"ЖЕЛИМ ВАМ ПОТОКЕ ЉУБАВИ
БРДО МУДРОСТИ
И СНАГУ ПЛАНИНА.
ПРИРОДА ДА ВАМ ДАРУЈЕ НАЈЛЕПША ИСКУСТВА
А ДОБРИ ЉУДИ ИСКРЕНА ПРИЈАТЕЉСТВА.
КРОЗ НОВУ ГОДИНУ КОРАЧАЈТЕ СРЕЋНИ И ЗДРАВИ!"
Никола Бобић
Председник Планинарског савеза Војводине

МЕДИЈСКО СРЕДСТВО ЗА ПРОМОЦИЈУ ПЛАНИНАРСТВА, ОСТАЛИХ СПОРТОВА
НА ОТВОРЕНОМ И СВЕГА ШТО ИМА ВЕЗЕ СА БОРАВКОМ У ПРИРОДИ

Б р о ј 109, З и ма 2019/2020

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

Медијски средство за промоцију планинарства,
осталих спортова на отвореном и свега што има везе са боравком у природи
ПУТНИК

страна
1
3-9
10
11 - 12
13 - 16
17 - 18
19
20 - 22
23
24 - 25
26
27
28 - 29
30 -31
32 - 34
35 - 36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 -- 45
46 - 47
48
49 - 51
52
53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62
63
64
65
66

Зима 2019/2020
Тираж: неограничен број електронских примерака
Издавач: Планинарски савез Војводине
Уредник: Владимир Банић
Редакција: Миливој Ердељан, Александра Стојиљковић
У овом броју:
назив текста
аутор теста
Насловна страна
Сигуран корак 3 део
Исо Планић
Сећање на Јоцу Радоша
Мила Војновић и Душан Савановић
Са четири лава до Масне ћупе
Борислав Стевановић
70, 60, 50, 40
Борислав Стевановић
Сињајевина
Емира Миличевић
Maze Rage
Тихомир Војновић
Алпинизам - Дурмитор
Рајко Поповић
Пешачимо у природи
Миливој Киждобрански
На Крову Балкана
Емира Миличевић
Покрени свог змаја
Ивана Марковић
Динариди
Часлав Михајловић
Матерхорн
Рајко Поповић
Гребеном Сврљишких планина
Милан Мирковић
The North Face Eiger
Рајко Поповић
Бобија ултра трејл
Милан Мирковић
Стопама великих српских синова
Мила Миленковић
Windy Ridge
Јелена Попржен
Планинарски бал
Иванка Шврака
Маганик
Јадранка Костовски
Борски Стол и Велики крш
Мила Миленковић
Гарнавица
Миољуб Радановић
Покрет Одбранимо реке Старе планине
ОРСП
Планинско трчање и ја
Снежана Ђурић
Меморијал Михајло Кампош
Зоран Вукманов
Чврсница
Јадранка Костовски
Сопотница
Јадранка Костовски
Мини еко зона
Наташа Јанчић
Војводина на Високим Татрама
Гордана Рожек
Активности ПД Јелашничка клисура
Љубисав Стојановић
Биoково
Владимир Бобић
Дунавска трекинг штафета
Саша Милаковић
Војвођанска трекинг лига 2020
Планинско трчање 2020

Горан Жигић
Владислав Ценић

Следећи број Путника излази у марту 2020. године
Ваше текстове можете слати на мејл адресу gorstaci.indjija@gmail.com

страна 2

аутор илустрација
Горан Попржен
Интернет
ПС Војводине
Интернет
Група аутора
Емира Миличевић
Tribe Trails
Рајко Поповић
ПСД "Железничар" Н. Сад
Емира Миличевић
Ивана Марковић
Часлав Михајловић
Рајко Поповић
Милан Мирковић
Рајко Поповић
Милан Мирковић
Мила Миленковић
Горан Попржен
ПС Војводине
Јадранка Костовски
Мила Миленковић
Миољуб Радановић
ОРСП
Група аутора
Удружење "Пожели жељу"
Јадранка Костовски
Јадранка Костовски
Наташа Јанчић
Владимир Коварбашић
Љубисав Стојановић
Владимир Бобић
Бранко Чекић
Роберт Вуковић
Група аутора
Комисија за планининско трчање

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

СИГУРАН КОРАК
ТЕХНИКА ПРИПРЕМЕ, КРЕТАЊА И ВОЂЕЊА ПЛАНИНАРА
Поглавље 3

страна 3

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

страна 4

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

страна 5

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

страна 6

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

страна 7

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

страна 8

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

Наставиће се...

страна 9

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

СЕЋАЊЕ НА ЈОЦУ РАДОША
У четвртак, 15. 08. 2019. године, сахрањен је Јован Радош – Јоца.
Пре свега велики човек, а потом познат планинар од Триглава, преко
Сметова, до Шар планине. Можда му је љубав према планинама
уткана самим даном рођења јер, рођен је у Словенији (10. 9. 1955.
године); земљи изазовних врхова који су стално мамили његову
знатижељу. Због професије свог оца, као војног лица, често се селио,
да би основну школу завршио у Новом Саду, након чега уписује
средњу економску. Одмах је заволео овај град, нарочито оближњу
Фрушку гору и већ као основац постао планинар.
На самом почетку своје планинарске каријере у ПСД Жељезничар –
у, дошле су до изражаја његове особине да воли друштво и да
друштво воли њега. Његова способност анимирања људи кроз приче
о лепоти живљења у природи и са природом, којој си најближи ако
боравиш у планини, уродиле су плодом, тако што се све више младих
учлањавало у Планинарско друштво. Водио их је Јоца стазама
Фрушке горе, да би они те стазе упознали, затим маркирали, а касније
и уцртавали у прве планинарске карте. Жута, зелена, плава, црвена,
црна… Све боје су имале своју маршруту и своју причу која се
настављала сваким пређеним километром. У Планинарској школи,
држао је један сегмент предавања о опреми и понашању у природи.
Његове организационе способности довеле су до тога да се све више укључивао у рад органа управљања
друштва. Са тих позиција пласирао је своје идеје и бавио се њиховом организацијом. Тако је стекао надимак
Мудри или Умни, како се коме свидело. Важио је за особу која није склона физичком раду, као што су биле
радне акције нарочито градња дома на Поповици, али је знао да предложи и да организује, што су старије
структуре прихватале а млађе подржавале.
Најплодоносније Јоцине идеје биле су: Планинарски фрушкогорски маратон, Акција Пешачимо у природи и
прва Војвођанска експедиција на Мон блан 1978. године. Два мандата је био члан Координационог одбора
планинара железничара Југославије, затим два мандата председник ПСД „Железничар“, Нови Сад, као и више
пута председник организационог одбора Планинарског Фрушкогорског маратона.
Заснивањем породице, једно време планинарство оставља по страни, да би се посветио својој другој љубави
– туризму, отварајући сопствену агенцију. С обзиром да и у овој области важи: ја волим друштво, друштво
воли мене, и уз његове организационе способности и помоћ породице, обављао је овај посао веома успешно.
2000-те године се поново укључује у планинарство као закупац и обновитељ руинираног и девастираног
планинарског дома на Стражилову. Дом доводи у стање да се у њему може угодно осећати свако ко дође, и
уживати у стиховима Бранка Радичевића исписаним на зидовима велике и мале сале.
Све своје слободно време помаже планинарима и планинарским друштвима, материјално, организационо и
добрим идејама, које се тичу опстанка друштава у новој законодавној регулативи. Планинарско смучарски
савез Војводине га 2008. године, одликује Златном значком за допринос развоју планинарства у Војводини. На
жалост, ни једна значка не би била довољна да награди његову човечност и његов начин живота који је
рушио све баријере раздвајања међу људима по свим основама. У свакој прилици и на сваком месту
показивао је велику људску доброту, без обзира на евентуалне последице. Ово се нарочито односи на време
злих 90-их, када је помогао великом броју наших
планинара и другара из ратних подручја, не гледајући на
националност и порекло. Увек је тражио само човека у
човеку.
Његова емотивна страна испољавала се у умећу
уживања, мада није био хедониста. Знао је да ужива у
песми како отпеваној тако и изрецитованој, у тихим
звуцима гитаре и хармонике, у доброј капљици вина и
горком укусу пива и у распламсалој логорској ватри чије
варнице досежу високо у небо препуно звезда. Од 2008.
године и даље наставља активно да помаже
планинарство и организацију многобројних планинарских
манифестација. 2015. године, поново се активније
укључује у рад ПСД „Црвени чот“, као председник
друштва и ту функцију обавља до краја свог живота.
Његова емотивна страна, утицала је на одлуку, да у
„Црвени чот“ окупи и старе планинаре, које је упознавао
током
своје каријере. Била су то незаборавна
окупљања, у дому на Поповици, уз евоцирање успомена
и дружења „као некад“.
Мила Војновић и Душан Савановић
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СА ЧЕТИРИ ЛАВА ДО МАСНЕ ЋУПЕ
Видим да сте сустали уцајући прошлог пута по карловачким атарима па кад будете поново кретали онда
крећета са Четири лава а не од Четири лава- тако је правилно?!
Према тој препоруци и према најављеном програму за недељну шетњу, прву у месецу октобру, код фонтане
Четири лава, окупили су се Снешка, Зорица, Стевица, Борислав, Ђорђе, Бране, Хусак Золика и Давид и два
пса. Предвиђена циљна тачка Масна ћупа. Време прохладно, али пријатно за шетњу, повремено са кишом и
ветром.
Кренусмо по планираном времену у 9,30. Брзо остављамо за собом почетак горњекарловачке махале чију
основу чини улица Патријарха Рајачића и долазимо око 9,40 на некадашњу улазну капију у Карловце-Пивару.
Пивара је добила назив по некадашњој мањој фабрици пива у којој се доскора налазио Ловачки дом. Овај крај
се раније звао Горња капија јер је на мосту била варошка капија где се рампа затварала сваке вечери у 18
часова а они који би окаснили ноћили би са запрегама повише пиваре у механи. Испод мејане се налазила
чесма, до које се спуштало калдрмисаним путем, са једном лулом и појилишетм за стоку. Данас живе потомци
оних који су бринули о карловачким капијама (доња је била на Рудолфовој – гвозденој ћуприји) и носе назив
Капиџије.
Након краће паузе и узимање кишозаштитних пресвлака, настављамо шетњу и убрзо долазимо до највишег
узвишења на Пивари на коме су се спајале некадашње значајне саобраћајне раскрснице Царског и Римског
пута. Одлучисмо се за онај патинастији-римски, јер нас он води ка атару Ровине, које су свој назив добиле због
бројних клизишта што доводи земљу у „ровито“
стање. Нисмо дуго пешачили по античкој калдрми,
да би након 800м скренули улево, оставивши десно
римски пут да вијуга уз Дунав ка лимесима
западног Срема, јер нас овај води на прву контролу
– Жагерово језеро. Мајданско језеро формирано у
другој половини 20века у некадашњем Жагеровом
мајдану из кога се вадио, почев од 1902 године,
кристаласти кречњак црвенкасто сивкасте боје, који
је погодан као подлога за путеве и поплочавање
улица. У њега се улива Рашански поток и
атмосферске воде. Дубина која је повезана
првенствено са приливом атмосферских вода зна
да буде и до 20м.
Време пролепшава, вишак опреме се враћа у ранчеве, пријатан успон серпентинама до противградне станице
код Бајловог винограда. Краћа пауза тек да се провери квалитет по којег заосталог грозда. Настављамо
гребенским путем, некада врло коришћеним као најкраћом комуникацијом Буковац - Карловци, између Раше и
Загуљанца са једне стране и Заноша са друге ка Буковцу. Загуљанац (Доњи и Горњи) пружа се иза велике
Доке ка Великој Раши а име је добио по стрмом вијугавом, увек склиском „загуљеном путу“, док Раша (која се
дели на Горња, Мала, Велика, Средња, Доња) добила је назив од Рашани (Срби). Ту су се од средњег до 19в.
налазили мањи засеоци у којима су живели сиромашни Срби граничари. Они су се,уз краћу паузу до
стабилизације политичких прилика у Панонији, настанили на месту некадашњих римских стражарница.
Потврда су римски новчићи који бивају откривени сваког пролећа по орању неких њива на овом потезу од
„археолога аматера“. Друго објашњење је да је ту обитавао српски војвода Рашко који је као аустријски
најамник нападао Турке у Срему. У том „ослободилачком заносу“ у којем налазимо одговор за топонимије
овога подручја најзанимљиве име има потез – Занош. То је онај део атара кроз који протиче водом врло
издашни Заношки поток. Назив према легенди је да је у току једног од жестоких сукоба хришћана и
Турака,1716. године, међу српске јединице стигла наредба, којој су до скора и становници Срема били
највичнији - „браћо за нож“(занож - занош).
Дужа пауза уз панорамско разгледање Буковца,без обзира на временске прилике које су се погоршавале, уз
причу о његовом настанку до садашњег „препорода“. Издвојићу онај уводни део којим сам мојим
стражиловчанима испричао: “Прве припреме за Буковачки маратон имао сам током летњих месеци од 1960 до
1965 године. Оне су се састојале из преношење порука на релацији Сремски Карловци (улица Браће Анђелић
50) преко „контролних тачака“ Дока, Жагеров мајдан, Загуљанац, са циљем у Буковац у улицу Фрушкогорских
партизана 86 (кућа са гвозденом капијом, преко пута старта Буковачког маратона) Поповића - Тодина, одакле
је моја прабаба Марија. И назад па пређох око 8км. Поруке су писане на комаду штаницле (папирна кеса у које
се паковала роба купљена у дућанима), обавезно мастиљавом оловком због трајности (ваљда и значаја) које
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су упаковане у задњи џеп кратких панталона и два пута добро проверене да се неће извући. Једина усмена
порука која сам могао пренети, а да је незаборавим, је била када је неко од фамилије умро, макар кренуо да је
пренесем и усред летњег поднева а да припекло сунце неће утицати на такву вест“. Искористих прилику да у
овој причи исприповедам одкуда мој прадеда па баш за младу до Буковца. Али не само он, него и бројни
карловачки момци тог времена оженише буковкиње. Најчешће им је уз мираз придодата земља на потезу
Загуљанац што после неких стотинак година удадбе и женидбе знатно помери границу буковачког атара у
односу на карловачки ка северозападу. На основу ових података који говоре о Буковцу на крају 19 века које
нам је описао карловачки прота Василије Констатиновић, потражи смо одговор:
„Све потребе овога места подмирују
са пијаце карловачке и новосадске, а
вредне, Буковкиње опет сваки дан, а
особито недељне пијаце, доносе у
обе вароши од почетка до краја све
што овим пијацама треба преко целе
године, као: воће, смок, вариво,
особито у зимње доба. Народ се
носи чисто и уредно. Одело им је
планинско. Женскиње се краси
каткад и подужим низом злаћаних
дуката, више него у околини осталој.
Говоре лепо и чисто српски, а песма
им бујна и лепа. Младеж је веома
лепог раста, а и мушки и женски су
на гласу са свога певања. Понека
кућа у селу тако је чиста и лепо намештена, да би се и најбољи гост, ма из којег краја винуо Буковцу, могао
похвалити згодном боравку код тих гостољубивих домаћина, па би му се омилио станак. Ваздух је овде врло
свеж, прави планински. Људски век достиже дубоку старост, особито век жена. Селу се долази само са две
стране, од Карловаца, стазом и колима, и од Варадина подигнутим 1897. године, новим путем. У селу је доста
оскудица у пијаћој води. Најзнаменитији је извор у дну села од стране карловачког Стражилова. У околини су
знани извори: Вилина водица, Масна Ђупа, Ракин извор, Стубљина, Помукара, Бранчев бунар, Попов извор.“
Буковац је данас једно предивно место а да је тако сазнали смо из краће Снешкине приче која је овде дуги низ
година радила као апотекар.
Фрушкогорски гребени час ближи, час даљи, измаглица, кишица као да је утицала на смањење шетачког
расположења па се доноси одлука да се Масна ћупа обиђе у наредном излету. Можда погрешисмо јер у магли
која је долазила у таласима праћена кишом ромињавом, долазак до ње би деловало мало више
авантуристички, чему планинари увек теже. Преко Буковачких ледина и локалитета Војковица стижемо до врха
Авале (303м) а затим познатим путем до Дома где следи дужа пауза. Повратак преко Черата, Боцке до
Дворске баште.
Борислав Стевановић
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70, 60, 50, 40
Да ли би се као хроничар протеклих догађаја, кога добро познајете, уопште упутио у овакав подухват, да му
„заборавност“ средине, није пружила прилику да преузме бројне документе и изјаве из окружења у коме живи у
све оно што жели да исприча. Наравно, чак и када сам у овом случају аматер, располагаћу са доказима које ћу
преточити у својеврстан историјски документ. Имам своје личне доказе још од 1962 године, када сам први пут
узео учешће на једном такмичењу, виђења и сведочење других, које сам сакупио из текстове са годишњих
скупштина, часописа, билтена, расписа... Не желим да од понуђеног простора „Путник“-а претворим у
носталгични вапај за сопственом или мојих другара О- младости нити да тврдим да су два ОТ боља од целе
лиге. Проблем је што се поново показало да водећи људи српског оријентиринга не виде шире историју
развоја овога спорта код нас од само својих искустава, нити већих творитеља, од сопствених потреба.
Моје писање О- историје је мој лични чин и нисам желео комуникацију са другима него само са својим
погледима на ту историју. Рећи ћете препотентно. Само ми досадашње искуство то налаже.
Стварни догађаји временом или прелазе у заборав или постају успомене које је забележено фрагментарно.
Присећајући се нечега што се одиграло (ко зна када) неважни детаљи и неинтересантне ситнице бледе и
остаје само суштина. Сада то прелази у причу за поколења. Саслушајте само један њен део.
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Развој оријентационих такмичења у оквиру планинарске организације Србије и Југославије не разликује се од
развоја у већини земаља средње и источне Европе, јер га је планинарска организација већ 1949 године
преузела од ДТВ Партизан и развијала у форми екипних такмичења скоро 30 година, да би крајем
седамдесетих година, већина такмичења прерасла у појединачна по такозваном нордијском систему, који
данас носе назив оријентиринг.
Сматрајући да ова активност у природи може бити врло атрактивна за ангажовање младих, Планинарско
смучарски савез Војводине организује 29. Новембра 1949, прво оријентационо такмичење у Југославији.
Мада су планинари Србије још на својој скуштини 1949 године поставили себи задатак да раде на патриотскоодбрамбеном одгоју свога чланства, позив партије фискултурним организацијама на пољу ванармијског војног
васпитања народа и омладине, помогао је да се овај проблем још озбиљније проучи и правилно
организационо постави. Из тога је и произишло, као и у многим другим послератним делатностима да се
„одмах приступи извршењу задатака“.
А како је тај први задатак обављен сазнајемо од Драгољуба Остојића у једном тексту књиге Планинарски ехо:
„На дан „29 новембра“ Друштво (Фрушкогорски Венац) у заједници са Савезом бораца, организује прво
оријентационо - патролно такмичење у земљи, са картом и бусолом за кретање, проналажење контролних
станица, цртежом терена и описом пута и планинарског запажања свега интересантног у природи. Ово
такмичење, због своје свестране садржине, касније прихватају све наше републике, а у Војводини постаје
традиционално. ПСД “Фрушкогорски Венац“ у овом такмичењу осваја прво место. Као награду од Покрајинског
одбора планинара добија један велики шатор за таборовање. Због победничког успеха на овом такмичењу
нека друштва - ривали - у шали проглашавају „Фрушкогорски Венац“ „предузећем за освајање награда“.
Популарност такмичења брзо је расла. Она су саставни део програма слетова како на републичком тако и на
локалном нивоу, организована поводом Дана Младости, Дана Републике, Дана ЈНА или Дана Ослобођења
појединих места, где је планинарско друштво неговало овај вид активности. Оријентациона такмичења су
постала интересантна младима али и несумњиво корисна за развој планинара водича, спасиоца па тиме и
целокупне планинарске организације. Смисао и бит планинарске оријентације је у томе да се планинар научи
сналажењу на непознатом терену под разним околностима са и без прибора за оријентисање.
Начин на који су у почетку организована такмичења састојао се у томе да пријављене екипе планинарског
друштва стартују у одређеним временским размацима, где преузимају такмичарски задатак којим решавају
положај свих контролних тачака, или примају задатак до само одређеног броја контрола а када њих пронађу
следи задатак за следеће етапе и тако до циља. Постављени задатак је садржао више елемената: решавање
теста прве помоћи и ГСС и често са практичном применом на зато одређеном месту; гађање малокалибарском
или ваздушном пушком и бацање бомбе у мету; израда скица, крокија целе етапе или од задатих контрола;
опис пређеног пута; тест из биваковања и практично подизање бивака; проналажење контролних тачака на
основу задатих елемената. Наравно, задато је време преласка стазе као и време преласка етапа од КТ до КТ,
али и постизање најбољег времена између зато одређених контрола - брзинска етапа. У оквиру планинарских
оријенатционих такмичења основа је била извршити постављене задатак. Не „брзо га решити“ како су то
челници организације појашњавали, јер то не произилази из духа и суштине планинарства и планинарења као
таквог, у коме није био циљ такмичење у спортском смислу као постизање брзине и рекорда, него развијање
свих елемената планинарства.
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Почетком 1959 год. на Космају је одржана 5. Скупштина ПСЈ и првог Југословенског конгреса за физичку
културу. Оба ова велика и значајна скупа позитивно су оценили досадашње планинарске резултате, али су
истовремено истакли: „потребу да се темпо развитка појача јер се ушло у годину која ће бити свенародни
јубилеј. Широм земље прославиће се навршетак 4 деценије славне Комунистичке партије и Савеза
комунистичке омладине. То није свечаност само комуниста, већ целог народа, јер је он исписао у те четири
деценије најблиставије странице своје историје“.
Планинари Србије посветиће овом слављу своје првомајске излете, мајске смотре и походе младости,
седмојулске масовне одласке у планине и оријентациона такмичења, пролећне и јесење саборе и таборе,
своје трансверзале.
Закључци скупштине Планинарског савеза Југославије и Комисије за рад са омладином: “обзиром на све
спровођење оријентационих такмичења, потребно је сваке године организовати савезно оријентационо
омладинско такмичење са одговарајућим пропозицијама“.
Те 1959 године војвођанска планинарска друштва која су у оквиру својих бројних секција неговала и овај спорт
наступило је на десет оријентационих такмичења. Такмичарску сезону отворила су два зимска оријентациона
такмичења на смучкама и то на Змајевцу 15. 2 и 22. 2. 1959г. Финална трка овога вида оријентације, изузетно
популарне педесетих година код војвођана, одржала
се 28. 02 и 03. 03, на Поповици. Три првопласиране
екипе су се већ следеће недеље нашле на снежним
падинама Гобеље, Карамана и Јарма у борби за
најбољег ски оријентирца у Србији.
19 и 20 априла на Брезовици - Шара одржано је
оријентационо штафетно смучарско такмичење. Ово је
прво такмичење ове врсте у нашој земљи. Штафета је
састављена од три члана. Први - планинар који је без
смучки са ранцем прешао 3 км. Други туриста који је
на смучкама прешао стазу од 5км. Трећи смучар такмичар чији је задатак да претрчи стазу дугу 10 км.
Завршетак зиме и одлагање смучки, па гојзерице на
ноге, и на азимуте са картом и бусолом у шумском амбијенту. Од 5 до 8 септембра војвођански планинари су
учествовали на традиционалном сабору планинара Србије на Гочу где им је најзанимљивије било на стази за
оријентацију. Крајем септембра ће учествовати на оријентационом такмичењу „Меморијал Миловановича“ који
се одржао у словеначком месту Јасенице. За летње оријентационо такмичење за првенство Србије, наравно
поводом 4 јула датума „исходишта“ борбе против фашизма, а сходно закљуцима Седница, пропозиције
налажу да проналажење сваке контролне тачке доноси 100 бодова а непроналажење више од једне доводи до
дисквалификације. Среска оријентациона такмичења не врше дисквалификација за непронађену КТ али
негативни поени вам неће изостати ако не уђете под правилним и комисијски задатим углом на КТ или ако се
не крећете по „строгом“ азимуту од задате КТ до задате КТ. Добро урађен задатак екипи доноси по 30 бодова.
Одступање лево или десно од датог угла доноси губитак од 1 бода за сваких 5 степени. Не заборавимо кроки и
прву помоћ.
Без обзира на сву проблематку, на коју данас гледам другојачије, у том периоду када сам и ја био део тог
система такмичења, и омладинске такмичарске екипе ПСД „Стражилово“, када сам имао само једну жељу да
издржим са прекаљеним, данас би рекао оријентиринг трекингашима, тог периода, морао сам најпре у
друштву да савладам прву помоћ, разапињем шатор и цртам кроки.
Ово што сам вам навео и још бројна такмичења која су се одигравала широм Југославије, али без неких
„обојености“, била су најмасовнија првенствено на територији Војводине и Србије, довеле су да следеће
године стигне допис на ПСС и позив за учешће на међународно такмичење. Прво учешће српске
репрезентације на међународном такмичењу било је 1960 године у Бугарској у оквиру њиховог државног
шампионата, који је због учешћа још неколико земаља тзв “источног блока“, добио звучан назив "Куп мира и
дружбе". На такмичењу су примењена тадашња правила Бугарског савеза да такмичари носе ранац и
шаторско крило и решавају још неке елементе из топографије. Слично као на такмичењима у Југославији.
Тадашње правило Бугарског савеза за износ тежине ранца који је носио такмичар сениор била је 15 кг а
сениорке 12кг док је у Чешкој износио 5 кг и 2кг. Која је тежина ранца била на тој трци не знам. На жалост
немам податак о саставу српске (југословенске) репрезентације. Познато ми је име вође репрезентације
Србије, човека са којим са толико пута сусретао у ПСЈ и ПСС, једног од великана српског планинарства ,Жаре
Жарић из Крушевца, са којим нисам имао прилику да разговарам о овом великом догађају.
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Али, већ наредне године, Бугари контактирају скандинавце, прихватају основе правила њихових такмичења,
елеминишу планинарске вештине и 1962 одлазе на појединачно првенству Европе.
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Први званичан наступ српских оријентираца на међународном појединачном оријентационом такмичењу
припао је члановима ПД „Академик“ (Нови Сад), Ђорђу Вуковићу, Предрагу Затезалу и Фрањи Пекановићу,
које се одржало у Бугарској 1969 године. Овом историјском догађају предходила је једна од уобичајених
туристичких посета Софији, ради планирања нове планинарско
туристичке туре, где се у пролазу булеваром Толбухина наш знанац
сусреће са другом Котевим из Бугарског туристичког савеза. Из тог
сусрета и догађаја који ће уследити, лета 1969 године, донеће
историјску прекретницу у развоју оријентиринга у Војводини и Србији.
Тог посетиоца, легендарног војвођанског планинара и новинара, друг
Котев ће одвести на краћи излет у Велин, град где се одржавало
„оријентационо сустизање“ социјалистичких земаља под називом
„Дружба и мир“.
Наш посетиоц заједно са репрезенативцима Совјетског Савеза,
Источне Немачке, Чехословачке, Пољске, Румуније, Мађарске и
Бугарске, кренуће на тренинг са неком „чудном“ и „немом“ картом
размере 1:10000 да потражи
коју црвено белу призму. Тај
знатижељни путник „небеских
висина“, али и заљубљеник у
карту и бусолу,је нико други до
препознаћете
Радивој
Ковачевић
Фрајлих.
Први
часови кретања, како ми је
приповедао Радивој, ратне 99-е
беху „као у кошмару који те задеси с јутром након лудих сремских
ноћи“. Стално би одлазио негде даље од тражене контроле, па се
враћао, па опет мало боље загледао у ту „мутаву карту“ која и поред
мноштва цртица, изохипси, рупа, ама баш ништа није казивала. Није
наш прослављени ас навикао да контрола и контролор нису лепо
постављени код Перине пећине а може мало и пред сам улаз па они
што ређе дођу у Фрушку је и мимоиђу. Или, лепо поставити је на коти
303, Јагеровом извору, код кућице на Вилиној води или у шуми кестена
на Ваги. Ту је Радивој схватио колико су нас још увек планинарске
гојзерице у којима смо морали да се такмичимо, сходно важећим
правилнику, успоравале, колико су нам ноге тешке да кренемо трасом
којом су Скандинавци а за њима и многи други у свету, међу којима су
и наши суседи Бугари, Румуни, Мађари, одавно пошли. На том такмичењу у Бугарској, указао му се један нови
хоризонт и искрсло једно ново питање: Зашто не би смо и ми тако могли!? Зар не би смо и ми у нашем систему
екипног такмичења да у екипи од три члана организујемо и појединачно такмичење па би смо заправо у екипи
имали три „вође“ - три одлична зналца оријентације.
Исте године, с јесени пристиже на адресу ПССВ позив за појединачно оријентационо такмичење у Бугарској,
поводом прославе велике октобарске револуције, под називом „Куп Победе“. На пут полазе три некадашња
карловачка гимназијалца, Ђорђе Вуковић, Предраг Затезало, Фрања Пекановић, који уписавши факултете у
Новом Саду, придружују се новооснованом друштву „Академик“ 1968. године и доносе из свога места оно што
је красило стражиловчане - такмичарски дух за оријентациони крос.
У рукама ми је новембарски број студентског часописа „Индекс“ из 1969. који на 27. страни доноси чланак „Шта
ради Академик“. Из самог увода сазнајемо: “На нашем Универзитету постоји једно спортско друштво које
постиже заиста изванредне резултате на свим такмичењима на којима учествује, па ипак се о њему зна веома
мало, јер се из разноразних разлога налази некако на маргинама догађаја. Реч је о Универзитетском
планинарско - смучарском друштву „Академик“, друштву које је са шест година постојања освојило безброј
награда и признања на такмичењима од најнижег па све до највишег, савезног ранга, које данас окупља око
500 активних чланова, претежно студената Новосадског универзитета“. Аутор овога чланка Пера Деђански,
касније наше познато новинарско перо, можда тог тренутка није био ни свестан да је забележио једну страницу
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историје модерног оријентационог кроса код нас. А повод за писање је био њихов велики успех на
међународном оријентационом такмичењу: „Пре неколико дана на интернационалном првенству Бугарске у
оријентационом кросу, на планини Балкан, чланови „Академика“ Ђорђе Вуковић, Фрања Пекановић и Предраг
Затезало освојили су 12, 23 односно 25 место између 330 такмичара из више европских земаља. Успех је
утолико значајнији ако се има у виду да је прво место заузео званични европски првак, да је трећи,
трећепласирани на последњем светском првенству и да су се иза наших такмичара пласирали и познати
бугарски мајстори спорта“. А те године ова такмичарска тројка је постигла велике успехе на бројним домаћим
такмичењима: прво место на Првенству Србије на планини Радан, јула месеца; треће место на Меморијалу
Бјелашнице на Авали; прво место на општинском такмичењу Меморијал др Радивоја Симоновић на
Стражилову; прво место на Првенству Војводине на Вршачким планинама и пето место на Државном
првенству на Влашићу.
40
Долазимо до још једне велике и значајне годишњице - четрдсетгодина од првог међудржавног сусрета код нас,
двомеча Србије и Штајерске.
1979 година остаће забележена у историји оријентиринга као једна велика прекретница, јер се те године
удвостручава број такмичења, она постају изузетно масовна, војвођани су већ четврти пут на међународном
Етвеш Лоранд купу у Мађарској и други пут на највећем светском оријентационом такмичењу О- рингену у
Шведској међу 15000 учесника. Ипак највећа пажња посвећена је такмичењима у Међурепубличкој лиги, где
ПСД “Стражилово“ и Јосип Дућак бране прошлогодишњи наслов најбољих у држави. На чевртој седници
планинарских друштава који негују појединачну оријентацију састављен је календар за 1979 годину у одлучено
да се за лигу бодује 10 такмичења.
Последње коло ЈУ-лиге биће без српских такмичара. Тога дана, 28 октобра, они ће се окупити на Фрушкој гори,
и као такмичари и као организатори, где ће одржати најзначајније такмичење које је обележио ту 1979 годину Двомеч Србија Штајерска.
Са спортских страница листа „Дневник“ читамо: „У оквиру спортске сарадње између савеза АСКО - Штајерска
и СОФК Србије у недељу 28. октобра, на Рохаљ базама (Фрушка гора) одржаће се прво званично надметање
репрезентација Штајерске и Србије у оријентационом кросу. Селектор репрезентације Србије указао је
поверење и тројици војвођанских такмичара и једној такмичарки. То су Ђорђе Вуковић и Јосип Дућак из
Сремских Карловаца, Миле Стевановић из Нештина и Вељко Радовић и Милан Бачанац из београдског ДМБ
као и Дарјани Суботички из Куле која ће наступати у категорији сениорки. За сваку репрезентацију наступа 5
такмичара и 4 такмичарке који имају задатак да појединачно пређу стазу у најкраћем времену. У обзир за
екипни пласман узеће се резултати четворице најбоље пласираних сениора и тројице сениорки. Домаћин
овога сусрета биће планинарски клуб Нештин. Нештинци су ове године организовали најмасовније
оријентационо крос такмичење у Југославији - Дунавски куп, по општој оцени одлично. Поред сусрета
репрезентација одржаће се и јесењи „Дунавски куп“ у истим категоријама, као и такмичење пионирских екипа
од три члана“.
Карта за такмичење-петобојна размере 1:20 000 са еквидистанцијом 5 м, издање 1979, урађена према
нормама ИОФ-а. Такмичење спровела комисија у саставу: Предраг Затезало, Фрања Пекановић, Борислав
Стевановић, Ђула Шејпеш и Слободан Петковић
Резултати:
Сениори, М21А: Стевановић Миле (Србија)
55, 50
Хартингер Франц (Штајерска)
61,50
Хартингер Сеп (Штајерска)
65,14
Вуковић Ђорђе (Србија)
68,10
Тунауер Ханс (Штајерска)
71,31
Дужина стазе 7,6км ваздушне линије са 8Кт и успоном 280м.
Екипно: 1. СРБИЈА (Стевановић М. ВуковићЂ, Дућак Ј. Бачанац М.) 4:36:23
2. ШТАЈЕРСКА (Хартингер Ф. Хартингер С.Тунауер Х. Боеве Ј)4:39:35
Сениорке, Ж18: 1.Терлер Соња (Штајерска)
64,05
2. Ламер Елке
95,20
3. Хартингер Мариана
118,02
Дужина стазе 5,5 км ваздушне линије са 7Кт и 200 успона.
Екипно:1. ШТАЈЕРСКА
2:39:25
2. СРБИЈА
4:36:04
Борислав Стевановић
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SINjAJEVINA
Sinjajevina i nije neko cool mesto... Ovakav
zaključak bi mogao da se izvede iz proste činjenice
da jako malo ljudi zna za ovaj planinski masiv koji
je veoma slabo posećen, pogotovo ako se poredi
sa Durmitorom i drugim masivima u Crnoj Gori.
Meni je bilo dovoljno što sam videla brutalno dobre
fotografije sa planinske trke od pre nekih mesec
dana, i one su me izazvale da se upustim u ovo
vikend-planinarenje. Shvatila sam da je Sinjajevina
poput
žene
koja
poseduje
magiju
samozadovoljnosti, i ne teži da se svidi svima.
I noćno putovanje autobusom je za mene bio
izazov. Mnoge sam akcije propustila iz straha da
će mi penjanje posle celonoćnog putovanja biti prenaporno. Odlučih tako da te strahove gurnem u stranu; prosto za
njih nemam više interesovanja niti vremena. I, rekoh „mom“ vodiču Vladi Radivojeviću: „Piši me, idem“!
A, bilo je i magije u to subotnje jutro, 12. oktobra 2019. Prošli smo Đurđevića Taru, Žabljak, Šavnik, predivna mesta
meni već odavno i dobro poznata sa mojih mtb-putovanja i vožnji. Sada pronalazimo proširenje pored puta, izašli smo
iz autobusa i pripremili se za celodnevnu planinarsku akciju. Naš cilj je Vranova glava, drugi po visini vrh Sinjajevine,
na 2215 mnv. Evo, dođe i trenutak da se malo pobliže upoznamo sa ovim planinskim masivom u centralnom delu
Crne Gore: Sinjajevina je dugačka 40ak km i široka oko 15 km; okružuju je reke Tara i Morača, i planine Durmitor,
Bjelasica, Maganik, Moračke. Najveća je krečnjačka zaravan u Crnoj Gori i predstavlja površ visine od 1600 do 1900
mnv. Sa površi se izdižu planinski grebeni i njih nekoliko prelazi 2000 mnv (Babin zub, Vranova glava, Borova glava,
Veliki starac,..). Pretpostavlja se da su nekada davno preko površi Sinje (i taku je zovu) tekle reke, o čemu najviše
govori veliki broj dolina i njihova razgranatost. Sada ovuda reke ne teku, a Sinjajevina, bez obzira na nekoliko
nepresušnih izvora ali i onih koji leti presušuju, važi za bezvodnu planinu. Ovde nije došlo do karakterističnog
tektonskog nabiranja kao kod okolnih planina dramatičnih obrisa, nema većih šuma, i uglavnom je Sinja prekrivena
pašnjacima. Kako ću ja to doživeti, da li će mi se dopasti kao na fotografijama koje sam prethodno videla – jedva
čekam!
Jutro je hladnjikavo, ima i mraza, rose, idemo zemljanim
šumskim puteljkom, na sve strane nam se ukazuju pečurke, ima
ih koje su zbog svoje lepe crvene boje idealne za fotkanje, ali i
onih koje su idealne za odličan gulaš. Hm... Možda ih u povratku
neko i ubere... Neko ko će i da ih lepo spremi... Ko zna, možda
je moja želja dovoljno snažna, možda mi se i ispuni...
Nešto me žuljka u desnoj cipeli, otkud sad to, kako je to nešto
moglo da upadne u cipelu, nije mi jasno, ali me tera da stanem i
proverim o čemu se radi. Taman i da skinem višak garderobe,
jer temperatura raste a ugrejao nas je i brz hod. Skidam cipelu i
ne verujem – đon je počeo da se odlepljuje!! Naravno, ne čudim
se previše, mnogo su te moje Zamberlan cipele prošle, hvala im
na tome, dobro su me držale i nosile, uvek noga sigurna, suva,
ali šta sad – da li će izdržati današnjih 25 km Sinje? Nema mi
druge, već da nastavim i molim Boga da sve dobro prođe. Za
svaki slučaj prebiram po glavi i rezervnu varijantu: na nogama su
mi dva para čarapa, u rancu još jedan par.. Paaaa... videćemo.
Izlazimo iz šumice i susrećemo se s prvim impozantnim
stenama. S jedne strane je ponor, a mi nastavljamo malo jačim usponom kroz granje, pa opet u šumu, pa konačno
izađosmo na travnatu visoravan i brežuljke optočene kamenjem i žutim busenima trave. Učini mi se taj prizor kao da
sam u sred riznice najdragocenijeg blaga, a kad smo naišli na padinu ukrašenu crvenkastim cvetićima, taj se doživljaj
još više pojačao. Dolazimo i do prvih katuna i jezerceta na kojem se verovatno napaja stoka. Uglavnom je sve
napušteno, velika je „selidba“ stoke, i sitne i krupne, već obavljena jer u ovo doba godine ovde zna biti veoma hladno i
uveliko padnu prvi snegovi. Sada je dosta toga drugačije, klima se promenila, zime duže traju ali i kasnije dođu. Na
jednom katunu se ipak zadržalo krdo krava, psi su sumanuto lajali dok smo prolazili, ali u povratku više nikoga nismo
zatekli, samo svežu kravlju balegu. Eto, sad i ja razmišljam na način pravog prirodoljupca, kad primećujem i takve
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stvari – da li je i koja životinja skoro ovuda prošla...
Najbolje se to vidi, pored tragova u zemlji ili snegu,
upravo po izmetu... Sad da odustanem od ove
teme, jer će me deca zafrkavati: Mama, s tobom
može da se razgovara samo o ….
Kako dobijamo u visini, tako je i sve lepše,
prolazimo kroz procepe u stenama, okruženi smo
nepreglednim prostranstvom, sitni smo, dozivamo
se, penjemo grebenom, spuštamo se, nadvirujemo
nad provaliju, gledamo se s okolnim planinskim
vrhovima... Stene su neobičnih oblika; kiše, vetrovi,
snegovi šibali su ovim prostranstvom i napravili
kule, zamkove, čudesne likove u kamenu. Prosto
na trenutke ne mogu da verujem kako to realno izgleda i bude mi teško da se otrgnem i „prizemnim“. „Lepše je glavom
u oblacima“, setih se mog prijatelja Luke kako je to lepo rekao...
Sve smo bliže Vranovoj glavi, poslednjih pola sata već smo i nestrpljivi da dođemo do tih čarobnih 2215 mnv i
zasluženo predahnemo i prepustimo se pogledu na greben Sinje, na Moračke planine, Bjelasicu, Durmitor. Vetar se
pojačava, na vrhu baš baš duva, zvuk koji proizvodi je pesma našim ušima. Vreme je za ručak u prirodi, za trenutak
koji ćemo provesti svak' u svojim mislima, tamo daleko, i za zajedničku fotografiju. Vreme je i za povratak, jednim
delom lakšom ili težom stazom, malo i ljutog krša,
klizavog sipara, drame koju napravimo ni oko čega,
tek toliko da malo začinimo predivan dan. A, moje
cipele? Izdržale su, i na tome im hvala, a hvala i Aci
koji je ubrao one pečurke s početka priče, mislim na
one jestive, premda kažu da su sve barem jednom
jestive... U nastavku dana dođosmo i do naselja
Boan u opštini Šavnik, gde smo potražili naša
prenoćišta. Mirno, skoro pusto naselje, pamti i svoje
mnogo bolje dane.. Za nas, ovaj dan je bio savršen i
valja ga produžiti. Zato, živeli, uz kapljicu ljute
domaće, uz pečurke, ukusne momačke, uz... Iiiii....
šta kažete – da li je Sinjajevina cool?!
Emira Miličević
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MAZE RAGE
Пети пут је спортско - авантуристичка трка
кроз Јелашничку клисуру реализована. Овом
приликом је званични назив био: MAZЕ RAGE.
Преко 600 учесника је по изузетно високој
температури истрчало на стазу. Свакако, ипак
нису сви успели да је савладају. Међутим, сви
су били победници. Победници јер су
победили лењост, јер су изашли из зоне

