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2011. godine kreću na Aljasku na  
najviši vrh Severne Amerike Denali, 
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IN MEMORIAM: 

 
 

ВИНКО ТОМИНАЦ 

31. мај 1937.-18.март2011. 
 
Војвођански планинри 

изгубили су доброг и драгог 
пријатеља и човека који је себе 
целог уткао у планинарски покрет 
Винка Томинца, који је преминуо –
18.3.2011.у Новом Саду. 

Рођен је 31. маја 1937. године 
у малом селу Ваљеновац које се 
налази у подножју, а на граници 
Крндије и Папука у Славонији. И 
ако није имао могућности да се од 
раног детињства бави органи-
зованим планинарством, природу 
је рано заволео. Већ као дечак 
ишао је на излете у природу. По 
завршетку школе запошљава се као 
помоћник шумара на планини 
Крндији па је стално у контакту са 
природом и тада је од срца заволео 
природу и све што се налази у њој. 

Тек доласком у Нови Сад 
педесетих година почињу његови 
организовани излети у Фрушку 
гору. Негде седамдесетих година 
постаје члан ПСД “Југодент”. 
Активно се укључује у рад 
друштва, где обавља разне 
функције: благајник, секретар и у 
два сазива председник друштва. 
Пропагира планинарство са 
намером да што више омасови 
друштво. Сарадњом са школом 
Ђорђе Зличић, Медицинском 
школом и Никола Теслом, успева 
да број чланова друштва повећа са 
200 на 400. Организује масовне 
излете на Крндију, Папук, Суву 
планину где је учествовало и до 
сто учесника. Иницијатор је са 
Стевом Јовановић организације 
новембарских планинарских 
сусрета 1986. године под називом 
“Планинарски сусрети Братство и 
јединство”. Та акција се и до данас 
одржала под именом Планинарски 
сусрети у новембру. Као планинар 
прошао је преко тридесет 
трансверзала, а најдража му је 
Европски пут Е - 6. Стекао је звање 
Планинар - трансверзалац другог 
степена. Фрушкогорски плани-
нарски маратон, велики, прешао је 
двадесет пута.. Успињао се на све 
највише врхове СФРЈ (само је на 
Триглаву био 6 пута)  и два пута на 
Олимпу. 
 Добитник је многих 
признања, почев од друштвених па 
до златних значаке ПСС. 
 

Миливој Ердељан 
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PRENJ 2010. 

 
Još uvek umoran od puta, 

vrućine, planinarenja po Prenju, 
pokušavam da napišem neku reč o 
ovoj akciji. Odmah moram reći da je 
Prenj ostavio izvaredan utisak na 
mene, prava planinčina, da tako 
kažem. Dobri uslovi za smeštaj 
grupe, markirane staze, mnogobrojni 
vrhovi su pravi izazov da se uskoro 
ponovo otisnemo put Rujišta, vikend 
naselja udaljenog oko 20-tak km od 
Mostara, gde se nalazi planinarska 
kuća Rujište gde smo bili smešteni.. 

Pre dolaska na Rujište imali smo 
priliku da posetimo srpsko groblje u 
Mostaru gde je grob Alekse Šantića, 
zatim Blagaj, gde izvire reka Buna, 
kao i sam grad Mostar. Najviše 
pažnje smo posvetili starom delu 
Mostara sa obnovljenim mostom 
preko Neretve. Paklena vrućina tačno 
u podne kada smo stigli u grad je 
većinu odvratila od obilaska grada i 
namamila ih na obalu reke u potrazi 
za osveženjem u ledenoj Neretvi. 
Nekoliko hrabrih skakača sa mosta su 
dodatna atrakcija za mnogobrojne 
turiste koji su preplavili grad. 
Naravno, kada na akciju idemo sa 
Pančevcima onda je sastavni deo 
akcije i obilazak restorana gde se 
dobro jede. Tako ni Mostar nije bio 
izuzetak. Izbor je pao na pite. 
Preporučeni restoran je u fazi 
renoviranja pa smo posle malo 
traženja našli jedan koji je zadovoljio 
stroge uslove našeg glavnog 
degustatora Jonika. Nakon pite 
krenuli smo u potragu za kolačima ali 

je potraga potrajala pa je većina 
odustala i zadovoljila se osveženjem 
na obali ispod starog mosta. Konačno 
oko 17 časova smo stigli na Rujište 
prijatno iznenadjeni temperaturom 
koja je znatno niža nego u gradu. 
Smeštaj je u tri sobe sa po deset 
kreveta i jednoj šestokrevetnoj. Mali 
problem je samo jedno kupatilo ali 
može se izdržati. Pravi planinarski 
smeštaj za prave planinare, kakvi smo 
bili mi. Domaćin doma nas je 
prihvatio vrlo srdačno i gostoljubivo. 

Za sutrašnji dan je planiran 
uspon na Zelenu glavu. Dogovor je 
da se podje u sedam sati izjutra. Staza 
do vrha je markirana i bezbedna. Sa 
nama je pošao i jedan domaći 
planinar. Do Bijelih voda smo stigli 
bez problema u predvidjeno vreme. 
Kratko osveženje na obližnjem 
izvoru, punimo flaše vodom, do vrha 
više nema mogućnosti da se dopuni 
voda a toplo vreme iziskuje mnogo 
tečnosti. Na Bijelim vodama je novi 
planinarski dom, još uvek ne u 
potpunosti dovršen ali može da se 
koristi. Sa Bijelih voda po prvi put 
ugledasmo i Zelenu glavu. Preostalo 
je još oko tri sata do vrha, bar smo 
tako mislili. Grupa je napredovala 
dosta polako, sačekivali smo se, 
raspoloženje je bilo pozitivno. Ipak 
dolaskom pod sam vrh počele su prve 
teškoće kod nekolicine učesnika. 
Umor, bolovi u nogama, prva 
odustajanja. Uskoro izlazimo na 
prevoj, zaključujemo da do vrha staza 
nije bezbedna i da se na vrh ne 
penjemo. Znam da se to nekima ne 
dopada, predlažem da podju sa 
domaćinom i pažljivo osmotre stazu i 
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ukoliko ima mogućnosti da se 
bezbedno nastavi uspon, ispenje na 
vrh. Ubrzo se svi vraćaju, staza je 
ipak nedovoljno sigurna. Jedino 
Branko uspeva svojom upornošću i 
iskustvom da savlada teškoće i stigne 
na vrh. Nekolicina ostalih se 
zadovoljava usponom na vrh Otiš. 

Sledi povratak istom stazom ka 
Bijelim vodama. Umor sve više 
savladava planinare ali nema se kud, 
korak po korak i svi smo na izvoru 
kod Bijelih voda. Predah, punimo 
flaše vodom i krećemo ka Rujištu. 
Dogovaramo se da se oni brži izdvoje 
napred, ja sačekujem nasporije na 
začelju, i mene noga boli i prija mi 
lagani tempo. Na Rujište stižemo tek 
oko 21 sat. Gps uredjaj pokazuje 
predjenih 30 km za punih 14 sati 
hoda sa pauzama. Naporno, nema šta, 
ali iako nismo popeli na vrh, vredelo 
je. Manje iskusni su stekli neko novo 
iskustvo, iskusniji imaju novi motiv 
da ponovo dodju na Prenj. 

U nedelju posle budjenja 
pakujemo stvari i polazimo ka 
Sarajevu. Najpre idemo do Ilidže 
odakle prelepom alejom sa platanima 
stižemo do vrela Bosne. Poznato 
izletište je puno Sarajljija koji su 
potražili osveženje od paklenog dana. 
Posle obilaska vrela Bosne vozimo se 
do Baščaršije gde nam Jonike 
demonstrira svoje poznavanje mesta 
gde se uvek dobro jede. Restoran kod 
Želje sa neizbežnim ćevapima, posle 
kolači u poslastičarnici pa povratak 
kući. Do kuće je dug put, možda 500 
km i nije neka daljina ali nama za to 
treba oko 10 sati vožnje. 

