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MATERHORN 2011. 

Željko Dulić (PD Vilina vodica, 
Bukovac) se 1.10.2011. godine sa 
italijanske strane popeo na Materhorn 
(4478 m), a pre toga 27.9. 2011. na 
Mon Blan (4807 m) 

 

JESENJA SKUPŠTINA 

Jesenja skupština Saveza održaće se 
26.11.2011. u 11 h u planinarskom 
domu na Iriškom vencu 
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IN MEMORIAM–ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ 

17.3.1947. - 4.9.2011. 

 

 
4.9 2011. у својој 65 години живота 
напустио нас је великан Српске 
оријентације Ђорђе Вуковић. 
Сетимо га се кроз ову причу. 
 

ВЕРУША 76-те 
 

Планинарски савез 
Југославије је 18-19.09.1976 у 
Црној Гори на планини Веруша  
организовао 13. Првенство државе 
у оријентацији.Пласман прве три 
екипе је следећи. 
 
1. ПД“Јаворак“,Никшић 
2. ПСД „Стражилово“, Ср. 

Карловци 
3. ПД“Златовр“, Прилеп 

У извештају начелништву 
ПСД Стражилово које сам поднео 

на редовном састанку друштва 
дана 20.09.1976 год.(понедељак)у 
19,30  измеђуосталогзаписаноје: 
Најтеже ми је започети овај 
извештај а поново се не запитати-
како нисмо ПОСТАЛИ ПРВАЦИ. 
У најчистијем (одкако ја 
учествујем) и једном од најтежих 
такмичења освојити и трећу круну 
(Војводина 1.место,Србија 1.место, 
Југославија ..). Стартни број ПСД 
Стражиловоје 7.На старту магла и 
одмах се раздвајамо на 
појединачне стазе. Напрву КТ сам 
изгубио неких десет минута јер 
нисам најбоље проценио висину, 
што је уради Божовић Бранислав 
/Авала/  захваљујући поседовању 
алтиметра. Дућак је свој првенац 
тражио са временским заостатком 
од пола сата. Друга КТ се брзо 
налази. И онда авантура. Према 
трећој контроли, где се екипа 
спајала, број ниво дотокови се 
сливају кроз јаруге и долине од 
којих ниједну непроналазити, па 
чак ни не наслућујете на карти. 
Столетна стабла четинара, висока 
папрат.Не знате колико сте 
прешли.Срећем Јосипа.  У добром 
смо правцу. Сада заједно, у  праву 
вратоломију током речице Пивке, 
препуне камених громада и 
попадале јеловине. Чининам се да 
бескрајно дуго лутасмо када 
приметисмо издаљине контролну 
тачку и Ђорђа како ноншалантно 
седи на стени обраслој густом 
маховином. Помислисмо – колико 
је већ екипа отишло? НЕ. 
НИЈЕДНА. Први смо формирали 
комплетну поставу и онда 
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изванредан финиш. Ђорђе и Јосип 
сјано сарађују  а ја их на опрезном 
растојању само следим. Једна за 
другом. Четврта, пета, шеста, 
седма. Опуштени само 
предпоследњом мало лутасмо. 
Стижемо први на циљ 
поздрављени од окупљених 
планинар а из других друштава. У 
гађању малокалибарском пушком 
средњи успех. Прва екипа, после 
нас, улази у циљ тек после 72 
минута. Ликујемо. По нашем 
такмичарском обичају заседање 
техничке комисије и 
прорачунавање времена. На прво 
место избацују екипу ПСД Јаворак 
из Никшића јер им се урачунало 
задржавање на контролама. (Ово је 
био први потез када хоћете да 
нарушавате фер-плеј; имате свог 
контролора који ће уписати 
задржавање 7 мин. а ви сте 
провели само 2 мин; заговараћете 
контролора па се искрасти или 
искрасти када је већи број 
пристиглих такмичара на 
контролној; сакрити се пред 
контролом па пустити другог 
такмичара да уђе на КТ а ви одмах 
зањим па тиме добијете пет минута 
задржавања; подешавати сатове и 
времена ваше и контролорове, са 
упорношћу, да је баш ваше време 
на сату апслоутно тачно и сл. п.а.). 
Ноћ непроспавана. Другога дана 
магловито и кишовито време. 
Стартујемо обрнутим распоредом. 
Око прве КТ лутања десетак 
минута. (то су увек произвољне 
процене ако нисте укључили 
штоперицу приликом доласка у 

зону КТ а згодно за оправдања. 
п.а.) али је проналазимо пре 
никшићана и стичено 40 минута 
предности. КТ2 добро. Раздвајамо 
се. Уз помоћ Дениса (Божовић 
Бранислав-Авала) доста брзо 
налазим своју појединачну тачку. 
Крећем ка спајању. Успут су 
срећем Ђорђа и ВЕРУЈЕМО-Јосип 
је пред нама. Сигурно већ на домак 
заједничке КТ. Стижемо. Јосипа 
нема. Други такмичари пристижу. 
„Нисмо га видели“-увек исти, 
ускоро, већ нама постаје 
разарајући одговор. Три спојене 
екипе а међу њима и Јаворак 
стартују ка следећим КТ. Сад је све 
изгубљено. Након два сата Јосип се 
појављује. Наш највећи адут у кога 
смо усадили безгранично веровање 
о тачношћу и лакоћи преласка 
стазе. Следеће контроле са 
лакоћом налазимо. Велику дилему 
о своме положају, заједно 
садругим екипама, имали смо на 
КТ5. Све је без журбе, без било 
какве жеље за надокнадом 
изгубљеног време. То беше наша 
највеће грешка. (што ће се касније 
успоставити). Разочарани, мокри, 
исцрпљени у трчавамо у циљ. 
Тужни су Кика (Холовка Стеван) и 
Тезлика (Затезало Предраг). За 
само 7 поена, заостајемо за 
првопласираним никшићанима. 
Друго место.Честитке и поздрави 
од свих. Речи утехе (!?), речи 
упућене због (уврежене) 
сумњичавости ка домаћину 
(организовали па победили)  
сесведоше - „морални 
победници“?! То нисмо никада 
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прихватили. Дајемо изјаве, заједно 
са првопласираним Јаворком, 
телевизији Титоград и Загреб. На 
заласку своје каријере Вуковић и 
Стевановић заједно са Дућаком као 
најуспешнија екипа ПСД 
“Стражилово“ дали ће смоћи снаге 
да понови!? 
 

Борислав Стевановић 

 

У ИНАТ СРЕЋИ 

НАПРАВИЋЕМО ВЕЋИ 

 

Пожар, који је 12.09.2011. у 
11 часова десио у Планинарском 
дому на Стражилову, узроковао је 
велику материјалну штету, али 
настрадалих није било. У 
Новосадској ватрогасној бригади 
потврдили су да су дојаву примили 
у 11.27 часова, а код Дома су били 
у 12.05 због отежане доступности 
објекта, стрмих и тешко проходних 
путева.  

Након што су послата два 
возила ватрогасаца из бригаде у 
Сремским Карловцима и кад су 
схватили да им треба помоћ, 
позвана је и новосадска служба, 
одакле је послато пет возила, од 
којих два цивилна. Вишечлана 
екипа успела је да угаси пожар, али 
се он већ био довољно проширио 
те је изгорео цео кров Дома и 
велики део приземља. Како у то 
доба није било никог у објекту, 
избегнуте су људске жртве. 

У суморним данима који су 
уследили добили смо небројен број 
позива свих оних којима је 

планинарски дом „Стражилово“ у 
срцу и сви су имали само две речи 
„НЕМА ПРЕДАЈЕ!“. У име свих 
Вас и нас којима Планинарски 
значи нешто посебно и 
незамењиво, ПСД „Стражилово“ је 
донело одлуку да се започне 
процес санације и изградње 
објекта. 

