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ФРУШКОГОРСКИ ВОДОПАДИ 

    
До пре годину дана сви, и они 

који добро познају Фрушку гору и 
они који је познају слабије, гово-
рили су да је водопад на потоку 
Думбово једини у овој планини. За 
кратко време сазнања су се знатно 
изменила. Најпре је у ризницу 
фрушкогорских лепота додат водо-
пад Лазин вир код Врдника, а 
задњих месец дана нађена су још 
три нова водопада. 

Још зимус ми је планинар 
Киждобрански рекао да је испод 
Осовља наишао у Добром потоку 
на један водопад који није ништа 
мањи од опште познатог Думбо-
вачког. Тражио сам га летос и са 
Киждобранским, и са Делетом, али 
залуд. Као да је у земљу пропао. 
Недавно предложих да тај заго-
нетни водопад поново потражимо. 
Деле је прихватио. Позвасмо и 
«подружницу» Кокић из Беочина. 
И Крле и Соња, а и Вера су прих-
ватили авантуру. 

Недеља је, рано јутро, 23 но-
вембра 2003. г. Одлазимо у Чере-
вић. Авантура пуна чаролија може 
да почне! 

Полазимо пешке, узводно уз 
Черевићки поток. Колски пут  је 
пун блата и бара. Већ на почетку 
смо каљави до колена. По изласку 
из села долина је доста широка. 
Пролазимо поред ораница, ливада, 
воћњака. Прође један сат хода. 
Уђосмо у шуму. Газимо по тепиху 
од лишћа. Пријатно јесење сунце 
греје нас кроз оголеле крошње 

дрвећа. Сваки час прескачемо пре-
ко потока који нема много воде, 
али његов жубор додатно улеп-
шава и онако лепу шетњу кроз шу-
му. Једно време нас прати и шум-
ски пут којим се извозило дрво. 
Касније, пута скоро да и нема. 
Шума није густа и што је најва-
жније нема ни трња, ни купине. 
Успон није стрм. Благо добијамо 
висину. Долина је знатно ужа. Још 
увек не наилазимо на стење у 
потоку. При многобројним прелас-
цима преко потока Вера успева и 
да падне. Соњи су ципеле пуне во-
де, а Крле је ишчашио  прст – па-
лац на руци. Деле неуморно снима. 

Прошао је још један сат хода. 
Долина постаје још ужа, на неким 
местима клисураста. Појављује се 
у потоку камење. Стене се надносе 
над узани пролаз куда се пробила 
вода. Често морамо да се пењемо и 
обилазимо неприступачна места. 
Сваки час очекујемо да налетимо 
на водопад, али га нигде нема, као 
да је у земљу пропао. Почињем да 
сумњам у Киждобранског. Можда 
је водопад само плод његове 
маште. Да је познат као човек који 
воли да пије, мислио бих  да се 
напио, па му се од каскаде од пола 
метра учинило да је водопад десет 
пута већи. Али није тако. Познато 
је да су он и Деле највећи 
трезвењаци међу нама, осталим, 
грешним, планинарима! 

Черевићки поток излази из 
клисурасте долине. Са леве стране 
у њега утиче један слаб поточић. 
Крећемо уз њега. Пробија се кроз 
стење. На једном месту прави 
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неколико каскада, свака висине по-
ла метра. Да ли је то водопад? У 
дилеми смо. Ипак, враћамо се на 
главни ток. Већ више од два и по 
сата ходамо. Долина је потока 
нешто шира. Пад воде је слабији. 
Поток прави многобројне меандре. 
Кроз крошње дрвећа види се неда-
леки превој. Разочарани смо. Зар 
ни трећи пут да не  нађемо водо-
пад? Знамо да смо у близини Осов-
ља. Бавимо се мишљу да напус-
тимо беспуће потока и да изађемо 
на пут, на праву стазу. Ипак, 
одлучујемо да идемо до краја, до 
извора тог зачараног потока. 

Одједном чусмо Крлетов 
повик: «Камење! Водопад!»  Не 
реагујемо. Разочарани смо  и знамо 
да смо већ више пута мислили да је 
то водопад, а оно је била само мала 
каскада. Када је повик поновљен, 
убрзавамо корак и – гле: Проши-
рење овалног облика кроз које ви-
југа поток. Стране врло стрме, 
тешко проходне, а испред тамни, 
камени зид преко кога као бела 
перјаница пада вода. То је 
водопад! Процењујемо да је висок 
преко 4 метра. Испред је језерце 
пречника 2-3 метра, а дубоко око 
пола метра.  Ово је ВОДОПАД НА 
ДОБРОМ ПОТОКУ.  

Гледамо на сат. Довде нам је 
од Черевића требало три сата хода.  

Одмарамо се и уживамо. Неп-
рестано снимамо и камером и фото-
апаратима. Једнодушни смо да је 
овај водопад и лепши и већи, и од 
Думбовачког, а и од Лазиног вира.  

После одмора требало је кре-
нути даље. Куда? Да ли уз поток до 

његовог  изворишта, или лево ка се-
веро-истоку, ка путу. Крећемо ка пу-
ту стрмо узбрдо и даље кроз шуму. 
После пола сата успона наилазимо 
на маркацију која иде од Черевића. 
Настављамо њоме и после пролаза 
поред Липе, за следећих пола сата 
смо на путу Беочин-Црвени чот. 
Уморни смо, али весели и задовољ-
ни, јер смо нашли још један драгуљ 
природе скривен дубоко у недрима 
нама увек драге Фрушке горе. 

Презадовољни открићем једва 
дочекасмо  само шест дана, и нов 
слободан термин.  

Субота је, 29 новембар 2003. 
године. До недавно то је био држав-
ни празник - Дан Републике. Ми га 
назвасмо – Дан водопада, зато што 
је тражен и пронађен  (откривен!) 
четврти фрушкогорски водопад. До 
сада о њему нисмо ништа знали, 
иако је на домаку села Шакотинац.  

До њега се може најлакше до-
ћи колима или аутобусом до Чере-
вићког «приградског насеља» Бра-
зилије. Одатле, уз поток кроз село, 
на југ ка гребену планине. Било да 
се иде пешке, било да се иде ко-
лима, треба доћи до задњих издво-
јених кућа које су на рубу шуме. 
Прошавши задњу кућу Шакотинца, 
улази се у густу шуму, шибље 
испреплетано лијанама. Поток је са 
десне стране, а колски пут, данас 
веома мало коришћен, одваја се од 
потока и води узбрдо. После само 
десетак минута хода, стиже се до 
стрмог одсека беличасте, лапоро-
вите стене. Овде се некада у 
каменолому вадио лапорац и 
транспортовао у пећи цементаре. 
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Ту пут престаје. Даље води само 
стаза до потока. Стране Шакоти-
начког потока ту су веома стрме, 
тешко се уз њих може успузати. 
Испред се испречила скоро верти-
кална стена, преко које у танком 
млазу пада вода. То је нови, по 
нашем сазнању највећи водопад у 
Фрушкој гори. Уз помоћ повелике, 
откинуте гране некакве лијане 
констатујемо да је висина овог 
скривеног драгуља природе око 7 
метара! Штета што нема више 
воде!  То је ШАКОТИНАЧКИ 
ВОДОПАД. Удаљен је свега 
петнаест минута хода од задњих 
кућа планинског села Шакотинац.! 

Како даље? Пошто не желимо 
истим путем да се вратимо, уз 
доста муке успузасмо се поред 
водопада  до нешто мање нагнутог 
терена. Наилазимо на необично 
заобљено камење, али које није у 
потоку, већ на падини брда.. Ди-
мензије су од двадесетак до педе-
сет сантиметара. Доста су тешки. 
Површине су равне, глатке, као да 
су шмирглом  глачане. Разних су 
облика. Један личи на фигуру којој 
је у висини врата откинута глава. 
Други камен на једном крају има 
окамењену шкољку. Трећи је у 
облику каменог бумеранга. Четв-
рти је налик лопти за рагби... Збу-
њени смо. Нисмо сигурни да ли је 
ово дело природе или је дело, ко 
зна од када, људске руке.  Али си-
гурни смо да овде треба поново 
доћи. Најбоље би било понети 
неки од загонетних експоната и 
дати стручњацима да дају свој суд 
о њима.. Међутим, доста су велики 

и тешки, па не знамо како то да 
решимо. 