Šta reći na kraju? Lično, ja bih 

skratio obilaske Mostara i Sarajeva 
na jedan dan i time dobio još jedan 
dan za planinarenje. Staza do 
Boračkog jezera mi je najviše 
privukla pažnju. Nadam se da ćemo 
već naredne godine uspeti da 
organizujemo ovu akciju uz male 
korekcije. 

Zoran Vukmanov 
 

СЛОВАЧКА  2010. 

 
Планинари Победе традицио-

нално обилазе Високе и Ниске 
Татре, искусно и са пуно жара, 
планине које припадају 
планинарском масиву Карпата, 
протежући своје венце од Чешке, 
Пољске, Словачке, Украјине, 
Мађарске и Румуније до Дунава. 
Оштри врхови су прави изазов за 
планинаре, настали захваљујући 
ледницима, који су се формирали 
пре много хиљада лета. 

Високе Татре се налазе у 
најстаријем националном парку 
Словачке Републике, у северном 
делу Словачке, на граници са 
Пољском, где се налази преко 1200 
биљних врста, као и ретких 
животињских врста:-мрмоти, 
медведи, дивље мачке, рисови, 
птице, јелени, вепрови …. На 
високим стенама наишли смо на 
дивокозе, које су симбол Татри. Са 
преко 100 језера, од којих је 
највеће Хинцово језеро на 1945 
мнв. У чаробном масиву Високих 
Татри налази се више од 25 врхова 
висине преко 2000 мнв. Највиши 
врх је Герлаковски Штит са 2655 
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мнв. Врхове деле долине са много 
воде, потока, водопада, језера… 

Ниске Татре припадају Запад-
ним Карпатима, у којима се налазе 
познати скијашки центри (Јасна), у 
подножју врхова Ђумбиер и Чо-
пок. Ту је и позната Демановска 
долина, са Демановском пећином 
слободе и Леденом демановском 
пећином. 

Клима на Татрама је типична 
алпска, температура ваздуха пада 
са растом надморске висине. Честе 
су нагле промене времена са 
снажним олујама, грмљавином, 
олујним ветром. 

Наш смештај је у Краловој 
Лехоти, у Липтовском крају на уш-
ћу река Вах и Боујанке, у рено-
вираном дворцу из 16. века. 

За време десетодневног бо-
равка, схватила сам да бих могла 
остати много дуже, истражујући 
лепоте овог краја. Штрбске Плесо, 
Стари Смоковец, Татранска Лом-
ница, не зна се који је слађи ски 
центар, а то су били почетни кора-
ци наших успона. По доласку оби-
лазимо Словенски Рај, национални 
парк на северу, где из Подлескока 
шетамо до Класториско ( 839 мнв). 
У недељу крећемо ни мање ни 
више него на Криван. Успешно смо 
га попели, прво Мали криван (2332 
мнв), а затим и Велики Кри-ван 
(2494 мнв), ходајући дванаест сати 
преко 26 км. Понедељак, од Старог 
Смоковца, до Хребјонка (1285 
мнв), па до Замковскехо чате, 
опуштена шетња, да би смо успели 
да обиђемо Липтовски Храдок и 
Липтовски Микулас, а неки оду и 

на језеро на купање.  
Уторак по поласку из 

Стрбског плеса, обилазећи 
водопаде Скок, настављамо преко 
чате Солиско, преднег Солиског, 
врха Солиско (2404 мнв), до врха 
Фуркотскy штит (2405 мнв). У 
среду смо имали лагану шетњу, од 
Старог Смоковца, Хребјонка , до 
Збојничке чате (1960 мнв), да би 
искористили дан и обишли Поп-
рад. У четвртак смо имали успон 
на Вyцходна Вyсока (2428 мнв). 
Снаге и воље још увек имамо, па у 
петак стижемо на Славковски нос 
(2273 мнв), и Славковски штит 
(2455 мнв), једини дан кад је пала 
киша, на срећу само на кратко. 
Суботу смо испланирали да још 
једном одемо на Ниске Татре, у 
скијашки центар Јасна (1285 мнв) 
који је и наша почетна станица за 
успон на Чопок (2024 мнв) и 
Ђумбиер (2043 мнв), највиши врх 
Ниских Татри.  

У недељу крећемо ка Бањској 
Бистрици, лагана шетња градом, 
таман да одморимо ноге. Потом  
Будимпешта, па лагано кући… 
Нису сви жељени врхови освојени, 
али ни снови одсањани, вратићу се 
поново. 

Све у свему, неки су 
превазишли сами себе. 

 Љубица Раковић 
 

ŽELJIN 

 
Petak, krećemo. Pravac 

Vrnjačka banja, Mitrovo polje, 
odmaralište Cvetna dolina. Smeštaj u 
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dvokrevetnim sobama sa kupatilom. 
U većini soba ima i televizor. Mala 
šetnja do obližnjeg sela. Kasno je, pa 
se vraćamo u sobe. Sutra se treba 
popeti na Željin. 

Željin je planina u Srbiji sa 
istoimenim vrhom, severno od 
Kopaonika, između Ibra i gornje 
Rasine. Najviši vrh je na 1785 m. Iz 
odmarališta se spuštamo tristotinak 
metara do Gornje Rasine, a onda i 
dalje na jug uzbrdo, da bismo obišli 
Ornički krš. Staza je stalno uzbrdo. 
Skrećemo polako ispod Proklete 
čuke, ka vrhu Željin. Prelazimo 
Rogavsku rečicu i penjemo se pravo 
ka vrhu. Negde na 1300 m po drugi 
put prelazimo šumski put i magla 
počinje da nam bude saputnica. 
Pravimo kraće pauze, slikanje, pa 
uzbrdo. Na 1500 m smo ponovo na 
šumskom putu, a tu je i šumarska 
kućica. Tu pravimo lepu pauzu i 
doručkujemo. Lokalni vodič nas zbog 
svojih obaveza tu ostavlja i sa naša 
dva planinara koji odustaju zbog 
zdravstvenih problema, vraća se u 
Mitrovo polje. Vođenje do vrha 
preuzima naš Pavle, koji je iz ovih 
krajeva i nije prvi put na Željinu. 

Nas 22 kroz retku šumu 
krećemo prema vrhu. Dalje nema 
markacije. Malo skraćujemo stazu. 
Posle izvesnog vremena izlazimo iz 
šume na ogromnu livadu. Čitav vrh 
Željin, kao i Pločka čuka – livade su. 
Pločka čuka je od Željina udaljena 1 
kilometar vazdušnom linijom. Visina 
je 1779 m. Zbog razlike od 6 m 
čitava planina se zove Željin. 

Došli smo pod sam vrh. Vidimo 
ga, ali odjednom se pojavila gusta 

magla, koja se valja preko nas prema 
vrhu. Toliko je gusta, da na 5 m ne 
možeš prepoznati facu planinara. Na 
7-8 m ne vidiš nikoga. Posle sam 
saznao da je vrh Željin u godini više 
od 200 dana pod maglom. Deo grupe 
bi da se ide do vrha (bukvalno smo 
dužinski 500 m od njega), ali je 
većina za to da se vratimo bezbedno, 
jer ne možemo održavati vizuelni 
kontakt. Bauljamo kroz maglu nazad, 
nizbrdo ka šumi, gde je nešto bolja 
vidljivost. U magli nismo pogodili 
ulazak u šumu gde smo izašli kad 
smo dolazili, nego smo otišli nešto 
udesno, tako da se ne vraćamo istom 
stazom. Posle šumarske kuće 
nalazimo markaciju i u blagom luku 
silazimo ka rečici Rasini i Mitrovom 
polju. Pošto sam imao ulogu čistača, 
sa par planinara sam u 17 h stigao u 
Cvetnu dolinu. Tog dana smo za 9 
sati prešli 25 km, sa visinskom 
razlikom 1050 m. Kasni ručak je bio 
bogat i ukusan. Cene pića su vrlo 
povoljne: pivo 42 dinara, sok 53 
dinara, kafa 27 dinara. Uz ručak smo 
dobili i palačinke. Tuširanje, odmor, 
večernja šetnja uz prijatno druženje. 
U toku večeri dolazi do promene 
plana, jer su vodiči koji su obećali da 
će nas voditi u subotu i nedelju, otišli 
na Durmitor. Nađena je zamena u 
kuhinji našeg odmarališta, Milovan iz 
ovih krajeva obećao nam je lepu turu 
na Vranju stenu. 

