан термин за нови живот. 2009-е клуб је прославио једну
деценију постојања Дунавских чаролија а на тродневној прослави учествовало је десетак чланова нашег клуба,
пет, шест Вршчана и оне две јадне девојчице што су по највећем пљуску дошле да учествују на планинској трци,
која се на крају није ни одржала. Била је то година у којој смо чак и најгоре официјалне мајице имали! Разнобојне,
са рукавима или без и принтом који је у теорији личио на добру идеју али је у реализацији био катастрофалан.
Мајице пре и после ове још увек се носе али ова јубиларна негде је затрпана и само захваљујући статусу
"историјског експоната" није се претворила у крпу за брисање пода. Мада, кружи легенда да се једном годишње, у
јеку туристичке сезоне, обалама црногорског приморја завиори један примерак овог конфекцијског производа.
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Него, да се вратим на главну тему. Није проблем био у лошој организацији, ништа се ми мање нисмо потрудили у
септембру као што смо се трудили у августу, него су то биле године када су временске прилике биле нормалне;
није било пролећа у јануару, тропских температура у септембру, него тродневна киша, како и доликује једном
септембарском викенду. Зачудо, ми из организације данас на те неуспешне дане реанимације Чаролија, гледамо
са симпатијама. Добро смо се проводили под војним шатором, имали пуне буриће освежавајућег напитка и
оранију квалитетне хране, а успели смо и да сви заједно пређемо Чортановачку трансверзалу а да нисмо
промолили главу из шатора!
После неколико неуспешних година које би и Гучу нокаутирале, ми смо се вратили у пуном светлу и старом
термину. Све оно што је чучало годинама сада је испливало на површину и наш полетни ентузијазам и потиснути
организациони таленат експлодирали су попут најспектакуларнијег ватромета. Чаролије не само да су повратиле
стару славу, већ су се уздигле још више, искачући из уских оквира планинарске акције, у коју нас и данас гураји и
на који ми и данас пристајемо, иако је јасно да је ова манифестација много више од класичног планинарења.
Разноврсност програма, до тада невиђена а и данас непревазиђена, били су главни разлог због којег смо сваке
године бележили све већу посету. Да се разумемо, нису то неке баснослословне цифре али сакупити 500, 600
људи у четири дана програма, на локалитету давно заборављеном од туриста и викендаша, са лошим прилазним
путевима и све горим саобраћајним везама, при томе још несхваћени од колега из многобројних планинарских
друштава који у великој већини нису доживљавали Чаролије као планинарску акцију, па то не да је успех него је
подвиг вредан сваке похвале. (Пар тривија: да ли знате да је у стара добра СФРЈ времена викенд насеље
Чортановци-Дунав, било једно од омиљених излетишта? Да ли знате да су се првомајски уранци на Козарици
прослављали по три дана а да је на њима учествовало и преко 1000 људи? Да ли знате да у последњих десет па
и више година не само да нема људи у Чорти него и југо носталгичари све ређе силазе доле чак и за Први мај? На
крају, да ли знате да су сада једини препознатљиви бренд са ових простора управо Дунавске чаролије?)
Спајањем традиционалних планинарских дисциплина попут оријентационог кроса, шетње чортановачком
трансверзалом и камповања, са музичким концертима, фестивалом планинарског филма, одбојком на песку,
такмичењем у спремању рибље чорбе, вожњом чамцима и кануима и на то још додајући све популарнији
планинарски трекинг и атрактивни брдски бициклизам, добили смо укусан и разноврстан производ за који нисте
морали имати планинарску књижицу да би вас заинтересовао. Септембарске кише не само да нису убиле нашу
вољу за поседовањем једне лепе спортско-рекреативне манифестације, већ су и скинуле прашину са идеја за које
нисмо ни знали да постоје а које су врло лако нашле своје место у редовном програму Дунавских чаролија.
И тако, дођосмо до другог јубилеја.
Дуго смо га најављивали, нешто краће припремали али га на крају сви дочекали. Да би се дошло до 22 августа,
морало се претходно обавити неколико важних задатака. Па да кренемо редом:
Сакупљање новчаних средстава - мукотрпан али неопходан посао који за циљ има затварање финансијских рупа
насталих услед велике жеље да нашим гостима пружимо максимално задовољство за минималну цену. Када вам
је приоритет вашег рада задовољство а не зарада, онда пара увек зафали, мада голо око човека који је дошао да
учествује у Чаролијама то не може да примети. Додатну потешкоћу је чинио велелепни поклон који није имао само
естетски значај већ је и обезбедио основне безбедносне услове на планинарском дому Козарица. Рушење старе
надстрешнице, која је нама незнаним чудом одолевала већ 15 година и постављање нове, стабилније, веће и
скупље коштала је али је и вредела сваког уложеног динара. Једино што је дошла у незгодном тренутку јер је
ваљало обезбедити довољно лове за реализацију програма Чаролија, али, преживели смо некако. Управо је
надстрешница била разлог због којег је штампач морао мало дуже да ради а печат који пут више да се лупи. И
због чега смо активирали наше чланове да у својим фирмама врло успешно лобирају за добробит Чаролија. Нису
то неке велике цифре али, када свако да по мало за оно што га можда и не занима, али да зато што му је неки
његов добар радник то препоручио и предложио, онда се скупи довољно. Мали корак за јаку фирму али велики за
манифестацију, да парафразирам НАСУ. Када томе додамо и робна спонзорства од редовних пријатеља и неких
пријатних изненађења за које се надамо да ће следеће године прећи у групу редовних пријатеља, онда можемо
бити задовољни и рећи да је финансијска конструкција некако затворена.
Сређивање стаза - наш проблем је што никад нисмо задовољни. Они који редовно долазе код нас на трекинг лигу
или бициклистичку трку, знају да се стаза увек промени бар за који километар. Учимо на претходним грешкама и
прихватамо добронамерне савете, због чега нам се и стазе мењају. Критична деоница ка Стражилову и назад
преко Велике Ремете, у потпуности је избачена. Кажу: "Контролор на кт Стражилово је погрешно упућивао". Ако је
тако, онда ћемо тај део да уклонимо. Критичан прелазак Банстола на коју су раније ишле велика и средња стаза
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кажу такмичари, уопште није наиван. У реду, средња стаза иде мало раније лево па ћемо избећи тај део а велика
нека иде туда док не смислимо неко друго решење. Бициклисти од Банстола иду кроз Дубоки до а та деоница је
толико неравна да су људи ломили и себе и бицикле у тих пар километара. Нема проблема, бициклисти од сада
иду преко Банстола асфалтом према Чортановцима па се поново уклапају у стазу, таман да избегну незгодну
деоницу. "Много асфалта, мало шуме", вичу сви у глас. Какав проблем, идемо мало дубље у чортановачку шуму и
крчимо три километара изузетне стазе којом нико није прошао у задњих неколико година. Ово последње нам је
одузело највише времена али смо решили. И вредело је сваке огреботине, сваког уједа комарца, сваког сата,
било да је у рано зору или у сумрак, проведеног у шуми. Коначно смо укротили Аглу! Додајте томе маркирање у
последњем тренутку јер траке нам и даље нестају са стазе па више не знам да ли да кривим такмичаре, локалце
или своју деменцију. Опкладио бих се да је трака било на том месту само два сата пре почетка трке?!
Кад све то прође, када се коначно спустимо у Чортановце, остаје још само мало места за поправке. А кад је већ
тако, нека XX Дунавске чаролије почну па да видимо јел' све функционише како смо замислили.
Четвртак, 22 август
Ове године манифестацију смо започели новитетом - Акција добровољног давања слободног времена. Почела је
она и који викенд раније али у четвртак и петак је ушла у своју завршницу. Намера нам је била да многобројним
пријатељима Чаролија, који су нам неретко указивали на пропусте и нудили своју помоћ око њиховог решења,
омогућимо да нам пруже конкретну помоћ и подршку тако што ће и сами бити део организације Чаролија. Посла је
било за свакога па смо мислили да ће овај део програма наићи на велико интересовање и одзив. Мислим, није
било разлога да сумњамо у то. Изузмемо ли редовне физикалце и неколицину сјајних новитета из редова ПК
"Железничар-Инђија", домаћина манифестације, бележимо укупно једног учесника акције добровољног давања
слободног времена али, учесника који вреди за петорицу. Човек
је долазио на Козарицу данима, стрпљиво крчио стазу,
направио победничко постоље, маркирао стазу, пружио
логистичку подршку, извршио још гомилу задатака које смо
поставили пред њега, и на крају стигао да одвоза бициклистичку
стазу, буде члан жирија ЧортаФеста а задњег дана коначно
побегне у свој тек купљени чамац и отисне се на пучину да га
више не би смарао. Не брините, вратиће се он поново следеће
године јер се није баш толико сморио, а вратићемо и ми
следеће године ову дисциплину јер, никад се не зна када може
да искочи неки добровљац коме није тешко да зарад добре
идеје, која чак и не мора бити његова, пролије коју кап зноја.
Истог дана, нешто пре мрака, започео је и програм X
ЧортаФеста. Дакле, имали смо два јубилеја ове године.
Међународни фестивал планинарског и авантуристичког
филма из године у годину има све бољу понуду али ће
му требати још много времена да привуче већ број
гледалаца. Десетак гледалаца по вечери није цифра са
којом се треба хвалити али нама који смо гледали било
је баш добро. Посебно прве вечери, где су били сви
услови да се оно мало публике смори и са све жиријем
побегне главом без обзира. Али, ни групица комараца
која је дошла на вечеру на Козарицу, ни филмски
маратон од преко седам сати који се гледа на дрвеним
клупама, нису успели да разбију позитивну атмосферу код расположеног гледалишта. Уз који освежавајући
напитак и визуелно допадљиво мезе, четвртак вече се испоставило као пун погодак и у потпуности оправдао
постојање ЧортаФеста као незаобилазни део програма Дунавских чаролија. Посебне похвале треба упутити
жирију, који су сачињавали филмски радници, искусни планинари и уметници из других грана, који је пажљиво и
стрпљиво одгледао све филмове а на крају, иако обезглављен јер се председник жирија није ни појавио, имао и
довољно снаге и концентрације да у равноправној дискусији изабере победнике у својим категоријама. Беше то
заиста сјајан ЧортаФест, са одличним филмовима и савршеним жиријем, уз напомену да треба порадити на
масовности (мада није одлучујуће). Пишемо плус и стављамо на "Must Do" листу за следеће Чаролије.
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Петак, 23. август 2019.
Петак поподне је само три дана раније личио на
катастрофу али је на крају забележен рекордан број
екипа такмичења у спремању рибље чорбе. Мала
ливада код извора била је препуна јер се ту сјатило
18 екипа са најмање 5 учесника. А међу њима, бар
четворо сигурних победника, што је информација
добијена из прве руке управо од оних који су знали
да ће да победе. Наравно, победа овде никоме није
била приоритет јер се све сводило пре свега на
дружење и тај је задатак у потпуности испуњен.
Прве три екипе по избору жирија добиле су
практичне награде али су сви заједно оправдали ово
такмичење и резервисали му место у сатници
следећих Чаролија.
Паста парти је идеја коју смо прошле године једва а ове године је никако нисмо спровели. Разлог је толико глуп да
га не вреди ни спомињати. На крају то је добра вест. Од сада, ако долазите на Чаролије у петак, дођите пуних
стомака, осим ако се огребете за рибљу чорбу, јер сада можете бити сасвим сигурни да пасте партија неће бити.
Добра је то идеја али због глупости не треба нарушавати углед оваквог догађаја.