 Обнова Планинарског је 
почела већ у суботу 17. септембра, 
када је на великој радној акцији 
потпуно очишћен објекат и 
избачено око 25 кубика пепела, 
шута и гарежи. Већ овог викенда, 
24. септембра, објекат ће посетити 
грађевински инжињер који ће 
дефинисати све мере потребне за 
санацију приземља и изградњу 
спрата, постављања крова и 
уградњу неопходних инсталација, 
као и спецификацију свих 
материјала неопходних да се 
објекат поново приведе намени. 
Након тога следе грађевински 
радови са основним циљем да се 
објекат стави под кров до првих 
снегова, ради заштите од даљег 
урушавања. 

 Паралелелно са овим 
активностима, сви заједно 
започињемо и медијску кампању у 
којој ћемо покушати да путем 
добровољних прилога сакупимо 
неопходна средства за обнову 
Планинарског дома. У Ерсте банци 
је отворен наменски рачун за 
обнову Планинарског дома 
„Стражилово“ уништеног у пожару 
2011. Број рачуна је: 340-
11006433-13. 

 На званичном сајту 
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Планинарског дома „Стражилово“  
www.strazilovo.org  ће бити 
приказана имана свих физичких и 
правних лица која буду помогла 
обнову, као и све фактуре и 
плаћања која настану у том 
процесу, а све у циљу 
транспарентности целокупног 
поступка. 
 
ПСД Стражилово, Ср. Карловци 

 

 

 
 

Nacionalni park "Retezat",Nacionalni park "Retezat",Nacionalni park "Retezat",Nacionalni park "Retezat",    

Rumunija,Rumunija,Rumunija,Rumunija, 

 
Pripreme za ovaj put trajale su 

duže nego obično. S jedne strane, 
nisam imao nikakva prethodna 
iskustva sa planinarenjem u 
Rumuniji, štaviše informacije od 
kolega su bile protivrečne, a sa druge 
strane radilo se o usponima na 
planine preko 2000 metara što je 
mnogo teže izvesti sa grupom ukoliko 
i sam prvi put tamo odlaziš. 

Ipak, izazov je bio veliki i 
mesecima unapred počeo sam da 
prikupljam informacije. Najpre, 
dobio sam kontakt jednim od vodećih 

ljudi u  Nacionalnom parku 
„Retezat“, koji je uz to i Srbin, pa mi 
je komunikacija bila olakšana. 
Kontakt je ostvaren, pristigla je 
uskoro i karta, a onda je usledilo 
proučavanje, prečešljavanje interneta, 
raznih sajtova, traganje za trekovima 
i novim podacima. Zatim i jedna 
probna biciklistička vožnja, tek toliko 
da se uverim na koji granični prelaz 
da se ne uputim sa grupom, kada 
dođe vreme i kada svaki trenutak 
bude značajan. Nabavljena je i karta 
Rumunije za snalaženje u putu.  

I tako, dan po dan i grupa se 
sakupila, obezbeđen udoban minibus 
i u četvrtak, 4. avgusta, krenuli smo u 
noć. Treštala je Azra kada smo stigli 
do OMV-a u Vršcu i uverili se da je 
pao nivo usluge na ovim pumpama. 
Ili je Vršac bio izuzetak.  

U ponoć smo prelazili granicu 
na Vatinu, a onda Rumunija. Nisam 
bio više od deset godina, ali se odmah 
primećivala razlika. Dobri putevi, 
dobro obeleženi, nije kao u razvijenoj 
Evropi, ali red postoji. Bar u odnosu 
na ono što je nekad bilo. 

Noć je brzo prošla, a jutarnja 
svetlost obasjala je planinski masiv 
Retezata. Zec koga smo dugo jurili po 
uskom putu planinskih rumunskih 
sela uveseljavao nas je i dočaravao 
prisustvo divljine koju mo očekivali 
sa dečijom znatiželjom i 
pribojavanjem. Posle asfalta, 
prelazimo na makadam i posle 
nekoliko kilometara stižemo u 
planinarski kompleks „Carnic“, na 
1000 m nadmorske visine. To je 
početak našeg pešačenja. San nas je 
savladavao i nikome se nije išlo, ali 
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malo po malo izlazimo iz minibusa, 
spremamo stvari i polako krećemo. 
Ubrzo dolazimo do reke Pietrele uz 
koju ćemo se gotovo sve vreme 
penjati. Prvi utisak bio je očaravajući. 
Huk planinske reke, sa kaskadama i 
crvenim kamenjem, visoka zelena i 
zdrava četinarska šuma i jutarnji zraci 
sunca. Šta se više može poželeti na 
jednom ovakvom putu? Možda i u 
životu uopšte? Što smo se više 
penjali, staza je bila sve više 
planinarska, a šuma i voda sve lepša. 
Smenjuju se tepisi mahovine i 
mekanih iglica. Preko reke drveni 
mostovi. I tako do planinarskog doma 
Đencana (Cabana Gientiana), na 1700 
m. Sledilo je upoznavanje sa 
domarom, uz malo strepnje da li smo 
se dobro razumeli telefonom. Ipak, 
izvadio je cedulju na kojoj je zapisao 
Pančevo, Srbija, ali kad smo došli do 
finansija ispostavilo se da ne primaju 
evre. Nekako smo taj problem 
odložili za kasnije, a stvari smo 
ubacili u veliku spavaonu u 
potkrovlju u koju se ulazi 
stepenicama sa spoljne strane doma. 
Prebacili smo potrebne stvari u male 
rančeve, a onda krenuli dalje ka 
najvišem vrhu planine. Domar je 
gledao u sada već oblačno nebo, 
vrteo glavom i govorio „Griži, griži“ 
što je valjda značilo polako, oprezno. 
Staza se ubrzo pretvorila u kamenito 
korito snežnog potoka koje je sada 
bilo suvo i krivudalo u pojasevima 
bora krivulja. Zatim prvo jezero, pa 
kameniti deo prema grebenu, a nakon 
izlaska na greben, oblak je zaklonio 
vidik i mogli smo samo da nastavimo 
prateći markacije. Uspon je dugo 

trajao, a umor zbog neprospavane 
noći činio svoje. Zatim je usledio 
uspon po velikom kamenju i 
naslaganim stenama za koje smo se 
svi čudili kako su tako složene. 
Mislili smo da izlazimo na vrh, a 
onda je usledio spust, pa novi greben 
i uspon i uspon, dok se se oblaci 
povremeno razmicali, a veliko jezero 
pokazivalo sa naše desne strane. U 
dolini se videlo stado krava. 
Konačno, nakon šest sati uspona, 
izlazimo na vrh Peleaga, 2509 m, na 
kome se vijorila rumunska plavo-
žuto-crvena zastava. Za vreme od 
pola sata koliko smo proveli na vrhu, 
oblaci su se razmakli, sinulo sunce i 
sa svih strana ukazala nova jezera. 
Bili smo zaista srećni tih pola sata. U 
silasku, počela je kiša koja nas je 
pratila većim delom,a pred dolazak u 
planinarski dom je prestala, kada je 
bilo oko 18 časova. Suva presvlaka, 
večera i osveženje prijalo nam je i 
vratilo nam malo snage, dok smo 
glavobolju suzbijali što rakijom, što 
tabletama. U Dom su pristizali novi 
gosti, Nemci, Iranci, Španci, a Mađari 
su odlazili. Bivši pukovnik rumunske 
vojske, u pijanom stanju davio je sve 
živo, hvaleći rusku vojsku. Vlažnost 
je bila visoka, a komarci su pretili sa 
svake stabljike paprati. Mesec koji je 
obasjavao dolinu ispratio nas je na 
zasluženi san u koji smo brzo utonuli 
ne primetivši ko je ugasio svetlo u 
spavaoni. Svetlo na solarno 
napajanje. 