Nedelja, posle dobrog doručka, 
u 7:30 krećemo se jednim delom 
istom stazom kao juče, ali idemo 
pravo na jug, dok se za Željin staza 
odvaja na zapad. Vranja stena (1097 
m) je još jedan od podkopaoničkih 
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vrhova, ali niži. Kroz divnu borovu 
šumu i miris borova, polako 
napredujemo ka vrhu. Tu su divni 
tereni za fotografisanje. Ispod vrha 
stene izlazimo iz šume na čistinu i 
nailazimo na lovce i njihove pse. 
Odmaraju. Pod punom ratnom 
opremom, ali praznih šaka. Do tada 
su ubili samo jednu kunu i ostavili je 
orlovima da je pojedu. Samo joj je 
rep uzet za trofej. Penjemo se na sam 
vrh, golu stenu. Slikamo se i slikamo 
okolinu. Pogled puca na sve strane. 
Vodič nam pokazuje u daljini 
razvaline Jerininog grada. Vide se i 
sela: Bondžići, Bogdanovići i 
Lukovići. Uživamo u vedrom danu i 
netaknutoj prirodi. Silazimo sa stene 
i, dok idemo ka šumi, vodič nam 
pokazuje šumarak u obližnjoj udolini. 
Tu je šuma od nedavno; sve su to bile 
livade, na livadama ovce i mlade 
čobanice, koje su se kupale na 
obližnjem izvoru. Ostalo, morate 
pustiti mašti na volju. 

Ptice se retko čuju, spremaju se 
za zimu, pa su u poslu. U ovim 
šumama ima dosta divljih svinja. 
Nebom gospodare orlovi i jastrebovi. 
Provlačimo se kroz čestare i bez 
markacije, stazama i bogazama se 
spuštamo prema rečici Rasini. Ne 
vraćamo se istom stazom, nego više 
zapadno, prema Željinu. Usput 
beremo kleku i šipurke; ima i divljih 
jabuka. Izbijamo na brdo Rogavčina. 
Tu se prikupljamo. Ispod brda, 
istoimeno selo, a okolo još neka brda. 
Priča nam meštanin da su nekad dva 
autobusa vozila đake u školu, a sad 
imaju dva đaka od I do IV razreda. 
Takva nam je istina, a i sudbina. 

U selu izvire reka Rasina. Ona 
je desna pritoka Zapadne Morave, 
duga je oko 83 km. Prelazimo preko 
mostića i gočkom stranom, tih par 
kilometara nizvodno, idemo do 
Cvetne doline. Stižemo do 13:00 na 
ručak; tuširanje, u autobus i pravac 
Vrnjačka banja. Sat vremena za 
šetnju i uzimanje vode Vrnjci – 
Vrnjačka banja; naša najčuvenija i 
najposećenija banja. Smeštena je u 
pitomoj dolini Vrnjačke reke, u 
podnožju planine Goč, blizu 
Trstenika. Voda je hladna, alkalno 
kisela (16 0C) i topla, homeoterma 
(36 0C), sa ugljen-dioksidom. 
Upotrebljava se za kupanje i piće. 
Leči bolesti želuca, creva, jetre, 
mokraćnih organa, neke srčane 
bolesti i drugo. 

Posle pojedenog sladoleda, 
vreme je za povratak u autobus i 
putešestvije do Novog Sada. Stižemo 
po planu, tačno u 21:00. Novi Sade, 
dobro veče! 

Milan Radanović Brzi 
 

HOMOLJSKE PLANINE i 

RAVNIŠTARKA 

 
Pre deset smo u Kučevu, gde 

nam se pridružuje vodič sa dva 
pomoćnika. Vozimo se dalje, prema 
pećini Ravništarka. Na periferiji 
gradića, sa desne strane, vidimo 
ogromnu stenu –Jelena stenu, na 
kojoj je postavljen veliki krst, koji je 
noću osvetljen. Stena je dobila ime 
po devojčici Jeleni, koja je čuvala 
jagnje koje je palo sa te stene, kao i 
sama Jelena, kada je pokušala da ga 
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spase.  
Pećina Ravništarka se nalazi na 

obodu sela Ravnište, na nadmorskoj 
visini 406 m. Spada u red velikih 
pećina u Srbiji. Temperatura je uvek 
8 C. Glavni pećinski kanal je dugačak 
501 m, dok je ukupna dužina kanala u 
pećini 589 m, a turistička staza iznosi 
560 m. Kroz pećinu protiče potok 
ponorac. Iako je od Ceremošnje deli 
samo par kilometara, Ravništarka je 
mnogo drugačija. Ceremošnju u 
osnovi čine tri velike kitnjaste 
dvorane, Ravništarka ima samo jednu 
– Crni dvorac. Za obe pećine je 
zajedničko veliko bogatstvo 
pećinskog nakita, i to zidnog i 
plafonskog. Do pećina se stiže 
asfaltnim putem. Isti put je i za 
Ceremošnju, s tim što se na devetom 
kilometru od Kučeva razdvajaju 
putevi. Do Ravništarke treba još 3 
km. Na platou iznad pećine izgrađen 
je Info centar 2007.god, od kada je 
pećina uređena za turiste. Centar u 
svom sastavu ima restoran i 
prodavnicu suvenirnira i biletarnicu, 
u kojoj smo uz kupljene ulaznice, svi 
dobili po 3 foldera u boji: o Kučevu, 
Homolju i pećinama Homolja. 
Saznajemo da su blizini i Bigar 
pećina, Golubanjska pećina, vodopad 
Siga, kao i ostaci arheološkog 
nalazišta Arsin grad. 

Još neki detalji o Ravništarki: u 
pećini ima ukupno devet celina. 

1. Savin kanal, počinje od ulaza 
u pećinu i dugačak je 88 m. 
Siromašan je pećinskim nakitom. 

2. Omladinski kanal, dugačak 
72,5 metra. Od pećinskog nakita, 
izdvajaju se Rudonja – masivna 

bigrena polulopta i Odžaklija – 
prostrani saliv, koji liči na otvoreno 
ognjište u starim kućama. 

3. Labudovo jezero, dužine 
126,5 m. Dobilo je ime po malom 
jezeru i figuri u njemu, koja liči na 
labuda. Tu su još i Vila Jezerkinja, 
Harfa i Đavo, kao i amblem pećine, 
Lepa Ravništarka – vanredno 
oblikovan sistem zidnih ukrasa, od 
belog, kristalnog kalcita. 

4. Beli dvorac je dugačak 37 m. 
Dobio je ovo ime, jer neodoljivo 
podseća na građevine iz bajke. 
Posebno je lep Snežanin balkon, kao i 
Šarac Kraljevića Marka. 

 5. Leopardov kanal je dugačak 
16,5 m. Ima čudne šare na tavanici i 
zidovima, koje podsećaju na 
leopardovo krzno. Tu je i Devičanski 
kladenac, izvor koji je aktivan samo u 
vlažnom periodu (proleće). 

6. Crni dvorac, dužine 43 m, 
predstavlja klasičnu pećinsku 
dvoranu, prosečne širine oko 20 m i 
visine 12 m. Tu se nalazi 
“kompozicija” nazvana Ikonostas, 
prava čipka u kamenu, a ispred njega 
je figura Igumana. 

7. Izvorski kanal je dugačak 72 
m. Pažnju privlači prirodni most, na 
kome je obris neobične figure, koja 
podseća na slona. Posle njega je 
grupa stalagmita, nazvana Glavonje. 

8. Mali beli dvorac je slepi 
kanal, dužine 17m. Ima oblik male 
dvorane i karakteriše ga grupa 
stalagmita i stalagtita, nazvana Zbeg. 