Настављамо по беспућу. 
Срећом, лишће је опало па се лак-
ше у шуми сналазимо. Идемо уз 
ивицу некадашњег површинског 
копа лапорца. Сам коп је сада по-
шумљен са црногорицом, бором. 
Борови су повелики, па закљу-
чујемо да је тај коп напуштен пре 
педесетак година. Пробијамо се 
кроз густиш. После пола часа хода 
стижемо, најпре до слабе стазе, а 
касније до све бољег шумског пу-
та. Стално се иде узбрдо. Ходамо 
паралелно са асфалтним путем 
који води ка Црвеном чоту. 
Долазимо после сат и по хода до 
столетне Липе и «Рупе без дна» за 
коју је везана и једна прича. 

Давно, некада, на овом месту 
један домаћин, секао је и извозио 
дрва.  Ухвати га невреме. Грми, 
сева, пуца, одјекује шума. Домаћин 
се склонио под Липу, која је тада 
била знатно млађе и крошњевитије 
дрво. Одједном, волови који су 
били под јармом, поплашише се и 
сјурише низбрдо до «Рупе без дна» 
и нестадоше заувек. Ожалошћени 
домаћин вратио се потиштен кући, 
без дрва, без волова. Недуго затим, 
зли језици протурише вест да 
волови нису нестали у «Рупи без 
дна», већ да их је газда пропио или 
изгубио на коцки. Столетна Липа 
још увек постоји, а постоји и 
вртача у којој пониру околне воде. 
Споредно је да ли је прича 
истинита или не. 

 (Занимљиво је додати да су 
вртаче карактеристика  крашких, 
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кречњачких терена, а да је у лапо-
рима - водопропусном материјалу,  
у Фрушкој гори, вртача - 
необичност!) 

Изнад Липе наилази се на 
попречни, црно обележени гребен-
ски пут који води од Черевића до 
Осовља. За пола сата се стиже до 
описаног водопада  на Добром 
потоку, а лево се наилази на 
асфалтни пут Беочин-Црвени чот.  

За кратко време откривена су 
два дотле непозната водопада, па 
подстакла су групу “истраживача “ 
да се и даље ангажује на истом 
послу. Распитивање код мештана и 
ловаца најавило је да се на запад-
ном делу Фрушке горе, крај пута 
Свилош – Корушка налази још 
један водопад за који не знамо.  

Нисмо оклевали. У колима 
нас је шесторо: Крле и Соња Ко-
кић, Анкица Малиновић, Деле Ла-
лић, Аца Дамјановић и Милан - 
домаћин из Свилоша. Возимо се од 
Свилоша ка Корушкој. Одједном, 
непосредно пре моста  на притоци 
Аљмаша домаћин повика: «Стој. 
Ту смо!». 

Знали смо да поток Аљмаш 
долази од ловишта Равно и про-
тиче пространом долином пре 
уласка у село Свилош. По изласку 
из села тече широком, благо наг-
нутом, плодном долином. Нигде 
нема наглог губитка висине, а нема 
ни камених пречага. На улазу у 
насеље Корушку, прима са десне 
стране притоку. Ту асфалтни пут 
од Свилоша мостом премошћује 
притоку. Около је све питомо и 
скоро равно - оранице и плантажни 

воћњак. Поток је у меком лесу 
издубио своје корито дубоко 
неколико метара. Амбијент који 
ништа не обећава. 

 Заустависмо се у равници. У 
близини су неке викендице, ора-
нице, воћњаци и шибље које вири 
из потока који је од пута удаљен 
једва тридесетак метара. Нигде ни 
камена, а камоли стена. Око нас је 
типична алувијална раван, лесна 
долина, наплавина Аљмашког по-
тока. Скренусмо поред ограде воћ-
њака до потока који се усекао у лес 
око три метра. Стрмо и клизаво се 
спуштамо до њега. Чим смо про-
шли кроз грање зове и багрема, 
пред нама се указао неочекивани 
призор! Издубљено корито потока 
у лесу преграђено је попречно ма-
сивном стеном. Ту вода преко сте-
не пада у дубину, у језерце преч-
ника око 5 метара! Висину водо-
пада меримо метром који смо по-
нели. Висина је преко 6 метара! По 
изласку из језерца поток тече пра-
вом кањонском долином усеченом 
у лес. Висина кањона местимично 
досеже и до десет метара!  То је 
СВИЛОШКИ ВОДОПАД. 

Спустити се до воде преко 
водопада се не може, јер је стрм, 
висок и непроходан. Млаз воде ко-
ја се слива низ стену је местимич-
но залеђен, па на шкртом децем-
барском сунцу делује као да је 
посребрен. Одлучујемо да се оби-
лазно спустимо испод водопада. 
Код моста се спуштамо до притоке 
Аљмаша, па идемо њоме до њеног 
ушћа, (а то је двадесетак метара), а 
потом узводно још тридесетак ме-
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тара и – ево нас под водопадом. За-
мишљамо како изгледа и како тут-
њи с пролећа када се снегови топе 
или после јаких киша. Загледамо 
се у језерце испод водопада. Одоз-
го танка ледена покорица, а боја 
тамно зелена. Закључујемо да је 
дубоко. Уз помоћ једне мотке 
констатујемо да је дубина преко 
два метра. На то домаћин Милан 
додаје, да се он као дете ту купао и 
пливао, али се сада због отпадних 
вода из села деца више ту не купа-
ју.  Уз доста труда и много блата 
излазимо из лесног кањона, још 
увек не верујући да у равници 
непосредно поред асфалтног пута 
може да буде и водопад и кањон, а 
да за њега не знају не само они 
који пролазе аутомобилима, већ и 
многи мештани који су ту одрасли 
и ту су рођени! 

На крају, подсетимо се и во-
допада које смо раније познавали 
Думбовачког и водопада Лазин 
вир.  

ВОДОПАД ДУМБОВО је на 
пола пута између врхова Возарев 
чот 359 м и Кобила 455 м, склоњен 
у беспућу. Вероватно су га и они 
који важе за добре познаваоце 
Фрушке горе дуго сматрали једи-
ним фрушкогорским водопадом. 
Налази се у густој, теже проходној 
шуми, у изворишту потока Дум-
бово. Поток извире испод фруш-
когорског била на северној страни 
испод излетишта Бранковац и 
познатих беочинских ливада и у 
почетку има стрму, уску долину. 
На  једном каменом одсеку вода се 
стропоштава са висине од око 4 

метра. Водопад никада не остаје 
без воде, па ни када су летње суше. 
Да је Думбовачки поток богатији 
водом, био би посебна атракција 
Фрушке горе. Када је мањи доток 
воде, водопад чини само једна 
трака воде која пада на камен и ту 
се распрскава у хиљаде капљица. 
При вишем водостају потока, у 
јесен и пролеће, вода се разлива у 
2-3 паралелна слапа. Зими када су 
јачи мразеви, водопад се заледи, 
дајући необичну, несвакидашњу 
слику читавој околини. Само 10 м 
даље, изнад водопада је извор. Ако 
се настави узбрдо за пола сата се 
долази до две саставнице Думбо-
вачког потока близу Бранковца. 

Думбовачки поток тече на 
север поред села Думбово, излази 
из шуме, тече кроз Црни дол, да би 
се између Раковца и Беочина улио 
у пространу алувијалну раван 
наспрам острва Мачков спруд. 
Долазак до водопада је могућ на 
три начина. 