Subotnje jutro osvanulo je 
sunčano. Posle jutarnjeg sređivanja i 
rasprave ko je hrkao, dogovorili smo 
se da pauza za doručak bude u nižem 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 75  NOVEMBAR 2011  
 

P
ag

e6
8 

domu, Pietrele, koji se nalazi na 1460 
m, do koga nam je bilo potrebno 
manje od sat vremena. Dom je 
uslovniji od našeg i pripremaju i 
hranu, pa smo doručkovali po 
pristojnim cenama. Pristojnijim nego 
kod nas. Sunce koje je sve jače sijalo, 
prosto nas je omamljivalo i mnogi su 
poželeli da prosto ostanemo tu i 
uživamo u ovom prelepom ambijentu. 
Ipak, pogonski motori su uključeni i 
pundravci su poterali noge. A onda 
smo ušli u dolinu Stanišoara. 
Fantastična, brza, čista planinska 
reka, sa kaskadama, slapovima i 
brzacima, zaustavljala nas je svaki 
čas zbog fotografisanja. Uskoro 
pristižemo i grupu Rumuna iz 
omladinske škole koja takođe ide na 
uspon. Staza lepa za hodanje, lakša 
od jučerašnje ili mi se tako čini jer 
smo mnogo odmorniji u odnosu na 
prethodni dan. Povremeno nam u 
susret trče planinarski maratonci jer 
se tog dana održavala trka. Čudimo se 
kako lako trče po ipak kamenitoj 
stazi, nepredvidivoj za zglobove 
članaka. Onda jezero, pa drugo, pa 
treće i strmi uspon na greben na kome 
čekamo deo ekipe koji nije odoleo 
rashlađivanju nogu u hladnoj 
ledničkoj vodi. A na grebenu, 
neverovatan pogled na beskrajno 
prostranstvo zeleno-crnih četinara, 
planinskih venaca i kanjona, a na 
različitim visinama ukotvljena 
planinska jezera raznih boja, od 
modro plave do crno sive, u 
stenovitim sifonima.  

Pored nas grupa mladih Rumuna 
leži na travi kao i mi, upijajući ovaj 
božanski mir i pokušavajući da od 

viška napravi zalihe i ponese ih sa 
sobom za crne dane.  

Sa grebena nastavljamo ka vrhu 
Retezat, opet po krupnom kamenju, 
bez vegetacije i nakon još pola sata 
izlazimo na vrh. Puno je sveta na 
vrhu. Planinari Rumunije, uglavnom 
mladi, nešto policije i učiteljica sa 
đacima! Izvela decu na 2485 m! 
Razmišljajući čime ćemo da se 
hvalimo na fejsu i kaku ću sakriti te 
fotografije, misli mi prekida pogled 
na Vlastislava kome nije dobro. 
Nismo utvrdili poreklo mučnine, ali 
smo morali da se podelimo. Svi 
silazimo do prevoja, pazeći na njega i 
usput susrećući nove mase mladih 
Rumuna i Rumunki, raspoloženih za 
upoznavanje. Dovikujemo jedni 
drugima i smejemo se. Smeje se i 
Vlastislav. Dobro je. Deo grupe se 
vraća od grebena istim putem, a veći 
deo nastavlja dalje grebenom, prema 
trećem vrhu, Bukura (Bucura). Na 
pojedinim mestima, greben se dosta 
sužava, a pred završni uspon počinje i 
jaka strmina na kojoj treba biti 
oprezan, a posebno ukoliko se tuda 
silazi. Srećemo samo dvoje planinara 
na ovom delu, a otvaraju nam se i 
pogledi na nova jezera. Izlazimo na 
vrh na kome su dva planinara iz 
Moldavije. Sunce i dalje prži iako nas 
vetar rashlađuje. Nebo potpuno 
vedro, a vidik beskrajan. Pogled 
prikovan za daljinu i nikome se ne 
mrda.  

Moramo nazad sa ove gomile 
kamenja i preko sipara ponovo 
hvatamo greben dok nam Moldavac 
priča na ruskom kako ga je naučio 
odlično jer je kod njih program na 
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TV-u na ruskom jeziku. Sa leve 
strane dve doline, sa jezerima, a sa 
desne strane jedna dolina sa jezerima. 
Najveće od njih, Bukura, dominira 
svojom veličinom. Pored njega 
svetlucaju mnogobrojni šatori u 
raznim bojama. Kamp prepun mladih 
Rumuna koje masovno srećemo 
usput, sa velikim rančevima na 
leđima. Nema papirića i drugih 
otpadaka pored staze. U Dom stižemo 
oko 17 časova. Raspoloženi smo, 
veseli, sabiramo utiske. Ubrzo stiže i 
sumrak, pa noć. Vreme nam brzo 
prolazi. Previli smo i Mihajla koji se 
okliznuo umivajući se na potoku, 
razbivši nos i glavu. Pakujemo i 
Mišine stvari jer je povredio kolena i 
sutra može jedino bez tereta i sa 
štapovima polako da se spusti do 
autobusa. Niko ko nema rumunski 
novac (lej) ne može da kupi pivo. 

I nedeljno jutro osvanulo je 
sunčano. Pripremamo se, 
pozdravljamo i slikamo sa domarom 
koji sada već mora da primi evre. 
Kurs je nešto nepovoljniji za mene. 
Na majci nosi Če Gevaru, a na 
nogama žute čarape. Brine se o domu 
i okruženju kao dobar domaćin. 
Odlazimo.  

Dom Karnik ne poslužuje hranu, 
pa se odlučujemo za sopstvene zalihe. 
Presvlačimo se i polazimo. Sada nam 
je Rumunija vidljiva. Sela sa kućama 
odmah pored puta, bez trotoara. Puno 
crkava. Planinski masiv Retezata 
neprestano pored nas. Zaustavljamo 
se pored starog rimskog grada 
Ulpiana Traiana. Slično našim 
rimskim iskopinama. Vrelinu ne 
može da rashladi ni hladno piće. Evri 

se ni ovde ne primaju. 
U nastavku puta, odlazimo do 

Banje Herkulane na koju smo se 
odavno meračili. Prolazimo ponovo 
kroz Karansebeš i most preko 
Tamiša, a onda putem kroz klisuru 
Tamiša koji ovde izgleda kao 
planinska reka. Imam asocijaciju na 
losose.  

U Banji, gužva je ogromna. 
Kolone automobila na uskom putu 
kroz klisuru. Ovde već ima dosta 
otpada. Slično kao kod nas. Termalna 
voda nas ipak osvežava i ublažava 
nedostatak higijenskih uslova u 
planini, na koje smo navikli. Posle 
dva sata uživanja i sakupljanja u 
centru Banje, idemo dalje. Ponovo 
nas iznenađuje priroda Rumunije. 
Posle sela Božovići počinje klisura 
reke Miniš. Fantastična divlja klisura 
kroz koju vožnja ide sporo, kao da 
začarani nikada nećemo iz nje izaći. 
Nema ni automobila. Kratak odmor 
pored jezera akumulacije i restorana 
na putu koji je pun i iz koga trešti 
rumunski melos. Čim mi malo 
zaigramo, oni aplaudiraju i viču.  

Oravica, gradić sa uskim 
ulicama, sledeće je mesto koje 
pamtim u ovom planinskom kraju, 
tako blizu granici sa Srbijom. Uskoro 
napuštamo Rumuniju, zanimljivu 
zemlju šarenih boja i predivne 
prirode. Sada znamo da ćemo doći 
ponovo. 
 

