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Написао: 
ФИЛИП ОРОВИЧКИ 

ЗОВ БОБИЈЕ 
Зов детињства 

(поема) 
одломци из трећег и петог певања 

На крову Азбуковице након пет и по деценија, 
септембар 2011. 

 
 

Овде! 
У крилима твојим,  згоди се „Тајна прва“ 
након „Великог људског удеса“ и мрака, 

плачем уминух непребол и тугу 
мараму црну са главе скиде бака. 
Замукла фрула зовом опет гану 
огњиште судње дар озари мио 

прашњаве гусле и прозуклу песмарицу 
поново деда на крилима свијо. 

********************************** 
Одавде одох са зебње бременом 

држећи грчно дедину руку 
чобанче с торбом шареном 

у нову да крочи животну луку. 
Одох на школског звона зов 

слова да учим да будем узоран ков. 
Фротуна живота судила ми главом 

његовога дотако се дна, 
плутао сам „Медузиним сплавом“ 

Содоме и Гоморе нагледао се сна. 
Сад у јесен благодатну своју 

омамљиву гледам сву красоту твоју. 
Било ми буди сећања сени 

о колиби сненој и жарком лету 
о стаду што стиже пре јесени 

У Максиће да причу о чуду плету. 
Причу о јагањцу што беше посебан сој 
с кићанком о врату и капи француској. 

****************************** 
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пролеће 2013. посете Бобији унука са родитељима 

 
Година мину као у сну лаком 

збрајајући дане у надању жељном 
опет да се винем свом „Парнасу“ плахом 

с унуцима драгим и зорињим зраком. 
Ђурђевдански освит бисером се краси 

„Доброј Води“ призваше их гласи 
прадедовског еха на измаку 
да окрепе душу на уранку. 

Поклоном дичним срце ми гануше 
чедне руке што га уручише, 

дар животу насушну потребу 
дигох крчаг поклоних се небу. 

******************************* 
Затрављене стазе прадедова 

животи нови ревно пропустише 
захвалу моју скромну 

за благодат Оцу узвисише 
 

 
 
 

 

У теби Бобијо родна ја немам 
Лауру, Мину, Ану Сњегину..... 
али оне у теби здушно живе 

С Кћерима Зевсовима. 
 

И било где и када затекне ме „Тајна последња“ 
Док тело  буде опет прахом се творило 

Обличје твоје над  мном ће бдити 
Док не постане равна зелена 

Ил плоча сива којом ће нараштај стопити 
Име ти дично неће з а б о р а в о м снити. 

- крај - 
 
 
Бобија - планина у западном делу Србије 1272 мнв. Припада масиву Соколских планина. Име 
долази по бобијама, местима распростањеним у Далмацији и Лици где су се сахрањивали 
умрли па су давнашњи досељеници на ове просторе по њима назвали будући да сама личи  на 
свежу хумку. Користе се и називи Торничка Бобија и Оровичка Планина. 
„Добра вода“ један је од многобројних најпознатији извор на Бобији на 1200 мнв. 
„Максићи“ заселак села Горња Оровица. 
„Азбуковица“ административно подручје општине Љубовија некадашњи именовани срез 
Азбуковачки. 
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ПРОМИНЕНЦИЈА ПЛАНИНСКОГ ВРХА 
 

У књизи Планински врхови у Србији (Планинарски савез Војводине 2012.) дата је дефиниција 
планинског врха:  
Планински врх је индивидуалисан, односно има релативну висину којом се визуелно -
морфолошки истиче у односу на терен. Виши је од 500 метара надморске висине. 
Могу само констатовати да оваква дефиниција није довољна уколико желимо прецизно, на 
основу уједначених критеријума сачинити коначан списак врхова у Србији. 
Спискови планинских врхова се у свету састављају већ више од 100 година. Проблем при 
састављању оваквих спискова представља критеријум који неку коту квалификује за уношење 
у списак. Да ли је Јужни врх Монт Евереста други по висини врх света? Како егзактно одредити 
критеријум на основу којег ћемо саставити списак планинских врхова у Србији? Како врхове 
груписати и на основу једноставних математички дефинисаних правила сврстати их у групе 
које називамо планином? 
 

Појам проминенције 
Проминенција (lat. prominentia):  истакнутост, знатност, величина. 
Проминенција је термин који у географији описује истакнутост планинског врха у односу на 
околни терен. Она се дефинише као разлика између висине врха и висине највише тачке 
у подножју са које се почиње успон на виши врх. Другим речима, проминенција или 
истакнутост је вертикално растојање између планинског врха и најниже изохипсе која га 
окружује и притом не обухвата виши врх. Истакнутост врха или проминенција је минимална 
висина пењања до врха на било који начин од вишег врха или од нивоа мора ако нема вишег 
врха на копну које окружује врх. Најнижа тачка пењања са вишег врха је седло.  
Сродан појам проминенцији који се често користи је релативна висина, с тим што је релативна 
висина дефинисана као вертикално растојање од подножја до врха. Таква дефиниција 
релативне висине нам није од користи за потребе прецизног одређивања појма планинског 
врха, пре свега због нејасно одређеног појма подножје. 
Проминенција се може описати као уздизање врха у односу на околни терен. То је лако 
разумети ако замислимо да можемо подићи и спустити ниво мора по вољи. На одређеној 
надморској висини сваки врх би постао највиша тачка на сопственом острву. Висинска разлика 
између те надморске висине и врха је проминенција врха. 
Врхови са ниском проминенцијом су најчешће споредни врхови или безначајни независни 
врхови. Врхови са високом проминенцијом имају тенденцију да буду највише тачке и 
предуслов да, уколико нису 
заравњени или покривени високом 
вегетацијом, буду добри видиковци 
чак иако су можда сасвим осредње 
висине. Проминенција обезбеђује 
објективан систем оцењивања за 
субјективни квалитет.  
Проминенција Монт Евереста (8848 
м) је 8848 м. К2 је други по висини 
врх света (8611 м) и његова 
проминенција је 4017 м. Јужни врх 
Монт Евереста (8749 м) Његова 
проминенција је 10 м, стога га не 
сматрамо посебним планинским 
врхом.  
 
 
 
 
Графички приказ проминенције 
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На приказаном острву изохипсама је 
представљен рељеф. Врх висине 207 м има 
проминенцију 207 м. Врх висок 125 м има 
проминенцију од 65 м (125 – 60 = 65), а врх 
висок 84 м има проминенцију од 44 м. 
У планинарској литератури се може срести и 
термин ултра проминентан. Термин се 
према опште прихваћеном начелу 
прихваћеном од УИАА (Светско удружење 
планинарских организација - Union 
Internationale des Associations d'Alpinisme)  
односи на врхове чија је проминенција већа 
од 1500 метара. У свету постоји око 1515 
таквих врхова. Термин ултра дугујемо 
геонаучнику Стивену Фрају (Stephen Fry), 
који је током проучавања проминенције 

врхова у држави Вашингтон 1980-тих успоставио израз “ultra major mountain” (ултра већа 
планина), а односио се на врхове са најмање 5.000 ст (1.524 м) проминенције.  
Планинарска јавност у Србији углавном познаје листу од 14 највиших врхова света, сви имају 
висину изнад 8000 метара. Ево како изгледа листа 14 највиших врхова када се у обзир узме 
проминенција: 

Врх висина проминенција матични 
врх 

1 Мт. Еверест  (Непал/Кина) 8848 8848 - 

2 Аконкагва (Аргентина) 6962 6962 - 

3 Мт. Мек Кинли/Денали (Аљаска САД) 6194 6138 Аконкагва 

4 Килиманџаро (Танзанија) 5895 5885 Еверест 

5 Кристобал Колон (Колумбија)  5700 5509 Аконкагва 

6 Мт. Логан (Канада) 5959 5250 Денали 

7 Оризаба (Мексико) 5636 4922 Мт.Логан 

8 Винсон (Антарктик) 4892 4892 - 

9 Карстенсова пирамида/Џаја (Нова Гвинеја) 4884 4884 - 

10 Елбрус (Русија) 5642 4741 Еверест 

11 Мон Блан (Италија/Француска) 4808 4695 Еверест 

12 Дамаванд (Иран) 5610 4667 Еверест 

13 Кључевскаја Сопка (Русија) 4750 4649 Еверест 

14 Нанга Парбат (Пакистан) 8125 4608 Еверест 

Поређења ради, Миџор висок 2170 м има проминенцију 1480 м, Боботов кук висок  2522 има 
проминенцију од 1477 м, Ђеравица (2656 м) је проминентна 1023 м, а Бистра (Шар планина) 
висока 2658 м има проминенцију од свега 233 м иако је највиши врх Косова и Метохије и 
Србије. 
 

Матични или родитељски врх 
Важан термин у разумевању проблематике проминенције и решавању проблема прецизног 
одређивања појма планине је појам матичног или родитељског врха. Посматрани 
независни врх је са вишим матичним врхом повезан седлом и окружен изохипсом. 
Изохиса обухвата посматрани независни врх и бар један виши (матични) врх.  
Појам матичног врха нам је од користи када желимо планине посматрати као групе блиских и 
сродних независних врхова. Матични врх за све врхове Фрушке горе је Црвени чот (538 м), 
матични врх за све независне врхове Копаоника је Панчићев врх (2016 м) итд. 
Даљом разрадом појма матичног врха можемо увести појмове матичног врха првог, другог и 
вишег реда.  
На слици је приказано острво са врховима. Ако посматрамо врх 450 м и изохипсе које га 
окружују  можемо закључити  да је  за њега  матични врх  првог реда  врх  950 м.  Матични  врх  
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другог реда је врх 1050 м, а матични врх трећег реда је врх 1150 м. Истовремено, врх 1150 м је 
матични врх првог реда за врх 750 м. Према томе појам првог, другог и сваког наредног реда је 
релативан и односи се само на посматрани врх. 

Можемо констатовати да је матични врх за, на пример, Шаторицу (1750 м, Копаоник) матични 
врх првог реда Панчићев врх (2016 м), али су матични врхови вишег реда Мон Блан и Еверест.  
Највиши врхови на континентима и острвима немају матични врх, њих окружује море и ни 
једним седлом нису повезани са вишим врхом. Ово не важи за Европу која са Азијом чини 
јединствено копно и за Северну и Јужну Америку који су спојени земљоузом. Највиши врхови 
морем окружених копнених целина су заправо матични врхови највишег реда. 
Према горе наведеној дефиницији  матични врх за 
Мон Блан је заправо Монт Еверест. Превој преко 
којег су ова два врха повезана је у близини језера 
Оњега у северозападној Русији на 113 м нв. 
Проминенција Мек Кинлија (6194 м) је 6138 м. 
Његов матични врх је Аконкагва са којом је 
повезан седлом на 56 м у Никарагви (осим ако се 
не користи Панамски канал, то је спорно). 
Појам матичног или родитељског врха носи у себи 
проблем смислености одређивања матичног врха 
уколико је матични врх веома удаљен. На пример, 
ако се неки врх налази у Европи у близини мора и 
окружен низијом, његов матични врх може бити 
Еверест  (горе   наведено   седло   висине   113 м).  