Први је да се од Подунавског 
пута крене уз поток узводно 
колским, шумским путем скоро до 
самог водопада. (Само се задњих 
10 минута иде уском стазом више 
пута прелазећи узани ток потока.) 
Долазак до овога локалитета је 
могућ и планинарски маркираним 
путем и од манастира Раковац, а и 
од манастира Беочин. (То је траса 
Фрушкогорске трансверзале). 

Од манастира Раковац се иде 
асфалтним путем ка Змајевцу до 
споменика пред уласком у 
рудничко окно некадашњег каме-
нолома. Ту се скреће десно иза 
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зграде старе мензе колским путем 
поред кућа уз Мали поток. После 
двадесет минута хода обележена 
стаза напушта пут и пење се 
узбрдо до превоја. Са превоја 
стрмо се спушта у долину потока 
Думбово. Одмах се скреће лево уз 
њега све до водопада. 

Прилаз од манастира Беочин: 
крене се макадамским, «Дубчеко-
вим» путем ка одмаралишту Бран-
ковац. Када се добије висина, пос-
ле неколико окука скреће се шум-
ским путем лево до шумске куће и 
ливаде ка локалитету Рим. Од 
Рима се још мало иде на исток, па 
стрмо низбрдо до потока Думбово. 
Одат-ле, десно уз поток, још 10 
минута, све до водопада. 

ЛАЗИН ВИР је водопад на 
само двадесетак минута хода од 
Врдника у шуми Моринтово (на 
путу за манастир Хопово). Кренув-
ши из Врдника, наилази се у доста 
реткој шуми на истоимени поток, 
који је доста дубоко усекао свој 
ток. Спустивши се стрмо до пото-
ка, најпре се наилази на доста јак 
извор хладне и здраве воде. (Извор 
се такође зове Лазин вир.) Само 
десетак метара узводније је проши-
рење у које се са буком стропош-
тава вода са висине око 4 метра. 
Испод је проширење, језерце, које 
је сада делимично затрпано, а не-
кад је то био вир у коме се, по ле-
генди, зими утопио дечак Лаза 
пропавши кроз лед. Данас је тај 
вир безазлен и мали. Да ли зато 
што поток Моринтово има мање 
воде или зато што је вир дели-
мично затрпан? Не зна се. Ипак, 

овај интересантни локалитет у 
лепој буковој шуми недалеко од 
Врдника свакако треба посетити. 

Свако ко посети набројане 
водопаде, без обзира на скромност 
њихове висине која не прелази 
висину од 10 метара, и недовољног 
богатства водом, уживаће. Сигурно 
ће се уврстити у боље познаваоце 
Фрушке горе, јер их ни они који 
припадају тој групи до сада нису 
познавали. Ту се слободно могу 
уврстити и они који су последњих 
педесетак година о њој писали, а 
писали су и многи и много. Нико 
до сада ништа не написа о 
водопадима. 

Откривши описане водопаде 
схватили смо колико је Васа Ста-
јић био у праву када је још 1924. 
године између осталог написао:  

“... И можете годинама, и 
зими и лети сваки слободан дан 
проводити у Фрушкој, а да не 
смете рећи да је сву познајете, да 
сте били на на сваком јој вису, у 
сваком долу, да јој познајете сваку 
јој распутницу, а најмање се 
можете тужити на монотонију и 
досаду. У свако доба године вас 
чекају друкчи видици и друге 
лепоте, и сваки вис вам нуди 
друкчи поглед... “ 

Напомена: с Румљанима смо 
нашли водопад на Срнећем 
потоку. После недељу дана још 
један. Али, о томе други пут. 

Александар Дамјановић  
 

“ORJEN 2003.” 

Akcija, dugo priželjkivana, u 
organizaciji našeg kolege i prijatelja 
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Prohaske Dragana, ogranak PSD 
“Poštara” N. Sad u Zrenjaninu, po-
činje  u sredu 15.10.2003.god. Dug i 
naporan put, treba da bude nagrađen 
sa dva dana celodnevnog 
planinarenja. 

U Novom Sadu smo kod Pošte, 
Iva Domić i ja, od somborskog 
ogranka “Poštara”. Novosađani pris-
tižu, raduju me mnoga poznata i dra-
ga lica. Tanja Jeremić i Ilija Radić, 
došli su da isprate grupu. Dok če-
kamo autobus, koji treba da krene 
oko 20 sati, od Tanje saznajemo da u 
Domu ima struje samo iz agregata, 
koji je, možda, u kvaru, da je voda iz 
kišničare, pa prema tome pre uspona 
treba nabaviti sveće, flaširanu vodu, 
sokove, pivo, mleko... Nisam ozbilj-
no shvatila Tanjin savet, pa sam 
svoju nepromišljenost, sa nekoli-
cinom lakomislenih, platila stomač-
nim tegobama. Takav se nauk 
najbolje pamti. 

Od Milovana iz PSD “Željez-
ničar” N. Sad, saznajemo, kako je 
izgledalo letošnje krstarenje po Rili, 
pod punim opterećenjem, pa se 
tešimo da će naš uspon, pod teretom, 
do Doma, trajati samo sat vremena, i 
da nas neće mučiti letnja žega. 

Uskoro stiže autobus, pozdrav-
ljamo se sa Zrenjanincima i uskače-
mo, kako bi što pre krenuli. Noćno 
putovanje, iako je bus velik i udoban, 
provodim, uglavnom, u polusnu. Mi-
roslav je prošao sa svojim legen-
darnim polićem, gucnuli smo od nje-
gove odlične rakije, što je mnogima 
olakšalo da zaspe. 

Ujutru smo u Kotoru, vreme je 
sunčano, nebo plavo, bez oblačka. 

Pojavljuje se vodičica Tanja Rajić, 
arhitekta, koja nas vodi po gradu i 
pokazuje znamenitosti, pre svega 
palate i crkve. Ona govori sa toliko 
ljubavi i oduševljenja, i istovremeno 
sa tolikim poznavanjem istorije i 
duha ovog grada, kao da je rasla 
šetajući njegovim trgovima. Ova, 
izgledom, devojčica, rođena je u 
Kikindi, a u Kotoru je radila na res-
tauraciji građevina posle zemljotresa 
(1977 god.). Tako smo saznali, da je 
Kotor kao jedan od spomenika 
svetske kulturne baštine, pod 
zaštitom međunarodnih organizacija. 
Izneti su zanimljivi detalji 
restauratorskog posla, u slučaju 
katedrale, koja je bila velikim delom 
oštećena. Naime, iako se težilo vernoj 
rekonstrukciji, ipak su neki ukrasi i 
detalji završili u muzeju uz katedralu, 
jer je crkva vekovima dograđivana u 
raznim stilovima, pa se gledalo da se 
ostvari sklad celine. Za neke odluke 
trebalo je da prođu meseci i godine. 

Nakon predavanja, imali smo 
vremena da se popnemo na kotorsku 
tvrđavu. Poseban je doživljaj videti 
pejsaž zaliva, sa raznih visina i 
eventualno fotografisati. Atrakcija je 
bio tek pristigli prekookeanski brod  
“Costa tropical” za turistička krsta-
renja, koji je svojim trupom na 5 
spratova, zapremio pola luke. Očeki-
vala sam da fotosi sa grdosijom koja 
dominira zalivom budu pun pogodak. 

Kada smo dočekali našeg 
planinarskog vodiča Srećka, krenuli 
smo dalje za Perast. Tamo smo imali 
mogućnosti da obiđemo stari grad 
Perast i njegovu tvrđavu, ili da toplo 
popodne iskoristimo za kupanje. Gru-
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pa se podelila. Ostala sam sa neko-
licinom hrabrijih, kupali smo se na 
plaži osenčenoj borovima, sa lepim 
prilazom od sitnog belog šljunka u 
plićaku. Voda je, prihvatljive tempe-
rature, tako da smo, čak, i skakali. 
Brda u pozadini sa listopadnim drve-
ćem obučenim u sve tonove jesenje 
mode, rađala su želju da se ovde 
ostane još dugo, ali proleteo je sat 
vremena, kao divan san, i vratila se 
druga grupa iz obilaska grada. 

