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Медијски средство за промоцију планинарства, 

осталих спортова на отвореном и свега што има везе са боравком у природи 

ПУТНИК 

Пролеће 2020 

Тираж: неограничен број електронских примерака 

Издавач: Планинарски савез Војводине 

Уредник: Владимир Банић 

Редакција: Миливој Ердељан, Александра Стојиљковић 

У овом броју: 

страна назив текста аутор теста аутор илустрација 

1 Насловна страна  Интернет 

3 -  15 Сигуран корак 4 део Исо Планић Интернет 

16 - 19 Високогорски успони планинара Србије Миливој Ердељан  

20 Новогодишња трка Борислав Стевановић Група аутора 

21 – 22 Румунија Мила Миленковић Мила Миленковић 

23 Свети Саво ти помози... Мила Миленковић Мила Миленковић 

24 Лековито блато и шаренило кабаница Мила Миленковић Мила Миленковић 

25 Повратак јагорчевине Борислав Стевановић Интернет 

26 Петар Нинковић Неда Милошевић Архив ПССВ 

27 – 29 Déjà vu Борислав Стевановић Интернет 

30 – 31 Авантура Драгица Ивановић Драгица Ивановић 

32 Мироч планина Емира Миличевић Емира Миличевић 

33 Дреновачки кик Властимир Марјановић Властимир Марјановић 

34 Превртљива Баба Милан Мирковић Милан Мирковић 

35 Лола – замамна морачка лепотица Емира Миличевић Емира Миличевић 

36 Планинарски полумаратон Ивана Живковић Владимир Банић 

37 – 38 Јабланик - границе погледа Бранислав Макљеновић Бранислав Макљеновић 

39 – 40 Јама у мајсторима Рајко Поповић Рајко Поповић 

41 – 42 Дурмитор – сјеверно лице Шљемена Рајко Поповић Рајко Поповић 

43- 44 Сјеверно лице јужног врха Каранфила Рајко Поповић Рајко Поповић 

45 - 46 Искачување на Голем Кораб Јадранка Костовски Светлана Митрић 
Драгана Вакаров 

47 – 48 Лазарев Кањон и Ртањ Јадранка Костовски Светлана Митрић 

49 - 50 Стара и Сува планина Јадранка Костовски Светлана Митрић 

51 - 52 Са страница заборављеног дневника Јелена Попржен Горан Попржен 

53 Инђија трејл, епизода 02 Слађана Јовановић Радован Скенџић 
Владимир Коварбашић 

54 – 57 California Dreaming Јелена Попржен Горан Попржен 

58 – 62 Успон на планину Атос на Светој гори Горан Зубић Горан Зубић 

63 - 71 70 година планинарства у Инђији Владимир Банић Архив ПК „Железничар-Инђија“ 
 

 

Следећи број Путника излази у јуну 2020. године 

Ваше текстове можете слати на мејл адресу gorstaci.indjija@gmail.com 
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СИГУРАН КОРАК 

ТЕХНИКА ПРИПРЕМЕ, КРЕТАЊА И ВОЂЕЊА ПЛАНИНАРА 

Поглавље 4 
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Наставиће се... 
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ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 
 

У Планинарском савезу Србије високогорски успони су дефинисани као успони на врхове преко 3500 м 

надморске висине током целе године и врхови преко 2000 м током зимског периода. До 2014. године није 

вођен регистар високогорских успона планинара Србије, а како је од тада из године у годину тај регистар све 

више растао, показало се неопходно да се на основу доступних података направи прелиминарни регистар 

високогорских успона планинари из Србије у протеклих 120 година, бар за врхове преко 4000 метара. У 

покушају прављења регистра за врхове испод 4000 метара увукли би смо се у врзино коло из којег се не би 

никад извукли а при томе не би сазнали или установили ко се кад и где попео. Наравно ако неко сматра да то 

може да уради, било би то јако лепо, а и корисно. 

Скупљајући податке за регистар високогорских успона дошло се до импозантног податка да је до сада у 

регистру евидентирано 3344 успона на врхове преко 4000 метара. Просто је немогуће све те податке објавити 

у овом тексту, вероватно је то предмет неке књиге или нечег другог, али у овом тексту је дата статистика 

колико је било успона планинара из Србије и на који врх. Набројао бих само пар првих успона планинара из 

Србије на врхове на које се најчешће пење: 

ПАМИР – Пик Лењин /Ibn Sina Peak/ 7134 м (Киргистан/Таџикистан) 

31.7.1990.  Ламброс Худелудис ЖПСД “Јеленак”, Панчево 

31.7.1990. Зоран Богдановић ПСД “Јастребац”, Крушевац 
 

АНДИ – Аконкагва 6962 м (Аргентина) 

10.2.1986. Иван Стојић ПСД “Челик”, Смедерево 
 

ХИМАЛАЈИ – Исланд пик 6189 м (Непал) 

20.10.1994. Радослав Милојевић ПСД “Јастребац”, Крушевац 

20.10.1994. Ненад Трипковић ПСД “Јастребац”, Крушевац 
 

КИЛИМАНЏАРО – Ухуро пик 5895 м (Танзанија) 

7.11.1954. Раде Кушић Београд 

7.11.1954. Сава Недељковић ПСД “Авала”, Београд 
 

ЕЛБУРС – Дамаванд кох 5671 м (Иран) 

1975. Јелена Радовић Београд 

1975. Миладин Радовић Београд 
 

ЦЕНТРАЛНИ КАВКАЗ – Западни Елбрус 5642 м (Русија) 

1959. Милан Куљај ПСД “Авала”, Београд 
 

ХИМАЛАЈИ – Калапатар 5545 м (Непал) 

1979. Радивој Ковачевић ПСД “Графичар”, Нови Сад 
 

АРМЕНСКО ГОРЈЕ – Арарат 5137 м (Турска) 

19.7.1984.  Петар Јањатовић ПСД “Железничар”, Нови Сад 
 

КАВКАЗ – Казбек 5047 м (Грузија/Русија) 

8.8.2010. Владислав Матковић ПСД “Победа”, Београд  

8.8.2010. Горица Крстић ПСД “Победа”, Београд 

8.8.2010. Радосав Миленковић ПСД “Победа”, Београд 
 

САВОЈСКИ АЛПИ – Мон Блан 4807 м (Француска/Италија) 

9.9.1959. Иван Стојановић ПСД “Раднички”, Београд  
 

АЛПИ – Монте Роса 4634 м (Швајцарска) 

1960. Милан Куљај ПСД “Авала”, Београд 

1960. Иван Стојановић ПСД “Раднички”, Београд 
 

АЛПИ – Матерхорн 4478 м (Швајцарска) 

1956. Звонко Блажина ПСД “Раднички”, Београд 

1956. Војислав Попадић ПСД “Раднички”, Београд 
 

ВИСОКИ АТЛАС – Џебел Тубкал 4165 м (Мароко) 

3. 1978.  Слободан Малетић ПСД “Стражилово”, Ср. Карловци 

3. 1978.  Милан Шестан ПСД “Стражилово”, Ср. Карловци 

3. 1978.  Јосип Матуски ПСД “Стражилово”, Ср. Карловци 
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Статистика успона планинара из Србије на врхове преко 4000 метара 

 Врх планина висина држава Укупно 

попело из 

Србије 

 Монт Еверест  Хималаји 8848 м Непал, Кина 10 

 Канченџунга  Хималаји 8586 м Непал, Индија 1 

 Лоце  Хималаји 8516 м Непал, Кина 1 

 Макалу  Хималаји 8463 м Непал, Кина 1 

 Чо Оју  Хималаји 8201 м Непал, Кина 9 

 Манаслу  Хималаји 8163 м Непал 4 

 Гашербрум 1  Каракорум 8068 м Пакистан, Кина 1 

 Броуд Пик  Каракорум 8047 м Пакистан, Кина 2 

 Гашербрум 2  Каракорум 8035 м Пакистан, Кина 2 

 Шиша Пангма  Хималаји 8012 м Кина 4 

 Пик Лењин  Памир 7134 м Киргистан,Таџикистан 13 

 Барунце  Хималаји 7129 м Непал 2 

 Коржењевска  Памир 7105 м Таџикистан 3 

 Кан Тенгри  Памир 7010 м Киргистан, Казахстан 1 

 Аконкагва  Анди 6962 м Аргентина 116 

 Охос Дел Саладо  Анди 6893 м Чиле, Аргентина 3 

 Ама Даблам  Хималаји 6812 м Непал 5 

 Јужни Хуаскаран  Анди 6768 м Перу 2 

 Северни Хуаскаран  Анди 6655 м Перу 5 

 Чамсер Кангри  Хималаји 6622 м Индија 5 

 Мера пик  Хималаји 6437 м Непал 7 

 Чимборазо  Анди 6310 м Еквадор 2 

 Денали (Мекинли)  Alaska Range 6194 м УСА 10 

 Исланд пик  Хималаји 6189 м Непал 62 

 Сток Кангри  Хималаји 6153 м Индија 16 

 Лобуче (источни)  Хималаји 6119 м Непал 15 

 Хуајна Потоси Анди 6088 м Боливија 5 

 Чачaни  Анди 6075 м Перу 11 

 Сан Франциско  Анди 6016 м Чиле, Аргентина 1 

 Алпамајо  Анди 5947 м Перу 4 

 Котопакси  Анди 5897 м Еквадор 4 

 Ухуро пик  Килиманџаро 5895 м Танзанија 187 

 Ел Мисти Анди 5825 м Боливија 18 

 Дамаванд кох  Елбурс 5671 м Иран 182 

 Тарпу Чули Хималаји 5663 м Непал 7 

 Западни Елбрус  Кавказ 5642 м Русија 354 

 Пико де Оризаба  Анди 5636 м Мексико 1 

 Источни Елбрус  Кавказ 5621 м Русија 6 

 Токо  Анди 5604 м Чиле 4 

 Ласкар  Анди 5595 м Чиле 4 

 Чукунг Ри Хималаји 5550 м Непал 27 

 Калапатар  Хималаји 5545 м Непал 37 

 Попокатепетл  Анди 5452 м Мексико 1 

 Катедрал Анди 5450 м Аргентина 2 

 Чакалтаја  Анди 5430 м Боливија 1 

 Пико Аустрија  Анди 5350 м Боливија 16 

 Ицаксиватл  Анди 5286 м Мексико 1 

 Батиан  Монт Кениа 5199 м Кенија 2 

 Невадо Матео  Анди 5150 м Перу 11 

 Winicunca  Анди 5150 м Перу 31 

 Арарат  Арменско горје 5137 м Турска 142 
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 Пик Јухина Памир 5112 м Киргистан 1 

 Гаригуасо  Анди 5100 м Еквадор 4 

 Покале  Хималаји 5084 м Непал 5 

 Нангарцанг  Хималаји 5083 м Непал 44 

 Замок  Фан планина 5070 м Таџикистан 2 

 Казбек  Кавказ 5047 м Грузија, Русија 74 

 Бонете  Анди 5004 м Аргентина 3 

 Винсон  Елсвортове пл. 4897 м Антарктик 1 

 Пик Семјонова  Тјен Шан 4240 м Киргистан 1 

 Понт Ленана  Монт Кениа 4895 м Кенија 3 

 Карстенс Пирамиде Sudirman Range 4884 м Индонезија 1 

 Корона пик  Тјен Шан 4860 м Киргистан 1 

 Тетнулд  Кавказ 4858 м Грузија 2 

 Монт Сабалан  Елбурс 4811 м Иран 4 

 Мон Блан  Савојски Алпи 4807 м Француска, Италија 617 

 Ужба (јужна)  Кавказ 4710 м Русија 2 

 Ужба (северна)  Кавказ 4694 м Русија 2 

 Невадо де Толуца  Анди 4680 м Мексико 1 

 Бадигин  Памир 4660 м Киргистан 1 

 Монте Роса Алпи 4634 м Швајцарска 77 

 Цумштајншпиц  Алпи 4565 м Швајцарска, Италија 19 

 Меру   4565 м Танзанија 1 

 Сигналкуте Алпи 4554 м Швајцарска, Италија 24 

 Рас Дашен  Симијске пл. 4533 м Етиопија 16 

 Лискам источни Алпи 4527 м Швајцарска, Италија 11 

 Пићинћу  Анди 4500 м Еквадор 4 

 Матерхорн  Алпи 4478 м Швајцарска 50 

 Мон Моди Алпи 4471 м Француска, Италија 15 

 Перотшпиц Алпи 4436 м Швајцарска, Италија 3 

 Монт Витни  Сијера Невада 4418 м УСА 7 

 Искатељ  Тјен Шан 4400 м Киргистан 1 

 Монт Рејнир  Каскадске пл. 4392 м УСА 1 

 Dent Blanche  Алпи 4357 м Швајцарска 1 

 Лудвигсое Алпи 4341 м Швајцарска/Италија 11 

 Шаста  Каскадске пл. 4322 м УСА 1 

 Schwarzhorn Алпи 4321 м Италија 8 

 Пик Шћуровски  Кавказ 4262 м Русија 1 

 Бокс пик  Тјен Шан 4240 м Киргистан 2 

 Кастор  Алпи 4228 м Швајцарска 41 

 Пирамиде Винцент  Алпи 4215 м Швајцарска 26 

 Улу Тау  Кавказ 4207 м Русија, Грузија 2 

 Dent d’Herens  Алпи 4174 м Швајцарска/Италија 4 

 Балменхорн  Алпи 4167 м Италија 26 

 Јунгфрау  Алпи 4167 м Швајцарска 7 

 Џебел Тубкал  Високо Атлас 4165 м Мароко 298 

 Брајтхорн западни  Алпи 4164 м Швајцарска, Италија 84 

 Брајтхорн централни Алпи 4159 м Швајцарска, Италија 7 

 Чегет тау чан  Кавказ 4110 м Русија 2 

 Монх  Алпи 4107 м Швајцарска 9 

 Barre des Ecrins  Алпи 4102 м Француска 15 

 Кинавалу   4095 м Малезија 22 

 Северни Арагац  Кавказ 4091 м Јерменија 2 

 Timesguida  Високи Атлас 4089 м Мароко 17 

 Полукс  Алпи 4086 м Италија, Швајцарска 16 

 Западни Арагац Кавказ 4080 м Јерменија 12 

 Гранд Парадизо  Алпи 4061 м Италија 336 
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 Супхан  Арменско горје 4058 м Турска 14 

 Aig. De Bionnasay  Алпи 4052 м Француска, Италија 4 

 Бернина  Алпи 4049 м Италија, Швајцарска 3 

 Џебел Тубкал  зап.  Високи Атлас 4040 м Мароко 2 

 Dome de Rochefort  Алпи 4015 м Француска 2 

 Dome de Neige des 

Ecrins  

Алпи 4015 м Француска 3 

 Dent du Gеant  Алпи 4013 м Француска, Италија 5 

 Aig. De Rochefort  Алпи 4001 м Француска 2 

    УКУПНО 3344 

 

 Врх висина Укупно 

попело 

 Преко   8000 35 

 Преко 7000 19 

 Преко 6000 265 

 Преко 5000 1175 

 Преко 4000 1850 

  УКУПНО 3344 

 

 

Миливој Ердељан 
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НОВОГОДИШЊА ТРКА 
 

По двадесети пут за редом, чланови ОАК “Нови Сад“ из Новога Сада, отварају сезону оријентиринг такмичења 

у Србији, организацијом Новогодишње трке. Ове године, 12 јануара. шездесетак заљубљеника у овај спорт 

дочекао је Футошки парк. Ова зелена оаза главног војвођанског града носи у себи један посебан мир за 

разлику од „динамичнијег„ Дунавског и Лиманског парка, које су прохладног и магловитог недељног дана, 

нарушили оријентирци, различитих животних доби, трчећи у само њима знаним варијантама за долазак до 

контролне тачке, на чуђење али и знатежељу присутних шетача. 

Сам Футошки парк је настао у првој деценији 20 века по 

изградњи Јодне бање где су лепо осмишљене стазе, алеје, 

одморишта са богатом егзотичним и аутохтоних врста 

дендофлоре. Највише има високих лишћара, стаблa 

ликвидамбра, софоре, црног ораха, беле тополе, 

тулипановца, четинара где доминира црни бор и 

калифорнијски либокедар и једна усамљена панчићева 

оморика. 

Управо  су то била идeална места за постављење контролних 

тачака на одлично нацртаној карти 1:4000 по свим светским 

стандардима за овај спорт. Томе се надовезао и један 

уочљиви рељефни детаљ на југозападном делу парка, језеро 

неправилног облика, којe обично од пролећа до јесени има 

мању количину воде, а током зимског периода пресуши, па је 

сада та мала депресија била погодна за поствљање неколико 

црвенобелих призми. 

Организатор не само да је поставио занимљиве такмичарске 

стазе у четири такмичарске категорије (М, Ж), а свакако да је 

за сениоре и сениорке била и најзанимљивија, него се мало и 

поиграо са учесницима  поставивши читав низ тзв “лажних 

контрола“ на којима није ставио СИ станице. Било је довољно 

да бројни  млађи такмичари прво дотрче до њих па увидевши 

грешку добро очитају карту и крену даље а онима старијима 

је знало да успори ритам трчања, мало им проради „црв сумње“, проверавајући њихову позицију. Али у самом 

финишу трке када је такмичарска стаза ушла у зону купалишта где је од четири црвено беле призме на 

удаљености од пет до осам метара, постављених у шумарку уз руб ограде, само једна била тачна, довело до 

бројних „скакутања“, па су им и најлепши и најмногобројнији становници Футошког парка, веверице, могли 

позавидети на окретности. 

Борислав Стевановић 
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RUMUNIJA 
 

Slušate tako mesecima, godinama o prekrasnim 

predelima i nesvakidašnjoj lepoti nama susedne 

Rumunije. Pričaju mi prijatelji, poznanici, ljudi znani i 

neznani da moram da odem, da vidim. Propustila 

sam nekoliko akcija i pojela se živa kada sam 

pregledala fotografije napravljene na njima. Onda 

kažem sebi da treba da se strpim i da će jednom i 

komšiluk severoistoka Srbije doći na red. I dođe! 

Namestiše se sve kockice u mozaiku i otputovah u 

Rumuniju, u Halmagel na IX susret planinara 

centralne Evrope.  

Tri automobila puna planinara i planinarske opreme 

su krenula iz Subotice 17. januara. Svi nasmejani i 

puni optimizma, nestrpljivo su čekali da stignu na 

cilj. Na vozačima velika odgovornost jer je magla 

bila gusta kao testo. Iskusna i dobro organizovana 

ekipa nije pravila propuste. Sve je bilo kao pod konac. Pričali su mi da je tako uvek kada se ide sa bračnim parom 

Puzić. Sada sam se i uverila u tvrdnje njihovih predhodnih saputnika. Navikla sam da je tako i sa ekipom „Poželi želju“ 

i nisam ništa manje očekivala.  

Stigli smo u živopisno seoce Halmagel oko 21 sat i imali smo taman toliko vremena da se smestimo u sobe, 

raspakujemo i malo osvežimo do zvaničnog otvaranja skupa u 21:30. I na naše iznenađenje, kada smo ulazili u salu, 

domaćin je izgovarao ime našeg udruženja “Poželi želju“. Čekala nas je zahvalnica i boca rakije sa lekovitim biljem, sa 

okolnih planina. Lep početak dvodnevnog druženja, tako da odlazimo zadovoljni na počinak.  

Ustali smo rano i posle doručka krenuli automobilima do sela Lunkšoara. Tu je bio početak naše pešačke ture. Okupili 

su se planinari iz Mađarske, Srbije i Rumunije. Bilo je preko 250 učesnika. Našu zemlju su predstavljali: Društvo 

ljubitelja prirode iz Kanjiže, Udruženje „Poželi želju“ iz Subotice i planinarski klub „Spartak“ iz Subotice. Planina Gaina 

nam je raširila ruke. Pešačimo neobeleženom stazom, ali 

smo predvođeni vrsnim poznavaocima ovih prelepih 

predela. Mogli smo da biramo između kraće i duže staze. 

Duža je vodila  do vrha Capul Dealului. Vreme koje je 

bilo potrebno za prelazak staze 7-8 sati, sa visinskom 

razlikom od 900 metara. Manje zahtevna je bila staza 

dužine 10 kilometara sa visinskom razlikom od 450 

metara i vodila je do vrha Brado. Za njeno savladavanje 

je bilo potrebo oko 4 sata. Odlučila sam se za kraću 

stazu i maksimalno uživanje u lepotama koje su me 

okruživale. Iako smo duboko zakoračili u zimu, vreme je 

bilo idealno. Posle toliko dana provedenih u magli, sunce 

je došlo kao zlatna medalja na cilju. Vreme je bilo toliko 

lepo da je pogled puc'o do „Transilvаnijskih Alpa“ – do 

Retezata, južnih Karpata. Prolazili smo kroz stoletne 

bukove šume po debelom sloju lišća. Kretali смо se preko pašnjaka delom prekrivenih snegom. U nekim pravilnim 

razmacima, do manje nadmorske visine, nailazili smo na čobanske drvene kućice koje ovom predelu daju posebnu 

živost. Nekako vam je drago to saznanje da ovde ljudi, barem, u toku leta provode vreme, da u ovoj lepoti neko stalno 

uživa čuvajući stada. Ispred jedne takve nas je sačekao najstariji planinar na ovoj akciji. Starina od 86 godina se 

popeo na 1038 metara, jer toliko je visok vrh Brado. Svakome bih poželela da u ovakvoj formi doživi njegove godine. 

Nakon savladanog uspona i fotografisanja na vrhu, lagano se spuštam sa Ružom i Raletom do jedne livade. Tu 

zastajemo i pravimo dužu pauzu sunčajući se na januarskom suncu. Punimo baterije, upijamo svaki topli zračak. 

Sačekasmo i ostale da se spuste i produžismo prema početnoj tački. Klizavo, strmo i kao i uvek, meni teže niz brdo 

nego uz brdo. I padoh na jednom mestu. Još mi bridi koleno. Oprez je veoma važan, ali i pored toga može vam se 

desiti da nezgodno padnete. To shvatite ozbiljno! Na ovoj stazi se povredio čovek koji u svojim nogama ima hiljade 

pređenih kilometara i horizontalno i vertikalno. Organizatori su imali odličnu gorsku službu spašavanja, tako da je sve 

prošlo u najboljem redu. Marinko, brzo nam se oporavi i shvati da se ovakve stvari dešavaju i najboljima! Bio si heroj 

akcije! 
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Na povratku u Halmagel čekala nas je bogata, obilna i ukusna večera, nakon koje smo zaspali kao klade.  

Drugi dan 19. januara, polazimo na pešačenje u okolini sela Lunkšoara. Vreme provedeno na stazi je 4 sata sa 

visinskom razlikom od 400 metara. Pešačimo kroz živopisne predele. Nailazimo na po neku kuću sa stalnim 

stanovnicima. Jedan čovek reče da u skorije vreme nije video toliko ljudi na ovom mestu. Okruženi smo maglom u 

nižim delovima, ali se vidici otvaraju sa povećanjem visine. Pored puta nailazimo na krstove koji stoje na kružnoj 

osnovi. Naš domaćin Arpad kaže da je to karakteristično samo za ove krajeve.  

Pročitala sam nešto zanimljivo, vezano za planinu Gainu. Na njoj se održava najstarija i najveća tradicionalna 

proslava u Rumuniji. To je „Devojački vašar na planini Gaina“. Na toj svečanosti su se okupljaju meštani u selu Avram 

Ianku i tu se obavljalo provodadžisanje. Mlade žene su dolazile sa svojim roditeljima i svojim mirazom i ako bi se par 

složio, brak se sklapao na licu mesta od strane lokalnog sveštenika. Danas, žene sa Apusena započinju festival 

svirajući lokalni instrument tulnik, koji se koristi za komunikaciju između pastira ili za obuku ovaca i pasa. U središtu 

sela nalazi se lokalna zanatska pijaca sa izložbom fotografija lokalnog stanovništva u svojoj svakodnevnici. 

Manifestacija je animirana folklorom i ceremonijom posvećenom rumunskom nacionalnom heroju Avramu Iankuu. 

Jedna zamisao našeg domaćina i vodiča mi se veoma dopala. Zaustavio je celu kolonu planinara na jednoj padini. 

Želeo je da nas sve uslika. Na toj slici jedino neće biti mene. Želela sam i ja jednu takvu fotografiju. Sjurila sam se niz 

padinu. Nisu me zaustavili ni Arpadovi povici da se vratim, ni Erižikino ne Mila, ne Mila. Stala sam i opušteno fotkala. 

Napravila jednu divnu panoramu za uspomenu i dugo sećanje. Onda je usledila i jedna zajednička fotografija sa 

domaćinom, uz osmeh od uva do uva. Eto, to sam ja!  

I da vam kažem, moraću da kupim lance za planinarenje. To sam shvatila kada smo došli na jednu kosinu i krenuli da 

se spuštamo. To je bio jedan veliki tobogan okovan utabanim snegom. Sišla sam bez pada, ali mi je adrenalin toliko 

skočio da sam bila oznojаna kao da sam hodala deset kilometara uz brdo bez pauze. Toliko je bio lud taj deo staze da 

sam zaboravila da ga fotografišem. Nakon toga je došlo pešačenje putem, pored zaleđene rečice i tako sve do auta.  

Povratak u smeštaj, pakovanje, prelep ručak, lepe reči domaćina za srećan put i polazak kući. Veseli zbog lepo 

provedenog vikenda u prirodi, čavrljajući stigosmo kući.  

Rumunija, naša lepa komšinica je probudila u meni želju da je ponovo obiđem kada mi se bude pružila prilika. Ovo je 

zemlja neverovatnih lepota, prepuna prirodnih bogatstava. Ona, bukvalno, ima sve: ravnice, visoke planine, kanjone, 

more, jezera…Još jačem lepom utisku o ovoj zemlji je doprinela savršena organizacija ovog prelepog događaja.  

Mila Milenković 
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SVETI SAVO TI POMOZI DA ŽIVIMO SVI U SLOZI 2020 
 

Rođen je kao najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Princ Rastko nije želeo da se bori za vlast sa svojom 

braćom. On je izabrao drugi put, otišao je na Svetu Goru, na mesto o kome je sanjao i posvetio se monaškom životu.  

Dobio je monaško ime Sava.  

Matija Bećković je u jednoj svojoj besedi na svoj način opisao značaj ovog našeg velikana: 

“Bilo je pre Svetog Save i krsta i slova i pisma i jezika i puta i imena, ali je Sveti Sava odredio krst kojim se krstimo i 

jezik kojim govorimo i pismo kojim pišemo i put kojim idemo i ime kojim se zovemo.” 

Orila se danas pesma ljubavi, himna našem svetitelju, svetom ocu Savi u centru Sremskih Karlovaca. Tako je već 

godinama uoči Savin dana. Okupe se planinari na platou ispred pravoslavne crkve svetog Nikole i nakon odpevane 

himne, krenu na pešačenje u čast našeg svetitelja, zakonodavca i književnika. I slobodno možemo da kažemo da je 

Sveti Sava bio i planinar. Sva sveta mesta na koja je odlazio, obilazio je peške. Peo se i na najviše vrhove, putujući 

bos po najtežim stazama. 

Bilo nas je nešto više od dvestotine, a nas sa severa Bačke, iz udruženja ljubitelja prirode”Poželi želju”, 

pedesetčetvoro. Pešačili smo nekim lepim stazama, meni znanim i neznanim.  

Kada krenete iz Sremskih Karlovaca, pored najstarije Srpske gimnazije prema Stražilovu, naići ćete na ogromnu 

kapiju od kovanog gvožđa. To je ulaz u Dvorsku baštu, spomenik prirode, koji je osnovan 1848.godine, na šest 

hektara, kao prostor za uživanje tadašnjih žitelja Karlovaca, pre svega dece i mladih. Te zemlje se u korist naroda 

odrekla pravoslavna crkva, na čijem čelu je tada bio patrijarh Josif Rajačić. Dovedene su arhitekte iz Beča da urede 

prostor. I danas je lepa i zavređuje veliku pažnju.  

Nakon izlaska iz bašte, uputili smo se do jedne uzane ulice koja nas je izvela iz grada među vinograde. Dan zimski, a 

vreme prolećno, puno sunca i svetlosti. Vinogradi, iako je januar mesec, doterani kao pod konac. Prate nas duž staze 

sve do skretanja za Stražilovo.  

Dolazimo do planinarskog doma na Stražilovu i tu pravimo dužu pauzu uživajući u kafi, a oni koji vole i u pivu. Nakon 

odmora, nastavljamo prema Masnoj ćupi, a onda dalje prema Glavici i domu “Zanatlija” i nakon kraće pauze se 

spuštamo u Paragovo gde nas čeka autobus da nas vrati kući.  