                                                                                                              Графички приказ појмова проминенције, 
                                                                                                            превоја и матичног (родитељског) врха 
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Седло између тог врха и Евереста биће на већој висини од седла између тог врха и на пример 
Мон Блана. Тако географски близак виши врх не мора аутоматски постати и матични. 
Изоловани врхови су са вишим врховима повезани седлима која је понекад тешко одредити 
без специјализованих рачунарских апликација. За планинаре такви односи имају занемарљив 
значај. 
 

Дефинисање појма независног врха и подврха у Србији помоћу проминенције 
У САД чувена листа четрнаестица (врхови виши од 14000 стопа / 4268 м)  користи тачку 
прекида од 300 стопа /91 м. У Великој Британији су на листи Alan Dawson – Marilyn пописани 
сви врхови чија је проминенција П ›150 м. Листа John-a и Anne Nuttall  The Mountains of England 
and Wales користи границу  проминенције од 15 м (око 50 стопа). Можда би посебну пажњу 
требало обратити на чињеницу да је УИАА одредила проминенцију од 30 метара као најнижу 
вредност за независан врх. Врхови који имају мању проминенцију називају се подврх.  
Код нас у Србији нисмо усагласили ставове по овом питању. Пред нама планинарима је 
озбиљан задатак да ово питање решимо пре свега у циљу реалнијег вредновања резултата у 
планинарском спорту. Да ли су свих девет кота на Руднику  које су више од 1000 метара 
засебни врхови? Банетов врх висок 1089 м има проминенцију од око 10 метара, а од највишег 
врха удаљен је 900 метара. Два врха Радана (1408 м) имају исту висину, проминенција је 
обострано око 20 метара.  
На планинама са изразитом осном симетријом (Велики крш, Сува планина, Стара планина, 
Фрушка гора и друге планине) често се нижу коте са релативно малом проминенцијом. Они су 
понекад као видиковци планинарима интересантни, често је визура са њих јединствена, 
непоновљива. Зато те коте вреди третирати као посебне врхове, уколико је хоризонтално 
растојање међу њима веће.  
Изохипса од 500 метара обухвата и Павласов и Исин чот што значи да је проминенција Исиног 
чота око 20 метара. Фрушкогорски врх Плетена анта (500 м) је од вишег врха познатог као ТВ 
торањ (516 м) удаљен 1080 м у правцу истока и има промоненцију 20 метара. Ове две коте 
посетиоцима нуде различит доживљај исте планине, ТВ торањ је врх на којем се налазе 
објекти угоститељства и телекомуникација, посећен је и без густе вегетације док је Плетена 
анта тиха и у густом шумом обрасла. Два амбијента и два врха. 
Ако су засебни врхови, онда, да ли су све три чуке истоименог врха Старе планине (Три чуке 
1933 м) такође засебни врхови? Проминенција између другог и трећег врха је око 20 метара 
(нису унети у списак Планински врхови у Србији аутора Иса Планића).  
Други по висини врх Копаоника је Вучак (1936 м). Око 1240 метара јужно на гребену Караман 
налази се атрактивни споредни врх висок 1904 м згодан за паузу и осматрање околине. 
Његова проминенција је негде око 5 метара. Где ћемо поставити границу? И да ли ћемо 
уводити додатне критеријуме?   
Главни врх Великог крша (1148 м) и други по висини врх (кота 1093 м) међусобно су удаљени 
900 метара. Кота 1093 м има проминенцију од 23 м. И поред мале проминенције наведена кота 
има потребну атрактивност те  би је могли сматрати посебним врхом.  
Кота 1236 м је други по висини врх Гребен планине. Од Бежаништа (1136 м) је удаљена  1450 
м у правцу југоистока. Проминенција је свега 36 метара, али је врх по свему заслужио да се 
третира као независтан.  
Предлажем да се размисли о доњој граници вредности проминенције за независни врх у 
Србији од П›30 м, доњој граници вредности за подврх П›10 м. Додатни критеријум можемо 
увести код подврхова са П›10 м који се налазе на растојању већем од 500 м од матичног врха. 
У том случају подврх можемо сматрати независним врхом. На тај начин би мање истакнути 
подврхови на дугим гребенима били унети у списак независних врхова пре свега због својих 
потенцијала да буду добри видиковци. 
 

Проминенција, матични врх и дефинисање појма планине у Србији 
Појам матичног или родитељског врха у Србији треба посматрати и одредити тако да врхови 
за матичне врхове првог или вишег реда имају највиши врх планине на којој се налазе (Старе 
планине, Копаоника, Фрушке горе...). На такав начин се врхови групишу у целине које називамо 
планине и планинске групе. 
Проминенцију   матичног   и   највишег   врха   планине   можемо   искористити   за   прецизније 
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одређивање статуса планине. Према УИАА назив планина може имати масив чији највиши 
врх има проминенцију не мању од 300 метара. 
За планинаре је од већег значаја питање који врх припада којој планини од питања где је 
граница планине. Планину за планинаре можемо посматрати и као скуп планинских врхова. 
Код Вршачких планина, Фрушке горе, Цера, Авале и других изолованих, јасно омеђених 
планина, најчешће на дну и ободу Панонског басена, не постоји дилема који врх припада којој 
планини.  
Осим проблема припадности планинског врха одређеној планини можемо препознати и 
проблем статуса сложених узвишења. Планином се по дефиницији сматра сложено узвишење 
које се издиже изнад околног терена и њени врхови имају  надморску висину изнад 500 метара. 
Питање је колико се планина мора издизати изнад околног терена да би свој статус 
заслужила? Проминенција највишег и матичног врха сложеног узвишења нам може помоћи да 
успоставимо уједначени критеријум који ће важити на простору Србије.   
У планинским пределима Србије, ситуација у вези одређивања статуса посебне планине није 
увек најјаснија. За посебну планину се понекад сматрају сложена узвишења која су тај статус 
стекла услед разлога који се не могу назвати егзактним.  
Сложена узвишења статус планине по некад добијају на основу једностраног сагледавања 
ситуације од стране локалног становништва. Није толики проблем када неку планину називамо 
са два имена, у зависности од тога са које стране прилазимо. Већи је проблем када локално 
становништво један недовољно индивидуалисан део (нпр. секундарни гребен) назива 
посебном планином.  
Примера планина са ниском проминенцијом и проблематичним статусом има заиста много. 
Навешћу Озрен и Девицу. Највиши врх Озрена је Лесковик висок 1174 м, а Девице  Чапљинац 
висок 1187 м. Раздваја их седло високо 943 м. Озрен (Лесковик) је у односу на Девицу 
(Чапљинац) проминентан 131 метар. Становништво Алексинца при томе планину чији је 
највиши врх Лесковик називају само Лесковик, док је та иста планина на већини географских 
карата обележена називом Озрен. Озрен је назив којег користе становници Соко бање. 
Сувобор (866 м) и Рајац (847 м) су једна планина па ипак неки Рајац сматрају посебном 
целином. Рајац је у односу на Сувобор проминентан 67 метара, то је недовољна висинска 
разлика да би Рајац посебном планином сматрали.  
Планине Маљен (Краљев сто 1104 м) и Сувобор (Сувобор 866 м) раздвојене су седлом висине 
од 680 метара. Проминенција Сувобора у односу на Маљен износи 186 м. 
Планине Рожањ (Велики врх 902 м) и Буковик (Букова пољана 894 м) раздвојене су седлом 
високим 603 м. Проминенција Буковика је 291 м.  
Планине Златибор (Торник 1496 м) и Будеч (1207 м) раздваја седло висине 1155 м . 
Проминенција Будеча је 152 м. 
Мајдан планина, Равна планина и Петрова гора су делови Радана (Шопот 1408 м) у ужем 
смислу. Соколовица, Арбанашка планина и Проломска планина су делови Радана у ширем 
смислу. Проминенција Арбанашке планине (Вијогор 1128 м) у односу на матичну Радан 
планину износи свега 78 метара. Проминенција Проломске планине (Соколов вис 1370 м) у 
односу на Радан износи 200 метара. Соколовица (Радуловац 1050 м) је према Радану 
(Арбанашкој планини као делу Радана) проминентна свега 170 м. Равну планину (1258 м) са 
проминенцијом од 28 метара свакако сматрамо делом Радана. Исто је и са Мајдан планином 
(Вратница Јоковића 1096 м), овај део Радана има проминенцију од свега 16 м. Проминенција 
нам у многоме помаже да се на једноставан начин и правично одредимо приликом 
разматрања питања самосталности појединих делова Радана.  
Приликом одређивања најмање вредности проминенције највишег врха планине као услова за 
стицање статуса планине морамо узети у обзир став УИАА (300 м као минимална вредност 
проминенције највишег врха планине), али и размотрити наше локалне специфичности. 
Уситњеност рељефних облика и традиција у Србији нам налаже да добро размислимо коју 
вредност одредити за референтну како би одлука била сврсисходна и прихваћена. Можда је 
вредност од 150 метара за наше услове примерена.  
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                                 Из историје планинарства 
 

КОНГРЕС САВЕЗА ПЛАНИНАРСКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ  1930. ГОДИНЕ 
 