Radosni i osveženi, nastavili 
smo autobusom u brda do kraja 
asfaltnog puta, odakle smo natovareni 
rancima i torbama produžili peške, 
ruiniranom kamenom stazom sve do 
doma “Za vratlom” (1160 m).    Do-
čekali su nas domaćini sa toplim ča-
jem, u prostranoj i svetloj trpezariji, 
gde je bilo prijatno družiti se i 
boraviti, posle napornih pešačenja. U 
sredini prostorije je veliki šporet na 
drva gde smo se narednih dana tis-
kali, radi kuvanja čajeva, supica, 
prženja kobasica i sl. Plafon je oblo-
žen gredama od tamnog drveta. Pro-
zori sa dubokim nišama, podesni su 
za odlaganje namirnica. Postoji još 
jedna mala kuhinja, sa šporetom, koji 
smo takođe koristili, i mi i domaćini. 
Sami smo ložili i donosili vodu iz 
obližnjeg rezervoara za kišnicu, kraj 
koga smo se i umivali. Smestili smo 
se. Na raspoloženju su dve spavaće 
sobe sa krevetima na sprat, jedna sa 
20, a druga sa 8 postelja. Postelje su 
udobne i ispravne, sa dušekom i 2 
ćebeta. Sobe su  dovoljno prostrane. 

U trpezariji su upaljene sveće, a 
u 19 sati je uključen agregat, koji je 
te prve večeri radio samo oko sat 

vremena. Dovitljivi i preduzimljivi 
Raca i kompanija, dovukli su 
sutradan naftu iz rezervoara autobusa, 
tako da više nismo oskudevali u 
veštačkoj svetlosti. 

Petak 17.10.  Osvanulo je sun-
čano jutro, bez oblačka, pa smo u ve-
likom broju krenuli na vrh Subra, 
prema planu akcije. Iz podnožja, 
pitala sam se u sebi kako se tamo 
uopšte može stići, stenje je izgledalo 
strmo i teško pristupačno. Bilo je na-
porno i veoma sam se pažljivo kre-
tala, sitnim koračićima. Staza je 
izvanredno markirana, na raskrsni-
cama su jasni natpisi i pravci, tako da 
nema lutanja. Samo puzanje po ste-
nju, nije mi teško palo, a onda smo se 
iznenada našli na stenovitom platou. 
Trebalo je preskakati procepe i vrta-
če, naskakati na oštrice stena. Preda 
mnom je zjapila ogromna rupa. Za 
trenutak mi se učinilo da ne mogu ni 
napred ni nazad, da sam zarobljena u 
moru stenja. Sva sam se ukočila, a 
noge su mi se tresle. Pomogle su mi 
ispružene ruke kolega planinara, a 
Mira me je bodrila i savetovala, da se 
ne spuštam na tlo, već da pokušam da 
zadržim uspravan stav, pri pres-
kakanju i savlađivanju ovakvog tere-
na, ostavši sa mnom sve dok me nije 
popustio ovaj napad straha. 

Popeli smo se uspešno na vrh, 
gde smo se odmarali, i ručali sa 
najvećim uživanjem, uz šalu i smeh, 
slikanje i osmatranje okoline, Lovće-
na, i našeg sledećeg cilja, vrha Orjena 
koji je planiran za subotu. Srećko je 
predložio da hrabriji i spremniji kre-
nu do Amfiteatra, stenovitog čuda 
prirode. O lepoti i vratolomnosti 
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Amfiteatra, svedoči jedna od fotog-
rafija u albumu Ive Domića. Veći deo 
grupe krenuo je u tom smeru, a mi 
ostali smo se vratili u Dom, negde 
oko 14 sati. Iste večeri obišli smo 
Vodenu jamu, mesto gde se veko-
vima skupljala voda za pojenje stoke. 
Nad jamastom osnovom, diže se 
nešto što liči na kapelu od kamena, 
bez kupole, pa se kroz taj otvor vidi 
tamno nebo i sjajne zvezde. Međutim 
i ovaj izvor – rezervoar je gotovo sas-
vim presušio. U povratku smo svratili 
da vidimo mini gorsko oko – priro-
rodnu kadu od kamena. Neizbežni 
komentari koje bi se devojke tu 
trebale okupati, pokazali su top listu 
želja sa estrade muške mašte. 

Subota 18.10.   Plan da se ide na 
vrh Orjena, propao je, jer je naš 
vozač Vasa, smatrao put rizičnim – 
neprohodnim za njegov dugački auto-
bus – imao je poteškoće i prilikom 
uspona od Meljina ka Domu. Vodič 
Srećko rekao je da, samo za odlazak, 
od Doma do vrha Orjena (1894m) 
treba 13 sati pešačenja. Tako je 
odlučeno da se ide na obližnje vrho-
ve,i to pre podne na V.Ćedilo (1466), 
a popodne na Kabao (1500m). 

Na Veliko Ćedilo išli smo kroz 
šumu i usput svratili do pećine gde su 
otkriveni ostaci praistorijske kerami-
ke. Tu smo od Srećka, koji je i spe-
leolog, saslušali predavanje o peći-
nama i tunelima koje je istraživao sa 
ekipama na ovom i drugim mestima u 
okolini. Saznali smo da su se naši 
spuštali i istraživali do 100m dužine 
(dubine), a za veće dubine nemaju 
opremu i novac. Pokazao nam je gde 
su bušili stenu, kako su kačili uže, i 

druge detalje i pojedinosti ovakvih 
ekspedicija. Za trenutak smo ušli i 
osvrnuli se po kružnoj niskoj pećini 
oskudno osvetljenoj još jednim “pro-
zorom”, gde su nekad živeli prei-
storijski ljudi. Malo povijena, zbog 
niskog svoda, jela sam jabuku, poku-
šavajući da zamislim pretke u ovom 
prostoru. Napolju, polica širine oko 
4m, po ivici drveće koje zaklanja 
ambis, kome ne videsmo dno, kažu 
da je 100-tinak  metara dubok. Preko 
ambisa, širine 20-tak metara, gledali 
smo zid od stena prekriven još zele-
nim povijušama, žbunjem i drvećem. 
Odmah sam se setila “Plemеna 
špiljskog medveda”, pred oči mi je 
iskrsla vizija: uspravljeni medved 
koji stoji pred ovom pećinom u 
nekom trenutku praistorije... 

Zatim smo izašli iz šume, puzeći 
se popeli na uski stenoviti greben sa 
koga puca pogled na okolne vrhove, 
na šume i na kraška polja, od kojih je 
veoma malo obrađeno i korišćeno. 
Kretanje po ovom stenovitom grebe-
nu za mene je bio nov i nezaboravan 
doživljaj. Divila sam se sopstvenoj 
smelosti, a ustvari žbunje i pokoje 
drvce, učinilo je predeo pitomijim, 
tako da sam se osećala sigurnije i sve 
se činilo lakšim nego prethodnog 
dana. Usput, slušala sam jednog mla-
dića, kome je ovo bilo planinarsko 
krštenje, kako psuje samog sebe, i 
“ko ga je terao da ide na ove stenčuge 
i šta mu je trebalo planinarenje”. - Isti 
bes, strah, očajavanje iskusila sam 
puzeći ka vrhu Mitikas i kao lozinka, 
isto gunđanje... 

Dok me smeh razdirao, 
pokušala sam da ga obodrim, gledao 
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me je tako, natušteni Sivi Oblak, da 
sam digla ruke od ubeđivanja, a on je 
odustao od daljeg pentranja. 

Popodne,  na red je došao 
Kabao, vrh brda koje zatvara vidik sa 
prozora trpezarije. Dok se grupa 
polako okupljala, Dragan-Buca  iz 
Zrenjanina sa još jednim žustrim 
kolegom, začas je bio na vrhu (oko 
pola sata). Dok smo se mi ostali, 
obični smrtnici penjali, oni su trčali 
grebenom i šumicom do još vrletnijih 
daljih vrhova i na Kabao se vratili, 
taman kad smo mi stigli. 