Пре спавања, у петак увече смо се забавили уз солистички наступ локалног гитарског хероја. Улетевши као прва
измена за акустични трио који због болести свог лидера није могао да наступи, Ћуре је у потпуности оправдао свој
долазак у Чортановце и разгалио све оне који те вечери нису направили грешку и спустили се 200 метара ниже у
ресторан са лошом певаљком, већ су остали испред планинарског дома Козарица и уживали у квалитетној свирци
искусног музичара. (Узгред, у преговорима смо са директором ВТЛ-а да од следеће године сви такмичари који
дођу дан раније у Чортановце а проведу макар и пет минута у неком другом објекту који пропагира кич и шунд,
буде кажњен дуплом стартнином за трекинг лигу. Блага казна али може бити корисна за починиоца).
Субота 24. август 2019.
Изложба планинарске фотографије од ове године доживела је корисне измене. Сада су аутори требали донети
фотографије одређених димензија а жири је имао задатак да бира три најбоље фотографије а не најбоље паное,
како је то био случај претходних година. Овај нови приступ изложби је бољи јер оставља могућност ауторима да
излажу више својих дела и на тај начин имају веће шансе за освајање неке награде. Такође смо овим потезом
учинили да конкуренција буде већа јер је свака фотографија била такмичар за себе. Што се самих излагача тиче,
они су испоштовали процедуру, слали фотографије поштом или их доносили пре отварања изложбе а на нама је
било само да све пристигле фотографије изложимо у суботу ујутру, најкасније. Жири је брижно изабран, награде
припремљене а ипак је нешто затајило. Невероватна глупост је угрозила изложбу. Петак увече у журби око
припреме стартних пакета за трекинг лигу и бициклисте а у суботу ујутру у још већој гужви око припреме трке,
нисмо нашли једног човека коме је требало не више од пола сата да све фотографије покачи по зидовима
Козарице и на тај начин формира изложбу. Тако је један део фотографија био изложен, док је други остао на
столу, као неравноправна конкуренција коју ће мало ко видети. На срећу, три најбоље фотографије су изабране
поштено и регуларно. Жири се састао, прегледао и оне по зидовима и оне по столу и донео своју одлуку једнако
као да је и све било на свом месту. Изложба фотографија у оваквом формату је сјајна идеја и не захтева много
организационог посла. Глупост коју смо направили није
угрозила будућност изложбе али ће нас натерати да
следеће године озбиљније приступимо њеној реализацији,
утолико више што око тога стварно нема много посла.
Кану авантура, коју упорно из године у годину најављујемо
а за коју многи не знају да ли се одржава само на папиру,
јесте била одржана. Тај део програма је само за
одабране, за оне најхрабрије и за оне који у Чортановце
не долазе да се такмиче у некој од спортских дисциплина.
Кану авантура захтева цео дан и претходну озбиљну
најаву. Таквих је учесника Чаролија ове године било и они
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су као награду за своју одлучност добили сјајан провод. Легендарни Јоца Бушман не воли много гужву и зато ћете
га ретко видети на Козарици али ако стварно имате довољно авантуристичког духа да му се придружите у његовој
кану авантури, он ће вам радо бити водич. Зато, порука за све којима се ова идеја свиђа, немојте оклевати већ
одмах по доласку на неке следеће Дунавске чаролије, резервишите своје место у кануу који ће вас повести до
најскривенијих рукаваца овог дела Дунава. До сада се нико није вратио незадовољан.
Исти проблем има и чамџијање Дунавом. Људи једноставно не прочитају пажљиво наш допис који шаљемо
неколико месеци пре почетка Чаролија па долазе у Чортановце и траже вожњу одмах и сада. Некима смо изашли
у сусрет а некима нисмо могли јер једноставно није до нас. Договор нас као организатора и викендаша вољних да
врше услоге вожње је јасан - ми њима благовремено најавимо туру, они се одазову благовременом позиву.
Вожњe џиповима и туристичким бродићем нису никако реализоване а разлог већ знате. Кану авантура, вожња
чамцем, туристичким бродићем или џипом остаће у понуди али да ли ће доћи до њихове реализације зависи
искључиvо од стварне заинтересованости наших гостију. Овај део понуде Дунавских чаролија услужно обављају
викендаши из Чортановаца који желе да допринесу организацији Чаролија и који од свега овога немају неку
велику новчану корист, колико да покрију основне трошкове. Минимум што од нас траже је да им се јави
благовремено а све што ми као домаћини можемо да урадимо у вези тога, јесте да обавестимо наше госте о
условима учешћа у овим турама. Зато, када следеће године у нашем позиву за Дунавске чаролије, поново
прочитате ову понуду, немојте мислити да су то само пуста обећања већ се потрудите да се то и обистини тако
што ћете на време резервисати своја места у најатрактивнијем превозу који вам нудимо.
На спортске терене су први изашли бициклисти. Са
поносом могу рећи да је агресивна кампања на
фејсбуку уродила плодом. И да знате, ово што сте
били изложени на страници Дунавских чаролија
или трекинг лиге, није ништа у поређењу са
агресивношћу којa je испољена на десетак фб
страница намењених бициклистима. Рекордан број
бициклиста се у суботу спустио до Чортановаца да
отвори данашњи дан својом атрактивном и само на
први поглед лаганом трком. Њих 60 по пријавама а
верујем и који точак више, јер знам бар тројицу који
нису испоштовали процедуру пријављивања али су
бар испоштовали домаћина својим доласком. Стаза
очишћена, пробијена изузетно атрактивна деоница
кроз Аглу, избачени критични делови на којима су
прошле године људи ломили и своје кости и
бициклове, трка уредно пријављена шефу безбедности на градилишту па су радови били заустављени у проласку
бициклиста (а касније и трекингаша), спонзор Каприоло обезбедио богате практичне награде за победнике а
Туристичка организација Инђије финишерске медаље за све који пређу стазу. Расположење међу такмичарима на
високом нивоу, пасуљ са домаћим кобасицама полако почиње да се спрема и последњих пар километара до
циља његов мирис ће бити најбоља маркација... Па, шта је онда могло поћи по злу?! Због велике врућине, стазу
смо скратили за неколико километара а бициклисти су за тај детаљ сазнали на самом старту. Мислим, ко је могао
да ме чује шта им објашњавам. Стаза је по овом новом ишла до манастира Велика Ремета и враћала се одмах на
Извор Убавац, како су ишли и трекингаши. На њиховим картама је међутим био уцртан и манастир Крушедол а и
њихови трекови су ишли до манастира Крушедол. Дакле, онај ко није чуо последње инструкције на старту, а многи
нису чули, тај се нашао у великом проблему по доласку у Велику Ремету. Када нисте упознати са стазом, када на
карти имате једно а на терену нешто сасвим друго, када налетите на стару маркацију за коју нисте сигурно да ли
је уопште ваша али је у недостатку праве ипак пратите, онда грешке не само да су могуће него су неизбежне. На
крају су сви некако стигли на циљ, они задовољни су одмах обећали наставак дружења следеће године а
незадовољне ћемо то исто питати мало касније. Избушених гума, не зна им се броја али, оно што је најважније,
сви са главама на раменима. И што је исто тако важно, почели су да долазе и клинци са све родитељима који су
заједно са њима прешли целу стазу и ни једног тренутка се нису жалили што су направили који километар више.
Када сам после Чаролија срео једног омладинца који је био на трци он ми каже да су се мало губили али да им је
било супер а да му се тата сморио. То је чиста истина и оптимистична најава за будућност. Родитељи ће морати
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још коју годину да се смарају па када омладинци постану момци, онда ће моћи и сами да иду на стазу, док их
родитељи мирно чекају испред Козарице и уживају у свом освежавајућем напитку. После овог подухвата, како
онда озбиљно можемо схватити критике да је у пар наврата било тешко бицикли гурати?! Прошле године су се
људи стварно озбиљно исповређивали и због тога смо две критичне деонице заменили можда мање занимљивим
али свакако сигурнијим стазама. Мало су гунђали због пар деоница на којима је требало изгурати бициклове али
то је била мала надокнада за атракцију која им је одмах после тога следила. А и гурање је било занемарљиво. То
вам може потврдити пожртвовани ћале који је "апенцем" пратио свог малолетног сина целу стазу. Јесу дошли
међу последњима али су успешно прешли целу стазу и били веома срећни због тога. Осим те замерке која је
више била ствар физичке кондиције него грешке организатора, општи је утисак да је стаза била одлична.
Скривена иза назива крос кантри, она је у себи имала и озбиљне мтб деонице које су биле права посластица за
возаче. Ни мало наивна, разноврсна, прави тест за физичку кондицију и спретност возача, Каприоло
бициклистичка трка је оправдала сва очекивања и учврстила своје позиције у редовном програму Чаролија.
Пошто се слегла прашина од точкова, на стартну линију је стигло и око 200 такмичара Војвођанске трекинг лиге.
Званично, њих 190, незванично, бар још 20 људи. Таман колико смо и прогнозирали мада смо се потајно надали и
још већем броју. Задовољавајуће, обзиром на то да су се под капијом нашли углавном ВТЛ такмичари, док су се
ТЛС-овци могли набројати на прсте сакате руке. Не треба заборавити ни значајан број "независних" такмичара,
локалних тркача или једноставно љубитеља Дунавских чаролија које ћете ретко видети на редовним колима
трекинг лиге. У понуди три стазе 14, 23 и 39 километара, свака упицањена, уредно маркирана, покошена,
порушена стабла уклоњена, нове деонице брижљиво трасиране и раскрчене, са картонским путоказима на
критичним скретањима, 8 контролних тачака од тога две са санитетским обезбеђењем и са цистернама са водом,
два извора, 600 флашица и 20 балона, више врста воћа, декстроза, слани производи, финишерске медаље за све
који пређу било коју стазу, Дунав за крај да спере зној и прашину... Па ипак, овде смо имали највише пропуста,
због чега ВТЛ коло у Чортановцима неће остати упамћено по значајном подизању квалитета стазе и огромном
труду који је уложен у његову реализацију, већ као
најлошије организовано коло у сезони. Неколико
великих грешака је направљено и све су биле
почетничке. Еј бре, нама да се деси да направимо
неколико почетничких грешака!? Нама који се
трудимо да сваке године подигнемо организацију за
степеник више, који смо увели финишерске медаље
као стандард а не као спорадичну појаву, који
обезбеђујемо робне награде (мада не и ове године
због уситњавања категорија), који чинимо све да
такмичарима буде забавно и по доласку на циљ,
нама који стално и упорно обогаћујемо стазу са
новим детаљима и тако освежену је чинимо
интересантнијом и онима који су редовни учесници,
нама се десило да направимо неколико стварно
почетничких грешака! Прва грешка је било
отварање контролних тачака. Екипа је кренула

страна 52
ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

одмах иза бициклиста и почели смо са отварањем кт по редоследу. То је било у реду за бициклисте чија стаза и
јесте долазила до кт по њиховом правилном редоследу, али смо у тој трци са њима, заборавили да стартује и
трекинг лига а да мала стаза већ после неколико километара стиже до кт7. Тако се десило да најбржи на малој
стази и не овере своју прву контролу, што је изазвало оправдано негодовање код њих. На крају ће се испоставити
да је ово био још и најмањи проблем јер им је свима призната цела стаза тако да смо то некако успели да решимо
без већих последица. Много већи проблем је био на
кт8, где се сливају све три стазе + бициклисти пре
њих. План је био да управо због тога на овом пункту
буде највећа концентрација воде. Уместо тога, тамо
смо однели најмање количине воде, за чега имамо
веома мршаво и неприхватљиво објашњење нисмо довољно воде ставили у кола када смо
кренули да отворимо контролу! До Осматрачнице,
кт8, долазило се после неколико километара
отвореног простора. Температура тропска, нигде
дрвета да се сакрије и људи су једва дочекали да
дођу овде да би се мало освежили пре него што
крену у својих последњих 4 километара до циља.
Они који су први дошли су у томе успели и нису
много бринули за оне који ће тек доћи после њих.