9. Poslednja celina Ravništarke 
naziva se Dušanove galerije. To je 
pećinski sistem koji se dodiruje sa 
glavnim pećinskim kanalom, prvih 15 
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m. Zatim se razdvaja na dva kanala, 
od kojih se levim, dužine 40 m, stiže 
do izlaza iz pećine. Ove galerije su 
prepune svojih stanovnika, šišmiša. 
Videli smo ih pojedinačno i u 
grupama po nekoliko desetina, kako 
spavaju dubokim snom, viseći sa 
tavanice, neposredno iznad naših 
glava. Od drugih stanovnika, bio je tu 
negde i jedan mali daždevnjak. 

Posle obilaska pećine, krećemo 
prema Štubeju, livadama i obrešcima. 
Dolazimo do šume u podnožju vrha. 
Prati nas sitna, dosadna kiša, ali nema 
vetra i ne smeta nam mnogo. Do vrha 
imamo još 200 m visinske razlike. 
Probijamo se kroz paprat, čija visina 
negde premašuje našu. Kroz šumu, 
izbijamo do prvog releja. Sledećih 
1000 m je staza markirana i uskoro 
izbijamo na sam vrh Štubej (940 m). 
Tu je još jedan relej, kao i ozidan 
stubić sa pločom, na kojoj su osnovni 
podaci o najvišem vrhu Homoljskih 
planina. 

Ovde vetar pojačava, pa posle 
slikanja i presvlačenja, odmah 
krećemo dole, prema pećini 
Ceremošnja. Na vrhu, ništa od 
pogleda na druge vrhove. Inače, kada 
je lepo vreme, odavde se pruža 
nezaboravan pogled na planinske 
vrhove Istočne Srbije, ravno 
Pomoravlje, talasastu Šumadiju i 
obronke Južnih Karpata, u susednoj 
Rumuniji. Silazimo do donjeg releja, 
pa desno, opet kroz paprat i šumu, 
nizbrdo. 

Pri kraju šumovitog dela, gde je 
šuma ređa, šipurci su crveni kao krv i 
mame planinare. Beremo ih, bez 
obzira na kišu. Izlazimo iz šume, 

posle nekog vremena ulazimo u drugu 
i posle spuštanja, stižemo do 
skrivenog ulaza u pećinu Ceremošnja. 
Zbog sudskog spora oko pećine, ne 
može se ući. Prolazimo pored samog 
ulaza, penjemo se uz betonsko 
stepenište do parkirališta i nekog 
objekta, koje nije u funkciji. Tu nas 
čeka naš autobus. Prešli smo za četiri 
ipo sata 12km, sa visinskom razlikom 
533 m. Petoro od nas je skratilo stazu 
sa Stefanom, oko 5 km, sa visinskom 
razlikom 200 m. Stefan ih je odveo 
do cilja pre uspona na vrh i posle toga 
se vratio na stazu, te nas sustigao 
nešto pre vrha. 

Autobus nas vozi na 
tradicionalni homoljski ručak, u selo 
Plavčevo. Ulazimo u prizemlje velike 
kuće; čeka nas predjelo – kravlji i 
ovčiji sir, proja, kačamak, pečena 
paprika slatka i ljuta, kupus salata. 
Zatim pileća čorba, pa glavno jelo – 
seljačko meso, dinstano sa lukom i 
paprikom. Posle ručka, vino, pivo i 
sokovi, po umerenim cenama. 

Na dugom stolu sve na prodaju: 
šumski med, rakija, sir, pasulj, 
kukuruzno brašno. Nešto pre 18:00 
ulazimo u autobus i krećemo kući. 
Kiša lije i dalje (sada mnogo jače 
nego dok smo hodali). Malo smo 
umorni, malo pokisli, a dobro jeli i 
spavali smo skoro svi, osim vozača, 
naravno. Stigli smo u Novi Sad u 
22:00. Ovog puta nismo imali putnike 
za dalje, pa smo mogli malo i da 
okasnimo. Kiša više ne pada. 
 

Milan Radanović Brzi 
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Grosglokner 2010. 

 
Prva pojava snegom prekrivenih 

vrhova i čistih, brzih reka nam jasno 
govori da smo stigli blizu našeg 
prvog cilja – Grosgloknera. Tražimo 
selo Kals, odakle bi trebalo da 
krenemo put doma Erchercog Johan 
Hute i nikako da ga nađemo. Na kraju 
odustajemo od Kalsa tj. tačnije, 
dolazimo do jednog drugog sela koje 
se zove Hajligenblut, iznad kojeg je 
smešten „autobusodrom“, jer izgleda 
upravo tako - kao neki „drom“! 
Mesto je kao iz rata zvezda, prelepo 
sa divnim pogledom i samo 
svemirske mašine fale na tom 
„dromu“. Izlazimo iz busa vani i 
udišemo svež, oštar vazduh, jer je 
visina već prilična. Prepakujemo 
stvari u napadački ranac i nosimo 
samo ono što je neophodno za 
penjanje na vrh kakav je Grosglokner 
– kamere, fotoaparate, poneku 
čokoladicu i možda vodu! Dobro de, i 
još ponešto! Krećemo napokon.  

Hodamo u rastegnutoj koloni, 
jer svi nešto zveraju okolo, 
fotografišu. I ja isto. Nagnem se 
preko ograde na kojoj stoji 
"saobraćajni znak" za mrmote kad 
tamo dole – stvarno mrmoti. Banjaju 
se, mrmotaju na julskom suncu i 
uživaju, svađaju se pomalo. Uslikam 
ti ja njih. Napravih još par koraka i 
ispred mene puče pogled na ogromnu 
dolinu sa velikim glečerom duž cele 
nje, koji se spušta negde iz visina i 
vijuga kao kakva ogromna ledena 
reka između moćnih, snegom zastrtih 
obližnjih vrhova. Glečer se zove 

Pasterze, dugačak je 10 km i najveći 
je u istočnim Alpima. Volim da vidim 
te glečere. Kada ih vidiš, tj. kada si 
na njima, to znači da si na priličnoj 
visini, a visinu volim. To znači da 
gledaš nešto što većina običnog sveta 
nikada ni videla nije, pa se osetiš 
malo i posebnim. To znači da gledaš 
nešto što uskoro i neće biti tu, jer se 
taj moćni gigant i razbijač stena i 
planina, topi zaista neverovatnom 
brzinom... Na stazi su oznake koje 
pokazuju gde se taj prastari led 
nalazio 70-te, 80-te, 90-te, 2000-te 
godine i vidiš ga onda gde se nalazi 
sada, pa ti dođe nešto žao jer je on 
ustvari u samrtnom ropcu, na izdisaju 
je, on umire. A tako je veličanstvena 
pojava. Spuštamo se pored tih tabli 
koje me neodoljivo podsećaju na 
smrtovnice i stižemo na ivicu glečera. 
Zgazismo na njega. i mada je izgubio 
mnogo od svoje snage i moći, i mada 
umire, on i dalje uliva 
strahopoštovanje. Led koji se brzo 
topi je sada voda koja se malim 
kanalima sliva po površini leda i 
spaja se formirajući neki veći kanal, 
pa ti veći kanali prave još veće 
brazgotine, gde voda već glasno 
žubori i na kraju se sve to sliva u 
jedno i formira sada već ozbiljan i jak 
potok, skoro rečicu koja u nekom 
trenutku ponire i nestaje u plavom 
ledu, u dubokoj rupi kojoj se ne vidi 
kraj. Jeza te prođe po celom telu kad 
pomisliš, a pomisliš obavezno, šta bi 
bilo kad bi se okliznuo i upao u jednu 
takvu! Ja znam odgovor i to nije lep 
odgovor. A takvih potoka i rupa ima 
mnogo. Još kad se tome dodaju i 
pukotine u ledu, vidljive i one 
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nevidljive, opasnije, u trenutku se 
uozbiljiš i koračaš oprezno. 
Fotografišeš, smeješ se i zajebevaš, 
skakućeš preko izdubljenih kanala, ali 
sve to jako, jako oprezno. Pređosmo 
tih nekoliko stotina metara, možda i 
ceo kilometar preko tog leda i 
dođosmo na tvrđi teren, na stene. To 
je već poznatiji teren. Ali uspon je 
već na samom startu – eksponiran, 
kako to vole da kažu stručniji. Negde 
se čak malo i vereš ali ništa strašno, 
sve je u granicama normale. Peli smo 
se neko vreme preko stenja i 
kamenja, kad mi se moj ranac po prvi 
puta učinio pretežak, iako sam 
odabrao samo stvari koje ću nositi 
gore na visinu i koje su mi kao takve 
neophodne. A taj ranac je inače 
planinarsko svetsko čudo i enigma. 
Kako god da se spakuješ, uvek u 
njemu ima viška stvari i pretežak je i 
to tako traje godinama, bez obzira na 
iskustvo. Pijem vodu k’o kamila, ali 
vode na sreću ima u izobilju. Sve je 
glečerska voda i hladna kao led, 
zamisli!? i izbijam sam (jer se kolona 
rastegla na barem kilometar i više) 
pred prvi problem. Treba preći 300-
400 m preko nekog snega i leda i to 
ne bi bio problem, da led ispred mene 
nije ležao pod uglom od nekih 45 
stepeni. i to led koji se topi. Krećem 
ja lagano u svojim čizmama i sa dva 
štapa preko tog čuda, a sa druge 
strane su već neki koji su prešli preko 
leda i nešto mašu i galame. Ne čujem 
ja njih baš dobro. Kad sam prišao 
bliže tj. na pola puta, čuo sam ih a i 
shvatio šta i o čemu govore. „Stavi 
dereze!“  Ispred mene je pojas od 
nekih 30 - 40 m čistog leda, pa onda 