Milan Glumac 
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VITOROG 

 
U četvrtak, 26og maja, krenuli 

smo za BiH, autoputem kroz 
Hrvatsku, do odvajanja za Banjaluku. 
U Šipovo smo stigli kasno, tek oko 
22h, gde nas je na ulasku, na 
benzinskoj pumpi sačekao domaćin 
Vuleta Milan, koji se od nas nije 
odvajao naredna tri dana. Pri samoj 
pomisli na Šipovo, čovek prvo 
pomisli na vešte građevince, jer dosta 
Šipovčana radi u Novom Sadu. Bilo 
nam je teško da zamislimo Šipovo, 
pre polaska, u najboljem slučaju par 
poluurušenih kamenih potleuša i 
udžerica, ovce, babe, tako nešto. 
Kako smo se grko prevarili. Vrlo je 
nezahvalan zadatak sada napisati 
nešto o svemu što smo videli. 
Krenuću s početka, hronološki, valjda 
je tako najmanja šansa da se okliznem 
u besmislene opise divlje prirode koja 
okružuje ovo malo mesto. Dakle, po 
prispeću u Šipovo, prateći 
Folksvagenov kombi koji nam je 
naredna dva dana bio putujuća kuća, 
po mrklom mraku, izašli smo na 
visoravan udaljenu oko 10km od 
Šipova, Dragnić podovi, gde se ispod 
jednog čupavog brda, Lunja glava 
(koje po mraku nismo videli), nalazi 
planinarski dom. Kuhinja, trpezarije, 
dve spavaće sobe sa krevetima na 
sprat, još jedna prostorija za spavanje 
u potkrovlju, čisto i uredno, topla 
voda, tuševi. Što bi Miša (Milan 
Breberina) rekao: "Planinarski dom A 
kategorije". Planira se proširenje 
doma, izgradnja zastakljene terase... 
vredan i preduzimljiv duh našeg 

domaćina prosto pleni - dom je u 
stvari ambulanta napravljena za 
žitelje okolnih sela, ali kako su, bogu 
hvala zdravi, verovatno zbog načina 
života i zdrave hrane, objekat je 
vremenom prestao da služi svrsi, te 
kako obično i biva u nas Srba, sve što 
je bilo u njemu je razvučeno po istim 
tim selima, koja su od njega trebala 
imati koristi. Međutim, kako su 
Vuleta i njegovi planinari iz Šipova, 
odlučili da od zgrade koja je krenula 
da kisne i trune, naprave dom 
(možete li da zamislite 
administrativnu borbu, potpuno 
obeshrabrujuća obijanja vrata 
opštine, moljakanje i slično), isti 
ljudi, koji su odneli vrata, prozore, 
peć, i drugi inventar, sve su uredno 
vraćali videvši da se zgradica kreči i 
obnavlja. Za mene lično, to je bio 
potpuni obrt - danas, svi planinari 
koji posete dom, u stvari su gosti svih 
ljudi koji žive u okolini. Dakle, 
izgradnja ove skromne kućice govori 
više o tim divnim ljudima, nego što bi 
se o njima zaista moglo i reći. 
Sledeće jutro je bilo po Mišinom 
ukusu, buđenje u 5 sati, polazak u 6. 
Izašavši pred dom, prvi put zaista 
vidimo gde smo. Pred nama pravo 
Lunja glava, svuda okolo nepregledne 
livade, iza doma, na par stotina 
metara odsečak iz kog kuljaju oblaci 
koje šalje vlaga Plivinih izvora. Uz 
dom, kostur nekdašnje škole, spaljene 
u ratu. Na bočnom zidu zjapi rupa od 
tenkovske granate, ima li smisla 
govoriti ko ju je ispalio, kad je svaki 
rat glup, da gluplji ne može biti. 
Idemo dalje. Dakle, dok Miša i čika 
Cvetin uživaju u ranom polasku, 
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Nemanja, Ljilja i Marko (svi 
Breberine), zevkaju i žmure. Sa nama 
je u kombiju, pored domaćina, i 
Ljuba Janković, stomatolog iz Novog 
Sada (mislim da se i njemu spavalo). 
Do podnožja Vitoroga se vozimo 
kroz Šipovo, do sela Šemanovac. 
Kombi kratko staje i neki stariji 
čovek nas poziva da u povratku 
svratimo na kafu. Kombi ide dalje i 
klati se i odskače po šumskom putu. 
Na delu koji se nalazi oko 4-5 km 
udaljen od Šemanovca, čekaju nas 
Milanovi sinovi. Grupa se odmah 
razbija na tri manje, i svaku vodi po 
jedan Vuleta. Opet smo zatečeni 
prirodom - četinarske šume (na 
žalost, zbog rata i neuredne seče, 
odnosno krađe, napadnuta 
Potkornjakom, protiv koga se 
godinama i sa uspehom šipovski 
šumari uporno bore), male livade, 
beli kamen, šetanje ni u jednom 
trenutku ne prestaje da bude 
zanimljivo: polako dobijamo visinu, 
prolazeći kroz četinarske šumarke, 
livade, čas gore čas dole po kršu. Na 
svakoj livadi vičem kako bih baš tu 
kampovao I pekao kobasičke, sve dok 
ne dođemo sledeće, još lepše. Vulete 
bez prestanka o istoriji, o prirodi, o 
ljudima, zaista pravo domaćinski, 
divni, vredni, zanimljivi, pravi ljudi. 
Uz dobijanje visine, napuštamo šumu 
i izlazimo na hrbat planine, posut 
travom I belim kršem. Vetar i sunce, 
pogled sve lepši, i nalazimo se ubrzo 
na Malom Vitorogu (1744m). U 
daljini, pravo ispred nas, i sam vrh ka 
kome smo se uputili, kao iz crtaća. 
Izgleda kao minjon, a do vrha vodi 
put koji u krugovima opasuje planinu. 

Iako smo na grebenu, staza ne 
prestaje da bude jednako zanimljiva, 
sve vreme skakućemo malo po stenju, 
pa po livadama, i opet gore-dole, sve 
do podnožja samog vrha, do koga 
smo išli tim kružnim, širokim putem. 
Poslednjih 200-300 visinskih metara 
je bio sve sam beličasti krš, pa 
Vitorog tu izgleda kao pravi 
"dvotisućnjak" (visok je 1906 m). 

Vrh Vitoroga je bio vojna baza 
u SFRJ, pa je sav izbušen tunelima 
koji se završavaju na sve strane tu po 
okolini, a svi su spojeni sa podrumom 
kuće koja se nalazi ispod vrha i koju 
smo još odavno spazili, kako smo se 
približavali. Ta kuća, kružni put i sam 
izgled vrha, sve su to motivi iz crtaća, 
eto tako to neobično sve izgleda. 
Kako je vrh ćelav, pogled ide daleko 
do nama nepoznatih vrhova, polja i 
sela, izuzev što mi je skrenuta pažnja 
da je "tamo" Glamočko polje (meni 
značajno jer je tu utepan Ivo Lola 
Ribar, pa sam o tom Glamočkom 
polju slušao celu osnovnu školu). Pri 
silasku, domaćini nas uvode u tunele 
(ledene tunele), i kuću koju sam 
spomenuo (njen podrum je sastavina 
brojnih tunela). 