Fruškogorsko blato je teško, gusto i ne silazi tako lako sa cipela. Mi to smatramo kao specijalne vežbe pod 

opterećenjem. Ne moramo da kupujemo skupe dodatke za jačanje mišića. Blato vam dođe kao odličan fitness. Ipak 

sam ga skinula i ostavila u potoku, u Paragovu, nisam htela da ga nosim za Suboticu. 

U lepom društvu, punom pozitivne energije, osamnaest kilometara je prepešačeno skoro neprimetno i već na putu 

prema kući se pričalo i kovali se planovi za neke nove akcije. Svež vazduh, lepota januarskog dana je svima dala 

novu snagu i volju da se ne zaustavljamo, da nastavimo da uživamo na nekoj novoj ili staroj lokaciji.  

Hvala domaćinima, pre svega, Siniši na divno provedenom danu i prelepoj stazi koju je osmislio za nas! 

Mila Milenković 
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LEKOVITO BLATO I ŠARENILO KABANICA 
 

Mnogi od vas su sigurno čuli da je blato lekovito, da ljudi odlaze u banje da se njime mažu i da leče telo, bolesne 

kosti, zglobove, kožu i mišiće. A da li ste čuli za blato koje leči dušu? Evo ja ću da vam kažem gde možete da ga 

pronađete u izobilju. Puno je pozitivnih sastojaka. Jedino što treba da uradite je da hodate po njemu. Možete i da 

pripazite da vam ne uđe u cipele. Mada, ni u tom slučaju, ne bi  vam nanelo štetu. A da, zaboravih da vam kažem gde 

je to blato. Polako! Moram da budem tiha, jer tamo ima puno životinja, pa ih ne smemo uplašiti.  

Članovi udruženja ljubitelja 

prirode “Poželi želju” bili su 

gosti planinarima iz 

Sombora na njihovoj akciji 

“Četiri godišnja doba – Prvi 

dan zime u Gornjem 

Podunavlju”. Iz Subotice 

preko Ljutova, Tavankuta, 

Bajmoka, Srpskog Miletića i Sombora stigosmo na raskrisnicu gde se skreće za selo Gakovo. Iskrcasmo se, Slavko 

Šmit, naš domaćin, nas je srdačno pozdravio i poveo prema kapiji šume Kozara, u specijalni rezervat prirode “Gornje 

Podunavlje” Ovo područije je, najvećim delom, pod prvim stepenom zaštite i pravi je biser prirode i ovog kraja. Zovu je 

i carska šuma, jer u njoj obitavaju ogromne kolonije krupne divljači, pre svega jelena i divlje svinje. Šumska vegetacija 

je raznovrsna. Preovladava hrast lužnjak, bela vrba, crna joha, brest i jasen. Ono što mi je najviše privuklo pažnju u 

močvarnom delu šume bili su žbunovi uskolisnog šaša. Stajali su poslagani kao ikebane i ukrašavali blatnjavo dno 

bara. Šumu Kozaru smo napustili prelaskom preko rečice Plazovice. Nekada je ona bila ta koja je plavila ovo 

područije i snabdevala ga vodom. Danas bare uglavnom zavise od atmosferskih padavina.  

Ulazimo u šumu Štbac, koja svojom lepotom ne zaostaje za onim što smo videli. Ređaju se kadrovi močvarnih, 

slatinastih livada, moćnih stoletnih stabala i bara. Crna bara i bara Šarkanj su dva najveća staništa, letovališta, ptica 

selica. Ptice su se odselile i bare su sada  prazne. Samo su sasušene vodene biljke štrčale iz blata. Čekaju kiše, 

lepše vreme i ptice da se vrate i ponovo sviju svoja gneznda u nabujalim tršćarima. Iako ih nije bilo, ja sam ih videla i 

čula njihovu pesmu, ciku i graju. I tu počinje da pada ta kiša koja puni bare i pravi lekovito blato. Nastupa šarenilo 

kabanica i po koji kišobran. Sada ličimo na teletabise koji su zalutali u Gornje Podunavlje. Prelazimo magistralni put 

Bezdan – Bački Monoštor. Tu je i Veliki bački kanal. Slavko odlazi da proveri u kakvom je stanju Češka ćuprija, da li 

možemo da pređemo na desnu stranu kanala. Provereno, može! Ćuprija čeka već godinama da bude obnovljena. 

Nadamo se da će se to i desiti. Šteta je što propada jer je izuzetno lepa, a sigurno bi bila i veoma korisna ljudima koji 

žive na ovom područiju.  

Kiša pljušti, blato je sve lekovitije. Tempo nam je odličan i svi su izgledi da ćemo u Bezdan stići pre 14 časova. 

Gledam kroz trsku i mislim da haluciniram. Labudovi! Jesu, nisu? Jesu. Dva labuda ponosno plove kanalom. A onda 

još dva. Kakav prizor! Njima, kao ni nama, ništa ne smeta, a najmanje kiša. Bogatstvo kiseonika osvežava moždane 

ćelije, regeneriše naše telo. Vlaga u vazduhu osvežava naša lica. Uživamo, smejemo se, kaljamo se, slikamo naše 

zamazane cipele. I mi, kao labudovi, samo po blatu, ponosno plovimo. Vidim neke kuće, čujem lavež pasa i petlove. 

Da li je moguće da smo već u Bezdanu? Bezdan? Prvo veće naselje na toku Dunava kroz Srbiju dobilo je naziv po 

jednom dunavskom viru. U dubini, uz obalu, postoji vrtlog "bez-dno", gde dubina reke dostiže 30 do 40 metara. 

Okolina Bezdana poznata je po velikom broju čardi, gde se jede dobra riblja čorba, riblji paprikaš i odlična rečna riba 

na žaru.  U Bezdanu možete da provedete i odmor, naročito ako volite da pecate. Tu je kanal, tu je Dunav. Mesta ima 

za spavanje, u pansionima, kao i po vikend naseljima Baračka i Kenđija. U blizini je I muzej Batinske bitke, koja je 

vođena u novembru 1944. i u kojoj je poginulo približno 40.000 ruskih i jugoslovenskih vojnika. Spomenik posvećen 

bici nalazi se na hrvatskoj strani reke, tačno "preko puta", dok je na srpskoj izgrađen muzej. Iako mali, Bezdan ima i 

brodogradilište, štampariju, a nekada davno je tu bila i čuvena tkačnica svilenog damasta. Iz nje su izlazili 

najkvalitetniji stolnjaci i posteljina. Tkalo se na specijalnim razbojima, ručno. Njihovi proizvodi su bili sastavni deo 

inventara najčuvenijih hotela, restorana, ambasada i salona.  

Prošli smo kroz Bezdan i stigli do kafane gde nas je čekalo treće poluvreme. Domaćini su se pobrinuli da ugođaj bude 

potpun. Serviran je odličan perkelt u prelepoj sali. A nakon ručka, žurka uz živu muziku. Ovaj dan će se dugo pamtiti. 

Bilo je pravo zadovoljstvo družiti se sa ljudima koji su slični meni.  

Da kažem da je ova akcija imala i nagradni karakter za sve nas koji smo pomagali da vinski maraton na Paliću, u 

septembru mesecu ove godine prođe što bolje i uspešnije. Za neke stvari se valja i vredi potruditi. Naravno, dobro je 

kada imaš i nekog ko to ume da ceni.  

Hvala domaćinima, somborcima, planinarima na izvanredno kavalitetno provedenom danu!!! 

Mila Milenković 
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ПОВРАТАК ЈАГОРЧЕВИНЕ 
 

Падина кроз коју је водио путић од атара Матеја ка железничкој станици Карловачки виногради, који су 

опкољавале истрошене шљиве препуне водопија, грмље... је одисала мирисом лепоте али и распадања, као и 

викендица којој је припадала. Труло лишће је испуњавало сваку пукотину и рупу у земљи, одакле су избијали 

цветови кукурека и висибабе, помешане са травом и читавим густишом другог растиња и маховине. Вода се 

сливала са свих страна што је од вас тражило опрезност при спуштању овом склиском уском стазицом која је  

главна комуникација за становнике бројних викендица на вишим деловима овога атара. И на том путу „виа 

ферата“ са младицама шљива, угледах малену оазу јагочевине, које су својим смерним цветовима окренута 

пут неба. Изгледало ми је када сам то посматрао, да је то била нека изморена али дивна цивилизација, која се 

обнавља на својим рушевинама, и као да ће сутра поново бити отуђена и осуђена на пропаст. Не, она у мене 

није унела својим упадљивим жутим цветовима оно очаравање или данас речено позитивну енергију, у још 

увек ранопролећне сивило. Тако бејаше и 1984 године, марта месеца када сам у шуми над манастиром 

Ђипшом, у оном равном делу који се пружа према Старој Бингули, у засутим јарцима некадашњих траншеја и 

саобраћајница немачке „Црне линије„ одбране Сремског фронта нашао десетак бокори јагорчевине 

(lat. Primula vulgaris). Заборавио сам на њих све до пролећа 2019 када их поново нађох код Карловачких 

винограда, у оном распореду какакв им је и у природи, а не као око окућница или поређаних на полицама за 

осми март. 

Ако неко од биолога прочита ово моје кратко подсећање даће и прави одговор. Као и на онај када је др Бора, 

марта 1979, реамбулисао карту за оријентиринг такмичење на Рохаљ базама, и на ливади поред већ 

напуштене шумарске куће, попут оне код Манастира Велика Ремета, лоциране неких 200 метара од  другог 

километра изворишта нештинског потока, наишао на бројне бокоре шафрана. Сигурно је шумарева жена била 

љубитељ цвећа или је пак он донео и засадио са неког другог подручја, као и ја пре петнаестак година са 

Равне горе, који још увек цветају у мом дворишту  у улици Патријарха Рајачића 59 у Сремским Карловцима. 

Борислав Стевановић 
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ПЕТАР НИНКОВИЋ 
 

Петар Нинковић, рођен је 28. 4. 1942. године. Учланио се у ПД Змајевац 

Врдник дана 01. 02. 1960. године, где је као члан друштва, завршио обуку за 

водича при планинарском савезу Војводине 1965. или 1966. године и након 

тога организовао и водио планинаре Змајевца на многе планине бивше 

СФРЈ (широм Србије, те Пелистер, Водно, Шара, Дурмитор, Комови, Ловћен, 

Јахорина, Самоборско горје, Триглав и др.), те Рила у Бугарској. Такође, 

водио је 

планинаре 

Змајевца 

годинама на 

сусрете 

планинара 

СФРЈ и 

таборе у 

Србији, у име 

Змајевца, организовао је два пута сусрете 

планинара Војводине на Змајевцу, Балканске 

сусрете планинара на Змајевцу. Активно је 

учествовао у организацији Планинарског 

маратона на Фрушкој гори, посебно на 

контролним тачкама у Врднику, Јазку и на 

Змајевцу. Био један од покретача 

манифестације Осмомартовски сусрети 

планинара у Врднику. У ПД Змајевац је више од 

двадесет година био начелник и у два мандата 

председник друштва.  

Године 2010. је прешао у ПК Борковац Рума, 

где и даље учествује у организовању 

планинарских акција. Добитник је многих 

признања, па тако златне значке Планинарског 

савеза Војводине, златне значке Планинарског 

савеза Македоније, сребрне значке Хрватског 

планинарског савеза и др. Од 2020. године је и 

носилац Плакете, највећег признања 

Планинарског савеза Војводине. 

Неда Милошевић 
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Посвећено 14. марту 2020 године, када је оджрано 1. коло ПОТ ПСС по новом Правилнику, 

на теренима Стражилова 

Déjà vu 
 

Два највећа догађаја у историји југословенске оријентације биће управо 1963 године. Најпре се 2. јула на 

теренима Медведнице на потезу Поникве-Главица, одржава прво појединачно такмичење у Југославији  према 

„нордијским“ (ИОФ) правилима, на карти 1:25000, у организацији ПС града Загреба и ПДС „Велебит“ из 

Загреба. Такмичење је одржано у четири такмичарске категорије: јуниори, сениори, старији сениори и жене 

(јуниорке-сениорке). Укупно је стартовало 56 такмичара (49 мушких и 7 жена). Дужина стаза за јуниоре је била 

8000, сениоре 11000 док су сениорке и ветерани имали 6000м. Прошло је само годину дана када се делегација 

ХПС са секретаром Николом Алексићем и два члана Велебита упознала у Данској са организацијом 

појединачних такмичења да би имали храбрости да већ наредне године реализују трку по „нордијском„ 

систему.  

Те године  одржано је и Прво Војно светско првенство у оријентацији.  

Други велики догађај ће се одиграти 29. новембра код Јајца када је започео циклус екипних првенстава 

Планинарског Савеза Југославије. 

Највећи број такмичара, како оних који већ годинама наступају на екипним такмичењима, тако и оних који су 

смогли „снаге“ да провере своје знање у оријентацији на појединачном такмичењу, још нису били свесни 

сплета догађаја који ће следити у овоме спорту наредних деценија па сигурно нису ни предано анализирали 

чланак Др Жељка Пољака који је у колумни „Питања за дискусију „ изнео  у Нашим планинама (7. 8. 1963.) кроз 

чланак „Планинарство и натјецање“, у поводу оријентационих такмичења. У самом уводу врло лепо 

образлаже: “Проблем рекордерства и такмичења у планинарству одавно је већ тема живих дискусија у 

алпским земљама. Тај проблем ограничен је углавном само на једну планинарску дисциплину, на алпинистику, 

јер код алпинистичке делатности највише долази до изражаја могућност оцењивања резултата“. А затим се 

одмах осврће на нашу актуелну ситуацију: “Специфичне прилике у нашем планинарству, које се због 

географских услова развија у нешто другачијем правцу, условили су да проблем рекордерства и такмичења 

код нас не долази до видног изражаја. Можемо запазити тек као споредну појаву на обичним планинарским 

излетима, када се обично по питању престижа, ко ће први од неког друштва стићи на циљ успона. Међутим 

проблем такмичења у планинарству, који код нас све до недавно није био актуелан, почео је последњих 

година озбиљније се јављати са увођењем једне нове дисциплине у програм рада наших планинарских 

организација. Ради се о тзв. “оријентационим  такмичењима“. Наредне две реченице даће пун одговор онима 

који упорно желе приказати планинарску оријентацију нашим „изумом“ запостављајући основне чињенице које 

говоре: „Њихов почетак датира још из оног периода када су планинари били укључени у Фискултурни савез. 

По свом садржају не спадају додуше у планинарство али су их наше организације почеле усвајати због 

значајног пропагандног ефекта и добронамерних али немеродавних сугестија разних друштвених фактора.“ 

Управо ти немеродавни али водећи друштвенополитички субјекти утицали су да се такмичења допуне 

разноразним елементима који нису били ништа друго до „квизови“ из знања прве помоћи, познавања 

планинарства и НОБ-а итд. Због спортских елемената и њихове атрактивности ова такмичења нарочито 

привлаче и импонују омладини. У планинарски рад уносе спортски дух јер са собом доносе сва обележја 

спортске борбе: такмичење са противником, могућност личне афирмације, борба појединца за пласман а осим 

тога ту је и публика. Др Пољак затим износи једно значајно виђење: “Код нас је прилично укорењено 

мишљење да су оријентациона такмичења специјалан облик планинарског рада, који је никнуо у нашој 

средини. Но у стварности је другачије. Ова врста такмичења импортована је из земаља где се тај спорт негује 

већ деценијама и где је дотеран готово до савршенства. Значајно је да се у тим земљама оријентациона 

такмичења сматрају самосталним спортом који нема никакве везе са планинарством“. 

Затим следи цело поглавље са насловом оријентациони спорт код нордијаца. Да се подсетимо, већ на  

почетку педесетих година о оријентационим такмичењима каква се одвијају у свету кроз брошуре о 

Оријентационом кросу Сергеја Лукача и Оријентацији као ванармијској делатности и по чијим правилима  су се 

одржала и прва оријентациона такмичења код нас. Прво учешће српске репрезентације на једном 

међународном такмичењу било је 1960 године у Бугарској у оквиру њиховог државног шампионата, који је због 

учешћа још неколико земаља тзв “источног блока“, добило и звучан назив "Куп мира и дружбе". На самом 

такмичењу су примењена тадашња правила Бугарског савеза да такмичари носе ранац и шаторско крило и 

решевају још неке елементе из топографије по уласку у циљ. 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 5кг и 2кг. Која је тежина било на тој трци немам податак али нашим 

репрезентативцима  то  није био  проблем  јер  их  је  предводио  искусни  Жаре Жарић  из Крушевца.  Али већ 
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наредне године Бугари контактирају скандинавце, прихватају основе правила њихових такмичења, елиминишу 

планинарске вештине и 1962. одлазе на првенство Европе. Чеси у својој историји оријентиринга кажу да су 

започели 1950. године (као и ми званично) да је све започело са елементима планинарства, али да се убрзо 

наставило стварањем посебне спортске дисциплине па ће им тако припасти част да су 1960 године и били 

једни од оснивача ИОФ-а. Тако исто читамо и код Румуна који говоре да је планинарска оријентација или 

спортска оријентација или данас оријентација (оријентиринг) имала специфичан тренд са својим почетком 

1947. (они изимају неке вежбе планинара са картом и компасом те године у околини Арада), да већ 1958 

године на међународном такмичењу на Балатону, напуштају све елементе планинарских вештина а у свом 

Румунско туристичко- алпинистичком савезу, оријентациони спорт, добије самосталност 1960 године. Они ће 

редовно учествовати на међународном такмичењу "Куп мира и дружбе" а 1971 бити домаћини прве 

Балканијаде, док ће нама припасти част да то буде тек 1980 у Клужу.   

Након врло сликовитог и детаљног упознавањем са свим новим елементима једног савременог спорта  

посебно истиче: “као и сваки спорт тако и оријентациони, оформио је своје спортске стручњаке: организаторе, 

трасере стаза, контролоре, судије. Трасирање стаза развило се у посебно умеће, које захтева пуну прецизност 

и искуство у раду. Добро постављена стаза мора такмичарима непрестано постављати оријентационе 

проблеме, она захтева непрекидно читање специјалне карте. Карте морају бити најпрецизније размере. Код 

трасирања се избегава кретање дуж путева, ограда, обала јер би се иначе такмичење претворило у трчање. 

Побеђује онај који стазу пређе у најкраћем року. Високо развијен спортски дух код Нордијаца и поштовање 

олимпијске идеје гарант су регуларности на такмичењима“. 

Затим  следи поглавње под насловом „Оријентациона такмичења код нас“ 

Од нордијског система у оријентационом такмичењу ради се заиста о такмичењу у оријентацији, дакле 

првенствено у одмеравању интелектуалних, а тек на другом месту физичких способности. Истина да је 

пласман зависан о брзини доласка на циљ но траса је кратка и пуна препрека, а проблеми оријентације тако 

бројни и тешки, да су тркачке способности за успех у такмичењу од споредне важности. Напротив у пракси која 

се код нас проводи, редовно долази до застрањивања примарне идеје у жељи да се такмичењима прида што 

више планинарских обележја. Врло негативна појава скрива се у чињеници, да се код нас под именом 

оријентације крије у ствари такмичење у брзини трчања по планини, код чега спососбност оријентације за 

коначан пласман добија споредно значење. Наиме, ако упоредимо трасе наших такмичења са онима у 

нордијским земљама видећемо да су наше трасе неупоредиво дуже и знатно теже, јер обично пролази тешким 

планинским тереном. Да би ствар била још гора, на такмичењима се редовно одређује и „брзинска“ етапа, што 

је у ствари атлетска дисциплина трчања на дуге пруге. Оријентациони проблеми на нашим такмичењима су, 

много су лакши него у нордијском систему, а да би се њихова важност још више умањила, у програм 

такмичења често се уносе питања из прве помоћи,историје планинарства, гађања у мету пушком. Тиме се 

оријентационим такмичењима настоји дати планинарски или неки други карактер. Све то доноси или одузима 

бодове,чиме способност оријентације за пласман постаје мање битна. 

Видимо, дакле, да се наша такмичења знатно разликују од нордијског система. Последице новитета, које су 

типичне за већину југословенских такмичења, су ове. Такмичари који су невешти у оријентацији и који утроше 

знатно више времена на тражење контролних тачака, надокнађују губитак времена тиме, што трасу прелазе у 

трку. Такмичари који су се претходно солидно припремили у употреби компаса и читању карата сада се 

наједном могу наћи у положају, да иако надмоћни у оријентационим способностима, не успевају заузети 

одговарајуће место. Престижу их они који спорост у оријентацији могу надокнадити трчањем по планини. 

Долазило је тако до апсурдних ситуција, да се такмичари најслабијих оријентационих способности пласирали 

међу првима. На тај начин такмичење у интелектуалним квалитетима претвара се у одмеравање физичке 

кондиције. 

Под безазленим плаштем оријентације придолазе у планинарство многи негативни елементи,који иначе прате 

спортске акције. Такмичари се већином неприпреме за изванредне физичке напоре и на убитачан темпо за 

који нису раније тренирали. Такмичари су долазили на циљ посве исцрпњене у стању колапса и изнемоглости.  

Премда су оријентациона такмичења последњих година стекла грађанско право у нашим планинарским 

организацијама, наша досадашња искуства, како пракса показује, дала су веома скромне резултате. 

Такмичења су редовно скопчана са низом нерешених проблема. Још увек има почетничких грешака и у 

погледу трасирања и техничких детаља и у погледу садржаја и саме концепције. Последице тих нерешених 

проблема су дискусије, полемике, незадовољство такмичара са критеријумом оцењивања па чак и затровани 

међудруштвени односи. 

Појавила су се посве супротна мишљења о вредности оријентационих такмичења у оквиру планинарства. На 

једној  страни  су  они,  који  ту  виде  кулминацију  планинарске  делатности  и  концетрат  свега  најбољег што 
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планинарство може дати. Таквим размишљањима можемо сазнати из написа Јанка Дуића (Наше планине 1962 

бр.5-6.стр.119). Са друге стране постоје мишљења која овим такмичењима пориче сваку вредност за 

планинарство., јер се уносе спортски елементи који су управо штетни. 

Онако како су такмичења замишљена код Нордијаца веома су позитивна јер код човека развија способност за 

брзу оријентацију, захтева моћ концентрације, смисао за самостални или екипни рад, издржљивост и знатни 

интелектуални напор, а све то у здравој средини шумске природе. Али како код нас ствари стоје, нема сумње 

да са оријентационим такмичењима нешто није у реду. То признаје чак и њихов ватрени поборник Јанко Дуић 

који све препирке и незадовољство приписује недостатку искусног кадра за трасирање. 

И на крају долази свакако најзанимљивије пето  поглавље под насловом „Где је решење?!“ 

Др Пољак је мишљења да постоје два пута. Један прихватити међународне принципе и прихватити нордијски 

систем где се на такмичењу првенствено провера способност у оријентацији дакле интелектуални квалитет, 

што значи имати краће стазе са много тежим оријентационим проблемима, при чему користити њихово 

искуство јер „дечије болести“ оријентационог спорта су већ одавно „преболели“. 

Друга алтернатива је посве супротна где ће се задржати сви „новитети“ које је планинарска организација унела 

у пропозиције, задржати елеменат атлетике коју чини брзинска етапа уз обавезно ношење терета на леђима, 

трасе дуге по пола дана хода, затим гађање у мету, питања из прве помоћи, НОБ-а, историје планинарства 

итд. Но у том случају такмичење нема право да се назива оријентационим јер то доводи у заблуду. Такмичење 

је потребно у првом реду назвати његовим правим именом. Да ли га назвати планинарским такмичењем или 

некако другачије је питање за дискусију, али таквим такмичарима тј. екипама треба обезбедити довољно 

тренинга под стручним надзором као и код других атлетских дисциплина. 

Можемо се надати да ће се наћи решење управо у тренутку када се делегација активиста вратила из Данске 

где је учествовала на међународном семинару за организацију појединачних оријентационих такмичења а ПСЈ 

је започео  израду јединственог правилника за екипна такмичење. Она су примењена већ на првом званичном 

савезном оријентационом такмичењу које је одржано 29/30.11 у Јајцу. 

Борислав Стевановић 
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"Једном годишње, идите на неко место на коме никада до тада нисте били" 

Далај Лама 

АВАНТУРА 
 

Ово је била мисао водвиља која нас је водила на ово путовање поводом 8. марта 2020.г. Група планинара из 

ПД "Врх" Кладово, ПД "Дели Јован" Неготин и још понеко ко то није у петак 06. 03. 2020. упутила се у Бању 

Херкулане где ми већ скоро 10-ину година путујемо и на тај начин обележавамо овај "наш " празник. Сместили 

се и одмах кренули у обилазак бање са "новим" пријатељима да их мало упознамо са бањом. После вечере 

отишли на купање у базен са топлом термалном водом.Вода није била претопла па смо у базену били онолико 

колико и треба бити у таквој води.(Обично будемо више него што је препоручљиво). Ујутру се делимо у две 

групе. Једна која остаје да шета и разгледа бању а друга да мало планинари. Група од нас 12-оро креће на 

стазу до Белог крста. Надморска висина у бањи 170мнв а идемо до 550мнв. Стаза није дуга иде се 

серпентинама а поглед са места где је постављен бели крст предиван. После краћег одмора и 

фотографисања враћамо се назад. Спуштање захтева већи опрез јер на стази има блата и лишћа па се 

дешава и понеки пад који је на сву срећу без последица. Без одмора група планинара и још понеко иде на 

ручак у оближњи ресторан, где уз пиво размењујемо утиске са стазе. 

Враћамо се у ресторан, облачимо купаће костиме и баде мантиле и крећемо до хотела Роман. Душица наш 

возач минибусом вози до хотела Роман до базена који се налази поред пута уз саму реку Черну. Нажалост 

први пут се дешава да вода у базену није топла (кажу да је хладна због кише која је пре тога падала) а можда 

је неко од "нових" таличан. Враћамо се онако мокри у наш пансион и иако је базен у пансиону мали стајемо 

нас дванаесторо да се угрејемо и повратимо. Можда бисмо дуже боравили у базену да нас масер из пансиона 

није опоменуо да смо доста дуго већ у води и да је време да изађемо. За масажу пријавило се доста нас а 

могу вам рећи да сам и ја једна од пријављених и да ми је после напорног дана баш масажа и пријала а што је 

најбитније није ни скупа. 

Почиње припрема за свечану вечеру. Припремљена је као и обично лутрија. Музика по избору, вечера укусна, 

друштво расположено, ликер и вино бесплатни а пиво које је наш друг Драган донео хладно и такође 

бесплатно па куд ћеш боље и лепше. Свако је добио онолико поклона колико је лутрија купио. Музика по 

избору али с обзиром да нас чека сутра дуго путовање нисмо могли оно што кажу до зоре. 

Ујутру устајемо рано и после доручка крећемо у даљу авантуру. Успут остављамо део пртљага у месту Гура 

Веј поред саме границе и уз промену возача, возач нам је сада Раде или како га ми због дуге косе и браде 

зовемо војвода Раде. Стижемо у  град Тргу Жиу, пролазимо поред споменика "Бескрајна колона" рад 

румунског вајара Константина Бранкушија из 1938.г. а одатле настављамо пут до града Хурезу. Уз пут 

наилазимо на чудесну шуму чија су висока стабла 

обојена различитим бојама. Град према последњем 

попису има око 6.300 становника. Град је познат по 

традиционалној грнчарији. Познат је и по истоименом 

манастиру Хурезу, у историјској покрајини Влашка, у 

Румунији. 

Основао га је 1690. године принц Влашке, Константин 

Бранковјану. Манастир је 1993. године уврштен на 

УНЕСКО-ву листу Светске баштине.  

У близини овог града налази се село Костешти у чијој 

околини  може се видети необично камење "трованти". 

Камење је без оштрих ивица и има облик сфере. 

Тровант је геолошки термин који се често користи у 

Румунији и значи цементирани песак. Након великих 

киша "камење трованти" величине од 6-8 милиметара 

може нарасти у просеку од 6-10 метара објављено је на порталу Националне географије. Камење је готово 

идентично има наставке који подсећају на корење а стручњаци још увек не могу да одгонетну шта они 

представљају и чему служе. Поред тога баш као и чувено калифорнијско камење уДолини смрти, за трованте 

није необично ни да се сами "прошетају", тј. да се премештају.Стручњаци верују да је ово камење настало 

приликом снажних сеизмичких активности након потреса тла који су се догодили пре нешто мање од шест 

милиона година. Како научници истичу камење које "расте" највероватније због високог нивоа минералних 

соли које се налазе испод коре камена, након што се соли поквасе, хемикалија се шири, ствара притисак у 

односу на песак и камење се увећава. Област у којој се ово камење налази постала је својеврстан музеј "Музеј 

трованта" који је данас под заштитом УНЕСК-а. 
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Под утицајем овог призора са камењем испред нас, са 

камењем које просто виси из оближњег силиконског песка 

враћамо се у град Тргу Жиу. То је град са 80.000 

становника који је изграђен на обали реке Жиу. Име града 

је словенског порекла и значи трговина на реци Жиу. 