neki sneg, pa onda opet jedan pojas 
leda, na kraju toga stoje oni i deru se! 
„Dobro“ – kažem ja, i stavim dereze. 
Pređem bez problema taj deo, usput 
sam čak i vodu natočio, a i propustio 
neku stenčugu, sigurno tešku 150 – 
200 kg, koja se otisnula negde gore, 
pa se lagano otklizala negde dole. i 
tada su se drali - Eeeej, pazi 
Zeleeeee“. Stignem do njih, Milana, 
Bulata i još nekih i sednem da se 
odmorim. Malo sam se umorio. 
Odatle se već lepo vidi i Glokner, 
izgleda opasno dobro, pravi vrh. Peđa 
je još na glečeru imao mučninu, 
povraćalo mu se i nije mu dobro, 
deluje jako umorno a kaže i da ga 
boli glava. Malo se brinem za njega, 
ali znam ga, izguraće, makar i na 
trepavicama. Ja sam dobro, ali opet se 
kajem, što se nisam bolje fizički 
spremio. Tu formiramo navezu i 
krećemo dalje nakon što su svi prešli 
taj prvi opasniji deo. Đaja, Boris i 
ostali su već otišli ka domu pre nas. 
Milan komunicira sa Đajom putem 
motorole svo vreme, da bi saznali šta 
ima gore, poviše nas. Stižemo na 
mesto odakle se sada dom jasno vidi 
baš kao i Glokner iza njega i čini mi 
se da je sada jako blizu. Ali naravno, 
to se samo čini. Dalje je no ikad! 
Gazimo laganao, ja nemam cepin već 
samo štapove, što u tom delu i nije 
neki problem jer je dosta raskvašenog 
snega. Oko 18 sati je Đaja sa svojima 
stigao do doma, a mi smo stigli oko 
20 h. Crknuti! CR-KNU-TI !!! Tih 
zadnjih 500 dužnih metara mogu se 
meriti sa deset kilometara u Novom 
Sadu, toliko je to bilo sporo i 
naporno, jer smo svi uglavnom bili na 
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izmaku snage. Izbio sam pred dom 
prepolovljen, ali sa olakšanjem, jer 
sam konačno tu – u domu „Erchercog 
Johan Hute“. Napravili smo dobar 
posao i savladali visinsku razliku od 
oko 1200 m/nv, i to idući iz drugog 
po redu teškog pravca, od valjda 4 
moguća. Ostalo je nekih 344 m/nv od 
doma do vrha, ali to ćemo savladati 
ujutro, kad se noćas odmorimo. Dom 
je dobar, sređen, picnut ali nema 
vodu, pa se voda za piće kupuje – 
1,5l = 4€, skupa k’o u Arabiji. WC 
postoji, ali pošto nema vode, samo se 
pokenjaš, ispišaš i odeš,. Tako rade 
svi, pa se smrad od toga prilično širi 
unaokolo. Ostavili smo svu opremu u 
predprostor, obuli papuče i sa 
rančevima pravac pod krov, u našu 
sobu. Jeo je ko je šta imao, a Đaja je 
u „kafani“ popio 7 komada, piva, 
normalno. Peđa se i dalje mučio, bila 
mu je muka, bio je iscrpljen, bled i 
držao se za glavu ali bilo mu je bolje. 
Do sutra će mu biti OK. To je 
verovatno sve zbog alkohola koji smo 
popili predhodnog dana, samo što ja 
imam manje problema (izgleda da 
sam stekao imunitet!). Malo sam se 
vrzmao gore-dole i napolje i na kraju 
namestio krevet i zaspao. Aj’, laka 
noć! 

I svanuo je dan (11.07.2010.) 
naše prve istine. Lep dan, 
podrazumeva se. Oko 06:30 smo 
izašli iz doma naoružani samo 
fotoaparatima, vodom i ponečim za 
pregrisi, što smo spakovali u rance, 
tako da je ranac napokon lagan. 
Ostatak stvari smo ostavili u domu. 
Neki „njihovi“ su krenuli pre nas, a 
neki posle. Bilo je jasno da će na 

vrhu biti gužve. Do vrha ima manje 
od 3 sata hoda, treba savladati 344 
m/nv, što nije mnogo, al je zajeban 
teren, pogotovo na tim završnim 
grebenima, jer su jako uski, i greške 
su nedopustive, jer se dugo i 
slobodno pada na tvrdo! Padina pre 
stenovitih grebena i samoga vrha je 
pod snegom i ledom i deluje prilično 
bezopasno. Mi smo išli lagano, bez 
naveze i stigli smo na Mali Glokner 
prilično brzo. A onda agonija! Gužva 
je toliko velika, da jednostavno ne 
znaš kako da pređeš ta dva-tri, od 
snega formirana sedla pre vrha, što su 
široka oko pola metra, a dugačka 2, 3 
ili 4 metra, kako koje. Svi jure nekud 
i nemaju milosti. Pred zadnje takvo 
mesto, između Malog i Velikog 
Gloknera sam ostavio dereze (štapove 
sam ostavio još ranije), sačekao da 
sedlo ostane prazno i brzim korakom 
prešao tih  3-4 metra. Dodirnuo 
prstima pravi Grosglokner i nastavio 
da se verem tih poslednjih 30-40 m 
po steni. Popeh se za nekih 10-ak min 
i konačno – ugledah krst na vrhu 
stene – Gloknerkrojc! Gore su već 
bili Milan, Đaja i Boris – normalno. 
Sunce piči, nema oblačka, nema ni 
vetra, pogled na okolinu sjajan i 
napaja. Dobro smo raspoloženi i 
čestitamo jedni drugima. Pristižu i 
ostali. Vadim sve ono sa čim treba da 
se uslikam, moje ratne zastave i 
slikam se, slikamo se svi. Grickamo 
semenke, čokladice, zajebavamo se. 
Ali neki su ostali na malom vrhu, jer 
im je bilo opasno da pređu na veliki 
vrh bez osiguranja, pa su se vratili 
nazad. To sam tek kasnije saznao. 
Tako se na vrh popelo 13 ljudi a 
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ostalo je 7. Krenuli smo nazad kroz 
gužvu konopaca i ljudi i lagano smo 
napredovali ka podnožju i domu. 
Savladali smo ono najteže i izašli iz 
kamena i stene na sneg i led i taman 
kad sam pomislio da je sve gotovo, 
desilo se nešto što ću pamtiti ceo 
život. Naime, kročivši na taj 
pomenuti led i sneg, pomislio sam da 
je bolje ići pola metra ili metar pored 
formirane staze jer je sama staza 
usled visoke temperature postala 
potočić i ja sam mahinalno, ne 
razmišljajući, birao suvlji put, da ne 
šljapam po toj vodi, bez obzira što su 
moje čizme vodootporne i što bih bez 
problema mogao ceo dan gaziti po 
vodi. To je valjda bila nesvesna 
reakcija. Hodao sam tako pored staze 
zajedno sa Bulatom koji je išao 
stazom i pričali smo o koječemu. 
Taman kad smo pomenuli Materhorn 
i to kako bi bilo penjati takav jedan 
vrh, desilo se, kao nekakva kazna, 
više opomena. Idući pored staze gde 
je bio uglavnom raskvašen sneg, 
došao sam do mesta gde je počinjao 
led. Hteo sam da se vratim na stazu, u 
tu vodurinu, delio me bukvalno samo 
jedan korak od nje, kada sam se 
okliznuo. Pre toga sam derezama 
nekoliko puta udario u led praveći 
sebi zgodno mesto za oslonac, za taj 
jedan korak do staze i taman sam 
zakoračio kad je, ni sam ne znam 
kako, led popustio, noga je skliznula i 
ja sam poleteo na dole. Bulat je 
valjda hteo da me uhvati, čini mi se, 
da me zadrži, jer sam bio blizu njega, 
ali umesto toga, u toj gužvi i u toj 
brzini, ja sam izgleda pokupio njegov 
cepin i bacio i njega i cepin niz 