Kroz kristalno čisti vazduh 
poznog popodneva, ukazala se sa 
ovog vrha, izvanredna panorama. Na 
jednoj strani zaliv Boke i naselja Nji-
vice, Igalo, Herceg Novi, Prevlaka, a 
na drugoj Dom, kao dečja igračka na 
dlanu, i kamena staza koja vijuga 
spuštajući se prema  moru. Milan je 
išao do same ivice ambisa, uprkos 
Srećkovoj zabrani, kako bi snimio 
detalj koji je samo njegovo umet-
ničko oko uočilo. Kristina je kao pče-
lica letela između nas deleći razne 
grickalice i slatkiše. Buca, u svom 
oduševljenju, nasekao je šunku da 
nas sve počasti. Mnogo, do juče 
nepoz-natih, toliko različitih ljudi, na 
skromnom prostoru ovog vrha, pos-
tali su jedna porodica. U šali, zadir-
kivanju i radosti, zaboravili smo na 
vreme, koje nam je, uvređeno, pos-
lalo sumrak. Završivši nezaboravni 
piknik, spustili smo se u Dom.  

Posle večere pozvao nas je 
Prohaska u trpezariju. O usponu na 
himalajski vrh Kalapatar (5545m), 
1996 god, pričao je Svetozar 
Vukojević, zvani  “Profa”, a  Mirjana 

Stevanović, o osvajanju najvišeg vrha 
Kilimandžara, Uhuru pika (5896m), u 
julu 2002 god. Iako, van plana akcije, 
predavanja su nas sve okupila. Slu-
šala sam, gladnog srca i bez daha, o 
nenadmašnoj lepoti i surovosti viso-
kih planina, koje ujedinju stranca i 
domoroca da se razumeju i bez reči; 
o prebujnoj, nezamislivoj flori i fauni 
u podnožju i na nižim padinama, 
naročito u Africi; o strogim pravilima 
i propisima ovakvih ekspedicija. Čak 
i oni lišeni želje za osvajanjem vrho-
va u dalekim i “čudnim svetovima”, 
kako je Profa nazvao Nepal, slušali 
su sudelujući i preznojavajući se, o 
iskušenjima visinske bolesti ili o 
maleru smetova od 5 m koje je pode-
lilo himalajsku ekipu. Sedela sam u 
blizini predavača, osvetljena njiho-
vom aurom,  pitajući se, neprekidno: 
kako su oni to uspeli. Koliko li je rea-
lnih procena situacije, a koliko opti-
mizma, hrabrosti i postojanosti, u te-
meljima njihovih podviga, mogu sa-
mo da naslućujem. Najveće iznena-
djenje za mene je, da su im kondi-
cione pripreme bile skromne, iako 
sistematske. Profa je izneo uverenje, 
da bi skoro svi prisutni mogli da 
ponove njegov  uspeh. Zarazni entu-
zijazam, podstiče i mlade i stare, na 
nove poduhvate. Kristina je, na tom 
predavanju, odlučila da ide na 
Kilimandžaro, i tako sa Ivom preds-
tavlja jezgro buduće ekspedicije... 

Dve  ispovesti o pobedi nad ele-
mentom i nad sopstvenim slabostima 
i strahovima, završile su se. Nevoljno 
se podižemo, mnogi prilaze preda-
vačima, a meni se u svest probijaju 
zvonki stihovi velikog pesnika : “Boj 
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ne bije svijetlo oružje, već boj bije 
srce u junaka “... 

Nedelja 19.10.Koliko smo imali 
sreće za uspone! Na polasku iz Doma 
ispratila nas je kiša. Veoma pažljivo 
spuštali smo se niz klizave, razorene 
kamene stepenike, a kad smo seli u 
autobus, kiša je još jače padala. Pose-
ta Budvi je izostavljena iz programa. 
Osim u manastiru Morači, koji je 
izuzetno vredan da se vidi, ostalo su 
bila nepotrebno duga zadržavanja. 
Put kroz Crnu Goru bio je živopisan, 
vrhovi planina i mi u autobusu, iznad 
gustih belih oblaka, kao u avionu. 
Škljocali su aparati, ali ne znam 
koliko je od toga uspelo, zbog naglih  
i čestih premetanja u krivinama. 
Putovanje kanjonima Morače, Tare, 
Lima i Ibra bilo je veoma lepo, čak i 
pri onoliko niskom vodostaju. 

Zbog loše proračunate satnice, u 
Novi Sad smo stigli posle ponoći, 
izgubivši sve prevoze. Od noći u 
čekaonici autobuske stanice, nas 
Somborce, spasla je predusretljivost 
Mire Stevanović. Pružajući nam 
gostoprimstvo u svom toplom domu, 
osim zanimljivosti sa putovanja, 
počastila nas je i salatom od manga 
“a la Afrika”. 
 

Dragana Bogdanović - Pete 
 

ГОДИНЕ НИСУ ПРЕПРЕКА 

ЗА УСПЕХ 

 
 Да  никада није касно почети 

бављење спортом говори и пример 
Зорана Марковића, који је систе-
матске атлетске тренинге почео тек 

у зрелим животним годинама, тач-
није у четрдесетој, да би већ после 
две и по године постигао завидну 
форму. Сада успешно може да се 
носи и с много млађим, квалитет-
ним тркачима и нашим и страним. 
Примера ради, Марковић је ове 
сезоне у финишу Подгоричког 
маратона престигао једног од фа-
ворита за победу Тунижанина Рем-
зи Махувација, иначе победника 
Београдског маратона. Зоран је у 
Подгорици истрчао и лични рекорд 
од 2:41,22 доказавши и на делу да 
је сада најбољи новосадски мара-
тонац. И на нашем најтежем ма-
ратону – Церском, забележио је до-
бар резултат, треће место ове 
године. У дебију на међународном 
Подгоричком ултрамаратону 2002. 
године, дугом 100 километара, 
заузео је четврто место, а успешно 
је наступао и на јаким планинским 
тркама у Словенији. Тим наступом 
у Словенији изборио је место и у 
репрезентацији планинских тркача 
на Светском првенству у Аустрији 
2002. године и Европском у Ита-
лији 2003. године. Уз то учество-
вао је овај свестрани атлетичар и 
на Светском првенству за ветеране 
у Немачкој 2003. 

Међутим, ту није крај 
наступима и обавезама Зорана 
Марковића. Члан је комисије за 
планинско трчање при Атлетском 
савезу Србије и Црне Горе као 
представник такмичара. Зоран 
запажене резултазе постиже и у 
оријентационом трчању, наступа за 
ОАК Нови Сад и другу годину 
заредом је државни првак у вете-
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ранској категорији. Као алпиниста 
овај Новосађанин може се похва-
лити и успонима тежине петог 
степена на планинском масиву 
Столова код Бора, а као планинар 
освајањем највишег врха Европе, 
Западног Елбруса високог 5.633 
метра на Кавказу 1995. године. 

Реткост је у данашње време 
видети овако свестраног спортис-
ту, а поред упорности, великог 
рада и напорног тренирања Зорану 
Марковићу у остваривању добрих 
резултата помажу матична фирма 
“Петар Драпшин”, као и Плани-
нарско друштво Железничар, чији 
је дугогодишњи члан. Они који 
годинама посећују Новосадски 
маратон, Триатлонску трку на 
Штранду, орјентационе трке, као и 
чувени Фрушкогорски маратон 
знају колики је допринос 
организацији ових такмичења 
Зорана Марковића. 

 
Гордана  Маленовић  

 

IZLET NA HOMOLJSKE 

PLANINE (5.10.2003.) 