комфора и проверили своје и физичке и
менталне границе. Свака част. Дан се
традиционално
завршио
проглашењем
победника и журком испод поткапине. Оно
што није било традиционално а могло би
бити, је (за сада) прва веридба. Ако се узме
у обзир кроз шта су заједно прошли, живот
ће им бити зезање. Нек им је са срећом.
Оно што се мора споменути је да је ове
године тренинг загревања одрадио наш чувени
ултрамаратонац Јовица Спајић и да смо имали и две
учеснице са Филипина. Ето докле се чуло за нас и нашу
трку. Шта рећи на крају осим, дођите догодине.
Следећег дана 16. 06. 2019, екипа организатора "MAZЕ
RAGE" са једним бројем учесника се посветила еколошкорециклажној акцији “Очистимо Јелашницу”. Координатор
акције је био “Trash Hero Beograd“. За око три сата је
сакупљен камион смећа што би био отприлике “снег на

врху леденог брега” ако се узме у обзир
колико је смећа остало. Бар што смо
видели. Очигледно ћемо морати ову
акцију да репризирамо више пута уз
одговарајућу механизацију. Током поподнева је организована пењачка радионица која је употпунила
дан. По изузетно високој температури је успешно савладано неколико смерова тако да смо можда
добили још нових пењача.
Тихомир Војновић
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Alpinizam Durmitor
ZAPADNA STIJENA MILOŠEVOG TOKA
Tradicionalno alpinističko penjanje u suvoj stijeni, smjer “Nikšićko forever” VI+ 330m (prvi ispeli Poljski alpinisti)
Ponavljanje Dejan i Rajko Popović Alpinistički klub “Slobodni penjači" Cetinje.
29. 04. 2018. Ispeli smo još jedan smjer tradicionalnom alpinističkom tehnikom na Durmitoru. Na
Smjer su prvi popeli poljski alpinisti i ocijeni li ga ovom ocjenom, koja je po nama i više nego realna. Kada uporedimo
ovo ocjenjivanje sa alpinistima iz Italije i Slovenije koji su takođe ispeli smjerove prvenstveno na Durmitoru, možemo
reći da je kriterijum ocjenjivanja poljskih alpinista koji su u samom vrhu svjetskog alpinizma veoma skromne i mogle bi
bitii za pola ocjene više.
Prvog dana u 14 h krećemo autom ka Durmitoru u nadi da će biti ocišćen snijeg sa puta prema Sedlu odakle nam je
najbliže da stignemo do Miloševog toka. Međutim put od magistrale do prevoja Sedla još nije očišćen od snijega, što
nas primorava da ostavimo auto nekih 200m od magistrale, odakle imamo dobrih 10km hoda do smjera, i to pola po
snijegu.
U 17 h započinjemo pješačenje sa opremom na sebi od 17
kg. Poslije 1h hoda stižemo do izvora Studenac, odakle
skrećemo desno nepredviđenim putem i kroz snijeg
pravimo prečicu da bi došli što prije u reonu Miloševog toka.
U 19:30h stižemo blizu stijene u kojoj se nalazi smjer.
Vremenske prilike se pogoršavaju, sijevanje i grmljavina je
sve bliže. Mijenjamo plan da kampujemo pod šatorom na
otvorenom prostoru, zbogo pasnosti od grmljavine. Kiša već
sitno počinje da pada, bliži se i mrak. Zapažam mjesto u
stijeni desno od smjera kojeg sjutradan treba da penjemo ,
jedno udubljenje u stijeni nalik pećini na 50m visine od tla i
da nam to bude sklonište tokom noći od kiše i grmljavine.
Već u samom penjanju dok postavljamo osiguranje i uže,
počinje jaka kiša i grad. Na našu sreću procjena da
možemo obojica leći u udubljenju ispod stijene se ispostavila kao idealna. Samo što smo se malo raskomotili , prostrli
podloge i vreće, napolju je počela kanonada gromova. Na toj poziciji smo bili potpuno bezbjedni od groma, a i od kiše.
Osjećaj je bio kao da smo na terasi nekog solitera.
Prizor ujedno i jeziv i lijep. Jedan topao i sunčan dan na planini se pretvara u istinsku avanturu i planina pokazuje
svoju moć i ćud. Dok grmi ne predlažem da večeramo već se što više zavlačimo ispod stijene. Oko 21:30h prestaje
grmljavina i kiša i nastaje planinski mir i spokoj, mi, Durmitor i divokoze. Poslije večere samo što smo zakopčali vreće
tonemo bezbrižno u san, opijeni čistim planinskim vazduhom.
Budim se u 05:40h, Dejan još spava. Uživam u pogledu koji se pruža u zapadnom dijelu Durmitora, sve je mirno,
vedro je i hladno.
Planiramo da se dobro odmorimo, doručkujemo dok se malo ugrije stijena.
Oko 08:30h pakujemo opremu i užetom se spuštamo do snijega .Dolazimo u podnožju smjera kojeg treba da penjemo
i zaključujemo da smjer nije lak za penjanje. Prije ulaska u smjer na gorioniku topimo snijeg da bi dobili 3l vode koliko
će nam trebati tokom penjanja. Temperatura vazduha je oko 10 C.
Iako je stijena dosta hladna za golu ruku u 10 h ulazimo u smjer. Ja vodim prvi cug od 40m .
Na drugom cugu već dolazimo na rang V+ koji je veoma težak za tu ocjenu. Pokušavam da ispenjem ali već na
desetom metru zbog hladnoće u prstima na rukama moram da se usidrim i da sačekam Dejana da on preuzme
navezu.
Smjer je na sidrištima boltovan i to mi uliva sigurnost da on ide prvi. Dejan počinje sa navezom , postavlja
međusidrišta klinovima i frendovima na svakih 1-2m, da ne prepušta ništa riziku, i ako bi se desilo da se otkači stijena
je skoro vertikalna i glatka da bi mogao da se nešto više povrijedi pri padu u uže. Dejan odlično savladava drugi cug.
Na trećem cugu uočavamo najteži dio u smjeru. Sam početak trećeg cuga je ujedno VI+ rang, što po nama može biti i
dobra VII. Prvo ja pokušavam prvih tri metra i postavljam dva među sidrišta. Predlažem Dejanu da me spusti užetom i
da on pokuša. Na prvom pokušaju ni njemu ne polazi za rukom da savlada taj dio i on se vraća da odmori ruke i
pokuša ponovo.
Iz trećeg pokušaja uspijeva, nagib stijene je kontra i 90 stepeni. Poslije savladanih 20 m predlažem Dejanu da postavi
jako sidrište i sačeka mene da budem što bliže njemu kada bude savladavao narednih 20 m takođe VI+ dio. Tih
narednih 20 m je takođe vertikalan dio od 80 do 90 stepeni, taj dio lakše savladavamo i dolazimo na četvrti cug koji je
V rang.
страна 20

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

Za tu ocjenu i više nego realno. Dejan i dalje nastavlja da vodi navezu, po uvidu u postavljena među sidrišta i sidrišta
zaključujem da je bezbjedno postavljao osiguranja i da je svaki zakucani klin bio pouzdan i na odgovarajućem
rastojanju.
Poslije ispenjanog 4 cuga penjemo i peti koji je
takođe jaka V.
Večna 6 i 7 cugu su lagani djelovi koji su
ocijenjeni sa III, poslije 5h stižemo na vrh.
Uprkos svim okolnostima ispelismo i ovaj smjer
na koji smo veoma ponosnii baš zbog toga što
smo imali priliku da uporedimo ocjene i sa
poljskim alpinistima čiji je kriterijum ocjenjivanja
sličan njemačkim i austijiskim alpinistima.
Na vrhu odmaramo i osvježavamo se nekim
namirnicama sve do 16h kada slijedi silazak
užetom (abseil) niz liticu istim smjerom kuda smo
se i popeli.
U podnožju stijene smo ostavili višak stvari,
skidamo svu opremu sa sebe čak i veći dio
garderobe i odmaramo na temperaturi koja je već
dostigla 23C.
Oko 18h preko sniježnih predjela i prevoja
pješačimo do auta nekih 10km poslije 2h hoda
rasterećujemo se silne opreme i odlazimo autom
u restoran "Jatak" na malo jaču hranu poslije
ovako zahtjevne avanture.
https://www.youtube.com/watch?v=GNisuf10vzw
video na You tube

TERZIN BOGAZ
Terzin bogaz sjeverno lice, Njemački smjer 200m
VI+, smjer je upisan u udžbeniku smjeri
Jugoslavije. Tradicionalno alpinističko penjanje u
suvoj stijeni. 12 - 13. 09. 2018. Rajko i Dejan
Popović Alpinistički klub “Slobodni penjači
Cetinje”
U dvodnevnoj alpinističkoj avanturi na Durmitoru
ispeli smo još jedan smjer tradicionalnom alpinistčkom tehnikom u sjevernoj stijeni Terzinog bogaza, Njemački smjer
koji je prvi put ispet u drugoj polovini prošlog vijeka od strane Njemačkih alpinista koji su u to vrijeme bili u sаmom
vrhu svjetskog alpinizma, kada je tradicionalno penjanje u pitanju.
Smjer je izuzetno zahtjevan zbog velikog nagiba, krušljivosti stijene u drugoj polovini i samim tim što je najteži dio u
smjeru na zadnjem cugu. Smjer 200m , VI+ , 4h.
Isti ovaj smjer pokušali smo na proljeće ove godine da ispenjemo, ali smo tad odustali na 30m ispod vrha zbog velikog
rizika.. Desno od ovog smjera prošle godine ispeli smo i smjer "Balkane moj" 220m ,VI- koji su prvi popeli Slovenački
alpinisti.
Ovim Njemačkim smjerom smo dostigli veliki napredak u tehničkom smislu, jer prošle godine dok smo penjali
Baлkane moj desno od ovog smjera, divili smo se tim tadašnjim Njemačkim alpinistima kako su ispeli taj smjer dje je
na završnom dijelu od 40m nagiб 90 stepeni sa vrlo malo hvatova.
Naša avantura počinje 12. 09. kada oko 12h stižemo autom na prevoj Sedlo, đe nas zatiče dosta jak vjetar i oblačno
vrijeme, što nam na neki način ide na ruku da se ne bi preznojavali na putu do Terzinog bogaza sa opremom na sebi
oko 20kg.
Poslije skoro dva sata laganog hodanja i jedne pauzice za ručak ,oko 14h stižemo u podnožju sjeverne strane
Terzinog bogaza, dje u jednom travnatom udubljenju zaštićeni od udara sjevernog vjetra odlažemo stvari i vadimo
vreće da bi odmorili. Temperatura vazduha je oko 9 stepeni sa udarima vjetra, predlažem da odspavamo u vrećama
nekih 2 sata, a da poslije toga Nikola i Dejan isplaninare zapadnom stranom na Terzin bogaz da bi i Nikola na ovoj
avanturi ispeo neki vrh na Durmitoru.
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Vrijeme ne dozvoljava da se sjedi i leži van vreće,
dosta je hladno za ovo doba godine, a vjetar ne
popušta. Već od 18h svi smo u vrećama i
odmaramo za sjutrašnji dan. Dejan i ja spavamo
samo u vrećama na otvorenom, a Nikola u jednom
manjem šatoru. Oko 21h svi tonemo u san do
6.30h kada se budimo u nadi da će nas sunce
ugrijati po izlasku, međutim sunce je zaklonjeno
jednim dijelom sjeverne stijene Terzinog bogaza, te
se premiještamo dalje od kampa sa vrećama da bi
ugrabili koji zrak sunca i ogrijalo nas za predstojeće
penjanje.
Poslije
doručka
i
jutarnje
meditacije
u
Durmitorskom spokoju, pripremamo opremu i oko
8.30h ulazimo u smjer. Nikola ostaje u kampu da
odmara i snima neke detalje našeg penjanja.
Stijena je dosta hladna, temperatura 7 stepeni.
Brzo se zagrijavamo na prvoj šestici đe uočavamo i prvi klin od ukupno 3 u cijelom smjeru i to na najtežim detaljima.
Dok vodim cugove ne mogu ostati ravnodušan na smjer koji je veoma zahtjevan i ponavljam više puta kakvi su to
penjači bili još u tom vremenu, bilo je puno djelova lakših kojima su mogli peti, a oni su najnepristupačnije djelove
penjali.
Dejanu i meni ide sve od ruke, savladavamo sve djelove identično kuda ide
smjer i poslije nekih 2-3h penjanja dolazimo na dio đe smo odustali na
proljeće, tu zatičemo dva naša klina pomoću kojih smo se tad spustili. Jedan
naš klin ostavljam na tom mjestu kao uspomenu, to je ustvari klin naše
izrade koje tako ostavljamo na djelove đe je neophodan abseil.
U savladavanju posljednjeg cuga ujedno i najtežeg adrenalina ima i previše,
nagib je preko 80 stepeni, ne osvrćem se što je vertikalno ispod mene 200m
i samim tim sva moja pažnja je na penjanju i dodatnom osiguravanju.
Jedina dobra stvar u takvom nagibu stijene je ta da ako se otkačim nemam
opasnosti da ću u slobodnom padu dok me uže ne uhvati udariti nogama u
neku terasicu.
Vodim računa da ne odrunim neki kamen jer je Dejan direktno ispod mene
na sidrištu. Desetak metara ispod samog vrha shvatam da ćemo ovaj put
ispeti cijeli smjer. Na dva metra ispod vrha nailazim na blagi kontradio koji je
veoma krušljiv, uz postavljanje jakog međusidrišta krećem i na taj dio i ubrzo
se nalazim blizu četinarskih krivulja na vrhu. Postavljam jako sidrište na par
debelih grana i Dejanu dajem signal da može da krene. Po njegovom
izlasku na vrh zaključujemo obojica da se pomijeraju naše granice u
tehničkom, psihičkom, kondicionom i još ko zna kojem smislu.
Penjanje je proteklo na visokom nivou i sa vrlo malo rizika, na čega
smo posebno ponosni.
Poslije nekih pola sata na vrhu vratili smo se zapadnom stranom, đe
smo uočili puno prirodnih skloništa u vidu pećina, uvala itd, koje uvijek
uočavam na bilo kojem dijelu Durmitora, koji mogu izuzetno da
posluže kada planina pokaže svoje drugo lice. A Durmitor takvih
prirodnih skloništa ima puno, što najbolje koriste divokoze i opstaju
kada su surovi vremenski uslovi.. Njihova strategija je ta da obično
takva skloništa imaju dva ulaza tj. izlaza u slučaju opasnosti sa jedne
strane. Dovljno je na njih se ugledati u takvim situacijama i čovjek je
uvijek bezbjedan kada se pogoršaju vremenske prilike. Zato kada idete
u planinu uočavajte lijevo desno što bi vam moglo biti potencialno
sklonište u slučaju promjene vremenskih prilika, pa čak i tad kada
najavljuju idealno vrijeme...
https://www.youtube.com/watch?v=aLOo7-U6HEs&t=2s video link avanture na You Tube
Rajko Popović
страна 22

