
PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 71  NOVEMBAR 2010.  
 

P
ag

e1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 71  NOVEMBAR 2010.  
 

P
ag

e2
 

ГОДИНА: XIII; Број 71 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

тел/фах: 021/6572-063 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 

 

УРЕДНИШТВО: 
Боривоје Вељковић, Љубомир 
Попов, Владимир Банић, Исо 
Планић, Гачуф Валтер 

 

Текстове можете достављати на  
e-mail: omilorad@Eunet.rs 
PSSVojvodine@neobee.net 

 SADRŽAJ 
63 Nešto o Noćnim planinarskim 

marševima (drugi deo) 
Cvetin Ristanović; 

66 Kategorizacija Pokrajinskih 
granskih saveza 
Modest Dulić; 

67 Boje ruja 2010. 
Milan Glumac; 

69 Velika Alpska tura 
Davor Zelenika; 

75 Vranjski planinarski maraton 
Petar Kozma; 

78 Slovenija 2010. 
Ljubica Raković; 

79 Kablar – alpinističko penjanje 
smeri 
Slađana Kalanj; 

 

SAJTOVI: 

PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 

www.planinari.org.rs 
pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 
 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 71  NOVEMBAR 2010.  
 

P
ag

e3
 

НЕШТО О НОЋНИМ 

ПЛАНИНАРСКИМ МАРШЕВИМА 

(ДРУГИ ДЕО) 

 
СТАЗОМ ИСТОРИЈСКИХ 

СПОМЕНИКА 
Овај марш  одржан је у ноћи 

7/8 11. 2009 године. Такав назив је 
добио спонтано, међу нама, после 
најављивања и провере трасе 
марша на терену. 

Александар Симеонов, водич 
на маршу  поднео је писмени и 
усмени извештај, коректан, сажет, 
јасан и комплетан са свим 
неопходним. Било је неких 
приговора на дужину стазе али 
више похвала. Давно је Вук 
Стефановић Караџић написао 
“Свету се не може угодити.” 

Као један од организатора и 
учесника овог марша, мислим све 
најбоље, како о маршу тако и о 
извештају. Ипак бих за ово 
“нешто”, изнео своје виђење 
дешавања на траси и око ње, пре и 
у току трајања марша, као и 
неколико речи о споменицима 
поред којих смо прошли. Запа-
жања су наоко безвредна и зане-
марљива, али која, надам се могу  
интересовати будуће учеснике 
ноћног планинарског марша.  

У току месеца октобра, три 
пута смо по дану, ради провере 
обишли  трасу ноћног плани-
нарског марша. Било је то по кро-
јачки, три пута мери  једном сеци.  

Киша је претходних дана 
повремено падала и расквасила 
земљу. А и ту ноћ пред полазак 

почела је опет сипити. Додуше, 
ситна сипи и шкропи и једва смо се 
пописали. У току ноћи, уз пут 
повремено је капала, сипила па 
престајала па опет сипила и није 
увек требао кишобран. Али 
свеједно у тој тами, магли или 
облаку, засићеност  је велика па 
смо испод кабанице били мокри. 

У поласку, наш водич је је 
кратко поздравио учеснике овог 
марша. У кратким цртама изнео је 
историјат марша, рекао колико нас 
има и саопштио правила ноћног 
планинарског марша којих се 
морамо придржавати. 

Од старта па до Подвезирца 
ишли смо асфалтним или 
макадамским путем са тврдом 
подлогом. Улице којима смо 
пролазили биле су углавном 
осветљене. Када смо напустили пут 
и лево уз воћњак и ливаду на 
успону успорили смо  ход, правећи 
свако себи одговарајуће кратке 
серпентине. У том ходу дође ми на 
ум мисао, како се Далматинци 
хвале да су им магарци измислили 
сепентине па их не зову магарцима 
него товарима. 

За око сат времена сви смо 
стигли до мермерног споменика на 
Везирцу, обележје битке код 
Петроварадина, коју још називају 
Варадински рат. Наиме, ту су са 
огромном војском око 200.000 
људи, под командом Дамад Али 
паше напали  тврђаву, коју је са 
око 70.000 људи бранио аустријски 
војсковођа Еуген Савојски. Одлу-
чујућа битка одиграла се у ноћи 
5.8. 1716 на Везирцу у којој је веш-
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том тактиком  и сјајним маневром 
Турцима нанет  страховит пораз. У 
ствари Савојски је претходних 
дана, можда, и половину своје 
војске  пребацио преко Дунава у 
Бачку и стационирао по шумама у 
околини Футога. Одморио, осве-
жио новопристиглим снагама и 
критичног дана, под окриљем ноћи 
са чамцима, шајкама и сплавовима 
пребацио на десну обалу Дунава. 
Муњевитим нападом на препад, 
ударио и продро до позадине 
дубоко у срце турског логора, гдеје 
смртно рањен турски заповедник а 
у војсци је уз велике губитке 
настало расуло. 

И док су турски низами који 
су опседали тврђаву  сазнали за 
пораз, Дамад Али паша је издисао 
у цркви светог Николе у Сремским 
Карловцима. После овог пораза 
Турци се никад више нису вратили 
у ове крајеве. 

Све ово изнето о Петрова-
радинској битци ту на лицу места 
је наш водич у кратким цртама 
рекао учесницима овог марша. 

Да не заборавим, при самом 
поласку од споменика у том 
полумраку приупита неко од 
учесника марша “А где је овде био 
харем?” Био сам затечен. Знам 
само да су султани имали хареме а 
за остале везире: паше, аге, бегове, 
дахије, кабадахије, итд не знам. 
Али сам ипак рекао ту негде у 
жбуњу. “Аха, ништа без жбуња као 
и сада!” -одбруси он. 

При успону на Везирац 
погледам уназад и видим како из 
помрчине извиру ројеви “свитаца”. 

То светле батеријске лампе 
долазећих планинара који се пењу 
уз малопре поменуту ливаду. Како 
се виде само светла лампи а не и 
људи како корачају изгледа на 
тренутак  да се “свици” сударају.  

У задњој кривини пута на 
Черату приликом силаска ка пла-
нинарском дому на Стражилову 
могло се у у полумраку и видо-
кругу избројати и по тридесетак 
“свитаца”. 

И тако у овој мрачној и 
тамној ноћи,  следећих 9 км идемо 
отвореним тереном, углавном 
пољским путевима, раскавшеним, 
блатњавим и клизавим. Ципеле са 
слабим виброном, приликом 
искорака, обавезно проклизавају у 
страну али и ципеле са добрим 
виброном подижу веће количине 
блата па се не зна шта је горе. И 
тако шљап шљап, корак по корак, 
стопу по стопу све до Стражилова 
па до Селишта. 

У планинарском дому на 
Стражилову је весело. Дом је пун 
младих а из музичких уређаја 
трешти гласна музика уз коју 
певају и играју. Овде ће нам се 
прикључити и петнаестак 
планинара  Вилине водице из 
Буковца. Док обавештавам да за 5 
минута полазимо, они још јаче 
певају.  Излазим напоље да и друге 
обавестим о поласку: На 
степеништу један “заљубљен 
тетреб” унесе ми се у лице да бих 
га боље чуо  са песмом 

Стан, стан, стани зоро! 
Куда журиш тако?! 
И ја имам јаде своје 
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мени није лако 
Право да вам кажем, ни мени 

није лако! 
Споменик на Масној ћупи је 

обележје планинарске историје. 
Наиме, око 150 до 200 м северно 
од данашњег споменика, постојао 
је  изнад пута забунарени извор 
питке воде. На њега су радо 
долазили сељаци, чобани, лугари, 
путници намерници, планинара  и 
стални становници шуме. На 
Ђуђевданском уранку далеке 1924. 
године идући од Стражилова ка 
гребену Фрушке горе на извору су 
се нашли новосадски планинари,  и 
ту се договорили да оснују 
планинарско друштво. Основали су 
га 5 месеци касније.  