Почињемо са обиласком Декатлона, продавнице спортске 

опреме а наравно завршавамо у шопинг центру Керфур. 

Обилазимо и парк у чијем се средишту налазе споменици 

"Сто тишине" и "Капија растанка". Константин Бранкуши, 

вајар који је рођен у Румунији а живео и умро у Француској 

је 1938. г. завршио те споменике у спомен на храброст и 

пожртвованост Румуна који су 1916. г. одбранили Тргу Жиу 

од снага Централних сила у Првом светском рату. 

Настављамо пут даље и стижемо у Турн Северин где се 

сусрећемо са нашом далеком прошлошћу. 

Пролазимо поред макете остатка Трајановог моста 

која  је осветљена и прелепо у тами изгледа. Најзад 

стижемо у Кладово, преморени и задовољни. 

Са путовања обично се враћамо без речи или са 

превише авантура и успомена које желимо да 

поделимо са свима, а само најмудрији успели су да 

све чари путовања опишу у тек неколико речи. 

Можда ће вас овај извештај инспирисати да пођете 

на ново путовање, подсетити на неко старо, зашто 

да не. 

Хвала свима који су били део ове наше авантуре. 

Завршићу овај извештај поруком Паула Коеља: 

"Наш живот је стално путовање, од рођења до 

смрти. Околина се мења, људи се мењају, али воз 

иде даље. Живот је воз, а не железничка станица". 

                                                           Драгица Ивановић 
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MIROČ PLANINA – ZOVITE JE JEDINA 
 

Ovde te istorija „pritisne“ sa svih strana. Povremeni „begovi“ u unutrašnjost planine samo te prividno vrate u realno 

vreme; ipak je dominacija Dunava toliko izražena da sve vreme „vezuje“ i misli, i telo, i osećanja. U kombinaciji s 

vrhovima Miroča – to može samo Dunav! 

Miroč je planina u Istočnoj Srbiji, smeštena u Nacionalnom parku „Đerdap“, s najvišim vrhom Veliki Štrbac na 768 

mnv, i još mnogo drugih atraktivnih vrhova koji se u moćnoj reci ogledaju. Rimljani su je nazivali „Unum“ – Prva 

(Jedna ili Jedina) i time rekli mnogo o njenom značaju. Važna je ova planina i meni: pre šest godina sam njene vrhove 

obilazila biciklom, neizmerno uživala, i znala sam da ću i opet ovde doći. 

Pauzu na putu dugom skoro 200 km pravili smo u Golupcu, produžili prema Lepenskom Viru i Donjem Milanovcu, sve 

uživajući u pogledima na obnovljenu Golubačku tvrđavu, na Treskavac na suprotnoj - rumunskoj strani Dunava, na … 

Ima ovde lepote, treba se samo „otvoriti“ prema njoj.  

Početna tačka pešačenja bila nam je iza sela Golubinje, na parkingu s desne strane magistrale, baš pored česme. Tu 

je našu grupu, na čelu s vodičem Vladom Radivojevićem, sačekao čuvar nacionalnog parka, jer je naš dolazak bio 

najavljen, a i ulaznica u NP se naplaćuje. Ovde je i tabla na kojoj piše: „Nacionalni park „Đerdap“, Lokalitet u I stepenu 

zaštite. Strogo zabranjen pristup bez pratnje čuvara nacionalnog parka. Najaviti svoj dolazak na tel. 030-2150070“. 

Eto, tako.  

Sad možemo i da krenemo, i to odmah u uspon. Jutro je vedro, 

osunčano, prohladno, ali nije potrebno mnogo da se ugrejemo. 

Prolazimo kroz miročku šumu, izlazimo na greben, hodamo 

kamenitom stazom. U kom je istorijskom periodu staza nastala 

– ne znam, ali moja mašta me vodi u rimsko doba, kada je 

Miroč predstavljao transportnu vezu sa istokom, i ovuda je 

prolazio tzv „rimski put“. Izgrađen je po naređenju rimskog 

imperatora Tiberija, a na samoj planini je postojalo nekoliko 

objekata čija je namena bila da put zaštite. Ima i dan-danas 

ostataka tih objekata, ponajviše u samom selu Miroč. 

Ako se, ipak, mislima i maštom vratim u period nama bliži, 

„stižem“ do srednjeg veka i doba turske vladavine; već počinju da nas „opkoljavaju“ vitezovi – eno ga tamo u daljini i 

Kraljević Marko na svom krilatom konju Šarcu… A, gde su vile? Gde je Ravijojla? Biće da su se izgledom i dahom 

toliko „srodili“ s ovom prirodom, da se i ne razaznaju baš najbolje. Ali, neka ih, sigurno nas prate sa pristojnog 

odstojanja; naše je da se posvetimo sebi i ovom danu. Osim ako nam se putevi baš ne ukrste… 

Po izlasku na greben sve vreme nas prati grandiozni Dunav. Ponovo zalazimo u šumu i hodamo po tepihu od jesenas 

popadalog lišća, zaobilazimo drveće koje je ovde našlo mesto za svoj počinak. Uskoro skrećemo u desno i izlazimo 

na vidikovac Mali prilaz, sa fascinantnim pogledom na Kazan – najuži i najdublji deo Đerdapske klisure. Dunav deluje 

mirno, zadovoljno, napravio je sebi put među moćnim stenama i sada se bezbrižno kotrlja. Znala sam da sam trebala i 

opet ovde da dođem…  

Idemo dalje, i opet kroz šumu, pa preko livada, pored napuštenih imanja. Sve je toplije, pravimo povremeno kraće 

pauze. Vreme čuvamo za naredne vidikovce i opuštanje na stenama. Ponovo ulazimo u šumu, nagib je sve veći, 

svuda oko nas stene u mahovinu odevene. Lepo je i mirišljavo. Miriše na zemlju, na kamen, na školjke. I na more! Da, 

na more miriše! Ovim je prostranstvom nekada gospodarilo Panonsko more, koje se najpre podelilo, zatim se jedan 

deo postepeno povukao i nestao. Od voda koje su se zadržale, dugotrajnim procesom formirao se Dunav. Kažu, „pred 

očima ljudi iz kamenog doba“. 

I dalje smo u šumi, nagib je sada ujednačen, stali smo pored putokaza koji nas nesumnjivo vodi na najviši vrh Miroča 

– Veliki Štrbac. Još samo malo i izlazimo na izrazito eksponirane, atraktivne stene, raznih oblika, koje kao da izranjaju 

iz Dunava. Sve je lepo, ali, rekla bih, najlepši i najupečatljiviji je bio baš taj prvi trenutak i susret s ovim božanstvenim  

kamenim formama. Ima tu i oblih, uglačanih formi, ima i nazubljenih, raznih oblika, veličina, položaja. Prepliću se ili 

potpuno razdvajaju. Postepeno se spuštaju prema reci, ili se odižu od nje, teško je reći; ono što mi vidimo odozgo je 

samo jedan doživljaj i jedno viđenje. Mislim da ću, ipak, i opet ovde doći. Ne znam zašto, ali uvek mi je ovakve lepote 

malo. I obavezno dođem po još.  

I nastavak naše današnje šetnje bio je impresivan. Po izlasku na vidikovac Ploče iznad kanjona Mali Kazan ušli smo u 

prvi sumrak, pa je i Dunav od zalazećeg sunca poprimio drugačiju boju, baš kao i stene kojima je okružen.  

Napuštamo Ploče, nastavljamo našu živopisnu šetnju, probijamo se kroz gusto granje, evo nas na još jednom 

vidikovcu, lepo je, upijamo i poslednje zrake sunca. Zahvalni smo. A, to što se s Markom i Ravijojlom nismo danas 

sreli…. Pa, .. Kažem ja, doći ću ovde i opet.  

Emira Miličević 
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ДРЕНОВАЧКИ КИК 
 

Врх Дреновачки кик, налази се на око 30 км, јужно од Ваљева и на 3 км југоисточно од железничке станице 

Самари на прузи Ваљево – Ужице.  

Идеју за одлазак у ово подручје, добио сам прочитавши у новинама о похвалама на рачун реновиране пруге 

од Београда до Ваљева, и да се возови крећу брзином од 100 км на час. Па сетих се да смо раније одлазили у 

ово подручје, али возом било је незамисливо. Погледам карту, и одлучим да пријавим управи Друштва (ПСД 

„Копаоник“ Београд), планинарску акцију на Повлен и то за недељу, 23. 2. 2020. године. Планирао сам да 

путујемо возом, по принципу – свако себи купује карту.  Како се приближавало време акције и када сам почео 

да правим детаљан план, видим да је то немогуће извести у једном фебруарском дана, преко 20 км, а може 

бити и дубоког снега. Почнем да тражим по карти ближи врх и одлучим се за Дреновачки кик. То је тура са око 

10 км пешачења, 450 метара успона а врх је висине око 1000 м и може возом. Затражим од управе Друштва, 

да ми измени дестинацију.  

Дошао је планирани термин и пријавило ми се 20 планинара - учесника. Најава времена је била повољна. 

Окупљамо се на ЖС Београд - Центар. Воз за Ваљево, креће у минут по реду вожње. Воз чист, нов – 

штедлеров, има места да сви седнемо, и брзо иде и стварно на неким деоницама до Ваљева око 100 км. На 

крајње одредиште железн. станица Самари стижемо, за око 2 сата, у 9,40 час. У групи је 17 учесника. 

Уочавамо маркацију на самој станици. Након припреме опреме, од пруге, на успон крећемо лаганим ходом 

прилично добрим путем на југоисток, који се успиње серпетинасто око 300 метара. За сат времена излазимо 

на превој између Дреновачког кика и пута која се одваја за планинарску кућу ПД „Вис“ из Лазаревца. Идемо до 

куће, и овде правимо краћи одмор, за ужину. 

Планинарска кућа, под Дреновачким киком, је лепа приземна кућа са кухињом, дневним боравком и терасом. У 

склопу куће, су и два дрвена депаданса, у етно стилу. Кућа је била затворена, и ради коришћења, вероватно је 

потребна најава у матичном друштву.  

Успон на Дреновачки кик, започињемо стазом од напред поменутог превоја, који је на око 800 м/нм, путем који 

западно обилази врх, а маркирана стаза почиње десно, од 

овог пута на 300 метара после чесме. По мањем снегу, на врх 

излазимо око 12 часова. Врх је шири плато, обрастао 

четинарском шумом, доста зарастао у купину и нисмо успели 

да уочимо тригонометријску тачку 946. Назив врха уочили смо 

на стаблу.  

Након фотографисања, спуштамо се са врха, до превоја на 

северној страни и пењемо оближњи врх Бјелак 826м. Након 

краћег одмора, на путу испод овог врха, настављамо туру 

Косицом и пењемо врх Ивље 831м.  

Метеоролози су овог пута, били више него у праву – време је 

ведро, без ветра и топло за ово доба године. По бистром 

дану, уживамо у ближим и даљим врховима који „пуцају“ пред 

нама. На северу, се види Цер и нешто ближи Влашић, на истоку Маљен и Дивчибаре, на југу Златибор а преко 

клисуре р. Забаве, на западу да их руком дохватиш Мали и Велики Повлен и Магљеш.  

После спуштања врха, слабим колским путем, на запад, почињемо спуштање у долину р. Забава, где је и 

истоимено село. После пола сата спуштања, код усамљене куће, не уочавамо пут који води према северу, 

према карти до другог засеока, већ настављамо путем, који се после 20 минута, губи. Не можемо назад, па 

одлучујемо да се спустимо стрмом стазом, до пруге. Спуштање је права авантура и иде споро и напорно. 

Задњи планинари се спуштају до пруге, код тунела, око 15 часова. 

Опрезно и са батеријским лампама, пролазимо кроз краћи тунел на прузи, и одмах после тунела, скрећемо 

лево поред једне куће и путем се спуштамо у долину р. Забава и преко мостића улазимо у село. Од села, 

путем на север и за око сат времена стижемо до жел. станица Ластра, где се тура и завршава. Од села до 

жел. станице, преко два мостића, прво прелазимо реку Забава а затим Буковску реку. То су мале, чисте 

планинске реке, али се у ово доба године не могу прегазити.  

За око 5,5 сати, прешли смо 12 км, са око 450 метара успона и 550 спуштања. Извели смо краћу планинарску 

туру, по лепом зимском дана, и то возом. Било је и мање авантуре, а у планину није залутао – само онај који 

није био.  

На станицу, воз стиже око 17 часова и у Београду смо око 19.  Али за разлику, од доласка, у возу је била гужва, 

тако да су неки и стајали, па убудуће овакву туру боље планирати за суботу. 

Властимир Марјановић 
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PREVRTLjIVA BABA 
 

Prolazeći magistralnim putem od Paraćina ka Zaječaru, putniku može upasti u oko jedno istaknuto brdo sa desne 

strane, sa koga noću svetli visoki krst. Planinari koji ovim putem idu ka Rtnju, Grzi, Lazarevom kanjonu i drugim 

atrakcijama istočne Srbije, često neće ni obratiti pažnju na Babu, usamljenu ostrvsku planinicu koja u moru 

popularnijih planinskih terena u okolini deluje isuviše obično, gotovo dosadno. A upravo ta Baba, tako mala i 

neugledna, može pružiti planinarima avanturu u divljini kakva se u današnje vreme retko gde može doživeti! 

Na pomen imena planine Babe, većina ljubitelja prirode jednostavno će slegnuti ramenima, dok će se iskusniji 

planinski vukovi setiti planine na tromeđi Makedonije, Grčke i Albanije na kojoj je 1948. godine osnovan prvi 

jugoslovenski nacionalni park, Pelister. Maleni, divlji greben u opštini Paraćin, okružen selima Lešje, Plana i Donja 

Mutnica, retko će kome pasti na pamet. Tako istaknuta i vidljiva, a opet toliko sirova i neistražena, ova Baba 

predstavlja poslasticu samo za probrane planinarske sladokusce. 

Na prvi pogled, sa svojih 680 metara maksimalne nadmorske visine i jedva pet 

kilometara ukupne dužine, Baba izgleda kao sitan zalogaj za prosečnog planinara, 

čak i kad se zna da greben Babe za više od trista metara nadvisuje okolna sela. 

Pomalo potcenjujući stav podgrevaju potvrde meštana da duž celog grebena 

postoji markirana staza, a lažnu sigurnost dodatno uliva opušteni uvodni uspon iz 

sela Plana na vrh Mala Baba, izuzetan vidikovac do koga se iz sela Plana stiže 

širokim kolskim putem za manje od pola sata lagane šetnje. 

Od Male Babe do grebena pruža se izbor: direktno stenovitom kosinom, ili okolo-

naokolo markiranom stazom koja obećava izlazak na vrh bez mnogo uzbuđenja, 

ali prevrtljiva Baba to obećanje nikad ne ispunjava: kojom god stazom pošli, na 

bilo planine teško da se može izaći bez makar malo grebanja po kamenju ili čak i 

zahtevnog veranja, a sva je prilika da što se duže uljuljkujemo u lažna obećanja 

široke markirane staze to ćemo svoju lakovernost više "iskijati" pri završnom 

usponu, pa je zato verovatno najbolja ideja udariti odmah uzbrdo i ne razmišljati 

previše... A kuda god se popeli, na grebenu će nas dočekati jedva vidna staza 

izbledelih markacija, koja izgleda kao da ljudska noga godinama njom nije kročila... Dobrodošli na Babu! 

Zanimljivo je da, koliko god sam izlazak na greben Babe delovao zahtevno i čak surovo, toliko veći deo grebena 

deluje zapravo pitomo i gostoljubivo. Ako izuzmemo povremeno provlačenje kroz šiblje oko zarasle staze, prolazak 

najvećim delom grebena nije ništa drugo do opuštajuća šetnja čas dubokom listopadnom šumom, čas širokim 

livadama sa kojih pogled seže daleko, a mekana trava prosto mami na dremku... 

Međutim, tu ova nadžak-Baba krije još jedno iznenađenje za nepripremljene namernike - na kraju grebena dolazi se i 

do kraja markirane staze, a nizbrdo naizgled više nema puta! Među malobrojnim GPS trekovima koji se mogu naći na 

internetu ne postoji nijedan koji je pronašao kraj te neuhvatljive, mitske staze dužinom celog grebena; pre ili kasnije, 

svi bi svrnuli niza stranu i pronašli najbržu (ali verovatno ne i najlakšu!) putanju do podnožja i lakši okolni put do 

manastira Lešje podno velikog krsta na severnom obronku planine. Izbivši na poslednji stenoviti plato, avanturisti u 

nebranom grožđu nude se dve opcije: da prizna poraz ili pljune u šake i zaroni u more gustog granja, koje šiba po licu 

i kači se za odeću (kao da svaki slomljeni kolac viče "Daj glavu, Baba!"), u potrazi za pravim putem... 

I kao u pravoj bajci, za one koji znaju šta traže, staza će se otvoriti sama. Na početku više izmaštana nego vidljiva; 

strma, klizava, prepuna kotrljajućeg kamenja, ko zna kad poslednji put gažena, ali prava pravcata staza! A onda će u 

jednom trenutku prevrtljiva Baba postaviti i svoj poslednji izbor: račvanje na dve strane, blago nizbrdo desno ili blago 

nazad uzbrdo levo, gde pomalo kontraintuitivno treba izabrati ovu drugu opciju i ubrzo se stiže na stenoviti vidikovac 

sa kog se špicaste kupole manastira Lešje prostiru kao na dlanu... Odatle nadole vodi već dobro utabana, š iroka, 

ljudska staza, kojom se do manastirske porte stiže za desetak laganih minuta... 

Ono što ostaje da bi ova tura bila potpuna je još jedan kratak ali žestok uspon do samog časnog krsta, i neizbežno 

poziranje. Možda nam se usput učini da vidimo još neku stazu koja vodi nekuda uzbrdo, ali po silasku sa Babe neće 

nam padati ni na kraj pameti da pokušamo da vidimo kuda će nas odvući... 

Čak i u našem najbližem okruženju postoje divljine koje se iz sve snage opiru uređivanju, koje će brzo izbrisati sve 

tragove čoveka i svaki pokušaj pripitomljavanja samo lagano stresti sa sebe. Svaka planina ćudljiva je na svoj način, 

ali onih iskonski neukrotivih nema tako mnogo. Zato je svaki izlet na takvim mestima pravi praznik za ljubitelje prirode, 

i avantura koju ne treba propustiti. 

Na nekim usponima korisno je imati uz sebe karte, trekove, uređaje za navigaciju; na Babi sve te stvari mogu biti 

potpuno neupotrebljive. Za uspon na Babu potrebno je naoružati se intuicijom, hrabrošću, oprezom, ali pre svega 

velikim poštovanjem prema njenoj varljivoj prirodi. Avanturistički duh se podrazumeva. 

Milan Mirković 
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LOLA – ZAMAMNA MORAČKA LEPOTICA 
 

Koliko nam se Sinjajevina opirala, toliko se Lola pitomo zatalasala. Obla je, raskošne lepote, poput Rubensovih žena 

što se puteno uvijaju i ne pokušavaju da sakriju svoju golotinju. Lola je senzualna, mami svojim toplim zemljanim 

bojama, uvlači u svoju utrobu. Lola je meka, fine dinamike, lenjo se izvija.  

Lola je planina, površ koja obuhvata najseverniji lanac vrhova Moračkih planina. Sa tri je strane okružena kanjonima 

reka Morače, Bukovice i Bijele. Najviši vrh je Veliki Zebalac na 2129 mnv. Sledi još nekoliko vrhova iznad 2000 mnv, a 

ja ću se s delom ekipe planinara, na čelu s vodičem Vladom Radivojevićem, popeti na Mali Zebalac, na 2073 mnv. 

Kažu da na Zebalcu zebe. Da je hladno. Paaaa… da vidimo. 

Jutro jeste bilo poprilično hladno. Iz autobusa smo 

izašli na magistralnom putu Šavnik-Kolašin, kod 

prevoja Semolj. Isprva nas je put vodio kroz šumu, 

novi asfaltni, prema prvim katunima na Javorju. 

Pozdravljali su nas snažnim lavežom čuvari – 

šarplaninci. Dan se polako otvarao, a boje neba 

bile su predivne, vatrene.  

Postepeno se penjemo, asfalta više nema, 

prelazimo na makadamski deo puta. Zastajemo 

iznad Ljeviških Bara kad je sunce dovoljno 

odskočilo i ugrejalo, pa sedamo da doručkujemo, 

okruženi nadnaravnim mirom i vrhovima Moračkih 

planina. Idemo dalje, sve vreme se penjemo, ali je 

uspon blag, Lola je to tako udesila. Nema prepreka 

na putu, nema drveća, nema većeg kamenja. Na 

sve strane su bogati pašnjaci, zatalasale livade. Povremeno – o, nestvarnog li prizora! – na proplanku iznad dve 

poveće stene, izviri glava planinskog ata! Bogatom grivom zamahne u našem pravcu, pa se, kao prezrivo, okrene od 

nas i nestane iz našeg vidokruga.  

Kako idemo dalje, tako je lepote sve više. S leve strane gledamo na katun Bljušturni Do i krdo konja koje ga okružuje. 

Posebno upadljiv je beli lepotan, kojeg sve vreme uporni sunčevi zraci pokušavaju da „uhvate“ i pojačaju njegovu 

dominaciju. Neobični su reljefni oblici oko ovog katuna, mnogo čudnih kanala, kao da zemlja uranja u samu sebe, kao 

da se na nekim mestima uvrće, prevrće, … Ma, Lola je to, i može joj se! Mi zastajemo na svako malo, a zašto i ne bi; 

ovde se zenice šire u nesvakidašnjem zanosu, ovde vladaju mirisi koji ispunjavaju svaku poru. 

Polako napredujemo prema Malom Zebalcu. Uspon je sve jači, dah kraći, visoka trava obavija se oko nogu, usporava 

hod, i kao da šapuće: Ne žuri… Biće ti žao… Ne žuri… 

Bližimo se vrhu, izlazimo na greben, 

gledamo se „oči u oči“ s prelepim 

vrhom Lijevno, kojeg  zovu i 

Kenedijeva glava, jer jedna njegova 

strana neverovatno podseća na lik 

američkog predsednika Kenedija. Što 

više gledam u Lijevno, to sam više 

fascinirana lepotom vrha, ali i pričom. 

Sad smo na grebenu, potreban je 

pojačan oprez, ushićeni smo, nas tri-

četiri se neprekidno „pratimo“, 

fotografišemo, ali bez ikakvog 

nepotrebnog rizika. Na preko 2000 

metara smo nad morem, 

fenomenalan osećaj, okruženi smo 

lepotom planinskih vrhova sa svih strana, gledamo se sa Krnovom, izviruju vetrenjače kojima sam se divila kada sam 

pre dve godine tim uzvišenjem, na putu za ski-centar Vučje, prošla biciklom. Tada je padala kiša, bilo je jako hladno, a 

vetar nas nije štedeo. Sećam se da sam vozila brzo, što brže, da se ne smrznem, a Slovenac kojeg sam prestigla u 

maniru „furije“ mislio je da je to moje redovno stanje, i da ja, eto, baš super vozim. Nikad nisam priznala. 

Još malo i evo nas na Malom Zebalcu, na 2073 mnv! Sreća, šta da kažem, sreća kojoj smo doprineli, misao koju smo 

dobro usmerili i emocija koja nas je dovela do ovog predivnog trenutka! Zahvalna za svu radost življenja…  

Emira Miličević 
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PLANINARSKI POLUMARATON 
 

15. 03. 2020. Čortanovci Prelep 

prolećni dan, na žalost poslednja 

trka koja se održala pred uvođenje 

vandrednog stanja. Ljudi je bilo 

oko 100 i kako se održavalo u 

šumi, gužva na startu je recimo 

bila manja nego u GSP autobusu, 

supermarketu ili apoteci. 

Pretpostavljam da trka, zbog toga 

nije otkazana. Svi su bili nekako 

veseli i željni trčanja i bega od 

vesti o covidu-19. 

Za mene je bila bila vrlo posebna 

trka jer sam došla sa dečkom koji 

je prvi put trčao trejl. Naravno da 

je bio oduševljen, potpuno nešto 

drugacije u odnosu na ulične trke. 

Staza je bila zaista interesantna, 

dobro markirana, okrepe je bilo 

baš gde treba. Ljudi pozitivni, kao 

da su i oni jedva dočekali samo 

malo da se skrene sa tenzije o virusu. Prvi deo staze je bio miks trejl/beton, a onda od KT4 nagli prelaz i ulazak u 

šumu. To je za mene bio doživljaj. 

Prvi eo staze sam išla dosta jako. Međutim, kada smo ušli u šumu, odlučili smo da nema potrebe za forsiranjem već 

možemo malo i da uživamo u predelima. Zajedno smo zaključili da u Čortanovačkoj šumi nije samo lepo trčati, već i 

doći prošetati. 

Nakon završetka trke, usledilo je otvoreno ispijanje čaja i cedevite. Jedna prelepa trka, puna pozitivne energije, 

medalje prelepo dizajnirane. Za svaku pohvalu. Divan beg od virusa. 

Ivana Živković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI 

žene muškarci ekipno 

1.Ivana Živković 1.Srđan Mate 1.PSK “Pobeda” Beograd 

2.Slađana Vukas 2.Slavko Panić 2.PK “Železničar-Inđija” 

3.Suzana Aćimović Đumić 3.Marko Đurović 3.PSD “Železničar” Novi Sad 
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Dopisnik iz džepova prirode 

JABLANIK - GRANICE POGLEDA 
 

Prosuti kristali po površini snežne gomile prelamali su svetlost, dok su se noge lomile u kolenima, propadajući duboko. 

Netaknuta belina se razmilela kao anestezija, u nenaviknutim, žmirkavim očima. 

Kraj puta se napušteni kućerak pokrio snežnom kapom. Tišina vapi 

za malo zvuka. Glasovi se oslobodiše. Prtimo sneg u obliku 

vijugave bele anakonde. Đonovi žvaću korake. Svaki pređeni metar 

je nagrada. Oblačići vodene pare lebde iznad usana. Zamagljene 

naočare odbijaju mačeve sunčevih zraka. Stotinu metara je kao 

kilometar. A kilometru nigde kraja. 

- Bane, koliko smo prešli? 

- Koliko imamo još do vrha? 

- Gde je uopšte taj vrh? 

Na svakoj pauzi sijaset pitanja. 

Potpuno osvetljen dan nas hladno obuzima. Tamna kolona navire 

ka liniji prozračnih oblaka. Nebo se boji svetloplavom.  

- Čoveče, pa ovo je bajka! 

- Pluća mi se raširila kao balon.  

- Jel sada pauza? Imam li vremena za cigaretu? 

Vetar se šunja kroz zaleđene grane ukočenog drveća. U zavetrini 

je mekše. Sunce nas oblaže toplinom. Planinski vrhovi strpljivo 

stoje ispod snežnog pokrivača, stavljajući pogledima granicu.  

- Hoćemo li dalje? 

Dalje kao da postaje sve bliže. Škripi sneg i nečiji zubi. Noga gazi 

strojevi korak. Leva, desna, leva, desna... Štapovima probadam 

neokrnjenu belinu. Rupe prave liniju destrukcije. Na nekim mestima 

upadam duboko do pojasa.  

- Ako propadnem do brade, ne obazirite se. Vidimo se na proleće... 

- Važi! Vode imaš. Ostavićemo ti nešto za grickanje. Malo snega, na primer? 

- Hvala! Znao sam da ste puni empatije. Ipak ću da grickam palačinke u „Platanima“. 

- Ok. Ko bude danas najviše prtio stazu, dobija ekskluzivno pravo da gleda kako palačinke nestaju. 

- O, kakva duša od čoveka! 

Utom pređosmo goli brežuljak i uđosmo u šumu. Grane posute 

kristalima leda ukočene nekako svečano, kao zastave o državnom 

prazniku. Uspon postaje sve teži. Cipele proklizavaju kroz donje 

slojeve starog snega. Mešaju se reski zvuci sa šljapkanjem kroz 

barice.  

- Ali iskreno, koliko ima još do vrha!? 

- Sasvim iskreno, 20 minuta.  

- Ma daj! Pa to si rekao pre 15 minuta, na pauzi! 

- Kojoj pauzi? 

Prođe nekako i tih 20 minuta. Dočepasmo se vrha. Jablanik se 

malo skupio pod naletom vetra. Skupismo se i mi u blagoj zavetrini. 

Iz valovitih proplanaka štrči poneka vlat smrznute trave. Na 

horizontu blistaju Zlatibor i Tara. U blizini dremucka Medvednik. 