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

PEŠAČIMO U PRIRODI
Povodom 37. Godišnjice neprekidnog ostvarenja programa
Sportsko rekreativnu, planinarsku akciju, su 14. 11. 1982. pokrenuli Planinarsko smučarsko društvo ”Železničar” Novi
Sad i list “Dnevnik, koji 12. novembra 1982. godine objavljuje „Planinari pozivaju - Pešačite u prirodi.... Planinarsko
društvo ”Železničar” iz Novog Sada pokreće zanimljivu i korisnu akciju. Aktivisti ovog društva će ubuduće organizovati
svakog vikenda jednodnevne izlete za sve ljubitelje prirode i aktivnog odmora, a istovremeno biće to i prilika da se
sazna nešto više o mnogim znamenostima na Fruškoj gori”. Na istoj stranici objavljen je i tekst Dr. Radivoja Vemića
”Kretanje je zdravlje - Savremeni čovek se sve manje kreće, lako zamara, sve češće se sreću „stari mladići” sa
pozivom na akciju. Ova akcija popularno nazvana “Pešačimo u prirodi”, neprekidno se izvodi svake nedelje i u druge
neradne dane (praznične). Ni vazdušne intervencije NATO-a, ni porušeni mostovi nisu sprečili najupornije učesnike da
nedeljom prepešače planiranu turu. Do sada je izvedeno 2.412 izlazaka u prirodu sa 263.548 učesnika (lično upisani u
izveštaj vodiča), koji su prepešačili više od 4,461515 kilometara i u prirodi na svežem vazduhu proveli više od
3,140.869 sati.
Akcija je namenjena svim ljubiteljima prirode. Programi su obogaćeni posetama muzejima, manastirima, kao i
prikladnim zabavama i sportsko – rekreativnim takmičenjima. Sredstva informisanja su pozivala građane, ljubitelje
prirode da se uključe. Planinarka Nada Damjanović stihovima poziva“Kreni po zdravlje, planina zove, ......’’.
Kretanje je glavni izvor zdravlja. Kretanje može zameniti mnoge lekove, ali svi lekovi zajedno ne mogu zameniti
kretanje (Dr. Tiso, francuski lekar).
Pešačenje Fruškom gorom je blagotvorno: popravlja krvnu sliku, smanjuje povišeni krvni pritisak i masnoću u krvi (Dr.
Planojević, novosadski lekar).
Lekari doma zdravlja “Novi Sad” promovišu zdrave stilove života i zajedno sa planinarima pozivaju u pešačenje, u
prirodu.
Učesnike su vodili obučeni planinarski vodiči i ako na volonterskoj osnovi, profesionalno. Po pravilu svaki put je bio
drugi vodič, a svaki od njih je unosio nešto novo u program i time ga činio sadržajnijim. Za ovih 37 godina 372 vodiča
su dobrineli uspehu ove akcije, a preko 37 puta su vodili Aranicki Milica, Cvetanovski Manojlo, Ćirić Dragan, Halas
Đura, Grčić Zoran, Josimčev Vladimir, Janjošević Siniša, Kiždobranski Milivoj, Mikalački Đorđe, Nastasić Milivoj,
Nikolić Mirjana, Novković Milorad, Pejović Predrag, Sudžum Bogdan, Štikavac Kosovka, Šnajder Tomislav i Zerdo
Boško.
Ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje prirode da upoznaju lepote Fruške gore, te naše panonske lepotice.
Ako želiš da te prati sreća,
budi češće u društvu drveća,
I videćeš, vedriji i mlađi,
Kolko će ti život biti slađi.
(Dobrica Erić)
Sredstvima informisanja izražavamo zahvalnost na dosadašnjem obaveštavanju o planiranim nedeljnim pešačenjima,
sa željom da na tome i dalje istraju jer ova sportsko-rekreativna, planinarska akcija teče i dalje.
Fruška gora zove. Odazovimo se!
Milivoj Kiždobranski
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NA KROVU BALKANA
Sanovnik kaže da je sanjati da stojiš na obali jezera odraz našeg trenutnog osećaja sreće i zadovoljstva. Takav moj
san ja sam pretočila u stvarnost, došavši, rekla bih sa sigurnošću, na pravo mesto: planinski masiv Rila u
jugozapadnom delu Bugarske, ukrašen mnogobrojnim ledničkim jezerima, njih čak 157! U mom je snu, kasnije i na
javi, to bila mirna i bistra jezerska voda, koja kao da označava moj unutrašnji mir i ukazuje na oslobađanje od
strahova i teških misli.
I setila sam se tog sna već pri prvom kontaktu s jednim od rilskih jezera, na putu od planinskog turističkog mesta
Borovec prema najvišem vrhu Rile i Balkana – Musali na 2925 mnv. I zaista su me preplavili spokoj i tiho zadovoljstvo
i bila sam srećna što sam, i opet, krenula za svojim snovima.
A, imala sam tremu pred polazak na put i pokušala da joj racionalno priđem i razrešim dileme koje su me mučile: ne
poznajem nikoga od 35 planinara s kojima ću provesti vikend u Bugarskoj, čak ni vodiča; nikad nisam bila na tako
velikim nadmorskim visinama i ne znam da li ću imati poteškoća u smislu visinske bolesti; u dva dana dve jake
planinarske ture – kako će me telo slušati i kako ću se provesti u novim cipelama koje sam kupila nekoliko dana pred
ovo putovanje; da li će se simptomi prehlade koju „vučem“ povući ili će eskalirati... Ma, bolje da ne razmišljam o
svemu tome, sve što je bilo do mene uradila sam, poverenje u organizatora i vodiča ove ture, PSK „Balkan“ i Milanku
Arsić, i te kako imam... I, ja krenula.
Put od Beograda do turističkog naselja
Borovec u Bugarskoj bio je celonoćni i
veoma prijatan. Granicu smo prešli na
prelazu Gradina, nakon čega sam se
maksimalno opustila i zaspala. U
Borovec smo stigli u 7 sati ujutro.
Kratko je trajalo preobuvanje i priprema
za uspon; reklo bi se da su ljudi s
kojima sam dosta iskusni u ovakvim
situacijama. Naš vodič nam daje
informacije o mestu na kojem smo, i
tako saznajem da naziv planinskog
vrha Musala – Mus Alah, potiče iz
perioda
turske
vladavine
nad
Bugarskom, i da znači „Bliže Alahu“. Pre toga se zvao Tangra, a od 1942. do 1962. - Staljinov vrh, u čast sovjetskog
diktatora, da bi potom opet bio vraćen današnji naziv.
Hladnjikavo je, ali s obzirom da je 26. oktobar, srećni smo što je temperatura u plusu. Odmah krećemo u postepen
uspon. Nemamo sreću sa žičarom koja bi nas „ponela“ nekih 1000 m u vis i tako nam skratila penjanje, jer je u
remontu pred nastupajući skijašku
sezonu, tako da u uspon krećemo već
sa nekih 1350 metara. Dalek je put do
2925 m, ali mi ćemo sve to „izgurati“.
Idemo dolinom reke Musalenske
Bistrice i na nekoliko mesta zatičemo
tablu
upozorenja:
Lavinoopasna
dolina. U daljini se vide obrisi rilskih
vrhova i nije ni malo teško zamisliti
trenutak gde se teški snegovi
obrušavaju i zatrpavaju dolinu.
Grupa je prilično kompaktna i dobro
napredujemo. Ispred svih je vođa puta
– Milanka Arsić, a celu kolonu
„povezuju“ momci zaduženi da ekipu
drže na okupu – Aca i Vlada. I dalje je
hladnjikavo i željno iščekujemo da se
izvučemo iz neosunčane regije.
Pravimo i prvu kratku pauzu, a kod planinarskog doma Musala, na 2389 mnv, i drugu, malo dužu. Sunce je sad visoko
odskočilo i vrlo je prijatno. Malo ispod hiže (tako ovde zovu planinarski dom) je prelepo, Alekovo jezero, oivičeno
cvećem i raznobojnim travama i šibljem. Naravno, fotkanje, pa idemo dalje. Što se više penjemo, teren je sve
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zahtevniji, sve je više kamenja i
stenovitih gromada. Nema ni daška
vetra, premda smo očekivali da će s
većom
nadmorskom
visinom
temperatura biti niža. Prelazimo i
čarobni prag od 2500 metara
nadmorske visine. Čaroban za mene,
jer je otprilike to visina na kojoj sam
bila u mom dosadašnjem planinarskom
životu, više od toga nisam iskusila. Ali,
ako pođemo od stanovišta da telo
pamti, onda je jasno zašto sam do ove
visine bila apsolutno bez ikakvih
tegoba. Glavobolja je krenula na nekih
2600 mnv, ali ne bih rekla da mi je
predstavljala problem: znala sam da
treba da usporim kretanje, da pijem
dovoljno tečnosti, eventualno uzmem
Aspirin ili Panadol. Tako stižemo i do hiže zvane Everest na 2710 mnv. Još jedan predah, još jedno prelepo jezero,
Ledeno - jer je prekriveno slojem leda tokom većeg dela godine, sve ekstremniji uspon, stazica okružena padinama
optočenim krupnim kamenjem. Sve više uzdaha ushićenja, motamo se jedni oko drugih tražeći najbolje kadrove za
fotografisanje.
Naše zadovoljstvo vrlo primetno je raslo i osmesi se širili kako smo se približavali najvišem vrhu Balkana, Musali na
2925 mnv. Prolazimo i pored sajli koje su tu postavljene kao pomoć pri zimskim usponima. Danas nam to nikako ne
treba, ali je zanimljivost-plus. Već sam se privikla i na nadmorsku visinu na kojoj sam, super mi je, srećna sam,
shvatam da ostvarujem jednu od svojih želja, i da sam se potrudila dobrano oko toga, i da sam zaslužila svaki lep
trenutak današnjeg dana! Stižem na vrh, stajem pored kamenog stuba na kojem piše: Vrh Musala, 2925 mnv, a u
podnožju lik sveca. To je najveći bugarski svetac i zaštitnik - Sveti Ivan Rilski, ktitor i osnivač Rilskog manastira glavnog manastira u Bugara. Kao mlad bio je čobanin i živeo je sam po brdima i planinama, što ga je, kako je govorio,
približilo Bogu, te je posle otišao u bogoslovske škole. Mnogo je postio i molio se visoko u planinama Rile. Bugarska
pravoslavna crkva slavi ga 19. oktobra, dakle 7 dana pre našeg dolaska.
Pomislih kako smo u današnjem danu imali odličnog vođu - Milanku Arsić i zaštitnika - Svetog Ivana Rilskog. Šta još
da poželimo sebi, već da nas dobra sreća prati i u sutrašnjem danu, na putu za još jedan rilski vrh – Maljovicu.
Emira Miličević
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POKRENI SVOGA ZMAJA
Dragon Boat je u Evropi, Australiji i na severno američkom kontinentu proteklih 20 godina je jedan od najbrže rastućih
sportova. Kolevkom ovog sporta smatra se Azija. Na osnovu zapisa, smatra se da je sport nastao pre 2000 godina a
iz osnovne ljudske potrebe opstanka na rekama i jezerima.
Sport privlači osobe različitog pola starosne dobi i fizičke
spremnosti. Reč je o timskom sportu u atraktivnim čamcima
koji podsećaju na telo zmaja, sa posadom od 10 ili 20
veslača, kormilarom i bubnjarom!
Moderni veslači su zaljubljenici u prirodu, veštinu veslanja i
oni koji žele da se pored rekreacije, oprobaju u zanimljivim
ali i zahtevnim Dragonboat trkama. Sport obično privlači
populaciju između 30 i 80 godina starosti koja pored
rekreacija ima potrebu za druženjem i relaksacijom.
Usavršavajući veštine veslanja, veslači razvijaju timski duh i
potrebu za redovnim treniranjem.
Sportski klub Motion je prvi dragon boat klub u Srbiji.
Osnovan je 2013. godine u Beogradu sa ciljem
popularizacije ovog sporta u Srbiji i prisustva srpskog
dragon boat sporta na međunarodnim vodama. Osnivač je
Dragon Boat saveza Srbije, rasadnik takmičara
međunarodnog ranga i novih klubova širom zemlje. Naš klub u svom sastavu ima sportsku i rekreativnu sekciju, u
kojima veslaju zmajevi uzrasta od 14 godina pri čemu, nema gornje starosne granice. U svetu, neretko imate
profesionalne veslače koji su već ozbiljno zagazili u devetu deceniju života.
Treninzima i druženjem svakodnevno dokazujemo da se do uspeha stiže pre svega timskim radom.
Od svog osnivanja učestvujemo na svim takmičenjima i festivalima u Srbiji i značajnim internacionalnim takmičenjima.
Ove godine na Evropskom klupskom šampionatu u Španiji, u konkurenciji 72 evropska tima naš tim je zauzeo četvrto
mesto u disciplini seniora, u mešovitoj posadi u trci na 2000m, a na 200m i 500m peto mesto u Evropi. Time smo se
kvalifikovali za učešće na svetskom klupskom šampionatu, 2020. god. u Francuskoj. 2018. godine ušli smo u
polufinale na 200 metara u konkurenciji mešovitih muško-ženskih timova, na svetskom klupskom prvenstvu u
Segedinu. Naša ženska ekipa, koja se takmičila prvi put u istoriji srpskog Dragon Boat sporta, se plasirala u polufinala
na 200 i 500 metara!
Članovi našeg kluba, u nacionalnom
timu Srbije, osvojili su dve bronzane
medalje na 200 i 500 metara u
mešovitom timu na evropskom
prvenstvu u Branderburgu 2018.
godine.
Aktuelni smo prvaci Srbije u
disciplinama 200 i 500 metara.
Intenzivno radimo na formiranju
podmlatka a naši juniori su nosioci
zlatnih
odličja
na
Eurokup
takmičenjima.
Treninzi se održavaju na jezeru Ada
Ciganlija u Beogradu. Vode ih iskusni sertifikovani treneri, nosioci međunarodnih medalja. Koristimo IDBF standardne
dragon boat čamce, uz obezbeđenu svu prateću opremu (veslo i sigurnosni pojas) za sve članove.
Pored slogana našeg kluba „pokreni svog zmaja“, osnovno obeležje je, pre svega prijateljska atmsfera i druženje
članova tima i van treninga. Posebnu draž predstavljaju odlasci na međunarodna takmičenja koja pored sportskog
dela, neretko pokrivaju i turističko avanturističke apetite tima.
Svi vi koji ste zainteresovani da nam se pridružite u nezaboravnom druženju, osvajanju vodenih površina, medalja ili
novih kontinenata, pozovite nas na 063613101 ili nam pišite na:
motion.db.club@gmail.com
instagram: motiondragonboatclub
FB: Sportsko rekreativni klub Motion
Ivana Marković
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ЗАШТО ИГРА ДИНАРИДИ?

Игра ДИНАРиди је настала као идеја током 2016. године. Инспирисана је текстом Јелене Драгићевић под
насловом “Зашто би планинарење требало увести као предмет у основним школама”.
Наша жеља је да на занимљив начин, планинари, тркачи и пешаци, доприносећи свом здрављу кроз
планинарење, трчање и пешачење, шире свест о потреби боравка деце у природи, у нади да ће једног дана
Планинарење заиста постати изборни предмет у основним школама.
Назив игре потиче од планинског ланца са ових простора, чијих 5 слова у имену (динар) носе оно што ће
такмичари улагати по километру планинарења и трчања, односно пешаци за сваких хиљаду корака.
Игра је покренута јануара 2019. године када је пао договор између Иване Ценерић, Марка Јовановића и
Милоша Милића у дисциплини трчање, и Часлава Михајловића у пешачењу, да своје километре и кораке
уложе у децу до 12 година у својој околини како би их приближили природи. Игра има 7 правила, али се своде
на то да се:
Окупи тим од 2 - 10 чланова и изабере капитен,
Капитен тима пријави страници ДИНАРиди Игра на фејсбуку назив
тима (који може бити назив врха, брда, планине, реке, потока, језера,
шуме из околине тима), имена чланова и дисциплине у којима ће се
такмичити сваки члан (планинарење, трчање или пешачење)
Последњег дана у месецу, капитен пријављује резултате страници која
обрачунава резултате и рангира такмичаре, а тим за сваких 1000
корака и сваки км улаже 1 дин у децу у својој околини (страница не
скупља средства!) и то објављује на фејсбуку са ознаком игре
(#igradinaridi).
Од априла 2019. године, званично су почели да се такмиче и други
тимови. Тренутно у игри учествује 11 тимова широм Србије (Суботица,
Алексинац, Чачак, Свилајнац, Београд, Крагујевац) и око 70 такмичара,
који сваког месеца улажу у децу до 12 година у својој околини.
Улагање је произвољно, тако да су до сада деца добијала планинарску
опрему, шешире са широким ободом, камашне, ранчеве, излете, књиге
о природи, итд.
Битно је истаћи да не постоји мали износ улагања, важно је да се шири
свест и да на тај начин што већи број људи има прилику да се бави
физичком активношћу и борави у природи. Тако и такмичари раде у
своју корист, јер се забављају и физички су активни, а на другој страни
усреће децу из своје околине и инспиришу их и својим примером и
поклонима да се мало одвоје од седентарног стила живота и проводе више времена у природи.
Када ћеш ти (читаоче) да заиграш ДИНАРиде? 
https://www.facebook.com/igradinaridi/?ref=page_internal
Часлав Михајловић

страна 27

ПУТНИК број 109

Зима 2019/2020.