21. и 22. новембра 1930. заседао је у Београду 4. Редовни конгрес Савеза планинарских 
друштава Југославије, који је сазвала Савезна управа, којом је током 1930. године руководило 
Друштво планинара у Босни и Херцеговини са седиштем у Сарајеву. Дневни ред конгреса је 
био: 
1. Отварање Скупштине и избор двојице оверача записника 
2. Овера мандата представника 
3. Извештај Савезне управе о раду 1929/30. 
4. Промена правила 
5. Предлози 
6. Подела апсолуторија Савезној управи 
7. Избор нове Савезне управе 
8. Евентуалије 
Дан пре одржавања главног заседања, 21. новембра одржана je претконференција изасланика 
планинарских друштава на којој је расправљано о свим тачкама дневног реда, створени 
закљуци и као такви су на сутрашњем конгресу и прихваћени. 
Конгресу су присуствовали представници Словенског планинског друштва Максо Хорватин и 
др Сењор; од Хрватског планинарског друштва др Златко Пребег; од Српског планинског 
друштва инг. Стојан Недељковић, др Христић, др Јосип Подградски и г. Бернард; од друштва 
планинара у Босни и Херецговини г. Тројер (уједно и секретар Савеза); од планинског друштва 
„Фрушка гора“ др Игњат Павлас и Гаја Грачанин; од хрватског друштва „Рунолист“ Јосип Дошек 
и Милан Шорш. Надаље су присуствовали конгресу у име Министарства трговине и индустрије 
др Ћирил Жижек, шеф одсека за туризам и Селимир Кустудић, референт одсека за туризам, у 
име Министарства саобраћаја инспектор г. Цугмус. Претконференцији председавао је 
потпредседник г. др Игњат Павлас, а конгресу потпредсеник г. инг Станоје Недељковић. 
Рад савезне управе је врло исцрпно изнео у 15 тачака савезни секертар г. Тројер који 
првенствено обрађује закључке и директиве прошлог конгреса у Новом Саду. Од важних 
закључака треба споменути: На позив савезне управе одржане су пролетос две конференције 
изасланика друштава у Београду, које су биле сазване поводом тога, што нису одобрене 
измене савезних правила прихваћене у Новом Саду и што је укинута погодност железнице за 
планинаре кад путују појединачно. На тим конференцијама делегати су се сложили у неким 
изменама административне природе у савезним правилима и предложили их као допуну тих 
правила. Међутим, је савезној управи Министарство трговине и индустрије доставило решење. 
Министарства унутрашњих дела, којом то министарство усваја напомене Министарства 
трговине и индустрије, које се  односе на одобрење правила Савеза. Те напомене се састоје у 
подели делокруга планинарских друштава по бановинама, надаље се подружнице друштава 
могу оснивати само на подручју оне бановине, где је седиште  основне организације (савезна 
друштва) при чему треба имати у виду финансијска средства Савеза. Те напомене послала је 
савезна управа савезним друштвима са примедбом, да изграде своје предлоге, па је ставила 
промена правила на дневни ред конгреса. 
Приликом пролећних конференција изасланика била је и посета г. министра саобраћаја и 
трговине и индустрије по питању жељезничких повластица за групе од 3 лица, па је у том 
погледу израђена и образложена представка на г. министру саобраћаја. То питање још није 
решено али се савез нада скором решењу. Уједно су изасланици планинарских друштава 
интервенисали код г. помоћника министра просвете по питању дозвола за учлањење ђака 
средњих школа у планинарска друштва. 
Надаље се у извештају савезне управе износи кратак реферат о конгресу Асоцијације 
словенских туристичких друштава одржаном 24 - 28. 09 1930. у Прагу, где су наш савез 
заступали изасланици г. Пасарић и Максо Хорватин, и о конгресу Федерације алпинистичких 
друштава одржаном од 5 - 7. 10 1930. у Закопанима, где није нико од савезне управе 
присуствовао, па је наш савез заступао пољак Бр. Романишчин. 
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Савезна управа предузела је кораке, како би планинарска друштва добила одређени број 
деоница „Путника“,  да тако учествује у раду тога друштва, али је та акција остала без успеха, 
јер нема расположивих деоница. 
Затим се у извештају још спомиње настојање Савеза о ослобођењу плаћања пореза и приреза 
за планинарска друштва, о планинарској номенклатури, о градњи планинарских кућа и хотела, 
и коначно даје кратко освртање на рад појединих планинарских друштава и њихово бројчано 
стање. 
По томе броји: 
Словенско планинско друштво у Љубљани                                              11.032 чланова 
Хрватско планинарско друштво у Загребу                                     8.600 
Хрватско друштво планинара „Рунолист“                                        858 
„Фрушка гора“ планинско друштво у Новом Саду                                    1.905 
Српско планинско друштво у Београду                                     1.050 
Друштво планинара у Босни и Херецеговини у Сарајеву                                   1.300 
Укупно у савезу учлањено                                      24.745 чланова 
 

Са овим је завршен извештај савезне управе. 
У тачки дневног реда који се односи на промену правила, установили су да по Министарству 
трговине и индустрије предложене напомене тако битне и далекосежне  да их овај конгрес у 
кратком времену свога заседања не би могао темељно претрести, па се даје у задатак 
Хрватском и Словенском друштву да заједнички изда нацрте правила тражећи решење са 
надлежним министарством. У погледу погодности путовања железницом закључено је да се 
мора наставити разговор са Министарством саобраћаја да се члановима савезних 
планинарских друштава да погодност у смислу 50% цене карте у железници и државним 
бродовима када путују у групама од најмање 3 лица, без обзира на број километара.  
У Савез су примљена следећа планинарска друштва: Туристовски клуб „Скала“ у Љубљани; 
Хрватски туристички клуб „Сљеме“ у Загребу; „Космос“ друштво за заштиту природе и чување 
народног здравља у Сарајеву; Друштво планинара „Романија“ у Сарајеву. 
Закључено је да треба наставити акцију код Министарства просвете ради дозволе учлањења 
ђака средњих школа у планинарска друштва, и да друштва међусобно приређују заједничке 
излете и одрже међусобна предавања ради што бољег упознавања крајева. 
Предходни сазив Савезне управе је разрешен а изабрана нова са председником др Фран 
Томинчеком као председником, подпредсеницима Јосипом Пасарићем и Станојем 
Недељковићем, док је секретар Максо Хорватин. Седиште Савеза у наредној години је у 
Љубљани. 
На овај начин Конгрес је завршио рад, а даље дружење уз позване госте, представнике 
надлежних министрастава и представнике штампе настављено је на вечери коју је приредило 
гостољубиво „Српско планинско друштво “ као домаћин. 

 

ЛЕТО ’75 
2.део 

 

15. Слет планинарских друштава железничара Југославије одржао се од 04. до 07. јула на 
Змајевцу (Фрушка гора). Поред бројних планинарских такмичарских дисциплина одржало се и 
оријентационо такмичењу које су карловчани искористили да још једном опробају своје умеће 
са картом и бусолом. Лепо време и добро постављена стаза, били су довољан стимуланс да 
се попну на победничка постоља. Прво место припало је Дућак Јосипу, Дућак Ђури и 
Кузмановић Миленку, други су Ђорђе Вуковић, Борислав Стевановић и Никола Ећомовић, а 
треће место је припало Петру Саламану, Стеви Вунићу и Петру Јанковићу. Четврта 
такмичарсkа екипа у саставу Радивој Ковачевић, Јосип Матуски и Споменка Гајић морала је 
због повреде једног члана одустати.  
Трећи одлазак карловчана на Копоаник на традиционално такмичење поводом Дана рудара 
Србије био је и најуспешнији. 3. августа код планинарског дома „Олга Дедијер“ на победничко 
постоље су се попели Јосип Дућак, Борислав Стевановић и Миленко Кузмановић.   
Још  једно  појединачно  такмичење,  али  овога  пута  у суседној  Мађарској на  међунардоном 
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„Етвеш Лоранд купу“ који се одржао у околини Будимпеште 9. и 10. августа. Учесници Предраг 
Затезало са богатим међународним искуством и Јосип Дућак коме је ово био интернационални 
деби. Зато су се одлучили за наступање „Б“ категорији у којој је стартовало преко 400 учесника 
из Мађарске, Бугарске, Велике Британије, Аустрије, Румуније и Немачке у не мање захтевним 
стазама од оне у најјачој „А“ групи. За два дана пређено је 16км ваздушне линије и оствaрен 
пласман на 40. место (Јосип Дућак) и 62. (Предраг Затезало). 
 

13-14.09 Стражиловски куп СТРАЖИЛОВСКИ КУП 75 
Најпре се учесници такмичења упознавају са правилима за екипно такмичење која су у односу 
на прошлу годину на један начин „осавремењена“ јер екипе на старту добијају карте (1:50000) 
са уцртаним контролним тачкама, а победник је она екипа која пронађе највише контролних 
тачака за најкраће време. Старт је у 9 часова испред Планинарског дома на Стражилову. 
За појединачно такмичење, које ће се одржати у недељу 14. 09. 1975, заинтересовани 
такмичари су се морали, по први пут у Србији, упознати са Правилником за појединачно 
такмичење који је усклађен са Правилником ИОФ-а, које је организатор приложио уз позив. 
Контролне тачке биће уцртане. С’ обизиром да је закључење пријава било 12. 09. када ће 
организатор извући стартне листе, остављена је и могућност за накнадне пријаве и на сам дан 
такмичења до 7,30 часова. А до старта сте морали пратити маркирану стазу дo планинарског 
дома за који вам је требало 15 минута хода. Такмичари су стартовали у временским 
размацима од 2 минута са нултим временом у 8,00 најпре А, затим Б па тек у 9 часова 
пионирске категорије. Укратко је дат и опис терена за који се каже да је шумовит, местимично 
зарастао, са надморском висином од 150 до 400 метара. 
На екипном такмичењу је наступило свега 10 екипа, изразито мање него прошле године, од 
којих је 8 ушло у пласман, две   су дисквалификоване.  
Појединачно такмичење је одржано у недељу 14. 09. 1975 г. , како је најављено у допису, у три 
категорије. За такмичење су биле припремљене специјалне карте издања 1975. г. У четири 
боје, размере 1:20000, са изохипсама на сваких 10 метара. Такмичари су на контролним  
тачкама сами печатирали и перфорирали поља на контролним картонима који је био 
одштампан на левој страни карте. Од опреме је била обавезна једино бусола, а пласман је 
одређен на основу броја пронађених КТ и времена проласка стазе. Карте, Правилник и 
одвијање појединачног такмичења одговарали су нормама ИОФ-а, што значи да нема сметњи 
да такмичење убудуће постане међународно. Укупно је наступило 28 такмичара (од тога двоје 
ван конкуренције). 
Председник такмичарске комисије дипл. Инг. Затезало Предраг је захвалио свим учесницима и 
позвао их на наредни Стражиловски куп који ће се одржати 11 и 12. Септебра 1975 са истим 
програмом као и ово такмичење. 
Недељу дана по Стражиловском купу, 21. септембра, одржан је Меморијал Радивоја 
Симоновића, који су овога пута пратиле мали број учесника и проблеми на такмичарској стази. 
Карта ВГИ 1:50000/20м. Стандардна прва постава ПСД “Стражилово“ пласирала се на треће 
место иза панчевачког Јеленка и новосадског Железничара. Истога дана, али на теренима 
Стражилова поновљено је оријентационо такмичење за Првенство Војводине у категорији 
пионира и  омладинаца. 
Такмичења за Првенство Србије нису имале такву привлачност за карловчане као нека друга 
јер су их са једне стране често пратиле организационо-техничке потешкоће а са друге уставне 
промене у земљи су омогућавале да на Савезно такмичење увек директно наступе три 
прволасиране екипе са првенства Покрајине. Ове године 27 - 28. 09. за републичко првенство 
изабран је Копаоник, па је одлазак чланова ПСД „Стражилово“ био масован. Сви учесници, сем 
вође пута су узели учешће на такмичењу како у чланској тако омладинској и пиониркој 
категорији. Чланови су освојили 3. и 7. место а омладинци 2. и 4. место. 
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ОЛИМП 
 

1958. године, двадесеточлана група војвођанских планинара одлази на трон бога Зевса-
Олимп. Новосађане је предводио Драгољуб  Остојић, а карловчане Радивој Ковачевић. Поред 
њега ту се нашло и још  девет чланова ПСД  „Стражилово“  из Сремских Карловаца. 
На овај излет могли су поћи сви чланови планинарске организације који испуњавају следеће 
услове: 

- Да су чланови планинарске организације најмање 2 (две) године, што доказују чланском 
књижицом. 

- Да су већ искусни планинари и да имају најмање два врха преко 1.500 метара. 
- Да благовремено поднесу документа овом Савезу ради вађења пасоша и визирања код 

Грчке амбасаде. 
Сваки члан поред пријаве из свога друштва да поднесе и следећа документа: 
1. Потврду јавног тужиоца да није под истрагом. 
2. Два (2) упитника читко попуњена и три фотографије  за пасош. 
3. Мушкарци подносе и потврду од војног референта да са те стране немају никакавих сметњи 
због одласка у иностранство. 
4. Да приложе 2.500 динара на име вађења пасоша. 
Трошкови путовања у Грчку износе око 22.000 динара у коју цену је урачунато: 

- Пут од Новога Сада до Атине и назад брзим возом, трошкови пасоша и грчке визе, а 
осим тога сваки учесник ће у Грчкој положити и 120 драхми на име трошкова 
преноћишта у планинарском дому, преноса пртљага од Литохорна до Олимпа и назад и 
боравишне таксе за шаторе у Атини и Катеринији. Наиме, сем у Солуну и на Олимпу тј. у 
Атини спава се под шаторима који се носе из Југославије. 