 
Na samo oko 60 km od Poža-

revca nalazi se idilično i pastoralno 
Homolje. Ovde se još uvek mogu 
sresti velika stada ovaca a na deleko 
nеma boljeg meda, ovčijeg sira ili 
jagnjećeg pečenja. Ovde se nekada, a 
bogami i danas kopalo i ispiralo 
zlato. 

Rano jutro, autobusom, zajedno 
sa Prirodnjačkim društvom “Gea” 
započeo je naš jednodnevni izlet na 

ove prelepe planine... Pravac kretanja 
je bio: Vršac - Bela Crkva – Kovin - 
Smederevo – Požarevac – Petrovac 
na Mlavi. U Požarevcu su nam se 
pridružili naši stari prijatelji iz PD 
“Vukan” Glocki i Jelena kao i naš 
poznati geomorfolog prof. dr. 
Radenko Lazarević. U blizini sela 
Ždrelo na kratko smo se zaustavili 
pokraj vrlo izdašnog izvora tople 
vode. U improvizovanom bazenu 
smo zatekli nekoliko kupača iako 
vreme nije bilo baš za kupanje. 
Odavde smo uživali u pogledu na 
Homoljske planine. To je krečnjački 
venac koji pripada Karpatsko-
balkanskoj planinskoj celini. Oivičine 
su rekama Pek na severu i Mlavom na 
jugu. Počinju od Rama i protežu se 
sve do Žagubičke kotline na istoku. 
Najviši vrh je Štubelj (940 m). 

Put smo nastavili do Gornjačke 
klisure gde su i danas vidljivi ostaci 
srednjevekovnog utvrđenja Ždrelo. 
Tu smo obišli manastir Gornjak, 
zadužbinu kneza Lazara. Podignut je 
1379. godine. Manastirski hram je 
posvećen Vavedenju Presvete 
Bogorodice. U pećini iznad manastira 
nalazi se isposnica prepodobnog 
Grigorija Sinaita. Idući od Gornjaka 
ka selu Ždrelo, sa desne strane puta 
nalaze se ostaci crkve zadužbine 
despota Stefana Lazarevića. 

Odavde smo posle duže ali 
veoma interesantne vožnje planin-
skim prevojima i grebenima, stigli do 
sela  Vitovnica. Tu smo obišli istoi-
meni manastir koji je podigao kralj 
Milutin između 1289. – 1291. godi-
ne. Manastirski hram je posvećen 
Uspenju Presvete Bogorodice. U 
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neposrednoj blizini manastira, na 
levoj obali Vitanovačke reke nalazi 
se izvor lekovite vode koji narod 
pohodi svakodnevno, a i mi smo se tu 
malo osvežili. 

Odavde smo se odvezli do 
restorana na ulazu u slepu dolinu 
Strugarskog potoka, gde se nalazi i  
ulaz u Ceremošnju. Jedna grupa sa 
Glockim i Jelenom otišla je na uspon 
na Štubej, a druga je sa profesorom 
Lazarevićem i Valterom išla u 
obilazak arheološkog lokaliteta 
“Arsin grad”. Jelena nas je pohvalila 
da smo jedna od grupa koje su se 
najbrže uspele na Štubej. Vratili smo 
se u sumrak ali nam to nije smetalo 
za obilazak Ceremeošnje, jer je tamo 
i inače uvek mračno. 

Celo Homoljsko područje je 
bogato raznovrstim kraškim oblicima. 
Svakako, najpoznatija je pećina 
Ceremošnja. Imali smo zadovoljstvo i 
čast da naš vodič bude profesor 
Lazarević, čovek koji je istražio, 
uredio i za turističke potrebe opremio 
ovu našu najznačajniju pećinu. 
Unutrašnjost pećine je znalački 
osvetljena. Turistička staza je duga 
oko 800 metara. Velika dvorana je 
prečnika oko 50 m i visine oko 24 m. 
Na nagovor profesora Lazarevića da 
ispitamo akustičnost pećine tri naše 
devojke su otpevale nekoliko pesama. 
Bio je to besplatan prvorazredni 
koncert izvornih narodnih pesama. 

Pećinski nakit je izuzetno bogat 
i raznovrstan. Lepotom se izdvajaju 
stubovi: “Na večnoj straži”, 
“Mladoženja” i “Lepa Vlajna”. 

Posle zajedničke večere u obliž-
njem restoranu krenuli smo kući. U 

Požarevcu smo se oprostili od naših 
domaćina. Mi smo uz lepu pesmu 
našeg dragog profesora Cerovića, 
umorni ali u veselom raspoloženju, u 
sitne sate stigli u Vršac. 

 
Ljuban Živković – Žile 

 

U BUKOVCU OSNOVANO 

PLANINARSKO DRUŠTVO 

 
U novosadskom prigradskom 

naselju Bukovac, 7.2.2004. godine 
osnovano je još jedno, zasad trideset 
sedmo, vojvođansko planinarsko 
društvo “Vilina vodica”, koje je nas-
talo osamostaljivanjem iz novosad-
skog PSD “Železničar”. I kako je red 
i običaj, društvo je nazvano po 
obližnjem poznatom fruškogorskom 
izvoru, na kojem se, prema lokalnoj 
legendi, zbog lepote izvora i leko-
vitosti vode, pred zoru svakog Đur-
đevdana, i vile umivaju i kolo igraju. 
Po vodu su dolazili i brojni Novosa-
đani, naročito dok je pored izvora 
postojao i planinarski dom. Pre tride-
setak godina, međutim, polako je 
zamrla tradicija đurđevdanskih urana-
ka, zbog čega je zapušten i porušen i 
planinarski dom, pa ni izvor, izgleda, 
nije nikome više trebao osim 
planinarima, koji su se uz njega 
okrepljivali i odmarali. 

Pre godinu dana Bukovčani su, 
međutim, odlučili da osnuju svoje 
planinarsko društvo, nazovu ga po 
pomenutom izvoru i deluju kao pod-
ružnica novosadskog PSD “Železni-
čar”, a onda su, u subotu 7.2.2004. 
održali i Osnivačku skupštinu. 
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- Pazimo da ne promašimo stanicu, 
pošto nema nikakve markacije – bili 
su prvi šaljivi komentari skupštinskih 
delegata, izneti još u prigradskom 
autobusu. 

Dobro raspoloženje nije pokva-
rilo ni ulazak u hladnu salu Mesne 
zajednice, kada je neko dobacio 
budućem predsedniku da “smanji 
grejanje”, na šta je usledio odgovor: 
- Kad sedneš, stavi ruke ispod južnog 
dela leđa! 
- Tog 12. marta 2003, kada je osno-
vana naša podružnica, šezdesetak 
Bukovčana izabralo me je za pred-
sednika, a već sutradan imali smo 
prvu akciju. Na šetnju po Fruškoj 
gori stazom Bukovac – Viline vode – 
Glavica – Vidikovac – Bukovac 
odazvalo se 29 učesnika i tada smo 
odlučili da čim malo ojačamo 
osnujemo i svoje društvo – podsetio 
je Toma Šnajder, pri otvaranju 
Skupštine, na prve dane društva. 

Od tada je, prema njegovim 
rečima, bilo preko 50 nedeljnih izleta 
na kojima je prepešačeno skoro 18 
hiljada kilometara. Bukovački plani-
nari priključili su se Đurđevdanskom 
uranku i u organizaciji svoje Mesne 
zajednice učestvovali na Fruškogor-
skom maratonu, a zatim organizovali 
svoj Bukovački maraton i markirali 
njegovu stazu. Učestvovali su i na 
tradicionalnom noćnom maršu u 
organizaciji PSD “Poštar”, Memori-
jalu “Ignjat Pavlas”, izletima van 
Fruške gore, usponu na Olimp... 
- I dalje će se održavati akcije 
nedeljnog pešačenja planinarskim 
stazama oko Bukovca i u pravcu pet 
naših najlepših manastira: Grgeteka, 

Velike Remete, Krušedola, Starog i 
Novog Hopova. Imaćemo vodiča, 
koji će stalno biti uz planinare, a 
trudićemo se da sve šetnje idu preko 
Vilinih voda. A druga velika akcija 
društva biće usmerena na izgradnju 
objekta na Vilinim vodama, za koji 
već postoji i idejni projekat Ota Jana 
– najavio je Šnajder. 