MATTERHORN Lion ridge
Materhorn je visok 4478mnv , sinonim alpinizma u svijetu. Smatra se za jedan od najzahtjevnijih vrhova u alpskom
masivu i neophodna je alpinistička tehnika da bi se savladao. Još ga nazivaju vrhom smrti (podatak da je na njemu
nastradalo više od 500 alpinista). Vukovim usponom je najmlađi alpinista u svijetu koji se popeo rutom "Lion" iz pravca
Italije. Ruta Lion je 1000m alpinističkog penjanja, ocjena IV.
Evo izvještaja kako smo se popeli na čuveni Materhorn 4478mnv sa Italijanske strane Lion grebenom u trojnoj navezi
Vuk, Dejan i Rajko Popović. Dolazi i taj dan koji smo dugo iščekivali 05. 08., trebao je biti 04. 08., ali zbog vremenske
prognoze odgađamo put za 05. 08. Opremu smo spremili dan ranije. Ujutro u 6.30h autom krećemo iz Cetinja u nadi
da neće biti gužve na graničnim prelazima. Vremenska prognoza bi trebala da bude dobra naredna 4 dana. Plan je da
putujemo 2 dana sa prenoćištem. Negdje na pola puta kroz Sloveniju supruga mi javlja da će vremenski uslovi u
naredna 2 dana biti dobri na Materhornu, a onda slijedi pogoršanje vremena, zbog te informacije mijenjamo plan i
odlučujemo da vozimo svih 1400km iz cuga da bi naredna 2 dana iskoristili za uspon. U 00:30h stižemo u gradić
Cerviniu kako Italijani drugačije zovu Materhorn, temperatura vazduha 5C, duva veoma jak vjetar. Noć je ne vidimo
Materhorn, a znamo da se izdiže iznad samog gradića.
Spavamo 5-6 sati i u 8h već smo u gondoli koja nas podiže na 2500mnv odakle počinje uspon. Prizor je zadivljujuć, tu
je pred nama zastrašujući Materhorn. Na naše razočarenje prekriven je novim snijegom od 3200mnv, koji je padao
prethodnog dana. Bio sam zabrinut, jer postoji podatak da u julu i avgustu vrh popne samo 25% alpinista rutom Lion
koja važi za mnogo težu od one sa Švajcarske strane.
Planinarimo do nekih 3400mnv odakle počinje
penjanje, snijega ima kao da je proljećni uspon. Na
prvim vertikalama pomišljam u sebi da je ovo i
previše za nas koji smo tek 3 godine u ovome.
Pitam se kako je tek pred vrh. Sa vladavamo veoma
lako te vertikalne djelove, usput srijećemo alpiniste
koji se vraćaju sa 3850mnv, kažu da je gore jak
vjetar i da odustaju. Vjerujem da će se vrijeme za
sjutra dan stabilizovati za završni uspon. Na jednoj
većoj vertikali zatičemo četvoricu španskih alpinista
kako je savladavaju pomoću brodskog užeta koje je
tu ankerisano. Dvojici dobro ide, ali treći jedva iz
četvrtog puta uspijeva.
Pitamo se nas trojica je li zaista toliko teško, međutim sa lakoćom savladavamo taj dio i zaključujemo da pređašnji
treninzi u slobodnom penjanju su se dobro isplatilii da smo dobro pripremljeni. Brzo stižemo u dom na 3850mnv koji
prkosi vertikalnoj litic iMaterhorna.
U domu nalazimo slobodne krevete, momci odmah tonu u san, ja od brige i neizvjesnosti ne mogu da zaspim, spavam
samo nekih 3 sata pred uspon. U 3:30h budim momke doručkujemo, spremamo opremu i krećemo na uspon oko
4:30h. Još je mrak, svjetiljke lampi alpinista koji su malo prije nas krenuli na litici djelujuje zivo.
U smjeru ima dosta leda i snijega. Jedina dobra stvar u samom početku uspona je da ne vidimo ambise dok se
penjemo. Smjer je ankerisan dosta dobro tako da prepuštam Dejanu da vodi navezu. Dejan je vezan na početku
vodičkim užetom osmicom čvorom direktno na pojas, tako da ne moram da razmišljam je li navrnuo navrtku na
karabineru, iza Vuka sam stalno bio i pratio svaki njegov pokret, nijesam htio ništa da prepuštam slučaju. Dok Dejan
napreduje u navezi ukopčava komplete, postavlja među sidrišta, gdje nema ankera, zamki ili gurtni, postavlja frendove
i tako sve dok ne dođe do jakog sidrišta kada krećemo Vuk i ja na odstojanju do dva metra, tako smo u svakom
trenutku bili osigurani makar među sidrištem. Koliko god djelovalo opasno i strašno kod ljudi koji ne znaju nešto više o
alpinizmu ipak smo bili bezbjedni, ali nije bilo prava
na grešku. Temperatura vazduha je oko -14 C. Vrlo
brzo nam je bilo jasno zašto mnogi alpinisti
izbjegavaju italijansku stranu koja je mnogo teža od
Švajcarske. Vuk na moje iznenađenje podnosi
uspon odlično, oni su ti koji zbijaju šale i podižu
energiju, dok sam se jabrinuo kao nikad. Poslije
nevjerovatnih djelova koje je trebalo proći ukazuje
se vrh, ali do njega treba doći preko takozvanih
rogova gdje je sve krušljivo usko, a sa obije strane
ambisi preko 2000m.
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Poslije toga slijedi vertikalni dio do vrha 200m koji se savladava brodskim užadima i lancima koji su ankerisani. Tek
pred tih 200m vjerujem da ćemo se uz Božiju pomoć domoći vrha.
Penjemo vertikalne djelove, čak i neke
kontra vertikale uz pomoć merdevina
koje su takođe ankerisane. U 13h
napokon izlazimo na vrh.
Na vrhu od silnog uzbuđenja sam
zaplakao, mada to rijetko radim, ali ne
zbog mene već zbog mojih odvažnih
sinova koji su za svoje godine dostigli
veoma veliku psihofizičku snagu što je
i cilj bavljenja ovim hobijem. Na vrhu je
duvao jak vjetar, samo smo uspjeli da
se fotografišemo. Povratak sa vrha
smo planirali da izvedemo sa
Švajcarske strane, jer je Italijanska
strana jeziva za povratak. Trebalo bi
1000m spustiti abselom (niz uže), ali
zbog jakog vjetra odlučujemo da se
spustimo istom stranom kojom smo se
i popeli.
Briga me i dalje ne napušta, jer sam svjestan da je
većina alpinista stradalo u povratku kada dođe do
iscrpljenosti i manjka koncetracije, gdje u tim
trenucima nema prava na grešku. Slijedi bezbroj
djelova gdje se treba spuštiti užetom.
Na 4300mnv počinje blaga glavobolja. Obično u
ovakvim ekspedicijama se ide u dvojnoj navezi radi
bržeg napredovanja, ali nas je trojica u navezi što
nas dosta usporava. Računamo stići ćemo do
doma oko 20h, naprotiv u dom stižemo u
nevjerovatnih 1h poslije ponoći, 4 sata pod
lampama.
Malo
sam
se
potajno
plašio
dezorjentacije na vertikalnim djelovima, ali je Dejan
bio na visini zadatka i zapamtio skoro sve djelove,
mada su nam i lampe ostalih penjača olakšavale da
pratimo smjeri u mraku se bez panike spuštali do
doma. Doveli smo sebe do granica izdržljivosti. Bili
smo dobro pripremljeni za sve ovo kako fizički tako
i psihički, pripremama u protekla 3 mjeseca na
Durmitoru gdje smo ispeli 5 smjerova u alpinizmu
zatim Štirovniku, Prokletijama.
Ova ekspedicija je naš tajni plan još od Mon Blana
prošle godine. Tamara, moja supruga zaslužuje sve
čestitke kako je izdržala sve ovo od brige.
Video
sa
ekspedicije
na
You
tube
https://www.youtube.com/watch?v=Qy5oA-8BNt4
Rajko Popović
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GREBENOM SVRLjIŠKIH PLANINA
Neke planine samim svojim imenom namerniku jasno stavljaju do znanja šta ga tamo čeka.
Neka imena ulivaju poštovanje, neka teraju na razmišljanje, neka pozivaju na oprez, neka uteruju strah u kosti, a neka
obećavaju uživanje za sva čula... Pa ipak, neke druge planine manje zvučnih imena osuđene su da ostaju večito u
nekom trećem planu, daleko od pažnje koju zavređuju, a da zapravo čine prave dragulje prirode koje će tako moći da
otkriju samo oni odabrani... Među ove druge definitivno se svrstavaju i Svrljiške planine, čiji divlji greben predstavlja
avanturu za prave planinarske sladokusce.
Smeštene na severnom obodu Niške kotline, sa
jugo-zapada oštro omeđene Sićevačkom klisurom,
Svrljiške planine se praktično nalaze u epicentru
najatraktivnijih planina istočne Srbije. Zato i nije
neobično što ih mnogi na svom putu ka nekoj od
popularnijih planinskih destinacija u okruženju
zaobilaze i zanemaruju, čemu mnogo doprinosi i
njihovo neinspirativno ime, zbog čega planinari
često pogrešno zaključuju da su same planine
"obične" i nezanimljive... Istina je u ovom slučaju
potpuno na drugoj strani, pa Svrljiške planine ne
samo da su po mnogo čemu drugačije od planina u
okolini, već bi se mogle čak nazvati i zanimljivijim.
Ono po čemu su Svrljiške planine potpuno
jedinstvene su vizure koje se pružaju s njenih
vrhova, a usudio bih se da kažem da je pogled sa vrha Pleš možda i najveličanstveniji pogled sajednog planinskog
vrha u Srbiji: sa jednog mesta mogu se videti čitav greben Suve planine na jugu, moćna gromada Stare planine na
istoku, usamljeni Rtanj na severu, siluete Ozrena, Device, Tupižnice, daleki Kučaj, Jastrebac... Iako nije najviši, Pleš
je verovatno baš zbog nadrealnog pogleda najposećeniji vrh Svrljiških planina, mada i sâm spada u popriličnu
egzotiku, naročito u poređenju sa većinom vrhova koji se sa njega mogu videti.
Sa Pleša se naravno može videtii Zeleni vrh, najviši na Svrljiškim planinama, koji je istini za volju planinarima
očigledno manje zanimljiv, pa je čak i onim retkima kojima je ova planina cilj on tek drugi izbor... A između Pleša i
Zelenog vrha prostire se greben, koji na jedva pet kilometara dužine krije čitav jedan izgubljeni svet divljine i poligon
za pravu planinarsku avanturu, pa smo ga zato i mi odabrali za naš izlet...
Greben Svrljiških planina deo je Niške transverzale,
obilaznice duge oko 130 kilometara po planinama
oko trećeg najvećeg grada u Srbiji, koja doduše
egzistira više u teoriji nego u praksi, pa je tako i
ovaj greben sve samo ne uređeni planinarski teren
kao kakav se vodi čak i na sajtu Planinarskog
saveza Srbije. Staze izlaze niotkuda i brzo nestaju
netragom, sa pregledne čistine vode u gusto
zaraslo i teško prohodno šiblje, usred kog se opet
pojavi utaban puteljak koji vodi u ćorsokak iz kog se
treba nekako iskobeljati... Markacija se pojavljuje i
gubi na sasvim neočekivanim mestima, ceo
kilometar nema nijedne, pa se onda pojavi nekoliko
starih i izbledelih, pa ih opet par stotina metara
nema, pa odjednom sine jedna jedina nova novcata
oznaka, i tako sve u krug...
To malo tragova ljudske ruke na ovom
negostoljubivom mestu može da izazove lažnu sigurnost da je ovo jedna uređena planinarska trasa kojoj samo fali
malo (više) održavanja, dok je zapravo ovaj greben prava pravcata iskonska divljina koju će planinari jako teško
ukrotiti naoružani samo makazama za grmlje, četkicom i farbom. Uostalom, bolje od bilo kakve priče svedoče prizori
srna, divljih svinja, pa čak i poludivljih konja, daleko manje prijateljski raspoloženih od svojih rođaka na Stolovima.
Ipak, pravu surovost Svrljiških planina najslikovitije prikazuju ostaci jednog od njih, koji je očigledno poslužio kao vučja
večera. A pored vuka, u svrljiškim šumama kriju se još i divlje mačke i ris, pa iako su ove planine prava poslastica za
ljubitelje netaknute prirode, mora se ipak znati kome ta priroda zaista pripada.
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Iako Pleš i Zeleni vrh deli vrlo malo kilometara,
među njima je svoje mesto našlo još čak pet
vrhova koji imaju svoje ime, plus nekoliko
bezimenih. Prva neimenovana kupa (1220 m.n.v.)
vidi se odmah sa Pleša i zaklanja greben Svrljiških
planina u svoj svojoj surovosti, tako da put do
Zelenog vrha deluje mnogo lakše nego što zaista
jeste. Ređaju se dalje Golubinjak (1179 m.n.v.),
Žanovački vrh (1133 m.n.v.), Skrobni vrh (1151
m.n.v.), Radev kamen (1190 m.n.v.), Goli vrh
(1272 m.n.v.). Na neke od njih izlazimo, neke
zaobilazimo,
neke
samo
prelazimo
bez
zadržavanja. Čak i za ornu i spremnu planinarsku
grupu Svrljiške planine su sasvim solidan zalogaj.
Da bi se prešao ceo put od početka sa magistrale
kroz Sićevačku klisuru (takozvani "Ćirin prolaz")
preko čitavog grebena između Pleša i Zelenog
vrha i dole do sela Krupac, jednoj prosečnoj ekipi sastavljenoj od članova različitih godišta, iskustva i kondicije, treba i
čitavih dvanaestak sati. U poslednjim danima leta, to bukvalno znači od zore do mraka. Osim kondicije i dobre
orijentacije, valja se opremiti i sa dosta vode, jer dragocene tečnosti ima tek pri samom početku i na samom kraju rute
duge 25 i kusur kilometara, što je možda još jedan od razloga zašto Svrljiške planine nisu toliko popularne koliko
zaslužuju da budu... Ali, možda je i bolje što nisu.
U vremenu sveopšte komercijalizacije prirode i njenih bogatstava, jedina mesta koja će ostati koliko-toliko neiskvarena
večitom ljudskom težnjom za profitom biće upravo
ona na kojima je nemoguće kapitalizovati, koja su
izvan zone komfora prosečnih outdoor turista koji
se plaše da siđu sa dobro utabane staze i utope u
netaknutu divljinu. A jednom kad svakoj prirodnoj
lepoti buduo dredili cenu i razrezali ulaznicu (a ta
distopija možda i nije tako daleko), takva mesta
biće jedina na kojima će se oni najiskreniji ljubitelji
prirode osećati kao kod kuće.
Jedno od takvih mesta su i Svrljiške planine. Možda
sâmo njihovo ime ne izaziva neki poseban osećaj,
ali jednom zakoračiti na taj greben i ne osetiti
ogromno strahopoštovanje, prosto nije moguće. A
ne zaljubiti se u tu divljinu na prvi pogled, još
manje...
Milan Mirković
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The North Face
EIGER 3970m, MONCH 4107m
Jednim dijelom uspješna ekspedicija, a drugim neuspješna. Uspješan je bio uspon na Monch 4107 mnv grebenom
(blaži vid alpinizma). A onaj surovi klasični alpinizam u sjevernoj strani Eigera neuspješan. Posljednji problem alpa,
koji je prvi put ispet 1938 god. Stijena 1800m visine rang V+ dužina smjera preko 2500m. Smjer o kojem je snimljeno
nekoliko filmova po istinitom događaju.
Odustali smo na 3070mnv poslije 7h
penjanja. Ovog puta najveći razlog
odustajanja je opasnost od kamenja
koje je često padalo niz liticu, uslijed
visoke temperature i topljenja snijega.
To je najveći razlog odustajanja pored
svih drugih opasnosti koje vrijebaju
dok se penje ova ogromna stijena
klasičnom alpinističkom tehnikom.
Stepen opasnosti je bio veoma visok i
ovo je avantura u kojoj smo najviše do
sada rizikovali. Pored silne pažnje koju
smo usmjeravali na djelove koji su
ocijenjeni sa V, potpunu konfuziju i
dramu stvaralo je zujanje i frkćanje
kamenja koje je padalo sa ogromne
visine. Nekad ne bi ni čuli dok ne bi
udarili lijevo i desno od nas. Neđe na
3070mnv donosim odluku da nije
vrijedno života. Dejan je imao želju da
nastavimo, taman se bio navikao na penjanje djelova IV do V... Baš smo se tehnički bili pripremili za rang V koliko je i
najveća ocjena Eigera (to jest rute Hickmaer). Za 3 dana boravka u podnožju Eigera niko drugi sem nas nije penjao
stijenu.
Vjerovatno dosta ljudi ne zna o kakvom usponu je riječ. Opisao bih to ovako ljudima koji ne poznaju ovaj klasični
alpinizam, konkretno mislim na sjeverno lice Eigera. To vam je kao da penjete neki neboder od 600 spratova,
savladavate ga tako što se na nekim
djelovima penjete uz gurlu ili
gromobran, na neka mjesta uz
požarne stepenice, neđe sa terase na
terasu, a da vas za to vrijeme neko sa
prozora gađe kamenjem i ledom.
Četri mjeseca pripremali smo se za
ovaj smjer, peli nekoliko smjerova u
dužini od 200 do 400m ocjene od V
do VI+, trčali po planinskim stazama,
trenirali na opremljenim stijenama,
boldering, teretana...
Na ovaj uspon smo trebali da
krenemo još prije 20 dana, ali
promjenljivo vrijeme nije dalo. Znali
smo da se ljeti baš ne preporučuje
penjanje ovog smjera zbog odrona,
nismo očekivali da će biti ovako česti.
Da ekspedicija ne bi bila baš
neuspješna, trećeg dana Vuk i ja
uspješno penjemo obližnji vrh Monch 4107m grebenom. Što je Vuku pričinilo veliko zadovoljstvo.
U nedjelju 17. 06. 2018. krećemo na put za Švajcarsku. Članovi ekspedicije Vuk, Dejan i Rajko. Plan je da penjemo
sjeverno lice Eigera Dejan i ja, a Vuk da bude u kampu na proplanku u podnožju sjeverne stijene Eigera. poslije 18h
vožnje i jedne prespavane noći u Italiji stižemo u Grindelwald, Švajcarska.
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Spremamo stvari i ukrcavamo se u vozić koji nas vozi do Eiger glečer na 2300mnv. Tu izlazimo i pješke se spuštamo
na 2150mnv u podnožju Eigera đe postavljamo kamp, što je i zabranjeno, ali penjačima ove stijene tolerišu.
Na mjesto đe postavljamo kamp nema nikoga sem nas, što me po malo i čudi. Dok postavljamo kamp već se čuje
kamenje kako se valja niz liticu Eigera, djeluje malo zastrasujuće. Plan je da odemo na spavanje oko 17h da bi se što
više odmorili do 2:30 h kada planiramo da ustanemo, dok je još hladno i savladamo barem prvih 400m bez bojazni od
odrona.
U 2:30h budi nas alarm, sve je mirno,
noć je vedra, jedino se čuju neki
vodopadi u podnožju Eigera đe je
temperatura iznad 0. Spremamo
opremu, doručkujemo i oko 3:45h
krećemo do podnožja smjera.
Dok hodamo pomislih došao je
napokon i taj dan koji smo dugo
iščekivali i za koji smo se žestoko
pripremali zadnjih 4 do 5 mjeseci.
Ulazimo u smjer na nekih 2200mnv i
penjemo prvi cug IV.
Dosta dobro nam ide, na tim djelovima
skoro da i nema snijega. Stijena je
mokra u tom dijelu.. Poslije savladanih
300m sviće dan, još bolje uočavamo
smjer kako idemo visočije, sve više
klinova i opreme primjećujemo u smjeru i tako se lakše orijentisemo. Poslije ispetih 500m sunce je već uveliko počelo
da obasjava vrh kada i počinje drama.
Kamenje je počelo da se obrušava sa litice iznad nas nekih 300m. Jutarnju sablasnu tišinu u stijeni Eigera narušio bi
jeziv zvuk kakav je izazivao kamen koji bi pao sa ogromne visine probijajući vaduh velikom brzinom i stvarajući jeziv
zvuk .
Kada zafrkće ili zahuči znali smo da je veliki kamen, a manji zazviždi.. Najjezivije bi bilo kada se prolomi zvuk poput
grmljavine, tad bi se pokrenula gomila kamenja, što je bio jasan znak da se sklupčamo u stijeni i jedan drugome
dovikivali da se sakrijemo koliko god može uz stijenu. U tim trenutcima bi zanemarili svu težinu samog penjanja
djelova koji su ocijenjeni IV ili V sa sve opremom i ruksakom pored straha od udara kamena. Bili smo izloženi
ogromnom riziku, na što nijesmo mogli da utičemo, već da što prije savladamo dio do traverze i samim tim se što više
podignemo vertikalno.
Deša penje prvu V koja je pod velikim
nagibom, olakšanje je da ima dosta
zakucanih klinova i samim tim uliva
sigurnost
da
češće
postavlja
međuosiguranja.
Dok tako penjemo svakih 15min kad
čujem zujanje krša povikao bih "čuvaj"
tad bi se obojica priljubili uz stijenu pa
đe pukne. Nekad bi udario pored nas,
a nekad bi nas preletio. Kako
napredujemo visočije sve više vode
kaplje sa litice, na neka mjesta i manji
vodopadi.
Oko 10 časova smo već blizu 3000m.
Nailazimo na ledeno polje koje je pod
nagibom preko 50 stepeni, površinski
sloj je goli led i ono se topi kao i ostala
iznad nas. U tom trenutku ponovo
odron koji izaziva jezu svojom bukom, po kacigi udaraju sitni kamenčići, govorim sebi "ovo je kraj, nije vrijedan života
ovaj smjer". Znajući da su neke prve naveze stradale baš od ovakvih odrona, donosim konačnu odluku da
odustanemo. Dejan teško podnosi da odustanemo kad je već savladao neke teške djelove u smjeru, ali na moje
insistiranje i na sagledavanje okolnosti shvata da nije vrijedno ići dalje.
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Nije bilo svejedno vratiti se sa visine od 3070mnv poslije skoro 7h penjanja. Spuštali smo se užadima sve do otvora u
stijeni na nekih 2700mnv.
I tako dok smo se spuštali niz uže od sidrišta do sidrišta ponovo se sa litice čula jaka huka u probijanju vazduha, a
zatim sve jača, podignem pogled i vidim tri crne siluete, prvo pomislih "viđi kolike vrane", kad ono 3 base letača bacili
se niz liticu sa sve specijalnim odijelima nalik slijepom mišu u slobodan pad nekih 2000 do 3000m i tek iznad nekih
strmih pašnjaka otvoriše padobrane. Pomislih "pa danas na ovoj litici nijesmo mi jedini ludaci" (poslije smo viđeli da se
penju zapadnom stranom koja je mnogo lakša za popeti i sa litice 300m ispod vrha koriste poziciju za skok).
Sve ove okolnosti što su se izdešavale tog jutra su nalik nekom snu, više košmaru. Za razliku od prošle godine ovog
puta nalazimo otvor u stijeni, nije zameten snijegom i samim tim smo pošteđeni spuštanja još nekih 500m.
Otvor je povezan sa turističkim vozićem koji saobraća kroz stijenu Eigera do velikog glečera, iako to nije predviđena
stanica u tunelu pod velikim nagibom, na naš signal lampom vozić ipak staje i prevozi nas do stanice Eiger glečer.
Mašinovođa i kondukterka su veoma ljubazni i zabrinuto nas pitaju je li sve u redu i jesmo li povrijeđeni, čak nam daju
i čokoladice.
Oko 12h stižemo u kamp đe nas sa ogromnom brigom čeka Vuk. U kojoj smo žurbi i panici bili tokom penjanja zbog
odrona nismo imali vremena da iz ruksaka izvadimo radio stanicu preko koje smo trebali da budemo u kontaktu sa
Vukom.
20. 06. odlazimo iz kampa i pješačimo do stanice
Kleine Schedegg 2061mnv, na kojoj se
razdvajamo. Dejan sa dijelom opreme odlazi
vozićem u Grindelwald, a da bi i Vuk penjao u
ovoj ekspediciji odlazimo on i ja takođe vozićem
na visočiju tačku, na veliki glečer 3400mnv odakle
penjemo susjedni vrh Monch 4107mnv.
Na toj krajnjoj stanici i u samom voziću
primjećujemo
mnoštvo
japanskih
turista.
Oduševljavamo se prizorom što su sve švajcarci
napravili i sagradili u tim tunelima kroz Eiger, kao
na primjer panoramne terase na 2860m i 3160m
odakle puca pogled na sam ambis silnog Eigera.
Prozori na 2860m se nalaze nekih 200 m lijevo od
rute koju smo penjali predhodnog dana. Dok
stojim na toj terasi uočavam grimase i uzdahe
turista pri samom pogledu na taj ambis.
Vuk je ranije gledao neke video klipove sa uspona
na Monch i otprilike je znao što ga ceka. Dok smo
prilazili samom grebenu srijećali smo vodiče koji
su se vraćali sa vrha opremljeni svom
alpinističkom opremom, tako da sam predpostavio
da se radi tehnički o malo ozbiljnijem usponu. S obzirom da smo mi krenuli na uspon u 12h većina njih nam je
savjetovala da ne krećemo tako kasno. A ja sam u sebi samo prokomentarisao kad bi znali đe sam juče bio ne bi ni
pomislili da nas tako nešto savjetuju. Meni je uspon na Monch poslije sjeverne strane Eigera bio kao jedan laki uspon,
mislim tehnički .Bilo mi je posebno drago zbog Vuka i samog kluba što smo otišli na ovaj uspon.
Poslije svladanog grebena nekih 200m ispod vrha naišli smo na sniježne noževe preko kojih se išlo sve do vrha. Na
nekim djelovima širina staze nije prelazila 20cm đe je Vuk poslije duže pauze u alpinizmu osjetio istinski adrenalin.
Na vrhu je bio veoma srećan kao i ja, odakle se ukazivao pogled na ogromne švajcarske alpe, na silne glečere i
vrhove.
Tokom silaska sa Moncha počelo je da se pogoršava vrijeme i pri samom povratku na glečer počela je sitna kiša.
Osjetno iscrpljeni stižemo na zadnji vozić i spuštamo se u Grindelwald đe nas čeka Dejan. Po silasku sa visine preko
4000mnv na 850mnv pojačava se apetit za hranom i odlazimo u restoran u samom centru đe sabiramo utiske i
odmaramo poslije veoma uzbudljive avanture.
Ovom avanturom kao i većinom naših ekstremnih avantura izvlačimo veoma veliku pouku kako treba uživati u svakom
trenutku svog života i kako je život jedna lijepa avantura. Osjećaj koji se javi onog trenutka kada smo ušli u otvor u
stijeni i samim tim se spasili nekih većih povreda ili eventualno smrti je jedno prosvjećenje i želja za još ljepšim i
plemenitijim načinom života.
Ucesnici avanture: Braća Vuk i Dejan i njihov otac Rajko
Rajko Popović
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BOBIJA ULTRA TRAIL