Америчким војним џиповима (у 
близини је била њихова војна 
база), пребачени смо до 
подножја, одакле полазимо у 
подне, предвођени 
председницом планинарског 
друштва из Солуна. 
На два магарца, које су са собом 
довели грчки водичи, 
натоварени су руксаци и 
шатори. 
На трећини успона долази до 
скретања са стазе која је водила 
ка Дому и заустављају се код 
једне стене где их затиче ноћ. 
У  једном моменту виде ватрице 
у даљини и сете се шта може 
бити: да су то два Грка са 
магарцима стали  и запалили ватру. 
Угледавши светлост у даљини, којим су сигнализирали водичи, успевају да се домогну стазе и 
Дома уз „бауљање и ногама и рукама“ 
Спавање у Дому на фоснама. Устајање у 5,00; успон; силазак много тежи на Скалу. 
Небојша Илић по силаску на стазу, а угледавши Дом одваја се од групе и покушава да 
пречицом стигне раније; наилази на глечер кога у почетку није видео, па тек онда види да нема 
пута, наставља скоро пузећи при чему долази до наглог клизања, пада и ударца колена, чује 
гласове, види групу, али не може проћи због непромостивог понора на кога је наишао; спушта 
се надоле до стена које су се утапале у глечер; на ногама је имао плитке ципеле са 
крампонима, не гојзерице (које је пред пут убацио познати карловачки шустер Марић), а они су 
се при успону  истрошили. 
Са стене на којој се зауставио да се одмори покушава да скочи на глечер, оклизне се, пада низ 
глечер, али је успео да се ухвати за веће камење од морена. 
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Наставља да пузи, неправилно 
постављајући ноге, па поново 
долази до клизања, очајничког 
хватања рукама за камење, па од 
камена до камена се постепено 
пребацује, сав у шоку, до Дома. 
жедан добија скувану супу; после 
стиже група која није знали за ову 
драму и рекоше „и ти си дошао 
пре нас“,  јер га нису уочили на 
његовом „пречкању“. 
Неколико дана су провели  у 
купању на пешчаним плажама 
Литохори, али највеће 
изненађење грцима је било што је 
Небојша био са девојком Љиљом, 

заједно се купали и што је носио модерне купаће гаће; они га дрмусају реагујући и 
упозоравајући на изглед и понашање.  
Рибари их часте сарделама на граделама уз малвазију и мастику; заиграли уз бузуки са 
јединим туристима -  старијим брачним паровима из Немачке и Енглеске. 
У Солуну добијају дипломе за успон, одушевљени радњама препуних фармерица, ролки, 
јакница, а на корзоу изненађени када виде да одвојено шетају девојке са родитељима а 
младићи посебно. 
Наредне године узвратна посета три члана планинарског друштва из Солуна Сремским 
Карловцима, где су обишли Музеј, Саборну цркву и Стражилово. 
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Стаза за Триглав 
 

У времену до успеха хималајске експедиције и успона југословена на Монт Еверест, у српској 
штампи мало се писало о планинарству, за разлику од хрватског и словеначког тиска. У жељи 
да привуче што већи број војвођана у планинарску организацију, наш велики планинар Радивој 
Ковачевић, а овога пута и као новинар новосадског Дневника  је након успона карловачких и 
новосадских планинара на Кров Југославије, 21 - 24. август 1975г., објавио леп чланак са мало 
наглашенијих насловом, који ће изазвати бројне полемике у планинарским круговина 
Војводине. 
Прочитајте: 

СТАЗА ЗА ХРАБРЕ И ИЗДРЖЉИВЕ 
Од 50 планинара који су кренули на Триглав, на врх се попело само 19 
Попети се на највишу тачку Југославије није ни мало лако, нити сигурно. Пут на Триглав - висок 
2863 метра - представља и за искусне словеначке планинаре велики корак, а за равничаре -
подвиг. 
На такав један подвиг одлучило се 50 планинара из Сремских Карловаца и Новога Сада, од 
којих је само њих 19 успело да се домогне крова Југославије. 
После ноћи проведене у аутобусу на путу до Бохињског језера, војвођански планинари су у 
петак ујутру кренули из Старе Фужине пут планинарског дома „Планика“. Како је за успон до 
под сам Триглав изaбрaна једна од најнеповољнијих и најтежих стаза – за један дан морали су 
да савладају висину од готово 2000 метара –с амо они са добром кондицијом стигли су до овог 
дома, а половина је остала под Водниковом дому – 600 метара ниже. 
На несрећу изабрали  смо најтежи прилаз и то нам се осветило, јер су на  пут пошли људи без 
довољно кондиције и нису били спремни за овако тежак подухват – истиче председник 
Планинарског друштва „Стражилово“, искусни алпиниста Јосип Матуски. – Нисмо могли ни 
другу ноћ да спавамо у постељи, јер су планинарски домови били препуни, па смо је провели 
на клупама. Све се то одразило на кондицију. Међутим, задовољни смо што нас је и 
деветнасет изашло на врх Триглава и што је цео овај подухват, са тако великом и шароликом, 
и по годинама и физичкој спремности, групом прошао без тежих последица. Упале мишића и 
жуљеви ће се лако заборавити, а други пут ћемо лакшим путем и са бољом кондицијом. 
Иначе сам успон до под сам врх планине није изузeтно опасан, али део од Малог до Великог 
Триглава је доста рискантан и догодило се да су на тој деоници три члана одустала. 
Успон на Триглава је зацело подвиг за храбре и спремне планинаре – истиче Јосип Матуски. 
За неколико дана на страницама „Дневник“-а појављује се виђење а поводом настале 
полемике о успеху карловачких и новосадских планинара, да ли Триглав тражи надпросечну 
кондицију, једног од најстаријих и најискуснијих новосадских планинара Теодора Адрејевића: 
“Не само Триглав, већ и за успон на сваку нашу високу планину потребна је одговарајућа 
психичка и физичка спремност (воља да се успон изврши и добра кондиција). Да успон на 
Триглав представља веома озбиљан подухват, потврђује и чињеница да се на једној 
тродневној тури, рецимо из долине Тренте, преко врха Триглава у долину Врата - Мојстрана 
изгуби у тежини 2-3 килограма, тачно онолико колико би у тежини изгубио један фудбалски ас 
када би три дана узастопце играо првенствене утакмице. Треба знати и то да се на висини од 
преко 2500 метара, услед све јачег физичког напора и разређености ваздуха, крвни притисак 
од нормале пење и до 200м/мХГ, а пулс и до 160 удара у минуту, што је равно напорном 
тренингу, па и такмичењу врхунских спортиста. То доказује да се у организму збивају 
физиолошки процеси који, наравно, много не сметају добро тренираном и на висину 
прилагођеном организму. Код већине наших Карловчана и Новосађана није било ни једног ни 
другог, па се зато догодило да од 50 планинара само 19 успело да освоји највиши врх 
Југославије. Ипак има случајева успона на Триглав који свакако спада у област феномена. То 
је успон 88-годишње Енглескиње, мис Копленд која је уз помоћ нашег познатог алпинисте Јоже  
Чопа 1958. Године освојила Триглав. 
Па  и наш великан планинарства др Радивој Симоновић имао је изузетну кондицију када је пре 
рата у својој 78 години могао живахно да се пење по највишим врховима Дурмитора и 
Проклетија. 
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Вођа ове групе планинара 
Матуски сасвим правилно 
је уочио грешке у 
организовању и 
планирању овог похода и 
лепо је то од њега што је 
јавно признао. Убедљиву 
оцену о узроцима 
неуспеха дао је Рада 
Ковачевић и ја се никако 
не бих могао сложити са 
Илијом Петровићем из 
Змајева који каже да је 
Триглав „изванредан 
домаћин свим 
поштоваоцима природе“. 
Петровић свакако није 
имао прилике да види не 
мали број планинара, и то 
добрих, који су због 
исцрпљености, запаљења 
мишића, или висинске 
болести били принуђени 
да одустану од даљег 
кретања. 
Тачно је да се на врху 
Триглава могу видети 
читаве породице са 
дечацима и девојчицама. 
Али то су већином 
словеначке породице из 
ближих места које готово 
сваке суботе и недеље 
одлазе у планине на 
висине од преко 1500 и 
2000 метара, што 

представља солидну кондицију и прилагођеност на висину. 1953. године сам имао прилику да 
у планинарској кући код Триглавских језера упознам једног Словенца од 130 килограма који тек 
што је са женом и троје мале деце сишао са Триглава. Изненађен, упитао сам га зар му није 
тешко. Још више сам се изненадио његовом одговору. “Нич. Ово ми је 17 успон за две године, 
па чак носим и најмлађе дете на леђима када се замори“. Према томе за словеначке 
планинаре из Старе Фужине или Мојстране успон на врх Триглава је не много напоран излет. 
За нас који живимо на надморсој висини од 80 метара и 700 километара удаљени од Триглава 
тај успон је, ако не подвиг, оно поход који се мора веома озбиљно схватити и реално оценити. 
Организација похода у високе планине, а нарочито техника кретања, морају бити такви да 
учесници са задовољством и без икаквих последица постигну циљ. Само такав став и 
понашање планинарских руководилаца и водича омогућиће да људе привучемо планини a 
„поштоваоци“ без довољно кондиције нека се задовоље успонима на ниже врхове. 
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Поводом 150. година од првог успона: 

Прича о Матерхорну и Едварду Вимперу 
                                                    Други део 

 

13. јула 1865. године трка за најнедоступнији врх у Алпима је била на врхунцу. Матерхорн је 
мирно стајао обасјан сунцем, док му се из правца Зермата приближавала седмочлана екипа. У 
њој су били најпознатији планинари Енглеске тога доба:  Едвард Вимпер,  лорд Даглас и Чарлс 
Хадсон, млади алпиниста Хадоу и три искусна водича - Мишел Кроз и старији и млађи 
Таугвалдер (отац и син). Са јужне стране, из правца Бруја, врху је прилазила италијанска 
експедиција предвођена локалним водичем Жан Антоан Карелом. Обе групе су биле убеђене у 
успех, питање је било ко ће бити први. 
Вимперова група je кренула рано ујутро и без потешкоћа око поднева стигла до висине од око 
3300 метара. Ту су решили да преноће,  јер нису знали да ли ће успети да нађу повољно место 
за камп на већој висини. Успон је ишао без икаквих проблема, чак су били пријатно изненађени 
што су делови који су из Зермата изгледали готово недоступни били толико лаки да су могли 
по њима и трчати. Водичи Кроз и млађи Таугвалдер су били знатижељни и отишли су да 
истраже даљу руту да виде шта их чека сутрадан. Остали чланови експедиције су провели 
време уживајући у околини, сунчајући се, правећи скице и спремајући камп за преноћиште. 
Кроз и Таугвалдер су се вратили са јако повољним вестима, да је пут много лакши него што 
изгледа. 
Охрабрени тим вестима сви су вече провели пријатно,  не сумњајући у исход успона, једино их 
је бринуло, да ли ће до врха стићи пре италијанске екипе. 