Preko kanjona Ljuboviđe, sinula belinom, pozira Bobija. Pogled me 

vuče levo. Gvozdačke stene, ti biseri u nizu, igraju igru neobičnih 

sena. Krug zatvara Povlen. Namrgođen, kao pravi vojnik, stražar, 

gleda nemo u našem pravcu... 

Uši počinju da bride pod naletima vetra. Jedva se okupljamo za 

jednu zajedničku fotku. Zastava kao mali paraglajder, traži da 

poleti. Trenutak već postade prošlost.  

Krenusmo nazad, našom uprćenom stazom. U susret nam stiže 

par skijaša. Da li je njima bilo malo lakše? Osmeh na licima to i 

potvrđuje.  
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- Vi ste prtili sve do vrha? Svaka vam čast! 

- Vi ste na skijama sve do vrha. Svaka vama čast! 

Kratko se počastismo pohvalama, pa nastavismo spuštanje ka 

Debelom brdu. Dobijamo ubrzanje kroz ugaženu stazu. Na 

otvorenim delovima, van šume, zastajemo upijajući dragocenu 

toplinu sunca. Poslednji kilometar se odužio. Nije više bilo pitanja. 

U dubokoj tišini odzvanjali su koraci. Sunce se naglo okomilo na 

zapadnu stranu planine.  

Boba se požali na bolove u leđima.  

- Ima li neko diklofen? 

- Može li brufen? 

- Daj šta god!  

- Šta je? Diskus hernia? 

- Bez diskusije! 

Prođosmo još jednu deonicu, kad se oglasi i Staniša. 

- Da nemaš magnezijum? 

-Ja? Samo povišen holesterol. Što? 

- Imam grčeve u nogama! Baš se upalilo! 

- Pa što ćutiš, brate! Sedi, da te izmasiram. 

- Gde da sednem? 

- Pa na ranac. Nemam fotelju! 

Videh po bolnom izrazu lica da mu nije do zezanja. Izmasirah mu 

obe noge. Malo je živnuo.  

- Izdrži još malo, junače! 

- Koliko je to još malo? 

- Nema ni 20 minuta. 

- Iskreno? 

- Pola sata. 

- Ubiću te! 

Dogegasmo se do Debelog brda. 

Crveni krov parkiranog kombija je 

razmekšao poglede. Dragan nas 

je strpljivo čekao u vrlo teškim 

uslovima dobro zagrejane kafane. 

Da se ipak brinuo, odade ga 

pitanje čim nas je ugledao: 

- Ljudi moji, jeste li se smrzli!?  

- Samo se Staniša smrzao. Toliko 

je kukao, da smo ga morali 

ostaviti do proleća. 

- Samo ti zezaj! Za kaznu, sad 

nas vodiš na palačinke! 

- Kaznu prihvatam sa 

oduševljenjem! Ti plaćaš! 

- E, kuku meni!!! 

                          Branislav Makljenović 
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JAMA U MAJSTORIMA 
 

Jama u Majstorima (Lovćen) Dec 2019 god. Speleološka avantura. 

Spuštanje u jamu do 320m dubine. 

Avantura kojom testiramo svoje psihofizičke sposobnosti. 

Zaista je i bilo tako, toliko težine 

užadi donijeti do same jame, 

iznijeti iz jame, uspeti se uz uže 

toliko metara, blaža hipotermija od 

kapavica hladne vode i neizbježni 

adrenalin koji dodatno iscrpljuje. 

Dugo nijesmo imali ovako 

zahtjevnu avanturu, koja je 

zahtijevala veoma dobru fizičku 

spremu da se za 10 sati spušti i 

ispenje toliko vertikala u veoma 

nepristupačnim uslovima. 

Jama je ispitana od strane 

speleologa iz Srbije. 2002 god 

ispitana je do 290m, a poslije do 

388m dubine. U tadašnjoj 

ekspediciji učestvovalo je 26 

članova. Dejan i ja smo se spuštili 

do 320m dubine. 

Zbog nedostatka užadi dalje 

nijesmo mogli, jer smo neka dinamička užad koja nijesu za speleologiju postavljali duplo. 

Oko 9h autom stižemo na pola puta od Ivanovih korita do sela Majstori đe se i nalazi jama. Pješice sa dosta teškom 

opremom prelazimo nekih 3km do same jame koja se nalazi u Južnom dijelu sela Majstori. 

 

Na samom rubu jame ostavljamo poruku na papiru da smo u jami da nebi neki slučajni prolaznik raskačio uže. 

U 10h započinjemo sa spuštanjem, prva vertikala je 50m sa malo kosog terena u nastavku nekih 10m. Odmah slijedi 

druga vertikala 30m, opet malo strmog terena pa sljedeća 25m. Dolazimo u dijelu koji malo podsjeća na pećinu, tim 

dijelom koračamo 20m do sljedeće vertikale koja iznosi 35m.  

A onda slijedi vertikalni sifon ukupno 130m, sa 4 male terasice to jest zaglavljene stijene sa kojih smo navezivali 

sidrišta. 

Taj dio je najteži i najzahtjevniji. Speleolozi koji su je tad ispitivali s pravom su taj dio nazvali kišna dvorana. Dok smo 

izvodili spuštanje tog sifona bili smo non stop izloženi kapanju vode sa ogromne visine te uske dvorane.  

U daljem nastavku jama se sužava, avantura prerasta u kanjoning, sve više vode se sliva, ali barem u tom dijelu nema 

kapanja.  
Idemo dalje novom vertikalom od 20m kroz uži dio i provlačenje kroz dio tek toliko da čovjek na bok može proći. Do 

ovog speleolozi iz Srbije 2002 god su došli, a par godina kasnije nastavili do 388m dubine. Prolazimo taj dio i 

savladavamo još nekih 10m i dolazimo do nove vertikale od 20m poslije koje se otvara ponovo veća dvorana, ali nam 

tu nestaje užadi. 
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Oko 4 sata smo ukupno u jami i sa te tačke krećemo nazad. 

Povratak ide kako treba sve do kišne dvorane to jeste ogromnog vertikalnog sifona đe smo izloženi konstantnom 

kapanju vode sa ogromne visine pri temperaturi od 6 C ,i to dok se penjemo uz užad..Dok se penjemo i nije problem, 

jer se penjanjem zagrijavamo, ali kada se stoji u mjesto hipotermija uzima pod svoje. Potpuno smo mokri, na 140m 

ispod tla u suvom dijelu jame skidamo svu garderobu sa sebe, presvlačimo suvi aktivni veš iz ruksaka, umotavamo 

neke djelove tijela astro folijom, kuvamo čaj i ovsenu kašu na gorioniku...Što nas zagrijava, vraća energiju i podiže 

moral. 

Poslije pauze od 45min nastavljamo dalje.  

U jamu smo već 8 sati. Sve je više vlažnih užadi koje treba izvući iz jame. To stvara veliki napor.. U jamu od živih 

stvorenja zatekli smo dosta slijepih miševa i na samoj zadnjoj vertikali pedesetak vrana.. Tako dok penjem uz uže na 

toj zadnjoj vertikali prelijeću me te silne vrane, komešaju u stijeni, grakću, pitajući se otkud ovi večeras. 

Poslije nešto malo više od 10 sati u jami, napokon izlazimo na površini. Dobar osjećaj je udahnuti čist vazduh. Napolju 

je mrak i skoro 21h. 

Na Majstorima nema telefonskog signala, i zato moramo brzo da se spakujemo i krenemo sa velikim teretom prema 

autu, jer Vuku smo rekli ako se ne javimo do 22h da krene prema jami i radio stanicom stupi sa nama u kontakt sa 

ruba jame da je nešto krenulo po zlu, ali avantura je prošla bez problema. 

Ipak na putu prema autu primjećujemo dvije svjetiljke, to su Vuk I Tamara. Za svaki slučaj oni su se uputili malo ranije.  

Avantura je ukupno trajala 15 intezivnih sati. 

Priznajem, ovo jesu veoma zahtjevne avanture koje nose dosta rizika pogotovo ako tim čine dva čovjeka. 

Došli smo u neku fazu kada nam se s vremena na vrijeme traži nešto ovako da bi osjetili istinsku avanturu, da li zbog 

toliko tih nekih ekstremnih avantura koje su za nama, pa se ne zadovoljavamo ako to nije ovog dosega. 

Moje mišljenje je da speleologija nema tu energiju koju ima alpinizam, ali dobro nam i ovo dođe u jesenjem periodu na 

našem obližnjem Lovćenu. 

U svakom slučaju, osjećaj poslije ovakve avanture čovjeka resetuje da sagleda život iz najpozitivnijeg ugla i da se 

raduje svakom svitanju novog dana. 

U prilog je video link sa ove speleološke avanture https://www.youtube.com/watch?v=pPB7U5W3tig&t=683s 

Rajko Popović 
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DURMITOR – SJEVERNO LICE ŠLjEMENA 
 

 Alpinistička avantura u pravom smislu te riječi, 

spavanje u skloništu od snijega i penjanje 

sjevernog lica vrha Šljeme (2455mnm) smjer 

300m, III-IV, 3h. 

Na ovoj avanturi sa mnom je bio Vuk. S obzirom 

da dugo nije bio na ovako zahtjevnim avanturama 

biramo neki lakši smjer u velikoj sjevernoj stijeni 

Šljemena.. 

Prvog dana oko 11h sa parkinga skijališta Savin 

kuk krećemo kroz šumu u pravcu Kalice, tačnije 

između vrhova Mali Međed i Savin kuk, đe 

planiramo da postavimo kamp. Dok hodamo kroz 

šumu primjećujemo da je pao novi snijeg, ima ga 

oko 30cm.. Poslije 3h prćenja šumom izlazimo van 

šume đe je sve zaleđeno, vjerovatno od vjetrova 

prethodnih dana, što nam olakšava kretanje. Već razmišljamo na 1900mnm đe bi bilo idealno mjesto da od snijega 

sagradimo sklonište nalik vučja jama-iglo i u njemu provedemo noć. Namjerno nijesmo uzeli šator, da bi avantura bila 

još zahtjevnija, a ujedno da imamo što više iskustva u raznim uslovima. Više puta smo već provodili noći u takvim 

skloništima.  
Znali smo da iako je jak vjetar počistio snijeg i zaledio, da mora na više mjesta biti sniježnih nanosa onog mekog 

snijega od kojeg možemo alpinističkom lopatom izdubiti i sagraditi bivak od snijega. Primjećujem jedno idealno mjesto 

na malom uzvišenju bezbjedno od kosina koje idu sa Međeda. Na tom mjestu je veća količina nanesenog snijega. 

Za nekih 45min sklonište je bilo gotovo. Ulazimo unutra i od snijega pravimo ležajeve sa lijeve i desne strane, po 

sredini udubljenje za noge da može i da se sjedne. Palimo šterike, malo zbog zagrijavanja, a i zbog svjetlosti. Veoma 

je komforno i udobno.  
Temperatura unutra je oko 0 C, napolju -13C. 

Kuvamo paštu na gorioniku i ispijamo topli čaj zavučeni u vrećama. Napolju je pao mrak, ali je tolika mjesečina da se 

sve vidi. 

Oko 20h već smo se uspavali. 

Ujutro u 4h se budimo topimo snijeg za uspon, spremamo doručak 

i oko 6h izlazimo iz skloništa spremni da krenemo u pravcu 

sjeverne strane Šljemena, do koje nam predstoji sat hoda. 

Temperatura vazduha je -16 C. Dolazimo ispod kuloara koji ćemo 

da penjemo, uočavam da će po sredini smjera biti malo teže, 

ostalo se čini savladivo. Vuka brine velika streha na vrhu. 

Započinjemo penjanje, snijeg je većinom zaleđen. Postavljam 

osiguranja na velikim stijenama sa lijeve strane smjera. Dobro 

nam ide, iako je veoma niska temperatura ne zebu nam prsti na 

rukama i nogama. Poslije dva cuga od 60m dolazimo na taj dio koji 

mi se iz daljine učinio najteži u smjeru. Detalj od 15m koji je pod 

uglom od 90 stepeni i sav prekriven ledom. 

Na sreću od opreme ponio sam i tri vijka za led, za 

međuosiguranja. Uz pomoć idealne opreme savladavam taj veoma 

interesantni dio i na 40m cuga postavljam jako sidrište da bih što 

bezbjednije osigurao Vuka koji se dugo nije upuštao u ovakvo 

penjanje. 

Poslije savladanih 200m penjemo zadnje dva cuga koji su dosta 

eksponirani. Na zadnjem cugu uočavamo ogromne strehe, da bi ih 

izbjegao penjem dio koji gleda na istok. 

Na vrhu nas dočekuje sunce i umjeren vjetar, sve je prekriveno snijegom. Ogromne strehe nakrivljene nad sjevernom 

liticom Šljemena vise kao prirodna zamka. Smjer smo ispeli za 3h. 

Malo se zadržavamo na vrhu, jer je vjetar sve jači. Povratak planiramo istom rutom.  

U smjeru smo uočili nekoliko klinova, pomoću njih i na nekim mjestima ostavljamo i naše klinove, spuštamo se niz uže 

na sigurno. 
 

страна 41 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5610&m=db


 

ПУТНИК број 110                                                                                                                                                                                     Пролеће 2020. 

Sunce je već uveliko ugrijalo Kalicu, hodamo po 

zaleđenom snijegu prema iglou i sabiramo utiske sa 

uspona obasjani suncem i pravim zimskim ambijentom 

kakav se samo zimi može doživjeti na našim planinama 

kada nema skoro nikog sem nas i poneke divokoze. 

Vadimo iz igloa vreće i podloge, postavljamo ih na 

sunčanu padinu leškarimo, odmaramo i sunčamo. 

Poslije 2h odmaranja pakujemo opremu i odlazimo. 

Moram navesti da malo koja zemlja u svijetu ima ovako 

prelijepih divljih ljepota na pragu civilizacije kao što je 

Durmitor i Prokletije, da ne nabrajam druge prirodne 

ljepote mimo planina. A da pritom nema nikakvog 

uslovljavanja i pretjeranih pravila. Zato, zimi u planine :):) 

Ovo je još jedna avantura iz koje izlazimo po meni mnogo 

skromniji, ispunjeniji, plemenitiji i jači za neke nove buduće 

životne i planinske avanture. 

Avanturistički pozdrav! Vuk i Rajko 

U prilog i video link sa ove avanture 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsjl8uxJVBY 

Rajko Popović 
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SJEVERNO LICE JUŽNOG VRHA KARANFILA 
 

Prokletije 21-24 jan 2020god, alpinistička avantura. 

Ispeli smo još jedan u nizu pionirskih (prvenstvenih) smjerova u zimskim uslovima na Prokletijama. Ovog puta 

sjeverno lice Južnog vrha Karanfila (2441mnm), kao prva naveza. 

Smjer nazivamo "Radža" 750m V+/IV. 8h. 

 Ovo je već peta zima za redom kako penjemo na Prokletijama u zimskim uslovima. Do same zime nijesmo znali koju 

liticu da penjemo tj sjevernu stranu. Ideja da to bude baš sjeverna strana Južnog Karanfila sinula je ljetos dok smo 

trenirali na Koplju. I sam podatak da nije ispenjana zimi. 

21 januara stižemo u dolinu Grebaju oko 12h. Odmah primjećujemo da ima veoma malo snijega za ovo doba godine.  

Pretpostavljamo da će ga biti u smjeru dovoljno. Krećemo iz doline u pravcu kotla na nekih 1600mnm đe planiramo da 

postavimo kamp. Znali smo da nema puno snijega zato ovaj put nosimo šator, jer ne bi imali dovoljno snijega da od 

njega napravimo bivak (sklonište), kao prošle zime. 

Na putu prema kotlu kroz klanac zastajemo na 1300mnm i razmišljamo da li uopšte da nastavimo dalje jer snijega u 

tom dijelu ima svega par centimetara i to rastresitog kao šećer. 

Poslije pauze i razmišljanja što da radimo donosimo odluku da ruksake i pojaseve (težine po 25kg ) ostavimo na tom 

mjestu i da odemo bez opterećenja u kotao ispod sjeverne strane južnog karanfila da izvidimo stanje snijega. Ispeli 

smo se do 1800mnm i vidjeli da ima sasvim dovoljno snijega u smjeru i to onog koji je baš poželjan za vertikalno 

penjanje, tvrd i zaleđen. 

Ponovo se spuštamo pješaka do ruksaka i opet sa svom težinom kroz klanac u kotao na 1600mnm đe postavljamo 

kamp u sam sumrak. 

 Šator rasklapamo, ukopavamo i zatežemo 

jer se sjutra dan očekuje pojačan vjetar, 

što uliva malo nespokojstva kada se penju 

takve vertikale pri niskim temperaturama. 

Za 20min sve je spremno da se uđe u 

šator i odmara za sjutra dan. 

Poslije kuvanja čaja, spremanja pašte i 

večere u 20h već smo zaspali u tom 

spokoju okruženi vertikalama Maja Hekurit, 

Koplja i Južnog Karanfila. 

U 4:30h budi nas alarm i započinjemo 

spremanje za uspon. Punimo termosku 

čajem, razne čokoladice u ruksak, vodu, nešto hrane, lopatu alpinističku u slučaju da ostanemo u masivu da možemo 

izdubiti vučiju jamu u snijegu, gorionik, astro folije, na sebe nekoliko slojeva što aktivnog veša i specijalne garderobe 

za te ekstremne uslove. Vodimo računa da se ne opteretimo previše, jer sa većim teretom teško je penjati rangove 

oko petice. 

U 6:30h krećemo iz kampa i prtimo kroz snijeg do ulaza u smjer na 1850mnm. 

U 7:30h započinjemo penjanje prvih 100m koliko možemo i da vidimo što nas čeka. Ja vodim navezu. Prvi cug je 60m 

i ocjena IV. Dosta dobro nam ide, snijeg je dobar za 

penjanje, cepini dobro drže i ulivaju sigurnost prilikom 

svakog zabadanja. Temperatura je -15C, vjetar niz 

vertikalu donosi sitne komade snijega koji nas šibaju 

povremeno po licu. Sreća je da imamo radio stanice 

kod sebe te tako lakše komuniciramo, jer da ih 

nemamo nebi mogli jedan drugoga čuti u vertikali na 

rastojanju od 50m. 

Poslije ispetih 120m dolazimo na dio koji smo 

pretpostavili da će biti prekretnica za dalje 

napredovanje. Neizvjesnost u daljem napredovanju je 

izražena. Dok smo još juče osmatrali dvogledom kuda 

bi mogli da ispenjemo sjevernu stranu uočili smo da će taj dio biti problematičan za savladavanje. Odlazim u dijelu đe 

je ta vertikalna ploča najniža i na sreću uočavam u stijeni mali usjek nalik kaminu kuda i uspijevamo da savladamo taj 

detalj. 

Penjemo veoma brzo, jer za toliku liticu od min 600m visine treba što brže napredovati da bi se prije mraka krenuli 

spuštati. 
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Na nekim djelovima koji su potpuno vertikalni i na kojima su ocjene V nema mnogo vremena za premišljanje, već smo 

ušli u takvu rutinu da se nijesmo osvrćali na ambis ispod sebe i težinu tih detalja. Zaleđeni snijeg nam ide na ruku, kao 

neka nagrada i satisfakcija kada se krene na neki uspon - ti kreni a planina će te nagraditi za odlučnost i vjeru. Tako i 

biva, međutim konstantno smo poslije svakih 100m u neizvjesnosti što nas čeka dalje. Osmatramo liticu kako 

napredujemo ka vrhu tako tražimo lakši dio za penjanje da ne naiđemo na nešto nesavladivo i da moramo da se 

spuštamo tražeći lakši put što bi nam uzelo dragocjeno vrijeme. 

Već smo na nekih 2250mnm oko 200m ispod vrha, đe se potajno nadamo da ćemo ipak uspjeti. Po svom kretanju 

shvaćam da sam veoma iscrpljen i poslije 12 cugova za dužinu užeta od skoro 60m prepuštam Dejanu da vodi 

navezu. 

Već smo na dijelu koji je lakši na nekih 150m ispod vrha đe je sve prekriveno snijegom sa manjim nagibom.   

U 15:20h smo izašli na greben pod sam vrh đe nas je napokon ogrijalo sunce sa juga.Veoma je hladno i vjetrovito. 

Na GoPro kameri od hladnoće odavno se ispraznila baterija, na ovoj tački i na foto aparatu. Radujemo se na kratko i 

pravimo par fotografija, idemo do vrha lakšim dijelom tih 30m i započinjemo sa spuštanjem istom rutom kojom smo se  

i popeli što uliva malo jeze i brige koja ne popušta već skoro 9 sati. 

Prvih 150m spuštamo tako što sa vrha sa sidrišta ide jedan za dužinu užeta od 60m i postavlja neđusidrišta na svakih 

20m, da bi ih ovaj zadnji skidao kao i sidrište do donjeg penjača. Ne bi li tako sačuvali malo opreme za teže dijelove i 

čiste vertikale. Već poslije 150m spuštenih počinjemo da ostavljamo nešto opreme na sidrištima, obično klinove ili čok 

i pomoću dva užeta od 60m veoma brzo spuštali niže. Iako smo žurili u pola smjera na niže pao je mrak, ali na našu 

sreću zapamtili smo neke detalje u smjeru i uz pomoć lampi i tragova u snijegu spuštali se niz uže bezbjedno bez 

obzira što smo toliko iscrpljeni. 

Zadnje tri vertikale spuštamo tako što koristimo neko sitno granje koje viri iz snijega, objedinjujem više stabljika 

zatežem ih prusikom i tako pravimo tri zadnja sidrišta. U smjeru smo ostavili nekoliko klinova, prusika, gurtni i čok. 

U 19:30h napokon se spuštamo na kosu đe smo ušli u smjer i tek tada nas obuzma osjećaj neopisivog zadovoljstva i 

sreće što je sve proteklo bezbjedno i besprekorno. 

Jer u ovakvim avanturama i poduhvatima alpinističkim nemaš pravo na jednu greškicu ili previd. 

Na kraju se ispostavilo da nam je plan zamišljene rute iz kotla bio idealan, kao i za spuštanje. 

Sjeli smo u snijegu ispod litice, sabirali utiske, pričali i spokojni ispijali posljednje kapi vode iz flaše. Deša je predložio 

da ovaj smjer nazovemo Radža, jer sam ja vodio navezu skoro cijeli uspon, pa da to bude revanš onom u sjevernoj 

strani Sjevernog vrha Karanfila kada sam ja predložio da ga nazovemo po Dejanu, Deša jer je on tamo većinom vodio 

navezu. 

Posebno zadovoljstvo bilo je kada smo došli u spremni bivak da odmaramo poslije 14h akcije, borbe, trke sa 

vremenom, neizvjesnosti. 

Tad slijedi onaj duševni mir ili MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA!!! 

Poslije udobno prespavane noći osjećaj zadovoljstva je bio poseban. Čak smo osjećali da imamo energije za novo 

penjanje. 

Polako pakujemo stvari i odlazimo do nekog sljedećeg druženja sa robusnim i jedinstvenim Prokletijama. 

Ovo je veoma veliki uspjeh za nas i naš klub, kao i za Crnogorski alpinizam, ali alpinizam u pravom smislu te riječi, 

penjanje alpskim stilom, penjanje vertikala. 

U prilog I video link sa ove avanture https://www.youtube.com/watch?v=gXFe7tdgG6A&t=54s 

Rajko Popović 
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ISKAČUVANJE NA GOLEM KORAB 2019 
 

Korab je najviša planina u Severnoj Makedoniji i Albaniji i ujedno predstavlja granicu između ove dve države. 

Nastavak je Šar planine na njenom jugozapadnom delu. Ova planina je dugo bila malo poznat i nedovoljno ispitan 

teren, verovatno, baš zbog svog položaja. Sam vrh Golem Korab 2764m (makedonski) ili Maja e Korabit (albanski) se 

nalazi na severnom delu planine i preko njega prelazi granična linija. Svake godine početkom septembra – na državni 

praznik, (makedonski, naravno) Planinarski klub „Korab“ iz Skoplja organizuje međunarodno penjanje na ovaj vrh. 

Ove godine je to bilo po 28. put. 

I mi se ove godine u klubu odlučismo da odemo, po prvi put u novije vreme u velikom broju - 20 učesnika. 

Organizovala nas je Tina a vozio Vrabac. 

06. 09. – petak: Krećemo iz Zrenjanina u 22h, mini busom. Vozimo se preko Beograda, autoputem do Niša, gde nam 

se priključuje Žika iz Zaječara. Nastavak puta do granice sa Makedonijom provedosmo u polusnu. A tamo, novina. 

Zajednički granični prelaz Preševo-Tabanovci, funkcioniše od početka meseca. Ovako česta putovanja, donose i 

eksluzivnost isprobavanja novina, prošli put, tek otvoreni autoput Miloš Veliki a sad ovo.  

07. 09. – subota: U Skoplje stižemo oko 7h. Taman na jutarnju kafu i burek u centru grada. Sivo jutro i navučeni oblaci 

ne obećavaju lep dan ali nas to danas ne brine mnogo. Samo da bude lepo sutra, za Korab. Plan za danas: spuštanje 

sa Vodnog, planine iznad Skoplja od Milenijumskog krsta do kanjona reke Matke. Lagana šetnja. Nije se baš tako 

zbilo ali o tom potom.  
Do žičare koja će nas odvesti do 

Milenijumskog krsta polazimo posle 9h, 

a gore posle 10h, po otvaranju. Vožnja 

traje nekoliko minuta i pruža 

panoramski pogled na Skoplje. Krst se 

nalazi na samom vrhu Vodnog 

(1066m), na mestu koje se zove 

Krstovar (u prevodu mesto za krst), 

visok je 66m i izgrađen povodom 2000. 

godišnjice Hrišćanstva. Daleko se 

može videti, naročito noću, jer je 

spektakularno osvetljen. Sa druge 

strane, otvaraju nam se vidici na 

prelepe makedonske planine. Naravno 

fotkanje i krećemo dole, prema kanjonu 

reke Matke. Staza je opisana kao 

lagana, oko 9km dužine, sa silaskom 

oko 900m. Imamo trag staze u telefonu i mislimo da ćemo se snaći. Na prvom delu prolazimo kroz šumu, oblaci se 

navlače iznad nas, počinje kišica, moramo vaditii kabanice. Srećom, nije trajalo dugo. Nailazimo na široko prosečеn 

put kroz šumu i cevi za budući gasovod. Markacije više nema, verovatno je bila na stablima koja su posečena. Trag 

nas još uvek vodi tom trasom i stalno očekujemo da ćemo se ipak prebaciti na neku šumsku stazu. Neki od nas su bili 

ovde pre nekoliko godina, ali ništa više ne prepoznaju. Planinarska staza je potpuno uništena. Sunce je ponovo 

ogrejalo a mi idemo pored cevi, široko iskopanim putem, beskrajno dugo. U jednom momentu, Tina se telefonom 

konsultuje sa ovdašnjim prijateljem-planinarom oko opisa staze, jer su nas cevi odvele sa treka a ne vidimo ni jedno 

skretanje. Verovatno je i to zatrpano, velikom količinom iskopane zemlje pored puta. Znamo samo, da nećemo prema 

manastiru Nikole Šiševskog, jer je spuštanje odande dosta strmo. Dobijamo smernice, kod brezove šumice, levooo, a 

toga nema... samo velika strmina na desno... sa siparom. Dole vidimo naseljeno mesto i pošto nema drugog orijentira, 

krećemo prema tamo. Kuca koja nas je pratila od krsta, neće dalje. Vidi u šta se upuštamo ali ne ume da nam kaže. U 

početku i nije izledalo tako strmo, ni tako dugo. Tek kada smo sišli otprilike do polovine, shvatili smo da se otvaraju 

nove strmine, nazad nismo mogli, (a ni hteli) pa smo istraživali mogućnosti kako da ovo izbegnemo, odnosno da 

pronaђemo lakšu alternativu... nije je bilo. Put – strmina, prokopana uz planinu u neku svrhu, nama nevidljivu, sigurno 

nije bila staza kojom smo trebali proći. Ali šta je, tu je. Svako od nas je sebi tražio najlakši smer za spust. Brži su 

navodili ostale dobrim savetima a spretniji pomagali, kome je bilo potrebno. Trajalo je i trajalo... ali važno je da smo se 

svi spustili bezbedno... i čestitke su pale na kraju. Umesto u kanjon, spustismo se u selo Šiševo. Odatle još oko 3 km 

do početka kanjona Matke. Tamo, naravno, okrepljenje, ali samo to. Nema vremena za vožnju brodićem. Predstoji 

nam još vožnja busom do Mavrova, gde nam je smeštaj. Inače, kanjon Matke je 1994. godine proglašen spomenikom 

prirode i predelom izuzetnih odlika. Prvi put sam ovde, lepo je, ali mozak mi je još uvek na strmini, toliko su jaki utisci. 