Od mesta gde smo izašli iz 
kombija, do vrha, išli smo između 3 i 
4 sata. U povratku smo išli katetom, 
prečicom koja nas je vodila kroz 
krajolik isti kao onaj kroz koji smo 
prošli pri usponu, ali ovog puta je 
smena livada, ćuvika, prirodnih 
amfiteatara, vrtača, pentranja i 
silazaka po kamenitom tlu, bila još 
češća i još žešća, pa je i povratak bio 
takav da se odluka o kampovanju i 
pečenju kobasica preispitala još 
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tridesetak puta. Ljuba Janković, iako 
slabog srca, hrabro je ispenjao vrh u 
društvu Milana Vulete i Miše, pa je u 
povratku bio silno dobro raspoložen. 
U slobodno vreme gljivar, toliko nas 
je zarazio pričom da smo svi gledali u 
stranu ne bismo li smo koju ulovili. 
Njegovom zaslugom, pred spavanje 
smo dobili salatu od smrčaka, 
intenzivnog i neobičnog ukusa. 
Sećate li se, spomenuo sam da nas je 
pre uspona neki čiča zvao da u 
povratku dođemo na kafu? Marinko 
Marić i njegova žena (na žalost ne 
sećam se njenog imena), primili su 
nas u svoju skromnu kuću u 
Šemanovcima, i izbacili kafu, rakiju i 
pivo. Kreće priča, ide piće, a zatim na 
sto stižu, u količinama za 20ak ljudi, 
suvo meso, kajmak, sir, jagnjetina, 
prasetina, burek, proja, i kad smo već 
mislili da ćemo se ugušiti od silnog 
jela, svadbarski kupus, pa kolači. 
Kakva svadba, kakvi rođendani, 
slave, Marići su nas ugostili "da se 
pripoveda".  

Subota - turistički dan: izvori 
Plive, Janjske otoke, Jajce. 
Prezadovoljni jučerašnjom šetnjom, 
nismo mislili da će naredni dan 
ponuditi bilo šta lepše od Vitoroga. 
Opet greška! Odmah izjutra smo sišli 
dole u Šipovo, i sačekali naše 
novosađanke koje su spavale u 
Banjaluci. Ne gubi se vreme, i 
odlazimo do obližnjih izvora Plive. 
Pliva ističe na tri mesta, i obilazak 
sva tri traje oko sat vremena sa sve 
laganom šetnjom i stajanjima. Svaki 
od ova tri izvora je obilan, izdašan, i 
tu se izliva voda celokupnog masiva 
Vitoroga, jer je svuda kraški reljef. I 

samo ime reke ide od reči "pljeva", 
odnosno, šipovčani su tu nalazili 
plevu, korov, koja preostaje nakon 
žetve (čak stiže od dalekog 
Glamočkog polja), a koju kiša spere i 
vuče u podzemlje.  

Do svakog od ova tri izvora se 
ide uz tri bezimene reke koje čine 
Plivu, i svaka od njih je dugačka par 
stotina metara. Ne znam kako da vam 
opišem koliko tu ima vode, I koliko 
je ona brza, kolika je to sila i 
zapanjujuća čistoća, koliko ta voda 
peni pri nailasku na stenje, koliko 
nijansi zelene i plave vode, i to samo 
dok ne stignu do "sastanka", odnosno 
ušća tih triju reka. Od ušća pa 
nizvodno kojih 300 metara, uz obalu 
se nalazi 10ak velikih kamenih kuća, 
opasanih urednim vrtom i stazama. 
To je smeštaj za pecaroše - mušičare, 
koji ovde dolaze iz cele Evrope na 
"fly fishin'", odnosno mušičarenje, što 
je tehnika hvatanja pastrmke i 
lipljana. Baš na ovom mestu, održano 
je evropsko prvenstvo u fly fishin'", i 
šipovčani se mogu pohvaliti da u 
jednoj discipline imaju i evropskog 
prvaka. Na obalama onih triju reka, 
nalaze se vodenice, pa su naše 
domaćice tu kupile brašno "ispod 
točka", odnosno mleveno ispod 
mlinskog kamena. 

Idemo dalje - U samom Šipovu 
reka Janj utiče u Plivu, ali pre 
uticanja se obrušava niz jedno brdo, 
gde se celi Janj razliva po šumi u 
bezbroj vodopada, kaskada i 
potočića, teško zamislivo i teško 
opisivo. Ide se kroz šumu, a posvuda 
je voda koja juri ka Plivi. 

Silazimo nizbrdo, u najmanju 
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ruku impresionirani. Šipovo nastavlja 
da nam lupa šljage, I vuče nas za ruku 
da nam pokaže još - spuštamo se niz 
Janjske otoke, onako nogu pred nogu, 
i dolazimo do vodopada, što bi se 
reklo "debelog", visine 15ak metara, 
a vode kao na Dumbovu, ali puta 10 
miliona. OK, još smo na nogama, 
izvori Plive, Janjske otoke, vodopad, 
držimo se živi, iako smo zatečeni 
utiscima i od jučerašnjeg Vitoroga, 
ali i od ovog najluđeg dana, gde nam 
Vuleta i Šipovo lupaju elektrošokove 
("vodošokove").  

Nizvodno od narečenog 
vodopada, oko sto metara, Vuleta nas 
uvodi na stazicu pored puta i smeje 
se. Nama su čula već otupela od 
buke, jer smo celo jutro proveli pored 
divlje i zapenušane vode. Taman kad 
sam pomislio da je iznenađenjima 
kraj, imao sam šta videti: sva voda iz 
Janjskih otoka se na ovom mestu 
skuplja u jednu klisuru, i jurca pod 
oštrim uglom prema Plivi, lomeći se 
oko velikih mahovinom ogrnutih 
stena. Vode ovde ima toliko puno, i 
toliko jurca, toliko je bučna, da cela 
klisura izgleda kao da je u nju pao 
sneg. Ja sam samo zinuo i razrogačio 
oči, i pomislio da mene ovde neko 
zeza, ne ovo nisam video ni na slici, 
ni na filmu, Šipovo nam je ovde 
nabilo kapu na oči i reklo "ajd sad 
malo tišina".  

Nakon ovog obilaska, nanovo u 
kombi našeg neumornog domaćina, i 
odlazimo do obližnjeg Jajca, gde se 
ova naša Pliva u centru grada 
stropoštava niz epsko-partizanski 
vodopad pravo u Vrbas, koji dalje 
juri ka Banjaluci kroz zastrašujuću 

klisuru. Pred Banjalukom, na Vrbasu 
je održano svetsko prvenstvo u 
kajaku na brzim vodama. Ovde nas je 
zadesila velika pljuščina, pa smo 
utrčali u muzej AVNOJ-a, a sam 
grad, pravi stari turski grad, po 
nevremenu nismo mogli obilaziti. 

Na kraju, opet spavanje u domu 
pod Lunjom glavom i u nedelju 
povratak za Novi Sad. Ubitačna dva 
dana, toliko puno smo videli, a sve 
zahvaljujući, moram ga još jednom 
spomenuti, neverovatnom i 
gostoprimljivom čoveku i domaćinu 
iz Šipova, Vuleta Milanu. 

Evo i podataka o usponu na 
Vitorog: vođa puta: Milan Breberina, 
učesnici: Cvetin Ristanović, Ljuba 
Janković, Ljilja, Nemanja i Marko 
Breberina, u društvu tri Vulete, 
popeli smo Mali (1744m) i Veliki 
Vitorog (1906m), uz uspon oko 
1000m, šetnja je trajala oko 6 sati, 
približno, po prelepom i sunčanom 
danu. 
 

Marko Breberina 

 

JEDAN JESENJI IZLET 

 
Prošle nedelje smo bili na izletu 

u kraju u kome nikad pre nismo bili. 
Kad smo to rekli našim prijateljima, 
nisu mogli da se načude. “Pa mi smo 
mislili da nema brda u okolini 
Kalgarija gde vi niste bili!” Nije ni 
čudo, za ovih 10 godina koliko smo u 
Kalgariju obišli smo puno staza. 
Stenovite planine su nam blizu, kad je 
vedro jutro (i kad sam potpuno 
razbudjena) mogu ih videti na 
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horizontu kad idem na posao. Broj 
predjenih kilometara za ovih deset 
godina mi nije loš, ali broj napisanih 
tekstova  za to isto vreme je 
poražavajući. A još uvek mi u ušima 
odjekuju čika Cveletove reči – piši, 
sve piši i zapisuj.  