stranu. Ja sam se zaustavio na nekih 
3-4 m od mesta pada i pogledao sam 
ispod sebe i video stravičan prizor – 
Bulata kako odlazi niz strminu i sve 
više ubrzava. Ode čovek! Slika koje 
ću se sećati do kraja života. U tom 
trenutku ne postoji način da učiniš 
bilo šta, osim da posmatraš i da se 
moliš Bogu. Na svu sreću, nakon 
nekih 30-40 m on se, ko zna kako – 
zaustavio cepinom! Posle je rekao da 
je cepin uleteo u neku malu pukotinu 
u ledu i da je tako stao. Nisam znao 
šta da kažem, niti je imalo smisla reći 
bilo šta. Popizdeo je načisto, što sam 
napravio takvu glupost, a i zbog toga 
što je bio sav prljav i mokar – i 
preplašen! Stajao je tako na tom ledu, 
nemoćan da mrdne bilo gde, jer je to 
onaj led boje stakla, isuviše klizav, i 
pizdeo. Osigurao se cepinom i 
mirovao. Ja sam nastavio dalje da se 
spuštam i nisam prešao ni 50 m, kad 
su ljudi počeli da viču – „Paziiiii, 
kamenje, stenje“. Pogledam uzbrdo i 
vidim gomilu povelikog kamenja 
kako juri niz padinu, baš u mom 
pravcu. Nisam puno razmišljao, već 
sam se dao u trk po tom snegu i ledu, 
glevom bez obzira, gledajući da što 
više pobegnem od tog zla i pravo je 
čudo da se ni jedan, jedini put nisam 
okliznuo. Čak i kad sam kao Karl 
Luis skočio na kraju u dalj, koliko 
sam mogao. i prođe prokleto 
kamenje, a da nikog nije zakačilo, 
fala Bogu. Pomislih u trenu da je sve 
ovo neko znamenje i upozorenje za 
ubuduće, i mislim da je to upravo i 
bilo to. Vratih se na stazu gde su se 
Đaja, Boris i još neki spremali da 
bace uže Bulatu, da se nesrećnik 
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nekako vrati na stazu. Uspeli su svi, i 
oni i Bulat. Laknulo mi je. Prišao sam 
mu ne znajući šta da kažem, jer sve 
što sam hteo da kažem je u tom 
trenutku zvučalo toliko isprazno i 
uzaludno da ništa skoro nisam ni 
rekao. Osećao sam se užasno tada, 
pokvario sam dan i sebi i drugima a 
najviše Bulatu. Uspeo sam na kraju 
da kažem – „Izvini“ (zvučalo je 
bezveze), kao i to da bih najviše 
voleo da sam ja bio na njegovom 
mestu (isto bez veze), ali to nije bilo 
moguće. Rekao sam još i to da ako 
ima nešto dobro u tom događaju, 
onda je to zasigurno sledeće – postao 
sam u tom trenutku najoprezniji 
planinar na svetu. Sigurno ću 
pokušavati uvek i u svakoj prilici da 
mlađima, a i svima ostalima u planini, 
skrenem pažnju da nikada ne idu van 
obleženih staza, pogotovo kad je u 
pitanju sneg i led jer može biti kobno 
(to nije zvučalo bezveze). To sam 
rekao i zamolio ga da se ne ljuti na 
mene, jer ja to zasigurno nisam hteo 
da učinim, a i već sam se osećao 
dovoljno loše. Umirio se Bulat do 
doma, mada je podrhtavao još neko 
vreme. Hvala dragom Bogu, sve se na 
kraju dobro završilo. Stigli smo u 
dom i tu se lagano spakovali, jeli, 
popili po nešto, i predahnuli od 
svega. Trajalo je to nekih sat i po, 
dva, da bi nakon toga krenuli na dole, 
ka glečeru, ka autobusu. Nedaleko 
ispod doma, spuštajući se, i Duško 
Boško je otklizao niz led i iščašio 
rame kad je zab’o cepin i kad se 
zaustavio. Pomogli su mu da ustane, 
videlo se da ga rame boli, ali se 
junački pridigao i nastavio dalje. 

Ostatak puta je bio monoton, sa 
malim izuzetkom na jednom delu 
leda, svi smo žurili da što pre 
stignemo do autobusa ali naravno, put 
je do busa veoma dug i naporan. Kad 
se uzmu u obzir svi prethodni napori i 
saberu u jedno, mogu reći samo ovo – 
Bilo je vraški zajebano. Izašao sam 
do autobusa potpuno iscrpljen i u 
Zokinu kameru sam samo huknuo bez 
progovorene reči, nisam imao snage 
za to. Za mene je silazak sa 
Grosgloknera bio noćna mora kojoj je 
došao kraj. Ma moraš fizički biti 
besprekorno spreman za ovakve 
uspone i tačka, nema tu filozofije. 
Opet smo se kod autobusa malo 
prepakovali, smestili stvari u bus, 
smestili i svoja dupeta u sedišta i 
ponovo - Juriiiiiiš, pravac Italija! Na 
kraju sam ipak zadovoljan zbog 
svega, bilo je dobro i veoma poučno. 
Dakle Grosglokner: učesnika 20, 
popelo vrh 13, na Mali Glokner 
popelo 4, a troje planinara odustalo u 
startu. Dve lakše povrede kod dvoje 
učesnika. To je bilans.  
 