Сутрадан, чим је свануло 
наставили су успон без већих 
напора и тек око 11 сати су наишли 
на мало захтевнији технички део. 
Током успона сви су добро 
напредовали, осим Хадоуа. Његово 
неискуство у пењању по стени је 
дошло до изражаја и скоро за сваки 
корак Кроз је морао да му помаже. 
Други проблем, додуше прикривен, 
који је допринео даљем развоју 
догађаја, је био тај што група није 
имала званичног вођу. Била је 
састављена на брзину, неколико 
дана раније, од људи који се скоро 
нису ни познавали, а камоли 
планинарили заједно. Дагласу, 
Хадоу и Хадсону је ово био први 

покушај успона на Матерхорн;  Вимперу девети. По Вимперовим речима група је скупљена 
услед стицаја околности, а не планирања. Главни циљ је био стићи први на врх, а присуство 
италијанске експедиције, која је већ кренула на успон, само је повећавало притисак на групу. 
Вимпер је прихватио присуство неискусног Хадоуа који је био у друштву Чарлса Хадсона, јер је 
то био једини начин да се групи придружи Мишел Кроз, искусан водич и Вимперов пријатељ, 
који је био ангажован од стране Хадсона. Вимпер и Хадсон су знали да успон две мале 
британске експедиције не би могао озбиљно угрозити планове Италијана да се први домогну 
врха, осим  ако удруже снаге имали би неке шансе за успех. Иако се данас у текстовима о 
успону наводи да је Вимпер био вођа групе, у стварности улогу вође су прећутно делили 
Хадсон и Вимпер као најискуснији, али нико није званично преузео одговорност за експедицију. 
То је све довело до тога да је од три ужета које су понета на успон, једно било потпуно 
неадекватно, док је лорд Даглас оставио у својој соби добро уже које је имао на располагању. 
У недостатку лидера нико није сматрао да је одговоран за опрему и тако је и дошло до 
пропуста који ће бити кључан за трагедију која се десила. 
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Све време успона мисли су им биле окренуте Италијанима који су из Бруја кренули још 11. 
јула. 
Неколико пута неко је дигао лажну узбуну мислећи да су угледали људе на врху. ”Што смо 
били вишље на планини, узбуђење је расло. Нећемо ваљда бити побеђени у задњем 
тренутку?” питао се Вимпер. 
Карел и Италијани нису журили. Карел је сумњао да ће Вимпер успети да нађе водиче и није 
веровао да је успон из правца Зермата могућ, тако да се није много бринуо. 12. јула дочекала 
их је киша и суснежица што им је успорило напредовање, али ни тог судбоносног 14. Јула  
Карел није кренуо на успон све до 6 ујутро. Карел је, може се рећи, мало потценио свог 
противника и то га је скупо коштало. 
У један сат и четрдесет минута на врх су заједно 
ступили Кроз и Вимпер. На врху нису видели 
заставу, знак који се у то време користио да 
означи да је врх освојен, али пре него што су се 
препустили слављу отишли су до јужног дела 
врха да се увере да нема никаквих трагова. На 
врху није било ничега осим нетакнутог снега – 
победили су Италијане! Вимперова срећа је била 
потпуна, после осам неуспешних покушаја, стајао 
је на врху Матерхорна, као први човек коме је то 
пошло за руком. Са врха Матерхорна се пружао 
предиван поглед на околне планине све до Мон 
Блана и на ливаде далеко доле у подножју.  
На око 400 метара испод њих угледали су ситне 
фигуре - италијанску експедицију. Покушавали су 
да им скрену пажњу викањем, али пошто им није 
успело, почели су да на њих бацају снег и 
камење. Када су их Италијани угледали, застали 
су и после краћег времена су почели да се 
спуштају прихвативши пораз. Док је стајао на 
врху, Вимпер је помислио на Карела; обојица су 
имали исти сан, Матерхорн им није био само 
изазов већ опсесија. Иако га је Карел изиграо, 
Вимпер је према њему у тренутку тријумфа осетио 
сажаљење и сам је касније рекао да је жалио што Карел није заједно са њим стајао на врху. 
Вимперова група је, верујући у успех, на успон понела једну шипку од шатора, али се 
испоставило да нико није имао заставу. Проблем је решен тако што је Кроз скинуо кошуљу и 
завезао је на постављену шипку. На врху Матерхорна се коначно завиорила застава! Заставу 
су видели у Зермату и целој долини, а у Брују су погрешно закључили да ју је поставила 
италијанска експедиција и почели су да припремају велико славље. Доживели су огромно 
разочарење кад се Карелова група сутрадан вратила поражена и тужна. 
После око сат времена проведених на врху Матерхорна, уживајући у погледу који нико пре њих 
није доживео, почели су припреме за силазак. Хадсон и Вимпер су се договорили око 
редоследа: 
Кроз први, за њим Хадоу (како би му Кроз помагао), Хадсон, лорд Даглас, отац и син 
Таугвалдер и Вимпер. Било је речи и о томе да би током преласка најопаснијег дела било 
добро и да вежу уже за стену као додатно осигурање, али опет због нејасноће око вође групе 
нико није преузео одговорност да се то заиста и уради. Пре почетка силаска неко се сетио да 
нису оставили исписана имена на врху па је Вимпер остао да то уради и док је био готов 
остали су већ почели да се спуштају. Кад су стигли до најтежег дела Вимпер је приметио да 
уже није везано за стену, али како њему самом оно није било неопходно (највише су мислили 
да би уже било потребно због Хадоуа) није ништа рекао. Оно што следи Вимпера ће 
прогањати током целог живота. У тренутку непажње један планинар се оклизнуо, уже је пукло и 
четири човека су изгубила животе! Овим се ”велика срећа у моменту претворила у тугу, а смех 
у жалост”. Почетак колоне је био делимично заклоњен  стеном од  Вимперовог погледа  али по 
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ономе што је могао да види и чује закључио је да се десило следеће: Кроз је спустио цепин да 
би помогао Хадоу око једне деонице и био му је још веома близу кад је Хадоу покушао да нађе 
бољи ослонац, али се оклизнуо и пао и при том срушио Кроза који је викнуо што је осталима 
био знак да се осигурају на стени. Кроз и Хадоу су за собом повукли Хадсона и Дагласа. 
Вимпер је осетио трзај, за моменат је помислио да је све у реду и да су зауставили пад, али је 
у истом тренутку притисак на ужету попустио и четири планинара су полетела низ литицу 
дубоку око 1000м. Вимперу је одмах било јасно да им нема спаса. Уже је пукло и Матерхорн је 
однео своје прве жртве – водича Кроза и енглеске алпинисте Хадсона, лорда Дагласа и 
Хадоуа. Вимпер је у неверици погледао уже и са ужасом схватио да је то њихово најслабије, 
резервно уже, које је требало да се користи само ако би неким случајем осталу добру ужад 
морали да оставе постављене на стени. Вимпер је видео да на ужету нема никаквих 
претходних оштећења и пошто му је било јасно да ће бити питања око трагедије, спаковао га је 
у ранац. Таугвалдерови су били скамењени и следећих пола сата нису могли да се помере па 
је Вимпер помислио да се и њима ближи крај, али је некако успео да их наговори да наставе 
спуштање. Напредовали су јако споро и Вимпер је после рекао да је за сваки корак мислио да 

им је последњи, јер су водичи били јако 
уплашени и несигурни. 
Током спуштања ухватила их је ноћ и 
провели су шест сати на веома узаној 
стени, да би чим је свануло наставили ка 
Зермату. Вимпер је у хотел ушао видно 
потресен и на упитни поглед власника 
хотела само је рекао: 
”Таугвалдерови и ја смо се вратили.” 
Власнику хотела је све било јасно и вест о 
трагедији се убрзо проширила целим 
Зерматом. 
Сутрадан је Вимпер организовао потрагу 
за телима настрадалих – сви су знали да 
нико није могао преживети такав пад. На 
дну литице на Матерхорн глечеру нашли 
су изубијана и скоро потпуно нага тела 
Кроза, Хадсона и Хадоуа. Пад је био 
толико силовит да им је покидао сву одећу. 