I tako smo u subotu ujutro 
krenuli Goran, Karči – Goranov drug 
iz srednje škole (svet je zaista mali), 
Ildika  - Karčijeva supruga i ja, 
glavnim auto putem na zapad prema 
Stenovitim planinama. Čim se krene 
tim putem u subotu ujutro, postaje se 
deo nepregledne metalne zmije koja 
se proteže preko 100km sve do 
Stenovitih planina. Automobili zuje i 
svi se žure da što pre stignu do 
prirode. Ako se sa tog puta skrene 
posle nekih 20-tak minuta i krene na 
jug, situacija se momentalno i 
drasticno menja. Čim se napusti auto 
put kazaljke na satu sporije kucaju, 
naš auto je jedino vozilo na putu, sve 
dokle pogled dopire. Okolo nas 
livade i breze. Listovi breza trepere 
na vetru i svetlucaju se na suncu. 
Početak je septembra ali je dan po 
temperaturi pravi letnji. 10 je sati a 
već je 20 stepeni. Verovatnoća da će 
početkom septembra u Kalgariju biti 
preko 20 stepeni je 50%. Ostalih 50% 
je verovatnoća da će padati sneg.  

Parkiramo kola, uzimamo 
rančeve i krećemo. Prva slika je 
tradicionalno zajedničko slikanje na 
početku staze. I na kraju staze uvek 
pravimo zajedničku sliku i po 
razlikama u širini osmeha pre i posle 
uvek možemo da procenimo koliko je 
bila teška staza. Put nas prvo vodi 
preko livade. Trava je jos uvek 

zelena, put kao da je nekom mašinom 
usečen, uzan je i moramo da hodamo 
kao manekeni – jedna noga ispred 
druge, nije lako. Sa livade se pruža 
divan pogled na okolna brda i 
planine. Još smo daleko od Stenovitih 
planina i planine nisu jako visoke. 
Prepoznajemo Moose Mountain i 
naziremo kućicu – osmatračnicu za 
šumske požare na vrhu. Pored kućice 
je helidrom, to se ne vidi, ali pamtimo 
to od prethodnog izleta pre nekoliko 
godina, kada smo sa vrha jurili dole 
kako bismo pobegli od kiše dok nas 
je pratilo cepanje oblaka pod 
grmljavinom. Ubrzo ulazimo u 
listopadnu sumu. Ja sam oduševljena, 
ovde su listopadne šume retkost. 
Lišće šapuće na vetru a tle je obraslo 
gustim rastinjem. Još se može naći 
poneki zaostali cvet, ali najviše ima 
precvetalog cveća koje se zove 
Fireweed. To je biljka visine do iznad 
kolena, sa vrlo atraktivnim i krupnim 
ljubičastim cvetovima. Sudeći po 
gustini cveća pre nekoliko nedelja tle 
u ovoj šumi je bilo ljubičasto, no sada 
je ova biljka vec precvetala i njeni 
listovi polako dobijaju crevnekasto 
žućkastu boju. Jesen je iza ćoška. 
Ubrzo dolazimo do obale reke. Obala 
je visoka, tako da reku posmatramo 
sa visine. Kao i svaka prava planinska 
reka, ni ona nije u svom najboljem 
izdanju u jesen. Leto je bilo suvo pa 
je reka vrlo plitka ali i dalje divne 
plave boje.  

Još malo pa put počinje da se 
penje. Izlazimo opet na livadu i 
nailazimo na rastinje koje ima listove 
velike kao tri moje šake. Možete 
zamisliti moje iznenadjenje i 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 75  NOVEMBAR 2011  
 

P
ag

e7
5 

ushićenje – tako velike listove nisam 
videla jos od Fruske gore! Odjednom 
prhnuše neke ptice. Uplasili smo 
divlje kokoške koje su se lepo 
odmarale baš na toj stazi. Zastajemo 
da se odmorimo. Još malo uspona i 
izlazimo na greben. Ulazimo u 
četinarsku sumu. Ovo nam je mnogo 
poznatije. Tlo je golo, nema rastinja, 
ali se zato na momente oseti opojan 
miris četinara i misli svima na 
momenat odlutaju nekoliko (desetina) 
godina unazad i nekoliko hiljada 
kilometara istočno – do onih davnih 
dana na Jadranskoj obali kad samo na 
trenutak osetiš miris četinara, jedan 
trenutak ali dovoljno da ga pamtiš za 
ceo zivot. Put silazi dole i uskoro 
čujemo žuborenje potoka. Sedamo 
pored potoka da uživamo u žuboru i 
tek tada postajemo svesni koliko je 
tiho na stazi i koliko je malo ljudi. Za 
ovih sat i po vremena videli smo ih 
samo troje. Naizmenično prolazimo 
kroz četinarsku i listopadnu šumu. 
Ponekad primetimo prelaz jer 
prelazimo preko livade ali ponekad i 
ne primetimo kad se šuma promenila. 
Samo odjednom shvatimo da je 
mnogo svetlije i zelenije i da breze i 
jaseni šuškaju. Tada pogledamo gore 
u nebo. Plavo. Ujednaceno plavo. Ni 
jednog oblaka. Kao da je neko prosuo 
flašicu plave boje i ona se 
ravnomerno razlila po platnu. 
Odjednom čujemo krckanje granja! 
Vrlo je glasno, to nije covek. Niko 
tada nista nije rekao ali dok smo se 
odmarali i pili kafu posle šetnje svi 
smo priznali da smo pomislili na istu 
stvar – medved! I odmah su nam 
svima kroz glavu prošli svi saveti 

koje slušamo ovih godina kako se 
ponašati u slucaju susreta sa 
medvedom. To ovde nije retkost, 
svakog leta i jeseni mnoge staze su 
zatvorene bas zbog pojave medveda u 
okolini. Onda smo malo bolje 
pogledali i videli da je nas “medved” 
mnogo veci od pravog medveda, da 
ima cetiri noge, da je belo smedje 
boje i ima broj 374 u uvetu. Da, nas 
medved je jedna od stotinu krava koje 
slobodno pasu po okolnim livadama 
(i eto ispostavilo se i šumama) u 
okolini.  

Izlet smo završili izležavajući se 
na livadi uz kafu koju smo skuvali na 
primus rešou u kuvalu kakvo su 
koristili kauboji. Kafa kod kuce nikad 
nije tako lepa.  

Veliki planinarski pozdrav iz 
Kalgarija.  
 

Jelena Poprzen 

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА 

СТРАЖИЛОВУ 

 
12.септембра 2011 године 

изгорео је Планинарски дом на 
Стражилову.Планинари и сви 
љубитељи природе остали без 
окрепљујуће фрушкогорске 
оазе.Само што је трајно решено 
питање снабдевања електричног 
енергијом а ускоро и водом са 
хидро мреже из подножја 
Стражилова стиже страшна 
„коб“.Надамо се да ће и из ових 
економских беспућа узлетети 
ФЕНИКС са коте 284м. 

Дали се она још назирала пре 
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почетка његове изградње 1962. 
Прочитајте следећи текст 
припремљен за Историју ПСД 
„Стражилово“ из Сремских 
Карловаца 
Планинарски дом „Чардак“ 1951-
1960. Планинарски дом 
„Стражилово“ (Хотел) 1951-
1952,1955-1960. Планинарски дом 
„Стражилово“ 1962-(2011!?) 

