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ДИВЧИБАРЕ 

 
Субота, па 13. Шест је сати. 

Крећемо аутобусом на Дивчибаре, 
преко Фрушке горе, Руме и Шапца, 
до Ваљева, где улази шест 
планинара из ПСД Повлен. Међу 
њима је и наш данашњи водич. 
Сунце од ране зоре најављује леп 
дан. После 177 км, стижемо у срце 
Дивчибара.  

У 10:00 крећемо према првом 
врху и видиковцу, Голупцу (1056 
м). Већина нас планинари у 
мајицама кратких рукава. Сви су 
срећни и задовољни лепим 
временом и околином. Нико не 
жури. Планирана стаза је кружна, 
повезује неколико видиковаца, око 
викенд насеља. Голубац је окренут 
западу, те са њега пуца поглед на 
Никшићку градину, Тулимирски 
подрум и видиковац Паљба (1051 
м). Дивчибаре се налазе у 
централном делу планине Маљен, 
тако да се испред нас, у даљини, 
виде врхови Повлена и Маљена. 
Сликамо се, понеко једе, сунчамо 
се и онда крећемо ка следећем 
видиковцу. Опуштени и уз 
пријатно дружење, стижемо до 
Паљбе. Овај видиковац је окренут 
ка југу. Ту дежурају ватрогасна 
кола са екипом ватрогасаца. 
Неизбежно сликање, одмор, па 
идемо даље. Враћамо се мало, до 
раскрснице изнад насеља 
Београдско, а онда на исток, преко 
скијашке стазе Борове стране. 
Стижемо на Црни врх (1096 м). То 
је највиши врх самих Дивчибара. 

Налази се изнад пута за Пожегу и 
окренут је ка југоистоку.  

Затим идемо даље, на 
видиковац Велика Плећ (1050 м). 
Са њега се виде врхови Маљена и 
Сувобора. После сликања и дужег 
одмора, крећемо назад изнад 
Обреновачког викенд насеља, 
стазом која води преко потока 
Црна Каменица, па уз Чилачки 
поток на Паљевине, па под Црни 
врх, па право према центру, одакле 
смо кренули, преко Маринковића 
косе. Стижемо до аутобуске 
станице и ресторана, где нас чека 
уговорени ручак. Прешли смо 13 
км за четири сата, по предивном 
времену и исто тако лепом 
амбијенту. 

Дивчибаре; шта рећи? То је 
јединствена климатска целина у 
Србији, која је свој статус 
ваздушне бање добила још 1963. 
године. Налази се у централном 
делу планине Маљен, на 
надморској висини 980 м. 
Висораван има благу и пријатну 
климу; јесен је увек топлија од 
пролећа. 285 дана годишње је без 
ветра и падавина. Лети, 
температура ретко прелази 22 0 C . 
Зими је скоро четири месеца под 
снежним покривачем. Бројни 
извори, потоци, разноврсне шуме, 
ливадске и лековите биљке, бројна 
дивљач и рибе, чине богатство ове 
ненарушене оазе свежег ваздуха, 
скривених пејзажа и топлих, 
звезданих ноћи. Једногласно смо се 
сложили: доћи ћемо поново. 
Пакујемо се. Са нама крећу и два 
џака кромпира, доста сира и 
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кајмака и понека тегла слатка од 
јагода.  

 
Милан Радановић Брзи 

 

KANCHANJANGA 2011. 

 
Kanchanjanga se nalazi na 

krajnjem istoku Nepala na granici sa 
Sikimom (himalajska oblast Indije). 
Posle Everesta, to je drugi vrh po 
veličini u Nepalu. Nakon osam 
ekspedieija u ovom delu sveta, 
mislim da je ovo jedna od najlepših 
planina i najlepša oblast Himalaja. 
lme planine potiče od tibetanskih reči 
"kang" -sneg, "cen" -veliki, dzod 
"blago, nga"-pet, iliti "pet blaga 
velikog snega" što se odnosi na pet 
glečera koji polaze sa nje.  

Iz Kragujevca sam krenuo 1. 
aprila, pa avionom preko Dohe, a 
sutradan sam bio u Kathmanduu. 
Dočekali su me prijatelji koji mi 
godinama pomažu u organizovanju 
takvih ekspedieija. Odmah sam 
prijavio ekspediciju i nazvao je 
"Kanchanjanga Serbia 2011" i tako je 
time taj uspon registrovan. Osnovnu 
podršku, transport, nosače, usluge u 
baznom kampu, obezbedila mi je 
agencija "Seven summit treks". Njen 
vlasnik Šerpas Mingma išao je sa 
nama na vrh, jer mu je to 14. vrh 
preko 8.000 m. Tako je postao prvi 
Šerpas koji je popeo sve vrhove u 
svetu više od 8.000 m. Sa Šerpasom 
Pasangom, koji je već dva puta popeo 
Kanchanjanga i još jednim 
organizatorom puta, avionom smo 
stigli do krajnjeg istoka i grada 

Badrapur. Tu nas je čekao džip i dva 
dana vozio na sever prema selu 
Dahalgao, gde se završava drum. 
Odatle smo sutradan nastavili pešice 
pet dana, prvo kroz sela, a posle dva 
dana kroz ogromne himalajske šume 
rododendrona, klance, prelazeći 
prevoje 3.600 mnv, pa opet silazeći u 
doline reka.  

Nizala su se prvo sela Khebang, 
Yamphudin, a zatim Toronthin, 
prelepo mesto pored vodopada u sred 
himalajske džungle, prebogato 
kiseonikom ... Zatim se nastavio 
uspon rekom i četvrtog dana smo bili 
u mestu Tseram (3.870 mnv), a 
narednog u Ramehe (4.600 mnv). Tu 
je bilo mesto okupljanja naše 
internacionalne ekipe, jer su neki tu 
došli helihopterom, a neki trekom iz 
Taplejunga. Naredna dva dana 
pešačili smo Yalung glečerom do 
Kanchanjanga baznog kampa na 
5.500 m. Glečer se nalazi na brdu, 
uzvišenom oko 300 m iznad okolnih 
glečera, kao ostrvo u moru leda. U 
punom krugu okružuje ga venac 
planina viših od 7.000 m. Prema 
severu se pruža Kanchanjanga sa 
8.586 m, a ka zapadu je prelepi vrh 
Jannu (Žanu sa 7.711 m). U kampu je 
bilo tridesetak alpinista iz celog 
sveta. To je bila grupa tako iskusnih 
penjača, gde su svi imali već popet 
Everest, bar petnaestak je popelo K2, 
a svi su imali po pet-šest - vrhova 
preko 8.000 m. Neki su penjali te 
visine i po 12 do 13 puta. Bio je tu i 
dobitnik "zlatnog cepina" (najbolji 
alpinista sveta) Rus Aleksej Bolotov. 
Neki od njih imali su i po nekoliko 
svojih smerova u Himalajima, koje su 
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prvi popeli. Sa oduševljenjem sam 
slušao njihove priče i doživljaje sa 
raznih ekspedicija. Onda su krenule 
pripreme za vrh. Prvi naredni kamp 1 
je na 6.100 m. Nalazi se na jednom 
ledenom brdu, do koga vodi bar oko 
200 do 300 m penjanja po ledenim 
žlebovima, prvo ukoso, a zatim bar 
150 m direktno, pod nagibom 70 do 
80 stepeni.  

Na nekim mestima su to bili 
ledeni zidovi po četiri do pet metara 
visoki. Oni se penju cepinom i 
vrhovima dereza, što je vrlo naporno. 
Nimalo nije lako popeti taj prvi, 
najbliži kamp C1. Tokom ekspedicije 
tu mora da se popne najmanje pet do 
šest puta.  