Kod busa smo bili oko 17h. 
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Krećemo prema Mavrovu i istoimenom jezeru i iz busa, kroz prozor vidimo oderanu planinu i strminu kojom smo se 

spustili. Gledamo i ne verujemo. A nismo hteli pored manastira Nikole Šiševskog, zbog strmine, čovek planira a Bog 

se smeje... smejemo se sada i mi, kad je prošlo. Dobro... 

Koliko smo prepešačili i koliko smo se spustili, ne znam, jer gps nisam nešto mogla da uključim, a i da sam snimila 

ovaj trag, svakako ga drugi put ne bi koristila, niti preporučila nekom. Možda će tu jednom biti neka skakaonica, samo 

tako mi deluje☺ 

Negde usput, u busu, čusmo, da je u smeštaju izbio neki strujni kvar i da se ne može popraviti za večeras. Šta li će 

nas još snaći danas? Sreća u Tinine prijatelje – planinare, koji nam u poslednji čas nađoše drugi. Stigosmo tamo po 

mraku. Brzo se smestismo ali za nešto drugo više nije bilo vremena. Samo priprema i odmor za sutra. 

08. 09. – nedelja: Ustajanje u 5h, da bi već oko 6h bili spremni za polazak busom do početne tačke za uspon. Očekuje 

se velika gužva i mnogo planinara danas na Korabu, pa grabimo svoje mesto u koloni. Put, uzan tucanik, dosta 

oštećen, kanjonom reke Radike, vodi nas do karaule Pobeda na 1450m. Zahvaljujemo se našem Vrapcu na spretnoj 

vožnji i volji da nas odveze do samog kraja, odnosno početka staze za uspon. Stižemo oko 8h i odmah krećemo na 

uspon jer vidimo da to rade i ostali. Otvaranje akcije je predviđeno za 9h ali ne čekamo, jer mislimo da nam treba 

dosta vremena i time dajemo sebi prostora. Uspon odmah počinje strmom stazom a onda ulazi u šumski pojas i za 

manje od sat vremena se stiže do prvih bačila sa jedinim izvorom vode, preporučljivom za piće. Odatle se izlazi na 

travnate strme padine, pa je uspon konstantan. Ekipa je uglavnom homogena, staza dobro markirana. Tina je na čelu 

kolone, vodi nas laganim ali sigurnim tempom. Uživamo i osmatramo. Pravimo par pauza dok ne dođosmo do redara, 

koji nas obavesti da se nalazimo na oko 2100mnv, na oko pola puta do vrva (još oko 4,5 km). Nestvarni su to predeli, 

travom prekrivena zaobljena brda, povezana prevojima. U jednom momentu idemo izohipsom nekog brda, dosta 

ravno, pa pogled može da odluta preko, na vezani niz zubatih grebena.  A srce samo poskoči. Ideš tako i ne misliš 

kad ćeš stići. Samo ideš i uživaš do vrha, malim korakom. Na pauzama srećemo prijatelje iz raznih društava, 

pozdravljamo se. Pa ovo je prilika za to. Na poslednjoj većoj pauzi ugledasmo ga. Vrv, Golem Korab i kolonu 

planinara kako se penje, kao mravi, nema lepše slike u planini. Odatle do vrha je bilo još sat vremena. Mislila sam da 

će trebati više. Opet me mozak vara. Na vrh, izađosmo oko 12:30h. Gužva, mnogo planinara, pa čak i par motorista. 

Fascinantno. Velika zelena tabla sa nazivom planine krasi ovaj vrh i naravno gužva za slikanje. Upisasmo se i u 

svesku učesnika, negde oko 130-140-i po redu. Nije loše, čak mislim da je odlično. Oblaci koji su se smenjivali sa 

Suncem i hladan vetar nam 

nisu dali da uživamo opušteno 

u ostvarenom. Pola sata nam je 

bilo dovoljno i krenusmo nazad, 

pravićemo pauzu negde usput. 

Vraćamo se istom stazom, 

dosta lako i brzo. Trava nije 

klizava a staza je uglavnom 

stepenasta pa ide dosta dobro. 

Međutim, povratak, kao i svaki, 

iako kraći od uspona, čini se, 

nikad kraja. Siđosmo za oko 

3,5h. I to je bio uspeh. Na vrh 

se popelo nas 19, (nažalost, 

Mara je morala da odustane 

zbog povrede zgloba) po lepom 

i sunčanom danu. Oblaci su 

nam pravili senke, taman kad 

nam je to trebalo i njima se 

zahvaljujemo. 

Staza do vrha je duga 18160m 

u oba pravca. Početna tačka je 

na 1454m a krajnja se zna. 

Zadovoljni, srećni, slavimo u „našem“ kafiću, napravljenom od panjeva isečenih stabala kod karaule. 

Za povratak, ista trasa, preko Mavrovskih anova, gde pravimo pauzu za večeru, pa preko Skoplja do granice i nazad 

do Zrenjanina. Prvi petlovi su već odavno otpevali svoju pesmu, kada smo stigli. Moje vreme za posao teče, tačno  7h, 

ujutro.  

Bila je ovo jedna veoma uspešna akcija KP Zrenjanin.  

Jadranka Kostovski 
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LAZAREV KANJON I RTANJ 
 

09. 11. – subota: O Lazarevom kanjonu i mogućnosti da se po teško prohodnom terenu, prođe celom njegovom 

dužinom, pričao nam je Neša (Stevanović) iz Niša (PD Preslap) još proletos kada nam je bio vodič na vodopadima 

Stare planine. Nalazi se u istočnoj Srbiji kod sela Zlot. Dužine 9 kilometara, litica između 300 i 500 metara, najduži je i 

najdublji kanjon u istočnoj Srbiji. Usečen je u krečnjački masiv planine Južni Kučaj, u srcu Malinika i kroz njega protiče 

istoimena reka. Leti se u njega ne ide, dok reka ne presuši a i zbog poskoka koji ovde imaju najveće stanište u Srbiji. 

Neša se odlučio da ovu akciju sprovede ovog prazničnog vikenda, a nama nije trebalo puno da se organizujemo. Volju 

za organizaciju je imala Kaja, pa je tako nas desetoro sa dvoje kola u subotu popodne krenulo za Zlot. 

Smeštaj koji je nam je Kaja obezbedila u privatnoj kući, imanju u Zlotu, po veoma povoljnoj ceni, nas je ostavio bez 

teksta, jer je bio veoma luksuzan, a mi na to nismo navikli na planinarenju. Smeštamo se i družismo do kasne večeri. 

10. 11. – nedelja: Sumorno nedeljno jutro, razbijamo mantrom „neće padati - neće padati“. Različite vremenske 

prognoze a svaka kaže, kiša u nekom delu dana. Krećemo opremljeni kabanicama i kamašnama, odlučni da se lepo 

provedemo. 

Zborno mesto je na ulazu u kanjon, kod Lazareve pećine. Treba nam do tamo dvadesetak minuta kolima. Dočekuju 

nas domaćini, PD Preslap iz Niša i srdačno Neša. Tu su i Zaječarci, Paraćinci i pun bus Novosađana i naš Dule 

Tomić. Srećemo i neke ljude koje nismo videli odavno. Skupilo se oko 90 ljudi. Priličan broj, za tako zahtevnu akciju. 

O tome, pre početka akcije, govori i Neša i opominje na teške detalje i visoki oprez. Na svakom je, da se preispita, 

može li, ili ne...  

Krećemo u osam sati, donjom stazom koja vodi od pećine do ulaza 

u kanjon. Na početku, staza sa dosta krupnog kamenja, zahteva 

oprez jer je prethodne noći padala kiša, pa je sve mokro i klizavo. 

Krećemo se polako i pažljivo a i ne može brže zbog velike grupe 

ljudi. Što dublje ulazimo u kanjon, sve je više detalja na koje treba 

paziti. Mokro lišće i korenje, mokra zemlja i stenje...svaki drugi 

korak je kliz... Ipak, veličanstvena dubina kanjona ostavlja utisak 

jedinstvene lepote... i baš to mokro raznobojno lišće, Kaja ne može 

da prestane da slika...u jednom momentu se pojavilo i Sunce a kad 

je vetar zaplesao šumom, doneo nam je kišu od lišća koje je 

padalo po nama, polako i nežno...bio je to kolektivan uzdah 

oduševljenja... U nastavku smo videli stene koje se ljube a onda 

dođosmo do velike kamene prepreke. Već smo se uverili da su 

stene klizavije nego što izgledaju a očigledno je bilo da su to i 

organizatori znali. Prelazak preko ove prepreke su osmislili, tako 

što su se njih dvojica pozicionirali ispod stene a ti si mogao da 

biraš kome ćeš stati u ruku, da bi te on odbacio na gore. Istovremeno treba da dodaš ruku onom gore, koji ćete 

povući. Nije loše, ali osmisliti ovako nešto za ovoliku grupu, ne znam koliko je pametno. Stati nekom cokulom na ruku 

za mene iako imam manje kg, je krajnja varijanta. Kako im je bilo, kad ih je gazila teška kategorija, to samo oni znaju. 

Možda je moglo i nekako drugačije a ne ovako na o-ruk. Odmah iza toga još jedan težak detalj kanjona. Prvo preko 

neke klizave stene a onda uz kanap...predhodno moraš nogu da digneš tako visoko da ti se to čini nemoguće...ali 

imaš pomagača iza tebe. Uopšte nisam bila svesna kako sam to izvela...ali prošla sam. Verovatno nije do mene već 

do pomagača☺odradio je svoje...Dugo se išlo sušnim koritom reke, pre prve veće pauze. A onda uz poveću strminu 

dođosmo, do po meni najatraktivnijeg prolaza kroz kanjon. Krećemo se sporo, pa dok čekamo ni ne naslućujemo šta 

nas čeka...a čeka nas prolaz kroz odžak, što će kasnije reći Dule Tomić. Dakle, ulazimo u jedan procep u steni, kao u 

neku polupećinu iz koga možeš izaći samo uz stenu na gore, kao kroz odžak...naravno opet klizava stena na koju 

moraš da se popneš a predhodno dodaš ranac na gore, jer je sve tesno, pa ne možete zajedno i ranac i ti. I ovde 

pomagači, više njih...jedan da ne padneš sa klizave stene a druga dva da se uspentraš i taman misliš, uh dobro je, 

kad ono opet nekom moraš da staneš u ruku, ovoga puta u ruku našeg Zokija a Vlada te dohvati, pa te povuče na 

gore. Ajd, Vlada dobro, ali što Zokiju u ruku, muči me to dok grebem dalje uz „masnu banderu“ preko klizavog korenja 

i zemlje, četvoronoške. Posle naiđosmo na ravniji teren i do nekog doba,  kako je bilo i predviđeno izađosmo na put 

prema vidikovcu. Iz jednog malog oblaka, kiša nas je samo poprskala, hvala joj na tome. Verovatno bi bilo mnogo 

teže, proći sve ovo da je dodatno još i padala. U nastavku dođosmo do vidikovca koji se uzdiže iznad kanjona. Veoma 

impresivno, kada znaš da si malopre, tamo dole prošao. Napravismo pregršt fotki za uspomenu a onda polako 

krenusmo do Lazareve pećine. Uhvati nas mrak, pa nije bilo smisla ići i na drugi vidikovac...ali bili smo na njemu letos. 

Eto zaokružene priče. Ispred Lazareve pećine, razdraganost, sve je prošlo kako treba. Tako velika grupa ljudi, po tako 

teškom terenu. Čestitamo organizatorima, pozdravljamo se, fotka za kraj i krećemo u smeštaj. 
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Zamislili smo da iskoristimo još jedan praznični dan i sutra popnemo Rtanj koji je u blizini. U smeštaju se oseća sreća 

zbog doživljenog, zbog toga što smo zajedno, zbog toga što nam Kaja peče obećane palačinke. Jedna priča i neopisiv 

smeh te večeri, ostaviće zauvek utisak dobrog, da bolje ne može biti, druženja u Zlotu. 

11. 11.- ponedeljak a nismo na poslu! Zoki ima plan za uspon na Rtanj, novi smer. Sitna stena. I ja sam skoro, prvi put 

čula za njega. Nije ni super sever, ni sever, ni jug, nego nešto između, vodi direktno na vrh, bez izlaska na greben. 

Orni smo da probamo. Vremenska prognoza, odlična za danas. U svitanje pijemo kafu, zajednički sređujemo kuću da 

je ostavimo u pristojnom stanju i krećemo do početne tačke, kod separacije Mirovo. Malo dalje odatle, je ulaz u stazu. 

Jedan auto prebacujemo u selo Rtanj, jer planiramo da se spustimo južnom stranom. Na stazu sa 441 mnv polazimo 

sa sat vremena zakašnjenja od planiranog, u 8:15h. Da se razumemo, odmah na početku, kako je krenulo, tako se 

strmo i završilo. Skoro svaki korak je bio u usponu. Na nekim mestima, preko mokrog granja i lišća, trebalo je dobro 

zapeti. Odlično markirana staza, preko, samo na jednom kratkom delu, prelaza preko stenja, dovodi do vidikovca koji 

se zove Sitna stena, napisano na kamenu. Odatle markacije nema ali mi imamo Zokija, koji nas nepogrešivim smerom 

dovodi do vrha doduše, nije bilo baš u cugu, ali uz par izležavajućih pauza na retkim livadama (naiđosmo i na omiljene 

mi čuvarkuće i to crvene), izađosmo na vrh posle 4 sata i 15 minuta. Na 1565 mnv koliko je visok Rtanj, uz pređenu 

visinsku razliku u usponu od 1217m na svega 3,8 km dužine, svi smo bili ponosni. Dan je vedar, pa se pogled pruža 

daleko na Veliki krš, Borski stol, Deli Jovan, celo Homolje. Na vrhu ima još planinara koji su ovaj lep dan iskoristili na 

ovaj način. Na žalost ima i par motoraša. Izgleda da to postaje moda, popeti se na vrh motorom. Sreli smo to i na 

Korabu. Ne sporim da je i za to potrebna veština, ali ipak te je na vrh donela mašina a ne „srce u junaka“  ja na to tako 

gledam.  
Okrepismo se ručkom, napravismo par 

fotki i pošto na vrhu Rtnja koji se zove 

Šiljak, uvek duva vetar, posle pola sata 

krenusmo dole, već prilično smrznuti. 

Nekima od nas, Mariji, je ovo 10. put 

da je ovde i četvrti smer iz koga ga je 

popela. Meni 4.put a prvi da je ovako 

lepo vreme. Kad se spustismo malo 

dole, ispod vrha, opet poskidasmo 

jakne i dukseve. Ostadosmo u kratkim 

rukavima u novembru na Rtnju. Lepo 

iskustvo, naspram prethodnih, 

zamrznutih. Spust do sela Rtanj, lepo 

markiranom, utabanom stazom sa 

postepenim nagibom je prošao u 

opuštenoj atmosferi uz neke mistične 

priče, kako i dolikuje planini na kojoj 

smo bili. Kod kola stigosmo u 15:30h. 

Odlično prolazno vreme i sa sat 

vremena kašnjenja na početku. 

Vozači odoše po kola, presvukosmo se 

na jednoj klupi i krenusmo prema kući. Naravno uz put, dokrajčismo se večerom u jednom kafe restoranu i zaspasmo 

u kolima. Kako je bilo vozačima, to samo oni znaju. U Zrenjanin stigosmo oko 22:30h. Dobro se tu ganjalo kolima, dok 

smo mi ostali blaženo spavali. Hvala vozačima, Sanji i Zokiju.  

Jadranka Kostovski 
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STARA I SUVA PLANINA 
 

Na Vladin predlog, četvoročlana ekspedicija zvana Jaka Zovla (Jadranka, Kaja, Zoki i Vlada) rešila je da sredinom 

decembra, malo proširi vikend jednim petkom i završi ovu planinarsku godinu, ponavljanjem gradiva na već oprobanoj 

Staroj i Suvoj planini. Ideja je bila, jedan dan Midžor a preostala dva, Sokolov kamen i Trem.  

13.12. – Hodanje kroz oblak. Već u 4 sata ujutro, tog petka 13. (da zabunimo uroke i malere) krećemo Vladinim autom 

preko Beograda, prema Nišu a usput ćemo odlučiti, šta ćemo i kuda ćemo prvo. Smeštaj imamo rezervisan u 

predgrađu Niša prema Niškoj banji ali ćemo tek uveče do njega. Prvo ćemo na planinu, zato smo i krenuli. Dok mi 

ostali, dremamo u autu, Vlada vozi i donosi odluku, da prvo idemo na Midžor a Trem ostavimo za nedelju po 

predviđenom najlepšem danu. Od Niša, produžavamo prema Pirotu, novim krakom autoputa ali ne znamo kako doći 

do starog puta prema Temskoj, Kalni i Babinom zubu. Sreća u ljude dobre volje, koji nam pokazaše alternative, pa se 

brzo izvukosmo na pravi put. U Kalni jedemo burek za male pare i hranimo lokalne kuce. Još je jutro, ali oblaci se 

navukli, pa ne daju Suncu priliku. No, Kajin optimizam i vera u sunčan dan, nas sve obuzima. U rekordnom vremenu, 

već nešto pre 10:30h smo bili na Babinom zubu. Odatle (1550mnv) ćemo gore na Midžor. Snega ima, ne previše, ali 

je hladno, jer vetar duva. Nismo štedeli na odeći, kada smo krenuli. Oblak kao tepsija, zakačio se vrh, pa ni makac 

dalje...  vidimo mu kraj (tamo negde i nekom Sunce sija) i mislimo, kada se popnemo, ima šanse da bude ispod nas. 

Mnogo smo verovali u to. Staza je na mahove smrznuta, na mahove prekrivena snegom koji nije dubok i ne 

predstavlja velik napor pri hodanju. Oblak, oblak i vetar, veoma hladan i neprijatan. Na stazi sretosmo samo dvoje ljudi 

u povratku sa vrha. Zaljubljenici, kao i miiiii... 

Posle 2,5 sata hoda, podno vrha, pokušasmo da 

napravimo pauzu i okrepimo se u zavetrini nekih 

stena. Ne izdržasmo više od deset minuta, 

hladnoća nas natera da hodamo dalje. Posle 15-

ak minuta izađosmo na vrh Stare planine, Midžor 

2169mnv, po veoma jakom vetru, koji nam je 

zabadao snežne iglice u lice. Od panorame, ne 

videsmo ništa. Oblak nam nije pružio šansu, hteo 

je da budemo u njemu. Znači, ne glava u 

oblacima, nego celo telo☺ vauu... nije loše, ako 

ovako postaviš stvari. Najhrabriji su skinuli 

rukavice da bi fotkom zabeležili ovu belinu i nas u 

njoj. A onda brzo dole, po istoj belini i nevidiljvoj 

beloj granici između neba i zemlje. Stara nam je 

usput dala i malo ledene kiše, tek da podvuče 

svoju negostoljubivost za ovaj put. A sećamo je 

se od prošle godine u isto ovo doba, pod snegom, 

ali sunčanu.Tada smo hodali pored oblaka. Bila je 

to sreća, koju smo prepričavali ovaj put. Tri sata 

uspona i dva u silasku je vremenski bilans za ovu 

turu. Siđosmo pre mraka u 15:30h. 16 km i 

visinska razlika od 755mnv nisu predstavljali neki 

veliki napor, ali hladnoća i vetar jeste. Okrepismo 

se u prijatnoj atsmosferi novo-staro-renoviranog 

hotela Stara planina, slatko zadovoljni, 

postignutim. Onda još dva sata vožnje do Niša i 

našeg smeštaja. Jedva ga nađosmo (izmedju 

vulkanizera i pogrebne opreme – dobro smo 

prošli). ....i sve smo postigli...i put od kuće i 

planinu po kratkom danu! Malo li je? 

 14.12. – Prolećni dan kad mu vreme nije. Danas ne ustajemo rano, imamo plan samo za Sokolov kamen i Mosor, a to 

ćemo opušteno. Vozimo se do izletišta Bojanine vode i tek u 9:15h  krećemo šumskom stazom prvo prema Mosoru. 

Vreme, blago, kao da je proleće. Ako zažmurim, mogu da ga omirišem. Razdragani smo i opijeni lepotom dana, 

naročito posle jučerašnje zime na Staroj. Na prevoju, tabla pokazuje, levo Sokolov kamen i Trem, desno Mosor. 

Idemo na Mosor, za koji kažu da je najatraktivniji vrh na Suvoj planini. Nisam ga penjala do sada. Nije mnogo vlažno, 

pa ni stene neće biti klizave. Staza naglo počinje, okomitim strmim stenama, da bi posle ušla u solidno stabilnu 

zemljanu   podlogu, tako  da bez  većih problema  posle dvadesetak  minuta i  100-tinjak  mnv, izlazimo  na vrh,  visok  
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985m. Pokazaše nam se i prvi vidici, s jedne strane na Staru i Svrljiške planine, a sa druge, oh lepote...čitav niz od 

Šare, Kopaonika do Golije, Željina i Stolova kod Kraljeva. Namestismo se Kaji na fotku za nezaborav i krenusmo dole. 

Ostala je tamo, jedna velika, zeleno-crvena, čuvarkuća (baba, mama i ćerke), da me čeka da se opet vratim. 

U nastavku priče, Sokolov kamen ima posebno mesto. U početku staza prvo vodi kroz šumu do samih stena a onda 

se naglo uzdiže na kameni greben, toliko lep, da te ostavlja bez daha. Duboko odsečene stene sa jedne strane i 

okomite padine žute trave, s druge, sem slobode pogleda, oslobađaju te teskobe u duši i imaš osećaj da možeš da 

poletiš. Zoki ide napred svojim tempom, Kaja i Vlada, fotkaju na začelju a ja između njih, razgovaram sa svojom 

dušom i upijam lepotu planine i tako, posle 3 sata, popesmo se na Sokolov kamen (1523m), najviši vrh, među mnogim 

manjim, koje prođosmo na putu do njega. Odatle, pogled lako odluta do Trema. Odmorismo i krenusmo prema 

prevoju Devojački grob. Blago popodnevno Sunce i blaga staza, učini da opustim ruke, telo i bez ikakvih misli, hodam 

kao u polusnu, očaravajuće!  

Na Devojačkom grobu (1311m) dočeka nas vetar kao i uvek. Brzo se sklonismo i spustismo u šumu, stazom koja vodi 

prema Bojaninim vodama. E tu je Kaja, imala svoj susret sa šumskom tišinom. Pričala nam je posle o tome. Do puta 

nam je trebalo oko 40 minuta i još toliko do kola. Završismo u 16h, sasvim opušteno i uživajući svim srcem. Ako je 

Mosor najatraktivniji, Sokolova staza je najlepša.   

Kafana kod Brke u Jelašnici sa svojim đakonijama a kasnije i večernja šetnja po centru Niša, su logičan sled, koji je 

ova grupa „morala“ da ispoštuje.  

15.12. – Kako smo opet sve stigli. Rano jutro, pola šest, svakog dana ustajem… Treba danas sve postići. Pakujemo 

se za planinu i kući i vozimo opet do Bojaninih voda i otprilike 2km dalje, odakle počinje šumski put do Devojačkog 

groba. Otprilike na 1055mnv. Tu ostavljamo auto i krećemo na Trem. Poznatu stazu do prevoja Devojački grob 

prelazimo za 45 minuta a onda do Trema treba preći još 500mnv. Na tabli piše da treba 1,5 sat za to. Staza je u 

početku ravna, da bi postepeno prešla u brdovitu, ništa previše zahtevno, ali uporno, treba stići do vrha. Na kratkim, 

usputnim pauzama, čas geografije, preslišavamo se sa Zokijem, koje se planine vide u daljini. Pored jučerašnjih, 

ustanovismo i Prokletije i Komove, a iza nas moćni Rtanj. Dan je vedar i sunčan, pa nam ništa nije teško. Dočeka nas 

i sneg, na oko 1600m i tako do vrha 1810mnv. Jedan cuko nas je pratio, od početka. Nagradismo ga sendvičom. Na 

vrhu, Sunce sija a vetar ne duva. Sušimo mokre majice na sebi i dočekujemo ostale grupe planinara, uglavnom iz 

Niša i okoline. Mnogi su se potrudili, da ovaj lep dan za planinarenje, iskoriste baš tako. Ono što sam primetila, da je 

bilo dosta podmlatka, što je pohvala starijim planinarima. Vraćamo se istim putem polako, da bi nam trajalo što duže a 

trajalo je ukupno 5h, 10,5 km i 763m gore i isto toliko dole.  

Presvlačanje kod kola, opet ručak kod Brke (dobre stvari treba ponavljati) i u 15h krenusmo nazad za Zrenjanin. 

Ko je dremao, dremao, uglavnom Vlada je vozio a Kaja brojala i fotkala oblake a svi smo bili duboko svesni 

jedinstvenog pečata svakoga dana ponaosob, koji će ostaviti trag u nama. 

U Zrenjanin smo stigli već oko 19:30h,  zadovoljni, šta smo sve postigli i toga i prethodna dva dana. 

Jadranka Kostovski 
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Иако сам још од фебруара у кућном притвору (због поломљеног чланка и операције истог) и имала сам 

слободног времена на претек, ипак ме је позив за текст за Путник затекао неспремну. Срећом, прелистала сам 

старе записе и наишла на овај из давне 2014. године и то баш о стази која нам је омиљени избор за зимску 

шетњу. 

СА  СТРАНИЦА СКОРО ЗАБОРАВЉЕНОГ ДНЕВНИКА 
 

Брег Крик, 16. Фебруар 2014. 

Први излет ове 2014. године нам је баш окаснио. Дочекали смо чак 16. фебруар да одемо ван града. Делом 

због умора од новогодишњих празника, делом због кијавице, хладноће али, као увек, највећа препрека је била 

лењост. Већ сам се била зажелела свежег ваздуха и шетњи и скоро помало заборавила колико је ван града 

зима другачија и лепша. У граду су већ само остаци снега нагомиланог на травњаку током чишћења тротоара 

и дебео сабијен лед по неочишћеним деловима коловоза који ће се потпуно отопити тек у мају судећи по 

његовој дебљини. Новог снега у граду није било већ више од месец дана. Са практичне стране то је добра 

вест јер су путеви суви али са естетске стране не толико. Белина би покрила монотонију жуто сиве сасушене 

траве.  

На излет смо наравно ишли са Илдиком и Карчијем. Горан је устао пре мене и кад сам ушла у ходник, ту су 

већ стајали спремни и спаковани и мој и Горанов ранац! То је било изненађење и сигуран показатељ да се и 

Горан зажелео шетњи јер је иначе паковање ранца увек у задњем тренутку и на брзину. Већ на излазу 

аутопута из града видели смо да је зима и даље у пуној снази и лепоти. Њиве око пута покривене снегом, 

планине беле и, како им се приближавамо, поред пута између дрвећа се види да је снег све дубљи и дубљи. 

Кад смо у Брег Крику скренули на локални пут који води до излетишта подсетили смо се колико су корисне 

зимске гуме. Ветар је дувао и носио снег по путу као димну завесу по позорници. Погађање колико ће бити 

кола на паркингу је довело до помињања скоро невероватних цифара - 40, 50 (обично је број мањи од 10). Али 

ово је велики паркинг и популарно место нарочито зими, где долази пуно људи са крпљама или због 

нордијског скијања, тако да нас је то охрабрило да поменемо те велике бројеве. Е па могли смо слободно рећи 

и 5 кола јер бисмо исто толико пуно промашили као и са 50. Паркинг је био препун. Било је преко 200 кола, 

скоро за неповеровати.  

Сунце сија, из кола нам се чини да се може ићи 

и без јакне. Али дрвеће се толико љуља да 

просто не желимо да изађемо на тај ветар. 

Ипак дисциплиновано стављамо све зимске 

реквизите на нас и крећемо. Сви на стази имају 

пса, а већина има и крпље. Ми штрчимо. Ни 

крпљи ни пса. Удишемо пуним плућима (колико 

нам ветар дозвољава). У граду човек просто 

заборави колико је леп ваздух у планини. Зато 

треба често ићи да се присетиш. Снег је чист, 

бео. На стази нема леда па ни не стављамо 

крампоне за лед. Неће нам требати током целе 

стазе иако има неколико врло стрмих спустова 

и успона. Спустови нису проблем, поготово за 

нас који имамо штапове – дају нам илузију скијања. Врло брзо након поласка правимо паузу да поједемо ужину 

на сунцу. Кад се ветар утиша, на сунцу је толико топло да за моменат помислимо да скинемо јакне. Нови удар 

ветра нас брзо опомиње да је та наша мисао преурањена. Ветар ковитла и подиже снег у ваздух па имамо 

утисак да смо у пустињи. Једино је температура много нижа него што би требало да буде за пустињу. Још 

једном се заустављамо да нешто грицнемо, више да бисмо уживали у сунцу него што нам је потребан одмор. 