Флашица од пола литре свакако није било довољно
за све учеснике а њихово бројно стање се драстично смањивало и због тога што су неки узимали и по две, једну
за испирање уста и пиће а другу за умивање. Ни наше младе волонтерке на осматрачници се нису баш снашле.
Гледале су како се вода троши али нису јавиле Козарици и тако се десило да један део учесника трке остане без
воде. И то у једном од најтежих тренутака на стази. Због оваквог пропуста се губи организација такмичења а то је
нешто што се ПК "Железничар-Инђија" последњем требало десити. Обезбеђене су довољне количине и то
квалитетне воде, спонзорство баш за ту прилику, али
због журбе смо направили глуп пропуст због којег су
сви такмичари који су наишли на ово непријатно
изненађење били разочарани у нашу организацију.
Велики је то ударац за нас као домаћине. Толико
велики да смо посрнули корак назад али ипак нисмо
пали. До следећих Чаролија имамо озбиљан
задатак да повратимо пољуљано поверење у
Дунавске чаролија. Овај проблем смо касније
решили допремањем додатних количина воде, чиме
смо смањили број угрожених такмичара и спречили
даље оправдане критике. Трећи проблем и није био
толико велик колико се неким такмичарима чинило.
На последњих пар километара гпс трек и мапа су
показивали да се иде још право, обалом Дунава,
али је маркација упорно водила горе лево.
Такмичари су збуњени, врте се, не знају где ће јер
слепо верују треку а ни на старту им нико није рекао
за ову измену. Није ни имао ко да им каже јер директор Жигић није био упознат а ја сам у време старта био на
терену. У прилог тврдњи да то није толико велики проблем како су га неки представили, говори опис стазе који је
свима био на располагању за пријавним столом и у такмичарским пакетима. Па и ако га нису узели, опет је здрава
логика на терену налагала да се крене лево и прати маркација јер је стаза коју нуди трек била зарасла и
непроходна. Заправо, овај трећи велики пропуст, кад мало боље размислим, могу сврстати у стандардни
инцидент када је трекинг лига у питању. Ту и тамо који километар више није ништа ново на стазама у
Чортановцима. Људи полако схватају да су наше стазе захтевне на више начина. Нису равне, једнообразне, оне
кривудају, изненада скрећу, неприметно се пењу и спуштају, нагло мењају структуру терена, из густе шуме
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изненада избијају на поља сунцокрета... Код нас није довољно да будете брзи, морате бити и пажљиви а то је
карактеристика која није толико изражена ни на једној
трекинг стази од Прибоја до Суботице. Још једна
врлина краси стазе у Чорти - код нас нема
истакнутих фаворита. То овој трци даје додатну
драж. Код нас млада нада трекинга и планинског
трчања Славко Панић одустане због грчева већ на
половини стазе, искусни Јурица Срејић прекине дуги
низ пењања на победничко постоље јер му је,
цитирамо га "било јако тешко", крај цитата, а
августовско сунце у виноградима истопи снагу чак и
актуелног ТЛС шампиона Ратка Максимовића. Исто
то сунце задало је велике проблеме такмичарима а
посада Црвеног крста је у суботу током дана имала
пуне руке посла. Забележено је десетак њихових
интервенција од којих је једна имала епилог у хитној
помоћи у Бешки. Срећом, ту је плажа на којој су
снимане сцене из култног домаћег филма Варљиво
лето '68 а Дунав још једном потврђује своја лековита
својства па ретко који такмичар оде кући
непромењеног мишљења да му је ово био последњи
долазак у Чортановце.
А кад смо већ дошли до плаже, ред је да посетимо момке из села са којима већ годинама сарађујемо на
организацији турнира у одбојци на песку. Ови вредни
омладинци неколико недеља пре Чаролија среде
плажу, покосе, почисте, донесу нове количине
песка, све у жељи да турнир буде што боље
организован. Десет екипа смо имали ове године.
Није рекорд али није ни лоше, бар оставља
довољно простора да све екипе одиграју више од
једног меча. Атрактивна дисциплина, на атрактивној
локацији остаје у другом плану због тога што је
измештена из центра збивања и због других
активности које се у одржавају у исто време, али
свакако завређује своје место у редовном програму
Чаролија. Са друге стране, када се уморни
такмичари управо пристигли са стазе, спусте до
плаже, они поред освежења у Дунаву, могу да
уживају у сјајним партијама које им пружају екипе на
такмичењу у одбојци на песку.
А док су неки трчали, возили бицикли или се бацали по песку вијајући лопту, они који су остали испред
планинарског дома Козарица, имали су прилике да буду пионири нове занимације Дунавских чаролија - пењање
по дрвећу. Удружење љубитеља пењања по дрвећу, на челу са њиховим председником Владимиром
Рашковићем, радо се одазвало нашем позиву на сарадњу и ето њих у суботу ујутру са све опремом испред дома.
Мало ко је могао да претпостави шта следи па им је у почетку било чудно што би неко дошао у Чортановце са
комплетном алпинистичком опремом?! А када је маса сконтала о чему се ради, реду није било краја. Била је то
показна вежба пењања по дрвећу у којој су се могли опробати сви заитересовани. Пењање по дрвећу је
атрактивна дисциплина која захтева мало авантуристичког дуга и снаге у рукама. Ако тога имате у довољној мери
рачунајте да ћете бити адекватно награђени - погледом са највише крошње дрвета на платоу испред
планинарског дома Козарица. Бесплатно и безбедно, све захваљујући доброј вољи наших нових партенера из
удружења. Добра вест за оне који нису стигли на ред или који нису ни сконтали о чему се ради, сарадња ће бити
настављена и следеће године.
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Ове године смо се око
музичког
програма
баш потрудили. За
петак
сте
већ
сазнали ко је свирао,
ускоро ћете чути и ко
је био хендлајнер у
суботу увече, али
пре тога да вас
упознамо са нашим
сјајним
ди
џеј
двојцем који је током
целог дана правио
штимунг за вечерњу свирку. Право са кт1 стиже
господин председник
ПС Војводине, који се овом приликом подсетио
свог старог заната.
Није било мештанина Дунавских чаролија који се
није
нашао
погођеним после сета домаћег и страног поп рок
сета
по
избору
Николе Бобића. Штета што су само неки могли уживати у овом носталгичном музичком путовању јер су многи
били на својим спортским борилиштима, што је ваљда сасвим довољан разлог да председник понови свој наступ
већ следеће године, можда у неком прајм тајму. После њега је наступио нешто млађи али ништа мање искусни ди
џеј Кока Коле. Локални грамофонски херој има мало више кондиције и музичких интересовања па је његово
наступ трајао дуже и био је обојен шаренијим нотама. То се одлично поклопило са долазећим такмичарима па је
расположење расло из минута у минут, да би кулминирало у вечерњим сатима, правилно темпирано за живу
свирку.
А док је четворочлана рок атракција полако излазила на
бину, наш вредни Фруља је већ организовао свој ноћни
оријентациони крос. Дисциплина изузетно атрактивна и због
терена и због термина остала је мало у сенци свих других
дешавања те вечери али они прави љубитељи овог спорта
знали су када и коме треба да се обрате да би учествовали у
кросу. Оријентациони крос није исто што и планинарска
оријентација и то они који се баве овом спортом воле да
истакну а ми као домаћини, волимо да се похвалимо да у
програму Чаролија миримо и једне и друге тако што им
свима дајемо по једно парче колача. Збуњеним викендашима вероватно није било јасно ко им се то у вечерњим
сатима врзма око куће али се двадесетак учесника баш лепо провело. Добра вест је да ове године у дисциплини
крос оријентиринг, од двадесет учесника, бележимо доминацију јуниора, за чега је најзаслужнији горепоменути
господин Фруља, човек који је на више начина уткан у организацију Дунавских чаролија и који је неизоставни део
ове манифестације. Уз непотребно подсећање да ће ноћни крос оријентиринг бити саставни део и следећих
Чаролија, нама као организаторима остаје још и задатак да мало боље маркетиншки испратимо ово такмичење.
Па, хоћемо ли сад коначно нешто и засвирати?! Политика Дунавских чаролија је да на свирци представимо
локални бенд који опет одговара нашем музичком укусу. За сваког по нешто али шунд и кич музика никоме! Џајв је
бенд са којим смо прославили пунолетсво Чаролија и баш због тога није био први на списку за наступ ове године.
Месецима тражимо одговарајући бенд. Посећујемо свирке по граду, пажљиво слушамо репертоар и гледамо да то
буде екипа из града. Мало да им помогнемо у њиховој афирмацији али и да они нас представе у најбољем светлу.
Џајв је испливао јер је значајно обогатио свој репертоар и једноставно нас приморао да их поново ангажујемо.
Искрен да будем, првобитни план је био да пре њих свира бенд који гаји диско музику али то се није уклапало са
нашим финансијским могућностима. Наравно, Џајв је са својим добро увежбаним наступом и харизматичним
певачем у првом плану апсолутно оправдао свој вишесатни боравак на бини у Чортановцима али, пошто изгледа
са њима имамо континуитет да се сваке друге године појављују, мислим да ће у наредном издању Чаролија доћи
до мале промене у музичком жанру који би у буквалном смислу речи могао представити грозницу (чортановачке)
суботње вечери.
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Недеља 25. август 2019.
Рехабилитација чортановачке трансверзале, која је од самог почетка била део Чаролија али је у последње време
стално у другом плану, започела је ове године. 25 учесника, углавном из Смедерева, обишло је део стазе која је
због радова на прузи морала да претрпи одређене измене. Без лажне скромности, стаза је одлична, углавном
кроз чортановачку шуму, уз обилазак природних и
историјских знаменитости (видљивих и оних
уништених недавним радовима) овог дела Фрушке
горе. Претходна молба Покрајини да нам омогући
улазак у Вилу Станковић није добијена па су
шетачи били ускраћени за ову атракцију али ћемо и
у следећим издањима трансверзале бити упорни у
добијању дозволе јер то наши гости заслужују. Па
ако капије Виле и остану вечно закључане за нас
обичне смртнике, опет имамо гомилу извора са
питком воде, споменик морнарима, римски каструм,
Костурницу, Аглу а у будућности вероватно и тунел
- јединих 800 метара хладноће и мрака у целој
Србији, који ће са изградњом нове пруге остати
доступни свима који желе да својим корацима
доживе све лепоте Чортановаца. Баш као што ћемо
и следеће године, последњег дана Чаролија, организовати обилазак трансверзале, исто тако се она може обићи у
било ком термину а да би додатно стимулисали шетаче, Планинарски клуб "Железничар-Инђија" уводи беџеве
који ће бити додељивани свима који успешно пређу целу стазу.
Сат времена пошто су шетачи отишли на стазу, на Козарицу је стигла повећа група шахиста из локалног клуба. Ту
су да наставе прошлогодишњу традицију одржавања шаховског
турнира у шуми. А таман сте помислили да у нашем програму
нисмо предвидели ништа занимљиво за пензионере и све оне
који се тако осећају, зар не?! Када су се придошлице спојиле са
осталим интересентима, испаде то још и добар турнир са око 20
учесника. И док су се они надмудривали за шаховском таблом,
ја сам се шетао по трансверзали са гостима и полако доносио
одлуку за коју ми није требала сагласност осталих чланова
организационог одбора јер је нисам имао ни када смо прошле
године вратили шах у програм Чаролија. Тако да знате за
следећу годину, што сте освајали медаље на шаховском
турниру, освајали сте. Кошта то нас нисте ни свесни колико. А
таман сте помисли да заиста на Чаролијама имамо и нешто
занимљиво за пензионере и све оне који се тако осећају, зар не?!
Три дисциплине су биле најављене у 10 часова. Шах је започињао своју лабудову песму, први оријентиринг тим је
већ старовао на својој стази а наш другар који се тако великодушно прихватио да организује слаклајн није ни
дошао. Ништа, сад пишемо минус за организатора а следеће године и не стављамо у програм манифестације.