Kasnije je bilo sve teže. Padao 
je veliki sneg, bilo je ledenih dana, pa 
je žimar proklizavao na ledenom 
užetu. Uz vrlo rizičan led pokriven 
snegom moralo se penjati samo 
cepinom i rukama. Nakon jedne 
prespavane noći u kampu 1 i povratka 
u BC odmorili smo, pa smo posle 
nekoliko dana krenuli u kamp 2. 
Posle kampa 1 i kraćeg grebena, 
spusta se traverznom oko 300 m na 
drugu stranu, na drugi lednik, ispod 
stena sa kojih je često bilo manjih 
lavina i rizik da neki kamen poleti na 
nas. Posle jednog kilometra silaska za 
oko 300 m, glečerskom dolinom i 
laganim usponom ide se na 6.500 
mnv gde se nalazi kamp 2. Sa vrhova 
Kanchenjanga-e spusta se glečer, 
stepeničast sa brojnim pukotinama i 
zidovima od leda koje treba preći.  

Posle aklimatizacije u kampu 2 i 
iskoka do 6.750 m prema kampu 3, 
vraćamo se u BC. Time je 

aklimatizacija zavrsena. Čekamo 
povoljno vreme za uspon.  

Medutim uobičajene prognoze 
ovde često nisu validne, jer ovolike 
planine, ovoliki planinski masivi 
imaju svoju klimu, svoja lokalna 
strujanja izmedu vrhova i ne mogu se 
predvideti satelitima. Posle mnogo 
napetosti i debata o predvidanjima 
kada da krenemo na vrh, krenuli smo 
14. maja pravo u kamp 2. Medutim, 
vreme je bilo promenljivo. Često je 
duvao snažan vetar koji sem što 
snižava biološku temperaturu i 
otežava uspon, može bukvalno da 
odnese čoveka. Čekali smo dva dana. 
Na putu za kamp 3 (7.000 mnv) 
morali smo da savladamo jednu 
duboku i široku pukotinu. Na tri-četiri 
mesta bilo je pravih vertikala od leda 
visine i do 12 m. Naravno, postoji 
uže, ali sa rancem na ledima, na toj 
visini, to je veliki napor. U kampu 3 
smo takode proveli dve noći jer je 
vreme bilo jako nestabilno. Menjali 
su se oblaci, snažan vetar i 
povremeno sunce. I do kampa 4 
(7.700 mnv) takode smo morali da 
prođemo nekoliko vertikala i 
pukotina.  

Kamp 4 je već jako blizu 
kamenitog dela vrha planine, jer 
snažni vetrovi oduvaju sav sneg sa 
vrhova. Sutradan smo planirali uspon 
na vrh. Krenuli smo u 18 sati. Vetar 
je duvao brzinom od oko 45 km/h. 
Očekivali smo da će da prestane, ali 
ni posle dva sata hoda i oko 200 m 
uspona, vetar se nije smanjivao. 
Odlučili smo da se vratimo. Danima 
smo već u planini. Velika visina 
iscrpljuje zbog velike dehidratacije 
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organizma. Temperatura je oko minus 
20 stepeni Celzijusa. Apetit je slab jer 
na toj visini hrana gubi ukus, a 
potrošnja energije je velika.  

Kanchanjangu su prvi popeli 
Englezi Diordi Band i Dio Braun, 25. 
maja 1955. godine. Doduse, oni su 
uspon zavrsili dva metra pre vrha, jer 
im je maharadža Sikima dao dozvolu 
za uspon uz njihovo obećanje da neće 
oskrnaviti sam vrh, posto ga narod 
tog kraja smatra stecištem bogova.   

Rešili smo: sutra, 19. maja, 
poslednji je dan ekspedicije. Ako 
nam vreme ne dozvoli da penjemo 
vrh -ništa, vraćamo se, nismo uspeli... 
Medutim, osvanuo je divan sunčan 
dan bez vetra. Krenuli smo opet u 18 
sati. Hodali smo celu noc, svi 
zajedno, u grupi, šerpasi i mi. Svi se 
pomalo plaše. Ove planine su 
strahovito moćne. Čovek je tako 
slabašan, sitan i neznatan prema 
njima, kao mrav. Bodrili smo i 
pomagali jedni druge. Više nije bilo 
užadi, fikseva. Niko tuda ove godine 
nije prošao. Penjali smo onako 
alpinistički, kao što je to nekada bilo. 
Tri šerpasa su samo ponegde, na 
nekim liticama, postavljali kraće uže. 
Počelo je da sviće. Zora na takvim 
vrhovima je nešto impresivno. 
Ogromni vidici, bar po 200-300 km 
unaokolo. Ogroman venac 
himalajskih vrhova ispod nas. Na 
jutarnjem suncu trouglasta senka 
Kanchanjanga-e koja sa ocrtava 
preko oblaka. Naš bazni kamp je 
jedno neznatno brdašce 3.000 m 
ispod nas. Hladnoća je velika, oko -
40 stepeni. Na momente oblak 
prekrije vrh, pa nestanu boje reljefa i 

ljudi, samo sive siluete koje idu uz 
planinu. I konačno vrh (20.5.2011. u 
7.30 h). Santa leda koja strči između 
stena. Razapete budističke molitvene 
zastavice. Po hindu religiji, tu žive 
bogovi i zato Indija ne dozvoljava 
uspon sa njene strane. Usledilo je 
pola sata slikanja, snimanja ... Grupa 
na vrhu se polako povećava. Radosni 
smo i oprezni. Divno je što smo 
popeli treći vrh sveta, ali to je samo 
pola našeg puta. Silazak je uglavnom 
još teži. Umorni smo i iscrpljeni. 
Nesreće se dešavaju na silasku.  

Od prvog uspona do našeg, vrh 
Kanchenjanga je popelo 243 ljudi, a 
na njemu nažalost stradalo 43 
planinara. Statistički smrtnost je 19%. 
Silazimo polako. Počinju problemi. 
Već oko podne nemam više vode. 
Malo sam poneo. Nemaju je ni drugi. 
Osećam da sam već malo dehidrirao i 
postajem vrlo oprezan. Silazim korak 
po korak. Čovek mora da je 
kocentrisan, ne sme da se saplete. U 
kasno popodne dolazim u kamp 4 
(7.700 m). Prvo sam se napio čaja. 
Kamp 3 je suviše daleko. Sa vrha 
treba sići što niže, ali ova planina je 
tako velika, široka, rasplinuta, 
razvučena ... Rastojanja izmedu 
kampova su prevelika i nije moguće 
sa vrha sići u kamp 3. Vršni greben 
Kanchenjanga-e, od Yalung Kanga 
do Južnog vrha, udaljen je oko šest 
kilometara. Kamp 3 je na pola puta 
do BC. Sutradan silazimo u kamp 2, a 
narednog dana kamp 2 – bazni kamp. 
Tek u BC počinje čestitanje, torta, 
proslava. Medutim, ja sam se silazeći, 
dobro prehladio, imam bronhitis, 
kašljem, pijem lekove. Posle dva 
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dana dolazi helihopter i Šerpas 
Pasang i ja odlećemo za Kathmandu. 
Sem manjih zdravstvenih problema, 
od kojih niko neće imati nikakve 
posledice, svi su se zdravi vratili sa 
vrha. Srećan sam što mi je Bog dao 
da popnem Kanchanjanga, da vidim 
tu lepotu prirode. Satima sam tako 
sedeo na suncu u BC i uživao u lepoti 
njenih prelepih blistavih vrhova.  
 

Dragan Čeliković 
 
 

DENALI 2011. 