Споменик је скромна зидана 
камена пирамида са исписаним 
именима 13 планинара учесника 
тог договора. Подигли су га 
амбициозни и вредни планинари 77 
година касније. Извор је једног 
кишног пролећа педестих година 
прошлог века у ерозији склизнуо у 
Карловачки поток. Само у касну 
јесен и рано пролеће, осамдесетих 
година  прошлог века, на кратко у 
честару где је некад био извор, 
могло се приметити  по нека локва 
или пиштавац испуњен са водом.  

Кад смо изашли на асфалтни 
пут наспрам Столова па до 
Краљеве столице ишли смо, 
углавном, асфалтом и тако избегли 
блато по паралелној шумској стази. 

На Иришком венцу (кота 509 
м) подигнут је средином педесетих 
година прошлог века грандиозни, 
монументални споменик херојској 

борби народа Војводине у Другом 
светском рату, како су на 
митинзима у то време војвођански 
политичари  волели  да кажу. 

На нашој траси прошли смо 
још и поред необележеног 
споменик најновије историје. тако 
рећи историје од јуче. Злог пролећа 
1999. године савремени вандали су 
модерним оружјем у тромесечним 
нападима из ваздуха, трајно 
осакатили ТВ торањ  на Иришком 
венцу (кота 516 м)  и до темеља 
срушили и уништили зграду и 
уређаје на Краљевој столици (кота 
503). 

Ка планинарском дому на 
Поповици прилазимо, боље речено 
силазимо асфалтним путем, и ту се 
тек чује бат корака уморних 
планинара, који пристижу у 
буљуцима, више вукући ноге него 
корачајући. Чује се само трапа 
тапа, тупа труп, туп труп па опет  
трапа тапа, трапа тапа, туп труп, 
туп труп. 

До 4.30 h сви смо стигли до 
планинарског дома. Док доводимо 
у ред одећу и обућу, вајка се један 
учесник марша: “Шта да кажем 
свој дванаестогодишњој ћерки. 
Задужила ме је ноћас да обратим 
пажњу и да на  небу видим 
Звездана кола, Великог и Малог 
медведа. Рећу јој да у шуми 
уопште нема медведа а ни на небу 
њихових звезданих кола. Нема ни 
звезда нема ни месеца нема ни 
неба!” рече човек. Протресемо 
ноге и закорачимо у дом. 

У планинарском дому, као и 
увек пријатно, суво и топло а 
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свима врео чај за крај. 
Смисао целе ове приче, је 

само подсећање на неко пршло 
време. У ствари, то је покушај да 
се од заборава  отргну неки мали 
догађаји и доживљаји из живота 
једне групе обичних 
добронамерних људи, који су 
волели планинарење и Фрушку 
гору. 

Овако или слично може се 
написати о сваком од скоро 30 
ноћних планинарских маршева. 
Сваки човек их на свој начин види, 
осећа и доживљава. Сећање на 
стазе на којима су људи у маршу 
прошли, трајаће док год буде 
живих учесника  маршева и 
њихових потомака којима су они 
испричали и пренели своје ноћне 
авантуре из Фрушке горе.  

Али, неминовно је, да ће све 
то временом, једног дана прекрити 
трава заборава. Фрушком гором ће 
тада ходити нека друга младост, 
која ће газити неким својим 
стазама, певаће  своје песме и 
доживљавати своје планинарске 
авантуре. 

Говорити и писати о ноћни 
маршеви  а не поменути име 
Боривоја Боре Вељковића, био би 
велик промашај. Он је од самог 
почетка иницирао ноћне маршеве, 
анимирао људе, осмислио трасу, 
организовао и водио ноћне 
маршеве пуних 20 година. Уз пут 
је све то евидентирао. Био је алфа 
и омега, почетак и крај рада у 
друштву али и на ноћним 
планинарским маршевима. Што то 
још траје и што се ове године 

организује јубиларни 30  ноћни 
марш најзаслужнији је Бора. Имао 
је он повремено ту и тамо неког 
сарадника, али је њихова помоћ 
минимална. Крајем деведесетих 
година његов рад у друштву, због 
обавеза у ПСС, радних, 
породичних и других обавеза 
почиње да јењава. 

Овде морамо поменути и 
Магдалену-Магду Селеши, 
садашњу, са другим мандатом  
председницу. Она је у планинарски 
рад укључила целу себе, без 
остатка а скоро и целу своју  
породицу. Поред тога што води све 
административне послове, 
састанке, контакте са другим 
друштвима и организацијама, она 
је укључена у организацију и 
извођење скоро свих излета које 
наше друштво организује. У 
погледу ноћног планинарског 
марша достојно је заменила Бору. 
Побољшала је и усавршила неке 
његове методе рада и организације.  

 
Цветин Ристановић 

 

KATEGORIZACIJA 

POKRAJINSKIH GRANSKIH 

SAVEZA 

 

Na osnovu sledećih parametara 
Pokrajinski sekretarijat za sport i 
omladsinu vrši kategorizaciju sporta u 
Vojvodini 
- Bodovi za postignute rezultate na 
OI, SP, EP i MI u poslednje 2 godine 
(maksimum. bodova 14); 
- Bodovi za postignute rezultate u 
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ekipnim sportovima u najvišem 
seniorskom rangu u Srbiji (maks. 
bodova 14); 
- Bodovi za postignute rezultate u 
pojedinačnim sportovima na 
seniorskim prvenstvima Srbije (maks. 
bodova 14); 
- Bodovi na osnovu nacionalne 
kategorizacije sportskih grana (maks. 
bodova 14); 
- Bodovi na osnovu broja klubova u 
APV (maks. bodova 7); 
- Bodovi na osnovu broja uzrasnih 
kategorija (održana prvenstva AP 
Vojvodine u poslednje 2 godine) 
(maks. bodova 7); 
- Bodovi na osnovu godine pisanog 
traga o sportu na području APV 
(maks. bodova 3); 
- Bodovi na osnovu pisanog 
dokumenta o osnivanju pokrajinskog 
granskog saveza (maks. bodova 5); 
- Bodovi na osnovu toga da li se 
sportska grana nalazi u planu i 
programu nastave fizičkog vaspitanja 
u školama (maks. bodova 1); 
- Bodovi za postojanje veb sajta 
pokrajinskog granskog saveza (maks. 
bodova 1); 
- Bodovi za učešće najmanje 25% 
žena u sportskim takmičenjima 
(maks. bodova 1); 
- Bodovi za učešće invalida u toj 
sportskoj grani (maks. bodova 1); 
 

Oliver Dulić 

 

BOJE RUJA 2010. 

 

U subotu, 9. oktobra, u 
Deliblatskoj peščari, na Čardaku, 

uspešno je organizovana Pokrajinska 
akcija "Susret planinara Vojvodine" 
pod nazivom "Boje ruja" koja se u 
Deliblatskoj peščari tradicionalno 
održava već 10 godina u organizaciji 
PSD "Jelenak" iz Pančeva, a ove 
godine je uvrštena i u zvanični 
kalendar akcija PSSV. Učestvovalo je 
preko 300 planinara iz planinarskih 
klubova iz Vojvodine i cele Srbije 
(Ruma, Sirig, Sremska Mitrovica, 
Vršac, Beograd, Valjevo, Velika 
Plana, Smederevo, Zrenjanin,..), kao i 
ljubitelja prirode i dece iz Kovina i 
Pančeva. Vreme je bilo izuzetno lepo 
ze šetnju, a posle hladnog i 
maglovitog jutra, dan sunčan i 
prijatan. Pešačenje je organizovano u 
tri grupe, obeleženim stazama dužine 
5, 12 i 19 km. 

Posle ceremonije otvaranja u 
kojoj su se učesnicima obratili ispred 
Opštine Kovin, Ana Novković, 
pokrajinski poslanik, a ispred PSD 
“Jelenak” Pančevo, Bratislav 
Stojanović, u prelepom ambijentu 
odmarališta “Čardak”, u 10.30h, prva 
je krenula grupa od stotinak planinara 
na najdužu stazu od 19 km, a desetak 
minuta kasnije krenula je druga grupa 
sa isto toliko učesnika na stazu od 12 
km. Obe grupe susrele su se ponovo 
oko 13 h u šumarskoj kući “Vrela” 
gde ih je u etno ambijentu šumske 
kuće dočekao topao čaj, domaća 
rakija i veliko gostoprimstvo 
domaćina, šumara Petra. 