Valjevske planine nisu ni najviše ni najatraktivnije u Srbiji, ali obiluju živopisnim krajolicima koji vrhunac lepote dostižu
tek sa jesenjom eksplozijom boja. Upravo u jednom takvom ambijentu održano je i drugo izdanje trke Bobija Ultra
Trail, 55 kilometara duge staze koja spaja neka od najlepših mesta prirode valjevskog kraja.
Bobija Ultra Trail jedna je od akcija u organizaciji udruženja West Serbia Trails, specijalizovanog za adrenalinske trke
u prirodnom okruženju. Uprkos tome kako joj ime sugeriše, nije ograničena samo na Bobiju, već obuhvata celu
istočnu grupaciju Valjevskih planina, uključujući i Jablanik i Medvednik. Za dovoljno brze i izdržljive (čitaj: potpuno
lude), ne postoji bolji način da se ovaj deo zapadne Srbije upozna iz prve ruke u jednom danu.
Ovako ambiciozno zamišljene trke u tako skromnoj organizaciji obično završe kao debakl, ali sa Bobija Ultra Trailom
slučaj je potpuno drugačiji. Izvedena u režiji šačice ljudi, ova ultramaratonska staza teško da je mogla biti bolje
trasirana, markirana i obezbeđena kontrolnim tačkama i okrepnim stanicama. Naravno, neki vajni planinskit rkači rekli
bi da je prosečno rastojanje od desetak kilometara između okrepa preveliko i da markacije na svakih par desetina
metara nisu dovoljno guste, ali sudeći po sastavu na startu takvih primadona ovde nije bilo, ni među ultrašima na 55
kilometara, ni među takmičarima na kraćoj (ali ne i mnogo lakšoj) stazi od 23 kilometra. Reprezentacija PK Borkovac
Ruma, svedena na beskrajno optimističnu Leptiricu Jelenu Radosavljević i večitog čobanina - budalu koji potpisuje
ovaj tekst, možda nije bila među favoritima na velikoj stazi ali bar nam motivacije nikad nije falilo...
A ako bi veliku stazu Bobija Ultra Traila trebalo opisati u samo dve reči, bilo bi to: lepa i teška, ili čak prelepa, a možda
i preteška: na 55 kilometara dužine na učesnicima je bilo da savladaju preko 2600 metara uspona, što možda i ne
deluje kao previše na tolikoj distanci, ali perspektiva postaje malo jasnija kad vidimo da je najveći deo ukupne visinske
razlike koncentrisan u svega tri - četiri "cuga", u kontinualnim usponima kojima se na svega nekoliko kilometara
savladava i preko 500 metara visine. Možda ne bi bilo preterivanje ni reći da je u okviru ultramaratonske trke svoje
mesto našao i bar jedan maltene vertikalni kilometar, tačnije veći deo staze vertikalnog kilometra koji je pre par godina
bio deo manifestacije Valjevski izazov (na kom smo, igrom slučaja, učestvovali u istom sastavu) iskorišćen je za
uspon na Jablanik.
Gde je Jablanik tu je i Medvednik, međutim ova gromada (koja je svoje ime zaslužila tako što siluetom podseća na
usnulu zver) verovatno je bila i najlakši zalogaj na celoj trci. Ugođaju su doprinele i izuzetne vizure požutelih livada i
šuma prošaranih crvenim lišćem, još da se sunce s vremena na vreme promolilo kroz oblake uživanje bi bilo
kompletno. Bar je ceo dan prošao bez kiše, pa iako ovo jesenje vreme možda nije bilo toplo i zlatno bar nije bilo ni
slinavo i sivo kakvo je moglo da bude...
Uspon na Bobiju, glavnu zvezdu staze, već je bio dosta naporniji - dugačak, strm, ubistven kondiciono ali još više
psihički, jer je na vrhu grebena (na 41. kilometru) čekala eliminaciona kontrolna tačka do koje je trebalo stići za
ukupno manje od osam sati. To je pošlo za rukom jedva polovini od ukupnog broja prijavljenih takmičara, što dovoljno
govorii o težini staze i o strogoći vremenskih limita. Moj slučajni saputnik - sapatnik Vedran iz Brčkog i ja do "rampe"
smo stigli dvadesetak minuta prekasno, ali smo na sopstvenu odgovornost ipak produžili dalje. Preći tri četvrtine staze
i ne završiti je, makar i sa zakašnjenjem, zaista bi bilo razočaravajuće...
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Tri sata, četrnaest kilometara i još oko 400 metara
uspona kasnije, od čega većina po mrklom mraku,
stižemo i do cilja. Istini za volju, pola sata po isteku
limita za prelazak staze, ali na ovakvim trkama i
sama upornost se nagrađuje, pa dobijamo i
finišerske medalje kao priznanje za savladanih 55
kilometara, ali i "finišerske" knedle koje su nam u
tom trenutku daleko više prijale... Upala mišića,
umor, bol, poneki žulj i grč, sve to u momentu
prestaje da bude važno; na ultramaratonskim
stazama pobednik je čak i onaj ko stigne
poslednji...
A Bobija Ultra Trail je upravo ono kako bi jedna
trka na duge staze trebalo da izgleda. Dovoljno
dugačka i dovoljno teška da ne može da je završi
baš svako, ali i više nego dovoljno lepa da okupi
veliki broj zaljubljenika u trčanje i pešačenje na
duge staze. Entuzijazam i profesionalnost s kojima
su ljudi iz West Serbia Trails ušli u ovu priču za
svaku su pohvalu, a ako i postoji nešto gde bi ih
trebalo iskritikovati, ja to nisam pronašao. Svaki
metar staze, svaka oznaka na drvetu, svaki sto sa
okrepom, sve je apsolutno bilo tačno onako kako
treba da bude. I kako će, nadam se, bitii narednih
godina...
Teško da postoji bolji način za završetak
dugoprugaške sezone, u velikom stilu. Odlično
uređene staze, pogledi koji sežu daleko, prijatni i
nasmejani ljudi - eventualno i neka knedla sa
malinom - za sjajnu turu ništa više i nije potrebno.
Milan Mirković
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STOPAMA VELIKIH SRPSKIH SINOVA
Nedelja je, 17. novembar, nema još ni
6 sati. Subotica još spava, a mi
krenusmo u nepoznato, na akciju
iznenađenja i to dva puna autobusa
ljubitelja
prirode,
pešačenja,
planinarenja i druženja sa ljudima
nasmejanih i ozarenih lica iz udruženja
„Poželi želju“. Prođosmo pored Novog
Sada i nastavismo dalje prema jugu.
Treba da se vozimo preko 250
kilometara da bismo stigli na početak
naše pešačke staze. Nagađamo gde
bi to moglo da bude. Iza nas ostade i
Beograd,
izađosmo
na
ibarsku
magistralu kod Lipovičke šume i
vozimo se dalje. Negde ispred Ljiga, Zoran, organizator akcije iznenađenja, ustaje, stavlja ranac na leđa i odlazi kod
vozača. Pomislila sam da uskoro izlazimo iz autobusa i da otpočinjemo prešačenje. Na velikoj raskrsnici, gde se jedan
krak puta odvaja desno prema Valjevu, a jedan produžava pravo prema Gornjem Milanovcu i Čačku, autobus ulazi u
kružni tok i umesto da produži pravo ili da skrene desno, pravi krug i sve nas na trenutak zbunjuje. Ipak, produžavamo
pravo, pa skrećemo desno. Smeh i aplauz za vozačev simpatični geg. Tek tada mi je bilo jasno da idemo prema
obroncima Suvobora. Start će da bude u Banji Vrujci. I zaista stižemo tamo. Leto je prošlo i banja je pusta. Kroz nju
protiče reka Gornja Toplica koja se, zbog termalnih izvora u njoj, ne ledi ni po najvećoj hladnoći. Lekovita svojstva
vode i blata su poznata od davnina, ali banja je pretvorena u narodno lečilište tek posle prvog svetskog rata,
1935.godine. Ovde su ratnici, lečili svoje rane još za vreme Kolubarske bitke koja se vodila na ovim prostorima. I
prosto je neverovatno da smo mi došli ovde samo dan nakon njenog početka pre 105 godina. Kolubarska ili
Suvoborska bitka se vodila od 16. novembra do 12. decembra 1914.godine. Na ovom prostoru je živote položilo
273000 neprijteljskih i 153373 srpska vojnika. Zbog ove bitke Poćorek je smenjen, Živojin Mišić je postao vojvoda,
Italija je prešla na stranu saveznika, a Bugarska je godinu dana odložila svoj pristup neprijateljskim silama. A mi se
baš u ove novembarske dane
zatekosmo ovde. Da li postoje
slučajnosti ili smo ovo zaslužili? Neka
svako da svoj sud. Za mene je velika
nagrada i velika čast hodati stopama
velikih srpskih junaka.
Staza kojom smo hodali, od Banje
Vrujci do Mionice je bila dugačka 16,4
kilometra. Tako „Gazda“ kaže, a ako
on tako kaže, to je onda i tačno. Ova
blago zatalasana prostranstva nisu
zahtevala
velike
napore
za
savladavanje staze. Prolazili smo
uglavnom kroz delom naseljene
predele, kroz sela sa kućama krečenim u belo, preko širokih pokošenih livada i kroz šume. Često smo nailazili na
česme sa pitkom vodom, jer ceo Suvobor je takav, isprepletan vodotocima, rekama i potocima. On sam je glavna
vododelnica između Morave i njene pritoke Kolubare.
Prošli smo kroz selo Popović i uputili se prema parku prirode „Ribnica“. Od brojnih zanimljivosti koje su nas čekale,
najpre smo se obreli u selu Paštriću. Tu, u domaćinstvu Petrović, koje je vlasništvo Predraga Pece Petrovića, biologa,
naučnika i entuzijaste nalazi se neobična muzejska postavka. Preko trista eksponata u muzeju kamena će vas sigurno
fascinirati. Niko ne može da ostane ravnodušan pred komadima stena koji su stari preko 80 miliona godina. Pored
izloženog kamena, na imanju se još uzgaja organska hrana, čajevi i zagovara se zdrav način ishrane. Za svoj
entuzijazam Peca je dobio prestižnu nagradu „Premio slow food“. Kažu da je to nobelova nagrada u oblasti
biodiverziteta. Probala sam njihov paradajz i njegov ukus me je očarao. Na njihovom imanju pored uživanja u dobroj
hrani, možete i da prespavate i da se prošetate ovim prelepim parkom prirode. Boraveći na imanju Petrovića i družeći
se makar kratko sa ovim divnim ljudima, može se mnogo naučiti i lepo zabaviti.
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Nakon ove posete nastavili smo pešačenje nizbrdo prema reci Ribnici. Tamo nas je čekalo novo iznenađenje, nova
znamenitost. Pred nama je bio manastir svetih apostola Petra i Pavla i zgrada osnovne škole. Oba objekta su od
velikog značaja i sagrarađeni su početkom 19. veka. Znameniti učenici ove škole su bili vojvoda Živojin Mišić, Mihajilo
Maksimović, otac Desanke Maksimović i Dimitrije Rakić, otac Milana Rakića. Prešli smo reku Ribnicu preko
elegantnog visećeg mosta i na njenoj
levoj obali, odmah pored manastira
ugledali još jedno čudo prirode,
Ribničku pećinu. Visoka je 12 metara i
široka 25. Ona predstavlja pravi biser
na ovom podneblju. Izuzetno je lepa,
a meni je ličila na neku veliku
akustičnu, koncertnu dvoranu u kojoj
potok koji protiče kroz nju svojim
žuborom pravi živopisna muzička dela
i nestaje u reci Ribnici. Vegetacija oko
potoka i njegova potpuno prozirna
voda odmor su za svačije oči i
bajkoviti ukrasi pećine. Nije mi bilo
zanimljivo da se vratim preko mosta.
Morala sam preko reke sa kamena na kamen i jedne uske brvne. Bilo je još hrabrih. Neki su i noge oprali u hladnoj
Ribnici. Ali šta mari! I to je deo ove
lepe avanture. Zapalila sam sveće u
manastiru za moje i zdravlje mojih
najmilijih. Pomolila se za sve meni
drage ljude i krenula da stignem
kolonu koja je već uveliko hitala
prema Mionici. Ostalo nam je još
nekoliko kilometara do ove živopisne
varošice. Prepešačili smo i taj deo
staze i stigli na cilj. Okrepili smo se
kafom u jednom od kafića i krenuli
nazad prema severu naše zemlje,
prema našoj Subotici.
Misli su se lagano slegale u glavi.
Odavno sam shvatila da se mi ne zovemo džabe udruženje ljubitelja prirode „Poželi želju“. Uživamo u lepim i
sadržajnim akcijama. Staze kojima hodamo su poput najboljeg pismenog sastava. Sve imaju neki uvod, razradu i
zaključak. Sve ima nekog smisla. Profesor Vladeta Jerotić je rekao (parafraziram) da samo decu treba hvaliti, a da
odraslim ljudima to može da škodi. Slažem se, ali ipak mislim da oni koji vredno rade i ostvaruju neke rezultate,
zaslužuju barem neku lepu reč,
pohvalu. U ovoj našoj naranžastoj
priči, pet plus za realizaciju svake
akcije zaslužuje Zoran Vukmanom,
čovek koji stoji na čelu ovog
udruženja. Ako se na akciju u
nepoznato prijavi preko devedeset
osoba, akcija se završi bez ikakvih
problema
i
poteškoća,
a
na
zadovoljstvo svih učesnika, onda to
znači da je poverenje u ovog čoveka
veliko. To zaista zaslužuje veliku
pažnju i poštovanje. Sigurna sam da
ćemo i dalje užvati, bilo poznatim, bilo
nepoznatim i tajnovitim akcijama koje
će Zoran pažljivo proučiti i pripremiti pre našeg nastupa. Hvala na lepoti viđenoj na obroncima slavnog Suvobora!
Mila Milenković
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WINDY RIDGE
Као круна овог, у временском смислу, траљавог
лета, снег нам је пао још у септембру. Нисмо
хтели да се помиримо са тиме да од сада
идемо само на краће зимске стазе (до два три
сата) и дочекасмо да се првог викенда октобра,
време колико толико пролепша да нам дозволи
још једну дугу шетњу за затварање летње
сезоне. Било је тешко одабрати. После обилног
снега и сунца које сија већ неколико дана, треба
водити рачуна да је стаза на јужној страни и да
не иде пуно кроз шуму да се избегне блато и
остаци снега. Избор је пао на Windy Ridge
(Ветровити гребен), не тако популарну стазу у
близини Кенмора. Првенствено због лепе ливаде на јужној страни, додуше скоро већ при крају стазе. Тамо смо
били само једанпут, баш недељу дана пре велике поплаве 2013. године и зато није било чудно да нам на
почетку стазе ништа није било познато. Цео тај део стазе је потпуно промењен јер га је поплава однела, па
сада стаза иде чак преко 4 нова дрвена мостића.
Још увек је доста рано па је мало прохладно,
али не толико да је земља залеђена, и све је
доста блатњаво. Неколико стаза се одваја од
ове главне. У складу са беспрекорним
уређењем и обележавањем, путокази су
постављени на главним раскрсницама, па нема
бојазни да се залута. После око 2 км стаза
прелази преко потока и нагло заокреће скоро
180 степени и иде узбрдо. Сада већ почиње и
веће уживање јер се отварају лепи видици на
околне планине високе преко 2000 метара.
Највиши врх у околини који видимо је Лохид врх
(3100м), назван по првом премијеру Алберте.
Иако не највиши, убедљиво најупечатљивији је
Тврђава ветрова, висок 2695м, који подсећа на
средњевековне тврђаве. После тог наглог кратког успона опет је све равно. Идемо по широком колском путу,
са обе стране је снег, а на тополама уз стазу жуто лишће на дрвећу се још не да и лепрша на ветру. Трудимо
се да запамтимо сваки тренутак јединог јесењег викенда који имамо ове године. За који дан, први јачи ветар
ће да оголи гране и избрише ову јесењу слику. После 3 километара опет нагли заокрет стазе и прави успон
коначно почиње. Од овог места па до горе више нема равног дела, само узбрдо. Ногу пред ногу напредујемо
кроз четинарску шуму. Кад нам треба предах окренемо се да погледамо на Тврђаву ветрова која остаје за
нама. Први циљ је на видику - крај шуме и излазак на ливаду. Коначно дижемо поглед са блатњаве стазе и
иако знамо од пре да је поглед диван опет нисмо равнодушни. Свуда око нас снегом прекривене планине.
Панорама резервисана за оне који се потруде да зађу иза првог гребена који се види са пута. Планине
скривене од наших очију док не заслужимо да их видимо. Поглед у неки други свет који нам даје утисак да смо
отишли у неке далеке пределе. Бог ветра (који можда живи у Тврђави ветрова која је испред нас?) је данас
благонаклон, ветар није немилосрдан како иначе зна да буде. Нова достигнућа на телефону омогућавају
Карчију и мени да правимо панораме, али ипак кад смо се вратили кући и погледали све слике, Горан са
својим класичним фотоапаратом побеђује - има (као и обично) најлепше слике. Бој не бије свијетло оружје...
Настављамо даље, по ливади са понеким грмом клеке и по којим усамљеним четинаром изувијаног стабла.
Стаза је потпуно сува, баш како смо се и надали. Прошли пут смо се одмарали на ливади али је сада за неко
дуго седење хладно. Стаза наставља узбрдо према стеновитом врху који је још увек доста далеко. Гледамо
једни у друге и скоро без речи одустајемо од седења на ливади и настављамо према врху и крају стазе па
докле стигнемо. На једном грму клеке плодови начичкани као грожђе. Висина 1700 метара. Ту застајемо да
наберемо клеку за Илдикин тајни рецепт за пуњену ћурку. Сваке године кад беремо клеку пребројавамо колико
смо бобица набрали јер су плодови спорадични а лишће јако бодљикаво. Овде смо већ набрали скоро пола
кесице (биће доста за бар две године) и не стајемо. Има довољно да се мало проба. Прво зрно је увек најјачег
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укуса и обично није слатко. Друго зрно које поједемо обично потврди
зашто се клека не једе у већим количинама. Ова клека је необично
слатка, приписујемо то висини на којој расте и једемо је скоро као
боровнице. Наш глас разума (Горан) нас упозорава да не претерамо.
Затварамо кесу и настављамо даље. Предах за ручак правимо на
искривљеном корењу великог бора који је баш на сред стазе. Поред нас
силази неколико група. Као и обично посматрамо их не бисмо ли по
њиховом изгледу наслутили шта нас чека даље. Судећи по њиховим
панталонама - пуно блата и проклизавања. Али настављамо даље и
убрзо видимо ко се побринуо за њихов изглед. Стаза која је од изласка
на ливаду била сува сада је потпуно прекривена мешавином леда и
снега. Све више идемо ван стазе у нади да су места куда нико није
прошао мало мање клизава. Снег све дубљи, деси се да упаднемо и до
пола листова. У глави свесно потискујем мисли како ћу назад. Ускоро
долази моменат када почињемо да се преиспитујемо да ли је ово заиста
уживање или ипак не. Питамо се (неко наглас, а неко у себи) да ли би
било боље да смо и ми као Илдика морали да радимо ове суботе?
Најзад стижемо до стена које смо поставили као циљ и које су нам
помогле да истрајемо кроз толики снег. Тек тада видимо да то није крај
стазе. Стаза завија иза стена и наставља узбрдо. Ја сам проценила да је
за мене данас ово доста. Да наставим претворило би се у ноћну мору која ми није неопходна. Овде ћу их
сачекати. На срећу и Горан и Карчи се слажу са мном и решавамо да се вратимо. Остављамо крај ове стазе за
неко лепше, суво време. И одавде је предиван поглед, да не знаш где пре да се окренеш. Опрезно крећем
доле док Карчи и Горан остају да направе још коју слику (никад доста). Ставила сам крампоне на ципеле а и
штапови ми помажу, али убрзо долази до првог
проклизавања и пада. Устала сам брже него што
сам пала тако да су ми панталоне остале суве.
Настављам даље још опрезније, али то дуго
траје и колена су све уморнија. Одједном десна
нога клизну, лева остаде позади и ето после ко
зна колико година направих шпагу и то на
стрмини. Оштар бол у левом колену ме је баш
забринуо, да ли ћу моћи самостално доле?
Пажљиво, и овог пута споро, устајем. Кад сам
поново стала на обе ноге, бол у колену није био
јак и само сам га осећала у одређеном положају.
Катастрофа је избегнута. Ајде опет полако доле.
Код места где смо пре сат времена стали да
једемо и где се завршава највећа стрмина,
блато и снег, сви смо одахнули. При силаску импозантна Тврђава ветрова је стално испред нас, али поглед
држим прикован за стазу и трудим се да опет не паднем. Кад смо се спустили до колског пута знали смо да
имамо још само 3 км по равном. Једино је стаза била још клизавија него јутрос. Горан је обећао да ће нас
примити у кола и са блатњавим ципелама. На ливадици поред паркинга - венчање! Заиста на лепом месту, са
жутим лишћем брезица и снегом покривеним планинама у позадини.
Док смо стигли кући Илдика се већ вратила са посла. Данас смо ми радили прековремено.
П.С. За недељу дана, на Thanksgiving вечери, сви су били одушевљени укусом пуњене ћурке. Објаснили смо
им да је то због клеке са 1700 метара надморске висине.
Јелена Попржен
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ПЛАНИНАРСКИ БАЛ
Планинарско
друштво
„Др.
Радивој
Симоновић“ из Сомбора 23. новембра 2019.
године било је домаћин 5. Планинарског
бала који су заједнички организовали
Планинарски савез Војводине и Планинарско
друштво
„Др.Радивој
Симоновић“
из
Сомбора. Том приликом организована је и
прослава 70. година постојања и рада
Планинарског
друштва
„Др.Радивој
Симоновић“ из Сомбора. Овој прослави и
планинарском балу, присуствовало је 174
планинара из разних крајева наше земље:
Београда, Новог Сада, Вршца, Зрењанина,
Суботице, Сирига, Бечеја, Кикинде, Бачке
Паланке и Сомбора.
Окупљање је почело у преподневним сатима
у Вили Тамара у Сомбору уз традиционални
дочек гостију: ракија, кафа, чај и бачки
доручак. Кроз прелепи шпалир бођоша,
пешачећи око 2 км, до центра Града,
планинари су, у прелепом здању Жупаније,
присуствовали
кратком
предавању
о
историјату Сомбора и чувеној слици „Битка
код Сенте“ – чувено ремек дело и највеће
уље на платну у Србији, затим се кренуло у
обилазак Главне улице: Сунчани сат –
најпознатија инсталација Сомбора, Градски
музеј – колекција 40000 експоната, испред
куће Лазе Костића, у којој је написао чувену
песму Санта Мариа дела Салуте, испред које
се налази спомен клупа, Кармелићанска
црква са највећим оргуљама у Србији,
галерија чувеног сомборског сликара Милана Коњовића у којој се налази 1100 дела овог славног уметника,
скулптуре сликара и вајара Павла Блесића које се налазе по целом граду, Магистрат или Градска кућа –
најрепрезентативније здање Сомбора, сомборско позориште, фијакер стајалиште итд.
У Вили Тамара уприличена је свечана
академија посвећена јубилеју 70 година
постојања и рада Планинарског друштва
„Др.Радивој Симоновић“ Сомбор – 24.
новембра 1949. године основано је ово
планинарско друштво и добило име Радивоја
Симоновића, чувеног лекара, етнолога,
планинара, геоморфолога и борца за људска
права.
Одржана
је
и
презентација
планинарења 17 планинарских друштава.
Све присутне је поздравила председница
Планинарског
друштва
„Др.Радивој
Симоновић“ из Сомбора – Мира Грковић,
Председник Планинарског савеза Војводине – Никола Бобић и Градоначелница Града Сомбора – Душанка
Голубовић, пожеливши добродошлицу свим планинарима, успеха у планинарењу и развоју планинарског
спорта и још много оваквих јубилеја.
Уследио је заједнички свечани ручак и дружење уз музику до касних вечерњих сати. Растанак уз занимљиве
планинарске приче и поздрав до скорог виђења на некој планини.
Иванка Шврака
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Nesvakidašnja lepota koja zaslužuje svaki trud i koju ne pohodi svako!
MAGANIK
Maganik, magična planina kako joj samo ime kaže, obavijena mističnim planinarskim pričama (bar koje sam ja
slušala)...pusta i bezvodna, pa samim tim i teška za pohođenje. Mora se prelaziti sa šatorima i svom opremom na
leđima, nekoliko dana. Kako sebe ne smatram toliko jakom, o tome sam slušala samo sa divljenjem ali ne i željom da
krenem. Dakle, o Maganiku sam slušala mnogo pre nego što sam ga ugledala, prvi put, nekoliko godina ranije kada
sam bila na Moračkim planinama, nadomak Nikšića. Zelene Moračke planine s jedne strane kanjona Mrtvice (reke
koja se uliva u Moraču) a divlji Maganik sa duboko odsečenim, belim stenovitim liticama sa druge strane. Veoma
moćno i impresivno. A onda se odjednom, prošle godine, pohodeći Moračke planine, pojavila mogućnost, priča, šansa
koja se ne propušta... Plan se razrađivao skoro godinu dana i evo nas... Divlji, prelepi Maganik, primio nas da mu
priđemo, ipak srce mu nismo videli... ostalo je za drugi put. Pa ne može se sve odjednom.
Ali da krenem redom.
Tura je još u pozivnom pismu bila okarekterisana kao zahtevna, kako u
pogledu planinarenja tako i u pogledu uslova smeštaja. Plan je bio da
budemo smešteni u selu Velje Duboko, neki u kući porodice Janjušević
a neki u šatorima. U kući ima struje ali nema vode, tako da bi se
tuširanje odvijalo na spoljnoj česmi ili bi se organizovano kupali u
Mrtvici... uhhh, još mi je živo sećanje od pre dve godine, na njenu
hladnoću. Selo Velje Duboko je smešteno na 880mnv, između
Međurečja 181mnv (sela na Podgoričkoj magistrali) i prelepog
Kapetanovog (ili stari naziv Trebješkog) jezera na 1672 mnv u srcu
Moračkih planina. U dubokoj je kotlini između Stožca i Maganika. Do
njega se od Međurečja može doći prvo asfaltnim putem preko sela
Liješnje a onda veoma lošim makadamom i tucanikom uglavnom
terenskim vozilom. To smo nažalost saznali, naknadno, pa nam je
oprema umesto putničkim kombijima kojima smo doputovali,
dopremljena naknadno ugovorenim kamiončićem. Drugi prilaz selu je,
pešački, kroz kanjon Mrtvice.
Akcija je organizovana u saradnji sa planinarima iz Valjeva, Šapca,
Leposavića, Gornjeg Milanovca i Žablja.
Vodiči na terenu su bili Dragan Radojčić iz Valjeva PSK „Soko“ Krupanj,
veliki poznavalac i zaljubljenik u Moračke planine i Radoljub Knežević
PK „Kopaonik“ Leposavić kao pomoćni vodič (o njemu u nekom narednom izveštaju).
Nas osmoro iz KP Zrenjanin kreće na ovu akciju: Vlada Vukojević, Svetlana Kajčić Mitrić, Antonija Jevtić Tabakov,
Sanja Golušin, Marija Rusovac, Milica Bogunović, Mirjana Savković i ja. Vlada blažen među ženama, prozvasmo ga
Mirza...zbog jata
21. 08. 2019. – sreda u 18 h, Rade naš dugogodišnji
prijatelj i učitelj na mnogim zajedničkim pohodima,
dolazi po nas iz Leposavića svojim kombi prevozom i
mi krećemo, preko Beograda, pa novootvorenim
delom autoputa Miloš Veliki do Preljina. Tamo se
sastajemo sa Valjevcima (i njih ima osmoro u drugom
kombiju) i zajedno krećemo preko Kraljeva, Raške,
Novog Pazara, Berana do Kolašina i do Međurečja,
Kafane kod Pere, polazne tačke u kanjon Mrtvice. Put
nam je prošao u bunilu i polusnu, dok nas je Rade,
sigurnom vožnjom i novim kombijem dovezao do cilja.
Stižemo u zoru, ali dremamo još malo...
22. 08. 2019. – četvrtak Polazak je planiran u 7h. Pera nam kuva slatku kafu, žvaćemo doručak na brzinu a nismo se
ni umili. Uskačemo u planinarske cipele i avantura zvana kanjon Mrtvice može da počne. Išla sam nekoliko puta
njime, i tamo i ovamo ali svakog puta je uzbuđenje veliko, zato što mnogo lepog ima da se doživi i vidi. Krećemo samo
sa malim rančevima, dok nam opremu po zamišljenom planu, voze kombiji do Velja Dubokog. Odmah na početku,
Dragan nas vodi na ušće Mrtvice u Moraču. Kupale smo se tu pre neku godinu, posle pet dana provedenih na
Moračkim planinama, higijene radi, Milica, Marija i ja. Mrtvica je mnogo hladnija od Morače, konstatovale smo to i
tada.
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Krećemo dalje do Danilovog mosta, koji je sagradio cnogorski knjaz Danilo 1858 godine, za dušu svoje majke, piše na
tabli a ispod Mrtvica, svetlo zelena, prve fotke padaju a razdraganosti ovom lepotom nema kraja.
Sledi Magična šuma i Kapija želja koju čine dve spojene stene kroz koju treba baciti kamenčić u reku i zamisliti želju.
Na tabli piše da će je vila sa Maganika ispuniti samo ako je želja čista i iz srca, ne sme biti na štetu drugoga, jer će se
u suprotnom vratiti nesrećom. Teško nalazimo kamenčić za bacanje (mnogo je želja ovde osmišljeno) a želja nam je
najčistija. Mrtvica huči, svojom tirkiznom bojom, preko belih oblutaka a šuma obavijena debelim slojem mahovine,
deluje kao ona iz bajki, obavija te magijom i zove da ostaneš. Otimamo se nekako i krećemo dalje. Beli Nerini,
penušavi vodopadi s preke strane, ipak u ovo doba godine nisu tako snažni. Viđala sam ih i u boljem izdanju. A onda,
veličanstvene Mrtvičke grede, staza usečena u stenu, napravila ju je JNA, po ideji generala Danila Jaukovića. Sa
svojih oko 2,5 m visine i stotinak metara dužine, izgleda potpuno neverovatno i zaštitni je znak ovog kanjona. Slede
Afroditine kade u kojima ne propuštamo kupanje u ledenoj Mrtvici. Kada sam pre neku godinu to prvi put probala, bilo
je to potpuno neverovatno iskustvo. Kada se spustiš u ledenu Mrtvicu, koža počinje da ti „gori“ od hladnoće. Samo
žustrim plivanjem, uspevaš da se održiš 10-15 minuta u njoj. Morala sam to da ponovim. Bilo je isto, ledeno i lepo, ko
voli. Teškom mukom krećemo dalje. A usput, loša vest da kombiji ne mogu da se probiju do Velja Dubokog zbog
lošeg puta. Zabrinuti smo, zbog mogućnosti da ćemo teške rančeve morati da teglimo na leđima. Hitamo prema Velja
Dubokom. U gornjem toku u ovo doba godine nema vode. Po legendi o poreklu imena ove reke, ona na nekoliko
mesta presušuje i ponire da bi se kasnije opet pojavila i oživela. Zato se zove Mrtvica. Voda je toliko čista i bistra, da
se slobodno može piti. Oko 15h stižemo u Velje Duboko gde nas sačekuje lepa vest, da nam je oprema dopremljena
iznamljenim kamiončićem. Radujemo se i u lokalnoj prodavnici častimo decu iz sela koja su nam prenela tu odličnu
vest. Deca nam pomažu da se snađemo u selu. Prvobitni plan da se smestimo u kuću i pored kuće, porodice
Janjušević, iz nekih meni nepoznatih razloga je promenjen. Smeštamo se u školu. Pomeramo klupe i stolice i na
podu, širimo naše podmetače i vreće za spavanje. Pa raspust je a ionako nema đaka u toj školi. Neki biraju šljivik i
tamo montiraju šatore. Snalazimo se brzo. Pritoka Mrtvice, kojoj ne znam ime, teče par metara od škole. Eto nam
vode za rashlađivanje ponete lubenice i pića. Eto nam vode za kafu i kuvanje a bome i za kupanje. Nije tako hladna
kao Mrtvica a imamo sreće da je spoljna temperatura sasvim prostojna pa sve protiče u zadovljstvu. Na spavanje
odlazimo čim je pao mrak (a to je sada već oko 20:30h) jer smo umorni od prethodno neprospavane noći a sutra nas
čeka naporna tura na Maganik.
Pređosmo toga dana kroz kanjon Mrtvice oko 13km i napravismo
800m uspona.
23. 08. 2019. petak Ustajemo u 5h da bi u 6:15h bili spremni za
polazak. Ekipa je na okupu, sem tužne Milice. Juče je u jednom
potpuno bezazlenom padu, ipak dosta povredila koleno i sad
mora da odustane od Maganika. Uhhhh. Krećemo iz Velja
Dubokog (880mnv), prvo putem a zatim ulazimo u šumu. Staza je
posuta debelim slojem suvog lišća, koje proklizava pod nogama
jer idemo uzbrdo, a tu je i po koji kamen i suve grančice koje
krckaju pod nogama kao grisine. Potrebno je dosta opreza za
kretanje ovom stazom. Posle sat vremena izbijamo na jedan
proplanak, gde pravimo pauzu za doručak. Kasnije nas staza, koja je delimično markirana (kad kažem delimično,
mislim da su markacije retke, pa ih često moraš tražiti) vodi većim delom kroz šumu da bi kasnije izbili na predeo
nazvan Zabrđe (ima jednu kuću - katun). Tek tu dolazimo pod same bele vertikale Maganika. Izdižu se pred nama,
neosvojive, možemo da ih dosegnemo samo očima, a kako ćemo ih popeti? Pod jednom takvom, pravimo pauzu i
gledamo kako se i na tim surim stenama za život bore po koji bor ili jela. Pred nama je uspon do prevoja Štrbina,
veoma naporan preko klizave trave i sipara. A tamo, jedan neočekivano prijateljski susret, sa jednim kucovom, koji
mi je glavu ćušnuo u krilo i beskrajno uživao, dok sam ga češkala. Odatle, kaže vodič, nema mnogo do vrha ali da
ćemo vrh videti tek kada dođemo na oko 20m od njega. Tako je i bilo. Do vrha je bilo više manjih brda koje smo trebali
savladati. nije baš bilo lako, neko je i odustao (Mira - tako blizu, ali je ipak dobro procenila da će dodatno usporiti
grupu), pa onda malim grebenom i po stenama, tako stigosmo oko 14:30h, srećni, na Međeđi vrh 2139mnv, najviši vrh
Maganika. Pored nas Babin zub, na kom se 70-tih godina desila avionska nesreća (i sad postoje neki ostaci aviona),
preko od nas Trešteni vrh (tresu ga gromovi), malo dalje Stožac i Kapa Moračka, pa Tali (penjali ga pre dve godine)
Sijanjevina. S druge strane, Bjelasica i Komovi, malo li je, a dan lep, sunčan i mi lepi na Maganiku, sijamo. Opuštamo
se malo duže na vrhu a vodič donosi odluku da ne menja trasu povratka iako je prvobitno tako bilo zamišljeno. Hteo je
u povratku da nam pokaže srce Maganika, ali pošto smo malo okasnili procenio je da će zbog nekih eksponiranih
delova na stazi to dosta produžiti vreme trajanja ture. Dakle, vraćamo se istim putem. Bar nema neizvesnosti.
Deonicu, po deonicu prelazimo sada mnogo brže ali ipak ne dovoljno brzo, mrak nas stiže u šumi. Čeone lampe,
krckanje grančica, klizanje po lišću, malo lutanja i napokon u 20:45 smo kod lokalne prodavnice. Umorno - srećni.
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I onda sve po redu, što ti pripada i jelo i piće i noćno kupanje u viru, higijene radi.
Tura je trajala 14h a pređosmo toga dana 23,5 km i napravismo 1460m uspona i isto toliko i silaska.
24. 08. 2019. subota. Plan od subote da se od Velja Dubokog preko Vrha Bodiguz penje Stožac je revidiran zbog
jučerašnje naporne ture. Ustajemo malo kasnije i oko 8h krećemo prema Milinom dolu gde živi porodica Janjušević,
pa ćemo odatle odlučiti da li ćemo penjati Stožac ili samo ići do Kapetanovog jezera. U početku oblačno vreme ipak
kasnije donosi kišu i dobar pljusak, pa moramo navući i kabanice. Tako stigosmo do Milinog dola i poznatih nam
domaćina. Dočekuje nas sama Anđelka sa svoje troje dece. Suprug joj je prošle godine preminuo. U katunu vodi
veoma skroman život ali nas ipak gosti širokog srca. Takvi su ljudi tamo. Dušu ti na tanjiru iznose. A mi moramo to da
prepoznamo, cenimo i učimo od njih.
Sunce koje se ipak izborilo sa kišom, na uspon sa Milinog dola prema vrhovima Stošca odvodi samo troje planinara.
Ostali se opredeljuju za hedonizam na Kapetanovom jezeru koje je odatle udaljeno oko 1,5km.
Kapetanovo iliti Trebješko jezero, neko kaže, je centar Crne gore. Do njega se dolazi preko nepreglednih, golih,
ustalasanih livada, oivičenim strmim planinskim padinama sa vrhovima oko 2000mnv. Kao da ste ušetali u wallpaper
na desktopu. A onda u sred livade mala zelena kućica. I pomoćna prostorija je zelena i mala. Godinama unazad mi je
ta kućica sinonim za idilu. Nikad nisam prišla sasvim blizu, možda da ne razbijem idilu.
Pre jezera postavljen je veliki krst, kao obeležje za novu crkvu koja treba da se sagradi na tom mestu. Sa tog mesta
se odlično vidi Maganik i vrh koji smo juče popeli. I onda se pomeriš samo par metara i pred tobom pukne najlepše
jezero. Par kućica - katuna sa svojim crvenim i belim krovovima, (uglavnom smešteni pod desnu stranu jezera) unose
živopisnost u zeleno – sivu sliku ovog mesta. Jezero je ledničko, dubine oko 40m, na visini od 1678m. Do njega se
može doći i sa druge strane makadamskim putem iz pravca Nikšića (udaljeno oko 40km), preko Bojovića Bara. Po
predanju, jezero je dobilo ime po kapatenu Mušoviću koji je vladao Nikšićem za vreme Turaka, ima tu neka priča o
vilama i izvoru.
Naš domaćin, Dragan Minić potencira naziv Trebješko jezero. Sad ko će ga znati, ovo ili ono, neki od nas dođoše već
četvrtu godinu za redom. Pa kako da se ne vraćaš ovoj lepoti.
Odatle za nekih 40 minuta hoda dolazi se do Manitog ili Brnjičkog jezera koje se nalazi na visini od 1773m. Nekolicina
iz grupe se odlučuje za taj napor a ostali ostadoše da uživaju na obalama Kapetana.
Kasnije svi odlazimo do našeg smeštaja u Velje Dubokom, natovareni najukusnijim sirom sa Milinog dola.
Za one koji su išli do Kapetanovog jezera i nazad bila je to tura od oko 16km i 800m uspona i isto toliko silaska. Oni
koji su išli i do Manitog jezera imali su 2km više i 200m više uspona i silaska. Za treću grupu koja se penjala sa
Milinog dola nemam podatke.
25. 08. 2019. – nedelja, dan za povratak. Natovarismo stvari u kamiončić a bome se i mi popesmo. Treba da nas
odveze iz Velja Dubokog do katuna Perišića gde je parkiran naš kombi prevoz. Krećemo a tužnim pogledom nas prati
kerušica koja je sve vreme bila sa nama, koja nas je dopratila iz Međurečja i koju nazvasmo Velja. Hteli smo i nju da
povedemo do Međurečja ali neće na kamion. Dakle, avantura počinje. Brekće kamiončić pod našom težinom i strmim
tucanikom ali ipak napredujemo. Pazimo na grane drveća pored puta da se ne povredimo. Vidici nad kanjonom se
otvaraju. Veseli smo, pa ovo spada pod ono: "šta još nisam probala u životu", pa u tom pronađeš čar i lepotu.
Katun Perišića, naravno, domaćini ljubazni, pozivaju unutra. Uvek me je fascinirala jednostavnost življenja u tim
katunima. Oslobođeni svega suvišnog, ljudi
su pomireni...najverovatnije sa samim
sobom. Nije li to zapravo, najveća životna
mudrost??
I za kraj još malo pešačenja do početka
asfalta kod sela Liješnje, opet kafa u kafani
kod Pere u Međurečju, poseta manastiru
Morača i sasvim prijatna pauza u centru
Kolašina. Doživesmo ga kao planinsko
mesto, valjalo bi doći zimi. A usput, u glavi
ostadoše
slike
nazubljenih
vrhova
Sinjajevine.
Trasa povratka je bila ista kao i u dolasku. U
Zrenjanin stigosmo u 1h po ponoći.
Zahvaljujemo se Radetu na sigurnoj vožnji i
zdravom razumu a Draganu na zaljubljenosti
u Moračke i na otvorenim vratima do srca
Maganika.
Jadranka Kostovski
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BORSKI STOL I VELIKI KRŠ
Čim je objavljena akcija “Borski Stol I Veliki Krš”, na sajtu udruženja “Poželi želju”, ni minuta nisam oklevala da se
prijavim. Moja opčinjenost istočnom Srbijom je stalno prisutna i nakon svake akcije samo se pojačava. Da nije toliko
obaveza, moj ranac bi češće bivao spakovan i odlazila bih u neke nove avanture.
Jedva dočekah taj 16. avgust da krenemo od Subotice preko Beograda, Paraćina i Bora na odredište. Nakon
putovanja koje je trajalo oko sedam sati, stigosmo i smestismo se u odmaralištu Savača, nedaleko od Borskog jezera.
Spavali smo brzo, probudili smo se i već smo bili u planinarskim cipelama, spremni da krenemo u pohode, najpre
Velikom kršu, a zatim Borskom stolu. Pre polaska na planinu obišla sam i jedan deo obale Borskog jezera.
Stigli smo na prevoj Cepe i odatle krenuli prema impozantnom nazubljenom grebenu Velikog krša. Gledajući ga imala
sam utisak da se nalazim u Alpima. Pročitala sam da Stol i Krš spadaju u najstarije planine Evrope. Njihova starost je
procenjena na čak 277 miliona godina. Te njegove zubate stene su nekada bile grebeni praistorijskog mora. Stresem
se od pomisli o čemu oni sve mogu da posvedoče.
Kretanje prema vrhu nije ni malo komplikovano. Staza je dosta dobro markirana. Na početku prolazi kroz livade, a
zatim nastavlja da vijuga kroz šumu i to sve do grebena. Uspon je konstantan, skoro da nema prostora za odmaranje,
neke makar male zaravni. Vreme je bilo idealno, sunčano sa temperaturom oko 25 stepeni. Tišinu i mir su remetile
jedino drvoseče svojom sečom i galamom. Posle oko sat i malo više vremena penjanja izašli smo na greben. Ne
znam kako da opišem taj trenutak dolaska na tu dugačku vijugavu, stenovitu kičmu. Ako kažem da sam zadivljena,
zaprepašćena, fascinirana, malo je. Ta energija koja dolazi sa svih strana potpuno me prožima. Gde god se okrenem
ispred mene je veličanstvena panorama. Tu, sa 1148 metara visine, vaše oči imaju kolekciju najlepših razglednica.
Ono što sam mogla da prepoznam: Bor, Stol, Deli Jovan, Veliki Krivelj i još mnogo toga što ne znam šta je. Gledajući
ga po dužini, prošla mi je kroz glavu ideja o prelasku celom dužinom grebena. Čula sam od iskusnih planinara da je
za tu misiju potrebno mnogo izdržljivosti i čak deset sati hoda. Mi smo imali idealno vreme, ali ovde ruža vetrova zna
žestoko vrti vazduh i vremenske prilike znaju da budu veoma nepredvidive. Čak postoji i priča da piloti izbegavaju
letove preko Velikog Krša, jer se šezdesetih godina dogodila neobjašnjiva avionska nesreća.
Nakon uživanja u prelepim slikama čarobnih predela, odmora i fotografisanja, vratili smo se istom, strmom stazom.
Bilo je i spusta na guzici na pojedinim mestima. Nakon izlaska iz šume, prolazeći kroz livadu zaraslu u kupine, ruke su
skoro svima poplavele. Niko nije mogao da odoli preukusnim crnim plodovima kupina. Lično sam pojela najmanje pola
kilograma, a možda i više. Oči su mi bile veće tri puta od stomaka. Taj puni ukus ploda koji raste bez hemije me je
osvežio i dao snagu za polazak na novi vrh.
Ova akcija i jeste lepa iz razloga što možete da birate između lakše ture, odlaskom na jedan vrh ili da idete na nešto
težu, zahtevniju varijantu, da pređete 14 kilometarai 950 metara visinske razlike i da se popnete na oba vrha.
Uspon na Stol kreće od iste raskrsnice,
dijametralno suprotno od polaska na
Veliki Krš. Najpre prelazimo preko
livade, a onda kroz šumu, za oko pola
sata, dobro markiranom stazom
stižemo u podnožje Stola. Tu je
planinarski dom gde se okrepljujemo
ledenom vodom iz česme. U kotlu se
kuva gulaš koji će nam biti serviran
nakon povratka sa Stola. Planinarski
dom je inače napravljen od kamena i
ima sobe za smeštaj, vodu, struju i sve
što vam treba.
Od doma do vrha Stola, markiranom
stazom stiže se za oko jedan čas.
Penjanje na ovu monumentalnu gromadu vas nimalo ne ostavlja ravnodušnim, a mene je baš i namučila. Staza nije
teška, ali posle uspona na Veliki Krš, savladao me je neki umor i iscrpljenost. Samo uz veliku upornost i podstreh
mojih prijatelja, uspela sam da se popnem i na vrh Stola na 1156 metara. Čitava planina je ispresecana šumama i
pašnjacima, a od vrha, kao da je nekom velikom sekirom ili nekom velikom silom odsekao komad planine i na toj
strani se spuštaju isečene vertikalne litice. Pogledom na vrtače ispred vas zavrti vam se u glavi. Kao takav, Stol je
izuzetno privlačan za planinarenje, alpinističke uspone i paraglajding. Pogled sa njegovog vrha ostavlja bez daha.
Pomislila sam kako bi bilo dobro da postoji jedan zip lajn između njegovog vrha i vrha Velikog Krša.
Naravno, mi smo morali da se spustimo peške do planinarskog doma gde nas je čekao ručak i nakon toga do
autobusa, pa nazad na spavanje na Savaču. Bilo je i onih koji nisu propustili kupanje u Borskom jezeru.
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Nakon još jedne prospavane noći krenuli smo rano put Malinika i vidikovca Kovelj, sa pogledom na Lazarev kanjon.
Došli smo u selo Zlot, gde je parkiran autobus. Pokupovali šta nam treba u seoskoj prodavnici i krenuli prema cilju.
Oko sedam kilometara pešačenja, prelepu stazu, koja vodi, delom kroz šumu, delom preko livada savladali smo za
oko dva i po sata. Stigli smo u predeo prelepih livada, pokošenih kao da su predodređene za golf teren. I neverovatno,
paralelno sa tim zelenilom stoji spomenik prirode, Lazarev kanjon. Ova tajanstvena pukotina u kraškom predelu
istočne Srbije, svedoči o nekim davno prošlim vremenima. Lazarev kanjon je nadaleko čuven po svojoj mističnosti.
Nalazi se između planine Malinik i krša Stobora. Nastao je kao vekovna borba koja se vodi između vode i kamena.
Stvorile su ga čak četiri reke: Vej, Demižlok I Mikulj. Ove tri se stapaju u izlazni krak, Lazarevog kanjona. Pogledali
smo ga sa više vidikovaca: Petrine stene, Kovelj…, ali nedostaje, za potpunu sliku ovog prostora, prolazak kroz sam
kanjon ili barem kroz jedan njegov deo.
Jedan deo naše grupe se odvojio i popeona vrh Malinika. Deo ekipe i ja sa njima se zadržao na Kovelju. Odmarali
smo se, kuvali kafu, uživali i lagano se spustili do Lazareve pećine. Nekoliko nas se popelo na još jedan vidikovac
odakle se pruža impresivan pogled na kanjon. Sačekali smo grupu da se vrati sa Malinika i to vreme smo iskoristili da
ručamo ukusnu pastrmku iz nedalekog
ribnjaka.
Kada se cela ekipa okupila, ušli smo
da obiđemo Lazarevu pećinu.
„Stara legenda kaže da su posle bitke
na Marici 1371. godine konjanici
Kneza Lazara došli do kanjona i tu
odmorili i napojili konje, pa je zauvek
tako ime i ostalo.
Iz nešto kasnijih epoha, druga legenda
kaže da su i pećina i kanjon dobili ime
po hajduku Lazaru koji je stekao veliko
bogatstvo pljačkajući Turke i da je
svoje (pošteno) oteto blagosakrio u
podzemnim lavirintima pećine.“
Lazareva pećina je služila kao utočište za vreme turaka. Svašta su turci radili da isteraju sužnje iz pećine. S obzirom
na to da je puna kanala koji prelaze dužinu od 10000 metara, nije im uspevalo ni dimom da ih izbace na svetlost dana.
Najzanimljivija je priča o devojačkoj sobi u kojoj su krili devojke kako ih ne bi odveli u harem. Do te prostorije je mogla
da uđe samo jedna osoba i to saglavom napred. Na izlazu je te hrabre turske glave čekala oštra sablja.
Lazareva pećina je danas velika turistička atrakcija. Sastoji se od brojnih impozantnih dvorana. Najveća je koncertna
koja ima dirigenta i ceo orkestar. Nakit koji je stvaran milionima godina nosi nazive na oblike na koje podsećaju. Tako
da ima: stogova, fontana,
plastova, bizon, cars kuložu,
slapove…
Od
ukupne
dužine
hodnika,
za
posetioce je otvoreno nešto
više od 900 metara.
Naš vodič, Sandra, nas je
pohvalila kao jednu od retko
kulturnih, pažljivih i strpljivih
grupa. Nama je svežina
pećine izuzetno prijala posle
hiljada pređenih koraka po
vrelom danu.
Nakon obilaska pećine,
kupila sam odličan med sa
ovih prostora od porodice
Marić i krenula prema
autobusu. Saznanje da se vraćamo na Sever, u ravnicu iz ove bajkovite prirode koju poseduje Istočna Srbija, za mene
je bio prilično mučan. Većinu puta prema kući, podstaknuta viđenom lepotom, pričala sam o nekim novim dolascima
na ove prostore, u nova istraživanja i nove avanture.
Mila Milenković
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Најлепши поглед на Ртањ