У самом уводу Извештаја о 
раду за 1960 годину  записано је :“ 
Рад Управног одбора одвијао се 
под изузтено тешким околностима. 
Кампања која се водила унатраг 
неколико година око планинарских 
објеката на Стражилову завршила 
се одузимањем Планинарског дома 
и Чардака и предајом ових објеката 
угоститељском предузећу „Турист“ 
из Сремских Карловаца.“ 

Да би се нашло решење 
проистекло из великог притиска 
друштвених структура Сремских 
Карловаца и Новога Сада, Управа 
је била вољна да уступи зграду 
Планинарског дома (Хотел п.а.) 
угоститељству, док би планинарска 
кућа „Чардак“ остала 
планинарском друштву.“ 

Затим следи“Крајем сезоне 
прошле године (1959 .) је одржан 
је састанак на Стражилову на коме 
су присутвовали: потпредседник 
Среског НО Лазар Крстић и 
секретар Жика Шљукић, 
претставник НОО Сремски 
Карловци  претседник 
Станисављев Милојко и 
потпредседник Славко Седер, 
представник „Војводине турист“ из 
Новога Сада, Апре Маћаш и Мита 

Теодоровић, од стране нашег 
друштва друг Лазар Маширевић и 
Димитрије Јанковић. На састанку 
је одлучено да се удуће године тј. 
1960 почне са зидањем 
планинарског дома; новац да се 
обезбеди од дотација Среза из 
фонда за унапређење туризма и 
побољшавања услова закоришћење 
годишњих одмора. До завршетка 
дома ,планинарско друштво водило 
би објекте, а по завршетку предало 
би исте угоститељској мрежи. Ми 
смо се са овим сложили и веровали 
да ће се то и остварити.“ 

Међутим ,почетком сезоне 
1960 године предузета је акција да 
се планинарски објкекти одмах 
одузму од планинарског друштва и 
предају угоститељској мрежи. О 
томе Упрва није била ни писмено 
ни усмено обавештена. 

Одржавани су састанци на 
којима се ово питање решавало, 
али представнци планинарског 
друштва нису позивани.О свему се, 
нажалост чуло са „улице“,или од 
„наших нових домаћина“ којима је 
шта више и дан предаје објеката 
био одређен. Вршен је и усмени 
притисак преко органа тржишне 
инспекције да се домови предају 
угоститељској мрежи. О свим 
овим, крајне немилим догађајима, 
управа је обавештавала надлежне 
планинарске форуме од 
покрајинских  па до републичких и 
савезниха посебно председника 
ПСС друга Кочу Јончића. Од њега 
„нажалост нисмо добили подршку 
какву је давао срески и 
покрајински планинарски савез.“- 
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истичу у извештају. 
 Априла 1960.године 

представници среског и 
општинског одбора другови 
Шљукић и Седер доносе уговор о 
предаји објеката. Они који су 
давали раније подршку сада су 
коаутори уговора Радивој Раданов 
испред покрајинске а Маслаћ Иван 
и Влалукин Сава испред среске 
планинарске организације су 
ставили пред свршен чина 
представнике Друштва ,Димитрија 
Јанковића, Владу Орбића и 
Радивоја Јованчића. Тако  стоји 
записано:“Објекти се требају 
предати 27 априла а уговор од 
стране Народног одбора среза 
захтева обезбеђење средстава за 
изградњу новог Дома“. Уговор је 
још и предвиђао да СНО исплати 
Планинарском друштву 
„Стражилово“ у Сремским 
Карловцима  износ од 24 милиона 
динара,стим да половина овога 
износа исплати у 1960 год. а другу 
половину у 1961 години, за 
уступљене објекте –Дома и 
Чардака на Стражилову. 

Уговором је било предвиђено 
да се друштву надокнади губитак 
због предаје објеката у 1960 год. 
као и коришћење инвентара у 
износу од 1.милион динара што 
друштву обезбеђује провођење 
програма и обавеза. Такође се НОС 
обавезује уговором да обезбеди 
довод воде иструје из својих 
средстава. Од стране Друштва било 
је потребно урадити пројекат и 
образовање одбора који би пратио 
и надгледао изградњу новог Дома. 

Своје обавезе  друштво је 
испунило:предало домове и 
целокупан инвентар на коришћење 
угоститељском предузећу, 
прибавило пројекат дома са којим 
су се сагласили председник и 
секретар НОСреза и образовало 
режијски одбор. Међутим од 
обавеза са друге стране до краја 
1960г није испуњено ништа.Остале 
су само обећања и уверавања да ће 
се средства обезбедити. Једна 
година је прошла а није се ништа 
учинило.Шта више ни 
угоститељско предузеће које је  
користило  инвентар друштва није  
давало одговоре који ће износ 
уплатити на име оштећења и 
коришћења.   

Овако исцрпно извештавање 
присутнима на скупштини 
проистекло је да се са проблемом 
упозна целокупна јавностод 
планинарске до друштвене. 

У оваквој атмосфери, управа 
се трудила да незапостави  
планинаране активности за текућу 
годину,који су били изузетно 
плодоносни од алпинистичке 
секције, скијаша, до оријентираца. 

Издвојићу још две дискусије 
које су се бавиле овом 
проблематиком ,пре последње речи 
проф.Јанковића, по питању настале 
ситуације са домовима.Морамо 
приметити да Радован Јованчић и 
Лазар Маширевића нису узимали 
реч на Скупштини. 

 Ковачевић Рада је изнео: 
Поново се истиче да су сви 
чланови били свесни да домови на 
Стражилову не могу бити само 
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планинарски, али планинари су 
ипак успели да обезбеде боравиште 
омладинцима и ђацима а и 
пријатне тренутке старијима.На 
рад  ових објеката  није било 
приговора па тражи да се 
правилније реши питање објеката 
јер су овим решењем оштећени не 
само планинари већ и сви 
омладинци и ђаци којима не прија 
кафански амбијент. 

Радивој Раданов испред ПС 
Војводине у својој дискусији је 
дотакао једним делом и ову 
проблематику иако је ,собзиром на 
своју улогу  у целом догађају 
морао дати много исцрпнији и 
адекватнији одговор на целокупне 
догађаје. Друг Раданов истиче:“ 
Стражилово је стварно добило 
шири друштвени и туристички 
карактер. Међутим туризам је хтео 
на брз начин да реши ово питање, 
али једнострано, посмтарајући 
проблем са туристичког 
гледишта.Ствар је за 3 године 
требало другачије припремити, али 
нема сумње да другови из среза( 
не)ће испунити своје обећање и 
омогућити подизање планинарског 
објекта на Стражилову. 

Проф.Димитрије Јанковић. 
Уверен да је дискусија при 

крају, осврће се на питање и 
отворене проблеме који постоје у 
друштву и који су у дискусији 
подвучени. 

Као што се из извештаја види, 
рад и живот друштва је врло 
озбиљно уздрман начином и 
ставом надлежних фактора по 
питању наших објеката на 

Стражилову и решење Стражилова 
као излетничког центра. Развој 
Стражилова је првенствено и 
најуже везан за рад нашега 
друштва и активност великог броја 
активиста наше организације. У 
трогодишњој борби да се сузбије 
тенденција карташког и бирташког 
развоја Стражилова, наше је 
друштво уложило много напора и 
енергије, а бранећи позиције 
планинарске организације, са 
жалошћу констатује, да се Савез 
Србије није довољно заложио, 
нити наше друштво у томе 
подржао.Несхватљиво је, да се у 
циљу туристичког развоја 
Стражилова елеминисала 
друштвена организација. 
Подржало се угоститељско 
предузеће које на овај проблем 
гледа само кроз призму добити, и 
што је најгоре-личних зарада. 
Осврт на живот већег дела 
омладине налази донекле и своје 
опрвадање, јер оваквом политиком 
ми упућујемо омладину  у кафане и 
локале који штетно утичу на 
формирање лика нашег омладинца. 