Radovi bi, prema njegovim 
očekivanjima, trebalo da budu zavr-
šeni do Đurđevdana, pri čemu pla-
ninari očekuju veliku pomoć od 
meštana, penzionera, lovaca i Nacio-
nalnog parka. Veče pre Đurđevdana, 
prema njegovim rečima, održaće se 
prvi noćni marš smerom Bukovac – 
dom na Stražilovu – Čerat – Brankov 
spomenik – Partizanski put – Stolovi, 
sa ciljem na Vilinim vodama, na koji 
bi se trebalo stići u samu zoru, na 
uranak. 

Na Osnivačkoj skupštini buko-
vačkih planinara bili su brojni gosti, 
predstavnici nekoliko vojvođanskih 
planinarskih društava, među kojima 
se nalazio i Božidar – Bata Grujić, 
doživotni počasni predsednik PSD 
“Železničar”, Novi Sad, koji se rado 
seća svojih brojnih poseta Vilinim 
vodama. 
- Planinarstvom sam se počeo baviti u 
Izviđačkom društvu, koje je imalo 
svoj objekat u Dunavskom parku. 
Organizovao sam moje momke iz uli-
ce Kraljevića Marka, čuli smo da 
postoje Viline vode i kućica, ali niko 
nije bio tamo. Posle nekoliko sati 
lutanja, bez autobusa i mostova, došli 
smo do doma “Zanatlija”. Tada su 
ljudi iz tog doma uputili osmoricu 
mališana, koje je predvodio jedanae-
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stogodišnji Božidar -–Bata Grujić, da 
pronađu dom i na Vilinim vodama, i 
oni su ga ubrzo otkrili. Čak je i ključ 
bio na svom mestu, pa kada su ga 
otvorili, zatekli su lepu prostoriju sa 
krevetima na sprat i višegodišnjom 
prašinom. Od lišća su napravili metlu 
i pospremili. 

Kasnije je čika Bata često bora-
vio sa decom u prirodi, kao vodič u 
planinarskoj školi. 

Naselje Bukovac ima turistički 
potencijal i ne može se smatrati “sle-
pim crevom”, tvrdi Branislav Stefa-
nović, predsednik Mesne zajednice. 
Specifičan položaj na padinama Fruš-
ke gore, ambijent za zimske i letnje 
rekreativne sportove daju za pravo da 
se u neposrednoj blizini izgradi i 
turistički centar, kaže Stefanović. 

 
Aida Skakić 

 

DNEVNIK VOĐE EKSPEDICIJE 

AKONKAGVA 2004. 

 
Učesnici ekspedicije: 

Krivošija Feliks, vodič izleta i 
pohoda PSS. Rođen 1959. u Kuli, 
član planinarskog kluba od 1988. 
Najviši do sada osvojeni vrh : Elbrus, 
Kavkaz 5643 m. 

Janović Nebojša, visokogorac. 
Rođen 1975. u Priboju, član planinar-
skog kluba od 2004. Najviši do sada 
osvojeni vrh: Mon Blan (4807 m). 

Krnajski Đorđe, alpinistički prip-
ravnik. Rođen 1946. u Subotici, član 
planinarskog kluba od 1998. Najviši 
do sada osvojeni vrh: Elbrus, Kavkaz 
5643 m. 

Tomašev Petar, visokogorac. Ro-
đen 1960. u Tavankutu, član plani-
narskog kluba od 1998. Najviši do 
sada osvojeni vrh: Mon Blan, Alpi 
4807 m. 

Štajnfeld Viktor, alpinistički 
pripravnik. Rođen 1975. u Subotici, 
član planinarskog kluba od 1999. 
Najviši do sada osvojeni vrh: Elbrus, 
Kavkaz 5643 m. 

Planić Iso, vodič izleta i pohoda 
PSS, alpinistički pripravnik, vođa 
ekspedicije. Rođen 1965. u Novom 
Sadu, član planinarskog kluba od 
1994. godine. Najviši do sada 
osvojeni vrh: Elbrus, Kavkaz 5643 m. 

 
7. januar 2004. 

Prevoz kombi vozilom od 
Subotice do Beograda. Polazak 
aviona Alitalije  za Rim u 14 i 10, 
zatim iz Rima sa istom kompanijom i 
Boingom 777 za Buenos Aires. 
Kompanija je uz male komplikacije 
ispunila obećanje i dozvolila da svaki 
član ekspedicije ponese po 33 
kilograma tereta što je naknadno 
upisano u kartu. Hvala Alitaliji. 

 
8. januar 2004. 

Dolazak u Buenos Aires oko 8 
sati ujutro. Taksijem do grada (ima 
oko 50 km i košta nešto manje od 10 
US$) i poseta našoj ambasadi gde 
smo toplo dočekani. Obilazak centra 
grada, trga Majo i  Boke. Polazak 
autobusa za Mendozu sa stanice 
Retiro u 24 sata po ceni od 65 pezosa 
(1 US$=2,9 pezosa) 

 
9. januar 2004. 

U Mendozi smo posle 17 sati 
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putovanja, oko 17 časova. Taksijem 
do hotela ''Edian''. Smestili smo se u 
hotel (cena za noćenje sa doručkom  
je u proseku 7,5 dolara po osobi) i 
šetali po gradu koji ima oko 900000 
stanovnika.  

10. januar 2004. 
Grupi se pridružio i Mitja 

Ravnikar iz Ljubljane, Slovenija, član 
PD ''Matica'' Ljubljana, ali i PK 
''Spartak'', Subotica. Kupili smo 
hranu za planinarenje. 

11. januar 2004. 
U upravi nacionalnog parka 

Akonkagva plaćamo dozvole za 
uspon: 300 US$ za vrh, a Neša i 
Viktor uzimaju dozvole za treking od 
7 dana koje koštaju 50 US$. 

 
12. januar 2004. 

Za prevoz do autobuske stanice 
koristimo kamionet i dva taksija. Po-
lazak autobusa za Los Penitentes je u 
10 h, a do odredišta stižemo u 14 i 15 
h. Predajemo 265 kg prtljaga u agen-
ciju ''Lanco'' koja će nam narednih 
dana mulama prebaciti teret do 
baznog logora. Prva mula košta 80 
US$, druga 50, treća 50, četvrta 80 i 
peta 50 US$. Na ovo dobijamo 
popust od 10%. Naše stvari će nositi 
pet mula. Smestili smo se u plani-
narskom domu Refugio y Aventura 
po ceni od 12 pezosa za noćenje sa 
doručkom. Viktoru i Neši odgovara i 
smeštaj pod vedrim nebom, oni 
spavaju napolju. Predveče je tem-
peratura 210 C i vetar duva 25 km/h 
(na 2.600 m.). Pre mraka Nebojša, 
Viktor, Petar i Đorđe izvode aklima-
tizacionu šetnju do oko 3000 m. 

13. januar 2004. 

Autom od Los Penitentesa do 
Punta de Inca (ima oko 9 km) zatim 
formalnosti oko dozvola, preuzima-
nje vreća za smeće i slično. Nakon 
toga krećemo peške dolinom Horco-
nesa. Do kampa Konfluencia koji se 
nalazi na 3.300 m stigli smo za manje 
od predviđenih 4 sata pešačenja po 
lepom i toplom vremenu. Kada smo 
se smestili u šatore naišlo je nevreme 
sa kišom i vetrom. Kiša je kasnije 
prešla u susnežicu, a zatim je u neko 
doba noći nevreme prošlo.  

 
14. januar 2004. 