Posle odmora u šumskoj kući, 
obe grupe su obišle i izvor “Vrela”, 
jedinstveni izvor u Peščari na kome 
voda izvire sa šireg prostora, 
natapajući zemljište površine od oko 
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300 m2 i formirajući mali potok 
nakon dvadesetak metara. PSD 
“Jelenak” namerava da ovaj izvor 
ogradi i zaštiti i na pogodan način 
obeleži. 

Obe grupe se kod šumske kuće 
ponovo razdvajaju i različitim 
stazama vraćaju na Čardak. 

Treća grupa u kojoj je bilo 
najviše dece, obišla je stazu od 5 km. 
Po povratku na Čardak za decu su 
bile organizovane sportske igre na 
sportskim terenima u centru Čardaka. 

Predstavnicima planinarskih 
društava čiji su učesnici bili na ovoj 
akciji, kao i školama i drugim 
organizacijama koje su učestvovale 
na njoj, dodeljene su zahvalnice, a 
takođe i zaslužnim pojedincima. 

Akcija je ujedno bila i povod da 
se svečano otvore staze koje su 
članovi PSD “Jelenak” obeležili u 
prethodnom periodu, na osnovu 
prethodne saglasnosti upravljača – JP 
“Vojvodina šume”, ŠG “Banat” 
Pančevo. Za sada su, uz podršku 
Pokrajinskog sekretarijata za sport i 
omladinu i Grada Pančeva obeležene 
4 staze dužina 5, 7, 12 i 15 km. Staze 
su obeležene uočljivim planinarskim 
markacijama i putokazima, a u centru 
Čardaka, odakle polaze sve staze 
postavljen je i veliki pano sa kartom 
na kojoj su ucrtane sve staze. Treba 
reći da je ceo posao obeležavanja 
obavljen uz velike napore članova 
PSD “Jelenak” jer su staze, usled 
obilnih kiša u prethodnom periodu i 
bujanja vegetacije, na mnogim 
mestima bile gotovo neprohodne, pa 
ih je trebalo najpre raskrčiti, a potom 
i vidno označiti što nije bio lak 

zadatak kada je Peščara u pitanju. U 
neposrednom obeležavanju je 
učestvovalo više od 30 aktivnih 
planinara, ali i drugih ljubitelja 
prirode. Interesantno je pomenuti da 
je u obeležavanju učestvovao i 
švedski diplomata sa suprugom sa 
Jamajke. Moramo napomenuti da 
posao uređenja staza nije završen jer 
je potrebno postaviti i određeni broj 
klupa, nadstrešnica itd. Takođe je u 
planu obeležavanje još nekoliko 
kraćih staza od oko 3 km. koje će 
poslužiti za edukaciju dece i 
posetilaca. S obzirom da se radi o 
mreži obeleženih staza, njihovom 
kombinacijom mogu se isplanirati 
različite dužine pešačenja, od 5, 6 7, 
9, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, pa sve 
do 40 km! Postoji takođe mogućnost  
povezivanja sa Dunavskom 
biciklističkom rutom čime bi se 
omogućilo i stranim posetiocima, koji 
prolaze kroz našu zemlju, da se 
upoznaju sa lepotama Deliblatske 
peščare što može doprineti i boljem 
iskorišćenju već postojećih turističkih 
objekata.  

U organizaciji same Pokrajinske 
akcije bio je angažovan veći broj 
članova PSD “Jelenak” Pančevo koji 
su maksimalanim zalaganjem 
doprineli da cela organizacija, od 
prethodne pripreme do samog kraja 
protekne uspešno, bez i jednog 
incidenta, na zadovoljstvo svih 
učesnika. Jedan od razloga za dobru 
organizaciju je i taj što se među 
članovima “Jelenka” nalazi mnogo 
kvalitetnih ljudi koji su inače 
profesionalci u svojim redovnim 
poslovima, pa njihovo angažovanje 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 71  NOVEMBAR 2010.  
 

P
ag

e9
 

na amaterskoj osnovi daje sliku 
visoko profesionalne organizacije i 
dobro uvežbanog orkestra. Naravno, 
glavni razlog za njihov profesionalni 
odnos i ogromni entuzijazam je pre 
svega ljubav prema prirodi i 
planinarenju. 

Naglasimo i to da je na akciji 
pružen i ekološki doprinos jer su su 
staze očišćene od otpadaka koje za 
sobom ostavljaju nesavesni 
prolaznici. Ponašanje učesnika je bilo 
korektno. Posebno treba pohvaliti 
ponašanje učenika Osnovne škole 
“Isidora Sekulić” iz Pančeva koje je 
bilo za primer odraslima. Na ovu 
akciju okupila ih je i dovela njihova 
učiteljica, Višnja.... Kada se ovome 
doda i dostojanstveno ponašanje 
pančevačkih gimnazijalaca, sve 
predrasude o loše vaspitanoj omladini 
dolaze pod sumnju i ponovo se vraća 
vera u budućnost i dobru perspektivu 
našeg naroda.  

Milan Glumac 

 
 

VELIKA ALPSKA TURA 

 
Ovo je akcija za koju je ideja 

pala još prošle godine prilikom mog 
odlaska na moju prvu ekspediciju na 
Kavkaski masiv i normalno, na vrh 
Elbrus, u organizaciji beogradskog 
„Radničkog“. Prilikom te ekspedicije 
sam upoznao i ostao u izvarenrednim 
odnosima sa nekolicinom učesnika te 
akcije, od kojih su neki od njih i moji 
današnji domaćini, tj. organizatori 
akcije na koju sam se valjda prvi i 
prijavio. Elem, to su moji prijatelji, 

momci iz podgoričkog PSD 
„Komovi“, koji su u međuvremenu 
osnovali svoje sopstveno udruženje 
koje se zove „Visokogorci Crne 
Gore“. Pričali su mi još prošle godine 
da „Komovi“ organizuju akciju 
odlaska na Alpe. Tada sam odlučio da 
ću da idem sa njima, i to baš sa njima 
jer momaka kao što su Đajić 
Aleksandar, Čelebić Boris i njihov 
stariji brat i guru Radović Milan – 
Mojsije (ovo je interno) i devojaka kao 
što je Pavličić Tanja, nema nigde na 
Zemlji (niđe na svijet)! Toliko nam je 
dobro bilo, i toliko smo se dobro 
zabavili i proveli da ja ni jednog 
trenutka nisam razmišljao gde ću ići 
ove godine!  
14.07.2010. -... Put do Chamonixa 
vodi kroz identične predele, kao i put 
koji nas je doveo do Ponta i s obzirom 
da je Francuska jako blizu, nije mnogo 
vremena trebalo, pa da ugledamo 
masiv Mont Blanca kako izranja iza 
impozantnih, oštrih vrhova i uranja u 
nebo, stapajući svoju snegom 
prekrivenu kupu sa paperjastim 
oblacima poviše naših glava. Ma 
ushićenje, blaga drhtavica od 
uzbuđenja, to je najblaže što se može 
reći o osećaju koji je ispratio naše 
poglede zakovane za visinu. Pa ipak je 
to centralna, glavna i najizazovnija 
destinacija naše ekspedicije! Stižemo 
do tunela, tj. do ulaza u tunel sa 
italijanske strane. Tunel se zove Mont 
Blanc i prolazi tačno ispod pomenutog 
masiva, a dugačak je 11600 m! 
Impresivno. Setih se na trenutak ovog 
našeg tunela u selu Čortanovci, kroz 
koji prolazim svakog dana kad idem 
vozom na posao u Bgd. i za dlaku da 
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pustim suzu. A sam tunel je 
graditeljsko čudo. Urađen je perfektno. 
Unutar tunela su na identičnoj 
razdaljini (mislim da je u pitanju 400 
m) jedan od drugog napravljeni 
ispusti, tj. proširenja za slučaj neke 
saobraćajne nezgode, da se oštećeni 
automobili mogu tu skloniti i 
osloboditi tunel za dalji saobraćaj. Ili 
ako ostaneš u kvaru. S.O.S. telefoni su 
takođe gusto raspoređeni. Postoje i 
stepenice za evakuaciju, koje su 
izgrađene tako da se ne vide iz tunela, 
vidiš samo vrata, ulaz u njih. i na 
sredini tunela – mini parking. Na 
parkingu spremno čeka vatrogasna 
ekipa sa nekoliko vozila u 
pripravnosti, da reaguje u svakom 
trenutku. Na ulazu u tunel stoji jasno i 
vidno istaknuto ograničenje brzine 
unutar tunela, kao i obavezno 
rastojanje između automobila. 120 
kamera je postavljeno na unutrašnje 
zidove tunela i snimaju non-stop 
unutrašnjost, tako da ne možeš ništa da 
petljaš ako skriviš nešto. I ventilacija 
besprekorno radi, na svakih 100 m su 
ventilatori za izvlačenje dima iz tunela, 
tako da je smog sveden na najmanju 
moguću meru. A sve to kad si unutra 
deluje jednostavno. Izlazimo iz tog 
graditeljskog dragulja i pred nama se 
otvara – Francuska. Ispod nas, sasvim 
desno se vidi Chamonix. Spuštamo se 
vijugavim putem u dolinu i 
uključujemo se na veći put. Tražimo 
kamp u koji treba da se smestimo, 
stižemo i u sam grad, raspitujemo se za 
lokaciju kampa i uz par promašaja ga 
konačno pronalazimo – Dva glečera. 
Tako se zove naš kamp, jer je smešten 
u dolini, na mestu iznad kojeg se sa 