ГАРНАВИЦА
Да унутрашњост Србије, поготово онај њен источни део, има још много неоткривених кутака и лепота, доказује
и ово планинарско дружење које су нам приуштили Планинарски савез Тимочког региона и чланство
Планинарског клуба "Шиљак" из Бољевца. У недељу, 13. октобра у малено село Илино слило се готово 200-ак
душа, планинара заљубљеника у планине и планинске лепоте. Домаћини су се потрудили да припреме Први
масован успон на, може се рећи, планину Гарнавицу и њен најистакнутији, најсуровији и најлепши део - врх
Гарнавички или Илински камен са својих 753 метара. Но пођимо редом. Бољевац се налази неких 10-ак км иза
Ртња у правцу ка Зајечару, а село Илино се шћућурило испод планине Гарнавице око 5 км у правцу од
Бољевца ка Соко Бањи. Село скоро да и не видите док не дођете и не уђете у њега. Каже се да село има 60-ак
домаћинстава са око 120-ак становника просечне старости 55 година. По мом уверењу сасвим тачно мада
мислим да је тај број и мањи. Старе и махом напуштене куће, склоне паду али прелепе архитектуре.
У самом центру села призор који све окреће у неком другом смеру. У дворишту где је било окупљање свих
учесника данашње акције, пажњу привлаче две обновљене куће. Једна је едукативни центар са пар
смештајних апартмана а друга је завичајна спомен кућа и галерија вајарке Љубинке Савић Граси. Ту су још
стари звоник и бина на којој се у последњих неколико година одржава повећи број културно-фолклорних и
уметничких манифестација. Локално културно-уметничко друштво "Илинско врело" нам је приказало део
фолклорног наслеђа овога краја и самог места.
Да се у село враћају многи и ту траже свој хлеб и место под капом небеском јесте и етно ресторан "Заборави
ако можеш" те велелепни етно комплекс "Илински двори". Испод овог потоњег налази се Илинско врело чија
вода лечи све и свја а понајбоља је за све врсте камена које човечије тело може да има. Након програма и
поздравне речи домаћина креће се на стазу.
Прво кроз село а онда кроз све напредније жбуње и шибље серпентинасто се пењемо источном страном
планине. Дан прелеп, тек који дашак ветра, група довољно дугачка да се стазом иде корак по корак и лагано.
Негде на пола успона краћа пауза. А одатле до врха све краћим скоковима и са све више стеновитих делова.
Пред сам излазак на гребен застој. Стаза је тако пробијена да се брже не може а мора се водити и брига због
стења преко којег се гази. Ипак је ово планина и планинарски успон у правом смислу те речи. А кад се избије
на гребен... Е ово је прича сама за себе и тешко да је речи могу описати. Излази се на камени одсек који се
простире највишим делом Гарнавице. Са друге стране је одсек не тако али довољно дубок да се са
страхопоштовањем крећемо њиме. Ужитак повећава чињеница да се горостасни Ртањ сада гледа са пола
његове висине без икаквих сметњи и у пуном сјају. Додуше сада, пошто смо на гребен изашли негде око 13
часова, једину сметњу прави сунце које нас следећих сат времена немилосрдно пржи и омета сјајем у очи да
уживамо у погледу. Сликању никад крај. На сваком од камених зубаца нађе се ново место за слику, за нову
позу, за нови поглед на Ртањ.
Након силаска са главног гребена, краћа пауза на омањој ливади. И одавде се виде и сам завршни гребен
Гарнавице и горостасни Ртањ. Но после паузе, одмора и препакивања, опраштам се бар за ово дружење од
свега тога. Крећемо кроз шумарак и обележеном стазом натраг ка селу али другом стазом и наоколо. Овај део
стазе и даље прати гребен Гарнавице да би се на неких километар од врха ипак одвојио и кренуо низбрдо. Но
ту наилазимо на неразумно прокрчен део шуме и уништену маркацију. Иако је било у плану да обиђемо још
један прелеп видиковац на јужној страни ове планине,
у немоћи да се то изведе, стаза, скреће у вододерину
и старим путем који је сада тотално преоран
извлачењем посечених стабала крећемо прво благо а
после све стрмије ка асфалтном путу и ка селу Илино.
Већ од поласка са врха група се добрано развукла али
се у село стиже након пуних пет сати пешачења. Стаза
је без извора и воде а прашина на делу спуста кроз
шуму је на све учеснике оставила добраног трага.
Жедни и прашњави стижемо на крај стазе тј. на место
поласка. Све што нам у том тренутку треба јесте вода
и освежење. Врело је очас препуно планинара који се
освежавају, умивају, одмарају. Свима осмех не силази
са лица. Задовољство нечим новим, доживљеним.
виђеним, сликаним.
На крају - ручак. Пасуљ из казана, купус салата и
хладна вода, сок, пиво - шта и како коме одговара.
Подела захвалница, учесничких кљижица и беџева.
Растанак од добрих домаћина. Бољевчани, капа доле.
Видимо се следеће године. А до тада и до нових доживљаја све најбоље и уздравље
Миољуб Радановић Глоцки од влаСије
П.С. Како домаћини рекоше - стаза дужине 7,8 км са по 480 метара успона и спуста, за око 5 до 6 сати лаганог
хода. Оценише је као средње лака. Мислим да је све то само мало боље. Треба је ипак проћи и доживети. Ја
јесам и за сваку је препоруку.
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ODBRANIMO REKE STARE PLANINE
NASTANAK I SVRHA POKRETA
Odbrana reka na Staroj planini počela je još krajem osamdesetih, kada su
stanovnici Temske i drugih sela pružili otpor prevođenju Toplodolske reke
u Zavojsko jezero. Kada je 2017. Ministarstvo ponovo iniciralo priču o
provođenju reke kroz tunel, kao odgovor su ljudi, koji će kasnije pokrenuti
ORSP, na reci Temštici upriličili performans „Molitva za reku“ koji je
privukao značajnu pažnju javnosti, i usmerio širu populaciju na ovaj
problem. Početkom 2018. formirana je fb grupa čija je osnovna namena
obaveštavanje o malim hidroelektranama. Do juna 2019. grupa je stekla
74.000 članova. Svakim danom broj članova raste i na taj način ona
postaje značajan medij za razmenu mišljenja, iskustava i informacija.
Aprila 2019.g kreće sa radom i fb stranica na kojoj objavljujemo najvažnije
informacije, do decembra stranicu prati preko 8.500 ljudi.
Pokret "Odbranimo reke Stare planine" (ORSP), prvenstveno se zalaže
za zabranu izgradnje malih derivacionih hidroelektrana (MHE) na Staroj
planini, kao i na teritoriji cele Srbije zbog izrazito štetnog efekta koji imaju
na prirodu i na kvalitet života stanovništva. Takođe, zalaže se za
korišćenje solarne, vetroenergije i biomase za proizvodnju struje.
Na fb grupi sa ovim nazivom se razmatraju moguća rešenja i dogovaraju akcije, dele vesti, iznose stavovi i stručne
analize, i komentariše. Inicijativa obavlja korepsondenciju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama i
obaveštava medije o dešavanjima u vezi sa MHE. Nastoji se da se kroz stalni pritisak na institucije, njihovo pozivanje
da deluju i preduzmu mere protiv dalje devastacije spreči masovna realizacija ovih štetnih projekata. Aktivnosti su:
Prikupljanje dokumentacije, fotografija, dokaza, i traženje informacija o MHE iz institucija zahtevima za informacije od
javnog značaja. Postoji značajna građa o tome na koji način su prenebregnuti određeni propisi prilikom gradnje i koje
su institucije u tome učestvovale. ORSP pruža podršku i informacije drugim gradovima i grupama u borbi protiv MHE.
Uprkos brojnim pokušajima, pokret nikada nije politizovan.
Aktivno su angažovani ljudi koji se i ne poznaju međusobno. Oni deluju sa istim ciljem, na različitim mestima. Takođe,
postoje mnogi ljudi koji radi na zaštiti reka, a nisu deo fb grupe.
MEDIJSKA ZASTUPLjENOST
- 2016. aktivista ORSP gostovao u Parlamentu i govorio o štetnosti MHE,
- novembar 2018. konferncija za Medije u Kući ljudskih prava i demokratije, tema posledice gradnje MHE i aktuelna
dešavanja u Rakiti,
- Predavanjem ORSP zahteva direktoru RTS-a za TV duel o problemu MHE, ali i konstantnim pritiskom putem koji je
grupa vršila društvenih mreža i drugih medija, došlo je do emitovanja više priloga o ovom problemu na nacionalnom
servisu. U Rakitu su došli Tatjana Vojtehovski i Jovan Memedović i pripremio je prilog o MHE, a Olivera Kovačević je
u emisiji „Da možda ne“ obezbedila priliku da se stav protiv MHE čuje paralelno sa onim koji ga zagovara,
- Emitovan je serijal emisija Naučne redakcije RTS-a o malim hidroelektranama i skupovima protiv njih;
mediji su uključeni u rasvetljavanje problema, i više priloga je bilo na TV Al Jazeera, N1, u Listu „Danas“, Južne vesti,
u „Politici“ na portalu „Far“ itd,
- Jun 2019.g Gostovanje u emisji TVN1 Život priča,
- Jul 2019.g Konferencija za medije – pod nazivom slom pravne države,
- Septembar 2019.g: Konferencija za novinare narodne poslanice Sonje Pavlović i pretstavnika ORSP,
- Septembar 2019.g gostovanje na lokalnoj televiziji Belami,
- Oktobar 2019.g Gostovanje; Tema Dana na TVN1,
- Oktobar 2019.g: Gostovanje na TV Vojvodina, emisija Pravi Ugao,
- Oktobar 2019.g: Konferencija za novinare narodne poslanice Sonje Pavlović i pretstavnika ORSP,
- Oktobar 2019.g: Gostovanje na radio Sorboni. Odbranologija,
ORGANIZOVCANI PROTESTI
- Tokom godinu dana organizovan niz protesta u staroplaninskim selima i u selu Rakita (opština Babušnica).
- 26.10. protest u Babušnici zbog nastavljanja gradnje u Rakiti. Predati su zahtevi Opštini Babušnica. Na zahteve
nikad nije pribavljen odgovor.
- 2. 9. 2018.g prvi masovni ekološki protest u Srbiji na kojem je bilo blizu 4000 ljudi održan u Pirotu. Na protestu su
formulisani zahtevi i poslati su zahtevi Vladi i predsedniku Republike. Zahtevi su prosleđeni Ministarstvu za zaštitu
životne sredine i na njih do danas nije dobijen odgovor.
- 27. 1. 2019.g ORSP je organizovao veliki ekološki protest u Beogradu. Procenuje se da je bilo oko 6000 ljudi.
- 31. 5. 2019.g ORSP je organizovao protest ispred Unikredit banke, koja je kreditirala gradnju MHE „Zvonce“ u Rakiti,
sa zahtevom da banke obustave finansiranje MHE.
21. 09. 2019.g protest u Beogradu protiv dalje gradnje MHE
29. 09. 2019.g protest u Toplom dolu protiv najave investitora da planira da otpočne gradnju.
SARADNjA SA MEĐUNARODNIM ORGANZACIJAMA
- Uspostavljena je saradnja sa međunarodnim organizacijama Riverwatch, Bankwatch i European Sater Movement.
- ORSP je postao član Evropskog pokreta za vodu.
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SARADNjA SA DOMAĆIM INSTITUCIJAMA
- Vetar u leđa: Otvoreno pismo 4 fakulteta BU i 1 instituta za biloška istraživanja, ministru ekologije i gradonačelniku
Pirota.
- Uspostavljena je saradnja sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Studenti i nastavnici su posetili Staru planinu.
Dogovoreno je osmišlajavanje restauracije naselja.
- Odlična saradnja sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i profesorima biologije sa beogradskog i niškog
univerziteta.
- 53 udruženja je poslalo pismo podrške ORSP organizaciji, čime su dali legitimitet njenom radu (npr Pokret gorana
Vojvodine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, Srpsko herpetološko društvo, Vojvođanska zelena inicijativa, Bela
čaplja, Solidarno za životinje i prirodu ...)
- Značajno je da su Inženjerska komora Srbije i Akademija inženjerskih nauka istupile sa stavom koji ukazuje „MHE
nanose ogromnu ekološku štetu u zaštićenim prirodnim područjima. Lokalnom stanovništvu uništavaju resurse od
kojih njihov život i rad zavise”.
- Saradnja sa Arhitektonskim fakultetom rezultovala je rekonstrukcijom Doma kulture u Dojkincima.
AKCIJE NA TERENU
- Pismo apela. Jula i avgusta 2019. bila je akcija prikupljanja potpisa za međunarodni apel koji je bio direktno usmeren
na očuvanje reka Stare planine. Sakupljeno blizu 10.000 potpisa širom Srbije. Na taj način sugrađani iskazali podršu
inicijativi ove grupe da zaštiti reke, a akcija je podstakla i brojne organizacije da podrže ORSP. Do danas je na adresu
grupe stiglo 50 pisama podrške udruženja građana različitih delatnosti.
- Avgust 2018. aktivisti vratili Rudinjsku reku u korito.
- Izvedeno je nekoliko akcija čišćenja reka: očišćene su Gradašnička reka, Rakitska, Temštica, Toplodolska reka,
Vučidelska reka.
- Aktivisti su, osim održavanja protesta sprovodili akcije obaveštavanja meštana o problemu MHE, obilazeći sela
kojima preti realizacija projekata MHE, što je naročito važni jer meštani mahom nemaju piristup relevantnim
informacijama.
- Prisustvo aktivista na stručnom usavršavanju u Inženjerskoj komori, usmerenom na gradnju malih hidroelektrana,
gde su podeljena pisma inženjerima i saopšteni su stavovi grupe i akademske javnosti o ovim projektima.
- April 2019.g Deljenje matErijala o MHE posetiocima Sajma građevinarstva.
- Jul 2019.g: U organizaciji Save the Blue Heart of Europe, Pravo na vodu i Odbranimo reke Stare planine, nedeljna
akcija za reke.
- Poslednjih nekoliko meseci traje organizovanje straža u Toplom Dolu, kojima se sprečava početak gradnje MHE u
ovom staroplaninskom selu – jul/avgust/septembar 2019.g.
- Avgust/septembar 2019.g: Pokretanje izgradnje drvenih pešačkih mostova na Staroj Planini.
- Oktobar 2019.g: Izložba fotografija u Pirotu pod nazivom „Planine i Reke“.
- Oktobar 2019.g: Akcija gašenja požara na Staroj planini.
- Oktobar 2019.g: Donacija meštanima Toplog Dola u iznosu od 150.000 din na ime izgradnje vodovoda.
- Novembar 2019.g Trodnevni studijski boravak studenata i nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta u zaštićenom
prirodnom dobru Parka prirode Stara planina.
KONTAKT SA MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
- Na pismo apela poslato na adrese više međunarodnih institucija pribavljen odgovor od Evropske komisije koji
osuđuje način gradnje MHE.
- Povezivanjem sa Evr. Komisijom i Evr. energetskom zajednicom, kojima su dokum enti i dopisi predavani u papirnoj
formi na adresu njihovih sedišta, došlo je do stavljanja amandmana na MHE u Evropskom parlamentu. Vlada Srbije se
poziva da usvoji neophodne mere o očuvanju zaštićenih oblasti. Energetska zajednica izdaje saopštenje kojim
naglašava da izostajanje učešća javnosti u donošenju odluka o MHE dovodi u pitanje izdate dozvole.
PRAVNA BORBA I UČEŠĆA NA JAVNIM RASPRAVAMA
- Prikupljanje novca za finansiranje sudskih processa protiv aktivista i meštana,
- Obezbeđivanje pravne pomoći meštanima koji se bore protiv MHE,
- Podneti su Prigovori na projekte u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Prigovori su na javnoj raspravi uvaženi.
- Obezbeđivanje ekspertize Zavoda za zaštitu prirode o zaštićenim vrstama u rekama planiranim za gradnju MHE,
čime je obezbeđen pravni osnov za zaštitu reka od MHE.
- Vodoprivreda je objavila oglas kojim se pozivaju investitori da uzmu u zakup vodno zemljište na novim lokacijama
radi gradnje hidroelektrana. ORSP dostavlja dopise koji izražava nezadovoljstva na oglas. Vodoprivreda objavljuje
izmenu svog poziva – povlače Visočicu iz liste reka ponuđenih za zakup.
- Prijave protiv NN lica zbog kopanja u koritu Rudinjske reke i premeštanja reke iz korita.
- Takođe, aktivisti ORSP su najmanje tri meseca bili prisutni na gradilištu MHE u Rakiti, pružajući podršku, ali i vodeći
pravnu borbu protiv ovog projekta. U ovom procesu utvrđene su, i prijavljene brojne nepravilnosti. Kao rezultat pravne
borbe, investitor je kažnjen za bespravnu seču drveća, Inspekcija Ministarstva za ZŽS je naložila da se izvade cevi iz
korita reke, utvrđeno je veštačenjem da je gradnja izazvala klizište i dokumentovano je bespravno upisivanje hipoteke
na privatno zemljište. Zavod za zaštitu prirode nalazi dve zaštićene vrste kičmenjaka u Rakitskoj reci na kojoj je
započeta gradnja MHE uz prethodno pribavljenu dozvolu zavoda. Policija napisala prijave protiv nekih aktivista.
Protestanti vratili reku u njeno korito.
- Podneta krivična prijava protiv Ministarstva poljoprivrede, Republičke direkcije za vodu, Ministarstva za zaštitu
životne sredine i JKP Srbijavode. (B. Todorović).
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- Stigla je presuda od Vrhovnog kasacionog suda – protiv investitora na MHE Pakleštica, a u korist Ministarstva.
ORSP aktivisti su učestvovali na javnoj raspravi iznoseći primedbe na projekat „Pakleštica“.
- Učešće ORSP aktivista na sastanku povodom izrade plana upravljanja parkom prirore Stara planina. Tražili su da
Srbijašume kao upravljač uzme aktivniju ulogu u zaštiti reka Stare planine od MHE tako što će biti pokretač upravnih
postupaka kojim bi se ispitala zakonitost izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju MHE, kao i da zatraži
privremene mere obustave izgradnje MHE. Predstavnici Srbijašuma dali potvrdan odgovor.
- Novembar 2018. Tribina o MHE u Dimitrovgradu u Biblioteci grada. ORSP učestvuje u ranom javnom uvidu za
prostorni plan za opštinu. ORSP iznosi zahtev da se MHE izbace iz PP, i kao rezultat opština zahteva brisanje MHE
iz svog prostorng plana.
- Upućeni dopisi Republičkim inspekcijama u vezi dalje ne zakonite izgradnje MHE Zvonce - april 2019 (čekamo
odgovor), Upućem dopis Ministarstvu Energetike u vezi ne produžavanja statusa privremeno povlašćeni prizvođač
MHE Zvonce - april 2019 (čekamo odgovor), Upućem dopis OTP banci u vezi ne podržavanja projekta MHE Zvonce april 2019 (čekamo odgovor), Podneti zahtevi za ukidanje rešenja o građevinskoj dozvoli za MHE - Zvonce, Topli Do,
Jelovica, Zaskovci (januar-maj 2019).
- Nakon obraćanja zaštitniku građana pribavljen je odgovor koji ukazuje na brojne nedostatke MHE projekata.
- Pribavljen je odgovor zaštitnika građana kojim se naglašava štetenost MHE i traži ponovna analiza zakonskog okvira
uz uvažavanje postojećih naučnih analiza.
- Juni 2019.g: Tužba upravnom sudu protiv izgradnje MHE Zvonce.
- Avgust 2019.g: Upućen zahtev za informacije od javnog značaja opštinskom pravobranilaštvu Babušnice.
- Septembar 2019.g: Upućeno pismo državnom pravobranilaštvu.
- Oktobar 2019.g: Podrška izveštaju Bankwoch-a, pod nazivom Ko plaća a ko profitira? Pitanje MHE na Balkanu.
- Novembar 2019: Peticija i skupljanje potpisa protiv zagađenja vazduha.
- Novembar 2019.g: Grupa organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa, je uputila inicijativu predsednici Vlade
Republike Srbije Ani Brnabić za reviziju podsticaja za obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na tzv. feed
in tarife za mini hidrocentrale.
KOMUNIKACIJA SA BANKAMA KOJE KREDITIRAJU MHE
- Dostavljeni su dopisi Erste banci i Unikredit banci, sa podacima o štetnosti MHE projekata, potkrepljene
dokumentacijom, uz zahtev da se obustavi finansiranje ovih projekata. Šalju se u nacionalna predstavništva kao i u
sedišta banaka. Osim toga, aktivisti su učestvovali na okruglom stolu sa predstavnicima banaka koje kreditiraju MHE i
izneli im svoja saznanja o ovim projektima kao i spremnost da protestvuju protiv ovakve politike banaka.
UČEŠĆE NA SASTANCIMA I SKUPOVIMA
- European river summit, septembar 2018, Sarajevo,
- 5th Danube particiapation day, oktobar 2018, Sofija,
- Stvaranje održivog sistema subvencionisanja obnovljivih izvora energije u Srbiji u organizaciji Bankwatch-a, april
2019, Beograd,
- U okviru manifestacije „Međunarodna nedelja civilnog društva“ predstavnici ORSP-a imali su sastanak sa
Greenpeace predstavnicima, april 2019,
-28. 09. 2019.g Sastanak sa predsednikom Srbije, sa idejom zaustavljanja dalje izgradnje MHE u Srbiji,
- Oktobar 2019.g: Dijalog u centru: Siromaštvo i zaštita životne sredine,
- Novembar 2019.g: Tribina u Užicu: pod nazivom derivacione mini
hidroelektrane, uticaj na životnu sredinu i energetska opravdanost,
- Novembar 2019.g: Tribina nije filozofski ćutati na Filozofskom fakultetu
u Beogradu, pod nazivom Vazduh - voda -zemlja - Vatra: Borba
građana Srbije za zdrav život.
PRIZNANjA
- Ekološko priznanje od „Vojvođanske zelene inicijative“, Zeleni utisak
novembar 2018.
- Priznanje „Zeleni list“ od Radio Beograda i Gorana Vojvodine za 2018
u aprilu 2019.
PODRŠKA JAVNIH LIČNOSTI
- Podrška pokretu ORSP u organizaciji protesta 21. 09. 2019.g u
Beogradu, od strane Gorice Popović, Biljane Krstić, Ljubivoja
Ršumovića, Snežane Jandrlić, Cane - Partibrejkers, Tihomir Stanić,
Slađana Milošević, Rambo Amadeus, Boris Malagurski, Darko
Rundek...
- Podrška pokretu ORSP i poseta Toplom Dolu od strane svetski
poznatog muzičara Manu Čao.
PODRŠKA EKOLOŠKIH INICIJATIVA
- Savski nasip,
- Sačuvajmo planinske reke Kraljeva,
- Pokret odbranimo šume Fruške Gore,
- Ujedinjeni ribolovci Srbije
Pokret "Odbranimo reke Stare planine"
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Ispovest šampionke
PLANINSKO TRČANjE I JA
Nekog dana prošle godine se spomenulo planinsko trcanje. Tačnije, takmičenje koje će organizovati Planinarski
Savez Srbije. Obzirom na to da sam učestvovala i na dosta kola Treking lige Srbije, planinsko trčanje je bila
nadgradnja i sledeći korak.
Rekoše, biće 5 trka što je bilo sasvim prihvatljivo, mada uz sve moje trke pored toga, znala sam da me čeka naporna
godina. Trail je nepredvidiva disciplina, ne možete baš uvek biti sigurni kako će vam biti na trci. Naravno ono na šta ja
uticem su treniranje, rad, disciplina, hrana, ali one stvari na koje se ne utiče su vremenski uslovi i promene u prirodi
koje mogu postaviti teške zadatke :).
Ooooo mučna nam je bila prva u nizu, tačnije
fruškogorski maraton gde smo, blago rečeno,
popadali u nesvest od sparine i teškog vremena za
42 km! No, sva sreća pretekosmo :D. Svaka čast
svima koji su bili tamo i učestvovali, lepo smo
proslavili završetak! First place for me on this race.