 
 

Posle pet ekspedicija na vrhove 
preko osam hiljada metara, zapitali 
smo se kuda dalje. Odluka je pala - 
treba probati popeti se na najhladniju 
planinu na svetu, na Denali. 
Četvoročlani tim, Iso Planić 
(Subotica), Željko Dulić (Bukovac), 
Miodrag Jovović (Vrbas) i Milivoj 
Erdeljan (Novi Sad), se 21. maja 
2011. preko Frankfurta i Severnog 
pola uputio u najveći grad na Aljasci, 
u Enkoridž.  

Denali je najviša i 
najimpresivnija severno-američka 
planina koja se nalazi na Aljasci, 
najhladnijem delu zemljine kugle 
posle Antartika. Njen najviši vrh je 
Mek Kinli visok 6195 metara nalazi 
se na 3,5 0 ispod artičkog kruga. Vrh 
je dobio ime po 25. američkom 
predsedniku iz Ohaja Vilijemu Mek 
Kinliju, dok su tamošnja indijanska 
plemena nazivala su ovu planinu 
Denali, što znači “Veliki”. Poznata je 

ne samo znog svoje ogromne visine, 
već i zbog gotovo artičkih uslova koji 
vladaju na gornjim pristupima. 
Njegove padine su prekrivene 
višestrukim slojevima leda i 
izbrazdane mnogobrojnim glečerima. 
Planina se sastoji od dva skoro 
identična vrha: južnog i severnog 
(koji je ipak 260 metara niži od 
južnog). Ekspedicija koju je 
predvodio 1913. godine Hadson Stak 
(članovi ekspedicije:Robert Tejtam, 
Volter Harper, Hari Karstens) prva je 
zakoračila na južni vrh 6. juna 1913. 
godine. 

Posle par dana provedenih u 
Enkoridžu i tri sata vožnje kombijem 
konačno smo se dokopali Talkitne 
(Talkeetna), gradića u podnožju 
planina. Odakle počinje putovanje 
malim avionoma preko Aljaske, 
tundre i glečera sve do baznog 
kampa. Talkitna se sastoji od jedne 
ulice u kojoj su načičkani restorani i 
prodavnice, dok su kuće za prenoćište 
zavučena ispod krošnji guste šume 
koja je okružuje. 

Dok je nas petorica ulazilo u 
mali četvorosed, mladi pilot (ne 
stariji od 30-tak godina) rekao je da 
nam neće biti udobno kao u velikim 
putničkim avionima. Leteli smo 
zapanjujuće nisko iznad snežnih 
vrhova krivudajući glečerskim 
dolinama. Osećaj je bio kao da 
vozimo slalom, a ne da letimo 
avionom. Nakon nepunog sata leta, 
spustio nas je na improvizovanu pistu 
glečera Kalhitna, na 2195 metara 
nadmorske visine. Iznad aerodroma 
stoji dvadesetak šatora. U njima su 
alpinisti koji se pripremaju za uspon 
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prema vrhu i oni koji su završili 
uspon i čekaju avion da se vrate. 

Nismo još pošteno ni raširili 
šatore, kad neko iz aviona koji je tek 
sleteo viče, “Gde su ovde Srbi”?. Tek 
venčani mladi bračni par (oboje su iz 
Srbije, ali žive u Americi) koji je na 
medenom mesecu čuo je od pilota da 
je pre sat vremena dovezao Srbe u 
bazni kamp. Zamolili su ga da 
prekine panoramski let iznad Denalija 
i da sleti. Kažu, došli su na gutljaj 
naše šljivovice. 

Noć hladna. Iznenadilo nas je, a 
i zabrinulo što je na tek nešto više od 
2000 metara nadmorske visine te noći 
bilo minus 10. Kako je tek na većim 
visinama. 

Ujutro već u 5 h smo stavili 
krplje i zakačili sanke i krenuli. Pred 
nama je snežno polje prekriveno 
desetinama bambusovih štapova 
obeleženih raznobojnim trakama. 
Štapovi označavaju put po glečeru. 
Ako se naiđe na dva ukrštena štapa, 
to je znak da je ispod pukotina, jedina 
opasnost na glečeru. Pukotine na 
Kalhitna glečeru nisu duboke kao one 
himalajske, najdublja izmerena je bila 
90 metara. Kalhitna glečer je jedan 
od najdužih na svetu i dug je 58 
kilometara. 

Hodati sa krpljama je bilo 
sasvim u redu. Njihova površina je 
velika, pa ne propadaš u sneg. Čak 
imaju i nekakve male krampone pa i 
ne kliziš. Ali vučenje sanki dovodilo 
nas je do očaja. Od oko 70 kg tereta 
koliko je svaki od nas poneo, 
otprilike jedna trećina je bila u rancu, 
a dve trećine na sankama. Kad ih 
vučeš po ravnom ili na maloj 

uzbrdici, sagneš glavu i razmišljš 
samo kako da ih što manje cimaš i što 
manje zastajkuješ. Ali ako naiđe mala 
nizbrdica, one se zaukaju ili ti uleću 
pod noge ili te vuku niz padinu. 
Naravno, posle smo mi i tome 
doskočili pa smo im napravili kočnice 
od prusika (užeta) i otad su 
“poštovale” sve naše komande. 

Imali smo dobro vrijeme prva tri 
dana. Bez oblačka, sa suncem koje je 
preko dana neumoljivo pržilo i bez 
problema probijalo debele naslage 
kreme za sunčanje sa najvećim 
mogućim faktorom kojim smo mazali 
lice, uši, šake…  

Do kampa 3 na 3353 metra 
nadmorske visine vodi nešto oštriji 
uspon. Kada smo stigli, zaboli smo 
cepin u sneg i za njega zakačili sanke. 
Znaju da krenu unazad, a onda ih ne 
možeš stići do baznog kampa. Kao i u 
svim dosadašnjim kampovima 
postavili smo šator, a oko njega 
ozidali zid od snega i leda kao da 
pravimo iglo. Šator nije dobro 
ukopati u sneg, jer ako sneg počne 
padati zatrpaće ga, već treba samo 
ozidati zid koji će ga štititi od jakog 
vetra. Napravili smo i kuhinju. 
Iskopali smo rupu u snegu oko metar 
dubine, napravili ledenu policu i na 
nju postavili benzinski primus. Rupa 
štiti od vetra, a primus nije baš 
idealan za šator, jer dok se ne zagreje 
baca veliki plamen. 

Proveli smo dva dana u kampu 
radi aklimatizacije. Najveći problem 
je sunce koje satima pokušava da 
zađe i nikad ne zalazi, osim ako naiđu 
oblaci. Palo nam je na pamet da noću 
dok spavamo koristimo naočare za 
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sunce, valjda bi tako bar stvorili 
privid noći. 

Na putu ka kampu 4 isprečila su 
se četiri problema: Motorcycle Hill, 
Squirrel Point, Windy Corner i Cashe 
Area. Sve ukupno potrebno je gotovo 
pet sati za savladavanje 1000 metara 
visinske razlike. Kad smo prošli 
opaki (sa jedne strane su zjapile 
pukotine u koje nas je teret sanki 
konstantno vukao) i veoma izloženi 
Windy Corner, koji na sreću nije 
opravdao svoje ”vetrovito” ime, put 
do kampa 4 je postao prava šetnja. 

Kamp 4 smešten je na velikoj 
ledenoj zaravni na 4328 metara. 
Pogled na Denali i okolne planine je 
veličanstven i treba mu se samo 
prepustiti pa da zaboravite na sve 
muke i ne poželite da budete bilo gde 
drugo. 

Koliko je bitno pogoditi pravi 
trenutak za uspešan i bezbedan 
završni uspon, toliko je i teško i 
frustrirajuće. Kocka, takoreći. Pošto 
se u ovom regionu artičke vazdušne 
struje sudaraju sa toplom koje dolaze 
sa juga, ova planina je izrazito 
klimatski nepredvidljiva. Vreme se 
promeni za tren. Niko, ali baš niko 
(rendžeri, vodiči, veterani, 
meterolozi), uverili smo se, ne može 
sa velikom sigurnošću predviditi 
vreme. 