Mont Blanca spuštaju dva glečera, 
jedan lepši od drugog!  I uopšte, dolina 
u koju se smestio Chamonix je 
prelepa, puna zelenila i svakojake 
vode. Po sredini doline teče brza reka 
nastala topljenjem snega i leda sa 
obližnjih planina i sve to uokvireno 
oštrim vrhovima prekrivenim snegom, 
koji sežu u samo nebo, ukoči ti se vrat 
dok zuriš u njih, jer se uzdižu gotovo 
vertikalno iznad grada, a visoki su 2, 
3, 4, pa i preko toga, hiljade metara. A 
Chamonix se nalazi na oko 1100 m/nv. 
Izlazimo iz busa srećni, jer ovako 
ukočeni od dugotrajnog sedenja uvek 
sa radošću dočekujemo izlazak iz 
autobusa i protezanje nogu. Stavljamo 
šatore na njihova mesta brzom 
brzinom, jer što pre to obavimo, tim 
pre ćemo moći do Chamonixa,da ga 
malo razgledamo i da kupimo neku 
opremu koja nam nedostaje. Nije dugo 
trajalo to raspremanje i s obzirom da 
smo se svi po malo zaželeli 
civilizacije, pohitali smo u grad. 
Chamonix je lep alpski gradić, koji je 
izgrađen u tom alpskom fazonu, sa 
puno kamena i drveta, odmeren, 
sređen sa puno ukusa i umiven. Ulice 
su prepune ljudi, domaćih i stranih, 
ljudi svih boje kože, raznih jezika. 
Jednom rečju – kosmopolitski grad. 
Ljudi su potpuno opušteni, ni malo 
nervozni i uživaju u popodnevnoj 
šetnji. I ja bih se brzo opustio kad bih 
tu živeo. Ali mi nismo opušteni, već 
jurcamo naokolo u potrazi za pravim 
suvenirom, koji bi bio primeren našem 
džepu, i za prodavnicom sportske 
opreme, kojih zaista ima mnogo i koje 
su sve krcate, dobro opremljene onim 
što nas zapravo interesuje – 
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planinarskom/alpinističkom opremom. 
U „Intersportovoj“ radnji pronalazim i 
kupujem cepin i dereze, i jedno i drugo 
– Petzl! Da mi se slaže uz pojas – 
Petzl! Konačno je došao kraj 
pozajmljivanju dereza i cepina. A 
krstiću ih, ni manje ni više nego na – 
Mont Blancu! Srećan neki cepin i 
srećne neke dereze. Obilazimo još par 
radnji i pomislih da je ovo raj za 
planinare. U stvari sam siguran u to. 
Problem je samo što kad uđeš u radnju 
shvatiš da ti sve, ama baš sve iz te 
radnje nedostaje i treba, i da bi u tom 
raju morao da rintaš k’o magarac da bi 
zaradio dovoljno para za sve što ti 
treba – za sve to iz radnje! To je, kao 
što je i prenatrpan ranac, još jedan 
večiti problem svih planinara – sve im 
iz radnje treba. Završili smo kupovinu 
i sad je red da se malo opustimo. Kroz 
grad srećemo naše ljude raštrkane i u 
grupicama, sa punim kesama koječega. 
Nekako smo se izdvojili Zoka i ja i 
našli smo jedan café, gde su imali 
točeno „Leffe“ pivo o kojem mi je 
Zoka toliko pričao. Pivo točeno, veliko 
– 6 € !!! „Daj po jedno“. Popijemo to 
jedno, stvarno klizi niz grlo kao mleko 
– „Daj još po jedno!“ Pivo je 
fantastično i prija, možda i previše. 
Prolazi ulicom Tanja. „Aj na pivo.“ 
Eto nje. „Ma daj još po jedno.“ I tako, 
malo po malo – 60 € ! Tu se mi 
opustimo i oraspoložimo i na kraju 
odlučimo da se vratimo peške do 
kampa. Tanja, Zoka i ja. Bilo je i više 
nego interesantno slušati Tanjin 
„snalaz“ govor sastavljen od engleskih, 
francuskih i srpskih reči, ali sve sa 
francuskim izgovorom, dok je 
pokušavala da sazna gde nam je to naš 

kamp. Stigli smo nekako. Umorni. 
Odlučio sam da napravim nešto sebi za 
jelo, da potrošim malo od one silne 
hrane što je vučem sa sobom već 
hiljadama kilometara i tada se desio 
drugi incident. Ne znam kako, ali 
prilikom pokušaja da upalim gorionik 
na rešou, zapalio se i plinski uložak i 
nedugo zatim se raspao uz ozbiljnu i 
veoma glasnu eksploziju. Uložak je 
odleteo i zabio se u kamp-prikolicu 
jednog Francuza, koji je u tom 
trenutku bio unutra i koji je kao oparen 
izleteo napolje uz neviđenu dreku i 
galamu. Nije ni čudo, potpuno ga 
razumem. Drugi deo boce je fijuknuo 
pored glave jednog od naših ljudi, ali 
na drugom kraju kampa. Nastala je 
neopisiva gužva i digla se velika 
galama jedno pola sata, ali srećom 
ubrzo se sve stišalo i stvar se dobro 
završila. Nakon toga sam spontano 
stekao status najopasnijeg člana 
eksedicije! I to je jednom moralo da se 
desi. Presela mi je klopa, ništa nisam 
pošteno ni jeo. Odoh da spavam, sutra 
idemo gore.... na taj Mont Blanc. 
15.07.2010. .- Ustao sam rano ujutro, 
skoro pre svih, i trk – pravo pod tuš. 
Eksploziju i plin sam već bio 
zaboravio. Trebalo je opet sve 
popakovati, sklopiti šatore da ne 
plaćamo džaba dva dana kampa i 
krenusmo ka žičari. Uradili smo to 
lagano, ali dovoljno brzo – naravno. 
Seli smo u autobus i pravac žica. 
Žičara (povratna karta 11 €) nas je 
izbacila do planinskog voza – tramvaja 
(povratna karta 17 €), koji nas vozi na 
visinu od nekih 2372 m/nv. Ta pruga 
je izgrađena na neverovatnom mestu. I 
opet sam se setio naše železnice i opet 
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tuga, skoro pa suze. Odatle peške treba 
da se popnemo do doma „Refuge du 
Gouter“, koji se nalazi na 3817 m, 
skoro 1500 metara visinske razlike! 
Polazimo laganim korakom stazom, na 
kojoj srećemo veliki broj divokoza 
koje se ponašaju kao domaće koze, 
nemaju nikakav strah od ljudi i 
strpljivo poziraju svima. Posebno 
jedan veliki jarac sa još većim 
rogovima, koji je mirno stajao jedno 
pet minuta i zapišavao teritoriju na 
kojoj je vladar svih koza, dok smo se 
mi lomili da ga iz što lepšeg ugla 
uslikamo. Brzo smo stigli do doma 
„Tete Rousse“, koji ima visinu od 
3167 m i u koji nismo svraćali već smo 
samo prošli pored njega i stigli do 
jednog po svemu interesantnog mesta. 
Mesto se zove „kuloar smrti“. To je 
mesto koje je široko nekih 60-tak m a 
dužina one opasne, smrtonosne 
deonice je nekih 40-tak m. Zašto je 
opasna? Zato što non-stop, skoro bez 
minuta prekida, pauze, sipa manje i 
veće kamenje, a nekada su to i velike 
gromade teške po nekoliko stotina 
kilograma. To kamenje i te gromade se 
otkačinju i pokreću kamenu lavinu 
negde ispod samog „du Gouter“ doma 
i tim strmim, uskim kuloarom se 
ogromnom brzinom survavaju nekih 
500-600 m, stalno dobijajući na brzini, 
što se više kotrljaju ka dnu kuloara. 
Srećom, prilikom našeg penjanja nije 
bilo većih problema, kuloar je izgleda 
spavao popodnevnu dremku. Drama je 
bila u povratku, na istom tom mestu. 
Ali o tome kasnije. Prešli smo taj 
opasni deo staze bez problema i dosta 
brzo, na jedan samo malo manje 
opasan deo, gotovo okomit kojim se 