Место које смо одабрали није идеално. Чујемо како дрво изнад нас шкрипи чим има мало ветра. Гледамо горе 

и видимо да је дрво укљештено између грана другог дрвета и да га те гране једва задржавају да не склизне и 

падне. Брзо остављамо ту сунчану позицију и одлазимо даље од зоне неминовне катастрофе. Имамо добар 

темпо, нигде не можемо да се дуго зауставимо и седнемо јер је свуда снег. У једном тренутку у даљини поред 

стазе сам угледала нешто што у првом тренутку личи на осушену кору палог дрвета (чега има у изобиљу на 

скоро свим стазама у околини Калгарија) али како се приближавамо све више ми личи на животињско крзно. 

Кад смо дошли близу видимо да није реч о дрвету већ о остацима неке животиње са крзном на једној и 

сасушеним мишићима на другој страни. Призор је у исто време и узнемиравајући и фасцинирајући. Пошто 

већина није била за то да се задржавамо и истражујемо шта је то, остало је недокучено да ли је то била нека 

омања дивља животиња (дабар или нешто слично) или нечији кућни љубимац. 
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Последњи успон на стази води 

на широку чистину по којој чак и 

на најмирнијем дану увек брише 

ветар. Овог пута су удари ветра 

били такви да смо сви окренули 

леђа ветру и ишли уназад, како 

бисмо могли да помало дишемо 

и мало се спасемо од снега који 

се ношен јаким ветром забадао 

у лице попут иглица. Овај 

исцрпљујући део се пређе за око 

пет минута али се свима, како то 

обично бива у тренуцима велике 

нелагодности, чинило да је 

трајало много дуже. На паркингу 

је било сада много више кола 

него кад смо пошли. Људи и 

даље долазе иако се са југа 

навлаче црни облаци. Шетњу 

смо завршили на време. Седамо на клупу да попијемо чај и још један поглед на небо према југу нас уверава 

да је време да се иде кући. Све три табле на паркингу кажу да је стаза дуга 3,5км. Ми смо овог пута прешли 5 

км јер се по снегу и јаком ветру рачунају бенефицирани километри.   

 

Допуна:  

Од када је записан овај утисак па до данас доста се ствари што се тичу ове стазе променило а нешто је остало 

исто. Оно што је остало исто је невероватна лепота зиме у Брег Крику, снег који се дуго задржава чак и на 

гранама и светлуца на сунцу, освежавајући мирис хладноће који прочишћава плућа.  

Оно што се променило је изглед већине стаза јер је дошло до проширивања мреже стаза за разне употребе - 

за нордијско скијање, бициклизам, шетње са крпљама, вожњу бицикала са дебелим гумама. Као резултат тога 

овај крај - Западни Брег Крик, је имао преко 185000 посетилаца 2018 године, и преко 150км уређених стаза. 

Наравно, за све те људе потребан је и много већи паркинг, па та цифра из текста од око 200 возила сада дође 

помало смешна. Прилажем слику паркинга па можете и сами да видите колики је. И поред те (по нама 

превелике) урбанизације, због близине Калгарију, ово нам је и даље омиљено излетиште у току зиме, јер се од 

Калгарија стиже за нешто мало више од пола сата што је поготово битно у кратким зимским данима. 

Јелена Попржен 
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ИНЂИЈА ТРЕЈЛ, епизода 02. 

 

03. 03. 2020. Дан као створен за трчање, умерена температура, облачно и без јаког ветра. Утисци са 

прошлогодишњег трејла су углавном позитивни и похвални, што се види по одзиву тркача ове године. Инђија 

трејл је на добром путу да постане заштитни знак ПК „Железничар-Инђија“. 

Добра организација, богате окрепе, екипа Црвеног крста која брине о нама, расположени волонтери на 

контролним тачкама, медаље финишерима, медаље најбољима и, најбитнија ствар, стаза је невероватно 

добра и занимњива. 

Организатори су се заиста потрудили да стаза буде видно маркирана и прочишћена. Било је веома лепих и 

тешких предела, делова кроз шумицу, преко орања и блата, узбрдица, поред живописног јарковачког језера и 

финиша у прелепим Лејама. 

По завршетку трке уследио је најлепши део, сумирање утисака, размена искустава и дружење са 

истомишљеницима из целе земље. Све то уз укусан гулаш који су нам спремили домаћини. 

Рекреативно трчим годину и по дана а ово је био мој први трејл 

полумаратон. У завидној конуренцији успела сам да, на лично 

изненађење, будем другопласирана у женској категорији. Ово ће ми 

бити мотив да се за следећу годину још боље припремим. 

Поред сјајне трке, сервиране на почетку сезоне, у термину када 

календару фале овакви догађаји, Инђија трејл је испунио још једну 

своју сврху: Промовисао је трејл трчање у Инђији и указао 

љубитељима трчања у природи на Планинарски клуб „Железничар-

Инђија“, после чега је дошло до прилива нових, квалитетних 

чланова. Ја сам једна од њих и немам намеру да се зауставим само 

на овој трци. 

Слађана Јовановић 
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California Dreaming 
 

U ovim novim okolnostima, dok 

sedimo po kućama i čekamo da 

ponovo kročimo našim voljenim 

stazama, onako bezbrižno i u 

društvu, nema nam druge nego da 

gledajući slike ponovo doživimo 

sve one divne trenutke provedene 

putujući. U ovom vremenu gde se 

sve više radi od kuće, kupuje od 

kuće, vodim vas na putovanje od 

kuće. Pozivam vas na putovanje u 

Kaliforniju. Ostavićemo San 

Francisko, Los Anđeles i ostale 

gradove za neki drugi put. Ići ćemo 

putem Highway 1 koji ide obalom 

okeana. Uživaćemo u pogledu na 

stenovitu obalu o koju se 

neprekidno razbijaju talasi 

Pacifika, videćemo prelepe 

čemprese, a na kraju putovanja u 

nozdrvama će nam ostati miris 

mora.  

Ovo putovanje počinjemo u Santa 

Kruzu na oko 120 km južno od 

San Franciska. Santa Kruz ima 

oko 65000 stanovnika i poznati je 

univerzitetski grad. Zbog 

univerziteta i odličnih uslova za 

surfovanje (grad ima nadimak Surf 

City i spomenik surferu pored 

surferskog muzeja), grad vrvi od 

mladih ljudi i zaljubljenika u sport. 

Najlepši deo grada mi je šetalište 

uz obalu na ivici stena koje se 

strmo spuštaju u okean i večiti 

talasi koji se rabijaju uz obalu. Tu 

je naravno, omiljeno mesto za 

surfere koje je ponekad zbog 

njihovih odela teško razlikovati od 

foka. Uz stazu cveće koje podseća 

na naše cveće prkos i pošto je 

klima mediteranska (što znači 

savršena) sve je u cvatu čak i u 

decembru kada smo išli na ovaj 

put. Tanka jakna je sasvim 

dovoljna. Kakva razlika u odnosu 

na Kalgari gde smo u debelim 

perjanim jaknama od oktobra. 

Odmor na klupi uz obalu, dok 

gledamo u belinu talasa koji se 

razbijaju o stene za koje se 

grčevito drže čempresi da ne 

upadnu u okean. Poneki beli oblak 
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na plavom nebu, zvuk talasa i miris 

okeana, upotpunjuju ovu sliku od 

koje se ne bih nikad odvojila. Ali 

ovaj deo Kalifornije je pun prelepih 

predela pa nastavljamo put na jug 

prema Montereju i Karmelu. 

Ostajući verni našoj odluci da 

zaobilazimo gradove i budemo u 

prirodi preskočićemo odlazak u 

akvarijum u Montereju. Idemo na 

17-mile Drive.  

17-mile Drive je (kao što mu samo 

ime kaže dugačak 27 kilometara) 

kružni put koji prolazi pored svetski 

poznatog golf terena (Pebble 

Beach Golf Club), impozantnih 

kuća (može se reći i palata) i 

jednog od najfotografisanijeg 

drveta u Severnoj Americi - Lone 

Cypress - usamljeni čempres. 

Ovaj prepoznatljivi čempres 

odoleva jakim vetrovima već oko 

250 godina, uz svesrdnu pomoć 

kablova kojima je ojačan još pre 

65 godina. Ovom rutom godišnje 

prođe oko milion i po posetilaca. 

Srećom u decembru nije tolika 

gužva pa je time i uživanje veće. 

17-mile Drive ima 4 ulaza i svako 

ko tu ne živi plaća ulaznicu. Uz 

ulaznicu se dobije i mapa na kojoj 

su obeležena mesta gde vredi 

zastati. Na svakom mestu je mali 

parking, uz obaveznu tablu sa 

informacijama o tom stajalištu. Ko 

neće (ili se zasiti) od čitanja, 

jednostavno može samo da bez 

daha (od lepote i vetra) uživa u 

pogledu na okean, stene i talase. 

Ima tu i raznih ptica i foka čije se 

grupe mogu ponekad pre nanjušiti 

ili čuti nego videti. I opet sedimo tu 

na obali, omađijani pogledom na 

talase. Može zvučati dosadno i 

isto, tu su stene ili plaža i gledaš 

na talase koji se ili razbijaju o 

stene ili neumorno valjaju kamenje 

i pesak po plaži. Kao kad pričaš 

nekome ko ne planinari o jednom 

pa drugom pa trećem izletu gde si 

išao po stenama, nailazio na 

vodopad ili potok, a oni prokomentarišu, da opet si išao da gledaš vodu i kamen. Ali mi znamo, da je svaki kamen 

jedinstven, da si na toj planini uživao u najplavljem spomenku, a kod onog jezera si video najšareniju patku. Tako i 

ovo, svaka plaža i stena kod koje zastaneš da posmatraš vodu te podseća na nešto specifično i time postaje posebna. 

A uz sve to, zvuk talasa i miris okeana koji uvek osetiš postaje neraskidiva asocijacija na ovaj put i ovo uživanje.  
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Rano jutro u Karmelu probudi umetničku nit u svakom ko 

se tu zatekne. Lepota i neobičnost kuća, spokoj po 

ulicama, umirujući efekat mora, nije ni čudo da se oko 

60% stanovništva izjašnjava kao umetnici. U ovom mestu 

su živeli: Doris Dej, Ansel Adams, Džek London i sigurno 

najpoznatiji stanovnik (koje je bio i gradonačelnik mesta) 

Klint Istvud. Iako je teško odvojiti se od tako lepog mesta, 

zov nepoznatog je jači i idemo dalje putem Big Sur-a.  

Big Sur je deo obale u Kaliforniji koji se prostire od 

Karmela do San Simeona, gde se Santa Lucia planine 

obrušavaju u okean. Sve to stvara vrlo dramatične vidike u 

kojima se može uživati tokom vožnje od 117 kilometara. 

Ime je kombinacija engleske i španske reči i znači Veliki 

Jug. Iako godišnje ovde ima oko 5 miliona posetilaca, 

pristup turizmu je da ceo kraj ostane u što izvornijem 

obliku. Veoma je neobično da posle toliko gusto 

naseljenog dela oko San Franciska i puta gde skoro na 

svakom kilometru možete zastati bar na benzinskoj pumpi, 

kad se uđe u Big Sur prestaje prenatrpanost civilizacijom i 

pored toga što morate biti spremni sa dosta goriva, treba 

usput iskoristiti i svaku mogućnost koja se pruža za 

odlazak u WC. Ko pati od mučnine dok se vozi kolima 

treba dobro da se ramisli da li će krenuti ovim putem. 

Negde na početku Big Sur-a nailazimo na saobraćajni 

znak za duplu krivinu. Ispod njega napomena "sledećih 70 

milja". Ako vas mučnina u toku puta ne brine ove česte 

krivine pružaju spektakularne prizore. Put vodi preko 

nekoliko vrlo arhitektonsko interesantnih mostova. 

Najčešće fotografisan je Bixby Creek most, visok oko 80m 

koji je napravljen još 1932. godine. U Big Sur-u ima 

nekoliko parkova, neki sa izlazom na plažu. Htedosmo u jedan takav park i krenuli smo kolima od glavnog puta, nekim 

uzanim puteljkom kroz kanjon, gde kola mogu da se mimiođu samo kod specijalnih proširenja. Uskoro znak da put 

može da bude neprohodan usled poplave, i odmah iza okuke vidimo da to i jeste. Reka koja protiče dolinom kanjona 

se izlila. Nekoliko vozila je parkirano uz put, pretpostavljamo da su putnici nastavili odavde peške. Od pravca plaže 

dolazi džip i prolazi kroz vodu koja mu dolazi do polovine točkova. Mi imamo nizak auto i nismo voljni da rizikujemo pa 

se teška srca okrećemo i vraćamo istim uzanim putem. Glavnim putem dolazimo do vodopada koji se izliva direktno 

na plažu. Ovo je prvi put da vidimo tako nešto i prva asocijacija je da zaista liči na tuš. Kada do plaže dođe neki veliki 

talas vodopad se uliva direktno u okean. Neverovatan prizor za koji nisam pre ni mislila da postoji. Već smo primetili 

da kad krivine učestaju ograničenje brzine se smanji na nekih 15 milja na sat. Na jednom mestu, videli smo da se 

ograničenje smanjuje na 10 milja na sat, tu su krivine stvarno bile jezive, sa putem uz samu ivicu provalije. Bila sam 

presrećna što ovim delom puta vozimo po suvom i sunčanom vremenu. Kako je kad je kiša ili noć ne bih ni da mislim.  

Posle tog najkrivudavijeg dela, gotovo naprasno, put napušta obalu i ubrzo vozimo okruženi pitomim livadama. 

Približavamo se San Simeonu što je i kraj Big Sura. Na sat vremena odatle je i cilj našeg putovanja Pismo Beach, 

mestašce na obali od oko 8 hiljada stanovnika. Pored lepih šetališta uz obalu, ovde se nalazi i zimovnik monarh 

leptirova. Ovi lepi leptiri narandžaste boje sa crnim šarama na krilima dolaze iz naših krajeva (iz Kanade, zapadno od 

Stenovitih planina). Vole da se zakače na listove eukaliptusa i formiraju grozdove. U toku dana, kada je temperatura 

dovoljno visoka i kad ih ogreje sunce ovi grozdovi ožive i, jedan po jedan, leptiri rašire krila i odlaze u potragu za 

nektarom eukaliptusa. Volonteri iz društva za zaštitu monarh leptira su postavili teleskope kroz koje posmatramo ovo 

buđenje monarha. Kao kruna ovog izleta, na keju kod Pismo Beach-a uz nezaobilazne surfere, videli smo i jato delfina 

koji su nas zabavljali svojim vratolomijama.  

Hvala vam što ste mi pravili društvo na ovom putovanju po sećanjima i po prelepoj kalifornijskoj obali. Nadam se da će 

vas ovaj tekst i slike podstaći da nastavite ovo putovanje po internetu i pronađete još bolje opise ovih predela nego što 

sam ja mogla da vam dočaram.  

Uživajte u svim putovanjima makar oni bili i samo virtuelni! 

U zdravlje! 

Jelena Popržen 
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USPON NA PLANINU ATOS NA SVETOJ GORI 
 

Napisati nešto što već nije napisano o Svetoj Gori, Hilandaru i planini Atos je zaista nemoguće. Jedino se razlikuju 

utisci svakoga od nas ko je bio na ovom svetom mestu. Potrudiću se da u narednim redovima opišem neke svoje 

impresije poseta Svetoj Gori u prethodnih 5 godina, koliko idem organizovano sa planinarima. Naravno, moramo se 

malo dotaći i istorije ovog čarobnog mesta. 

Moj prvi odlazak sa planinarima je bio 2015. godine. Zajedno su nas vodili Slobodan Lalić Dele i Dragan Ćirić iz PSD 

Železničar iz Novog Sada. Narednih godina sam sam organizovao odlazak za planinare. Išli smo svake godine bar 

jednom. Neko će reći, zašto se vraćati na ista mesta svake godine? Možda i jesu u pravu kada to kažu, ali iako je put 

manje više sa sličnim detaljima, doživljaj i osećaj je svaki put drugačiji, i svaki za sebe jedinstven. No krenimo redom. 

Sveta Gora je jedan od duhovnih centara pravoslavnog sveta. Smeštena je na trećem najistočnijem prstu na 

poluostrvu Halkidiki. Dužine je oko 65 kilometara, širine od 7 do 12 kilometara. Pravac pružanja prsta je od severo-

zapada ka jugo-istoku. Bliže kontinentalnom delu Grčke, severo-zapadna strana je niže nadmorske visine sa 

bogatijom i plodnijom zemljom, a što se ide ka ivici prsta tlo se izdiže i završava se okomitim liticama svete planine 

Atos.  

Atos je planina i poluostrvo, koje u prevodu sa 

grčkog na srpski jezik znači Sveta Gora. Najviša 

tačka planine Atos je sam vrh planine koji se nalazi 

na nadmorskoj visini od 2.033 metara. Atos sa svih 

strana zapljuskuje Egejsko more. Po legendi 

Bogorodica je plovila sa Svetim apostolom 

Jovanom iz Jope u Kipar, kada ih je oluja prisilila 

da se usidre u blizini današnjeg manastira Iviron. 

Bogorodica je izašla na obalu, tada paganskog 

Atosa i zadivljena lepotom planine, blagoslovila je i 

zamolila svoga sina Isusa Hrista da je pretvori u 

njen vrt. Začuo se glas „Neka ovo mesto bude 

tvoje nasleđe i tvoj vrt, raj i nebo spasenja za one 

koji traže spasenje“. Od tog trenutka planina je 

posvećena kao vrt Majke Božije u koji nije 

dozvoljen pristup drugim ženama. Tako kaže 

legenda. 

Sa druge strane istorijske su činjenice da su pravoslavni monasi hodajući i propovedajući hrišćanstvo mnogo vremena 

provodili u celodnevnim molitvama i da su tražili osamljena prirodna skloništa. Svojom divljom i nepristupačnom 

prirodom Atos je često bio sklonište monasima pustinjacima, daleko od civilizacije i modernog sveta toga doba. Svaki 

monah je imao svoje prirodno ili ručno sagrađeno sklonište, keliju za molitve. Pošto je sve više bilo monaha na Atosu, 

963. godine monah Atanasije je u želji da okupi monahe oko sebe na jednom mestu i da se zajedno okrenu molitvama 

Gospodu, osnovao manastir Veliku Lavru. Ta godina se smatra za godinu formalnog osnivanja Svete Gore kao 

monaške zajednice. Mada se prvi put kao monaška zajednica spominje 885. godine u povelji cara Vasilija I koji je tada 

stavlja pod svoju zaštitu. 

Atos je danas sedište 20 pravoslavnih manastira i čini autonomnu državu pod grčkim suverenitetom. Samo je 

monasima dozvoljeno da žive na Svetoj Gori. Manastiri čine Sveštenu opštinu čije je administrativno sedište u Kareji. 

Sveta Gora je duhovno pod direktnom jurisdikcijom vaseljenskog patrijarha iz Carigrada. Pored manastira postoji i 12 

skitova, manjih monaških zajednica kao i preko 600 usamljenih monaških kelija širom poluostrva. Službeni jezik je 

grčki. Od 20 manastira, 17 manastira su grčki i po jedan je ruski (Pantelejmon), bugarski (Zograf), i srpski (Hilandar). 

Od 12 skitova, skitovi Prodromos i Laku su rumunski. 

Znajući o kakvoj se svetinji radi Svetu Goru posećuje mnogo vernika, prirodnjaka, ljubitelja istorije, umetnosti, kulture i 

tradicije. Na Svetoj Gori se mogu videti poslednji arheološki tragovi Vizantije.  

Među svima njima su i planinari. Neko na put krenu zbog manastira Hilandar koji zaista treba posetiti, neko kao vernik, 

neko iz poštovanja prema tradiciji, neko da bi se popeo na vrh planine Atos kao ljubitelj prirode. Koji god da je motiv u 

pitanju, moramo poštovati pravila koja su strogo propisana i važe na celoj teritoriji Svete Gore.  

Da biste uopšte došli na Svetu Goru morate imati blagoslov za ulazak u Svetu Goru. Dobijate je tako što pišete molbu 

za ulazak jednom od 20 manastira. Danas je to najčešće putem e-maila. Svaki manastir razmatra zahtev i odobrava 

ulazak tako što vas obavesti o dozvoli, terminu i broju vernika koji prima na noćenje i boravak u manastiru. U luci 

Uranopoli se podiže diamontarion, pismeno odobrenje za ulazak u Svetu Goru. Sa tim odobrenjem, važećim pasošem 

i kupljenom brodskom kartom možete ući na tlo Svete Gore. 
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Osnovne stvari koje treba znati su da u Svetu Goru mogu ući samo muškarci, stariji od 12 godina. Cele godine se 

posti, nekada na ulju, nekada na vodi. Zabranjeno je unošenje i konzumiranje mrsne hrane. Svi manastiri uglavnom 

su otvoreni od izlaska do zalaska sunca. Vernici se mole da nose garderobu zatvorenijih boja, dugih nogavica i dugih 

rukava. Ne smete hodati bosi van svojih kelija ili soba. Takođe je zabranjeno kupanje u moru. U svaki manastir u koji 

dođete budete dočekani, počašćeni ratlukom, vodom, kafom, i cipurom (grčkom rakijom), te smešteni u sobe. Morate 

poštovati njihov dnevni raspored molitvi i perioda za odmor da budete što tiši. U svakom manastiru postoje dva 

obroka, ručak ujutru nakon jutarnje molitve i večera nakon večernje molitve. Radni dan monasima počinje u 2 sata 

ujutru jutarnjom molitvom koja traje otprilike do 7 sati, nakon toga sledi ručak, i odlazak na redovne radne obaveze 

počev od 8 sati. Oko tri sata popodne monasi se povlače u svoje kelije na popodnevni odmor. Nakon toga u 5 sati je 

večernja služba, nakon službe je večera i do 8 sati uveče svi se povlače u svoje kelije na odmor i spavanje. U svakom 

manastiru od svih vernika i monaha se zahteva poštovanje kučnog reda i mira. Svakodnevni život monaha u 

Hilandaru se odvija po tipiku koji je sastavio Sveti Sava. 

Za blagoslov za ulazak u Svetu Goru piše se početkom godine, jer se manastirski kapaciteti poseta popune jako brzo. 

Tako je i sa našim Hilandarom. Pisao sam im uoči Božića i u roku od 15 dana sam dobio blagoslov. Tražite u molbi 

određen datum kada biste došli i za tačan broj ljudi koje dovodite. Manastir vam odgovori da li može kada ste tražili, 

pa ako to nije slučaj, ponude vam drugi datum kada vas mogu primiti. Na vama je da to prihvatite ili ne. 15 dana pre 

polaska dostavljate konačan spisak putnika sa imenom, prezimenom i brojem pasoša, jer mnogi odustaju pa druge 

ubacite na spisak, te je zbog toga spisak sa imenima bitno poslati 15 dana pred put, jer za te osobe koje ste naveli, 

služba manastira u svetogorsku policiju u luci Uranopoli šalje odobrenje da mogu da vam izdaju diamontarion, 

svetogorsku vizu za ulazak na tlo Svete Gore. 

Hodočasnici Svetu Goru posećuju cele godine, ali je najveći broj njih tamo u prolećnim i letnjim mesecima. Mi svake 

godine idemo u terminima od juna do avgusta kada je dan najduži i vreme najstabilnije. Po predanju prvi je Svetu 

Goru i vrh planine Atos popeo Sveti Sava 1195. godine. Možemo ga smatrati za prvog planinara u Srbiji.  

Svi monasi Svete Gore i Grčke imaju duhovnu 

obavezu da se jednom u životu popnu na vrh 

Atosa. Na samom vrhu se nalazi kapela i pored 

nje je krst. Na mestu gde je krst, po legendi, 

Bogorodica se pojavila na vrhu Atosa, porušila 

Zevsov hram koji je bio na vrhu, postavila krst i 

od tada do danas monasi posećuju to mesto. 

Pokloniti se mestu gde se Bogorodica pojavila je 

nesto najsvetije u životu svakom monahu. Da se 

tokom godine monasi ne bi penjali na vrh kada ko 

hoće ili može, određeno je da se svi 

organizovano u najvećem broju do vrha penju u 

avgustu, na Preobraženje 19. avgusta.  

Mnogi koji godinama idu na Svetu Goru i Atos kažu da je uspon na vrh Atosa na Preobraženje, kada idu i monasi, 

poseban događaj i doživljaj. U želji da to doživimo, tražio sam blagoslov za 4 osobe za taj termin i konačno posle par 

godina, dobio dozvolu da u Hilandar uđemo u tom terminu. Našoj sreći nije bilo kraja. 4 planinara su se pripremali za 

ovaj uspon i fizički i duhovno kroz post. 

Na put smo krenuli 16. avgusta u 5,00 sati ujutru. Po izuzetno lepom vremenu smo putovali kroz Srbiju i Makedoniju 

do Grčke i luke Uranopoli, odakle svi ulaze u Svetu Goru. Sam put je dugačak 870 kilometara, i sa granicama i dve 

kraće pauze pređe se za nekih desetak sati. Odseli smo kod starog znanca i prijatelja iz Grčke u pansionu Stelios. 

Izuzetno komforan, povoljan, na 5 minuta od plaže, jako nam odgovara. Jer nakon puta i sedenja, kupanje u moru je 

kao dobra hidroterapija. Tako je i bilo, po dolasku u pansion Stelios, brzo smo se raspakovali te sjurili do mora i uživali 

u kupanju dobrih sat vremena. Po povratku u apartman, tuširanja i kraćeg odmora, prošetali smo po Uranopoliju. 

Uranopoli je mali ribarski gradić i predstavlja zadnju turističku lokaciju i granicu prema Svetoj Gori. Ujedno je i početno 

polazište za sve one koji se odluče da posete neki od svetogorskih manastira. U Uranopoliju cveta verski turizam sa 

nizom prodavnica koje prodaju sve što vam na pamet može pasti, a vezano je za pravoslavnu veru. Nekada je i 

Uranopoli bio deo teritorije Svete Gore, ali je danas poslednja luka pored Jerisosa, u koju se ulazi u Svetu Goru. 

Preko ove luke se unosi bukvalno sve što se unosi na teritoriju Svete Gore za potrebe manastira i monaških 

zajednica. Naravno tu su i nezaobilazne taverne gde možete da se okrepite pored mora. To smo i uradili kod naše 

prijateljice, grkinje Meni u njenoj taverni Meneis Gia cafeu, koji se nalazi desno od šaltera gde se kupuju karte za 

brod. Ugodna atmosfera, sjajna hrana, šum talasa, pogled na luku sa starom kulom i mir koji vam pruža ovaj gradić su  

zaista prijatni za celo telo nakon dolaska iz užurbanih gradova punih ljudi i buke, kakav je Novi Sad. Nakon večere 

smo se prošetali nekih sat vremena i vratili u pansion Stelios. 
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Narednog jutra smo ustali u 5 sati i otišli do šaltera gde se podižu svetogorske vize. Bila je velika gužva jer se na tom 

šalteru podižu vize za ulazak na teritoriju cele Svete Gore. Tu najpre imate pasošku kontrolu od strane policije, 

kontrolu spiskova koje dostave manastiri, plaćanje vize, diamontariona po ceni od 25 evra i izdavanje istog. Vratili smo 

se do Steliosa, doručkovali, prepakovali, te višak stvari ostavili u automobil. Oko pola 9 krećemo nazad u luku. 

Automobil ostavljamo kod naše zemljakinje Dragice i njenog supruga Sinodisa, koji nas uvek rado ugoste i popričaju 

sa nama o dešavanjima u domovini. Inače oni imaju svoj maslinjak i prave vrhunsko hladno ceđeno maslinovo ulje po 

recepturi Sinodisove porodice. Kada znate da je domaće, da je receptura i tradicija ceđenja maslinovog ulja njihova 

tradicija stara par stotina godina, ne pitate koliko košta, nego se dogovorite oko količine ulja koje nosite kući, sebi i 

prijateljima. Po dolasku u luku, sedamo kod Meni na još jednu kafu. Ona nam je rezervisala i preuzela brodske karte, 

koje joj plaćamo, preuzimamo ih i polako stavljamo rančeve na leđa i krećemo ka brodu. 

Brod iz luke polazi u 9.45. Na ulasku u brod opet imamo kontrolu svetogorske policije koja kontroliše podatke sa 

diamontariona, pasoša i da li imamo karte. Stvari ostavljamo na palubi broda i penjemo se do kabina da bismo mogli 

da uživamo u plovidbi i pogledu na more i obale Svete Gore sa svetogorskim manastirima. Na samoj palubi, pored 

stvari od putnika, možete videti kamione sa građevinskim materijalima, senom za domaće životinje, dostavne kombije 

za hranu, gorivo, kao i pakete koje vernici nose kao prilog u manastire i skitove. Bukvalno sve što ulazi i što se unese 

u Svetu Goru unese se preko ovog broda. Postoji i kopneni put, ali se koristi samo u slučaju krajnje nužde kada su 

jake zime i jako nevreme na moru, koje može da potraje, pa brodovi ne mogu da plove. 