Krećemo. Ispred nas padina 
duga i dosadna koja vodi do fiksnih 
užadi na Headwallu. Knjige kažu da 
je nagib na Headwallu od 50 do 55 
stepeni i da je dugačak oko 250 m. 
Njegovom celom dužinom su 
postavljena fiksna užad i to dva, 
jedno za uspon, a drugo za silazak. 

Posle strmog uspona izbija se na 
Zapadni greben na visinu od 4938 
metara. Greben dug, oštar i 
eksponiran. Na pojedinim mestima 
širok je jedva pola metra, a skoro 
uvek je pod udarima jakog vetra. 
Konačno kada nam se učinilo da 
grebenu kraja nema pojavio se i peti 
kamp (5243 m). High Camp je 
najviši, najhladniji i najvetrovitiji 
kamp na Denaliju. Tu se čovek s 
oblacima pod nogama i belim 
beskrajem ispred sebe oseća kao na 
letećem ćilimu. 

Međutim, Denali, ravnodušan 
prema našim snovima i željama, ima 
svoja pravila i na njemu se dan po 
jutru uvijek ne poznaje. Sa svakim 
narednim satom, vreme se sve više 
pogoršavalo. Oblaci su se navukli, a 
hladnoća se počela pod kožu uvlačiti. 
Četiri dana smo vodili borbu sa 
snegom i vetrom da očuvamo šator od 
rušenja. Uvek je kako - tako opstajao. 
Primus nismo gasili, non-stop se topi 
voda, najvažnije je da ne 
dehidriramo. 

Ipak, optimizma nam nije 
nedostajalo i svi smo imali ”dobar 
osjećaj”. I zaista, ”Dan D” je krenuo 
obećavajuće. Bilo je 8 sati. Nebo je 
bilo čisto, duva vetar. Izašli smo iz 
vreće, na nama je sve što možemo da 
obučemo. Užasno je hladno. Denali 
baca senku na naš šator. Krenuli smo 
oko 9.30 h. Dugo traverziranje 
(prečenje) strme deonice nagiba oko 
30 stepeni do prevoja Denali Pass 
(5486 m). Dalje se penjemo strmom 
ledenom padinom između velikih 
kamenih blokova i stenovitim 
skokovima. Dereze dobro drže na 
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ledu, cepini se samo malo zabadaju. 
Neverovatno, na šest hiljada metara 
ravna bela livada (plato), nazvana 
fudbalsko igralište (Football field). 
Jedan korak, četiiri udisaja, drugi 
korak, četiri udisaja, treči korak, . 
...dvadeset koraka je granica, treba 
stati. Željku se čini vrh isuviše 
daleko, iscrpljen je. Planina mu daje 
nedvosmislene znake da je vrh za 
njega ovaj put predalek. Odustaje. Isa 
nastavlja dalje. Vršnim oštrim 
grebenom koji je dug 400 metara 
izlazi na vrh u 18.45 h. Najviša tačka 
Seveme Amerike, je dosegnuta 6.juna 
2011. godine.  

Pri povratku, Iso je sustigao 
Željka. Oko njega su se skupili 
rendžeri. Postavili su mu par pitanja i 
konstatovali su da bi trebao da se sa 
planine skine helikopterom. U 
američkom stilu od toga je 
napravljena atrakcija, helikopter je 
brzo stigao, spustio je korpu i 
podigao je Željka. Željko je već za 15 
minuta bio u baznom kampu. Lekari 
su konstatovali, da osim iscrpljenosti 
ništa mu drugo ne fali, na sreću. Ne 
znam da li im se Željko zahvalio na 
besplatnom letu, ali znam da su 
rendžeri bili besni zbog loše procene 
Željkovog zdrastvenog stanja.  

Ni ova neprijatna epizoda nije 
nam pokvarila prelepe utiske koje 
smo poneli sa Denalija i Aljaske 

 
Milivoj Erdeljan 

 

 

ТРОГЛАВ 

 

 Не сећам се када сам написао 
последњи извештај са акције ни 
зашто сам престао да пишем. Не 
верујем ни да бих сада нешто 
писао да није било наговора и 
подсећања да је неко раније читао 
те извештаје. Ни раније нисам 
писао да бих се бавио 
статистикама, „успесима“ и сл. већ 
из потребе да пренесем своје 
доживљаје и осећања са путовања 
и боравка у природи који за мене 
представљају много више од 
обичног ходања. 

Тако је и било и сада. 
Одмах да кажем да Троглав 

припада групи планина око 
Краљева. Планине које сам одавно 
„снимао“ и желео да посетим. 
Кренуло је тешко и на првом 
успону на Столове имали смо 
изненадно невреме, а затим и квар 
аутобуса. Следеће године 
планирана је Студена планина, али 
је акција отказана. Наредне године, 
у истом покушају, аутобус се 
покварио, па нисмо ни стигли на 
одредиште. Тек из трећег 
покушаја, у једном кишном дану, 
небо се отворило тек толико да 
изведемо успон. Није лако ни 
једноставно у једном дану отићи до 
ових планина јер пре свега треба 
скупити групу, затим имати срећу 
да баш тога дана буде лепо време 
(имам утисак да тамо стално грми), 
а затим и извести успон на терену 
који је непознат, са групом у којој 
увек има и оних са о чијим 
способностима немам све податке. 

Ипак, на моје изненађење, 
група се некако оформила иако је 
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било проблема до последњег дана 
Пријаве су по обичају трајале до 
последњег тренутка, а превозници 
били заузети у суботу када је био 
планиран успон и временска 
прогноза боља, па је пут померен 
за недељу када је киша 
прогнозирана у свим 
метеоролошким најавама. 
Неколико дана пре пута, у дилеми 
да ли да откажем ово путовање, у 
кога нисам имао вере од почетка, 
нешто ми је говорило да не 
одступам и решио сам да изгурам 
макар „на мишиће“.  

И нисам погрешио. 
Дан је освануо сунчан, јутро 

прозрачно и топло. Све је било 
мирно и наговештавало леп дан. 
Нас 15 кренуло је пут Краљева, 
познатом ибарском нагистралом, 
са којом се толико често дружимо. 
Овога пута нисмо правили 
уобичајену паузу на ОМВ пумпи, 
него на Руднику. Друштво весело, 
а Маријина прича о енглеском 
менталитету и земљи у којој је 
одрастала, за мене је била права 
литература. Њен животни 
ентузијазам и виталистички мотиви 
тргнули су ме из тренутне 
депресије. У планирано време, 
мало пре 09.30 ч били смо на 
одредишту, испод тврђаве Маглич, 
за коју се не зна тачно ко ју је и 
када сазидао, осим да је то било у 
времену средњовековне српске 
државе. Једна од претпоставки 
везана за Маглич је да је управо 
грађен за одбрану северних 
граница тадашње српске државе. 