Sledeća je bila Ostrovica u julu mesecu. Oooo da, opet toplo
vreme, međutim lakše smo je podneli nego prethodnu. Bila je
manja kilometraža a i celu stazu sam prešla sa nasom poznatom
trkacicom Nevenom Rajkovic, slatko se ispričasmo :D.
Treća sreća - Majdanpek 42km avgust mesec. Šta vam je ljudi,
rešili ste da nas istopite :D?! Sva kao što rekoh sreća pa je 90%
staze kroz šumu, inače bi opet bilo padanje u nesvest. Eh, bilo je
zanimljivo na stazi, opet sam imala sapAtnike što bismo mi rekli.
Momci - hvala vam ;)!
Bez vas bi ovo bilo mnogo teže. Zašto da samo meni bude
tesko??? ;)
Iiiiiidemo dalje. Sledeca trka, vertikalni kilometar ili Lipovačka
vertikala.
Trka u septembru, sve se mislim biće malo lakše, nema mnogo
kilometara, nije preterano vruće, jeste mnogo uspona u malo
kilometara,
ali
ipak
mučenje traje kraće :D. Kad ono međutim...zateglo nešto sa
svih strana. Ali šta da se radi, stisni zube i teraj. Na vrhu je cilj,
posle se skotrljaš nizbrdo i molim lepo. Prvo mesto za mene i
samim tim ostvaren jedan od ciljeva za ovu godinu a to je
osvajanje lige planinskog trcanja.
Peta trka,tačnije poslednja u nizu za ovu godinu je bila ultra na
Stolovima, međutim ja sam već ostvarila dovoljan broj bodova i
imala još neke trke van naše zemlje i Skymaster u ligi
Skyrunning Srbije tako da sam ultru propustila. Ovim putem
bih čestitala svim trkačima koji su bili na Stolovima, svaka čast
zaista.
Zahvalila bih se Planinarskom Savezu Srbije za ovu godinu,
prvenac što se kaže. Nadam se da će sledeće godine biti
ovako i još bolje.
Zahvalnost ide naravno klubu za koji se takmicim - PEK Gora
Kragujevac, I posebno mom treneru Marku Pavloviću!
Negde u maju kad se zahuktalo i nastala gužva sa trkama, iz
vikenda u vikend, sa trke na trku, pitala sam ga mogu li ja sve
ovo? Odgovor je bio: ,,2019.je tvoja godina.” U to ime…
Snežana Đurić
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Priznajem, u par navrata sam krenuo da pišem ali mi nije išlo. Ne ide mi u poslednje vreme pisanje pa to ti je. Ipak,
šteta bi bila da ne ostane neki zapis u vidu izveštaja sa ovogodišnjeg memorijala.

TREK I TREJL - ZA SVAKOGA PO NEŠTO
Druga go dina kako svoje aktivnosti sprovodim kroz udruženje
ljubitelja prirode Poželi želju. Iako sam prestao biti član planinarskog
saveza nisam prestao da pratim neke aktivnosti koje se sprovode,
prvenstveno Vojvođansku treking ligu čiji sam osnivač i prvi direktor.
Naravno, tu su i mnogobrojni prijatelji, planinari, trekingaši sa kojima
sam i dalje u kontaktu i sa kojima se nalazim na kolima lige tokom
godine. Druga je godina kako organizaciju Memorijala Mihajlo
Kampoš radi pomenuto udruženje. Moram odmah reći da mi je zbog
toga jako drago, memorijal je i uspostavljen na moj predlog nakon
smrti gospodina Kampoša, planinara koji je svojim učešćima u kolima
treking lige podržavao zajedno sa ostalim članovima Spartaka prvog
direktora lige u vremenima kada je liga nastajala, kada je sve išlo
teško, kada je sve bilo novo i nepoznato. Njegov veseo duh, podrška,
prijateljstvo bili su od velike pomoći meni kao nosiocu ideje treking
lige i smatrao sam za normalno da kola treking lige u Subotičkoj
peščari budu posvećena njemu.
Posle prošlogodišnjeg memorijala koji je okupio preko 200 ljubitelja
pešačenja i trejl trčanja podvukli smo crtu, videli gde smo, shvatili na
čemu treba da poradimo kako bi naredni memorijal bio bolji,
masovniji i popularniji među ljubiteljima ovakvog vida boravka u
prirodi. Oduvek sam imao neko svoje viđenje o tome kako se
organizuju masovne manifestacije, kad god sam mogao da
sprovedem svoje ideje u delo rezultat je bio pozitivan, zašto ne bi to
bilo i ove godine? Za promotera sam odabrao Bojana Jocića,
atletičara, trekingaša, trejlera, zovite ga kako god, Bojan je pravi izbor
za ono što nama treba, treba nam neko ko će promovisati i pozivati
srodne duše na 6. Memorijal Mihajlo Kampoš. Sa Bojanom smo se
lako dogovorili, i ovde mu iskazujem veliku zahvalnost što nas je
podržao i pomogao, znam da smo mu se odužili skromno ali znam i
to da on nije ni tražio više. Uglavnom, Bojan je u poslednjih mesec dana na trkama na kojima je učestvovao trčao u
majici memorijala, njegove izjave i pozivi za dolazak 24. novembra u Subotičku peščaru bili su vidljivi na društvenim
mrežama, naš fejsbuk događaj i njegova statistika su mi govorili da će broj učesnika ove godine znatno premašiti
prošlogodišnji.
Tim koji dobija ne treba menjati, poznata fraza sportskih trenera i kod nas je manje više bila primenjiva. MZ Makova
sedmica i njen predsednik gosp. Nalić su nas i ove godine podržali maksimalno, sala i dvorište mesne zajednice su na
odličnoj lokaciji sa odličnom infrastrukturom, naravno sve to smo dobili besplatno, za uzvrat Makova sedmica je u
nedelju 24. novembra bila centar sveta u malom. Preko 500 učesnika „okupiralo“ je salu i moram priznati da sam bio
pomalo zatečen. Iako smo se spremali na veliki odziv, iako smo znali da će biti lepo vreme, ja lično nisam očekivao
toliko ljudi. Osim gužve kod prijava na licu mesta drugih poteškoća nije bilo, ipak ta gužva prouzrokovala je sledeći
problem, ili nećemo ispoštovati najavljeni start u 9.30 sati za pešački deo ili ćemo ga ispoštovati pa će manji deo
učesnika, onaj koji još stoji u redu i čeka da se prijavi krenuti koji minut posle zvaničnog starta. Odabrali smo ovu
drugu varijantu. Taj izbor doneo je sa sobom još jedan problem, nismo mogli da pokrenemo aplikaciju za SU trek jer
nisu svi bili uneti u bazu odnosno nisu se svi prijavili. Krajnji rezultat je da učesnici Su treka nisu imali evidentirano
vreme za koje su prešli stazu, mali propust uzrokovan nepredviđenom situacijom, no s obzirom da Su trek nije
takmičarska disciplina sigurno se niko nije previše naljutio na nas. Oko 300 prijavljenih i na desetine neprijavljenih
učesnika krenulo je na staze od 12 i od 24 km.
Sa SU trailom nismo imali mnogo problema, upola manje učesnika od SU treka, oko 150 trkača, gotovo svi su bili
prijavljeni unapred, onaj manji broj koji nije je došao na vreme i odradio prijave tako da je start krenuo u planiranih
11.15 sati. Kod Su traila smo imali manje probleme sa merenjem prolaznog vremena na KT 5 što opet pada nama na
dušu, jednostavno nismo dovoljno dobro odradili pripreme i edukaciju pa je malo škripalo. Srećom to se nije odrazilo
mnogo na krajnji rezultat. Privremene rezultate nismo mogli objaviti odmah po završetku trke nego sutradan. Mislim
da nam ni ovo niko neće previše zameriti, pa ni oni koji su nehotice u privremenim rezultatima izostavljeni sa liste ili im
je upisam pogrešan rezultat.
Na kraju, kada su svi krenuli svojim kućama, kada smo spremili salu i sve stvari vratili na svoje mesto, nije mi
preostalo ništa drugo nego da kažem da smo svi srećni i zadovoljni, šest godina čuvamo uspomenu na Mihajla, šest
godina okupljamo veliki broj zaljubljenika u prirodu, sport i rekreaciju na ovom memorijalu. I ovaj šesti zaredom je
pokazao da se samo sa malo više ljubavi, vremena, volje može sve lepo organizovati i realizovati. Niko nije imao
zamerke na markacije, na gostoprimstvo, na okrepe na kontrolnim tačkama, to je ono što nam pokazuje da smo
posao odradili na najbolji način.
Hvala svim učesnicima na dolasku, vidimo se i dogodine u nedelju 22. novembra.
Zoran Vukmanov
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Јedna sasvim opuštena tura

ČVRSNICA
Prenj i Čvrsnica u Herceg Bosni, jedno bez drugo ne idu. Zajedno se spominju, jer su jedan pored druge kao deca iz
iste kuće. Prenj smo penjali, pre neku godinu, tačnije, dve, vodio nas Slavko Šmit iz Sombora, ali je vreme bilo dosta
loše, pa ne videsmo ništa, mogli bi ponoviti. Ovoga puta, izbor je pao na sestru Čvrsnicu, da se gledamo, preko puta.
Zoran (Tadin) naš domaćin i vodič na ovoj turi, poveo nas je tamo čista srca, kao što i priliči nekom ko je iz tih krajeva.
Ajde, baš nije iz tih, ali je poreklom iz Bosne i te planine je pohodio još kao dečak. Godinama se bavio visogorskim
planinarenjem, prošao dosta toga, dok nije zaratilo i onda prestao. Tih i nenametljiv, jedva je i šturo na sastancima u
klubu promovisao ovu turu. Кrenuli smo sa njim čista srca i na neviđeno, pa kako bude. Tek kasnije smo shvatili da
smo u sigurnim rukama. Njemu jasan plan, postao je i nama, i sve je proteklo najbolje što može, ovako:
15. 08. 2019. – četvrtak. Krećemo u 6h iz Zrenjanina, sa dva auta, nas osmoro. Vozimo se preko Beograda, pa
autoputem do graničnog prelaza Bajakovo sa Hrvatskom. Granicu sa Bosnom prelazimo sporo i u gužvi kod
Slavonskog Šamca, pa preko Doboja i do Zenice gde se uključujemo na autoput koji nas vodi sve do Hadžića posle
Sarajeva. Onda prelepi Konjic, Jablanica i naravno Jablaničko jezero - zeleno (veštačka akumulacija u dužini od 30
km) koje me je fasciniralo još pre. Od tada, ako mogu, uvek biram taj put i radujem mu se. Pravimo pauzu u nekom
motelu, uz put, pre nego što smo krenuli u planinu. Više ne žurimo, jer menjamo prvobitni plan, da danas penjemo
Vran. Dugo smo se zadržali na granicama i nemamo više vremena za to. Biće ga možda u nedelju. Dakle, penjemo se
u planinu i dolazimo na jednu visoravan, zvanu Dugo polje, kraško polje, baš je dugo, na nadmorskoj visini oko
1200m, oivičeno planinskim vrhovima preko 2000m. Podseća na predele oko Durmitora. Beskrajan prav put vodi do
Tomislavgrada (nekadašnjeg Duvna) a mi stajemo kod Blidinjeg jezera, gde nam se nalazi smeštaj. Planinarski dom
Orlove stine, kojim gazduje istoimeno planinarsko društvo iz Tomislavgrada se nalazi na samoj obali ovog jezera.
Dom, nov, renoviran, komforan, poseduje sve što ti treba. Dočekuje nas Marin i ljubazno nas smešta. Iako umorni od
celodnevnog puta, odlučujemo se da ipak protegnemo noge do krsta na obližnjem brdu iznad doma i slikamo zalazak
Sunca.
16. 08. 2019. – petak. Plan za danas su čuvena Hajdučka Vrata, veliki i mali Vilinac i da se spustimo u ski centar
Risovac. Celokupna ekipa kreće iz doma, u 6h, autima do „mesta“ zvanog Vitlenica na 1430mnv. Pošto tura nije
kružna i ne vraćamo se na polaznu tačku, moramo jedan auto da prebacimo na krajnju, u ski centar Risovac. Dok
čekamo vozače, smrzavamo se, temperatura je svega 8 stepeni. Ipak, dan je vedar i obećavajući. Krećemo lagano
kroz šumu, stazom koja je mešovita, kamen, trava, i bez većeg napora i sa uživanjem za oko dva sata dolazimo do
raskrsnice za dom Vilinac i Hajdučka vrata. Krećemo prvo
prema Hajdučkim vratima a u povratku ćemo na dom. Na
čuvena Hajdučka vrata, kameni prsten u krečnjaku planine
Čvrsnice stižemo za oko 45 minuta.Priroda ga je formirala i
oblikovala hiljadama godina i nalazi se iznad spektakularnog
kanjona Diva Grabovice, na 1970mnv. Legenda kaže da su se
na ovom mestu proglašavali hajduci i da onaj ko prođe kroz
Hajdučka vrata postaje otporan na metke. Ono što je mene
posebno impresioniralo je dubina kanjona Diva Grabovice na
tom mestu, koja iznosi skoro 2000m. A prsten Hajdučkih vrata
kao ukras nad kanjonom. Pregršt naših fotki je nastalo na tom
mestu, prošli smo kroz Hajdučka vrata, nadam se da nikad
nećemo morati isprobati otpornost na metke. Više različitih
ekipa se u tom momentu okupilo na tom mestu. Jedan je to
narod a zovemo se različito. Šalili smo se i na tu temu, bez
predrasuda, svi zadovoljni mestom i trenutkom, zabeležismo to i
na zajedničkoj fotki.
Posle toga odlazimo na obližnji vrh Trinjača 2038mnv a potom i
do doma Vilinac (1961mnv). Usput prolazimo pored nekoliko
dubokih neobezbeđenih jama, kojih je ovaj kraj prepun. Pre
doma, svraćamo na odličan vidikovac i vidimo sve, dvogrbu
kamilu Prenj, sa vrhovima Zelena glava i Otiš, i Osobac i Velež
iznad Mostara u daljini, na drugoj strani Vranicu.
U domu Vilinac kojim upravlja PSD Vilinac iz Jablanice zatičemo
celokupnu posadu, koju smo jutros na Vitlenici videli kako kreću
natovareni stvarima. Dakle, do doma se ne može prići vozilom,
nego samo entuzijazmom, nogama i ljubavlju prema planini.
Dom ima smeštajne kapacitete za oko 50 osoba. Okrepljujemo se i krećemo prema vrhu Veliki Vilinac 2116mnv.
Visinska razlika od oko 200m, teško nam pada, jer smo se poprilično opustili u domu. Treba se opet vratiti u „radnu
temperaturu“. Mislili smo da je to poslednji uspon za taj dan i da ćemo odatle ići samo na dole ali smo se grdno
prevarili. Put je vodio preko Malog Vilinca 1990mnv i mnogih bezimenih brda. Moram da spomenem da je markacija
na ovom putu bila odlična a sem toga imali smo i dodatnu u vidu žutih traka koju su postavili za Ultra trail koji se
održava sledećeg vikenda. Znači u snalaženju nije bilo problema, jedino nismo verovali oznakama da će spust baš
toliko da traje, a trajao je poprilično. Na jednom mestu, okomite stene sa kojih se treba pažlljivo spustiti, pa onda
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naiđosmo na lanac-sajlu, pa i na drvene lotre. E to sam prvi put
videla u planini. Lepi vidici i večernje Sunce iznad Blidinjeg
jezera nije nas suviše radovalo jer smo bili još jako visoko a
mrak se približavao. Ipak, uspesmo pre mraka da se dokopamo
parkinga kod ski centra Risovac na 1289mnv oko 19:30h.
Umorni, žedni, gladni, zajedno, postavismo red neophodnih
stvari i radnji te večeri za vraćanje u život i čunga lunga na kraju,
šta god to značilo 
Pređosmo taj dan ukupno oko 21 km dužine i oko 1200 uspona.
Silaska je bilo malo više, ali sam na žalost slučajno izbrisala
celokupan zabeleženi trek iz gps. Tura je trajala oko 12h.
17. 08. 2019. – subota U 8h krećemo autima do Borićevca
(1225mnv) naše današnje polazne tačke. Hoćemo na Pločno,
najviši vrh Čvrsnice. Sneža nije krenula sa nama, kaže hoće da
uživa pored jezera. Pločno smo videli i juče u povratku sa
Vilinca. Na samom vrhu postoji vojni objekat sa stalnom vojnom
postavom. Deluje zahtevno za penjanje, ali Zoki tačno zna opis
staze. Kaže prvo kroz šumu uzbrdo oko sat i po, pa onda ravniji
deo oko sat vremena i onda završni deo sa siparom uzbrdo opet
sat i po vremena. Sve je pogodio. Dugo smo gledali u vrh i pitali
se sa koje strane ćemo ga popeti. Nije nam bilo jasno sve dok
mu nismo sasvim prišli na oko 1900mnv.Tek tada smo ugledali
tanku liniju po siparu, stazu-pravac našeg kretanja do vrha....i
jeste, taj završni deo je zahtevan zbog sipara ali pređosmo ga
relatino brzo i po planu. Za 4,5h ispesmo Pločno 2228mnv.
Vidici koji nas raduju su na sve strane. I surovo i lepo. Mene
posebno raduje pogled prema Jadranskom moru i poluostrvu
Pelješac, koji su vazdušnom linijom udaljeni svega stotinak kilometara i Biokovo. Naziru se i antene na vrhu Sv.Jure.
Neke od nas su ga penjale za
prvomajske praznike ove godine.
Prelepoooo!!
Vojnik koji nas dočekuje u objektu,
razbija sve predhodne priče o
nepristupačnosti. Ljubazno nam
nudi kafu i priča o svom poslu i
uslovima života na ovom mestu. Iz
Mostara je. Ej, kafa na vrhu i
otvoren wi-fi, zar je to moguće? A
dan, divan, sunčan...Opuštamo se
tu skoro sat vremena. Prikupljamo
snagu za povratak. Trebaće nam,
naročito po siparu. Međutim, spust
po siparu je bio lakši nego što
smo očekivali. Bar za mene. Trasa
povratka je bila ista kao i u
dolasku. Kod kola smo bili oko
18h.
Rezultat toga dana je bio 14km, 1130m uspona i isto toliko silaska i osmeh na licima. Popeli smo Pločno.
18.08.2019. – nedelja. Danas se vraćamo kući, ali hoćemo pre toga na Vran. Tura traje pet sati. U 6h cela ekipa,
kreće od doma opet kolima do restorana Hajdučke vrleti. Kola ostavljamo pored obližnje trafostanice. Odatle sa
1259mnv krećemo na Veliki Vran. Prvi deo staze kroz šumu je prilično strm i naporan. Po izlasku iz šume, dolazimo
na jedan ravniji deo, da bi završnica do vrha bila preko golih travnatih padina. Na vrh 2078mnv stižemo za oko 2,5h.
Vidici, skoro kao i sa Pločnog...i naravno opet radostan pogled na Biokovo. Vidi se i ceo greben Vrana, od Malog do
Velikog. Valjalo bi ga preći, nekad. Kratka pauza i već žurimo nazad. Treba danas putovati. Kod kola smo bili oko
11:15h a prešli smo 7,2km i oko 800m uspona i isto toliko silaska.
U povratku nagovaramo naše vozače, da napravimo pauzu na Jablaničkom jezeru i okupamo se na brzinu, pa bio bi
to šlag na torti od planine sa višnjicom na vrhu. Nisam ni sanjala, da ću se kupati na tom prelepom jezeru i lepi su ti
trenuci na usputnim mestima, čuvam ih i skupljam u srcu, kao kamenčiće koje donosim sa planina. Hvala Zokiju i
Vladi na ovoj višnjici!!
U povratku, menjamo trasu, zbog mogućih gužvi na granicama, pa se vraćamo poznatim putem preko Romanije i
Zvornika. U Zrenjanin stižemo oko 1h po ponoći.
Jadranka Kostovski
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Pomeranje granica

SOPOTNICA
Sopotnica, istoimeno selo i reka, se nalazi u jugozapadnoj Srbiji, na samo 20-ak kilometara od Prijepolja. Interesantno
je da su i reka i selo, pa i sami čuveni vodopadi smešteni na severozapadnim obroncima planine Jadovnik, planini
koja je ujedno simbol nedirnute prirode i mira.
E baš sam tu poželela da odvedem grupu i pokažem im sve ove lepote, po meni najlepšeg kraja u Srbji. Impresije koje
sam sačuvala od ranijih dolazaka, još su žive i zovu da se ponove. Sem toga, pre više od 10 godina, ovo je bilo mesto
gde sam prvi put pomerila svoje granice u pogledu izdržljivosti u savladavanju planinskih visina i dužina i možda baš
zato volim da dođem ponovo. Prva ljubav zaborava nema
Zamisao je bila da jednog dana popnemo Katunić, najviši vrh Jadovnika a sutra dan, da idemo na nezaobilazno
splavarenje Limom i da akciju realizujemo zajedno sa našim prijateljima, planinarima iz PD Celtis iz Sombora.
Smeštaj je bio rezervisan u domu na Sopotnici, kojim gazduje planinarsko društvo iz Prijepolja „Kamena Gora“.Dom
se nalazi na nadmorskoj visini od 1000 mnv i predstavlja idealno mesto za planinare i sve ljubitelje prirode. Zbog
izuzetnih terena u neposrednoj blizini doma Planinarski Savez Srbije redovno održava škole za svoje članstvo, s tim u
vezi uređeno je više terena za obuku (Planinarskih vodiča, spasilaca, speleologa, alpinista i orijentiraca). Širi prostor
oko Doma je ekološki čist i zdrav i stavljen je pod zaštitu kao spomenik prirode od izuzetnog značaja Prve kategorije
pod imenom “Slapovi Sopotnice”.
14. 06. – petak, polazak iz Zrenjanina u 12:00, kombi prevozom od 20 mesta. Putovanje se odvijalo trasom preko
Beograda, Čačka, Užica, Nove Varoši do
Prijepolja a onda još 20-ak km gore u planinu. Uz
malo lutanja, posle Prijepolja, u dom smo stigli
oko 21:30h.
Dobrodošlicu su nam napravili Somborci, a onda
je sledio razmeštaj po sobama i dogovor za sutra
dan.
Predsednik kluba PD Celtis iz Sombora i moj
dugogodišnji prijatelj, Slavko Šmit, mi je svojim
iskustvom pomogao u ovoj organizaciji, a
sutradan nam je bio i vodič na terenu.
15. 06. – subota u 7:30 krećemo na pešačku turu
prema vrhu Katunić koji leži na 1.733m
nadmorske visine. Uspon počinje već od
planinarskog doma, ide uskom seoskom stazom,
konstantan je ali ne zahteva veliku fizičku
spremnost. Potom nastavljamo kroz šumu uz
put jedući mirisne šumske jagode (isto kao
nekad), preko Malog Jadovnika, odakle počinje
lakši deo putanje. Dalje se nastavlja kolskim
putem prema Miloševom dolu i Partizanskom
grobu, odakle put vodi ka Katuniću. Na samom
vrhu se nalazi objekat vojske, pa je nemoguće
potpuno prići ali su planinari u novije vreme u
neposrednoj blizini, postavili kutiju sa obeležjima
vrha. Po veoma vrelom danu, preko cvetnih
livada i dolova za oko pet sati stižemo na
Katunić. Odatle nam se pogled pruža na Sjenicu
i Peštersku visoravan. Posle okrepe i slikanja,
krećemo skoro istom trasom nazad. Skretanje sa
staze je bilo samo do izvora, jer nam je voda bila
neophodna.
Po povratku u dom oko 18h skoro cela grupa
odlazi da vidi prelepe slapove Sopotnice.
Najviši izvor Sopotnice se nalazi na 1.150m i svojim kratkim tokom od samo 3,5km reka nudi nezaboravan prizor
spuštajući se i stropoštavajući se na niže sve do svog ušća u reku Lim na 465m. Najviši vodopad na Sopotnici je visok
25m, dok su ostali neke prosečne visine između 19m i 23m. Reka prelazi preko osam bigrenih terasa u svom gornjem
toku i to je najlepši deo reke, a pravi raritet ove reke je kamen siga, koji nastaje taloženjem kalcijum~karbonata na
mahovini i lišću. Kamen je jako mekan i mogao se seći, pa su ga ljudi često eksploatisali, što je danas zabranjeno
kako se ne bi narušila ravnoteža ekosistema. Naziv reke potiče od reči “sopot”, a označava vodu koja huči. Legenda o
nastanku vodopada je veoma stara i vezuje se za doseljavanje ljudi sa Peštera kada ih je čudan glas sa planine
Jadovnik iznenadio pitanjem da li da im pokloni sreću ili vodu. Meštani su odgovorili da bi radije da imaju vodu, a da
će se za sreću oni sami pobrinuti. I tako i bi.
I mi smo se pobrinuli za sopstvenu sreću u tom danu. Rezultat je bio 25 km sa 900 m uspona i isto toliko silaska. Ovu
stazu su prepešačili svi Zrenjaninci i nekolicina Somboraca, a bogme je i ovog puta bilo pomeranja nečijih granica.
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16. 06. – nedelja. U 7:30 krećemo na dogovoreno
splavarenje po Limu. Kod manstira Kumanica,
odakle je naša polazna tačka za splavarenje, nas
sačekuje moj dugogodišnji prijatelj Sima, koji se
ovim bavi više od 20 godina. Sima ima i firmu za
to, zove se Splavarite Limom sa Simom. Bila sam
ovde nekoliko puta i svaki put se odlično provela. E
sad, što sam ovog puta, ovde dovela 17 ljudi koji
su prvi put na splavarenju, uključujući i mog unuka
Matiju kojiima 10 godina – to se zove hrabrost!! (ili
ludost!!). Dobijamo neopren odela, i svu neohodnu
opremu da bi se splavarenje odvijalo što bezbednij,
a onda i neophodna uputstva kako se ponašati na
čamcu, kako veslati. Podeljeni smo u tri ekipe,
čamca, Munje, Zmajevi i Bezimeni.
Spuštamo čamce u vodu i adrenalin krećeeee.
Nisam do kraja bila sigurna u to kako će Matija
reagovati na čamcu, ali prošlo je bolje nego što
sam očekivala. Početni strah, razbijen talasima
bukova je zamenjen širokim osmehom na licu. i
ostali su otprilike tako reagovali. Bilo je sveg, i
snimanja go pro kamerom (hvala Kaji - taj snimak
još čekamo) i Marijinog slikanja telefonom kad niko
ne prska i kupanja u hladnom Limu i prskanja
susednih čamaca kada ih stignemo. Bio je to timski
rad, “Veslaj” ili “Kontra” grmeo je Sima, a mi svi kao
jedan, kroz brzake i oblake limske vode. Nekog su
ruke zabolele od veslanja, negde su žene preuzele
vlast na čamcu, uglavnom sve je prošlo dobro (bez
prevrtanja i gubitaka) pod iskusnim vođstvom
starog Limskog vuka – Sime. Na konto nekih starih
dugova za iste pare dobismo celu deonicu od
Kumanice do plaže Lučice kod Prijepolja u dužini
od 30km, a ne samo do Brodareva, kako je bilo
prvobitno dogovoreno.
Pozdravismo se sa Simom i krenusmo do obećane Mileševe i Belog anđela. A to je posebna priča. Svako od nas ju je
doživeo na svoj način.
Kući krenusmo u 16h, malo skrenusmo sa puta do Kosjerića na oproštajni ručak sa Somborcima i stigosmo tek oko 1h
po ponoći.
Vrelo i sparno vreme nas nije omelo da uživamo svim srcem u ovom vikendu.
Hvala mom kumu, Slavku, na pomoći a i ostalima koji se prepustiše našoj organizaciji.
Nadam se, da je na ovoj turi neko pomerio sopstvenu granicu, kao što sam nekad i ja.
Jadranka Kostovski
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MINI EKO ZONA