Davor Zelenika 
 

GORNJE PODUNAVLJE 

 
Poseta prelepom specijalnom 

rezervatu prirode u Bačkom 
Monoštoru "Gornje Podunavlje", 
imala je za cilj druženje i obilazak sa 
gostima iz Subotice koje je 
predvodio. Iso Planić. Naše društvo 
"Radivoje Simonović" Sombor se sa 
velikim zadovoljstvom odazvalo na 
poziv društva iz Subotice da bude 
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domaćin i da sa njima pođe u 
obilazak ovog rezervata prirode. 
Ispred našeg društva za vođu puta bio 
je određen Ljubomir Subotić. 
Subotnje jutro nije osvanulo sa 
sunčanim zracima, ali oblaci nisu 
razlog da planinari da ne obiđu 
predviđenu stazu. Sa malim 
razočarenjem zbog kišnih kapljica 
sačekali smo na ulasku u Sombor 
autobuse sa gostima iz Subotice. I 
kiša je lepa, mada malo smanjuje 
lepotu ovog lepog predela. Na 
prilasku Bačkom Monoštoru sunce se 
ipak pojavilo. Obećavalo je jedan 
predivan dan. Iz Subotice je došlo 
osamdeset planinara- đaka jer je ovo 
predviđeni đački obilazak. Njima iz 
se našeg društva priključilo deset 
planinara.. Bački Monoštor je.. 
Stajemo i pre kretanja na stazu 
prijateljsko pozdravljanje. Po par reči 
između poznanika ali isto tako i 
upoznavanje, priče, po koji gutljaj 
rakijice. Devet časova, sve je 
spremno i obilazak počinje. Staza 
počinje kod drvenog mosta. Ispred 
šumskog gazdinstva je održan mali 
govor-upoznavanje sa ovim rezer-
vatom. Sam prelazak preko ovog 
starog drvenog mosta je odavao 
utisak da se dalje nalazi jedan divan 
nedirnuti predeo .Prašnjava staza je 
vodila od samog početka kroz šumu 
što daje posebne čari prolaznicima. 
Šetnja ovim stazama pokazuje sve 
lepote: cvrkut ptica, šum vetra kroz 
krošnje drveća i svežina šumskog 
vazduha. Prvo odmaranje je bilo 
pored kanala Dunav-Tisa-Dunav. 
Kroz razgovor je  izmenjena staza i 
odlučeno je da se pogleda obala 

Dunava. Na ovoj stazi čovek se 
opušta i uživa u svakom detalju koji 
mu priroda pruža. Mora se reći da je 
ovaj deo ravničarski. Ovde nema 
uspona, staza je celom dužinom na 
istoj nadmorskoj visini. Dok su za 
nama ostajali kilometri pređene staze 
polako smo se približili Dunavu. 
Dunavom je plovio lep putnički brod. 
Ovde smo se ponovo malo zadržali, 
kratak odmor za divljenje Dunavu. 
Staza nije naporna ali pošto se ovde 
radi o đacima svih uzrasta, vođa 
grupe je vodio računa o svima .Na 
svakih sat-dva pravio je pauzu za 
mali predah. Polako izlazeći iz šume 
približavali smo se i kraju današnjeg 
pešačenja. Staze je duga 15 
kilometara ali svi su je dobro 
savladali. Pešačenje se završilo oko 
14 časova i sa gostima krećemo nazad 
put Sombora. Dolazimo u Sombor. 
Ispred zgrade Županije počeo je 
kratak obilazak grada i njegovih 
znamenja. U zgradi Županije poseta 
je imala poseban značaj. U njoj se 
nalazi i čuva najveća slika na našim 
prostorima "Bitka kod Sente". 
Naslikao ju je Ferenc Ajzenhut 
1896.god. Format same slike je 7 x 4 
m. Po završetku obilaska Županije sa 
gostima smo se uputili do Doma 
učenika Ručak je bio obilan i veoma 
prijatan, svi smo se posle jela osećali 
malo svežije. Posle kraće pauze član 
planinarskog društva R. Simonović- 
Sombor. Slobodan Racić-Berić poveo 
je goste u kratak obilazak 
znamenitosti Sombora. Da ovo 
pisanje ne bi izgledalo kao istorijski 
dokumenat, preporuka je svima: 
posetite Sombor, posetite Bački 
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Monoštor i nećete se razočarati. Ima 
se šta videti, a u stazi i prirodi 
"Gornjeg Podunavlja" uživati. 
Ujedno pozovite i nas planinare "R. 
Simonović" Sombor i rado ćemo sa 
Vama obići staze. Naravno, posle 
obilaska smo otišli sa gostima na 
jedno piće na malo razgovora, 
razmenu utisaka i druženja.  

Branko Štigmond 
 

NOVOGODIŠNJI IZLET 

 
Nekad se neko pametan među 

Poštarima dosetio i organizovao prvi 
novogodišnji izlet nekog drugog 
januara, neke godine. Uvidevši da je 
akcija idealno ušuškana u novogo-
dišnje praznike i skoro zagarantovanu 
zimsku idilu, Poštari su iskusno 
nastavili da je neguju do danas. 

Tako smo i ove godine nas 16 
krenuli iz Dumbova, polako uz potok, 
kroz naselje prema vodopadu. 
Očekivalo se možda više ljudi jer je 
vreme bilo odlično, a ambijent prelep 
– svega nekoliko centimetara snega 
bilo je dovoljno da svojom belinom 
zimu načini onakvom kakvu je 
najviše volimo. No nije bitno, što bi 
rekli  ''četa mala, ali odabrana'', 
gazimo napred. 

Pored Finese, pa preko potoka 
na drugu stranu, pokraj izvora sve do 
poslednjih kuća pred šumom. Tu 
odlazimo do pećine koja je stotinjak 
metara istočno od račvanja dva puta, 
u brdu odmah više obora, koji se 
nalaze blizu tog račvanja. Međutim 
na samom ulazu nailazimo na lešinu 
psa, te odustajemo od ulaska. Inače 

nastala je, pretpostavljam, ljudskim 
kopanjem i predstavlja jedan 
horizontalni tunel od možda 40-50 m 
dužine. Svakako je zanimljiva i treba 
je videti. Nastavljamo kroz šumu, 
prelazimo zaleđeni potok na nekoliko 
mesta bez problema, jer je led 
mestimično jak i debeo. Voda pod 
njim živahno žubori i upotpunjuje 
škripu snega pod našim cipelama. 
Raspričani među sobom, lagano 
stižemo do vodopada, čija pojava 
prekide razgovore i izmami nam 
osmehe i izraze divljenja. Obavijen 
ledenim ogrtačem i bogato 
nakinđuren belim nakitom, dok ga 
izvor života neprestano obasipa i 
hrani, gordo stoji i pleni svojim 
nastupom. Lep je, dostojanstven, 
nema šta. A detalji njegove odore, 
svom svojom lepotom vide se tek 
izbliza, kada mu se sasvim priđe. 

Uz prijatan šum ovog ledenog 
Gospodina, iz ranca vadimo 
novogodišnje đakonije, sladimo se 
kolačima i grejemo domaćom. Posle 
pauze vraćamo se nizvodno do mesta 
gde se transverzalna staza od potoka 
penje zapadno ka Rimu i manastiru 
Beočin. Tu ''hvatamo'' markiranu 
stazu grebenom između 
Dumbovačkog potoka i potoka 
Sedam izvora, prema Zmajevcu. Gore 
se već delimo, nekolicina odmah 
nastavlja dalje ka Popovici da se ne 
hlade, a većina odlazi u restoran 
(nekada planinarski dom), da se malo 
ugreje čajem. Do Popovice 
standardnom rutom preko Kraljeve 
stolice, a tamo na bus i razlaz do 
sledećih izleta. A oni dolaze vrlo brzo 
i to jedan za drugim – Pavlasov, pa 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 73  MAJ 2011.  
 

P
ag

e3
8 

Svetosavski. 
Goran Đuričić 

 

РАДАН И ЂАВОЉА ВАРОШ 

 
У 22 стижемо, по плану, у 

Пролом бању, у Гаретов конак. 
Објекат је нов, сви смо у 
двокреветним собама; имамо и ТВ. 
Ноћ хладна, температура око 0 
степени. Смештамо се по собама. 
Цимер и ја одлазимо, са још две 
планинарке у хотел Радан. 
Ресторан пун, музика одлична. 
Момци свирају све: за уво, за игру, 
коло. Провод не може бити бољи. 
Око један сат идемо на спавање. 
Ујутро нас чека Радан и Ђавоља 
варош. 

Устајемо, трава се бели, као и 
кровови аутомобила. Мраз. 
Крећемо бусом према Ђавољој 
вароши. Од паркинга, настављамо 
пешке уз Жути поток. 

Ђавоља варош. Шта рећи? 
Чудно место под отвореним небом. 
Чудно, да чудније не може бити. 
Овај споменик природе се налази 
на југу Србије, 27 км југоисточно 
од Куршумлије. Њега чине два, у 
свету ретка, природна феномена: 
земљане фигуре, као специфични 
облици рељефа, који у простору 
делују врло атрактивно и два 
извора врло киселе воде, са 
високом минерализацијом. При-
родни амбијент око фигура, делује 
сурово, скоро мистично, а у ширем 
окружењу живописно и питомо, 
као и остаци старе цркве и 
неколико јама саских рудника. 