Од Маглича креће друга етапа 

Голијске трансверзале, до 
манастира Студенице одакле смо, у 
супротном смеру, прошле године 
ишли до овог места, са једном 
авантуристичком завршницом. 
Оштар успон на самом почетку 
добро нас је презнојио, уз спарно 
време које су узроковали сунце и 
влажна шума. Са висином, 
отварали су се и пејзажи, први од 
њих Маглич, складно уклопљен на 
купастом узвишењу. Након изласка 
из шуме, појавиле су се прве 
ливаде, обрасле шареним цвећем, 
на којима су се налазиле краве, 
последњи знакови насеља и људи 
на овој стази. Уследило је 
спуштање ка речицама Дубочици и 
Толишници, а затим непрестани 
успон ка врховима Троглава који је 
трајао још скоро три сата, преко 
ливада са усамљеним хајдучким 
гробовима и гребена без јасних 
стаза, у атмосфери повремене 
грмљавине и моћних облака који 
су се нагомилавали и претили да 
нас усисају, као мраве. А на 
завршном гребену, величанствена 
слика моћних суседних Столова, 
Студене планине и Чемерна, у 
надметању са облацима. 
Покушавајући да избегнем претећу 
непогоду, бар док смо на врховима, 
пожуривао сам групу што им се 
баш и није свидело. Уском, једва 
видљивом гребенском стазицом, 
полако смо се спуштали до слабог 
извора на коме смо се снабдели 
неопходном водом. Одатле смо 
наставили трасом коју нисам 
планирао, а која води широким 
путем поред напуштеног рудника 
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магнезита чија су окна постала 
сабласне окапине. Светлуцаве 
стене поред пута јасно указују на 
присуство метала у утроби ове 
лепе планине.  

По завршетку ове напорне 
туре, након осам сати хода, 
уморни, али расположени, обишли 
смо и манастир Жичу, храм у коме 
су крунисани српски краљеви и 
хиротонисани архијереји. 
Преламање светлости кроз тамне 
облаке стварало је атмосферу 
мистичности.  
 

Милан Глумац 
 
 

JBEL TOUBKAL 2011. 

 
Posle Kazablanke, krenuli smo 

vozom za Marakeš. Železnica je u 
Maroku dobro organizovana. 
Železničke stanice (videli smo ih u 
Kazablanci, Marakešu, Fesu, 
Meknesu) su čiste, dobro održavane, 
potpuno popločane, na peronima su 
displeji sa najavama vozova, pravac i 
vreme polaska, kao i gde se nalazi 
vagoni I razreda. Nigde ni jednog 
papira, nema vike, gužve. Vozovi 
stižu na vreme, kupei su 
klimatizovani, toaleti mirišljavi, sa 
sapunom, vodom i toalet papirom. Na 
oko 2 sata vožnje, prolazi radnik 
čistoće i sakuplja smeće po 
vagonima. U Marakešu je Slobodan 
iznajmio mini bus do Imlila. Pratio 
nas je vlasnik mini busa u džipu, 
ponudio je mesto našem Slobodanu u 
džipu, ali on nije hteo da se odvaja od 

grupe, ostao je sa nama. Ulice 
novijeg dela Marakeša su široke, sa 
lepim drvoredima, daleko do izlaza iz 
grada. Putevi su asfaltirani, u dobrom 
stanju. U planinskom delu je nedavno 
bilo nekoliko odrona i to se već sada 
sanira. Nadomak Imlila, koji je na 
1600 m nadmorske visine, naš mini 
bus je prokuvao, pa smo pre 
poslednje uzbrdice izašli da bi mogao 
da se popne. Ušli smo zatim u bus i 
dovezli se do Imlila. Tu je gazda sa 
džipom preuzeo naš prtljag i odvezao 
do gostinjske kuće koju smo imali 
rezervisanu, a mi smo popili po čaj, 
koji je u Maroku uvek od nane, jak i 
sladak. Uzela sam i koju kocku šećera 
sa tacne, da imam kasnije, za mule. 

Došao je i Slobodan, popio čaj i 
poveo nas do našeg smeštaja. 
Gostinska kuća je udaljena desetak 
minuta peške od centra. Imlil je 
planinsko selo, gde dolaze planinari 
koji kreću na vrh Atlasa. Tu ima 
nekoliko prodavnica rukotvorina: 
marama, tepiha, stolnjaka, predmeta 
od drveta, bižuterije, srebra, 
poludragog kamenja, ručno rađenih 
noževa. Ima mnogo mula, koje nose 
rančeve do planinarskog doma. Tu je 
i planinarski dom planinara iz 
Marakeša. Velika, drvena koliba sa 
bibliotekom i prostorijom za 
druženje, kao i uređenom baštom za 
sedenje i druženje. 

Po planu, trebali smo sutradan 
da krenemo na naše planinarenje po 
okolini, pa zatim na uspon na vrh. 
Slobodan je pričao sa domaćinima i 
saznao da je naš plan teško izvesti. 
Snega ima mnogo više nego desetinu 
godina unazad, ima ga već na 3000 
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metara, ima ga na prevojima, kojima 
smo trebali proći. A mule ne mogu da 
idu po snegu. Znači da bismo trebali 
sami da nosimo velike rančeve, 
šatore, vreće, da prelazimo preko 
snežnih nanosa, a vremenski uslovi 
nam to baš i ne omogućuju. Šta 
uraditi, kako se prilagoditi? 
Zajednički zaključak: idemo direktno 
na dom na 3200 m, dotle mogu i 
mule. Sledeći dan bismo išli na vrh, 
pa sišli odmah dole, ili prespavali, pa 
treći dan dole. A za ostale dane ćemo 
se kasnije dogovoriti. Morali smo da 
unajmimo dereze, po deset eura 
dnevno, što je bio neplanirani 
izdatak, jer po svim prognozama i 
iskustvima ranijih godina, nisu bile 
planirane.  

Smeštaj nam je bio u četiri sobe. 
Sami smo se rasporedili, u jednoj 
sobi troje, u tri sobe po četvoro. Imali 
smo dva kupatila, što je sasvim OK. 
Za prvo veče svi smo poručili večeru 
kod domaćina, kus-kus sa piletinom. 
Izgledalo je lepo i bilo je vrlo 
ukusno. Kus-kus je jedna vrsta 
žitarice i izgleda, otprilike, kao 
drobljeni pirinač i može se jesti sa 
svim prilozima kao i pirinač. Mi smo 
ga imali sa paprikom, patlidžanom, 
tikvicama, paradajzom. Za desert smo 
dobili dinje i narandžu. 

Sutradan ujutru smo krenuli. 
Nas šestoro je veliki ranac predalo na 
uspon mulama (po 5 evra), ostali su 
nosili svoje. Već posle pola sata, 
počela je da nas prati kiša i padala je 
u manjoj ili većoj meri, sve do doma. 
Imali smo da pređemo 12 km, sa 
visinskom razlikom 1450 m. Prvi 
kilometri su nas vodili širokim, 