Brod lagano ploveći, praćen jatima galebova, ulazi u teritorijalne vode Svete Gore. Privatni i turistički brodovi smeju 

obali prići na nekih 200 metara od obale i dalje ne. Samu obalu često patrolnim čamcima obilazi policija. U toku dana 

imate jedan ili dva polaska i povratka brodova kojima se ide iz manastira u manastir i to je sve. Svaki manastir i skit 

uglavnom imaju svoje pristanišne dokove, ali brod ne staje kod svih. Nakon 15 minuta plovidbe već možete videti 

obalu i građevine koje su na teritoriji Svete Gore. Kopnena teritorija Svete Gore je odvojena jednom pravom 

graničnom linijom, koja preseca celo poluostrvo od severo-istočne obale i Jerisosa do jugo-zapadne obale i 

Uranopolija i koju lepo  možete videti sa broda. Ona deli teritoriju trećeg prsta na onu koja pripada kao autonomna 

oblast Svetoj Gori i onu drugu koja ostaje u Grčkoj. Ta linija je granica između duhovnog i svetovnog, između starog i 

modernog, između vekova iz prošlosti i onoga što nam današnjica servira. Kao da ulazite u neki drugi čarobni svet 

pun mira, molitve, istorije, tradicije. Sveta zemlja po kojoj su hodili toliki sveti ljudi, vladari, kraljevi, carevi, osvajači, 

gusari i ko sve ne, ali koja je odolela svim nedaćama i ostala je kao takva stub pravoslavne religije. Duhovnost i 

prelepa energija se oseća iz svakog kamena, iz svake kelije, skita, manastira. Molitva Bogu koja traje neprekidno 

vekovima.  

Manastir Hilandar ima dve luke, staru luku arsanu (pristanište) u zalivu Hrusija koja je od manastira udaljena 2,5 

kilometra i korištena je vekovima. Do nje se dolazi iz luke Jerisos. Zbog čestih bura, nestabilnih vremenskih prilika i 

jakih morskih struja na severo-istočnoj obali Atosa, danas se koristi najviše luka Jovanjica na jugo-zapadnoj obali koja 

je od manastira udaljena 15 kilometara. Jovanjica ima status kelije u kojoj boravi bar jedan monah. Do nedavno je u 

njoj boravio monah Jovan Hilandarac, najstariji monah Svete Gore, baštovan, jedan od najpoštovanijih monaha u 

poslednje vreme. Upokojio se u 104. godini života.  

Manastir Hilandar je sagrađen u jedanaestom 

veku. Sagradio ga je grčki monah Georgije 

Hilandario, po kom manastir i nosi ime. Prvog juna 

1198. godine vizantijski car Aleksije III Anđeo je 

odobrio srpskom velikom županu Stefanu Nemanji 

i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama 

Hilandariona, kog su pljačkaši zapalili i opljačkali u 

međuvremenu, podignu novi manastir Svete Gore, 

srpski manastir Hilandar. U hijerarhiji Svete Gore 

Hilandar je na četvrtom mestu po značaju. Pirg 

Svetog Đorđa i spoljni odbrambeni zidovi prema 

jugu i zapadu su deo najstarijeg Hilandara koji je 

sagradio Georgije Hilandario. Sveti Sava se 

zamonašio 1191. godine i od tada je mnogo toga uradio na osamostaljivanju Srpske pravoslavne crkve. Posmatrano 

spolja, manastir Hilandar ima izgled srednjovekovnog utvrđenja. Bedemi manastira su visoki i do 30 metara, spoljni 

zidovi su u proseku dugački 140 metara i okružuju površinu koja je široka oko 75 metara. Kao i drugi manastiri, ovako 

utvrđen je morao biti jer je bio često na meti gusara i pljačkaških pohoda. Krstaški pohodi i Osmanlije su u više 

navrata pljačkali i palili manastire Svete Gore. Stefan Nemanja, Sveti Sava, kralj Stefan Uroš I, kralj Milutin, car Dušan 

su mnogo doprineli na izgradnji danas nama znanog manastira. Manastir su za vreme turske vladavine pomagali ruski 

carevi  i moldavski  kneževi.  Naročito  su  značajni  za  pomoć  Hilandaru i  Svetoj Gori u  ovom periodu  bili delovanje 
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Angeline Branković, koja je preko ruskog cara tražila zaštitu manastira kod sultana, što je i uspela. I naredni ruski 

carevi su se starali o Hilandaru.  Nakon velikog požara u Hilandaru 1722. godine i potom pada Pećke patrijaršije 

opada broj srpskih monaha u manastiru. Jedan ruski hodočasnik 1745. godine beleži da Hilandarom rukovode Bugari 

i da oni čine većinu kaluđera. 1896. godine kralj Aleksandar Obrenović posećuje manastir, koji dobija veliku 

materijalnu pomoć. Srpski monasi pristižu u sve većem broju, tako da uprava Hilandara ubrzo ponovo prelazi u srpske 

ruke. Značajan je i uticaj Petra I Karađorđevića koji je bio veliki donator i ktitor manastira. U noći između 3. i 4.marta 

2004. godine, u manastiru je izbio požar koji je poprimio katastrofalne razmere. Izgorelo je više od polovine korisne 

površine manastirskog zdanja. 

Nakon 45 minuta brod pristaje do manastirske luke 

Jovanjica. Nakon iskrcavanja sa broda tu nas 

čekaju kombiji manastira Hilandar koji nas 

prebacuju na drugu obalu i do samog manastira 

Hilandar. Dok se sa jedne obale i nivoa mora 

penjete ka prevoju, u daljini možete videti sam vrh 

planine Atos i nepregledne maslinjake. Ceo put od 

obale do Hilandara sa zemljom i maslinama 

pripada manastiru Hilandar. Po dolasku u manastir 

gostoprimnici nas odvode u gostoprimnicu da nas 

upoznaju sa pravilima boravka u manastiru, 

rasporedu službi, i rasporedu za sobe. Tu smo se 

okrepili manastirskom cipurom, ratlukom, vodom i 

kafom. Zaista nam je i prijalo to okrepljenje jer je napolju temperatura bila oko 36 stepeni. Nakon okrepljenja i 

smeštaja po sobama, krećemo put stare luke gde uz put moje saputnike upoznajem sa krstom Cara Dušana, česmom 

kralja Aleksandra I, obilazimo šumu čempresa koju je on zasadio, maslinu Svetoga Save, pirg (kulu osmatračnicu) 

kralja Milutina sa čijeg se vrha pruža nestvaran pogled na okolinu, hilandarske vinograde i more, manastir Svetog 

Vasilija i staru luku. Nakon šetnje od 2,5 sata vraćamo se u našu sobu, gda nakon kraćeg odmora odlazimo na 

večernju službu i večeru. Nakon večere smo se vratili u crkvu i celivali relikvije, koju monasi iznesu da ih posetioci 

manastira vide. To je običaj u svim svetogorskim manastirima. Nakon toga smo se povukli u sobe i odmor. 

U samom manastiru i njegovoj okolini imate zaista mnoge svetinje. Posvetiti svakoj pažnju ovde bi bio obiman posao i 

istaći ću samo neke koje su na mene ostavile utisak. Portarnica koja se nalazi na ulazu kapija manastira je jedan mali 

objekat, gde svi hodočasnici ostavljaju svoje poruke za molitve, priloge, dobijaju informacije o dolascima i odlascima 

brodova, kombija, o vremenu, putevima do drugih manastira itd. Otac Nikolaj par godina i više nego uspešno 

organizuje monahe za sve poslove oko prijema i ispraćaja hodočasnika i gostiju manastira. Ljubazan, vredan, mudar, 

sa neiscrpnom energijom. U centru manastirskog zdanja je naravno crkva koju je sazidao kralj Milutin, a koja se širila 

za vreme cara Lazara spoljnom pripratom. Pored ikonostasa, ikone Bogorodice Trojeručice, groba gde je bio 

sahranjen Sveti Simeon, na mene je najveći utisak ostavila jedina autentična ikona kosovskog junaka Miloša Obilića, 

koja je oslikana par godina nakon njegove pogibije. Na samoj crkvi su grbovi kneza Lazara i dinastije Nemanjića. Dah 

oduzima vinova loza koja je po predanju nikla iz groba Svetog Simeona i čije plodove daju parovima koja ne mogu da 

imaju porod. Mnoga su svedočenja da je parovima koji su čvrsto verovali, darovala porod. Tu je i pirg Svetog Save, 

bunar Svetog Save, biblioteka. Trpezarija za ručavanje iz 1293. godine je naročito lep deo Hilandara, i sazidao ju je 

kralj Milutin. Rana jutarnja molitva ostavlja jak utisak, gde miris tamjana, svetlost sveća i molitve monaha upotpunjuju 

sveukupan utisak. 

Treba napomenuti da je Srbija pored svoje carske lavre Hilandara izgradila manastire Simonopetru, Grigorijat, Svetog 

Pavla gde se nekoliko vekova služilo na srpskom jeziku. Manastir Svetog Pavla iz temelja je podigao despot Đurađ 

Branković, a njegova ćerka sultanija Mara je bila veliki ktitor manastira. Sve do 1744. godine manastir je bio srpski, ali 

je gubitkom bratstva pripao Grcima. Dok je manastir Svetog Pavla bio srpski i skit Svete Ane kao najstariji svetogorski 

skit je bio srpski, jer se nalazi pod upravom manastira Svetog Pavla. Tih godina je i Hilandar pripao Bugarima. Pravilo 

je da čim broj monaha padne ispod 5 da manastir pripada Grcima, ali se često puta u istoriji nije primenilo zbog 

zasluga određenih manastira svetogorskoj zajednici. U doba pustošenja i gladi na Svetoj Gori, manastir Hilandar je 

bio taj koji je proizvodio hranu i hranio maltene sve svetogorske manastire. Sveti Sava je u svoje vreme naročito bio 

veliki ktitor i graditelj na teritoriji cele Svete Gore. 

Narednog jutra smo ustali na jutarnju službu. Neki posetioci idu na službu od 2 ujutru, a neki od 5. Kada krenete na 

službu sa sobom iz sobe iznosite i sve svoje stvari, ostavljate je kod portarnice i idete na službu. Po završetku službe 

je ručak. U 10,15 hilandarski kombiji nas ponovo odvoze do luke Jovanjica, gde čekamo brod koji nas vozi do luke 

Dafni, gde presedamo na drugi brod koji nas vozi do luke skita Svete Ane, odakle smo planirali naš uspon na vrh 

planine Atos.  Ukupan put  od nivoa  mora do  vrha je  dugačak 10,3 kilometra, ali se prelazi za nekih 7 do 9 sati hoda,  
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zbog visinske razlike od 2.033 metra, početnih stepenica kojih ima sve do 

nadmorske visine od nekih 450 metara, jakog sunca i tereta koji nosite na 

leđima. Brod u luku Svete Ane nas je iskrcao negde oko 13,30. Jako sunce, 

stepenice i teret su nas naterale na lagan hod do prve stanice za odmor, koja 

se nalazi na 300 metara nadmorske visine, skit Svete Ane. Uz put na dva 

mesta postoji česma sa vodom. U skitu Svete Ane zastajemo na pola sata, da 

se dogovorimo sa monasima oko ostavljanja viška stvari, noćenja u povratku i 

okrepljenja. Pogled sa terase skita Svete Ane ostavlja bez daha, vidite obalu, 

more, i celu istočnu obalu Sitonije. Nakon dopunjavanja zaliha vode 

nastavljamo dalje. Naredni predah pravimo kod krsta koji se nalazi na 

nadmorskoj visini od 720 metara. Nakon par minuta odmora idemo još nekih 

pola sata do raskrnice kod koje postoji izvor sveže vode. Nalazi se na 

nadmorskoj visini od oko 800 metara. Tu svi zastanu da večeraju pre zalaska 

sunca. Tu se sa našom stazom ukršta i staza koja ide od manastira Velike 

Lavre, odakle je takođe moguće krenuti na uspon što smo u dva navrata i činili 

prethodnih godina. Duža je od naše za nekih 8 kilometara, ali blaža za uspon 

pa je mnogi biraju kao izbor za uspon na Atos. Nakon odmora od pola sata 

nastavljamo dalje, kroz pojas niskog rastinja i blagog sipara. Pogledi na more i 

zalazak sunca nas ostavljaju bez daha. Na nekih 1000 metara nadmorske 

visine ulazimo u pojas pod borovom šumom gde je hodanje bez sipara bilo kudikamo prijatnije. A i bilo je osetno 

hladnije. Polako je padao mrak. Hodamo izuzetno lepom stazom. Na 1400 metara izlazimo iz pojasa sume na jednu 

livadu. Čeone lampe su odavno na glavama. Za nekih pola sata ćemo stići do kapele Panagija koja se nalazi na 1500 

metara.  

Tada sam se zapitao nešto, pa gde su svi monasi i vernici koji su krenuli na vrh na Preobraženje? I tada sam shvatio, 

mi kasnimo ceo jedan dan ili pola dana sa usponom. U 18,00 sati tog dana litija sa vernicima je krenula od Panagije 

ka vrhu Atosa, noseći ikonu Presvete Bogorodice, gde će na samom vrhu svi učestvovati na celovečernjoj i noćnoj 

službi. Mi smo praktično kasnili za tu povorku nekih 4 sata. Žao mi je što to nismo sve videli i doživeli, ali sa druge 

strane smo bar u usponu izbegli veliku gužvu. A kolika je gužva bila shvatio sam po broju vernika koji su ostali u i oko 

Panagije, ne želeći da noć provedu na otvorenom na toj visini. Prethodno jutro na Panagiji je izmerena temperatura od 

samo 2 stepena, iako je bio 18. avgust. Planina je to. Moji drugari noć provode zajedno na krovu jednog 

improvizovanog ravnog betonskog objekta, dok ja ulazim u Panagiju i tamo sačekujem jutro. Neposredno pre Panagije 

nas je trčećim korakom obišao jedan grčki vernik koji je na grudima nosio poveću uramljenu ikonu Bogorodice. I on je 

ko kanda malo zakasnio, pa je trčao da stigne povorku. 

U samoj Panagiji u prvoj prostoriji postoji bunar sa vodom. Tu sam se presvukao, malo okrepio i ušao u narednu 

prostoriju sa malim ikonostasom na kom su gorela 2 kandila. To je bio jedini izvor svetlosti. U polukrugu zidova te 

prostorije se nalazi nekih 15tak stolica. Seo sam na jednu u želji da tu provedem noć. I dok sam sedeo u tišini, sveže 

presvučen i nahranjen, polako toneći u san, čuo sam da neko drhtanje. Uzdasi i udaranje zuba u zube su se jasno 

čuli. Napolju je bilo možda nekih 7 stepeni celzijusa, u samoj kapeli ipak malo toplije, ali se drhtanje jasno čulo. 

Postajalo je sve glasnije. Ustao sam i na trećoj stolici od mene sam primetio osobu koja drhti. Bio je to onaj isti vernik 

koji me je nepunih pola sata pre obišao trčećim korakom. Bio je to visok i mršav mladić od nekih svojih 30tak godina. 

Na sebi je imao samo jednu šuškavu jaknu koja je bila natopljena znojem i ništa više. Pitao sam ga da li ima nešto da 

presvuče, da se zgreje. Odgovorio mi je da nema. Izvadio sam neku majicu i duks koji su mi preostali suvi za povratak 

sa vrha. Dao sam mu to da obuče jer bi u protivnom do jutra navukao sigurno neku prehladu ili i upalu pluća. Ponudio 

sam mu neke semenke i povrće da jede. Uskoro mu je bilo bolje. Zaspao je na toj stolici kao beba. 

Ja sam seo na moju stolicu u nadi da će mi se desiti isto, da usnim i malo odmorim. Oko same Panagije na ravnim 

delovima od gužve nije bilo mesta za vreću i podmetač, pa sam zbog toga odlučio da ostanem u kapeli na stolici. Par 

njih koji su se mučili da usne, izašli su napolje, doneli neke tanke daske  od metar duzine, po 2 komada, legli na to na 

pod i uskoro utonuli u san. Videvši mudrost mojih „cimera“, izašao sam napolje, našao dve iste daske, vratio se 

unutra, složio ih na pod, tik do ikonostasa, legao na daske na leđa, stavio ranac ispod glave i uskoro se više ničega 

nisam sećao.  Razbudio sam  se oko 3 sata ujutru kada smo se dogovorili da krenemo na vrh, da bismo stigli gore pre  

izlaska sunca. Uredno sam spakovao stvari, pokupio moj improvizovani krevet i izneo ga napolje. Ranac sam ostavio 

kod mojih drugara. Uzeli smo čeone lampe, štapove, nešto hrane i vode i krenuli ka vrhu. Bilo je prohladno, svega par 

stepeni iznad nule, sa laganim povetarcem.  

Tada mi se desio neverovatan trenutak. Nama u susret je počela da pristiže reka ljudi sa čeonim lampama na 

glavama, koja je sa vrha nakon završene jutarnje liturgije krenula ka Panagiji. Od Panagije do vrha vodi krivudava 

serpentinska staza preko livade koja ima mnogo stene i kamena. Videti tu krivudavu reku ljudi, te stotine čeonih lampi  
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koje se spuštaju sa vrha kao neka velika svetleća krivudava zmija, je bilo nešto neverovatno. Nestvarno. U toj koloni 

koja nam je dolazila u susret bilo je Grka, Rumuna, Srba, Bugara, Rumuna, Ukrajinaca, Gruzijaca, Rusa. Srba je bilo 

iz svih krajeva gde Srbi kao narod žive, jer smo se prilikom pozdrava često čestitajući im na usponu raspitali odakle 

su. Svega tu čovek može da vidi, od spremnih do nespremnih, od onih koji su išli bosi ili u papučama do nas u 

gojzericama, mladih i starih, premorenih i odmornih. I bez obzira u kakvom im je stanju bilo telo, na licima im se čitala 

sreća i lepa energija. I sudarajući se sa svima njima na stazi, pozdravljajući ih na par jezika, jer je pozdraviti nekoga 

ko je krenuo sa vrha bila čast i poštovanje, stigosmo do vrha tiho i neprimetno. Bili smo pod utiskom celog prizora. 

Iako je reka ljudi odavno bila na stazi, na samom vrhu je bilo još bar 200 ljudi.  

Tu smo se malo okrepili i sačekali izlazak sunca. Prizori izlaska sunca nas svake godine ostavi bez daha. Senka 

Atosa u moru koju sunce pravi, pogled sa vrha na celu Svetu Goru, na more, na sve te radosne ljude koji su na vrhu, 

je iskustvo zbog kog iznova i iznova dolazim na Atos. Na samom vrhu je krst, na mestu gde se po predanju pojavila 

Bogorodica, kao i mala novosagrađena kapela u kojoj se tu noć služila noćna liturgija. Udahnuti tu energiju, taj 

trenutak, je vredan napora. Većina monaha jednom u životu izađe na vrh, a to je za njih na neki način vrhunac nekog 

njihovog verovanja, neke duhovne snage, jer su se poklonili mestu gde se pojavila Presveta Majka Bogorodica. Videti 

tu sreću na njihovim licima je neopisiva čast, sreća i zadovoljstvo. 

Nakon fotografisanja, i nekih sat vremena provedenih na vrhu, krećemo 

nazad ka Panagiji u koju stižemo za nekih sat i po. Tamo se delio ručak za 

sve hodočasnike koji su tu bili. Panagija je pod starateljstvom Velike Lavre, 

koja i vodi računa o svim detaljima ovog hodočasničkog uspona. Nakon 

ručka i kratkog odmora krećemo dalje. Išli smo onom istom stazom po kojoj 

smo hodili samo dan ranije. I iako se ide niz brdo, umorni i pod teretom, tu 

se dešavaju najčešće povrede. Nekima su od hodočasnika otpali đonovi sa 

cipela, dok su mnogi sedeli pored staze jer su ih bolele noge. Umor učini 

svoje. Mi smo bezbedni, dobro opremljeni stigli do raskrsnice i izvora gde 

smo prethodno veče pravili dužu pauzu, za nekih 3 sata. Tu smo sreli neke 

monahe iz Srbije sa kojima smo popričali o njihovom utisku uspona, jer im 

je bio prvi put. Svi su rekli, vratiće se ponovo. 

U skit Svete Ane smo stigli za dodatnih blizu 2 sata hoda. Poslednjih sat 

vremena hoda kada smo naišli na stepenice, su bili kao šlag na tortu za lep 

umor. Stigavši u skit Svete Ane, smestili smo se u sobe, istuširali se, otišli 

na liturgiju, večerali, i uživali u zalasku sunca. Tu smo iz Hilandara sreli 

monahe i monaha Nikolaja, koji su došli u skit da to veče i u toku noći 

učestvuju u molitvi i ceremoniji monašenja jednog našeg iskušenika. To 

nam je zaista bila jedinstvena prilika da učestvujemo u jednom tako retkom 

događaju.  

Većina hodočasnika koji su primljeni na prenoćište je ubrzo po povratku u 

sobe zaspala. Neki su imali grčeve u mišićima, neki žuljeve, neki bol u 

prstima nogu, leđima, ramenima, rukama. Neke je bolelo celo telo. Ali svi 

su bili ispunjeni i zadovoljni. Ujutru nakon molitve i doručka smo se 

spakovali i krenuli iz skita Svete Ane ka luci i obali mora. Tu smo se ukrcali na brod ponovo do luke Dafni, gde smo se 

preseli na brod za Uranopoli. Moja ekipa se zavukla u hlad kabina koje su bile blago klimatizovane i kroz prozor uživali 

u pogledima na krajolik obala Svete Gore. Oko 14,45 stižemo u Uranopoli, na brzinu se pakujemo u automobil i 

krećemo za Novi Sad u koji smo stigli negde oko 2 sata iza ponoći. 

Šta reći na kraju. Svaki odlazak na Svetu Goru je priča i doživljaj za sebe. Put traje 5 dana, sa prvim noćenjem u 

Uranopoliju, drugim u Hilandaru, trećim na vrhu, četvrtim u skitu Svete Ane. Put je ukupne dužine do 1900 km. Cena 

koštanja ovakvog jednog puta je od 140 do 160 evra, što zavisi od vrste privatnog prevoza kojim se ide. Može biti i 50 

evra skuplje ako koristite usluge prevoza turističkih agencija. U cenu su uključeni trošak puta, putarina, noćenja u 

Uranopoliju, cena svetogorske vize, cena brodskih karata, međunarodno putno osiguranje za planinare. Ako idete za 

Veliku Lavru, trošak puta iz Dafni do Kareje, autobuske karte je 3,5 evra a cena taksi prevoza od Kareje do Velike 

Lavre je 8 evra. I to je to. Šta ćete vi potrošiti u tavernama, u manastirima na kupovinu relikvija to je vaša lična stvar. 

Zaista želim da pozovem sve vernike i ljubitelje Svete Gore da bar jednom posete ovu svetu zemlju. Nadam se da 

ćete iz ovog teksta naći motiv i smernice da krenete na put. Ako vam treba pomoć i neki savet, stojim na 

raspolaganju. Ako već nemate snage da se samoorganizujete, priključite nam se u nekom narednom periodu, na 

nekom novom hodočašću na koje idemo na leto ove gordine. 

I videćete, podelićete sa mnom viđenje i stav da se Svetoj Gori vredi vraćati iz godine u godinu. 

Goran Zubić 
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70 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ИНЂИЈИ 
 

ПРОЛОГ 

Прва половина 20 века. 1924. година. 12 септембар. У градској кући на Тргу Слободе у Новом Саду, одржана 

је оснивачка скупштина Планинарског друштва "Фрушка гора". Иако 

ће у историји покрета тај датум бити уписан као први званични 

почетак планинарства, Војвођанима овај вид рекреације ни пре тога 

није био стран. Фрушка гора и Вршачки брег су викендима били 

друга кућа многобројним шетачима и излетницима и они нису 

имали ништа против да, кад су већ ту, буду организовани у 

подружницама које ће даље ширити и развијати новосадску 

иницијативу. Довољно је било да неко тог петка давне 1924. године 

у својој башти идеја и планова посади семе планинарства а за 

остало се постарала Кошава која се дигла са Дунава и у наредних 

неколико година разасула семе у преко 50 места у Војводини. 

Једно од тих места била је и Инђија, у чијем је врту, 14. јуна 1928., изникла и брзо израсла подружницу 

Планинарског друштва "Фрушка гора". Кажу оскудни и ретки списи из тог времена, да је инђијски огранак био 

"једна од врло агилних и најуреднијих подружница", те да су оснивач Сава Јанковић, инђијски први књижар и 

штампар, Ђорђе Војновић и њихови истомишљеници - Срби и Немци, 

пропагирали код грађанства "планинарство и туризам у ширем 

смислу тих речи“. Појам "туризам" ће прогањати планинарски покрет 

све до данашњих дана али без те компоненте, без те нити у коренима 

планинарства, тешко да би оно могло опстати до данашњих дана. И 

не само то, наши планинарски преци су већ у тим годинама схватали 

потенцијал Чортановаца и покренули иницијативу да се у овом делу 

Фрушке горе изгради планинарска кућа. 

Тако би и било да исти онај ветар са Дунава који је донео 

планинарску идеју, десет година касније није довукао и ватрену 

стихију која је прогутала цео познати свет... 
 

ПОГЛАВЉЕ ПРВО 1950-1970. 

Рат је однео многе животе и донео много патње, али није одузео човекову потребу да и даље живи, да са себе 

отресе прашину, са панталона саструже скорелу крв и настави даље. Није му одузео потребу не само за голим 

животом него и за малим или великим задовољствима који ће његов живот чинити лепшим, смисленијим и 

подношљивијим. Ма колико биле мале и невидљиве већини људи, неке идеје су неуништиве и увек ће пронаћи 

начина да преживе и најтеже тренутке. Природа је мелем не само за уморну него и за рањену душу, а 

планинарство је бочица у коју је тај лек упакован. 

1946. године основан је Фискултурни одбор Војводине. По налогу тадашњих власти, остаци предратних 

планинарских друштава били су у обавези да се прикључе његовом раду као Планинарски одбор. 

Планинарско друштво као облик организовања је престало да постоји, али то заговорнике планинарства није 

спречавало да, у духу новонастале ситуације, још интензивније наставе са ширењем планинарске идеје. У 

земљи у којој су Партизани постали нови хероји нације, герилци који су из шума уништавали непријатеља, а у 

горама се, уз логорску ватру, спремали за коначну победу над непријатељем, то није било ни мало тешко. 

1947. године фискултурни одбор доноси још једну судбоносну одлуку тако што планинарски и смучарски одбор 

спаја у један. Ови Одбори се убрзо формирају по целој земљи, али се још брже трансформишу у планинарска 

друштва, што им је омогућио Фискултурни одбор на својој седници одржаној 12 фебруара 1948. године, 

усвајањем Правила о оснивању планинарских друштва. 

Тадашњи планинар кампује и уз логорску ватру омладини прича ратне догодовштине, пева родољубиве песме 

а на својим походима носи војничке чизме које ногама доносе бол и тескобу али душу пуни поносом. 

Организују се културне манифестације и масовни излети и у таквим условима имати планинарско друштво у 

свом граду, било је ствар престижа у једнакој мери колико и ствар човекове потребе за боравком у природи. 

Тога је била свесна и група ентузијаста из Инђије па 12. фебруара 1950-е године оснивају своје друштво. Када 

се предратно планинарско семе спојило са новим обликом планинарства, Инђија је добила добро 

организовано и свестрано Планинарско смучарско друштво "Железничар". Корени друштва датирају из 1948. 

године када је планинарска секција из чланства клуба Народне технике кренула у своје прве планинарске 

походе. Структура  чланства је била разнолика, од  аутомобилиста до просветних  радника и инжењера, све до 
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фудбалера ФК "Железничар" који су и кумовали називу друштва. Инђијски планинар је гладан авантуре, 

жељан спортских резултата и оран за нове градитељске подухвате па се и његове активности крећу у више 

праваца. 

Уосталом и сам Статут их је обавезао на то прецизирајући да су циљеви и задаци друштва: "да окупља 

грађане, а нарочито омладину и подмладак и ствара код њих навику на активно бављење и сналажење у 

природи, првенствено у планинама, ради рекреације, фискултурне делатности, упознавања постојећих и 

проналажења нових природних лепота и богатства културних споменика. Да код својих чланова и осталих 

грађана развија особине друштвено прогресивне личности, стварајући код њих навику за организованим 

активностима. Да развија код својих чланова и других грађана љубав према отаџбини - социјалистичкој 

заједници југословенских народа и васпитава их у духу чувања тековина Народно ослободилачке борбе и 

учвршћивања братства и јединства међу народима Југославије". 