Mi smo petočlana porodica koja željno iščekuje
svaki vikend da u prirodi razmrda noge, odmori oči i
napuni pluća kiseonikom. Boravak na otvorenom
postao je naš stil života, a iz naših avantura na
otvorenom razvio se blog Mini eko zona
( http://miniekozona.com/ ) Zamišljen je kao mesto
gde sa drugim roditeljima razmenjujemo informacije
i ideje kako da sa decom povedu kvalitetno vreme u
prirodi. Često nas predstavljam kao "planinare
početnike" jer nismo osvajali velike visine i teške
terene. Želeli smo da deca zavole pešačenje, pa ih
nismo forsirali i stavljali pred velike izazove. Na taj
način, spontano, ljubav prema planini rasla je
zajedno sa njima.
Krenuli smo od laganih šetnji pa je naš prvi
zajednički osvojen vrh bio Rajac na planini Suvobor
(848 m n.v.). Tada je naš najmlađi član, ćerkica
imala 2 i po godine.
Nikada se nismo opterećivali brojem pređenih
kilometara, osluškivali smo potrebe dece, kako bi
nam planinarenje svima bilo uživanje.
Sada kada deca imaju 11, 9 i 6 godina, sve je lakše. Oni su motivisani, imaju kondiciju i spretnost, pa smo se osmelili
da krenemo u malo ozbiljnije avanture.
Nedavno su dečaci sa tatom odradili svoju prvu "via ferratu" na Ostrvici (Rudnik). A izazovno je bilo i popeti Veliki Krš
na Boračkim planinama.
Hrabro ali oprezno! To je jedna od važnijih lekcija koju ponavljamo svaki put kada govorimo o ponašanju na planini.
Još jedno pravilo koje uvek poštujemo je da tata ide na čelu, a mama na začelju naše male kolone.
Najviši vrh koji smo porodično osvojili je Mrežce (1965 mnv), jedan od slovenačkih vrhova u Nacionalnom parku
Triglav. Tada smo se uverili i kako izgleda kada je planinarenje deo kulture življenja, jer vikendima u Sloveniji sve vrvi
od hajkera, kako onih od 3 tako i onih od 80 godina.
Planina kojoj se uvek rado vraćamo nalazi se u Crnoj Gori i moćno se uzdiže iznad Herceg Novog - Orjen!
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Svakog leta, bar jedan vikend provedemo pešačeći po orjenskim predelima surove lepote.
Nasuprot tome, kada govorimo o pitomim divljinama naše zemlje, najčešće ćete nas sresti na Valjevskim planinama
koje su idealne za porodične šetnje i planinarenje sa decom. Povlen je naša omiljena vikend destinacija za uživanje u
prirodi.
Osim planina, volimo da obilazimo i značajna područja za ptice u Srbiji. Ako negde u Delibladskoj peščari ili na nekoj
bari i jezeru u Vojvodini sretnete petočlanu porodicu sa dvogledima, foto aparatima i knjigama o pticama, to smo mi.
Kad počnete da provodite slobodno vreme daleko od grada i ljudi, počnete da primećujete i osećate prirodu, a zatim i
da je upoznajete, volite i čuvate. Ima li lepšeg i lakšeg načina da decu izvedemo napolje i uvedemo u čudesni divlji
svet od kog smo se otuđili?
Nataša Jančić
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VOJVODINA NA VISOKIM TATRAMA

Plan za dolazak planinara iz Inđije (i okoline) na Tatre rodio se početkom godine. Iskreno, poželela sam da svojim
prijateljima i poznanicima pokažem Visoke Tatre onako kako sam ih sama upoznala za skoro tri godine koliko živim u
Zakopanama.
Zakopane se nalaze na nadmorskoj visini od 900 metara a u nekim delovima grad je na visini čak i na 1000 mnv. Sa
jedne strane grada nalazi se venac Visokih Tatri, proglašen Nacionalnim Parkom 1954. godine, a sa druge strane je
„brdo“ Gubalowka sa svojih 1100 mnv. Dakle raj za planinare. U čitavoj godini građani imaju spokoj od turista jedino u
novembru kada je suviše loše vreme za planinarenje i treking a prerano je za zimske sportove. Tada svi užurbano
doteruju i sređuju ono šta mogu izdati u sezoni, bilo da je to soba, apartman ili obična livada za parking. Sve je na
prodaju.
Grupa planinara iz Srbije stigla je u Zakopane u jutarnjim satima a ja sam ih sačekala na ulasku u grad. Bilo je zaista
divno videti poznata lica posle toliko vremena. Toga dana smo išli u obilazak grada. Neposredno od pansiona u kojem
smo smešteni nalazi se najprostija staza na Tatrama (szlak Pod Reglami) koja opasuje šumski pojas Nacionalnog
Parka i njome može da se šeta s kraja na kraj oko Tatri bez ikakve kondicione spremnosti a svo vreme imate divan
pogled na Zakopane sa jedne strane. Tom stazom smo prošetali do Prirodnjačkog muzeja i pogledali jednočasovnu
projekciju o Visokim Tatrama i flori i fauni u Parku. Ostatak dana smo lenjo razgledali grad i odmarali se za ono što je
planirano. Naredno jutro je osvanulo oblačno ali ekipa je bila vesela i krenusmo na naš prvi treking Tatrama. Dolinom
Chocholowskom vodi prvo asfalt koji prelazi u šumski put i ovo je vrlo popularna dolina za izlet sa decom. Tu možete
videti salaše tj. drvene kućice u kojima su nekada bili smešteni čobani koji su tokom leta tu čuvali ogromna stada
ovaca, proizvodili čuvene sireve koji se prodaju širom Poljske. I danas ta tradicija je jako važna a tradicija pravljenja
čuvenog sira „oscipka“ je najveći izvor prihoda za domaćinstva. Današnji čobani imaju džipove i zapošljavaju ogroman
broj ljudi. Mnogi su se zaista obogatili ovčarstvom, Poljska država štiti i podržava ovaj vid turizma.
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Dolina se završava nakon 8 km gde se
nalazi ogroman planinarski dom, bolje reći
hotel. Tu smo se osvežili, natočili vodu i
krenuli penjati Grześ 1632 mnv prvi vrh toga
dana. Vreme se izuzetno popravilo,
raspoloženje ekipe je bilo super. Staza sa
stalnim usponom vodila je kroz šumu punu
borovnica pa je uspon tekao sporo, al‘ ajde
nema svežih borovnica na svakom
planinarenju. Sa vrha se proteže predivan
pogled na Tatre sa Slovačke strane jer
zapravo treking toga dana vodi grebenom
Zapadnih Tatri, granicom između Poljske i
Slovačke. Staza vijuga između niskih
četinara, izlazimo na vrh Rakoń 1879 mnv gde pravimo zajedničku fotografiju a nekih 100 metara kasnije se
razdvajamo. Jedna grupa koja ima dosta uspona za taj dan, silazi u dolinu i vraća se ka domu. Nas 8 idemo popeti
Wolowiec 2064 mnv, munjevito grabimo strminu, uz smeh i skoro bez daha stižemo do njegovog vrha. Sa Wolowca
vide se oštri vrhovi sa Slovačke strane i prelepa Smutna dolina sa jezerima. Mi se vraćamo jer treba sustići našu
grupu. Vidno smo svi umorni, nije malo kilometara toga dana prevaljeno, ukupno 25 km.
Narednog dana vodič je dobio
pojačanje tj. dva pomoćnika na stazi.
Krenuli smo ka planinarskom domu
Murowaniec gde je pola ekipe ostalo
sa mojim drugarom Darkem da uživa
kod planinskog jezera na visini od
1600 mnv Czarni staw. Nas 10 se
brzim tempom uputilo na greben
Zawrat. Bila je to brza „selekcija“ sa
nekoliko pitanja: biće jako strmo, biće
lanaca i klinova, staza je na nekim
delovima prava ferata, bićeš pažljiv i
skoncentrisan ako hoćeš da ideš? Da,
tako smo se dogovorili i krenusmo.
Iznad jezera staza je sve strmija,
uskoro prelazi u penjanje u steni. Bilo je na nekim mestima prilično eksponirano, mogućnosti za stabilno stajanje
stopalom ponegde na jedva 10 cm širine. Video se na licima strah ali i koncentracija. Išli smo lagano, najvažnije je bilo
izaći sigurno. Bilo je pohvale i bodrenja za motivaciju, ipak je za mnoge ovo bio prvi susret sa stazom ovog tipa. Na
nekim mestima moralo se čekati priklješten uz stenu na jedva pola metra stabilnog prostora, propuštajući planinare iz
sutrotnog smera. Izlazimo na Zawrat 2159 mnv, iscrpljeni usponom i vrlo toplim vremenom. Naš najmlađi član Nikola
ima samo 18 godina i verujem da će pamtiti ovaj uspon. Pravimo dužu pauzu da se okrepimo. Ovuda prolazi najteža
staza na Tatrama, zvana Orla perć, na nekim
mestima ferata sa provalijama sa obe strane.
Nažalost svake godine na ovoj stazi pogine
nekoliko planinara. Mi silazimo u Dolinu pet jezera,
najlepšu dolinu na Tatrama. Silazeći zaista je pravo
uživanje gledati planinska jezera opasana vrhovima
od preko 2000 m. Pravimo pauzu kod planinarskog
doma, ne žurimo nigde, dan je prelep. Od drugara
„sa one strane grebena“ čujem da je ostatak ekipe
bezbedno sišao u grad i obilaze suvenirnice.
Spuštamo se Dolinom Rosztoki koja je prethodnog
proleća bila zatvorena za turiste jer su zbog
topljenja snega nabujale reke odnele most. Tog
meseca planinarski dom u Dolini pet jezera je bio odsečen i funkcionisao je od svojih zaliha. Inače ovaj dom su
poslednje zime kompletno evakuisali helihopterima jer je nekoliko lavina zatvorilo prilaze a sneg je i dalje sipao.
Gorska služba je imala pune ruke posla.
Te noći i ja sam imala pune ruke posla jer sam morala na hitnu. Izgleda da je dan bio iscrpljujući za neke, mnogo
savladane visinske razlike, sunčan dan na velikoj nadmorskoj visini a i malo spavanja.
Poslednji dan smo lenstvovali. Nikom nije padalo na pamet da ide na stazu koja je bila planirana, želeli su da se
opuste, razgledaju grad, kupuju suvenire… Uspela sam ih nagovoriti da se popnemo na Gubalowku, ipak je to samo
obližnje brdo, tu nadomak pijace, a pogled je fenomenalan. I tako svi krenuše za mnom na to brdo, napominjem da je
taj dan bio nezapamćeno vreo. Uspon sa visinskom razlikom od samo 200 metara išao je lagano, od drveta do drveta
tražeći hlad. Na vrhu se nalazi takoreći promenada gde sve vrvi od turista. Uživali smo u kafani uz lokalno pivo,
sumirali smo utiske, svako sa svoje tačke gledišta. Utisci će tek da se slegnu, nakon povratka, kao i uvek.
Gordana Rožek
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АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА ЈЕЛАШНИЧКА КЛИСУРА
Планинарско друштво Јелашничка клисура заједно са Истраживачком станицом Јелашница реализује
Образовно еколошко рекреативни програм за ученике и студенте и активности са излетима и теренским
радом у околини Ниша (о рекреативном спорту, о здрављу и исхрани, народној медицини, природи и
лековитом биљу) у сарадњи са стручним професорима у својој области. У току 2012 - 2019. год. организована
су 58. предавања у нишким ОШ и СШ. Станица је реализовала 60 излета са теренским радом у околини Ниша
(Јелашничка и Сићевачка клисура, Сврљишке пл., Сува и Стара планина, Озрен, манастири ...) где је
учествовало 2873 ученика и наставника.
Летња еко школа организована је 2013 - 2018 године са благословом епископа Нишке Епархије, где је укупно
учествовало 2505. ученика и наставника.
Истраживачка станица организовала је 2019 год. - X пут Летњу еко школу - упознај Србију са наставницима и
ученицима Гимназије Светозар Марковић из Нишу у току маја, јуна и октобра 2019. год. где је укупно учесника:
Стара планина (долина Височице) - Пирот, село Рсовци, Височка Ржана, Врело и Росомачка клисура - 153,
Крагујевац и манастир Каленић – 69 и Манастир Прохор Пчињски, Врање и Врањска Бања – 103.
За Дан пешачења 2019 = реализован је Образовно еколошко рекреативни програм за ученике на терену Суве
планине = Нишка Бања – село Коритњак са ученицима и наставницима где је укупно учесника: ОШ Доситеј
Обрадовић – 55, ОШ Бранко Миљковић - 62, Гимназија Светозар Марковић – 31, ОШ Краљ Петар I – 46,ОШ
Иво Андрић – 19 и ОШ Душан Радовић –17.
Реализована је Еколошка акција – чишћења обале Нишаве (црква Св. Василије Острошки – Брзи Брод)
заједно са Едукативно креативним центром за децу и младе Триоарт са ученицима и наставницима где је
укупно учесника акције: Гимназија Светозар Марковић – 45, ОШ Доситеј Обрадовић – 26, ОШ Бранко
Миљковић - 9, ОШ Иво Андрић – 10, ОШ Душан Радовић – 22 и Угоститељско туристичком школом – 6.
Година 2019. реализована је успешно са 37. акција, 1333. учесника (1140 ученика + 193 проф.) и то: Гимназија
Светозар Марковић – са 7 акција и 433 учесника, ОШ Доситеј Обрадовић – са 7 акција и 229 учесника, ОШ
Бранко Миљковић - са 4 акција и 174 ученика, ОШ Иво Андрић – са 5 акције и 133 ученика, ОШ Стефан
Немања са 2 акције и 70 ученика, ОШ Душан Радовић – са 2 акције и 39 ученика и ОШ Свети Сава са 3 акције
и 26 ученика. Остале нишке школе (Краљ Петар I, Коле Рашић, Бубањски хероји и Ђура Јакшић) реализовале
су по 1 или 2 акције и са мањим бројем учесника.
Љубисав Стојановић
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BIOKOVO
U periodu od 17. do 21. 10. 2019. KAE PSV je organizovala
penjačku akciju na Biokovu. Ideja za ovu akciju javila se letos
kada smo Željko i ja pokušali da popnemo "Dalmatinski san"
(6b, 600m). Letnja vrućina, manjak vode, dužina i težina smera
sprečili su nas u toj nameri tako da smo tom prilikom ispeli nešto
više od pola smera i odustali. Međutim, i pored vrućine i
nedostatka vode, bilo je uživanje penjati na Biokovu. Tako da
smo odlučili da se vratimo u toku jeseni sa pojačanjem.
Prvobitni plan je bio da se ide sa dvoje kola, odnosno 4 naveze,
alpinista iz Subotice i Novog Sada kako bi se malo družili, a
usput i uživali u penjanju. Silom prilika (ili neprilika) akcija se
svela na četiri učesnika odnosno dve naveze (Sara Pirnat i
Damjan Gatarić / Željko Dulić i Vladimir Bobić). S jedne strane
mi je žao što nas nije bilo više, jer bi druženje sigurno bilo
mnogo lepše i bez sumnje bi svi uživali. Međutim ova postava,
svi iskusni i utrenirani, imala je svoje prednosti tako smo se
mogli posvetiti penjanju zahtevnijih smerova i tako pomeriti
sopstvene granice.
Iz Novog Sada smo krenuli oko pola dva, a putovali smo kroz
Bosnu, preko Sarajeva i Mostara, pa smo u Makarsku stigli oko
ponoći. Smeštaj nam se nalazio u selu Topići, daleko od plaže
ali zato pri samom dnu planine, tako da smo penjanju pristupali
bukvalno iz apartmana. Čim smo stigli polegali smo u krevete
kako bi se odmorili od puta i bili spremili za avanturu koja nas je
čekala.
Prvi dan, petak, smo posvetili penjanju kraćih opremljenih
smerova na grebenu koji se prostirao ispod stena Bukovca. Cilj
je bio da se malo upoznamo sa stenom i zagrejemo za drugi
dan kada smo planirali da penjemo smerove duže od 500
metara i koji izlaze na sam vrh Bukovac. Izbor je pao na 4
smera Topla magla (6a, 100m), Toplo i dosta (5b, 60m), La
foresta degli arcobaleni (5a, 65m) i Sve u svoje vreme (5b,
70m).
Ove smeri su uglavnom ploče izbrazdane plitkim
kanalićima. Tako da su bili odlična priprema za Dalmatinski san
Sari i Damjanu. Sa vrha grebena na kom su se nalazili ovi
smerovi mogli smo malo bolje da vidimo i proučimo smerove na
Bukovcu koje smo penjali sledeći dan.
U subotu smo ustali dosta ranije, jer nas je pored pristupa od sat
i po čekalo i 5-6 sati penjanja i još bar 2-3 sata povratka sa vrha.
Tako da smo se u podnožju smerova našli u samo svitanje oko
7 sati. Sara i Damjan su penjali Dalmatinski san (6b, 600m) koji
je opremljen i u mnogome liči na smerove koje smo penjali
prethodni dan. Dok smo Željko i ja penjali Bijelu mačku (V,
580m) tradicionalan (neopremljen) smer sa cela dva klina u
celom smeru koji i nije bio "pločast" kao smerovi koje smo
penjali u petak. Željko i ja prvi izlazimo na vrh oko jedan sat
posle podne, a Sara i Damjan nam se pridužuju nekih sat
vremena kasnije. Nakon osveženja i odmora na vrhu krenuli
smo nazad u smeštaj. Za povratak smo izabrali stazu iza vrha
Sokol, jer smo letos imali problema prilikom abzajla niz jarugu,
pa nismo hteli da rizikujemo. Napravili smo malu pauzu među
ostacima Topića staja, a zatim se spustili dole ispod Sokola te
se vratili na stazu kojom smo to jutro prošli na putu ka
smerovima.
Našu avanturu završavamo na plaži u Baškoj Vodi, gde smo bili
jedini kupači u tom jesenjem sutonu. Narednog dana se
pakujemo i krećemo putem naše Vojvodine. Za povratak smo se
odlučili na put preko Banja Luke, pa autoputem kroz Hrvatsku
do Srbije.
Vladimir Bobić
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DUNAVSKA TREKING ŠTAFETA
Epizoda: Slučajni partneri
15. 12. 2019. u Čortanovcima, održana je je jedinstvena trail trka
„Dunavska štafeta - slučajni partneri“, u organizaciji PK
„Železničar – Inđija".
Trka je okupila ukupno 54 ljubitelja trail trčanja, planinarenja i
pre svega dobre zabave (13 ženskih i 41 muški takmičar). Pre
trke, niko nije znao s kim će imati čast da trči. Takmičari su bili
podeljeni u dve grupe A („brži“ trkači – na osnovu nekih ranijih
rezultata) i B („sporiji“ trkači – bez nekih „jakih“ rezultata). Nakon
konačne prozivke, pristupilo se žrebanju, gde su takmičari iz
grupe B izvlačili svog partnera iz grupe A. Tako se došlo do
zanimljivih kombinacija parova, a od početka pobednik se nije
mogao znati iako je par takmičara komentarisalo moguće
favorite.
Zadatak je bio jednostavan pretrčati stazu dužine 12km, predati
kontrolnu knjižicu drugom takmičaru, kojeg je čekao isti izazov.
Start je zvanično krenuo u 10h i prva polovina (27 trkača) je
krenula. Od starta je svima bila pre svega zabava i uživanje na
umu, a rezultati i dokazivanje su ostavljeni za neke druge trke.
Vreme je bilo idealno za decembar, a opuštenom trail trčanju je
doprinela i odlično obeležena staza, sa jasno istaknutim
skretanjima i zanemarljivim asfaltnim delom, tako da lutanja i
traženja kontrola nije bilo. Veći deo staze, koju je činilo 6
kontrolnih tačaka je već bio deo male staze u okviru VTL-a na
Dunavskim čarolijama. Nakon starta koji je bio ispred
planinarskog doma, poznat spust pored plaže i brz dolazak do kt
1. Sledilo je skretanje u desno pored gradilišta, pa obilazak istog
kroz šumu gde je bila kt 2 i onda čuveno lepljivo blato iznad
samog gradilišta (koga je bilo i na leto i koje je nemoguće obići),
pa prelazak u drugi deo šume i uspon na kt 3. Sledile su kt 4 i kt
5 postavljene u šumi. Svi učesnici su se složili da je najlepši deo
staze, bio i najmanje poznat, kako meni tako i većini, a to je
poslednjih 5 – 6 km od kt 5 do kt 6 sa najizazovnijim usponom
na stazi, nakon kojeg je sledio spust i poslednjih 1,5 – 2 km
ravne i brze staze kroz šumu do cilja.
Svi učesnici su nakon savladane staze dobili finišerske medalje,
a tri prvoplasirane štafete su nagrađene i peharima (Milena
Gatarić i Aleksandar Vukmirović – 1. mesto, Robert Vuković i
Dragiša Vit – 2. mesto, Verica Ćorić i Ratko Maksimović – 3.
mesto).
Nakon trke sledio je i ručak u Planinarskom domu „Kozarica“, a
opšti utisak svih takmičara je da je organizacija bila odlična i
pored početnog skepticizma.
Lično sam takođe imao malo nepoverenje u ovakav vid trail-a, ali
mi je organizacija, uređena i dobro obeležena staza i osmesi
svih učesnika nakon trke, kao i lično zadovoljsto, probudili želju
da ponovo u nekoj bližoj budućnosti učestvujem u slično
organizovanom formatu događaja.
Saša Milaković
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KALENDAR TAKMIČENJA VOJVOĐANSKE TREKING LIGE 2020.
04. 04. 1. kolo, Vršačke planine, PSD Vršačka kula
Ovu sezonu počinjemo sa najatraktivnijom stazom na
vojvođanskim terenima na Vršačkoj lepotici, sa
izuzetno atraktivnim stazama, sa čarobnim vidikovcima
i pogledima ka našoj beskrajnoj ravnici. Uvek ljubazni
domaćini sa vrhunski pripremljenim stazama su razlog
zašto nam redovno dolazi veliki broj učesnika iz
Rumunije i Mađarske.
31. 05. 2. kolo, Carska bara, KP Zrenjanin Tipična
ravničarska atrakcija okružena prelepim jezerima sa
veoma zanimljivim ponudama životinjskog i biljnog
sveta za razgledanje i borba sa vremenskim uslovima
uvek iza sebe ostavlja nezaboravne uspomene.

21. 06. 3. kolo, Popovica, PSD Železničar Novi Sad Prvi
od tri dela planinske lepotice Fruške grore, predivne
šumske staze, vidikovci, izvori i neizbežni osećaj
prusustva duha fruškogorskog maratona su više nego
dovoljan razloga da se ni ovo kolo ne propušta.

29. 08. 4. kolo, Dunavske čarolije, Čortanovci, PK Železničar Inđija
Pogledi na lepi plavi Dunav, ponovo čarobna Fruška gora i degustacija
voća na stazi dovoljan su razlog da ne propuštate ovu manifestaciju.
Takođe mogućnost kupanja na istorijski atraktivnoj plaži i bogat kulturni
program se zaštitni znak Dunavskih čarolija.
12. 09. 5. kolo, Bukovački maraton, PD Vilina Vodica Bukovac Treća i
najatraktivnija staza na Fruškoj gori je nešto što se ne propušta. Manastiri,
vidikovci, izvori, prelepe šumske staze predstavljaju izuzetno bogatstvo
koje naša sredina može da ponudi a novosadska planinarska društva vas
željno očekuju svake godine.
10. 10. 6. kolo, Palićki susreti, Subotička peščara, ŽPK
Spartak Subotica Vojvodina je bogata i peščarama na
kojima nas uvek očekuju veoma atraktivne staze i
izuzetno ljubazni domaćini. Ne treba zaboraviti ni dva
prelepa jezera, Ludoško i Palićko što ponudu čini
neverovatno primamljivom. Treba dodati da će
ovogodišnje izdanje imati i istorijski značaj, pa eto
razloga da se i ove godine ne propusti ovaj spektakl.

25. 10. 7. kolo, Zasavica, KPT i PAK Čivija Šabac
Završetak sezone je ostavljen za naše drage prijatelje iz
Šapca koji su ove godine debitovali i pripremili novu
ravničarsku stazu na zanimljivom terenu koji oslikava
sremsku ravnicu uz čarobnu Savu. U toku je priprema
nove staze i eto razloga da upoznate nove terene koje
nam domaćini spremaju.
Goran Žigić
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ПЛАНИНСКОГ ТРЧАЊА 2020.
Након премијерне која је испунила сва наша очекивања, а и више од тога, Планинско трчање ПСС улази у
нову сезону у којој имамо велике планове. Очекује нас пет трка из националног првенства, као и многе друге
пропратне активности на популаризацији ове такмичарске дисциплине. Многи клубови и појединци најављују
своје учешће, тако да очекујемо интересантну борбу за постоља како на појединачним тркама тако и у
генералном пласману.
Ево кратког прегледа трка уз напомену да организатори могу у прописаном року мало изменити и
модификовати стазу.

15. 03. 2020. – Планинарски полуматарон у Чортановцима. Организатор је ПК Железничар Инђија.
Кружна стаза дужине 21.1 км са висинском разликом 500м.
Ултра брза стаза за планинске тркаче који су специјалисти за кратке планинске трке.
25. 04. 2020. – Ултра маратон на Фрушкогорском маратону. ''Средњи западни'' маратон.
Кружна стаза дужине 57.7 км са висинском разликом 2324м.
Стаза са најмање гужве на Фрушкогорцу је прави изазов за ултраше.
12.07.2020. – Небеска стаза у Прибојској Бањи. Организатор је ЖКП Љесковац из Прибоја.
Кружна стаза дужине 34.8 км са висинском разликом 1800м.
Трка за сва чула. Предивни пејзажи западне Србије оставиће вас без даха. Буквално.
09.08.2020. – Небеска трка у Мајданпеку. Организатор ПК Старица Мајданпек
Кружна стаза дужине 42.2 км са висинском разликом 1520м.
Рајова пећина и Национални парк Ђердапска клисура су домаћини овог тркачког класика.
03.10.2020. – Вертикални километар у Заплању – Трем. Организатори су ПК Трем 1810 Д. Душник и ПК
Железничар Ниш.
Стаза је дужине 4.6 км са висинским успоном 960м.
На крају шлаг на торти овогодишње сезоне. Трем из правца Заплања. Планинарски спринтери на делу.
Различите конфигурације стаза имају за циљ да нам на крају и ове године одреде најбоље универзалне
планинске тркаче. Тимове који су највише уложили у себе избором специјалаца за сваку трку.
Да би постали прваци Србије у Планинском трчању ПСС морате трчати паметно а бити бржи од конкуренције.
Зимске припреме су већ увелико у току. Тренирајте вредно и резултати ће доћи.
Владислав Ценић
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