kolskim putem uzbrdo, do sledećeg 
berberskog sela. Tek posle sela se 
prelazi potok (nekoliko potoka), i 
onda počinje zapravo uspon na 
planinu. Na dva mesta je trebalo 
tražiti najbolje mesto za prelazak 
potoka, jer je topljenje ogromnih 
količina snega donelo prave bujice. 
Uspeli smo nekako svi da pređemo, 
jedino Danijela nije imala sreće: 
prevrnuo se kamen na sred potoka, 
kad je stala na njega, izgubila je 
ravnotežu i, kako ona posle reče, 
zaplivala je. Prvo pitanje joj je bilo, 
kad je izašla na suvo: da li treba da se 
vrati? Slobodan joj reče da bi bilo 
šteta da već sad odustane; skinuo je 
svoj duks i dao joj da se presvuče. 
Neko joj je dao pantalone, neko 
čarape, neko veš i tako smo svi 
nastavili naš uspon po kiši. Nedaleko 
iza nas, penjala se i grupa Japanaca i 
pratila sve do doma. Naša grupa se 
uskoro razvukla, svako je išao onako 
kako je mogao. Prva je do doma 
stigla Milana, poslednja, naravno – 
ja. Japanci su se stalno držali 
zajedno. Na usponu skoro da ništa 
nismo fotografisali, ili smo bili u 
oblaku, ili je padala kiša. Imali smo 
usput lepo iznenađenje: na nekoliko 
mesta bili su prodavci flaširanih 
sokova i naravno, sveže ceđenog soka 
narandže. Ništa bolje ne osvežava. 
Pošto je bilo hladno, narandže kao da 
su bile iz frižidera i jedna čaša vas 
osveži bolje od vode iz termosa. Cena 
je pola evra, samo na najvišem 
prodajnom mestu, evro. Pošto smo 
stigli potpuno mokri, sa mokrim 
cipelama, Slobodan je odlučio da se 
sledeći dan suše stvari, a na vrh krene 
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treći dan. U dnevnom boravku je 
gorela vatra u kaminu, tu smo sušili 
stvari mi i svi ostali koji su taj dan 
došli gore, kao i oni koji su išli na 
vrh. Sutradan je ceo dan padala kiša. 
I treći dan je padala kiša, pa je uspon 
na vrh pomeren za još jedan dan. Bilo 
je grupa koje su dolazile do doma, 
prespavale i odmah se vraćale, jer 
program putovanja im ne dozvoljava 
da menjaju plan i ostaju duže. Manji 
broj planinara je išao na uspon. Išli su 
sa derezama, kisnuli, upadali preko 
kolena u sneg. Vraćali su se i bili 
potpuno mokri i promrzli. Tu sam se 
već uveliko kolebala, da li da pođem 
na vrh. Pa Maroko i Atlas su trebali 
da budu letnja varijanta, uspon po 
suvom i na kraju, možda, malo snega. 
A ovo što se tu dešava, sasvim je 
drugačije. A šta je sa mojim išijasom, 
da li sam bezbedna po ovakvom 
vremenu, da se ponovo ne pojavi? 
Treće veče Slobodan reče da se 
spremimo za ujutru, predviđa se lepo 
vreme, idemo svi u grupi. Odluka je 
pala: ja sam prespora da idem u 
grupi. Da mogu sama, možda bih i 
krenula; ali uz sve uslove i hodanje u 
grupi, odlučila sam da ne idem na 
vrh. Znam da će mi to mnogi zameriti 
i neće razumeti, ali za mene 
planinarenje nije samo obavezno 
popeti se na vrh i sići na hladno pivo. 
Planinarenje je odlazak i boravak u 
planini, druženje, uspon na vrh ako su 
uslovi takvi da mi odgovara uspon i 
bezbedan povratak. Ovu treću noć, 
Slobodan je platio za sve nas, iako 
smo imali plaćene samo dve noći po 
planu. Za većinu učesnika, bila je ovo 
prva upotreba dereza, pa su bili 

pomalo nervozni zbog otežanih 
uslova. Ipak, svi su se popeli na vrh, 
osim Jaroslave, koja se vratila sa pola 
puta, jer nije mogla pratiti grupu. 
Posle polaska, Slobodan je podelio 
ljude u dve grupe, bržu i sporiju, ali 
niko nije poštovao njegova uputstva, 
svi su išli za sebe, tempom koji im je 
odgovarao. Prva je opet stigla 
Milana, pa Blanka, pa ostali. 
Poslednji su bili Dana i Slobodan. 
Zajedno su se slikali, oni prvo 
pristigli sačekali su ostale; pa su 
krenuli opet, svako za sebe, Slobodan 
sa poslednjima. Svima je bilo teško. 
Bilo je i prolaznih oblaka, vidljivost 
je bila nekada jako mala. Da su 
poštovali vodiča i išli svi zajedno, 
bilo bi im lakše. Ovako, poneki su se 
priključili nekim drugim grupama. 
Poslednji su stigli oko 15 sati u dom. 
Krenuli smo dole, Milana, Blanka i 
Snežana prve, onda veća grupa nas i 
na kraju Slobodan, Olja, Vlada, 
Miloš, Danijela. Silazak je protekao 
bez kiše, prvu polovinu puta, a onda 
je počela slaba kiša i pratila nas dobar 
sat. Pošto je tri dana padala kiša, a i 
sneg se topio, Slobodan je ugovorio 
da nas čekaju mule kod potoka, jer 
nećemo moći sami da ga pređemo. 
Tako je i bilo, za po dva evra su nas 
mule prenele preko potoka. Sednemo 
na mulu, gazda je prevede na 
bezbednom mestu, silazak i to je to. 
Ponovili smo to još jednom. U 
međuvremenu, posle prvog prelaska 
mulom, tražili smo mesto da sami 
pređemo, ali i posle pola sata nismo 
ga našli, pa nas je novi prelazak 
koštao još po 2 evra. Oljina grupa je 
odbila da pređe tamo gde su Miloš i 
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Slobodan prešli; ko zna zašto, mislili 
su da će baš oni naći bolje mesto. U 
toj potrazi, polako je padao mrak, pa 
kad su prešli potok, već je bio mrak. 
Ispred nas je bio još samo put od 
berberskog sela do Imlila, ali nekima 
je bilo zastrašujuće mračno. Zamerili 
su vodiču što ih je ostavio, ali oni su 
u stvari ostavili njega, nisu hteli da ga 
slede, dok se još videlo. Na kraju, svi 
smo manje ili više hodali po mraku 
(imali smo čeone lampe), ali nije bilo 
gde da se zaluta, jedini kolski put 
vodio je u Imlil. A na ulasku u selo, 
na skretanju za našu kuću, stajao je 
naš domaćin i čekao nas, da ne bi 
neko nastavio dalje u selo (samo bi 
dodatno išao još desetak minuta, pa 
bi se vratio iz mesta). Premoreni, 
istuširali smo se i posle večere, ubrzo 
pozaspali. 

Sutradan se videla šteta od 
uspona: Danijela i Miloš su se penjali 
bez naočara i ujutru skoro da nisu 
mogli oči da otvore. Bile su crvene, 
otečene, upaljene. Naša Ana 
Kevenski imala je kapi za tu namenu, 
dala im oboma, preporučila 
mirovanje i obloge i za dva dana ih je 
prošlo. Lica su izgorela opet Danijeli, 
Olji, Dani noge i ruke, Jaroslavi ruke, 
jer se nisu mazali. Mnogo puta 
ponovljeno: mažite se, sunce je jako, 
nije bilo dovoljno. Neki, jer su 
zaboravni, drugi opet, jer misle da 
njih sunce neće opeći. Ali imali smo i 
za to lek: jekoderm i razne kremice za 
negu, tako da je većina opekotina 
sanirana do dolaska kući. 
Interesantno je na ekspedicijama, to 
znaju svi koji su bili do sada na 
nekoj, izuzetni napori, teški uslovi i 

veliki zamori u čoveku pokrenu ono 
najbolje, ili ono najgore, u zavisnosti 
od čoveka. Kad provedete vreme sa 
nekim na ekspediciji, tačno vidite ko 
je kakav čovek. Vidite ko će vam 
pomoći u životu, a ko samo 
zanovetati i nervozno kritikovati sve 
što se dešava, ne znajući da se nosi sa 
teškoćama, pa su svi drugi krivi za 
eventualne promašaje i neuspehe. 
Napore ekspedicije dobro podnose 
jaki i psihički stabilnii ljudi. 

Jbel Toubkal, vrh 4167 mnv su 
popeli: iz PSD Poštar Novi Sad: 
Bujinac Milana, Paunović Olivera, 
Paunović Vladimir, Rauški Danijela, 
Stevanović Mirjana, Stojanović 
Dragoljub i Vašut Mirjana; iz PSD 
Železničar Novi Sad Obradović 
Danica; iz PD Ravničar, Bačka 
Palanka: Kevenski Ana, Šarlija 
Blanka i Cvetanović Snežana; iz 
Pozitiva, Kučevo Blagojević Miloš i 
Slobodan Stokić, vođa puta i vodič. 
Do 3600 m stigla je Jaroslava 
Otašević (PD Pobeda, Beograd), pa 
se sama vratila do doma. Do 
planinarskog doma 3207 m došla je 
Magdalena Seleši. 