И на крају, али не и најмање значајно, планинарска оријентација са 19 екипа од по три учесника. Има пар година
да смо у календару планинарске оријентације планинарског савеза Србије. Многима се то чини потпуно небитним
али није баш тако. Искрено, ово такмичење је прилично деградирано, вероватно због тога што се оријентиринг
одвојио од класичне планинарске оријентације па је оним "правим" оријентирцима некако "испод части" да се
такмиче у овом "примитивном" облику. То нисам ја измислио, то је само мој закључак на основу разговора са
људима који се баве овим спортом. Нама међутим не смета и да је тако. Планинарска оријентација је за нас
важна дисциплина јер привлачи потпуно нову екипу људи и попуњава празнине тихог недељног јутра. Какво је
такво је али Дунавске чаролије су домаћин једног кола државног првенства у планинарској оријентацији и то је
чињеница на коју смо поносни. Осим тога, има ту потенцијалних фанова Чортановаца који би се, када још мало
порасту и постану независни од својих планинарских водича, могли одлучити да у Чорти проведу и мало дуже од
једног недељног преподнева.
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Када се погасе сва светла на спортским теренима, када
цвркут птица коначно надгласа музику са разгласа,
када се шум таласа поново врати на Козарицу а на
ливади остане тек по неки папирић несавесног
кампера, тада почиње најбољи део Дунавски
чаролија. Има додуше још један најбољи део али он
је већ био у четвртак увече. Овај недељни је још
бољи. Најбољи је из више разлога, зависи од човека
до човека; једнима је лакнуло јер је све прошло у
најбољем реду, други се радују удобном кревету и
топлом тушу, трећи су толико исцрпњени да само
желе да побегну (и у том тренутку мисле да се више
никад не врате али током године тај осећај избледи).
Који год разлог био сви имају исти осећај учествовали су у организацији једне стварно велике и сложене манифестације и, ма колико им се у том тренутку
чинило да у томе нису уживали, ипак су задовољни што су били део тима који је на својим плећима изнео било
које, а поготово јубиларне XX Дунавске чаролије. Ове године је то задовољство можда мало мање због пропуста
које смо имали али свакако се огроман труд и огромна енергија уложена у организацију не могу оспорити.
Питајте у недељу поподне било којег члана организационог одбора Чаролија, да ли ће доћи следеће године и сви
ће вам дати исти одговор. У зависности од човека, зависи и колико времена треба да прође да би се његов
одговор променио. Једнима је довољно да се по завршетку посла отисну на пучину Дунава гуменим чамцем,
обиђу пешчани спруд и да забораве на сву муку кроз коју су прошли у претходних неколико дана. Други се
рестартују тек после недељу дана, када се поново виде са својим колегама на свечаној вечери поводом прославе
јубилеја. Трећима, обично онима који су већ деценијама у организацији, треба више времена, Понекад чак ни
годину дана није довољно за опоравак али их верност према клубу и љубав према Чортановцима спречава да
остану кући у време Дунавских чаролија. Свима њима велико хвала на труду који су уложили и који никада и
никако неће моћи бити надокнађен, Надокнада је једино у сазнању да смо творци једног лепог и несвакидашњег
догађаја. Неки ту награду покупе већ у понедељак после Чаролија а некима требају месеци и године, можда и
промотивни филм са Чаролија да их подсети да њихов труд није био узалудан и да је остао вечно забележен у
успоменама свих оних који су се тих дана спустили у Чортановце.
Мултидисциплинарна
спортскорекреативна
манифестација
Дунавске чаролије је догађај без
преседана.
Званично
планинарска акција, незванично
је много више од тога јер има
намеру да анимира што већи
број учесника. Због таквог става
нема много разумевања од
стране оних који заговарају
класично планинарење али зато
добија све више поклоника међу
онима којима је боравак у
природи, без обзира на то чију
чланску карту имају у свом
новчанику, најбитнији. Дунавске
чаролије постоје због људи који
воле Чортановце и људи који
желе да Чортановци живе и то је
разлог да се видимо и следеће
године.
Владимир Банић
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ПЛАНИНАРСКИ КАМП ЖУРКА
Дуже време се протеже прича и жеља у планинарском савезу Војводине да се покрене нека врста неформалне
активности са циљем окупљања млађе популације планинарске заједнице. Када би причали на ту тему
употребљавали би жаргон „журка“, касније смо покушали да пронађемо адекватан термин који би био примерен за
званичан назив а уједно и да најбоље описује сам догађај али без успеха. Па ето тако је и остало. Прихватио сам
се одговорности и ризика да покушам да идеју спроведем у дело те сам уз подршку свог клуба, ПСК Сириг, ове
године покренуо реализацију манифестације под називом „Планинарска камп журка“. Ово је био пилот пројекат да
испитамо да ли постоји интересовање планинара за овакав вид дружења и да видимо да ли једно такво окупљање
може да се организује тако да буде примерено планинарским кодексима а и у исто време довољно занимљиво
циљној групи.
Планинарска камп журка је организована током викенда од 31. 08. до 01. 09. 2019. Окупљање је почело у суботу
ујутру а последњи учесници су се разишли у недељу увече. Локација – планинарски плац на обали Јегричке, мали
природни рај, парк обрастао у младу шуму разноврСног дрвећа са уређеним простором за камп.
Како нам се није много гостију најавило помало смо стрепили колико ће бити учесника. Срећом већ око поднева
никло је десетак шатора а дечија граја и весела лица су оживели простор. Било је ведро време и пријатна
температура те су купање у реци, сунчање, вожња кајака и кануа били право уживање. Мноштво деце нас је
изненадило па је биоскоп на отвореном морао да промени репертоар, уместо планинарских филмова гледали смо
цртане филмове. Камп не би био камп без логорске ватре па је дружење настављено под светлом пламена. Када
су се малишани уморили и отишли на починак, наступа Ди-Џеј и почиње журка за оне мало старије. Журка није
трајала до дубоко у ноћ, агрегат је потрошио гориво и музика је стала таман када су сви били расположени за
одмор. Недељно јутро су једни искористили за пецање док су други поранили да припреме доручак за остале.
Дружење се наставља до после подне када смо почели да се пакујемо и уређујемо простор како би га оставили
како смо га и затекли.
На крају можемо рећи да је циљ остварен, дружење у овом облику је начин да се окупе млади планинари и на
један неформалнији начин проведу време и друже се. Пријатно изненађење су била деца којих је било много
више него што смо очекивали и заиста су улепшали догађај. Наравно да је било пропуста и превида али на крају
без и једног инцидента или повреде. План је да и следеће године организујемо сличну манифестацију на овом
или неком другом месту. Добродошли су клубови који желе да се прихвате организације журке за 2020 годину.
Никола Бобић
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PROKLETIJE
ili
NAJVAŽNIJE JE DA ŽIVIŠ PRE NEGO ŠTO UMREŠ
Eh, Prokletije, koliko teška reč za takvu nebesku lepotu...
Prokletije su kažu crnogorski Alpi. To je tačno, očaravaju kao i oni drugi, pravi..Spuštaju te na zemlju i kažu ti koliko si
mali i gde ti je mesto. Poenta tog očaravajućeg osećaja je što stojiš na oko 1000 mnv a ispred tebe gromada od planine
kojoj vidiš vrh od oko 2500 mnv. Uhhh..
Elem, krenusmo tako jednog četvrtka popodne nas osmoro iz kluba (sa dva automobila) da doživimo avanturu, zvanu
Prokletije. U Beogradu nam se priključi Žika, naš prijatelj iz Zaječara. Dugo, sparno popodne, ništa nam ne smeta. Pijemo
večernju kafu u Ušću i kasno u noć jedemo novopazarske ćevape (a kiselo mleko uz ćevape, uhhh... kao sladoled).
Dremamo u Andrijevici u dvorištu škole, ko u šatoru, ko u kolima. Čekamo da svane i krenemo put Gusinja gde treba da
se nađemo sa Somborcima (PD Celtis). Naime, mi smo gosti na njihovoj akciji. Većina od nas za mesec dana treba da
penje Triglav, pa je ovo pripremna akcija. Kaže Slavko (Šmit - naš vodič), da nas isproba, vidi i shvati naše mogućnosti
pre glavne akcije. Ovo mu dođe kao neka sporedna...daj mi Bože još ovakvih sporednih..
28. 06. - petak
Dakle, nađosmo se sa Somborcima tačno u 6h u Gusinju, popismo
kafu i krenusmo u veličanstvenu dolinu Grbaje iliti Grebaje do Eko
katuna Deljanin gde smo imali rezervisan smeštaj. Smestismo se i već
oko 8h po planu krenusmo (sa 1150mnv) na kružnu turu prema
vrhovima Volušnice (1879m), Talijanke (2034m) i Popadije (2057m).
Karaulu (1915m) ćemo u povratku, ako stignemo. Uživanje je bilo
prolaziti kroz gustu šumu, podlogom koja je uglavnom utabana i
stabilna. Kasnije preko cvetnih livada i najzelenije trave dođosmo do
vrha Volušnice i ostadosmo bez daha od prizora. Karanfili nam se
prikazaše u svom najboljem izdanju. Wooov... Izreckani kao cvet
karanfila a moćni i čini se nedostižni. Um nas vara...Gledamo moguću trasu sutrašnjeg uspona na Severni vrh i pitamo se,
da li je to moguće? Dok grebenom šetamo do ostalih vrhova, pogled nam je sve vreme prikovan za Karanfile. Osmesi na
licima i radost u srcu, ostaće zabeleženi negde u duši i bez fotografija koje napravismo.
Karaulu ipak nismo stigli da popnemo, ostavljamo je kao mogućnost za nedelju ujutro.
Toga dana prepešačismo oko 12,5km sa 1370m uspona i
isto toliko silaska.
Po povratku u smeštaj, Slavko nam drži kraću obuku u vezi
opreme koja nam je neophodna na usponu na Triglav.
29.06.- subota
U 7:00h ekipa, spremna i na okupu. Severni vrh je naš cilj,
danas. Kažu, teška staza. Orni smo da proverimo. Staza
kreće od smeštaja makadamskim putem, gde se na jednom
mestu odvaja na levo i skreće u bukovu šumu. Podloga
postaje sipljiva. Uspon je konstantan, šuma sve ređa i
izlazimo na jednu kraću zaravan. Vodič pravi, česte ali
kratke pauze, minut, dva, samo da dođemo do daha. Nema
tenzije, gledanja u sat i požurivanja grupe. Staza nas vodi do
ispod jedne usamljene stene, zvana Pečurka a mi je
nazvasmo Ajkulin zub (nije ni blizu). Nebrojeno vrsta planinskog cveća i pesma jednog slavuja je naša impresija na tom
putu. Pevaćemo i mi, ali u povratku... U nastavku prema Krošnjinim vratima sledi sve veći nagib, preko sipara a onda se
dohvatismo i sajli. Ruka ovde, noga tamo, pa još malo, malo dalje...da li mogu, pa moram...i stigosmo do Krošnjinih vrata.
I sad, dok ovo pišem stresem se od pogleda na njeno veličanstvo - Ropojanu (dolinu). Nazad Grbaja, napred Ropojana.
Dve lepote. Ali ne možeš da gledaš, visiš na sajli, gledaš gde treba da pomeriš nogu a i ćošak je tu... kao oko Vodotornja
(Zrenjaninci znaju šta je to) sa spoljne strane (što bi rekao Dragan Rusovac pre mnogo godina). Onda uključiš mozak i
rešavaš tehniku, impresije ostavljaš za posle...
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sedimo na pauzi i gledamo Ropojanu a ona se prostrla pa joj nema kraja.