Туристички развој једног 
краја условљава пуно ангажовање 
свих друштвено-политичких и 
привредних организација. Њихов 
рад Туристичка организација треба 
да потпомогне и координира у 
једном циљу. Туризам се неможе 
једнострано развијати, а најмање 
овако, како се на Стражилову 
поступило.Наше је становиште 
било и остајемо данас на томе, да 
су на Стражилову потребни и 
туристичко-угоститељски објекти, 
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али се ничим не може првадати 
одузимање планинарских домова и 
давање угоститељском предузећу. 
Овим се не решава проблем развоја 
Стражилова, поготово посматрано 
са аспекта друштвеног развоја и 
живота у Карловцима. Због тога 
мислим да ће се испунити обавезе 
које су дали представници НО 
среза и да ће се ове године почети 
са изградњом планинарског дома. 
 

Борислав Стевановић  

 

ROMANIJA I TRESKAVICA 

 
8. oktobra 2009. grupa od 50 
planinara iz Novog Sada, Kikinde i 
Sombora stiže u ranim jutarnjim 
satima u selo Stajna podno Romanije. 
Na Palama nas je dočekao Radoje 
Vojvodić naš domaćin i presednik PD 
Romanija. Tu nam se priključuju tri 
vodiča Marko, Miloš i Peđa. Po 
dolasku smeštamo se u planinarski 
dom, potom sledi kratak predah za 
odmor i pripremu za polazak na 
uspon do Velike stijene. Krećemo u 
9.00 kako bi izbegli veliku vrućinu. 
Iako nismo spavali celu noć na uspon 
kreće 33 planinara. Krećemo stazom 
koja nije najbolje izmarkirana. Preko 
Novakovog vrela stižemo do 
Novakove njive gde se delimo u dve 
grupe od po 15 planinara i krećemo 
do Novakove pećine (1523 m). Za 
pećinu je vezano narodno predanje o 
hajduku Starina Novaku. Odavde se 
pruža lep pogled na okolne planine 
oko Sarajeva, Bjelašnicu, Trebević, 
Treskavic, Jahorinu a vidi se i 

Maglić, Bioč i sl. Potom se vračamao 
na Novakovu njivu gde pravimo 
pauzu za ručak i odmor. Sledi uspon 
na Veliku stenu (1611 m) i Zekovu 
ledenjaču. Usput obilazimo jamu - 
ponor Zvrk. Duboka je preko 100 m i 
može biti opasna u zimskom periodu. 
Neretko tu završi i poneka zverka. 
Nakon izlaska na Hotačko polje jedna 
grupa od 22 planinara kreće ka jami 
Zekova ledenjača do koje treba 20 
minuta hoda. Uz pomoć alpinističkog 
užeta se spuštamo prvo na prvi nivo a 
potom smo u potpunom mraku sišli u 
jednu veoma prostranu jamu punu 
leda. Po povratku na površinu uz 
suton spuštamo se prema domu na 
zaslužen odmor nakon 9 sati hoda. Da 
se nije desio nesrećni peh i lom noge 
Marice Stupar iz Kiknde sve bi bilo 
kao u bajci, a ovako... 
Drugog dana, 9.oktobra, grupa od 28 
planinara krećeu 7 sati preko Bistrika 
prema Trnovu i sela Turova na 
Treskavicu, po veoma lepom i toplom 
danu. Treskavica je najvša planina 
oko Sarajeva. Njen najviši vrh je 
Đokin toranj (2.086 m) sa koga vidici 
dosežu do Crne Gore i Jadranskog 
mora. Na samo par kilometara od 
Trnova nalazi se Rajski do (900 m) 
odakle se kreće markiranom stazom 
do Velikog jezera i dalje sve do 
najvišeg vrha ove lepe planine. U 
Trnovu nas čeka i Ognjen, naš vodič 
domaćin iz PD Treskavica. Nakon 
jedan sat hoda kroz lepu bukovu 
šumu stižemo do Sastavaka (1180 m) 
gde je planinarska kuća. Tu se malo 
okrepljujemo i nastavljamo dalje 
prema Velikom jezeru na 1550 m. 
Mesto je idealno za podizanje šatora. 
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Od domaćina, domara Tihomira 
Golijanina, saznajemo da se ovde 
priprema jedno kamp naselje. Već je 
bilo kasno da krenemo na Đokin 
toranj, pa odlučismo da svi krenemo 
do Velikog jezera. Nakon jedan sat i 
30 minuta laganog hoda izbijamo na 
plato oko Velikog jezera. Mnoge od 
na nas je omamila ogromna količina 
veoma sočnih borovnica tako da smo 
zaboravili na penjanje na okolne 
visove iznad jezera. Na planini 
Treskavici ima šest jezera glacijalnog 
porekla. Najviše je Bijelo (1697 m). 
Nas nekoliko sa domaćinima krećemo 
kojih stotinu metara više i dolazimo 
na uzvišenje odakle se vidi jezero 
Platno a oko nas se ređaju Nikoline 
stijene na jugu, na istoku Lupač 1800 
m, i Kragujevac a na zapadu, Veliki i 
Mali Ilijaš. Odmah ispod Ilijaša je 
Crna stijena. Na ovim visovima se 
pre 15 godina vodila borba između 
dve zaraćene vojske pa domaćini 
strahuju da tamo ima još zaostalih 
neeksplodiranih projektila. Šteta je 
velika što je tako lep deo prirode 
prosto od nas otrgnut. Opčinjeni 
lepotom prirode i slatkim plodovima 
krupnih borovnica ostadosmo i duže 
od predviđenog vremena pa smo 
morali pružiti korak kako bi se što pre 
spustili u Trnovo. Nakon silaska 
odlučili smo da krenemo autobusom 
do sela Turovi i da vidimo kazane 
reke Željeznice koja izvire ispod 
Treskavice. Planirali smo da 
posetimo i vodopad Skakvac ali je on 
presušio pa to ostavljamo za neko 
drugo vreme. Ova plahovita brza 
planinska reka izdubila je u kamenu, 
na putu do ušća u Bosnu, sebi 

neobično korito u narodu nazvano 
kazani. Vremena je bilo sve manje a 
lepoti nigde kraja pa smo se brzo 
morali vraćati nazad preko Sarajeva i 
Pala do našeg doma gde nam domar 
Nedjeljko i domaćin Radoje 
priremaju bogatu večeru koja se 
zaobići nije dala. Uz jagnjetinu sa 
ražnja dobro nam je došla i živa 
muzika pa je veselje moglo da potraje 
do ranih jutarnjih sati. 
U nedelju, 10.oktobra, osvanuo je 
dan sa kišom. Pakujemo stvari i 
krečemo put Iliđže i vrela reke Bosne. 
Nakon kraćeg zadržavanja, po ne baš 
lepom vremenu, krećemo ka Benbaši 
i Baščaršiji gde ostajemo do 14 
časova. Usput nam se pridružuje i 
Marica Stupar koju transpartujemo 
taksijem iz Koševske bolnice. 
Krećemo put Sokolca i zaustavljamo 
se u selu Sunbulovac (pre Mokrog) 
da posetimo pećinu Orlovaču. Ovo je 
najlpša pećina u Bosini i 
Hercegovini. Pećina obiluje 
pećinskim nakitom koralnog i 
aragonitnog tipa a ima dosta stubova 
od stalatita i stalagmita. Pre 16.000 
godina ovde je živeo pećinski 
medved a dans je ona stratište jednog 
od najugroženijih sisara Evrope 
slepog miša. Za posetioce je uređen 
samo mali deo u dužini od 600 m ali i 
to je bilo dovoljno da shvatimo kakve 
lepote se kriju u njoj. 
Nismo se popeli na Đokin toranj ali 
sasvim sigurno na Treskavicu se opet 
vraćamo. 
 

Zoran Marković 