trebalo uzverati do našeg cilja za taj 
dan – do doma. I to smo nekako. I 
konačno – dom... A dom je potpuno 
lud! Na ludom mestu, u ludom 
ambijentu, na ludoj visini, sav opšiven 
aluminijumom i blista na suncu. 
Pogled sa terase doma je pravi 
spektakl. Smešten na samoj ivici 
provalije, sa zadnje strane ušuškan u 
sneg, a sa lica otvoren ka prostoru, 
ispod njega provalija i daleko dole 
Chamonix, iznad je nebo, treba li reći 
– potpuno plavo. Okolo vrhovi, 
vrhovi, vrhovi … i negde u zaleđu, 
tamo gore – Mont Blanc, ćale svih 
alpskih vrhova. Dom je prepun ljudi i 
za nas izgleda da nema mesta unutra. 
Rezervacije se rade mesecima 
unapred. Mala se nervoza uvukla među 
ljude, gde sedeti, gde spavati, gde 
provesti narednih nekoliko sati? Vrli 
domaćini nam traže čak da im 
doplatimo neki evro do 28 €, koliko su 
nam tražili samo da bi bili u domu, a 
ne napolju, valjda!? Milan i Đaja 
Englez su otišli i dogovorili da 
možemo biti u domu, ali nema mesta 
za spavanje. A nema mesta ni za 
sedenje, kada sede ovi sa rezervacijom 
i kada večeraju, piju... Oni imaju 
prednost u svemu. Milan je platio 
traženu lovu, a za tu lovu smo bili 
potpuno obespravljeni. Ali to nije ni 
bilo bitno. Važno je da sutra u zoru 
krećemo u napad na „ćaleta“ – Mont 
Blanc. Sačekali smo da ovi večeraju i 
da se malo raziđu, pa da upadnemo 
unutra. Milan je samo rekao „širi se po 
domu, širi se i zauzmite što više 
mesta“, i to smo i uradili. Svako je 
hvatao sebi mesto jer trebalo je ipak 
negde malo i spavati. Neko je ugrabio 
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klupu, neko je zgrabio sto, a neko se 
zavukao ispod stola... neću da kažem 
ko i s kim! Čak smo ogrebali i neku 
ćebad iz soba koja su bila suvišna 
ljudima u njima. Bili smo srećni, 
istinski. Namestili smo se za spavanje, 
ali bio je još uveliko dan, tj. bilo je to 
prelepo veče sa puno sunca, koje je 
jako sijalo i svojim zracima obasjavalo 
more od oblaka i sve vrhove oko nas, 
dajući svemu neke neobične, zlatne 
tonove. Ma nećemo ležati dok je 
napolju ova predstava, retko viđena, 
predstava za izabrane. Izlazimo 
napolje i fotografišemo do besvesti, 
nas nekolicina, nekih 20-ak minuta i 
uživamo u poslednjim zracima sunca 
za to veče. Dom je pod tim svetlom 
izgledao kao da je napravljen od zlata, 
a ne od aluminijuma! Sati je 21:00. 
Dobro raspoloženi, vraćamo se unutra 
i konačno hvatamo san... 
16.07.2010. - Nije to bilo dobro 
spavanje, kratko je trajalo i surovo je 
prekinuto, kad je bilo najslađe. Između 
jedan i dva sata su počeli da iz svojih 
soba izlaze domaći ljudi i počeli su da 
se spremaju za uspon. Probali smo da 
ih ognorišemo, ali to nije bilo moguće 
– oni su morali prvo da jedu, da 
doručkuju, i domaćin, glavni tip u 
domu nas je razbudio i rekao da sada 
moramo da se sklonimo sa klupa i 
stolova (i ispod stolova) jer je vreme 
za doručak grupe koja prva kreće. 
Morali smo da pratimo situaciju i da 
počnemo i mi lagano da se 
pripremamo, to je bilo jedino što smo 
tada mogli da radimo. A duša nam u 
polu-snu. Kad je prva grupa otišla bilo 
je skoro tri sata. Mi smo se za njima 
spremili, izašli napolje, formirali 

naveze i laganim, sporim korakom 
krenuli. Visinska razlika do vrha je 
iznosila oko 1000 metara. Još je bila 
noć, a zora se tek nazirala. Prohladno 
je, a udari vetra dostižu 50-60 km/h. 
Možda i više. Ti udari vetra su i 
prognozirani za danas, a za sutra su 
najavili neko loše vreme. Mi u stvari 
penjemo Mont Blanc jedan dan ranije i 
na teži način, jer smo jedno spavanje u 
domu Tete Rousse - preskočili. Ali to 
je bila prava odluka našeg vodiča 
Milana. Koračamo kroz zoru, po 
smrznutom snegu i – spavamo. Svi! Sa 
snom se jedva borim i ulažem zaista 
krajnje napore da ne zaspem hodajući. 
Posledice su to opšteg umora i 
nespavanja od noćas. Nakon jedno dva 
sata borbe, jutro je svanulo i ta kriza 
spavanja je prošla. Negde ispod mesta 
koje se zove „Ženevski nož“ smo 
zastali kod alpinističkog skloništa, da 
se malo odmorimo i da se olakšamo. U 
WC-u iz pakla, koji i smrdi valjda na 
pakao sam, ne znam kako, uspeo sam 
da obavim nuždu, najnužniju u mom 
životu, u nekom polustojećem 
položaju, jer samo svinja može sesti na 
ono nešto, ne znam ni ja šta, 
kompletno usrano! I noge su mi otpale 
od te akcije. Tu su odustali Duško 
Boško zbog problema sa plućima i 
Tanja zbog umora. A mi smo nastavili 
dalje i vrlo brzo izbili na pomenuti nož 
– Ženevski. A to je ustvari jedan uski, 
oštar, snegom prekriven greben, sa obe 
strane veoma strm i ni malo bezazlen. 
Oprezno smo gazili po njemu, korak 
po korak, i nakon nekog vremena 
ugledali – vrh! Činio se blizu, ali 
naravno da nije bio, tako je uvek sa 
tim vrhovima. Što je najgore – to i nije 
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bio vrh, već izbočina koja se odozdo 
tako činila. Pa i druga takva pojava 
nije to bila, već tek treća. To je bio 
vrh. U TAČNO 09:50 SMO ZGAZILI 
NA SAMU KAPU MONT BLANCA. 
A krenuli smo malo pre 4 sata. Znači 
za 6 sati smo se popeli od doma do 
vrha savladavši tih preostalih 1000 
m/nv. 16 ljudi je ukupno izašlo gore. 
Dan je prelep, sa nešto jačim vetrom, 
koji nikome ne smeta. A sam vrh je 
zaista divan. Jedan od najlepših koje 
sam video. Na njemu ima toliko 
prostora da bi se i utakmica mogla 
odigrati. Pogled seže desetinama 
kilometara naokolo i zaista uživamo, 
sreća se čita sa svih lica koja su se 
našla gore. Sreća je još i veća zbog 
toga što smo na vrh izašli po 
„izmišljenom“ danu. Čuo sam za 
podatak da je prošle godine penjući 
Mont Blanc, poginulo više ljudi nego 
što je poginulo penjući Everest, što 
samo govori o ozbiljnosti samog vrha i 
o tome šta smo ustvari napravili. 
Slikamo se gore, svako u svojim 
„ratnim“ bojama, zastavama. Ostajemo 
oko pola sata na vrhu i nakon 
obavljenog posla, krećemo nazad. 
Silazak mi je bio lakši od penjanja, ali 
sam svejedno bio veoma umoran kad 
smo stigli u dom. Odmorili smo tu 
nekih dva sata da bi došli sebi, do 
daha, do nove snage i krenuli smo na 
niže, ka domu Tete Rousse. Tek što 
smo pošli ka dole, desio se veliki 
odron kamenja na vrhu velikog kuloara 
– kuloara smrti. Letelo je kamenje na 
sve strane, kamenje teško i stotine 
kilograma, stvarajući veliku buku i 
dižući na svome putu oblak prašine. 
Vikali smo iz sveg glasa svima ispod 