Највећи неимарских подухват, којег ни у 

данашње време није могуће надмашити, јесте 

изградња планинарског дома Козарица. Прича 

о томе како је горњи део дома доспео у 

Чортановце достиже епске пропорције. Раније 

је већ постојала приземна грађевина која 

датира још из периода пре рата. Дрвени део са 

поткровљем је, уствари, била кућа неког 

немачког официра који је током рата живео у 

Инђији. Иако у немачкој униформи, он је патио 

за својом отаџбином Аустријом и малим 

сеоцетом у пондожју Алпа. Носталгију је 

донекле ублажио тако што је дао да му се 

изгради дрвена кућа по узору на куће његовог 

родног краја. Није познато где је официр дочекао крај рата, али се зна да кућа није имала разлога да бежи па 

је остала празна и пуста. Такође није познато ко се после рата досетио тако сјајне идеје, али се зна ко ју је 

спровео у дело. 

Објекат је пажљиво размонтиран, уредно сложен на вагоне па полако, пругом према Чортановцима. Инђијски 

планинари су једним потезом показали изузетну сналажљивост, успели да реше стамбено питање и да 

оправдају свој назив. Из овог подухвата се такође да наслутити да су то све били јаки, мишићави момци јер, 

иако се пруга налазила мало изнад планинарског дома, требало је спустити тешку грађу на рукама до доле. И 

док су знојем подмазани планинари вредно састављали Козарицу везујући је ексерима који и данас одолевају 

зубу времена, младе планинарке су обављале друге, ништа мање напорне послове око уређења околиша, 

кришом меркајући своје фаворите. Ко зна колико је нових љубави распламсала логорска ватра на Козарици те 

вечери. Планинарски дом и простор око њега редовно ће бити одржаван и током наредног периода, али прве 

године ће остати упамћене по оним најтежим радовима и баш због тога, највећим градитељским успесима у 

историји инђијског планинарства. 

Ни радним данима инђијски планинар није 

мировао. У друштвеним просторијама су редовно 

организовани састанци чланства, добро посећене 

скупштине Друштва и обуке младих планинара, 

који су стицали неопходна знања из планинарства, 

алпинизма, оријентације и смучања. Прва 

друштвена канцеларија је била у тадашњој 

Лењиновој улици, на месту где се налазио млечни 

ресторан, касније се преселила у зграду поред 

општине и на крају скрасила у тадашњем 

Соколском дому, где су им прве комшије биле 

дизачи тегова. Све канцеларије су биле или у 

самом центру или у његовој непосредној близини 

па су планинари лако долазили до грађанства. Па 

чак да је неко случајно и скренуо поглед па промашио канцеларију друштва, није могао промашити 

многобројне паное са фотографијама, који су били стратешки поређани по градским излозима. А од давнина је 

познато да су излози ужа специјалност сваке даме, па тако ни њихови партнери нису могли избећи поглед на 

велелепне планинске врхове широм Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 
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Руководство је велику пажњу посвећивало подмлатку и извођењу младих у природу, чиме је обезбеђен 

непрекидан прилив нових чланова. А млади, ко млади, знате већ како то иде. Воле нове изазове, нове 

авантуре, жељни доказивања и такмичарског су духа, па их мање занимају радне акције а више алпинистички 

походи и оријентација. Младалачка енергија је друштву донела две узастопне титуле у планинарској 

оријентацији на нивоу државе 1963 и 1964 године и сврстала их међу водеће оријентирце у тада великој 

земљи, што је успех који се још увек није поновио. Неустрашиво су походили планинске масиве од Вардара па 

до Триглава и својим тешким, још у рату 

излизаним цокулама стизали до највиших 

врхова Дурмитора, Велебита, Триглава, Прења  

и многих других планина. Алпинизам, који је 

тада тек био у повоју, добио је своју школу у 

Инђији, а млади полазници су прва искуства 

стицали у Овчарско кабларској клисури и 

Јулијским алпима. Круна успеха био је успон на 

3798 метара високи Гросглокнер у Аустрији, 

који је извела трочлана екипа инђијских 

алпиниста у лето 1964 године. Момци тада то 

нису знали, али они не само да су поставили 

висински рекорд клуба који деценијама иза њих 

неће бити оборен, него су својим видео 

снимцима са планине поставили темеље 

планинарске филмске индустрије. Њихов филм  

је најстарији познати планинарски видео запис 

у Србији. 

Масовне акције за грађанство имале су највише одјека у граду, а најатрактивније су биле организације дочека 

Штафете младости. Тада би, у сред центра града, никло читаво једно шаторско насеље, мирис војничког 

пасуља из казана увлачио би се кроз прозоре швапских кућа и мамио грађане да изађу на улицу, палиле би се 

логорске ватре и уз гитару певало и играло, све у част Штафети која је долазила у град. Овај празник је 

привлачио велику пажњу грађанства, а ни градски оци нису били имуни на иницијативу планинара па су знали 

богато да награде очување духа социјализма и комунизма, нешто бољим условима рада друштва. Инђијски 

планинар је отишао и корак даље у обележавању овог великог празника. Тим поводом би млади чланови 

друштва организовали планинарске походе по Фрушкој гори, на којима су носили штафету и тако одавали 

почаст и другу Титу и свим палим друговима Народно ослободилачке војске. 

Беху то она срећна, романтична времена када Вам није била потребна скупа маркирана опрема да би се звали 

планинаром. Али, младост која је 

носила друштво имала је свој рок 

трајања и прошла је брже него што 

ће иза себе оставити наследнике. 

Нови животни путеви, породичне 

обавезе и путовања на друге 

континенте у једном правцу, убрзо 

су почели да нагризају планинарски 

покрет. Првих двадесет година је 

донело велике успехе, многобројне 

успомене, створило вечна 

пријатељства и на крају брзо 

прошло. Фотографија у градским 

излозима је било све мање, ђаци су 

све ређе одлазили у шуму, а на 

победничким постољима у 

планинарској оријентацији више није било инђинчана. Планинарство јесте људска потреба, али није 

приоритетни животни циљ и када су дошли до својих одредишта, путници су се једноставно искрцали. Без 

машиновође, без путника, воз је 1970 године стао. Остала је само усамљена дрвена локомотива у 

чортановачкој шуми, окована коровом, избледела од сунца и кише, уплетена у густу паучину. Планинарски дом 

Козарица је од вољеног и брижљиво чуваног мезимца, постао сироче које није одбачено, али коме није имао 

ко да се врати. 
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ПОГЛАВЉЕ ДРУГО 1984 - 1992. 

Иницијативу за оживљавање поспаног планинарског друштва, покренула је група младих интелектуалаца са 

привременом адресом боравишта у другом граду. Као студенти у Новом Саду, они су већ неколико година 

били чланови ондашњег друштва и са њима имали значајне планинарске подухвате. Када се искуство из 

српске Атине удружило са радозналошћу из Инђије, више није било препрека да планинарство у срцу Срема 

васкрсне. 

Први проблем на том путу били су затрти трагови прошлости. Четрнаест година је прошло од како се инђијска 

цокула попела на неки планински врх. Кључни актери прве генерације су отишли својим путевима, а како се 

нова екипа није тек тако могла поколебати, ништа им друго није преостало него да једноставно крену из 

почетка. Ту негде, испод плочника инђијских улица свакако се налазио темељ планинарства, али требало је 

копати дубоко да би се до њега дошло. Или тако, или поставити нову грађевину. 

Кључну бирократску улогу одиграо је Стева Козбашић, државни службеник и човек од заната који је знао каква 

документа ваља добавити и како планинарску локомотиву вратити у функцију. Тако је 1984 године одржана 

друга оснивачка скупштина Планинарско смучарског друштва "Железничар". Циљеви, ентузијазам и планови 

исти као пре тридесет година, али са другим актерима. Иако нису упознали своје планинарске очеве, ови су 

момци знали шта им је чинити па су већ исте године кренули у реализацију својих планова. 

Пошто је стаза прошлости зарасла до непрепознатљивости а планинарски знак избледео од протока времена, 

морало се све урадити из почетка. Нови лого друштва је био толико добар да је остао актуелан и после смене 

генерација. А када су, недуго потом, успели да обезбеде и просторије друштва, у дворишту Црвеног крста 

Инђије у тадашњем клубу радио аматера, ново поглавље историјата планинарског спорта у Инђији је могло да 

почне. 

Један од најважнијих задатака био је планинарски дом Козарица. Више од деценије у њега нико није ушао, 

више од деценије се није знало коме Дом припада. И овде на сцену поново ступа господин Државни службеник 

искористивши сво своје слободно  време и све ресурсе који су му били на располагању у општинској управи, 

да у катастарским књигама пронађе доказе о деловању планинара на Козарица. То је још само требала 

потврдити и општинска власт, што се и догодило на Скупштини 1987. године, када је усвојен документ по којем 

се дозвољава коришћење Планинарског дома Планинарско смучарском друштву Железничар из Инђије на 

неограничено време. Радови су, дакле, могли почети. 

Испоставило се да међу тадашњом 

студентаријом има доста добрих мајстора, 

керамичара, тесара, молера, зидара, кувара на 

крају крајева. Јер, после напорног рада ваља 

нешто квалитетно из казана или са роштиља и 

појести. Није познато да ли су ове радне акције 

из којих су испливала сазнања о скривеним 

мајсторским вештинама, утицала на будућу 

професију појединих извођача радова, али се 

зна да је Козарица живнула, обукла се у нове 

крпе и поново постала омиљено место 

окупљања инђијским планинарима. Хенд мејд 

дрвени кревети, који се и данас могу видети у 

објекту, кухиња огрнута новим белих 

плочицама, собе чисте, свеже окречене, 

постељина мирисна од омекшивача, замењен плафон од трске и креча, озидани шанк и судопера,  а на платоу 

испред дома шала шалу стиже, док се у котлићу крчка паприкаш. Панталоне мусаве од фарбе и креча, коса 

сива од паучине и прашине, руке испуцале и жуљевите од тешког алата - то је слика и прилика инђијског 

планинара средином 80-их година прошлог века. Бар преко дана.  

Када падне мрак, сви ти мусави, од зноја прљави неимари одједном постају уредни, сређени млади људи. Они 

уживају у плодовима свог рада, друже се до ситних сати, славе нове године, рођендане, организују масовне 

слетове и сво то време исписују нове странице у историји Планинарско смучарског друштва "Железничар" из 

Инђије. Тих дана Козарица доживљава своју другу младост, дању се смеје од веселих и раздраганих лица која 

уз освежавајући напитак уживају у хладу старог храста, а ноћу сија од логорске ватре и уз соло гитару певуши 

Ју рок и поп хитове. 

У то време најмасовнија планинарска окупљања били су слетови Железничких планинарских друштава 

Југославије. Када би се воз зауставио на станици Чортановци-Дунав, из њега би потекла река планинара која 

се  сливала  на  велику  ливаду  испод  Планинарског  дома  Козарица. Био  је  то  празник  спорта,  дружења  и 
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незаборавног провода. Беху то дани који су оставили неизбрисиве успомене у сећањима њихових актера, 

времена која и данас измаме осмех на лицима тадашњих чланова друштва. Слетови су окупљали на хиљаде 

планинара из читаве земље, такмичило се у надвлачељу конопца, бацању камена са рамена, планинарској 

оријентацији, разбијању лонца али се пре свега дружило, певало и играло. Сваке године у исто време, али на 

другој локацији слетови железничких друштава су били организовани. Сваки пут је неко друго друштво било 

домаћин а сваки је домаћин желео да својим гостима учини слет незаборавним. Својим трудом и добрим 

организационим способностима, инђијски планинари су добили шансу да за кратко време организују чак два 

таква слета и у потпуности су оправдали сва очекивања. Због свог домаћинског односа, због свог уложеног 

труда и посебне позитивне енергије, која је била присутна на слетовима у Чортановцима, инђијски планинари 

су били радо виђени гости у свим осталим градовима домаћинима, а њихово наслеђе је оставило трага и за 

генерације које су тек долазиле. 

Када нису били кући или на слету, планинари 

су били у комшилуку, на Фрушкогорском 

маратону, где су, или помагали у организацији 

држећи контролну тачку код манастира Гргетег, 

или шетали неком од понуђених стаза. А када 

би им досадили комарци у Чортановцима и 

када Дунав више не би био довољан да их 

освежи у врелим летњим данима, одлазили су 

на највише планине Југославије. Небројени 

врхови и многи планински масиви су остали 

убележени у њиховим дневницима, много 

незаборавних успомена са тих похода је 

остало, али две су се планине највише уцртале 

у њиховим фото албумима. Сурови, 

негостољубиви и можда баш због тога 

неодољиви, Дурмитор и -  Триглав, као 

суверени и неприкосновени владар неба и 

обавезна лектира савременог СФРЈ горштака. 

Како се десило да ова перспективна генерација 

ни једног тренутка не пожели да пређе границе 

домовине и досегне висине својих 

претходника? Зашто су се зауставили на 

Триглаву када им је управо тај успон био 

улазница за још већа планинарска достигнућа? 

Зашто своју младост нису искористили да 

остваре успех по којем ће их памтити будуће, а 

оне претходне генерације бити поносне на 

њих? 

1992. године је само једна земља стала, док се 

остатак света и даље вртео, развијао, растао и 

напредовао. Триглав и Јахорина више нису 

били на  истој карти Југославије, слетови 

железничких друштава су се преполовили, а од 

активности у природи у понуди је било само 

даноноћно седење у рововима, где су се преко 

нишана гледали дојучерашњи земљаци и 

сународници. 

Није се овде радило о гашењу Друштва због 

других животних приоритета, одрастања, 

заснивања породице, већ о гашењу државе, а 

са њом и гашењу свих радости и задовољстава 

које је она пружала својим грађанима. 

Планинарство је било само један мали део 

тога. 
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ПОГЛАВЉЕ ТРЕЋЕ 1997 - ... 

Пет година касније, априла месеца 1997 године, група доконих момака седи у омиљеном кафићу и размишља 

о идеји да направе свој неформални клуб. Осим провода и дружења, овај клуб није имао већих амбиција, по 

њиховој замисли, изнајмљени локал у центру града требао је заменити мемљиве кафиће и пружити им више 

забаве за мање уложених новчаних средстава. Срећом по историју инђијског планинарства, за другим крајем 

шанка је седео још увек актуелни секретар, званично постојећег, али незванично умирућег Планинарског 

друштва. Тура пића која је уследила, окренула је нову страницу инђијског планинарства и учинила да сремски 

рунолист процвета по трећи пут. 

Новоформираном и неуком планинарском кадру требало је времена да схвате како ствари функционишу. 

Честе кадровске промене биле су резултат непознавања материје и неусклађених схватања планинарства, 

због чега је Друштво пар првих година радило у илегали. 

Први подухват, као и код претходних 

генерација, био је планинарски дом Козарица. 

Како га оспособити, како га поново оживети, 

ако немате редовних новчаних прилива, ако не 

знате коме да се обратите за помоћ и ако сами 

нисте довољно финансијски способни за то?! 

Планинарски дом Козарица ће од тада, па све 

до данашњих дана постати права авантура са 

својим лепим и тужним тренуцима. Посебно 

што иза расељених лица, којима су планинари 

великодушно уступили дом у ратним годинама, 

није остало готово ништа. У наредних 20 

година, на Козарици ће бити организовано 

неколико кључних радних акција. Прва 

иницијатива је кренула 2003-е године, када су 

планинари, скромно финансијски подржани од 

стране Савеза спортова Инђије, спровели 

масовну акцију сређивања планинарског дома, која је подразумевала рушење оронуле шупе, кречење свих 

просторија, фарбање спољних зидова и набавку нових кревета, који су били донација Црвеног крста Инђије. 

Друга велика иницијатива је кренула од стране новоформиране МТБ "Дружине" Из Инђије 2016. године. 

Предвођени новим ентузијазмом, осокољени визијом о томе да ће Козарица постати важан планинарски и 

бициклистички центар, планинари су са радошћу прихватили ову иницијативу. Још једно кречење, радови на 

крову, уређење платоа испред дома, копање нове септичке јаме, постављање ламината у свим просторијама, 

уређење купатила све су то били радови који су се развукли на неколико следећих година. И сви ти радови су 

били само припрема за велико улагање страног капитала које је помпезно најављивано али, које се на крају 

није ни десило. 

Између те две велике масовне сцене, планинари су константно покушавали да нешто ураде на Козарици. Као 

један од начина у стално улагање, било је издавање у закуп. У периоду ид 2000-те до 2015-е, смењивали су се 

разни кандидати, којима је заједничка црта била ентузијазам и склоност ка обећавањима у почетној фази, а 

лењост и бахатост у завршној фази неславног мандата. Уз част ретким изузецима, који су једини током свог 

боравка на Дому нешто и урадили и који једини са њега нису отерани већ су отишли самовољно, остатак екипе 

је иза себе остављао пустош и прљавштину или, у најбољем случају, неиспуњене задатке на које су се 

обавезали Уговором о закупу. И мада је Европа са својим фондовима заобишла Козарицу, а закупци иза себе 

остављали неред, бар је добро савладана лекција и њена порука - не треба чекати на друге - треба 

урадити сам!    Да се планинари тога још увек придржавају, сведочи капитална инвестиција у виду 

надтрешнице, саграђене на лето 2019 године. 

Упоредо са Козарицом, новорођени инђијски планинари полако улазе и у друге сфере овог спорта. Прва акција 

ван граница својих атара је слет планинара железничких планинарских друштава у Купусини код Сомбора. 

Овај слет ће мање остати упамћен по сребрној медаљи у надвлачењу конопца, а више по томе што је на овом 

месту и званично дошло до смене генерација. После тога је све кренуло својим током. Првих година локалне 

шетње, Фрушкогорски маратони и слетови железничких друштава, а убрзо и друге планине по Србији. Како је 

ново руководство хватало прикључак са планинарском заједницом, како су се успостављали контакти са 

савезима и друштвима, тако је и понуда постајала све разноврснија. Многобројне републичке или самосталне 

акције по планинама Србије, небројени испешачени километри и испењани врхови нису могли још дуго 

задовољавати апетит  планинара који су  били гладни нових изазова.  Већ почетком 2000-их година, долази до  
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првих самосталних активности по планинама тадашње Југославије. Без Дивчибара зими  и Дурмитора лети 

није се могла замислити једна календарска година, а како је време пролазило, тако су и акције постајале све 

смелије. Опасни Дурмитор не само да их није уплашио него им је отворио путеве ка другим планинама, па је 

следећи логични корак био одлазак у иностранство. 

Инострана турнеја је започела 2003. године 

успоном на Кров Балкана, на планини Рила у 

Бугарској. Од тада па све до данашњих дана 

инђијски планинар је стигао до Шар планине у 

Македонији, Високих Татри у Пољској, Олимпа 

у Грчкој, Карпата у Румунији, Триглава у 

Словенији, Прења у Босни и Херцеговини- и 

многих других планинана расутим по европском 

континенту. Иако подугачак, овај списак је имао 

једну велику фалинку па је одлучено да се и тај 

пропуст исправи. 

Четрдесетједну  годину стар висински рекорд 

постављен на врху Гросглокнер у Аустрији, 

оборен је у лето 2004. године успоном на 5137 

метара високи Арарат у Турској. Међу 

члановима српске експедиције нашло се и четири инђијска планинара који су, са мање или више здравствених 

проблема, сви на крају успели да стигну до врха. Две године касније, трочлана екипа је извела успон на Џебел 

Тубкал на Високом Атласу у Мароку. Са својих 4167 метара надморске висине, овај врх није могао достићи 

славу митског Арарата, али ће остати упамћен као прва велика самостална експедиција инђијских планинара и 

доказ да су способни да реализују и овако захтевне подухвате. Током наредних година, па све до данашњих 

дана, Атлас ће угостити још неколико "Железничара", који су се прикључивали другим експедицијама и 

искористили повољне пењачке услове које ова планина нуди, да поправе своје личне висинске рекорде и 

потврде успехе својих  клубских колега. Врхунац високогорских активности и резултат који је и данас актуелан, 

јесте успон на Кров Европе, Западни Елбрус висок 5642 метара, на планини Кавказ у Русији. Званично прва 

српска експедиција на ову планину у својим редовима је имала и три инђијска планинара, од којих су двојица 

успела да стигну до врха и тиме оствариле највећи планинарски успех у 70 година дугој историји. 

Иако заузето редовним обавезама, Друштво 

налази времена и за друге, по развој 

планинарства, веома значајне активности. Рад са 

омладином је почео 2005. године, највише 

захваљујући разумевању наставника који су 

препознали значај одласка у природу за своје 

ђаке. Ове активности су свој процват доживеле у 

периоду од 2005. до 2009. године када је 

организовано више масовних пешачких тура по 

Фрушкој гори, пројекције планинарских филмова, 

презентација рада Друштва на школским 

часовима и организација спортских такмичења, У 

каснијем периоду, сарадња са школама је била 

спорадичног успеха, али је чињеница да планинарско друштво од свог подмлатка никада није одустало. 

Планински бициклизам, као ретко упражњавана дисциплина има посебно место међу инђијским планинарима. 

Обилазак Фрушкогорске трансверзале на два точка је од 2006. године у сталној понуди и можда је привлачно 

само мањини, али свакако важи за једну од најатрактивнијих активности у години. Фрушкогорска трансверзала 

је једна од најстаријих и најдужих у земљи, али се нико до сада није сетио да је прелази бициклом. Тај 

података ову јединствену авантуру чини посебном а Планинарско друштво поносним што је има на свом 

редовном репертоару. 

Скијање је у случају инђијских планинара попут реке понорнице. Почетком 2000-е године била је права реткост 

видети неког члана друштва на скијама. У наредних неколико година је ова атрактивна дисциплина потпуно 

запостављена, да би у последњих десет година интересовање постепено али, незаустављиво почело да расте 

и из године у годину привлачи све већи број скијаша и сновбордера. Данас је скијање редовна активност 

једног дела чланства који, пошто се загреју на Дивчибарама, не презају ни од тога да се опробају на 

олимпијској лепотици Јахорини. 
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Једна од најстаријих и најдуговечнијих спортских манифестација у граду је Рок енд рол турнир у малом 

фудбалу. Овај догађај нису измислили планинари, али су га сачували када је био на издисају, унапредили и 

направили од њега најзабавнији спортски догађај у граду. Преко двадесет година је инђијски планинар на 

рукометном терену код Дома омладине одржавао ове турнире из чисте љубави према традицији и спорту. У 

врелим летњим ноћима, пуне трибине су уживале у сјајним фудбалским представама, а да већина није ни 

била свесна да иза свега стоје инђијски планинари. Од 1999-е године, када је скинут са апарата да би поново 

оживео, па до 2017. када нам је из неразумљивих разлога буквално одузет, а годину дана касније и угашен, 

Рок енд рол турнир је био догађај који је окупљао велики број квалитетних фудбалских екипа и све већу армију 

навијача који су из вечери у вече долазили да гледају утакмице. 

Издавачка делатност је још једно оружје инђијских планинара. Писана реч тешко може да зарази 

планинарством, али је моћна зато што јој зуб времена не може наудити, па деценијама може седети на 

полицама Завичајног одељења градске библиотеке. Планинарски гласник је угледао светлост дана почетком 

2005. године и због свог оскудног садржаја није дуго поживео. Потиснула га је много садржанија, 

фотографијама и текстовима богатија Планина је рај која са својих 50 бројева и нешто мање од деценије 

постојања, представља једно од највећих достигнућа у домену планинарског новинарства иначе. За разлику 

од писане речи, филмска планинарска индустрија је опстала и до данас. Клуб у својој филмотеци има преко 50 

наслова који ће будућим генерацијама сведочити о постојању планинарског покрета у Инђији. 

Војвођанска трекинг лига, која је почела са радом 2012. године је од свог старта привлачила инђијског 

планинара. 2012. године Инђија је добила вицешампиона, годину дана касније првакињу Војводине а 2018. 

године другог и трећег најбржег јуниора у Покрајини. Инђијски планинари су током лигашког такмичења  један 

од најмасовнијих спортских колектива, а неретко се неко од такмичара попне и на победничко постоље. Ни у 

Трекинг лиги Србије не заостају по броју учесника, док су медаље ређе и слађе јер је конкуренција јача. 

Пратећи савремене трендове у планинарском спорту, активни су учесници Лиге планинског трчања која је 

покренута 2019 године. 

Од 1999-е године, друштво је власник једне од 

најсадржајнијих и најсложенијих планинарских 

манифестација у земљи. Дунавске чаролије су 

се током двадесет година свог постојања 

рапидно развијале и од једног сасвим 

неформалног окупљања у Чортановцима, 

прерасле у манифестацију која се жељно 

ишчекује, у коју се улаже и много труда и много 

ентузијазма и која баш због те позитивне 

енергије којом је обавијена, сваке године 

привлачи све већи број учесника. Многобројне 

спортске дисциплине, филмски у музички 

програми, добра храна, незабораван провод, 

легендарна плажа на Дунаву и Планинарски 

дом Козарица као центар збивања, све је то 

стало у четири последња августовска дана и 

све то заједно причињава велику радост 

учесницима, а одузима много снаге 

организаторима. Чаролије су централни догађај 

сезоне по којем су инђијски планинари 

препознати у целој земљи и признати од стране 

многобројних задовољних учесника. 

Са трком у оквиру Дунавских чаролија, 

Дунавском трекинг штафетом у децембру, 

Инђија трејлом у марту и хуманитарном трком у 

мају, инђијски планинари су постали лидери 

трејл и трекинг манифестација у Војводини, 

чији се догађаји жељно ишчекују, на чије се 

трке обавезно враћа у још већем броју и о 

чијим се стазама месецима после полемише. 
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ЕПИЛОГ 

Планинарство у Инђији је прешло дуг пут. Од предратне Подружнице, преко послератног Планинарско 

смучарског друштва, све до данашњег Планинарског клуба. У седамдесет година дугој традицији, па и у оној 

једној предратној деценији, кроз њега је прошло много грађана Инђије. Неки су само били у пролазу, неки су 

оставили дубок траг у његовом раду, али су сви заједно градили историју, пртили стазе ка снегом завејаним 

планинама, кући носили успомене са сунцем окупаних врхова, својим стопама исписали десетине хиљада 

километара и изгулили на стотине пари гломазних цокула. Први су планинари дочекивали штафету младости, 

њихови наследници правили масовне кампове железничких друштава, а данашњи планинар је познат по 

мултидисциплинарним Дунавским чаролијама. Педесетих се јурило по азимуту и тражила контролна тачка, 

осамдесетих се бацао камен са рамена и надвлачио конопац, а у 21. веку се трчи по планинама не би ли се 

свима доказало како планинарство није јефтин туризам већ озбиљна спортска грана. Време романтике је 

прошло, логорске ватре су се угасиле, а песме уз гитару утихнуле -  заменили су их трка за наградама, борба 

за признања и селфи портрети на врховима. 

Па ипак, постоји нешто што се није променило ни после толико година. Жеља човекова да удахне чист ваздух, 

потреба да се побегне из загушљивог 

града и вечита потрага за новом 

животном енергијом. Љубав према 

природи је преживела све 

трансформације планинарског покрета и 

опстала као једини прави разлог 

бављења овим спортом. 

Планинарство јесте спорт, у то нема 

никакве сумње. И то један од захтевнијих 

спортова који изискује много физичког 

напора само да би се дошло до једног 

врха, до једног задатог циља. А таквих је 

циљева много током 365 дана, било да 

се бавите трекингом, планинским 

трчањем, бициклизмом, скијањем, 

планинарењем, високогорством, или сте 

само отишли у шуму да протегнете ноге. 

Али, планинарство је и много више од 

тога. Човекова потреба да буде у 

природи већа је од таштине, поглед са 

врха или долазак на циљ - вреднија су 

награда, од комада метала око врата или 

шареног картона са личним именом. 

Борба са ветром, кишом, снегом и 

умором, док погрбљен гази ка врху -  је 

борба са савременим животом, са бесом 

и хистеријом са малог екрана, са 

преварама и лицемерјем који нас 

свакодневно окружују, са модерним 

технологијама које нас везују за фотељу, 

са негативним мислима и редовним 

животним проблемима који вребају у 

подножју. 

"После часова проведених у горама, 

човек се враћа кући као преображен, прожет свешћу да у људском животу има нечег узвишенијег и лепшег, 

трајнијег и вреднијег од ситних брига, од јурњаве за пролазним материјалним успесима и личном користи", 

написао је неко 1927. године. 

"Да код својих чланова и осталих грађана развија особине друштвено прогресивне личности" циљеви су 

зацртани у Статуту Планинарско смучарског друштва "Железничар" из 1950-е године. 

Да ли се у времену конзумерства, ријалити програма и поремећеног система вредности и даље може држати 

тих принципа?! Осма деценија која је пред вратима, није препрека на том путу. 

Владимир Банић 
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