Svih boja i oblika u njoj. Vidimo Maja Jezerce, najviši vrh Prokletija koji
se nalazi u Albaniji, pa onda Maja Rosit i još mnogo Maja (na
albanskom ova reč znači – vrh).U daljini prepoznajemo Kolate, Dobru,
Zlu i Ravnu. Penjala sam ih pre tri godine, isto u junu. Znači, prolaskom
kroz Krošnjina vrata, prešli smo na južnu stranu Karanfila. Teren je
takav da iziskuje veliku opreznost u kretanju do vrha, najvećim delom
uz stenu do gore... i tako se popesmo na Severni vrh 2460mnv. Za
mene je to bio veličanstven osećaj, verujem i za druge, jer se sreća
pipala u vazduhu. Krov sveta – mog.... a svet na dlanu. Uhhh, mogla
sam i da umrem od lepote... suzdržala sam se ovaj put ☺ Predah i ajde
dole. Svete moj, nosim te sa sobom!! Ekipa kompaktna, ispomaže se
na silasku, koji nije uopšte lak. Otpenjavanje je Slavkova zapovest.
Slušamo ga. A onda i zapevasmo pesmu o Karanfilu... Opet sajle, opet
ćošak od Vodotornja ali sad kontra... gde da stavim nogu, ne mogu da
shvatim...skoncentriši se... i klikne mi, tako je, samo polako i oprezno.
Dok nisi siguran, ne kreći. Do sipara je bilo tako a od sipara... (kuku si
ga Mitre). Klizi, gde god da staneš. Neko brže, neko sporije a ja
najsporije...pa nema veze, glavno da sam sišla. Odužilo se, nikad kraja, ali nema druge. Večernje Sunce obasjalo Grbaju,
pa je u povratku gledamo tako zlatnu. Do smeštaja dođosmo tek oko
19:30h, ali dobrodošli. Čekaju nas naši malci, Pavle i Nikola, koji
ostadoše da uživaju u čarima Grbaje i pešačenju do Gusinja.
Statistika toga dana 13,8 km i 1340m uspona i silaska. Dakle, statistika
ne govori o težini staze, samo naši umorni pogledi (noge neću ni da
spominjem). Zadovoljstvo je i pored toga, ogromno.
26.05.- nedelja
Naravno da ne idemo na Karaulu. Hedonizam, danas. Odlazimo do
obližnjeg sela Vusanja (poslednjeg na samoj granici Crne Gore i Albanije)
i tamo obilazimo ponor reke Grlje. Na tom mestu se planinska Grlja
stropoštava nekoliko metara u svoj ponor... a on plav, negde i svetlo
plav... ko bi rek'o obično je sinonim za ponor crna boja. Sve je na ovim
Prokletijama drugačije. Potom pešačimo 2,5 km do Savinog oka, Grljinog
vrela. Oko moje, plavo i zeleno... zabeležila Kaja☺
Na Alipašinim izvorima se rastajemo od dragih nam Somboraca. Mi bi u
Plav i na Plavsko jezero da malo brčnemo noge a oni do Magliča i
srednjevekovne tvrđave.
Plavska voda hladna i Sunce koje peče – reče nam ( ili Tina) da je došao
trenutak za povratak. Ali ne vraćamo se mi tako lako, malo u Novi Pazar
na baklave i tulumbe, malo na Maglič na kafu i tako nekako stigosmo do
kraja ovog putovanja.
Jednom je neko napisao: „Ko Prokletije nije video i po njima se penjao, taj nije ni naslutio šta znači biti opčinjen i zaljubljen
u planinu“.
Jadranka Kostovski
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TRIGLAV
ili
NEDOSANјANI SAN O TRIGLAVU
O Triglavu smo u jednoj maloj grupi maštali godinama i nikako da nam se poklope sve kockice... a hteli smo tu sreću da
doživimo zajedno. Prošlog leta zamalo da odemo. Sve je već bilo skockano, kada su nam prijatelji iz Slovenije javili da se
tog vikenda predviđa izuzetno loše vreme i da ako dođemo, nećemo ništa uraditi. Teška srca smo odustali. Bilo je kao da
si već zagrizao najslađi kolač, koji si morao da pljuneš. Dogovor je pao za sledeću godinu. U međuvremenu, grupa onih
što sanjaju o Triglavu se proširila na nas desetak Zrenjaninaca, jednog Zaječarca (nije pivo), jednog Vrščanina a bez
Novosađanke nismo mogli a ni hteli. Organizacija je bila Somborska, PD Celtis i Slavko Šmit kao vodič na terenu.
26. 07. 2019. - petak
Po planu, iz Zrenjanina smo krenuli mini busom ujutro u 4h, preko Novog Sada do Sombora, gde su nam se pridružili
Somborci, njih 7. Dakle, ukupno nas je 20 učesnika. Ubrzo prelazimo granicu sa Hrvatskom pa preko Osjeka, Virovitice i
Varaždina, dakle podravskom magistralom dolazimo do granice sa Slovenijom. Usput nas prati kiša, ali to ne utiče na
naše dobro raspoloženje. Brigu imamo u pogledu loše vremenske prognoze za taj vikend ali smo se dogovorili da idemo,
pa šta bude. Sreća prati hrabre. Tako je i bilo. Oko 5h popodne stižemo na Bled i Bledsko jezero. Slovenci ga zovu
Blejsko. Sunce sija na Bledu. Taman za dobru fotku. Zbog kašnjenja u putu, imamo vremena samo za po koju, i da u
marketu kupimo čuvenu Blejsku pitu. Delimo je u busu i sladimo se. Idemo do kanjona Vintgar, koji se nalazi u blizini.
Kanjon Vintgar čini tesnac ledene i bistre reke Radovne, nad kojim se nadvijaju stene 50 - 100 m visine. Tok reke
Radovne kroz uski klanac oblikuje brzake i slapove, završavajući s onim najvećim, poznatim pod imenom Vintgarski šum.
Duž celog kanjona vodi uska drvena staza duga malo više od 1600m, priljubljena iz stenovite zidove klisure.
Oko 20h stižemo u Kovinarsku koču, naš prvi planinasrki dom na tom putu. Domaćini su nam Goran i Damjana. On je
Zrenjaninac, pa je susret još srdačniji. Spremili su nam Kovinarski lonac - neka vrsta goveđeg gulaša sa povrćem. Pre
odlaska na spavanje proveramo opremu koja je obavezna na usponu na Triglav. Slavko sa puno strpljenja, pojedinačno
proverava svakog i namešta šta mu je potrebno. Umorni od dugog puta odlazimo na spavanje a već uzbuđeno mislimo na
sledeće jutro i predstojeći uspon.
27. 07. 2019. – subota
U 6h ujutro, ekipa je spremna, prepakovana sa opremom i svim neophodnim stvarima za odlazak do doma Planika na
2408m. Busom se vozimo oko 2,5 km do jednog parkinga, odakle vidimo da na uspon, dolinom Krme, prema Triglavu,
kreću i ostali planinari. Jutro je sunčano, pa nam razbija nervozu zbog predviđene kiše. U Kovinarskoj koči kažu, oko 2h
popodne će početi da pada. Nećemo o tome ni da mislimo. Dakle, krenuli smo sa tog parkinga na oko 920 mnv prema
domu Planika, gde imamo rezervisani smeštaj za drugu noć.
Odatle ćemo na Triglav, toga dana, ako se poklope više
stvari: da do Planike dođemo relativno rano da bi posle imali
još oko 5 sati vremena za uspon i silazak sa Triglava, da svi
u grupi budu psiho-fizički spremni za to i da nas vreme
posluži. Krećemo sa tako dobrom energijom, rešeni da
uspemo. Hodamo prvo šumom, stazom koja je mešana,
zemlja i kamen, ali je podloga dosta stabilna pa nije teško.
Uspon je konstantan, vodič nam pravi česte ali kratke pauze
za uzimanje daha. Jedna grupa Makedonaca nas prestiže.
Pozdravljamo se a svi srećni i radosni. Ne postoji bolje
mesto, na kojem bih bila tad... toliko je dobra atmosfera.
Pauzu pravimo na jednoj livadi, a onda čujem i vic. Kao,
pada čovek sa desetog sprata i negde oko petog, pitaju ga,
kako mu ide. On odgovara, za sad je sve u redu... tako i
nama. Sve je u najboljem redu, i kolona planinara u kojoj
svako zna svoje mesto i vodičeva priča na pauzama sa bitnim informacijama i planinsko cveće koje ukrašava put. Posle
ćemo da vidimo, kako će biti... A vidici se otvaraju, sive gorostasne stene, iznad zelenih šuma. Dolazimo do prevoja na
oko 2000mnv i raskrsnice puteva za nekoliko pravaca – domova. Do Planike odatle ima još oko 1h – uspećemo, krećemo
sa novom enegijom. I stvarno, kad smo mislili da neće skoro a on nam se pojavi – dom na vidiku, viče prvi ko ga ugleda.
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U Planiku smo stigli oko 12:30h. Odlično prolazno vreme. Nameravamo dalje, jer je vreme još uvek lepo. U domu smo
dobili informaciju da kiše neće biti do 5h popodne. Do tada smo već prevalili oko 9 km i prešli visinsku razliku od oko
1500m. Ipak, svi hoćemo dalje. I u tom trenutku na tom platou ispred doma u scenografiji oblaka, je zabeležena jedna od
naših najboljih fotografija po mom mišljenju (bar koje sam videla do sada)... potpuno nestvarno - spontano, a opet kao da
poziramo u pozorišnoj predstavi. Lica su nam prepuna sreće i nade... za srećan kraj...
Stavljamo opremu na sebe (pojas, kacigu i osiguranje za
korišćenje na sajli) i krećemo oko 13:30h. Prvo preko malog
sipara a onda se uvlačimo u stene. Dolazimo i do prvih sajli.
Kačimo se i tako se osiguravamo za bezbedan prolazak. Sve
to teče dosta sporo. Grupa je velika a i prethodni umor, ipak
polako uzima svoj danak. Presporo napredujemo... Nismo
zadovoljni. Jasno nam je da nemamo mnogo vremena do
najavljene kiše. Pokušavamo da se organizujemo drugačije
ali nam ne uspeva... Na vrhu Mali Triglav 2738mnv srećemo
grupu Makedonaca u silasku. Oblaci su se u tom trenutku
jako navukli i u svakom momentu već izgleda da će kiša
početi da pada. Imamo još oko 130 mnv do vrha i nešto
manje od jednog km... tako blizu a ipak tako daleko. Vodič,
donosi odluku da obustavi uspon i da nas radi naše
bezbednosti vrati dole. Treba i sići, po klizavim, mokrim stenama, o gromovima koji tuku neću ni da pričam... to nam je
jasno, jer smo usput videli nekoliko spomen ploča koje ukazuju na pogibiju planinara... Teška je ta odluka bila... srce bi da
ide, duša je već na vrhu, pogotovo što ga iz te pozicije vidimo kad se na momente oblaci razgrnu – Aljažev stolp na
2864mnv - a moraš dole... kako ućutkati sve u sebi, pomiriti se i odustati... svako na svoj način, (pa to se vežba... ja sam
već nekoliko puta) neko je i zaplakao od nemoći a neko ipak nije mogao da se pomiri sa tim i otišao na vrh. Veoma
napeta situacija, raskola u grupi, završila se brzim fotkanjem i još bržim silaskom nas koji smo tako odlučili i brigom za
onima koji su otišli na vrh. U početku mala kiša se do kraja pretvorila u jaku, sa iglicama leda koje su dobovale po nama. I
silazak se sporo odvijao, baš zbog dodatne opreznosti. Sajla je hujala elektricitetom, pa je svaki dodir bio neprijatan i
pored rukavica koje smo imali. Do Planike smo bili bukvalno mokri, do gole kože. Ulazeći u dom, primetismo i naše
drugare koji silaze za nama – ipak su uspeli. Popeli su ga.