Ujutro je bilo mraza i vreme je 
bilo vedro. Iako je prognoza 
nepovoljna krećemo za Plaza de 
Mulas (bazni logor za Via normale ili 
Via Norte) oko 10 časova. Pešačenje 
traje oko 9 sati. Pri tome dva puta 
gazimo Horcones. Na oko 4.000 
metara počinje da pada sneg i duva 
vetar. U baznom logoru (4.300 
metara n.v.) smo oko 19 časova, 
prijavljujemo se, dižemo pet šatora 
(dva su za opremu), uzimamo ono što 
su nosile mule i smeštamo se u tri 
šatora: Đorđe i Petar, Nebojša i 
Viktor, i Mitja, Feliks i Iso. Mislim 
da nas je sve bolela glava zbog 
razređenog vazduha. 

 
15. januar 2004. 

Šetnja do Hotela Refugio (4.370 
m) koji se nalazi oko 20 minuta hoda 
od baznog kampa. Opet sneg. Bili 
smo kod lekara. Saturacija je svima 
iznad 70, najbolju imaju Petar i 
Mitja, iznad 80. Za uspon treba da je 
i bolja, pa nam lekar preporučuje da 
se u baznom logoru zadržimo još par 
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dana. To smo svakako i nameravali. 
 

16. januar 2004. 
Aklimatizaciona šetnja. Polazak 

u 11 i 45, povratak oko 15 časova. 
Išli smo do 4.900 metara n.v. i nazad. 
Sneg je pokrio bazni logor. 

 
17. januar 2004. 

Ostajemo u bazi, sneg se lagano 
topi, oblačno je. Mitjin je rođendan, 
dobio je na poklon kupanje u kupatilu 
za 10 US$, a on je nas častio vinom. 

 
18. januar 2004. 

Polazak u 9 sati na ''Aljasku'' 
(5.300 m). Izneli smo šator, hranu, 
garderobu, primuse, cepine, derezi i 
drugu opremu. U baznom kampu smo 
bili oko 16 časova. 

 
19. januar 2004. 

Odmor, planiranje uspona. 
Termin za polazak gore je određen: 
21. januar 2004. Feliks i Petar donose 
odluku da se vrate dole. Uveče 
pečenje Perine slanine. 

 
20. januar 2004. 

Feliks i Petar odlaze za Mendo-
zu. Saturacija kod onih koji ostaju 
prelazi 80. To je dovoljno za uspon. 
Mitja pozajmljuje, ja kupujem, a 
Viktor iznajmljuje plastične cipele. 
Kod kuće smo mislili da nam neće 
trebati, ali su uslovi za uspon takvi da 
su veoma potrebne. Gore je sneg. 

 
21. januar 2004. 

Polazimo u Nido de Condores 
(5.500 m) u 10 sati. Đorđe se vraća u 
bazni logor sa Aljaske. Nastavljamo 

Viktor, Nebojša, Mitja i ja. Na Nidu 
smo oko 17. Sneg je vrlo tvrd, 
sunčano je, duva vetar i hladno je. 
Smeštamo se u dva šatora: Viktor i 
Nebojša i Mitja i ja. 

 
22. januar 2004. 

Ujutro je temperatura u šatoru 
minus 11 stepeni, a vetar napolju 
duva oko 70 km/h. Mitja i ja idemo 
do Aljaske po opremu, zatim posle 
ručka na Berlinu (5.900 m) radi 
aklimatizacije. Viktor i Nebojša  su 
pre nas krenuli na Berlinu, oni nisu 
išli na Aljasku. Ekspediciji iz 
Hrvatske pozajmljujemo lepljivu 
traku da pokrpe svoj šator jer ga je 
pocepao vetar, a oni nam obećavaju 
večeru u baznom kampu. Živi bili pa 
videli.  Viktor prelazi u Mitjin i moj 
šator na spavanje jer je šator u kojem 
ostaje Nebojša manji.  

 
23. januar 2004. 

 
Nebojša i Viktor su popodne 

otišli na Berlinu. Mitja i ja imamo 
probleme sa stomakom, jedemo 
Linex kao kokice i pravimo šou sa 
toalet papirom koji zbog jakog vetra 
leti na sve strane. Poslednje pripreme 
za uspon. 

 
24. januar 2004. 

 
Mitja i ja ustajemo u 3 sata, 

uzimamo dereze i krećemo na uspon 
u 4 h sa Bogdanom iz Novog Mesta 
(Slovenija). Pomoću radija uspostav-
ljamo vezu sa Viktorom i Nešom koji 
su u kampu Berlina gde nas čekaju. 
Temperatura na Nidu u 4 h je bila 
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minus 21 stepen. Uskoro ostavljamo 
Bogdana koji se kreće sporo za nas. 
Na Berlini smo oko 6 i 30 h. Mitju 
boli stomak, ulazimo u sklonište koje 
je već prazno. Nebojša i Viktor kreću 
u 6 i 30 h, mi pauziramo u nadi da će 
se Mitja osećati bolje. Oko 7 h 
krećemo dalje i ubrzo stižemo Nešu i 
Viktora. Viktoru su hladni prsti na 
nogama i već posle prve pauze na 
oko 6.100 metara on odustaje od 
uspona. Zajedno napredujemo do 
Indipedencie (6.300 m). Dalje Mitja i 
ja napredujemo brže, ali je Nebojša 
uglavnom u vidnom polju. Stižemo 
do Kanalete gde je Mitji ponovo loše, 
kaže da ima halucinacije i gubi se. Uz 
pomoć planinara iz Slovačke, koji je 
u silazu, Mitja se vraća na Nido sa 
visine od oko 6.650 m. Sa Nebojšom 
se dogovaram o usponu radio vezom 
jer je on oko 1 sat iza mene. Na vrhu 
sam oko 16 časova, a Nebojša oko 
17. Čekam ga u Kanaleti i zajedno 
preko Berline (zbog njegovih stvari) 
vraćamo se na Nido gde smo oko 23 
sata. Viktor je u međuvremenu svoje 
stvari i šator sa Nida preselio u bazni 
logor, pa u šatoru spavamo Mitja, 
Nebojša i ja. 

 
25. januar 2004. 

Pošto je napunio dva ranca 
Nebojša je u bazni logor krenuo sa 
Nida pre Mitje i mene. Mitja i ja 
rasklapamo poslednji šator na Nidu, 
idemo niže pa rasklapamo šator na 
Aljasci i nosimo po oko 35-40 kila 
dole. Đorđe kojeg smo pozvali radio 
vezom dolazi pred nas da nam 
pomogne. U međuvremenu Viktor je 
osvojio vrh Bonete (5004 m.). 

Osvojio ga je pošavši iz baznog 
logora, sa 4300 metara za 3 sata 
uspona. 

26. januar 2004. 
Polazimo sa Plaza de Mulas u 12 

i 45, i na ulazu u park kod Punta de 
Inka smo oko 23 sata. Vozilo iz agen-
cije Lanco nas prebacuje do Los 
Penitentesa gde spavamo u preno-
ćištu Cruz de Cano za 20 pezosa. Tri 
mule su naše stvari prenele za 162 
US$. 

27. januar 2004. 
Od Las Penitentesa do Mendoze 

idemo autobusom za 12 pezosa. U 
Mendozi nam Feliks, Pera i Hoselito 
Bite (Subotičanin  koji se na vrh 
popeo 10.1.2004.) dočekuju sa 
šampanjcem. Istog dana Feliks i Pera 
odlaze autobusom na jug u 
Patagoniju da obiđu nacionalni park 
Bariloče. Dogovor je da ćemo se naći 
u Santjagu (Čile). 

 
28. januar - 8. februar 2004. 

Ovaj period vremena smo 
iskoristili za odmor i turističko 
obilaženje Argentine, Čilea i za 
jednodnevni izlet u Brazil. 

 
9. februar 2004. 

Odlazak u ambasadu, zatim na 
aerodrom i polazak boinga 777 za 
Milano u 14 i 20. 

 
10. februar 2004. 

Prevoz avionom iz Milana u 
Beograd, zatim kombijem do 
Subotice. 

 
Isо Planić 

 