Тело лорда Дагласа није никада пронађено, само су нађени неки делови његове одеће. 
Несрећни планинари су сахрањени у Зермату. 
”Матерхорн се показао као тежак непријатељ. Дуго је одолевао и донео је много потешкоћа. 
Кад је коначно побеђен, са лакоћом какву нико није очекивао, као немилосрдан непријатељ, 
побеђен али не и уништен, страшно се осветио.” - рекао је Вимпер у својој књизи. 
За то време у Брују, Карел окупља нову мању групу и поново креће на успон на Матерхорн 
опет са италијанске стране. Уз њега су на успону били отац Гарет (свештеник и алпиниста који 
је већ покушавао успон на Матерхорн) и још двојица италијанских водича. Карел је 18. јула 
испунио свој животни сан и попео се на Матерхорн. Био је то други успон на Матерхорн; први 
са италијанске стране. Планина која је одолевала покушајима пет година је 1865. године била 
освојена два пута у року од 4 дана, из два различита правца. Али, вест о новом успону није 
умањила интересовање јавности за трагедију. 
Чим се чуло за трагедију поставило се питање о томе како и зашто је уже пукло и почеле су 
гласине да је уже пресечено како би се остатак групе спасао. 19. јула је из Женеве послат 
изасланик да утврди шта се десило, а два дана касније Зермат је отворио своју сопствену 
истрагу током које је Вимпер дао своје виђење догађаја и дао на увид уже са места несреће на 
коме се јасно видело да је уже пукло, да није пресечено. То није у потпуности задовољило 
јавност и остало је питање зашто је најслабије и неадекватно уже било коришћено за 
навезивање; из немара и непажње или намерно? Гласине и сумњичања нису престајала и 
Вимпер је као одговор на све то написао писмо објављено у листу Тајмс у коме је објаснио 
догађаје тог кобног дана. 
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После повратка у Лондон, Вимпер је још дуго био у жижи интересовања. Због угледа и 
планинарског искуства који су имале жртве ове трагедије, планинарска несрећа на Матерхорну 
је шокирала Британску јавност као ни једна планинарска несрећа до тада и означила је крај 
златног доба алпинизма. Интересовање за планинарење се смањује. Постојали су предлози, 
чак је и краљица Викторија разматрала ту могућност, да се уведе забрана бављења овим 
опасним спортом, до чега на срећу није дошло. Временом се прашина слегла и Лондонско 
друштво је на вечерама и забавама почело да се бави другим темама. Вимпер је наставио да 
се бави истраживањем и планинарењем, али подаље од Алпа. Пут га је прво 1867. године 
одвео на Гренланд у потрази за фосилима биљака. Ускоро иде и у Еквадор где прикупља 
податке о висинској болести и ради на усавршавању анероидног барометра. Са њим је у 
експедицијама и његов стари познаник и супарник са Матерхорна Антоан Карел. И поред свих 
превара које је доживео од стране Карела, Вимпер је веома ценио његово пењачко умеће и 
позвао га је у своју експедицију, па су се заједно попели на Чимборазо (6268 метара), највиши 
врх Еквадора. За допринос у области истраживања висинске болести, Вимпер је добио 
медаљу Краљевског географског друштва у Лондону. Почетком XX века на позив 
новоосноване Канадске Пацифичке Железнице одлази у Стеновите планине да промовише 
аплинизам и при том се пење на неколико значајних врхова у Канадским Стеновитим 
планинама, врх који данас носи његово име (висок 2844м) и Стенли врх – 3155м.   
Карелова судбина је била тесно повезана са 
”његовом” планином. За разлику од Вимпера 
који се више никада није попео на Матерхорн, 
Карел је наставио да води многобројне групе на 
овај врх. 
Приликом једног таквог похода ухватила их је 
велика олуја и након што је упркос тешким 
условима успео да безбедно спусти све 
учеснике, Карел је умро у подножју Матерхорна 
од изнемоглости. Било је то 1890. године. 
За то време Матерхорн и околина доживљавају 
процват захваљујући мноштву алпиниста и 
туриста који долазе да уживају у лепоти ове 
изузетне планине. 1866. године је било 
неколико покушаја успона али ни један није био 
успешан. Следеће године поново је на врх Матерхорна крочила људска нога и од тада није 
било године да се неко није попео, чему је допринело постављање фиксних ужади и 
планинарских кућица. Прва кућица је подигнута 1867. године са италијанске, а већ следеће 
године је подигнута још једна са швајцарске стране. 1868. Године професор Тиндал изводи 
прву траверзу попевши се са италијанске, а сишавши са швајцарске стране. 
Прва жена која се попела на Матерхорн је Британка Луси Волкер која је у погледу са врха 
уживала још давне 1871. године. Виторио Стела, познати фотограф, је извео први зимски 
успон 1882. године, са Карелом као водичем. Истраживање планине се наставља успонима у 
којима се алпинисти увек труде да помере границе могућег: први успон на Северну страну 
Матерхорна (који је уз северну страну Ајгера био један од највећих изазова алпинизма) 1931. 
године, док је брзински рекорд постављен 1995. године када се Бруно Брунод попео на врх и 
спустио за мање од 3 и по сата. Овај рекорд је оборен 2013. године од стране Каталонског 
тркача и алпинисте Хорнета и сада износи 2 сата, 52 минута и 2 секунде.  
И војвођански планинари су стигли на врх Матерхорна. Јула 1977. године Владимир Вребац из 
друштва Фрушка Гора из Сремске Каменице је први Војвођанин који се попео на Матерхорн. 
Након њега то је успело још осморици равничарских планинара. 
Иако су временом успони изведени са свих страна Матерхорна, бојазан житеља Бруја да ће 
ако се први успон изведе из правца Зермата, муњевити развој заобићи њихово село, се 
обистинила. 
Правац којим су се први пут попели Вимпер и остали, преко Хорнли гребена са поласком из 
Зермата, је и данас најкоришћенији правац. Зермат је израстао у туристички епицентар 
околине. 
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Интересантно је да између Бруја (који данас има око 800 становника) и Зермата (чија 
јепопулација око 5800) ни данас не постоји директан пут већ се, као и пре 150 година, Теодул 
превој мора савладати пешке, додуше уз помоћ многобројних ски лифтова и гондола који 
околне врхове и пределе приближавају и мање искусним планинарима. У Зермату се налази 
Матерхорн музеј који говори о развоју туризма и алпинизма у овом крају и чува успомену на 
први успон. У њему се може видети уже које је пукло и које је изазвало толико полемика, као и 
планинарска ципела несрећног лорда Дагласа. 

И поред свих алпинистичких 
успеха, Матерхорн се никада 
није предао и до сада је однео 
преко 500 жртава што га чини 
једним од најсмртоноснијих 
Алпских врхова. У току идеалног 
дана чак и до 300 људи је на 
Матерхорну са циљем да се 
домогну врха. Годишње близу 
4000 људи покуша успон на 
Матерхорн и у просеку 
дванаесторо плати највишу цену.  
Поред свих успона и трагедија, 
интересовање за први успон и 
трагедију никада није престало и 
прича је овековечена и у 
филмовима. Први филм је 
снимљен још далеке 1928. 
године – немачко - швајцарски 
неми филм који је доживео 
британски римејк 1938. године, 
под насловом ”Изазов”. У овом 
црно белом филму се даје 
помало идеализована верзија 
успона у коме су Карел и Вимпер 
представљени као изузетно 
добри пријатељи чији је разлаз 
проузрокован сплетком 
организатора италијанске 
експедиције које наводно Карел 
није био свестан. И поред тих 
искривљених историјских 
чињеница сцене успона по 

стенама су вредне пажње. Кад се додају изванредни погледи на Матерхорн и околину и 
имајући у виду годину када је филм изашао, може се рећи да је ”Изазов” један од изузетних 
филмова са планинарском и алпском тематиком. 1947. године снимљен је кратки 
документарни филм под називом ”Пењући се на Матерхон”, који је добио Оскара за најбољи 
краткометражни филм 1948. године. 
Вимпер се пред крај живота враћа у Алпе и израђује планинарске водиче за околину Шамонија 
који су били веома популарни међу планинарима и туристима. 1911. године одлази у Шамони 
да би радио на новом издању водича. После једног излета по околини вратио се у хотел не 
осећајући се добро. Затворио се у хотелску собу и одбијао је да види лекара. Умро је после 
четири дана и сахрањен је на енглеском гробљу у Шамонију. 
Улице у Шамонију носе имена знаменитих планинара. Једна од њих је добила име по Едварду 
Вимперу. Она се укршта са булеваром који носи име Мишела Кроза, повезујући још једном 
двојицу пријатеља и учесника у првом успешном и трагичном походу на Матерхорн. 
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ФРУШКОГОРСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 
 

Субота, 25. април, 05:30 
Спавам. Тата као специјалац упада у моју собу и буди ме. Постављам хиљадити пут исто 
питање: „Што мени све ово треба? Уместо да останем у удобном кревету, ја идем на маратон у 
цик зоре. Боже будале.“ 
Аутобус из Инђије полази, скупила се добра екипа, благо ме удара адреналин, сви су срећни и 
уживају у позитивној енергији. Чика Влада се шета по аутобусу као кондуктер, дели људима 
пропагандни материјал за Дунавске Чаролије. Стижемо и полако полазимо у шетњу. Свежи, 
одморни, у прелепом амбијенту, пуни ентузијазма. Мали Марко, који има 12 година и први пут 
је на маратону константно засмејава екипу својим бисерима. На 10. километру правимо једну 
дужу паузу где се као моржеви ваљамо по трави и једемо сладоледе   

Атмосфера на завидном нивоу. Пуних стомака, весела лица настављамо даље. На следећој 
контролној тачки се раздвајамо. Сви смо помало тужни због тога. Они одлазе својим путем, да 
испешаче предвиђених 17 км, а Влада и ја настављамо другом стазом са намером да 
испешачимо 85 км. 
Све тече регуларно, Влада ме анимира да ми скрене мисли са крвавих ногу и бола куријег ока. 
Успут срећемо младог студента медицине из Новог Сада и наговарамо га да настави даље са 
нама уместо да иде предвиђеним путем. Бадава. Убрзо су нам се животни путеви раздвојили. 
Настављамо сами. Корак по корак, жуљ по жуљ, стижемо на Летенку. Умор нас сустиже, али 
нисмо у дефициту са ентузијазмом. На тој контролној тачки упознајемо Љубу, харизматичног 
младића који са нама гази круг око Летенке. Првих неколико километара се шалимо, смејемо, 
лупетамо..Хорор прича креће после следеће контролне тачке. Тамо смо направили кратку 
паузу, попили чај. Ту је почело да ми се враћа исто питање: „Који ђаво мени све ово треба?!“ 
Савладава ме температура, имуни систем ми је скроз пао, боле ме чукљеви, пете, курје око, 
јајници, осећам се као да сам на самрти. Фасцинантно ми је како Влада и Љуба имају енергије 
и газе као пуме. Неколико километара касније зовем тату да дође по мене. Излазим на пут и 
чекам га. Џентлмени ми праве друштво. Улазим у кола и одлазим. Они настављају. 
Издепримирана сам што нисам успела. Али понављам себи да је боље да се вратим кући 
након педесетак километара, него да паднем у несвест и искомпликујем ситуацију. Влада и 
Љуба су испешачили предвиђене километраже. Све у свему, маратон је био једно дивно 
искуство и надам се бољим резултатима следеће године :)) 
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Пешачење и планинарење - Вршачке планине 
 

Под покровитељством Министарства за спорт Србије 09. 05. 2015, Планинарски савез Србије 
је у са радњи са ПСД "Вршачка кула" организовао акцију Пешачење и планинарење.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министарство је изабрало шест градова за ову акцију а Вршац је 
један од тих. Идеја акције је да се грађани више окрену боравку и 
кретању у природи. Нација и наша деца се све мање крећу окренути 
компјутеру и виртуелном свету. У складу са тим позвани су сви 
грађани Вршца да се прикључе акцији. Акција је имала осмишљене 4 стазе које су кретале или 
од СЦ Миленијум или од Црквице на брегу. Били су организовани аутобуси који су возили до 
Црквице у јутарњим часовима а у поподневним часовима враћале учеснике у град. Одзив је 
био велики, школе су се одазвале у великом броју и деца су провела диван дан на брегу. 
Најпосећенији су били локалитети код Црквице и на Црвеном крсту а најспремнији су дошли и 
до планинарског дома "Широко било". Били су организовани и забавни садржаји на Црквици и 
Црвеном крсту који су анимирали децу и учинили им боравак у природи пријатнијим. Имали 
смо и госте, потпредседника планинарског савеза Србије и секретара. 
Све је протекло у највећем реду без било каквих проблема. Дан је био предиван сунчан и 
топао тако да су учесници провели леп дан у природи. Наши чланови су обезбеђивали стазу уз 
помоћ и ПК "Железничар"-а тако да нико није могао да скрене са стазе. Стазе су биле 
припремљене и обележене уз највеће ангажовање нашег члана Ђолета. Лаза камиказа је 
демонстрирао пењање на стени код свог клуба "Изазов" тако да је то био доживљај за 
малишане.   
После свих тих збивања сви смо дошли до нашег дома где смо наставили дружење пријатном 
амбијенту лепог дана. Пела је припремао ручак у котлићу а ми му нисмо дозволили да сам 
ужива у њему. Наравно ту је било и хладно пиво и приче о времену прошлом и садашњем. 
Учесника је било 2117 у највећем броју школске деце. 
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GERECSE (Герече), МАЂАРСКА 
 