Tužno je to veče bilo. Raskol, žučne rasprave, suze, razočarenje...sreća onih koji su ipak uspeli da se popnu, sudarala sa
tugom onih koji nisu... I nove odluke, pokušaćemo ujutro opet, ako bude lepo vreme.
Zamisao da na vrhu ženski deo ekipe obuče majice sa natpisom „kad porastem biću Sofija“ i tako se pokloni pred našom
Sofi, koja u osmoj deceniji života hrabro korača sa nama, nije uspela. Uradili smo to posle u trpezariji Planike. Sofija je
ćutke primila svoju majicu sa natpisom „ja sam Sofija“... ali to nije bilo to...
Otišli smo na spavanje, svako obavijen svojim mislima, da sanjamo i dalje san o Triglavu.
Što bi rekao Duško Radović: "Ništa što imaš ne može da te učini toliko srećnim, koliko može da te unesreći ono što
nemaš". A imali smo toga dana Mali Triglav i pogled na Veliki. Dodirnuli smo nebo u jednom trenutku! Malo li je? Ostao mi
je na srcu, taj greben i znam da ću opet zbog toga doći, jer sreća je treća!!! Imali smo toga dana i preko 1800 m uspona,
tačnije 1829mnv i 11, 4km u nogama. I nekima novo iskustvo – odustajanje... razumom... jer će Triglav uvek biti tu, a
važno je da i mi budemo tu.
28.07.2019. – nedelja
Jutro je u izmaglici, prema vrhovima se ne vidi ništa i odmah nam je bilo jasno da ponovnog uspona neće biti. Sada već
delimično pomireni sa tim, spremni za silazak, krećemo oko 6:30h. Opet žurimo, pre kiše. Ona nas ipak posle sat i po
stiže. U početku mala a onda sve jača. Silazimo sporo, pažljivo i u tišini. Još nismo preboleli. Do Kovinarske koče
dolazimo za oko pet sati hoda, opet potpuno mokri.
Rezulat toga dana je bio oko 10 km i 1567mnv silaska.
Domaćini nas krepe kafom i dobrim kranjskim kabasicama. Kući polazimo oko 13.30h.
Doći ćemo opet!! Moramo dosanjati jednom taj san o Triglavu!!
Povratak se odvijao istom trasom kao u dolasku, tako da smo u Somboru bili nešto pre ponoći a u Zrenjaninu posle 2h po
ponoći.
Pitanje na kraju glasi: da li smo bili srećni – mislim, pola, pola...
Jadranka Kostovski
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Sazidana od emocija, kamena i znoja

PREMUŽIĆEVA STAZA NA VELEBITU
Emocije? Šta su to? Da li moj poznanik, koji se sa bivšom ženom godinama sudio oko komadića zemlje, i na kraju, kad je
ona umrla od karcinoma i ostavila troje dece s kojima on nije znao šta bi – da li su to emocije? Ne, ne bih ja takve. Ili one
vragolaste, izazivačke: „Baš voliš muškarce? A, voliš i žene?“ Čemu to služi, ima li tu zavisti? Pa naravno, ali - zavist se
zaslužuje, i ja zaslužila... „Ko bira, masturbira“, reče Željko, i zajedno kažemo, uz namigivanje: „Da, sve volimo“, i
smejemo se opušteno, neopterećeno. Ne zavidimo. Prosto volimo.
Sedim tako sa Željkom i Damirom u kombiju na putu za Velebit i oni mi naizmenično, ili se ubacuju jedan drugom u misao
i reč, pričaju o krajoliku kroz koji prolazimo, o istoriji, geografiji, botanici, zoologiji, o svemu nečemu. Trudim se da
razumem o čemu to oni, pošto mi je skoro sve to nepoznato, i razmišljam koliko su nesebični i srdačni i kako dele
neverovatno lepe emocije, obogaćuju sebe, a mene sigurno. I, evo šta sam, između ostalog, saznala: Velebit je najduža
planina Dinarskog gorja; formiranje i rast planine započeto je pre 40ak miliona godina, ali je najjjača tektonska aktivnost pokreti i izdizanje planine iz morskih plićaka - započeta pre oko 23 miliona godina. Taj pritisak Afrike na Evropu, odnosno
uvlačenje i podvlačenje, nije prestalo, i trajaće i dalje.
Dakle, Dinaridi „rastu“ 1-2 cm godišnje, a to opet znači
da se i Velebit i dalje izdiže! Ne znam ko, kako i koliko
često meri visinu planinskih vrhova, ali, iskreno, tema
mi je baš zanimljiva i kad-tad ću joj se vratiti.
Sada smo na putu za Severni Velebit, pa ćemo priču
„skrenuti“ prema najmlađem nacionalnom parku
Hrvatske, proglašen kao takvim 9. juna 1999. godine.
Reč je o veličanstvenom kraškom krajoliku nastalom
usled otapanja karbonatnih stena vodom obogaćenom

ugljen-dioksidom, a sastoji se od različitih kraških
oblika, poput kukova, greda, stubova, žlebova, ponikvi
(vrtača), malih i velikih oblih vrhova. Osim površinskih
kraških oblika, voda je svojim delovanjem oblikovala i
čudnovate podzemne jame, spilje i kaverne. Jedna od
najpoznatijih jama – Lukina jama, tzv Trojama, dubine
je 1421 m, i trenutno je 14. na svetu po dubini. Otkrili
su je 1991. godine slovački speleolozi, a istraživanja
traju i dan-danas. Sve su ovo, i još mnogo toga –
poput bogatstva biljnog i životinjskog sveta, razlozi za proglašenje Severnog Velebita nacionalnim parkom.
Prvu noć na Velebitu nas 16 proveli smo u Planinarskom domu Zavižan, na 1594 mnv. Bili smo smešteni u dve
spavaonice sa krevetima na sprat. Iskreno, i ne sećam se kad sam spavala „gore“, ali kad sam legla „dole“, shvatila sam
da bih malo da promenim. Nešto mi na donjem spratu nije bilo dovoljno mesta za manevar - slobodan prostor po visini
između dva kreveta bio je baš skučen, te se ja prebacih na viši nivo, bilo je tu dovoljno mesta, a i pogled na okolne
krevete i spavače u njima je bio baš dobar. Rekla sam svima da slobodno mogu da spavaju, a ja ću već njihovo hrkanje i
sve ostale zvukove koje proizvode opisati u blogu, pa se možda i prepoznaju.
Jutro lepo, sunčano, nadahnuto. Noćas je padala kiša, bilo je i potmule grmljavine, ali sve smo to shvatili kao dobar znak,
pomislili kako posle kiše dolazi sunce, i složno se okrenuli na drugu stranu, prema vedrom jutru. Nakon doručka, priprema
i fotkanja krećemo u našu današnju avanturu. Naš vodič Željko nas još jednom upozorava na mere opreza kada su u
pitanju zmije otrovnice, odnosno pričamo uglavnom o poskoku. Poznato je da zmije ne čuju, ali osećaju vibracije, tako da
je naše da ispred sebe udaramo štapovima i tako ih na vreme upozorimo da stižu nezvani gosti i damo im dovoljno
vremena da se izgube negde među kamenjem i u travi. To kao u onoj narodnoj: došli divlji, oterali pitome. Još ćemo
ispasti divlji, ako gledamo iz pozicije poskoka.
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Najpre se spuštamo na 1477 mnv, do Velebitskog botaničkog vrta osnovanog 1967. godine na lokalitetu Modrić dolac. U
središnjem delu vrta nalazi se Balinovačka ponikva (vrtača), oko koje vodi kružna kamenita staza duga 600 m, pored koje
su zasađene brojne biljne vrste. Ideja osnivača bila je da biljno bogatstvo Velebita bude dostupno svima koji ovde dođu, a
ujedno odavde vode i staze na okolne vrhove – Veliku kosu, Balinovac i Veliki Zavižan. Kratko smo se tu zadržali,
nestrpljivi da što pre kročimo na Premužićevu stazu. Kao i kad sam prvi put išli na Tulove grede - fascinantan kraški
fenomen na Južnom Velebitu, i sada sam se okvirno
informisala i pogledala neke od fotografija koje govore i
prikazuju Premužićevu stazu. Ipak, u mom poznatom
maniru, to je služilo samo da u meni još više pojača
želju da dođem ovde, da sama steknem sliku o ovom
uzdužnom planinarskom putu koji prolazi vršnim
delovima severnog i srednjeg Velebita, i koji je u celoj
svojoj dužini 2009. godine zvanično zaštićen kao
kulturno dobro od nacionalnog značaja.

Stižemo do table koja nas uvodi u priču o Premužićevoj
stazi, a Željko nam reče da se duž cele staze, a mi
ćemo danas proći otprike 17 km od ukupno 57, biti još
tih edukativnih tabli. Mnogo je novih pojmova,
informacija, imena, ali fascinacija Stazom je kompletna
kad i nogom i misaono kročiš na nju. Tek kad vidiš
kako su ljudske ruke u surovu planinsku raskoš uklopile
stazu ne širu od 120 cm, na nekim mestima i nad
ponorom, počneš kompletnije da je doživljavaš i da se
čak i „prebaciš“ u neko tamo vreme i zamišljaš kako se
nekada tu živelo.
Premužićeva staza je nazvana po šumarskom inžinjeru
Anti Premužiću, koji je projektovao i organizovao
izgradnju staze. Radovi su trajali od 1930. do 1933.
godine i izvodili su ih radnici podvelebitskih sela, i sami
najviše svesni značaja ove saobraćajnice, jer je time
ostvaren pristup najnepristupačnijim, a ujedno i među
najlepšim delovima Velebita. Premužićeva staza nije
građena pomoću betona, cementa, specijalnih mašina,
već je primenjena tehnika suvozidne gradnje koju su s
kolena na koleno prenosili stanovnici velebitskog
podgorja. Staza prolazi kroz surov, divlji velebitski krš i
smatra se remek-delom graditeljstva. Ja sam spremna
za susret sa tom surovom lepotom i nisam više
sposobna da primam informacije, sad samo želim da
celim svojim bićem, svim svojim čulima, uđem u
tajnovite kutke Velebita i osetim kamen kako diše.
Kamen se menja, i za mene je živ.
Nastaviće se...
Emira Miličević
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OLIMP
1 - 2.dan
Akcija je počela polaskom iz Novog Sada u 6 časova. Putovali smo sa 4 automobila. Ekipa je brojala 16 članova. Putovali
smo autoputem kroz Srbiju i Makedoniju. Prvu pauzu smo imali na makedonskom veštačkom jezeru Mladost, gde smo
ručali i bili veoma zadovoljni uslugom. Nastavili smo put prema Grčkoj i smestili se u Leptokariji, mestu na obali Egejskog
mora. Prošetali smo obalom uz more i uživali u talasima i zvezdanom nebu.
Sutradan je osvanulo sunčano jutro i priuštili smo kafu na terasi apartmana, sa pogledom na veličanstveni Olimp. Imali
smo pred sobom celodnevno uživanje na plaži u talasima mora, plivanju i odbojci u vodi. Uveče smo pakovali rančeve sa
stvarima za trodnevni boravak u planini i spremali se za raniji počinak.
3 - 4 - 5 dan
Olimp je najviša planina u Grčkoj i dom bogova iz grčke mitologije. Nalazi se u Tesalijskoj ravnici. Na Olimpu se nalazi
značajni prirodni rezervat, zbog čega se ovaj masiv od 1983. godine nalazi na UNESCO –voj listi svetske baštine.
Uspon na Olimp započeli smo u mestu Prioni, koji se nalazi na 1100 mnv, gde smo ostavili svoja vozila. Posle
zajedničkog fotografisanja na vodopadu reke Enipeje, gde je dvoje planinara ostalo da uživa i pešači pored reke. Postoje
lepo uređene staze koje omogućavaju lako penjanje za sve koji nisu iskusni u planinarenju. U podnožju planine nalazi se
Arheološki muzej, i to u drevnom Dionu. Ovo je bilo sveto mesto Makedonaca, gde je Aleksandar Veliki prinosio žrtvu pre
nego što je krenuo da osvoji svet.