Земљане фигуре (данас 202), 
различитих облика и димензија, 
висине 2-15 м, ширине 0,5-3 м, са 
каменим капама на врху, резултат 
су специфичног ерозивног процеса, 
који траје вековима. Фигуре се 
образују, расту, скра-ћују, мењају, 
нестају и стварају нове. Овај 
геоморфолошки фено-мен је 
јединствен у нашој земљи и врло 
редак у свету. Неки ову појаву 
пореде са „Баштом богова“ у САД. 

Ђавоља варош је, као 
необичан природан феномен, 
утицала на машту људи, те су 
настале легенде о њеном постанку. 
По једној, фигуре представљају 
окамењене сватове, који су, по 
наговору ђавола, хтели да венчају 
брата и сестру, па их је Бог 
окаменио, да спречи родоскрнав-
љење. По другој, фигуре представ-
љају ђаволе, које су људи дуго 
носили на леђима, доносећи им зло 
и невоље. Да би их се отарасили, 
морали су да преноће једну ноћ на 
месту данашње Ђавоље вароши. 

У оквиру заштићеног 
подручја, налазе се и два извора 
воде, необичних својстава. Један је 
ђавоља вода, извор хладне и 
екстремно киселе воде, са високом 
минерализацијом и налази се у 
Ђавољој јарузи. Црвено врело је 
други извор, поред пешачке стазе, 
на средини заштићеног подручја, 
са нешто нижом минерализацијом. 

Земљане фигуре, Ђавоља и 
Демонска јаруга, екстремно кисела 
вода, остаци копова и цркве, као и 
околни амбијент, представљају 
велику атракцију за посетиоце. 
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Размилели смо се по видиковцима 
и јаругама, да овековечимо 
фотоапаратима ово истинско чудо, 
с тим да се у пола десет скупимо 
испред црквице и кренемо ка 
Соколовом вису (1370 м). 

Мали број из групе, њих 
шесторо, враћа се аутобусом у 
Пролом бању, на базен, а ми 
остали крећемо ка једном од 
врхова Радан планине. Сунце се 
појавило још док смо били у 
Ђавољој вароши, а температура је 
идеална за пешачење. Стаза креће 
одмах узбрдо, уз поток, кроз шуму. 
Стижемо у село Ђаке, са свега 
неколико кућа. Домаћини су ту 
само лети, па старе, празне куће 
делују помало сабласно. Нема 
псета да залаје, немамо коме да 
кажемо –добар дан. Мали одмор и 
идемо даље, још већим успоном. 
До Соколовог виса има нешто 
преко 7 км, али је висинска разли-
ка 800 м. Време нас служи; прох-
ладно је и сунчано. Ветар се 
појављује само на превојима и при 
врху. Нешто пре један смо на врху. 
Сунчано и ведро време нам је 
омогућило да видимо све планине 
у окружењу. На северу, поглед 
пуца, преко Соколовице, све до 
Великог Јастребца. Десно од 
Соколовице је Арбанашка планина. 
Источно је већи део Радан 
планине, која се пружа правцем 
северозапад-југоисток, исто као 
Копао-ник, који нам је са западне 
стране. Јужно је Мајдан планина и 
Иван кула, а даље на југу су 
косовске планине. 

Одмарамо се, фотографише-

мо, ужинамо и после скоро сат 
времена, крећемо даље, благо 
низбрдо, према Павловом поду. Не 
идемо до Шопота (било би то око 
30 км), него на север, на Гајтанска 
врата, па испод Малих врата на 
Беговића гроб, па Власово. Успут 
беремо дивље јабуке и крушке, 
глог, трњину, по коју дрењину. 
Преко Власова и Кокановића, 
спуштамо се на пут, испред саме 
Пролом бање, близу Цркве 
Брвнаре. Зове се још и Храм кнеза 
Лазара и удаљена је 2,5 км од 
бање. Подигнут је пред одлазак 
Срба у бој на Косово. Кнез Лазар је 
повео војску, у одбрану свега 
српског, најкраћим путем од 
Крушевца. На пола пута до Косова, 
у подножју Радан планине, 
зауставио се да се људи одморе и 
припреме за бој. Историја је 
потврдила да је, пре одласка на 
Косово, саградио Храм од дрвета и 
у њему причестио главнину војске 
и одржао молитву. Зато црква носи 
његово име. 

У миру вечерњег смираја, 
звоно се чује далеко (зазвонили 
смо). Остало нам је још пола сата 
лепе шетње до наше бање и 
Гаретовог конака. За девет сати, 
пређосмо 24 км и савладасмо 900 м 
висинске разлике. Туширање, 
вечера, па опет хотел Радан и 
музика. Уживање, после 
целодневног планинарења. 

Јутро је топлије за неколико 
степени од претходног. У пола 
осам крећемо са паркинга на 
Соколовицу, ближе одредиште – 
кота Радуловац (1050 м). Из бање, 
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право узбрдо. У 3 км треба да 
савладамо 400 м висинске разлике. 
Једна планинарка убрзо одустаје, а 
ми настављамо. Стаза је одлично 
маркирана. Стижемо прво до коте 
827 м, касније и до коте Шарено 
дрво – 1034 м, па полукружно на 
североисток, тако да на Радуловац 
стижемо са западне стране. Још 
док смо се кретали узбрдо, видели 
смо источно од Радуловца три 
видиковца – стене. 

На Радуловцу сликање, 
одмор; па први видиковац. То је 
стена Милоша Обилића. Изгледа 
као кула стражара. Поглед пуца на 
запад, југ и исток. Испод нас, 
проломска котлина, десно 
Копаоник, право Радан, а иза 
Косово. Следећи видиковац – 
столица Косте Пећанца. Пећанац је 
у Првом светском рату био комита, 
у Другом, четнички војвода. 
Столица је буквално столица, 
наслоном окренута ка бањи, а 
штрчи једно два метра од основе 
стене. Мало је теже доћи ту и 
сести. Опет сликање и даље, на 
трећи видиковац, камени престо 
цара Лазара. И ова стена виси 
изнад провалије и може да прими 
десетак људи. На самој стени је 
једна мања, висине око 3 м и на 
врху има нешто налик на столицу – 
престо. Ту смо се скоро сви 
сликали, јер доминантна стена са 
престолом, голица машту. 

Са каменог престола сила-
зимо и са источне стране обила-
зимо коту Радуловац и спуштамо 
се на југ, према бањи, око 
Алексиног брда, ка бачијама. И 

овде има много дивљих јабука, 
крушака, глога, трњина. Заврша-
вамо спуст увалом, без шуме, 
ливадама испод коте 733 м. 
Стижемо у бању у 12. За четири 
сата смо прешли 7 км и висинску 
разлику 500 м. Врућа телећа чорба 
код Гарета, још више је учврстила 
добар утисак. Туширање и 
напуштање објекта. 

Крећемо према Крушевцу. 12 
км пре града, скрећемо ка 
манастиру Наупара, у подножју 
Јастребца. Манастир се налази у 
истоименом селу, на десној обали 
Расине. Посвећен је рођењу 
Богородице. Народно предање 
изградњу манастира приписује 
деспоту Стефану Лазаревићу, сину 
деспота Лазара. Први пут се 
спомиње 1382.године, отприлике у 
исто време кад је отац градио 
Лазарицу у Крушевцу. Манастир је 
страдао од Турака 1454. г, кад је 
страдао и Крушевац. Црква је 
обновљена 1835.г, у време Милоша 
Обреновића, али са измењеним 
првобитним архитек-тонским 
решењем. Припада кругу 
грађевина моравске школе. Фасаде 
су украшене богатом каменом 
декорацијом, која се састоји од 
розета у горњој зони. Најис-
такнутије место по клесарској 
вештини заузимају две розете на 
западној фасади. На њима је 
остварена симбиоза романских и 
моравских скулптуралних 
традиција. 

Милан Радановић Брзи 
 