Мађарска је честа и све омиљенија дестинација за моје планинарске активности у последње 
време. Овај пут избор је пао на акцију Герецсе у месту Татабáнyа. То је једна од најстаријих 
организованих акција, одржава се већ 34 године, а организатор је званични мађарски савез. 
Кренули смо пут Татабање - нас петоро, у суботу рано ујутро једним аутом, нешто после пола 
5. Пошто смо одлучили да путујемо регионалним и локалним путевима, избегавајући плаћање 
путарина на аутопутевима, то је значило да ће наше путешествије трајати бар 4 сата. Никакав 
проблем, навикли смо ми и на много дужа путовања. Већи део пута је већ добро познат, тек 
после Dunaujvarosa пролазимо кроз до тада непознате пределе. Оно што је мени било 
најинтересантније и ново, био  је фудбалски стадион Pancho Arena у месту Felcut, мали али 
велелепни фудбалски објекат. Нисам могао чудом да се начудим како у тако малом месту 
може да никне такво здање. Тек када сам сазнао да је садашњи мађарски премијер Орбан 
родом из тог села много тога ми је било јасније. 
Негде око пола девет смо стигли у Татабању. Уз помоћ навигације лако проналазимо место 
старта. Већи проблем, који ни навигација није могла лако да реши, био је  како пронаћи место 
за паркирање. Мало (или мало више) смо били затечени када смо видели да у кругу од 300 
метара око старта нема теоретске шансе да се паркирамо. Колона учесника која је чекала у 
реду за пријаве нас је оставила без текста. Да ли ћемо ми уопште стићи на ред до 11 часова 
до када је планирано да се крене на стазу? Нисам ни претпоставио да је акција толико 
масовно посећена. 
Некако смо успели наћи паркинг место испред једне продавнице неких 300 метара од старта. 
Брже боље стајемо и ми у ред, попуњавамо пријавне листиће и чекамо. Готово за неверовати 
је да смо за 15-ак минута већ били спремни за полазак на стазу. Долазак до пријавног стола, 
предаје попуњених пријавних листића, плаћање котизације, преузимање мапе и полазак на 
старт је урађено невероватно брзо са уиграном екипом опремљеном савременом опремом, 
лап топовима, бар код читачима, штампачима. Пре поласка смо добили флашицу воде уз 
напомену да ко врати празну амбалажу добија на циљу чоколадицу. Званични спикер је преко 
разгласа, баш у моменту када смо ми били за пријавним столом, објавио податак да је до тог 
момента већ преко 5000 учесника било на стази што ме је заиста изненадило јер нисам 
очекивао толики број учесника 
Стазе, има их 4 различите дужине, су маркиране једноставно, круг пречника неких 5,6 цм 
обојен белом, зеленом, плавом и жутом бојом. Свака стаза има своју боју. Пошто је на стази 
био велики број учесника није било потребе ни да пратимо маркације, довољно је било само 
пратити колону и ићи за њима. Почетни део води кроз градско језгро, затим се лагано излази 
на периферију и креће ка шуми и извору где је била прва контролна тачка. О томе да је гужва 
на стази подсећала на деоницу Фрушкогорског планинарског маратона од Поповице ка 
Главици, не морам ни говорити. Профил стазе, оне на којој смо ми учествовали,  је такав да се 
једини успон дешава на деоници између четвртог и седмог километра, затим следи спуст до 
десетог километра, а све остало је мање више, равничарски терен. У циљу припрема за 
првомајско искушење које ме чека на Сувој планини и овде сам тих 3 км успона покушао 
форсирати мало јачим темпом. Остали део стазе смо прешли заједно у не много јаком темпу 
уживајући у пределима кроз које смо пролазили. 
Највећи проблем је био што је други део стазе, негде од КТ3 које је у месту Бај углавном 
пешачи асфалтираним стазама што није баш пријало табанима. И поред тога могу 
констатовати да је, осим перфектне организације и предео којим смо пролазили био занимљив 
и за мене пун нових лепих места, посебно део око језера Oreg-to у месту Тата.  
На акцији је учествовало 7194 учесника (808 на стази од 30 км на којој смо и ми били). На циљу 
је организатор омогућио фотографисање свих учесника испред паноа са логом акције. Све 
фотографије су се након два-три дана нашле и на званичном сајту акције, као и дипломе за 
сваког учесника у електронском облику (штампане су се могле преузети на лицу места). Све у 
свему, заиста смо могли уживати у једној добро организованој акцији коју препоручујем свима 
онима који организују акције, како би могли да науче нешто од оних који тај посао добро раде. 
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 Неформално планинарско друштво 
Планинари-Сланинари Нови Сад 

 
Ово друштво је настало пре десетак година, као тежња неколицине 
колега са посла, да своје дотадашње бављење спортом, а услед 
година и повреда, надомести новим видом рекреације и дружења. 
На шетњама нам се често придружују и чланови породица и 
пријатељи ван фирме. 
Име друштва је настало спонтано, због начина исхране чланова на 
шетњама и генерално хедонистичког приступа акцијама.  
На почетку су доминирале шетње по Фрушкој Гори по устаљеним 
стазама, али веома брзо смо почели да истражујемо њене мање 
посећене, па чак и забачене делове. Већину шетњи изводимо тако 
да колима приђемо што више циљаном пределу и што боље 
испратимо планирану (кружну) руту. Сваку шетњу документујемо и 
обиљем фотографија и видео садржаја. 

То наше настојање је произвело потребу 
за опремањем квалитетном 
картографијом (која баш и не постоји на 
жалост за наше крајеве), тако да смо 
наше акције добрим делом усмерили и на 
аквизицију података, да дотерамо 
постојеће растерске карте, а по 
набављану првог ГПС уређаја, интезивно 
смо кренули и на израду електронске 
мапе Фрушке Горе за Гармин. 
У последње време радимо на 
прикупљању и сређивању материјала 
везаног за маркиране стазе на Фрушкој 
Гори. Желимо да покренемо 
свеобухватну акцију, анимирајући 
етаблирана планинарска друштва и Савез да се дође до квалитетне публикације, а на самим 
стазама освеже маркације.   
Фајлови (са радним верзијама траса стаза) су доступни на следећим сајтовима (захваљујемо 

колегама на сарадњи и уступљеном 
простору): 
xttps://sites.google.com/site/stazezdravlj

a/Ostalo/markirane-pesacke-staze-na-
fruskoj-gori 
хттп://www.пднафтас.орг.рс/индеx.пхп
/гпс-трагови 
Осим активности на Фрушкој Гори, 
чланови друштва су организовали и 
неколико похода на Бељаницу, Кучај, 
Гоч, Копаоник, Ртањ, Тару, а од 
иностранства Олимп и Татре. 
Амблем друштва чине почетна слова 
назива нашег друштва (ћирилицом 
ПЛА СЛА), која творе стилизовани лик 
планинара, глава-ранац-руке и ноге. 

Глава планинара уједно симболизује и стандарну планинарску маркацију - црвену кружницу, а 
тело стилизовано стабло бора. 
Позивамо све колеге на сарадњу, контакт: sinpet@gmail.com 
Другарски поздрав Синпе 063-597-497 
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Румски планинари на три врха Орјена 

Трагачи за изгубљеним смрчковима 
 

Орјен је планина у Црној Гори, највиша приморска планина динарског масива. Мада не 
прелази 2000 метара надморске висине, неки аутори је ипак сврставају у високе планине, пре 
свега због великог релативног успона од 650 метара на 1 километар хоризонталне 
удаљености. Орјен је планина изразито крашког рељефа, са свим типичним геоморфолошким 
облицима, и као таква изузетно је атрактивна за планинаре најразличитијих профила. На 
Орјену се могу наћи уређене трекинг стазе, захтевни планинарски путеви, алпинистички 
смерови... Овој стеновитој лепотици нису одолели ни чланови планинарског клуба "Борковац" 
из Руме, који су на три орјенска врха провели овогодишње првомајске празнике.   
Из подножја се од облака није ни видело да ли се Орјен још 
увек издиже изнад Херцег Новог, или је и он отпутовао 
некуда за празник. Било би штета да га нисмо нашли, јер је 
расположење у екипи било врло позитивно. Код напуштеног 
мотела Борићи сачекао нас је Дуле, домаћин планинарског 
дома "За Вратлом." Где смо се сместили, и превезао 
кабастије ствари џипом, а нас двадесетак се запутило 
кршевитим путем за њим, још око сат времена узбрдо. 
Облаци су обавијали серпентине око нас и на тренутке 
нисмо могли да видимо ни испред ни иза себе. 
Нисмо могли ни да претпостављамо да ће се на том путу 
догодити и један симпатичан неспоразум који ће целој 
акцији дати лајт мотив. Док смо се тако верали ка превоју 
Вратло, неко с више, а неко с мање даха, сретосмо на путу 
неког младића који нам се спуштао у сусрет. Љуби 
Мирковићу, великом познаваоцу и сакупљачу гљива, иначе 
дипломираном агроному, али и што би се рекло "народском 
човеку", паде на памет да би тај момак могао имати неких 
корисних информација, те му препречи пут, стави му једну 
руку на груди (другом држећи два планинарска штапа), уљудно се представи па га спорим и 
дубоким гласом упита: "Има л' овде смрчкова?", истовремено му се уносећи у лице. (Љуба 
захваљујући годинама слабо чује, па се тако труди да боље разуме саговорника.) Искрено, ја 
то нисам видео, али кажу да је лице оног младића у секунди изгубило боју пре него што је 
промуцао: "Я непонимаю!" Јадничак Рус, не само да није имао појма шта хоће од њега крупни 
чича са штаповима у руци који му се уноси у лице, него му је било још мање јасно зашто се 
двадесет људи одједном смеје, и док је нервозним кораком настављао свој спуст, акција Орјен 
добила је и своју крилатицу: "Има л' смрчкова?"  

Планинарски дом "За Вратлом" изграђен је 
средином прошлог века, али је пре неколико 
година обновљен и сада представља потпуно 
аутономан објекат који се струјом напаја из 
соларних ћелија, а водом из базена акумулиране 
кишнице. Ова вода такође служи и за пиће (након 
филтрирања), али мени лично није била нарочито 
пријатног укуса. По свему осталом дом је 
класично конципиран, са великом трпезаријом, 
кухињом и техничким просторијама у приземљу и 
спаваоницама (од 5 до 13 кревета) на два спрата. 
Након нашег доласка у дом облаци су се на 
тренутак разишли, таман довољно за сликовит 
залазак Сунца. 

Први дана кције био је посвећен успону наСубру (1679 м.н.в.), коју неки сматрају за један од 
врхова Орјена, а други за посебну планину.  Шта је  истина, нисам  компетентан да судим,  али 
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знам да Субра важи за изузетно атрактиван врх и да током 
свих годишњих доба окупља велик  
број планинара, алпиниста и слободних пењача. Сам успон 
планинарском стазом може се поделити на два дела: први, 
краћи, почиње благо, а затим при уласку у шуму постаје врло 
стрм и убрзо излази на стеновити плато који изгледа као 
пејзаж пренет с површине Месеца. Ту почиње други део 
успона, 500 метара успона стеном, са свим облицима 
рељефа који се ту могу срести: има ту провалија које је 
потребно опрезно прећи, јама дубоких преко 100 метара, 
оштрих шкрапа, сипара и готово вертикалних комада стене 
за савладавање. Уопште, и најлакши начин успона на Субру 
захтева сасвим солидну планинарску технику.  
Ако и успон сам посеби није био довољна награда, поглед с 
врха је изузетан. На сву срећу, дан је био релативно ведар. 