Krenuli smo put doma A stazom od sipara kroz borovu šumu. Planina je bogata biljnim svetom. Na njoj se nalazi više od
1700 biljnih vrsta, od kojih neke veoma retke. Uz put smo se divili svemu... drveću, cveću, izvoru, koloni mula koje su
nosile hranu i ostale potrepštine za dom na visini od 2100 mnv, a najviše uživali u oštrom vazduhu i prelepim pogledima
na šume oko nas. Napravili smo nekoliko kratkih pauza za okrepljenje i u dom stigli oko 16 časova. Smestili smo se u
zajedničku sobu, večerali i odmarali za sutrašnji uspon.
Jutro je bilo nestvarno... uz prelep izlazak sunca. Doručkovali smo i pili kafu na terasi doma i sa manjim rančevima, uz
veću količinu vode, krenuli put Olimpovih visina. Staza je i dalje puna sipara, vegetacija polako nestaje... prizori su
potpuno drugačiji, u daljini vidimo divokoze. Smenjuju se magla i oblaci, sunca je sve manje. Polako se približavamo.... i
evo nas, prvi vrh je osvojen... Skala na 2864 mnv. Popelo je svih 14 planinara.
Ovde jedna planinarka završava svoj put, ostavljamo rančeve i štapove i delimo se u dve grupe.... petoro vodi Goran Žigić
put Skolia, a za ostalih osmoro planinara put Mitikasa,vodič je Zvonko Molnar.
Najviši vrh Olimpa je Mitikas, sa visinom od 2 918 metara, njegovo
ime na grčkom znači „ nos“ i on je drugi najviši vrh na Balkanu. Rame
uz rame sa Mitikasom izdižu se Skolio (2 912), Stefani (2 909) i Skala
(2 866). Iako su ovo najpoznatiji vrhovi, na Olimpu ih ima na desetine.
Tačnije, visinu od preko 2 000 metara dostiže njih čak 46, a preko 1
000 metara njih 47. Najviši Mitikas je osvojen 1913. godine od strane
Christosa Kakalosa iz obližnjeg Litohora, švajcarskog penjača
Frederica Boissonasa, i Daniela Baud – Bovya.
Prema grčkoj mitologiji Olimp je dom dvanaest božanstava na čelu sa
vrhovnim bogom Zevsom, gospodarem neba i zemlje. Grci su smatrali
da se na vrhu planine nalaze kristalne palate u kojima bogovi žive.
Njih su sagradili Titani Kiklopi, a sva umetnička dela stvorio je Hefest.
Bogovi žive na Olimpu, dok na najvišem vrhu, Mitikasu zasedaju i
donose važne odluke. Zevsov presto se nalazi na vrhu Stefani, odakle
on ispaljuje gromove kao svoje glavno oružje.
Zevs je, inače, bio i veliki ženskaroš – ima mnogo ljubavnica, i
smrtnih i besmrtnih. Pored zakonite žene Here. A žena k‘o žena –
ljubomorna. Pa mu pravi scene i kažnjava svaku okrivljenu
izgnanstvom u Had. I nema mira ni među bogovima, ni na Olimpu,
gromovi često “tresu” planinu. Običnim smrtnicima planina je potpuno
nedostižna. Često je obavijena oblacima, pa je božanskom oku
nevidljiva.
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Tako kaže legenda. A stvarnost kaže, da nemamo puno vremena za uživanje, obzirom da su iznad Olimpa vremenske
prilike nepredvidive. Treba osvojiti njegove vrhove i potom slaviti i uživati. Ja sam bila čistač u grupi koja je penjala
Mitikas. Prvi put sam “metla” na surovom Olimpu. Sve vidim i doživljavam drugačije nego ikad pre. Ispred mene su vodič i
6 planinara sa skromnim iskustvom u penjanju po stenama. I posebno, Vladimir Ujfaluši, dugogodišnji planinar, glavni
organizator pešačenja sredom, koji u svojoj 73 godini života, penje drugi najviši vrh Balkana.
Iznad nas i oko nas, sve je gola stena. Sve vreme koristimo i ruke i noge. Tražimo najbolji oslonac. Zlatno pravilo – tri
tačke oslonca. Nije uvek jednostavno, jer nekad uspete da ugurate samo vrh cipele u steni. Trebaju vam i jake ruke. Na
nekim delovima se čeka duže, sve je više planinara na usponu, a mesta nema za sve. Po pravilu prvenstvo prolaza imaju
oni koji silaze.
Malo po malo i stižemo do pred vrh.
Osećam poštovanje i blagu tremu. Ali
treba usmeravati sve da misle da svaki
naredni korak, ne gledati okolo. I...evo,
vodič je na vrhu... još malo... pa ću i ja ! I..
onda, kao i uvek na vrhu... automatski
zaboraviš na sve teškoće pri usponu i
prepustiš se uživanju. Bogovi nam žele
dobrodošlicu! Osećaj je moćan, pogled
fantastičan. Fotografisanje... jedno po
jedno... pa zajednička sa zastavom
društva! I za trenutak... evo i sunca!
Ukazao se pogled... na Stefani, Skalu i
Skolio... i ostale članove ekipe na njemu!
Mašemo, pozdravljamo... SREĆA!
Povratak istim
putem,
povremeno
otpenjavanje..... spuštanje licem okrenuti
ka steni. Noge su svima umorne, treba ih
kontrolisati. Lako je izgubiti ravnotežu. I
dalje je sve, samo stena. Opet mimoilaženje... opada koncentracija. Vodič je u momentu nezadovoljan nedržanjem
rastojanja, a kiša počinje, stene su klizave. Oblačimo kabanice i nastavljamo. Samo da ne počne nevreme i grmljavina...
već smo pri samom kraju. Ekipa koja je sišla sa Skolia, pozdravlja nas i bodri.... i evo nas.... opet na Skali! SREĆA!!!
Čestitke vodiča!! I radost ... i Ponos!!!
Kratak odmor i krećemo dalje, dole prema domu, istim putem. Put je vrlo jasan, ima dosta putokaza. Magla se diže,
odlaze oblaci... obasjava nas sunce i prati celim putem. Prelepo. Srećni i zadovoljni, stižemo u dom na kasni ručak i
druženje uz društvene igre do gašenja svetla u 22 sata. Dom puno pruža, prilično je uredan, nudi hranu i piće, čak je i wifi
dostupan. Ima planinara sa svih strana, a najviše Grka, Bugara, Slovaka i Nemaca.
Narednog jutra, posle doručka, krećemo put Prionija. Spuštamo se istom, prelepom stazom kroz četinarsku šumu,
dugačkom 7 km od doma do parkinga. Pravimo kratke pauze i uživamo u silasku i pogledu. Sipamo vodu na izvoru i
uskoro stižemo na parking Prionia. Ovde smo se osvežili coca colom u kafiću... za pivo je bilo suviše rano... Jedan
planinar ostaje da čeka prevoz, a mi nastavljamo prelepim kanjonom reke Enipeje. Staza ide kroz četinarsko listopadnu
šumu, pored same reke. Stoga prija zvuk brzaka i slapova na reci. A o bojama vode, da ne govorim.... od zelene, plave do
narandžaste... često je presecaju drveni mostići. Voda je inače, pitka. Prolazi se pored ruševina starog manastira i
isposnice u steni.
Vrlo česte su improvizovane kamene klupe, za odmor. Između stena nam se prikazuje pogled na Litohoro i more. Ubrzo
nailazimo na Zevsova kupatila. Doduše, u ovom periodu, sa vrlo malo vode. Spuštamo se u Litohoro, prelepo selo u
kontinentalnoj Grčkoj, posle nekih 12 km planinarenja od Prionija, gde ćemo sačekati vozače sa vozilima. Imali smo
vremena i za “e vitamin”, nazdravljajući divnom danu. Uz odličnu organizaciju prevoza vodiča i Sašu Medovarskog,
raspoloženog da učestvuje u akciji, stigli smo u Leptokariju u kasnim popodnevnim satima, punih srca.
6-7 dan
I opet, dan počinje mirnim tihim jutrom, uz kafu, na terasi apartmana. Rezimiramo prethodne dane provedene u planini,
oduševljeni usponom i grupom. Predstoje nam dva dana odmora, kupanja, plivanja. Zadovoljni smeštajem, organizujemo
se oko ishrane, kupovine i pijace. Bila sam cimer trojici planinara, i odlično smo funkcionisali od jutra do večeri. Spremila
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sam im improvizovanu grčku musaku od patlidžana. Uživali smo u aperitivu... rakiji cipuro i domaćem rozeu. Pijačni dan u
Leptokariji je utorak. Pijaca na moru me uvek oduševi, ali ova je posebna. Odiše besprekornom higijenom, i velikom
ponudom povrća, voća, maslina i ribe. A o kozjem siru, da ne govorim. Izvrstan!
8 dan
Manastiri Meteori je skup pravoslavnih manastira u blizini grčkog grada Kalambake, u zapadnoj Tesaliji. Manastiri su
poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj posle
Svete gore. Meteori su na spisku kulturne baštine UNESCO. Oni su srednjevekovni spomenici kulture izuzetnog značaja.
Na oštrim liticama i vrhovima gromadnih stena, kao da su postavljeni na visokim stubovima i srasli sa kamenom, nalazi se
više manastira iz vizantijske epohe. Teško je objasniti i zamisliti kako su kaluđeri uspeli da sazidaju manastire na ovoj
visini. U manastirima su živeli kaluđeri - isposnici. Hranu i vodu dobijali su u spuštenim, na konopcu korpama od pruća, do
podnožja, gde su im meštani doturali hranu. Isposnici su čitav život provodili u ovim manastirima, koji kada ih čovek
posmatra, pružaju sliku kao da lebde između neba i zemlje. Zato su i dobili ime - Meteori! Da bi ovi manastiri bili dostupni
turistima za razgledanje, izgrađen je i za automobile prohodan put.
Ovog puta posetili smo dva manastira. Obišli muzeje u njima, od kojih je na mene najviše ostavio utisak, Muzej ikona i
hartije. Nije izostalo ni fotografisanje u manastirskim prostorijama i manastirskim suknjama za turistkinje. U povratku smo
posetili i ostatke srednjevekovne tvrđave u Platamonu, sa prelepim pogledom na more.
9 - 10 dan
Još dva dana odmora i uživanja u Leptokariji. Ponovili smo odlazak na pijacu, degustirali masline i vino... šetali i istraživali
i desnu i levu obalu mora od Leptokarije. Uživali u izlasku sunca, jutarnjem plivanju, šetnji kod ušća rečice u more....
kupali se i sunčali na obali od belog peska... u večernjim satima smo uživali u muzici i igri na smotri kulturno umetničkih
društava iz regiona. Organizovali smo grčko veče sa druženjem, u bašti apartmana, uz grčku salatu, slatkiše i vino.
Poslednjeg dana akcije, u povratku kući, posetili smo jedan od najlepših srpskih manastira, Prohor Pčinjski, u dolini reke
Pčinje. Nalazi se u šumovitim obroncima planine Kozjak, na levoj obali reke, u blizini sela Klenike, 30 km južno od Vranja.