 
Magdalena Seleši 

 
 

NOĆNI MARŠ KOSMAJ-AVALA 

 
28. po redu noćni marš od 

Kosmaja do Avale održan je za 
vikend 23. i 24. oktobra 2010. 
godine. Ni predivno vreme za ovo 
doba godine nije bilo dovoljno da 
privuče više učesnika nego ranijih 
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godina. Tako smo se u dogovoreno 
vreme, oko 19:30 u subotu 23. 
oktobra, kod plave lokomotive u 
Beogradu, našli svega nas 19 
planinara. Da ironija bude veća od tih 
19, nas Subotičana, članova Spartaka, 
bilo je 9, skoro polovina. U deset 
planinara iz Beograda treba ubrojati i 
3 člana beogradske GSS-a koji tu bili 
po službenoj dužnosti i vodili računa 
o našoj bezbednosti. Na našu i 
njihovu sreću nisu imali posla tu noć. 

Kao što je i bilo planirano put 
Kosmaja krećemo koji minut posle 20 
časova. Kraću vožnju dosta nas 
koristi da malo odspava pošto za to 
ove noći, a i dobrim delom sledećeg 
dana neće biti puno prilike. Oko 
21:15 stižemo do restorana “Piknik” 
nadomak spomenika na Kosmaju. To 
je odlična prilika da se još malo 
osvežimo, a neki i pojedu po nešto. 
Vodič ovogodišnjeg marša, Raša 
Vučković, kao i ranijih godina, je 
vlasnici predao skroman poklon kao 
mali znak pažnje njenom trudu da iz 
godine u godinu ugosti učesnike. 

Na stazu krećemo oko 22:45. 
Noć predivna. Nije hladno, a Mesec 
je bio pun i cele noći nam je 
obasjavao put tako da nam ni lampe 
na većem delu staze nisu bile 
potrebne. Posle kraćeg silaska kroz 
šumu izlazimo na asfaltni put i 
krećemo put sela Ralja gde je 
planirana prva duža pauza. Koračamo 
u kolini. Grupa je dosta kompaktna i 
u solidnoj kondiciji. Svi uspevaju da 
drže tempo i brzo napredujemo. Na 
odvajanju sa glavnog puta, taman 
kada smo mislili da smo se rešili 
asfalta na neko vreme, čeka nas 

neprijatno iznađenje. i tu je stigao 
asfalt! Nastavljamo dalje dobro 
poznatom stazom. U grupi ima i 
planinara kojima je ovo već 
dvadeseto učešće. Mesec je tako jako 
obasjavao sve oko nas da smo videli i 
spostvene senke u sred oktobarske 
noći. 

Bez ikavih problema, posle 15 
km hoda po asfaltnim putevima oko 
2:45 stižemo u Ralju u restoran “Kod 
Moše”, mesto gde je planirana prva 
duža pauza. U restoranu smo, kao i 
svih prethodnih godina, lepo ugošćeni 
i počašćeni sa čorbicom koja nam je 
svima prijala da se malo osvežimo i 
ugrejemo, da bi lakše proveli ostatak 
noći na nogama. Naravno, kao po 
običaju domaćinima je i ove godine 
uručen simbolični poklon kao mali 
znak pažnje i zahvalnosti za njihovo 
gostoprimstvo. 

U 4 sata krećemo dalje, ostalo je 
još oko 20-ak kilometara do vrha 
Avale. Sada je već malo prohladno, 
pa nam uspon kojim krećemo na 
izlasku iz Ralje dobro dolazi da se 
malo zagrejemo. Nažalost opet asfalt 
na mestima gde ga nije bilo prošle 
godine. Posle malo više od sat 
vremena hoda stižemo i do porodične 
kuće Nedeljković. Oni su takođe 
tradicionalno ugošćavali učesnike 
marša sve ove godine, ali na našu 
žalost ove godine nisu bili kući, te 
smo ostali uskraćeni za njihovo 
gostoprimstvo. Nastavljamo dalje 
prema Ripnju. 

Nailazimo i na deo staze koji je 
uvek najblatnjaviji, ali ove godine 
zbog lepog vremena staza nije 
posebno zahtevna i svi uspešno 
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savladavamo i ovu deonicu i 
nastavljamo duž pruge. Zbog nešto 
kraćih pauza nego ranijih godina i 
male, i pre svega, kompaktne grupe 
koja se odlično nosila sa kilometrima 
u nogama u Ripanj stižemo dosta 
ranije nego ikada do sada. Zbog nekih 
neprijatnosti koje su neki učesnici 
prošlogodišnjeg marša imali na delu 
staze od Ripnja prema vrhu Avale, 
ove godine je ta deonica promenjena. 
Pošto još nije svanulo, prodavnice ne 
rade, a i nova trasa nas ne vodi preko 
centra Ripnja tako da malo pre njega 
skrećemo desno. Tu se jedan od 
učesnika odlučio da nas napusti i ode 
na gradski autobus i uputi se ka svom 
toplom domu i krevetu. Ostatak grupe 
se spušta do železničke pruge i 
nedaleko odatle pravimo kraću pauzu 
na železničkoj stanici Klenje. 

Prelazimo prugu i konačno se 
ponovo nalazimo u šumi i daleko od 
asfalta. Sada smo već na stazi koju 
zna samo naš vodič, a nama je lepo 
da i pored iskustava od ranijih godina 
prođemo i nekim novim stazama. 
Sunce se već prikazalo na nebu i 
uživamo u jednom predivnom jutru. 
Najgore je prošlo, a predivan dan 
nam uliva novu snagu za nastavak 
pešačenja. Posle kraćeg uspona još 
malo urbane sredine i konačno se 
nalazimo u samom podnožju Avale i 
njenoj šumi. Krivudamo po predivnoj 
avalskoj šumi isto tako predivnim 
oktobarskim jutrom. Pošto smo imali 
dosta vremena, vodič Raša je odlučio 
da nam pokaže ruinirano, samo tako 
ga mogu nazvati, dečije naselje 
“Šuplja stena”. Nekada predivno 
dečije naselje sa kompleksom bazena, 

sada stoji tamo devastirano, šumom 
sakriveno od očiju ljudi i ostavljeno 
da propada. Izlazimo na avalski put i 
kod jedne od prodavnica pravimo 
kraću pauzu za osveženje. Raša se 
pobrinuo da to osveženje bude o 
trošku domaćina i organizatora ovog 
marša. 

Ostalo je još oko 4 km do našeg 
cilja – spomenika Neznanom junaku 
na vrhu Avale. Kod odmarališta 
policije odvajamo se od avalskog 
puta i sada već dobro poznatim i 
markiranim putem krećemo ka vrhu. 
U podnožje spomenika stižemo u 10 
sati, dva sata pre predviđenog 
vremena. Da bi nam izašli u susret, 
organizatori pomeraju tradicionalno 
polaganje venca na spomenik sa 12 
na 11 sati. Vreme do ceremonije 
mnogi koristimo za posetu novom TV 
tornju koji se nalazi nepunih 800 
metara od spomenika. Naša sreća, pa 
u nedelju prepodne nema navale 
turista i bez čekanja možemo gore. 
Izmaglica i oblačnost u daljini nisu 
dopustili da u pogledu uživamo u 
punoj meri, ali se ipak videlo nekih 
40-50 km u daljinu. Divan pogled na 
Beograd i okolinu i naravno na 
Kosmaj, mesto odakle smo krenuli 
prethodnu noć. Tek taj pogled otkriva 
mnogima veličinu ovog poduhvata na 
koji su se šestoro od nas devetoro iz 
kluba ove godine prvi put upustilo. 