nas i upozoravali na odron. Taj odron 
je krenuo i nije prestao narednih 
nekoliko sati. O brzini tog kamenja što 
se kotrlja suvišno je govoriti – to treba 
videti. Svaki kamen je smrtonosan. 
Spustili smo se do mesta gde je trebalo 
preći preko tog užasa i gde je 
razvučena sajla ali koja nije bila od 
koristi jer je visoko postavljena i može 
se lako desiti da ostaneš da visiš na 
njoj baš kada to nije zgodno, kada sipa 
i ubija. Zbog toga su naši momci 
povezali dva konopca i razvukli ga od 
jednog kraja do drugog i tako napravili 
osiguranje za ostatak grupe. A i za 
neke strance koji su se tu zatekli. Tu se 
posebno angažovao večno raspoloženi 
i vedri čovek koji se zove Milojica 
Medenica. Bio je pravi ukras ove 
expedicije. Dobro, bilo je tu još 
pomagača. Prelazak tih 40-tak metara 
je trajao nekih 5 sati! Čekaš i hvataš 
kratke pauze u odronu, taman kreneš 
da prelaziš kad krene i kamenje. Kao 
da ima oči i gleda i vreba. Povlačenje 
nazad i skrivanje iza stene od koju se 
to kamenje razbija. Ali bilo je 
interesantno, svi su na kraju prešli to 
mesto bez ogrebotina. Pred samu noć 
smo ušli u dom Tete Rousse i tu 
prespavali. U domu, naravno, nema 
vode ali ima svega ostalog – dobre 
klope i raznog pića ali po veoma 
nezgodnim cenama. U svim 
domovima, od Austrije pa do ovog u 
Francuskoj, cene su za naše prilike 
paprene. Pivo je 5, 6 i 7 €, 1,5 l vode 
je 4 – 5 €, a supa ili čorba košta i do 9-
10 € ! Prespavali smo u tom domu i 
lepo se odmorili od zaista napornog, 
ali u svakom smislu uspešnog dana. 

Moram na kraju da kažem nešto i 
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o organizaciji celog ovog puta. Ići na 
jednu ovakvu turneju sa ovakvim 
momcima i pod ovakvim vođstvom 
nije obična stvar, to je - privilegija! U 
nekim kritičnim trenutcima, kad su se 
ljudi možda i pitali šta se to dešava, 
nije bilo šanse da zavlada panika, niti 
bilo šta slično. Tu se najbolje moglo 
videti šta znači veliko iskustvo na 
mestima koja su po svemu lepa, ali ni 
malo bezazlena. Ako se tome pridoda i 
podatak da je jezgro cele grupe činila 
iskusna i dobro uhodana ekipa, koja u 
godini dana provede na visokim 
planinama, i to u svim uslovima, i po 
80-100 dana, onda je jasno da od njih 
čovek može svašta lepo i korisno da 
nauči. O njihovim ljudskim kvalitetima 
ne bih govorio prazne reči, mi smo 
prijatelji i to je dovoljno reći. 
Najvažnije od svega je svakako 
činjenica da smo se sa ove veoma 
uspešne akcije svi vratili živi i zdravi, 
obogaćeni novim znanjima i 
iskustvima. Ja sam se svakako dobro 
zabavio, i uživao sam zaista u svemu. 
Ocena.......pa desetka, normalno! 
HVALA PRIJATELJI! 
 

Davor Zelenika 

 
 

VRANJSKI PLANINARSKI 

MARATON 

 
Završila se akcija. Davno beše 

subota 21. avgust 2010, u tom gra-
diću vranjske kotline sa neprolaznim 
duhom ondašnjeg, negdanjeg, sta-
rog… iz čijeg središta naše putešes-
tvije, sa nadmorske visine 480 m i 

počinje… Utisci su se slegli, pa čo-
vek može mirno i staloženo promisliti 
prohujalo. Verovatno onima koji su 
po ko zna koji put gazili prašinu 
vranjskih staza i bogaza nisu doživeli 
značajniji emotivni udar ali ko po 
prvi put pogleda put neba, padinom 
Grota (1327 m) i Oblika (1310 m), pa 
još kroči mestimično stenovitom 
stazom kroz bujno zelenilo te 
vulkanske lepotice, koja se bez 
serpentina, skoro direktno penje ka 
nevelikoj čistini na samom vrhu, taj 
ne može ispoljiti ravnodušnost pri 
pogledu na prostranost, skoro 
netaknute prirode, razbacanih, šumo-
vitih udolina i goletnih visoravni svud 
naokolo kud god se vidik pruži. 

Prizori prepuni bajkovitog 
naboja skoro nedirnute prirode. 
Ponekad se činjaše da na izlasku iz 
tunela gustog nasada jela i smreča još 
samo zla veštica nedostaje kako bi 
bajka zaživela. Put vijugav kroz, čas 
listopadni, čas zimzeleni, prijatni i 
toliko priželjkivani hlad u to vrelo 
avgustovsko prepodne. Zatim nas-
tavlja delimično čistinom, obraslom 
visokoizraslom ali povijenom, neko-
šenom, travom prošaranom trnjevi-
nom divljih kupina, da bi netom 
ponovo poveo namernika u senoviti 
blagodetan štit od zelenog lišća 
krošnji stoletnih bukvi kroz koje ne 
prodiru razarajuća UV zračenja . Na 
samim padinama Grota i Oblika 
svojim postojanim stasom opčinja-
vaju stoletne bukve niskih, čvor-
novatih ogromnih debala i visoko 
uspetih grana koje streme ka suncu, 
boreć se za svaki zračak u tom 
pregrštu bujnog rastinja. I tako se 
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lepši od lepšeg prizori nižu, opči-
njavaju, od polaska sa Ćoška pa pre-
ko Borinog brda sa čijeg se vidikovca 
tek nazire Markovo Kale, tamo negde 
u podnožju klisure Gradske reke, koji 
će svoju davninu raskriliti tek po 
sedanju na neki od mnoštva višes-
toletnih komada stena ozidanih u 
nekadašnje bedeme tvrđave izgrađene 
u 13. veku, tvrđave Marka Kraljevića. 