Prema predanju, podigao ga je u 11. veku vizantijski car Roman Diogen, u znak zahvalnosti Svetom Prohoru Pčinjskom,
koji mu je prorekao da će postati car. Manastir radi kao kulturno prosvetni centar ovog kraja i u njemu radi bogoslovska
škola, prepisivačko - iluminatorska radionica i organizovano se uči ikonopisački zanat. Dolina reke Pčinje, u kojoj se
manastir nalazi, proglašena je za Predeo izuzetnih odlika zbog svojih prirodnih lepota. Zbog skoro potpunog uništenja
fresaka, 1488/9 godine, islikane su nove, rukom mladog freskopisca, koji je napravio prvo skice starih i na njih docrtao
nove freske, koje, uz sve ostale, i dan danas tamo stoje. Jedna od možda najprepoznatljivijih i značajnih je ikona
Sv.Prohora Pčinjskog sa scenama iz njegovog žitija, nastala 1871.g. Prvobitna crkva više puta je obnavljana. Sadašnja
višekupolna crkva, sagrađena je 1898.g, U oltarskom prostoru nalazi se grobnica Sv.Prohora Pčinjskog i monaška
kosturnica.
Olimp je zaista, predivno mesto za posetiti. Na njemu se pruža osećaj kakav ne može da se doživi nigde. Moćna prošlost
prošarana mitološkim pričama, kao i neukroćena priroda, sve to čini da je Olimp sjajna destinacija za uživanje. Stoga smo
mi, sa neizmernim zadovoljstvom i uživanjem, proveli desetak dana na mitskom Veličanstvenom Olimpu, sa ukupno
pređenih 39,6 km.... 2496 m uspona i 3366 m silaska.
Suzana Praštalo
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ДАН ПЕШАЧЕЊА
Планинарски савез Србијеје 14. септембра 2019. године одржао националну акцију "Дан пешачења - Србија 2019",
под слоганом "Србија хода!". Овогодишња акцијa је одржана на 94 локације у 62 града и општина у Србији и
бројалаје 17233 учесника!
"Дан пешачења" је релизовало 90 планинарских клубова и друштава Планинарског савеза Србије, који су и ове
године осмислили руте, средили пешачке стазе и активно учестовали у промоцији акције.
Планинарима се ове године придружио велики број школа, предшколских установа и појединаца свих узраста - од
најмлађих до најстаријих. Пешачило се шеталиштима, парковима, излетиштима, природом и планинама Србије.
Пешачке руте су биле прилагођене узрасту и физичкој спремности учесника, тако да се могло пешачити од 2 до
20 и више километара.
Планинарски савез Србије оваквим акцијама жели да подстакне и промовише здраве стилове живота, као и да се
пешачење претвори у стварно добру навику. "Дан пешачења" је забаван и једноставан начин да се у најбољем
друштву истражи радост ходања.
Будући да планинарство није само спорт већ и начин живота, Планинарски савез Србије је од ове године покренуо
кампању "Планине зову" са циљем промоције планинарства и планина Србије. Кампања је мотивационог
карактера са јасним позивом нашим суграђанима (пре свега младима) да се активно или рекреативно укључе у
активности Планинарског савеза Србије.
Планинарски савез Србије

страна 68
ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

страна 69
ПУТНИК број 108

Јесен 2019.

ВИСОКОГОРСКО - ЕКСПЕДИЦИЈСКИ УСПОНИ НА АРАРАТ И ДАМАВАНД
У периоду од 07. 08. до 22. 08. 2019. године, ПАК Мосор из Ниша је реализовао висикогорско – експедицијски
успон на врхове у Турској и Ирану: Арарат 5137 мнв, Дамаванд 5671 мнв и Точал 3960 мнв. Учествовало је 13
чланова од тога 8 из ПАК Мосора, 3 из ПК Каблар из Чачака и по један из ПК Железничар из Ниша и ПУ Абонис из
Бања Луке, Република Српска, БиХ.
Кренули смо са аеродрома Никола Тесла у Београду 07. 08. 2019. и преко Истанбула слетели у град Игдир на
западу Турске. Одатле смо комбијем стигли у Догубајазит, а после препакивања опреме и одмора кренули до
полазне тачке успона.
Арарат
08. 08. 2019. Првог дана успона кренули смо поподне са почетне тачке, село Ели на 2230 мнв, до базног кампа на
висини од 3350 мнв стазом дужине 16 км. Опрему су нам изнели коњи. Ноћили смо у шаторима.
09. 08. 2019. Одрадили смо аклиматизациони успон до висинског кампа на 4100 мнв. После одмора вратили смо
се у базни камп. При силаску је Весна Симић проклизала и изврнула зглоб па је даљи успон за њу био завршен.
После имобилизације зглоба транспортовали смо је до полазне тачке успона и даље до хотела у Догубајазиту.
Ноћили смо у шаторима.
10. 08. 2019. Кренули смо на успон до висинског кампа. Уследио је одмор и припрема за сутрашњи успон на врх.
Ноћили смо у шаторима.
11. 08. 2019. У 01.00 часова по локалном времену кренули смо на завршни успон. У 05.30 ч компактна група је
изашла на врх Арарата 5137 мнв, највиши врх Турске. Завршни део успона је под ледом (око 200 мнв) па су
дерезе биле обавезан део опреме коју смо користили. После кратког задржавања и фотографисања на врху екипа
је кренула назад. При силаску Александар Балабан је повредио колено па се уз помоћ дела екипе спустио до
висинског кампа. Касније смо колено учврстили еластичним завојима и силазак је протекао без већих проблема.
Нажалост и за њега је ово значило да је крај са успонима. Са одмором у сваком од кампова око 17.00 ч стигли смо
до села Ели, спуст од око 2900 мнв, а затим превозом до Догубајазита.
На Арарат се попело 12 планинара, чланова експедиције.
После једнодневног одмора у Турској кренули смо према Ирану. Обишли смо градове Маку, Исфахан и Техеран.
Дамаванд
17. 08. 2019. Село Полоур у Подножју Дамаванда је место где смо извадили дозволе за успон и одатле џиповима
кренули ка Гоосфансару на 3050 мнв, почетној тачки успона и месту где изнајмљујемо мазге за ношење опреме
до кампа на 4200 мнв. У камп стижемо после 4.30 ч и око 1200 мнв успона. Припремамо се за сутрашњи успон.
Ноћили смо у шаторима.
18. 08. 2019. У 04.00 крећемо на завршни успон. На око 4900 мнв Драгана Милојевић одустаје због здравствених
проблема. Лаганим ходом са честим паузама на врх излазимо око 13.00 ч. Испарења сумпора и велика висинска
разлика од око 1500 м овај успон чини веома захтевним. Кратко се задржавамо на врху и крећемо према кампу у
који стижемо око 16.00 ч. После одмора и опоравка ноћимо у шаторима.
19.08.2019. Ујутру након доручка крећемо према Фоосфансару а затим џиповима ка Полуру где добијамо
сертификате. Поподне стижемо у Техеран.
На Дамаванд се попело 10 планинара, чланова
експедиције.
Точал
20. 08. 2019. Врх изнад Техерана на 3960 мнв
послужио је као релаксација за све оне који су то
желели. Жичаром смо изажли на 3700 мнв и онда
успоном од око 260 мнв изашли на поменути врх са
кога се простире поглед на Техеран и Дамаванд.
На Точал се попело 8 планинара, чланова
експедиције.
Након одмора и кратког обиласка Техерана, враћамо
се преко Табиза и Макуа у Турску и преко Игдира и
Истанбула 22. 08. 2019. слећемо у Београд око 19.20.
Владислав Ценић
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Једна мало другачија прича

IN HONOR OF MY DONOR
Из велике љубави према природи, планинарењу и свом родном крају, Сандра Живковић (27) из Књажевца
покренула је планинарску акцију на
Тупижници у част свог непознатог донора,
годину дана након трансплантације
плућа која јој је одрађена због
погоршања болести коју има од
рођења, цистичне фиброзе. Те 2014.
године на Тупижницу се попела са
најближим пријатељима у октобру
месецу и желела је да тај дан прође
неопажено, без жиже јавности. На
Тупижницу је кренуло њих 20ак. Између
2014. и 2015. године Сандра је
одлучила да због предрасуда нашег
народа о завештању органа и
потписивању донорских картица акција
постане „јавна“ и у томе је подржао ПД
Бабин зуб из Књажевца.
Од 2015. године сваке године у септембру (а сада се већ усталио трећи викенд септембра, субота) у село Бучје
одакле се креће на успон окупи се преко 100 планинара. Те прве године било их је око 150, а сада, шест година
касније, ову планинарску причу подржи више од 300 планинара из пл. друштава широм Србије. Трансплантација и
планинарење су Сандру повезали са планинаром из БиХ који је имао трансплантацију бубрега, па се сваке друге
године успону придруже и планинари из Босне и Херцеговине.
Сваке године пре поласка на стазу, а из жеље да људи чују колико је важно да људи не сахрањују своје органе
већ да их завештају и некоме на тај начин продуже живот, учесници имају прилике да чују животну причу особе
које живи захваљујући трансплантацији
органа, а потом и представника
Министарства
здравља,
односно
лекара који се бави трансплантацијом.
Јер не постоји бољи начин да се свест
људи о тој теми мења, него да чују
уживо како неко живи док му живот
зависи од тога да ли ће добити нови
орган, а како након тога што је тај орган
и добио. Неупоредиво.
Сваке године на успону буде суза, али
и смеха. Суза – јер је немогуће остати
равнодушан на све те тешке животне
приче трансплантираних. Смеха – јер
на успону влада невероватна енергија. А
прошле године било је и просидбе. ☺ На
врху увек буде колача, а по повратку са акције у село Бучје одакле се и креће, наравно планинарски пасуљ.
Планинарски успон In honor of my donor осим меморијалног карактера има и хуманитарни и едукативни.
Хуманитарни – јер је сав приход од донација за мајице са логом успона намењен Удружењу за помоћ и подршку
особама са цистичном фиброзом Србије, болести коју Сандра има од рођења и која је у 21. години довела до
трансплантације и едукативни – јер људи имају прилику да чују приче трансплантираних и лекара који се баве
трансплантацијом и на тај начин едукују о важности донирања органа. Јер у шта год да верујете, оргaни у оваквом
облику вам након смрти неће требати и једини начин да ви или неко вама драг наставите да живите је управо
донирањем органа.
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Зашто баш Тупижница? Зато што је село
одакле се креће на успон родно село
Сандриног оца и зато што ту жели да
живи. Стаза на Тупижници је кружног
облика и дуга је око 12 км, са
разноврсним тереном од шумског пута,
преко гребена Тупижнице и сипара.
Није толико тешка, али није ни лака.
Али вреди доласка, јер се са ње пружа
невероватан
поглед
на
околне
планине, а посебно на „комшију“ Ртањ.
Успон званично организују удружење
„БУК“ и ПД Бабин зуб из Књажевца и
Удружење за помоћ и подршку особама
са цистичном фиброзом Србије из
Београда.
На трансплантацију органа у Србији
чека око 2000 људи. У Србији се раде трансплантације бубрега, јетре, срца и рожњаче, али не и плућа. Због
недовољног броја донора, Србија није чланица Еуротранспланта, међународне организације коју чини 8 земаља,
које међусобно размењују органе. Да би постала чланица Еуротранспланта, Србија мора да испуни бројне
медицинске и техничке услове, али пре свега мора да има минимум 10 донора на милион становника. Србија већ
годинама има 3. То значи да се органи пресаде само са 3 особе годишње, на милион становника. Пошто Србија
има 7 милиона становника, то значи да се на годишњем нивоу, само од 20ак особа се узму органи и пресаде
некоме коме живот зависи од трансплантације. Све док буде тако, многи у Србији неће доживети трансплантацију.
Поготово они који болују од цистичне фиброзе од које болује и Сандра, као и свих других плућних болести, јер ови
пацијенти више немају опцију да им трансплантација буде урађена на АКХ клиници у Бечу (где је урађена Сандри
и још 5 особа), нити било где другде.
И зато: Следеће године успон In honor of my donor биће одржан 19. септембра 2020. године. Позивамо Вас да
заједно одамо почаст особи чијим плућима Сандра дише и на тај начин ширимо свест о значају завештања
органа.
Сандра Живковић