Vraćamo se do spomenika na 
svečano polaganje venca. Ove godine 
je ta čast pripala dvema našim 
članicama, Dragani i Ireni. Minut 
ćutanja da se oda počast 
oslobodiocima Beograda i upisivanje 
u spomen knjigu čime je marš 
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zvanično završen. 
Posle polaganja venca se 

spuštamo do planinarskog doma 
“Čarapićev brest” gde nas je domaćin 
i organizator ovog marša, PSD 
“Avala” iz Beograda ugostio. Tu smo 
posluženi, moram priznati, veoma 
obilnim ručkom i pićem, sve o trošku 
domaćina. Svečano su uručena i tri 
pehara, za najmlađeg i najstarijeg 
učesnika, kao i za najmasovnije 
društvo na ovom maršu. Ovaj 
poslednji je i više nego zasluženo 
pripao našem društvu, pošto smo na 
cilju činili polovinu grupe koja je 
završila ovaj marš i savladala 37 km. 
Posle kraćeg odmora u domu 
pozdravljamo se sa domaćinima i 
ostalim učesnicima i krećemo put 
Beograda i kasnije Subotice. 

Pored PSD “Avala” u 
organizaciji ovog marša učestvovalo 
je planinarsko društvo “Kopaonik” iz 
Beograda, čiji je član i Raša, 
ovogodišnji vodič marša. Pored lepih 
uspomena ostaje nam da čekamo 
sledeću godinu u nadi da će se 
ispuniti obećanje organizatora da će 
dati sve od sebe da trasu prilagodi 
neizbežnoj urbanizaciji ovog dela 
Srbije i da će se deo staze pod 
asfaltom smanjiti što je više moguće. 
 

Isidor Mac 

 

 

СА ПОПОВИЦЕ СТАРТОВАЛО 

ВИШЕ ОД 12 ХИЉАДА ЉУДИ  

 
По броју учесника (11.828) 

овогодишњи 34. по реду 

Фрушкогорски маратон је оборио 
досадашњи рекорд јер је са старта 
на Поповици кренуло више од 12 
хиљада људи. Маратонска 
атмосфера од раног јутра се могла 
осетити и на улицама Новог Сада 
којима су ужурбано пролазиле и 
окупљале се групе махом млађег 
света, опремљеног ранцима и 
другим препознатљивим 
реквизитима. Реке пешака, возила 
и аутобуса су се сливале ка 
Поповици где је тачно у 9 часова 
дат знак за почетак маратона.  

 Непосредно пред старт, срећу 
и леп провод учесницима је 
пожелео градоначелник Новог 
Сада Игор Павличић, који је за 
себе одабрао приправничку стазу 
од 23 километра. Поред њега, 
маратонцима су се обратили и 
Добривоје Антонић, директор 
Националног парка Фрушка гора и 
Миливоје Киждобрански из 
Организационог одбора који су 
позвали учеснике да одаберу стазу 
у складу са својим могућностима, 
да се придржавају свих правила 
маратона, да на стазама пазе на 
себе, али и на окружење.  

 Лепо време и прекрасни 
амбијент „старе Сремице“ 
допринели су да расположење међу 
учесницима већ на старту буде на 
нивоу усхићења, поготово међу 
младима који су с нестрпљењем 
чекали да се „отисну“ низ неку од 
17 стаза Фрушкогорског маратона. 
Иако су се на старту маратонци 
опрезно определили за неке од 
краћих стаза, добро друштво, 
природа, а делимично и жеља за 
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доказивањем навели су многе од 
њих да продуже планиране 
маршруте. Додуше, било је и оних 
који су мало преценили своје 
могућности па су из објективних 
разлога (умора, жуљева и слично) 
морали да скрате пешачење и више 
времена проведу одмарајући се на 
неком од уређених излетишта или 
уживајући негде у миру 
фрушкогорских шума. 

 Већ у поподневним сатима на 
циљ су почели да пристижу први 
маратонци који су успешно 
прешли неке од приправничких 
стаза дужине од 10 до 25 
километара, док су 
„средњепругаши“ који су 
прегазили по педесетак километара 
на циљ почели да пристижу тек 
увече. Свима који су прешли неку 
од стаза, уручене су маратонске 
картице као потврда о успешном 
учешћу на Фрушкогорском 
маратону и управо ће уз те 
картице, по најави градских власти, 
основци и средњешколци наредних 
дана моћи бесплатно да уђу на неку 
од биоскопских пројекција у 
Арени. Они најхрабрији и 
најспремнији који су се одлучили 
за најдуже стазе маратона од 85 до 
111 километара, своје 
путешествије Фрушком гором ће 
завршити тек данас и то у 
вечерњим сатима. (од жена прва 
стигла Биљана Чонкић, Нови Сад, а 
од мушкараца Угљеша Николић, 
Нови Сад) 

Међународни карактер 
Фрушкогорски маратон је 
потврдио и ове године јер су међи 

учесницима били представници 
свих бивших југословенских 
република при чему су предњачили 
Словенци који су са два аутобуса 
стигли на Фрушку гору, а поред 
бивших земљака било је 
посетилаца из Аустрије и Италије. 
 

Н. Перковић 
 

SAMO BI SE IRONIČNO 

OSMEHNUO 

 
Pokušavam da nađem reči sa 

kojima bi i Dren bio saglasan, ali mi 
ne uspeva. Na ovakvom mestu, u 
ovakvom trenutku, on bi se verovatno 
samo ironično osmehnuo, kako je to 
uvek i činio. Nama, vojvođanskim 
planinarima, on će zauvek ostati u 
sećanju kao veliki alpinista i veliki 
sportista, istaknuta ličnost alpinizma i 
velike, na žalost tragično okončane 
ekspedicije. Njegova smrt uvek će 
nas podsećati na sport koji je i gradu i 
zemlji doneo velike rezultate, rekao 
je 12. maja predveče Miodrag 
Jovović, predsednik Planinarsko-
smučarskog saveza Vojvodine i vođa 
Vojvođanskih himalajskih 
ekspedicije. 

Jovović je govorio u Dudovoj 
šumi, na otkrivanju spomenika Drenu 
Mandiću, članu ekspedicije, koji je 
tragično stradao 1. avgusta 2008. 
godine, prilikom uspona na drugi 
najviši vrh na svetu, 8.611 metara 
visoki himalajski vrh K2, poznat i po 
nazivu na balti jeziku, Chogori 
(Čogori).  

Spomenik u Dudovoj šumi delo  
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je Maje Rakočević, a na otvaranju su se okupljenim članovima porodice, 
planinarima, prijateljima Drena Mandića, obratili i pokrajinski sekretar za sport i 
omladinu, Modest  
Dulić, kao i gradonačelnik, Saša Vučinić. 

Subotički planinari su želeli da spomenik bude otkriven na godišnjicu 
Drenove pogibije, 1. avgusta 2009. godine, ali administrativna i druga preganjanja, 
koja nam ne služe na čast i o kojima ovog puta nećemo govoriti, uslovile su da do 
toga dođe bezmalo dve godine kasnije. 

Tragično prekinut uspon na K2 izmenio je planove ekspedicije, koja je nakon 
toga planirala tri uspona na druge vrhove, da bi 2012. godine ponovo krenula na 
K2, ali su nove okolnosti promenile te planove i dovele do dvogodišnjeg prekida. 
Ali, stari cilj nije zaboravljen, a vojvođanski alpinisti ove godine počinju pripreme 
za njegovo ostvarenje u narednom periodu. Prva stanica je najviši vrh Severne 
Amerike, 6.194 metra visoki Denali na Aljasci (poznat i kao McKinley), čiji naziv 
na koyukon athabaska jeziku znači Najviši, Najveći. U ekspediciji, koja na put 
kreće 20. maja - uspon na vrh planiran je za 9. jun - biće Miodrag Jovović, Milivoj 
Erdeljan i Željko Dulić iz Novog Sada, te Iso Planić iz Subotice.  

 

Đorđe Dragojlović  
  