Radoznalo se osvrćući, 
održavajući željeno prolazno vreme, 
nailazimo na dolinu neviđene lepote 
koja iznenada “pukne”pred očima … 
Neodoljivo podseća na neke od 
alpskih prizora gde prostrani prop-
lanak opasan šumovitim brdima svu-
da naokolo, nedri neko spokojstvo i 
negira prolaznost vremena pri pog-
ledu na brdske konjiće koji mirno 
pasu bujnu planinsku travu. Beše to 
predeo Devotin put koje se neumitno, 
ne zastajkujući, osim kraj zdenaca 
prirodno iz brda izviruće ledeno 
prijatne vode koja leči sve umore i 
vraća snagu, stiže do predela Šanci 
gde o turskim ratovima behu linije 
odbrane nejači. Neviđeno koliko lepo 
prija, pred naslućujući napor uspona, 
vreo čaj sa medom.  

Vijugavim, markiranim stazama 
navođeni smo i vođeni ljubazno 
susretljivim vodičem Draganom 
Manasijevićem zvanim “Mase”, od 
izvora do izvora kojih po ovim 
vrletima ima bezbroj. Ne zna se koji 
je lepši i poželjniji, da li stalnotekuća 
česma kod Tri Bukve podno Oblika 
ili Brestovačka česma ili možda ona u 
Mirkovom kladencu gde nas vojnički 
pasulj dočeka iznurene, da nas ojača i 
vrati nam čvrstinu volje u istrajnost 

do zacrtanog cilja. A kao po 
proračunu, snage je upravo tu 
ponestajalo. Istina zastajkivalo se 
usput o žbunju malina i preslatkih 
kupina, samo ipak,  za pređeni napor, 
kada je o usponu duša na nos tiskala a 
mi je prkosno vraćali use, vojnički 
pasulj je bio prava mera… 

Napuštajući tajnovitost ruina 
bedema srednjovekovnog zamka, sa 
predivnim pogledom na Borino 
Vranje, nemir duha nas povede u 
kotlinasti usek podno bedema, u 
neveliko kamenito korito Gradske 
reke. U potoku koji protiče duboko 
dole vidi se mesto odnosno 
udubljenje gde se kupao, po legendi, i 
sam Kraljević Marko. Kako rekoše 
vodiči, nama nekolicini koji se 
osmelismo te pođosmo niz strminu, 
do skora se tu iz Vranja dolazilo u 
potragu za osveženjem. Planovi su da 
se pomoću nevelike brane obnove 
nekadašnja prirodna kupališta. 

Do krajnjeg cilja Beloga mosta 
prođosmo, toga udarničkog dana, 
kroz predeo neviđene lepote. Išlo se 
padinom useka produbljenog korita 
gradske reke ali ne veće od omanjeg 
potočića. Progažena staza se 
mestimično činjaše oslanjala samo na 
nagužvano lišće širine ljudskog 
stopala. Tanke i visoke bukve koje 
su, boreći se za zračak životne 
svetlosti ponegde, preterale u rastu, 
izgubiše o naletu kiša i vetra čvrst 
oslonac i jednostavno premostiše 
obale te majušne gradske reke. 

Iako se u krošnjama 
neverovatno vitkog drveća još uvek 
naziralo blještavilo sunčevih zraka, 
podnožje je bilo već zahvaćenom 
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laganim sumrakom koji je 
onemogućavao fotografisanje tog 
prekrasnog ambijenta. Beše mi žao 
što ne pođosmo o startu, ranom 
zorom, tim predelima. Celim tokom 
je mamio miris višegodišnjeg opalog, 
već natrulog lišća i lagani zvuk 
žubora nevelike vode koja se slivaše 
preko omanjih stena u izdubljene, 
omeđene bazenčiće. 

Dan službeno okončasmo na 
Belom mostu, znamenju nesretne 
ljubavi Ajše i Stojana, na kojem stoji 
natpis Paše-Ajšinog oca:”proklet 
neka je onaj ko rastavi što ljubav 
sastavi”! 

Gazili smo “tešku” stazu 
maratona od 33 km… 

Ranom zorom, narednog dana, 
pođosmo ne pokazujući umor na 
laganu šetnju put planine Besna 
Kobila (1922 m) čija je, kako vele, 
netaknuta priroda lek za dušu 
ljubiteljima dugih šetnji planinskim 
šumovitim udolinama i pašnjačkim 
visoravnima. Istina, šetnju smo 
započeli od planinarskog doma sa 
visine 1480 m u ataru sela Kriva Feja, 
dokle nas je dobavio autobus. Veli 
legenda, beše lepa Feja kojoj se baš o 
svadbarskom slavlju desi nepogoda i 
udar groma te je kobila iz zaprege 
ritnu da osta doživotno pokrivljena. 
Selo po tome nazvaše Kriva Feja. 
Jedino mi osta nejasno što planinu 
nazvaše Besna kobila?. Verovatno je 
degutantno zvučalo “Poplašena 
kobila”! 

Osvojivši vrh, slikasmo se za 
anale i dokaz o podvigu, te 
nastavismo put Vardenika sa 
vrhovima Mali i Veliki Strešer (1876 

m). Gazili smo pitome proplanke 
obrasle bujnom travom i punili cipele 
njihovim semenjem. Kraj Ruskog 
spomenika (1666 m), na raskršću 
makadamskih puteva postojasmo 
diveći se pažnji negovanja sećanja na 
događaj, uredno održavanom 
znamenju i divnom prizoru pčelinjaka 
na prikolici napućenom pčelicama 
koje su vredno radile unoseći nektar 
brdskog medonosnog rastinja o tihoj 
paši. 

Kud god pogledaš prostiru se 
predivni motivi vajani rukom prirode 
nudeć’ se usecima, proplancima, 
šumama i šumarcima, čas listopadnih 
a čas zimzelenih stamenih stabala, 
razbaškarenih u predivnom haosu 
skoro netaknute prirode, u nekom 
nedokučivom redu kojem se oko divi 
a duša napaja smislom postojanja. 
Vidik puca na daljinu da prosto čovek 
poverovati ne može u razdaljinu 
netom pređenog puta. Goleti 
visoravni obrasle gustom povisokom 
nekošenom travom koju snažan vetar 
nemilice lelujajući sapliće usput 
čineći znoj na leđima, pod pritiskom 
ranca, ledenim i neugodnim. Tu i 
tamo kao lišajevi nudeć’ se kočoperni 
oniži žbunovi divlje borovnice koji 
neodoljivo mame i mi koji prkoseći 
prosecamo prohladan povetarac na 
osunčanoj visoravni. Lepoti, 
nevidljivom rukom, izvajane prirode 
ukrasom može biti samo čovek koji 
njome hodi… 

Htedoh trajno zaustaviti u 
vremenu viđenu lepotu nemilice 
fotografisajući svaki uočeni detalj, ali 
htedoh se i osladiti omamnim 
borovnicama sa već pročešljanih 
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žbunova. Sagoh se više no što 
smedoh i iz dzepa bluze mi 
neprimetno skliznu aparat kojim 
prizore činjah večno pohranjenim u 
vremenu prolaznosti … 

I desi se onaj ukras, desi se 
čovek, desi se Slavoljub Petrović-
Slave, Jagodinac, te moje oslikane 
uspomene zajedno sa aparatom ne 
ostadoše trajno u beskrajnom 
prostranstvu planinske lepotice … 

Ovim putem želim još jednom 
da se javno zahvalim poštenom 
Slavoljubu na gestu koji mi omogući 
ponovno posedovanje izgubljenog 
aparata i sa time trajno podsećanje na 
nezaboravne trenutke provedene u 
ambijentu Besne kobile i Vardenika.  

Osvajanjem vrha Veliki Strešer 
penjuć’ se otežano i poštapajući se, 
osvojismo nagradu u vidu predivnog 
pogleda na razbaškareno plavetnilo 
Vlasinskog jezera, za koji rekoše da 
pripada opštini Surdulica. Dugo se 
divismo koloritu pejsaža, vidika koji 
je na daljinu pucao pred nama ali 
vreme nas je neumitno teralo ka 
zacrtanom cilju ka selu Topli Do 
(1200 m), kraj samog jezera. Doživeh 
iznenađenje prepoznavajući kolibu i 
plantažu krompira, visoko u planini, 
nedavno emitovane reportaže Jove 
Memedovića te mi nekako posta 
svečan osećaj oko srca a putešestvije 
još značajnije… 

I stigosmo u dogovoreno vreme, 
gazeći “laganicu “ od 35km, 
proračunato da se nakon malog 
doterivanja u red i utoljene gladi, još 
za videla, iz autobusa, mogasmo 
diviti ambijentu podugačkom jezeru 
na Vlasinskoj visoravni i 

Crnotravskoj klisuri neviđene divlje 
lepote… 

Prvi put videh, upamtih za 
svagda.! 

Mračak se lagano nadvijao nad 
planinom, autobus tonuo u mrak, a mi 
ophrvani umorom u lagani san, na 
svojim sedištima, sa zadovoljnim 
smeškom na licima…. 

Vredelo je! 
Petar Kozma 

 

 

СЛОВЕНИЈА 2010. 

 
Сасвим случајно сам сазнала 

и одлучила да кренем у нову 
авантуру са непознатим друштвом 
у непознатом правцу. Ово путо-
вање је по много чему било заним-
љиво…Кренули смо преко Загре-
ба, Марибора ка Цељу, успут смо 
обишли вински подрум и дегус-
тирали вина и храну….Стигосмо у 
Логарску долину (837 мнв), срце 
Савињских Алпа, 160 км удаљену 
од Загреба, а 80 км од Цеља. 

Клисура која води ка Логар-
ској долини, је тако тесна, да у њу 
једва стају кривудави пут и тану-
шна река Савиња, а са окомитих 
стена, почињу да се сливају водо-
пади, који негде у ово време и 
оживе. 

Пут, уз Савињу, води кроз 
густу шуму и планину. Савињске и 
Камнишке Алпе затварају излаз из 
мале Логарске долине. Неки у дом 
Планинчев, а неки у ловачки дом 
одлазе, све је чисто, мирисно, мами 
тишина… 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 71  NOVEMBAR 2010.  
 

P
ag

e1
9 

Након одмора крећемо ка 
водопаду Ринка, па на врх Окре-
сељ (1396 мнв), где након неколи-
ко пауза у више паланинарских 
домова, кроз шуму и опојне ми-
рисе добијамо додатни мотив, два 
планинара ентузијаста одлучују да 
попну један од многобројних 
врхова. Не баш са пуном опремом, 
снегом који клизи, али стрпљиво и 
ранаца пуних хране, успевамо, 
стижемо на врх Савињско седло 
(2001 мнв)., са савладаном 
висинском разликом од 1164 м. 

Сутрадан смо хтели да 
пењемо врх Крофничку, или неки 
близак њему, али нас је водич 
одговорио, због кише и снега да 
пођемо са осталима из групе на 
Малу и Велику планину.. 

Потпуни антистрес програм, 
мир и тишина, нигде живе душе. 
Предивна чистина, један огромни 
пашњак на неких 1400 м 
надморске, са прелепим дрвеним 
планинским кућама, густа шума, а 
потом наставак до врха натенане, 
са кога се простире поглед, рај… 
Пољане, пашњаци, спремни чекају 
сезону, која ускоро почиње, можда 
смо је ми и отворили. 

Последњег дана одлазимо у 
Олимје, обилазимо бенедиктански 
манастир из 17. века, потом 
обилазимо фабрику чоколаде, 
вински подрум. Потом се одлази у 
Подчетртек, најлепши градић у 
Европи, где су топли извори, 
купање и ручак, шетња и полазак 
истим путем кући…  

За мене је време стало на 
кратко…Могла бих опет… 

 
Љубица  Раковић  

 

 

КАБЛАР – АЛПИНИСТИЧКО 

ПЕЊАЊЕ СМЕРИ 

 
Четворочлана екипа кренула 

је из Новог Сада (9.4.2010.) пут 
Овчар бање, Сандра Буњевчев и ја 
аутобусом, док су Зоран Марковић 
и Мишо Николић, покупивши 
опрему и ранчеве, кренули колима. 
У плану је било пењање стена 
Каблара. Предвече стижемо на 
одредиште, смештамо се и 
договарамо о сутрашњем дану. 

Суботње јутро је почело 
местимично облачно, није 
најављивало сунчан дан мада нас је 
време ипак послужило. Око 10 сати 
стижемо до почетка Моравске 
смери. Смер је дужине око 90 
метара. Тежина смери је 2 и 3 са 
елементима 4-ворке. Киша почиње 
да сипи па је онда ветар одува, 
неизвесно да ли ће се појачати, али 
ипак пријатно време за пењање. 
Зоки креће да пење први, Мишо 
осигурава, док Сандра и ја пењемо 
као треће. 

Након што је Зоки попео 
дужину ужета следећа креће 
Сандра. Код последњег клина, на 
око 30 метара висине од Мишe и 
мене, одрања се камен а за њим 
креће и стена. На повик упозорења 
Мишо муњевито реагује, успева да 
ме гурне уз стену како би ме 
заштитио а затим је, пошто је био 
осигуран ужетом, и сам одскочио 
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пар метара даље у сипар. Било је у 
питању само пар секунди а све је 
могло и другачије да се 
заврши...Мишо добија ударац у 
ребра, док сам ја осетила жесток 
ударац у леђа. 

Сви смо били видно уздрмани 
догађајем. Прегледам рану јер је 
гардероба била поцепана до коже. 
Црвенило, огреботине и мања рана 
која је крварила у пределу 
лопатице. Осећам јак бол у пределу 
кичменог стуба али како сам се 
могла померати лаички закључујем 
да је вероватно у питању прелазни 
бол од ударца и да је све прошло 
без последица. 

Опорављамо се од шока и ја 
крећем да се пењем. Невероватно 
како адреналин у тренуцима 
пењања може да заглуши било 
какву бол и да се остане фокусиран 
на садашњи моменат...Сви смо 
успешно испењали Моравски смер.  

Након тога прелазимо на 
Студенску смер која је исте тежине 
али дужине око 200 метара. Ова 
смер се завршава скоро при врху 
Каблара. 

Невероватна је привилегија 
бити у могућности да се пењу 
стене, доживети тај осећај 
стопљености са природом, потпуну 
концентрацију уз осећај 
координисаних покрета сваког 
дела тела. У сваком тренутку 
мисли су усредсређене на пењање 
и покрете а сва чула се 
изоштравају и прате дешавања у 
телу и природи. А онда је ту и као 
награда прелеп поглед на некој 
стени на коју само птица може 

слетети, као део природе издвојен 
само за твоје очи. Невероватан 
доживљај, мада морам рећи овај 
пут је за мене био мало пољуљан 
боловима у кичми. 

Након испењане смери, око 20 
часова стижемо на врх Каблара, 
таман на време да ухватимо 
последње зраке сунца и видимо 
прелепе меандре Мораве.  

Пут назад који је Зоки изабрао 
такође је био интересантан, скоро 
па као да смо отпењавали стене.  

У недељу смо разгледали 
Овчар бању и гледајући обележене 
алпинистичке смери на Каблару 
планирали следећа пењања. 

Све у свему, незабораван 
викенд, лепо пењање и добро 
друштво обележили су овај викенд, 
само да одрон није замутио 
уживање али и то је део ризика 
који сваки алпиниста преузима 
када се упушта у ове воде. 

На жалост, након снимања 
кичме, ипак сазнајем да оштар бол 
није само од ударца већ да је у 
питању „fractura processus spinosus 
vert. Тh IV, V i VI“ – прелом 
наставaка 4., 5. и 6. кичменог 
пршљена. Следи дуг опоравак у 
кревету... 

Да је алпинизам опасан и 
непредвидив спорт показује и овај 
викенд, али ја једва чекам следећу 
авантуру! 

 
Слађана Калањ 

 

 

 