Једина већа формација облака заклонила је поглед ка мору, ал ичовек баш не може увек да 
има све. Наравно, уследила је пауза за одмор, ужину, сликање, али и грудвање (северна 
страна врха је била потпуно покривена снегом) и рану поподневну дремку. Смрчкове додуше 
нисмо нашли... 
Следеће јутро нас је дочекало тешком кишом за коју се на тренутке чинило да никад неће 
стати. Будући да смо од успона на највиши врх Орјена, Зубачки кабао (1894 м.н.в.), одустали 
због недостатка зимске опреме (врх је иза Првимај био окован снегом и ледом!), пала је одлука 
да се обиђу оближњи врхови ВеликоЋедило (1466 м.н.в.) и Граб (1383 м.н.в.), чим се за то 
стекну повољне временске прилике.  
Киша је стестала убрзо, али је магла још дугоо стала над планином. Морам признати да сам 
прилично наивно очекивао да ће успон на ВеликоЋедило бити лаган, с обзиром на само око 
300 метара успона од дома, ал исам се на своје пријатно изненађење грдно преварио. Успо 
јесте био лаган до изласка на каменити гребен, а затим је уследило неколико технички 
захтевних деоница, од којих су ми се неке учиниле и теже од неких делова успона на Субру. 
Овог пута ипак нисмо били награђени добрим погледом, јер је магла заклонила све видике, 
али је зато и спуст био доста занимљив, једним делом по снегу, а затим и кроз једно поље 
опасног изломљеног стења, које је (мада прекратко) било сигурно и један од 
најинтересантнијих момената целе акције.  
Успон на Граб је после Субре и Великог Ћедила 
био можда исувише једноставан. На самом врху 
некад се налазила аустроугарска караула 
(невероватно је колико много оваквих утврђења 
има по околним брдима, а потпуно су непозната 
ширим круговима јавности), која је услед зуба 
времена, што календарског што метеоролошког, 
сведе тек на хрпу камења са једва 
препознатљивим линијама зидова о кометар изнад тла. Са Граба смо већ успели да угледамо 
Планинарски дом у долини и, далеко иза превоја Вратло, обрисе морске обале. Смрчкова ни 
овде није било.   
Да потрага за изгубљеним печуркама не би остала баш потпуно узалудна, Љуба и Слоба су на 
повратку према дому нашли издашно "налазиште" шкрипаваца, који су завршили као 
посластица вечери, испоховани у орли маси. (Један од старијих лајт мотива ПК "Борковац", 
орли маса је исто што и смеса за палачинке, само што уместо млека иде пиво. Савршена 
ствар за поховање печурака). 
Акција је завршена занимљивим ноћним спустом са Вратла назад до мотела Борићи, под 
бледом месечином и светлошћу чеоних батерија. На жалост, фото апарат није успео најбоље 
да ухвати светла Игала на хоризонту. Следећег дана екипа се поделила на две скупине, једну 
која је провела опуштено преподне у Требињу и другу којa је испењала и Леотар по заиста 
нехуманој врућини. Мене је послеТребиња пут вукао још даље, ка Дубровнику. 
Али, то је већ нека друга прича... 
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Писмо из Канаде 

Партија карата 
 

Трећи понедељак у мају је време кад се Калгари званично буди из зимског сна. За овај први 
летњи продужени викенд баштовани вредно раде, јер кажу да у башти не треба садити цвеће и 
поврће пре овог викенда јер може да га уништи мраз. Остали одлазе у планине, на камповање, 
пецање. Ми и стотине других људи смо изабрали Граси језера за отварање летње сезоне 
планинарења. У целој тој гужви успели смо да раширимо ћебе, па сада седимо поред језера 
флуоресцентно зелене боје и уживамо у поштено зарађеном одмору. Илдика, Карчи и ја 
играмо карте. Горан има паметнијег посла, мува се около и фотографише. Дигли смо руке од 
наговарања да нам се прикључи, 
ионако је много бољи фотограф 
него картарош. 
Игра се, као и обично, реми. Ово 
дељење се отегло, Илдика и ја 
смо отвориле, Карчи се мучи: 
- Треба ми Брукс из 2011. па да 
отворим. 
- Е за мало, ја имам Брукс из 2013, 
ако хоћеш могла бих то да ти 
бацим. - великодушно сам се 
понудила. 
- Нека, не треба ми, то није ни 
близу. 
Ми наиме, играмо са обележеним 
картама. Све је почело пре 
неколико година када су нам се 
претходна два планинарска шпила распала од велике употребе. Е, да су те карте знале да 
причају! Биле су са нама на пуно места и кад смо се растајали са њима, као са старим 
пријатељима, решили смо да на новим картама запишемо локацију, датум и учеснике кад год 
играмо карте на планинарењу или излету. Обично у току досадног дела кад се неко сабира и 
пресабира да ли има довољно да отвори, један од нас узме оловку и карту са доста белог 

простора на њима и почиње да пише. Кечеви су најтраженији, 
онда двојке, па тројке и тако редом. Слике у овом случају нису на 
гласу. 
Брукс је место где идемо на камповање и купање јер је камп поред 
језера које се колико толико угреје да можеш у њему да се купаш... 
кад се навикнеш. Поред језера постоји и стаза, кроз мочвару, 
препуна комараца, коју смо обишли кад смо били први пут. Од 
тада се држимо плаже. 
Наравно, на плажи је незаобилазно играње карата. Брукс 2011, је 
кец треф, али Брукс 2013. jе једна безвезна двојка. 
Карчи је вукао карту: 
- Ко се сећа Бум језера? 
Мало сам се мучила док Илдика није поменула ренџера на коњу 
кога смо срели кад смо били на тој стази. Ах, сад се сећам, али 
нисам могла дуго да се задржим тамо јер ми је у руке дошла 
двојка херц – ко поручена! Елбоу језеро, 20. септембар, висина 
2100 метара а ми у кратким рукавима и бермудама! Боја језера као 
у тропима, а около јесен у пуном замаху. Дан за памћење, а и 

двојка таман пасује уз друге две двојке и затварам. 
Ново дељење. Карте ми и нису баш неке. Иако ми ова двојка треф уопште не треба, драго ми 
је што ми је дошла до руке јер ме враћа на Покатера стазу. Стаза носи име по једном од првих 
белаца  који  се  населио у  Кананаскис  долини.  Џорџ  Покатера  се  између  осталог  бавио  и  
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трагањем за налазиштима угља у Кананаскису. Тај посао је подразумевао да прво обележи  
територију на којој ће трагати, постављајући ознаке се његовим именом. Неколико година 
касније, државни геометар који је премеравао то подручје наишао је на ознаке са именом 
Покатере и тако назвао оближњи поток по којем је и ова стаза добила име. 
Покатера стаза почиње на Highwood (Хајвуд) превоју у Кананаскису, који је познат по томе што 
је то превој на највећој висини у Канади, где се не напуштајући комфор свог возила можете 
попети на 2200 метара. Одмах после раскрснице за Горње и Доње Кананаскис језеро, на путу 
се налази рампа која је отворена само од половине јуна до децембра. Прве зиме смо мислили 
да је то зато што их мрзи да чисте снег на тој висини. Онда смо открили да затварање путева 
током зиме у планинама није тако ретка појава, многа лепа места су због тога зими 
недоступна. Како је већина тих места у долинама, често близу реке, наша теорија је пала у 
воду. Прави разлог затварања путева је обезбеђивање коридора који омогућавају несметано 
кретање животиња у циљу потраге за храном, склоништем или партнером. Пре доласка 
цивилизације у ове крајеве, хиљадама година уназад, медведи, кугуари, јелени, лосови и 
остале животиње су несметано користиле долине река и котлине при проласку кроз планински 
предео. Доласком савременог човека, који често сматра да све у природи постоји само због 
њега, прионуло се изградњи путева кроз планине. За то су наравно најпогодније - долине река 
и котлине. Резултат тога су биле многобројне несреће између возила и животиња, често са 
смртним исходом на обе стране. Један начин смањења броја несрећа је затварање путева, 
што звучи сасвим практично и разумно за мање прометне путеве. Али шта радити са главним 
аутопутем, Транс Канадски аутопут, који пролази кроз национални парк у Стеновитим 
планинама и повезује Канаду од Атлантика до Пацифика? Како затворити пут којим, 
илустрације ради, лети дневно прође око 25 000 возила? Проблем је решен тако што је дуж 
пута који пролази кроз национални парк постављена ограда која спречава излазак животиња 
на пут. Да се тиме не би прекинула миграција и слободно кретање животиња по националном 
парку, направљени су подвожњаци и надвожњаци намењени животињама. Подвожњаке никако 
нисмо успели да видимо ма како смо извијали вратове у колима, а кад год угледамо 
надвожњак, забављамо се мишљу да ћемо угледати медведа на надвожњаку како наслоњен 
на ограду посматра саобраћај. Пошто се то никада није десило, нити смо икада видели било 
какву животињу како прелази преко надвожњака, почели смо да сумњамо да се ти 
надвожњаци уопште и користе. Једног дана у туристичком центру у националном парку смо 
изразили нашу сумњу и добили смо одговор да је животињама потребно једно време да се 
навикну на нови надвожњак али кад се навикну на њега после га редовно користе. 
- А како то знате? - упитао је неверни Тома међу нама. 
Одговори које смо добили су били сасвим логични. У овој ери технике, није ни чудо што су на 
оба краја надвожњака постављене камере. Други начин је старо добро читање трагова. Зими 
се то ради у новом снегу, а лети? На почетку надвожњака су целом ширином пута укопане 
кутије са песком. Свака два дана стручњаци прегледају кутије, идентификују трагове и 
преброје их, и кад су готови грабуљама поравнају песак и експеримент може да се настави. 
Зар то не звучи као врло занимљив посао? 
Датум на двојци треф је 5. август што значи да је пут био отворен. Паркинг на Хајвуд превоју је 
недовољно велики за све који желе да уживају у многобројним стазама које крећу одавде, тако 
да је рани долазак обавезан како би се обезбедило паркинг место. То је и омиљено излетиште 
моторциклиста који одмах после отварања користе прву прилику да возе кроз један од 
најлепших пејзажа путем који је релативно мало коришћен и где још увек на тренутке можеш 
да будеш једини на путу колико ти поглед допире. Када смо први пут били на стази код овог 
превоја научили смо једну врло корисну лекцију: без обзира каква је прогноза, понеси дугачке 
панталоне и дебљу јакну и обавезно капу. 
 

 

 

И тако смо у сред лета, упркос прогнозираних 25 степени, на паркинг на Хајвуд превоју стигли 
са подебљим јакнама и капама. Термометар је показивао само два степена изнад нуле. Јутро 
је било покривено снегом. У влажном, оштром ваздуху ни трага лета. Кренули смо стазом 
преко ливаде где је снег већ био угажен и полако се топио. Кад смо са утабане стазе зашли у 
шуму, снег је постао дубљи. Дуго сам размишљала шта је чудно у слици око мене и онда сам 
схватила, испод  снега је  све зелено!  Цвеће се  тог јутра  са муком  трудило да  одгурне тешки  
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снежни јорган и устане. Започели смо дискусију да ли је ово први или последњи овогодишњи 
снег. Када почиње сезона новог снега? Та филозофска расправа нам је помогла да не 
мислимо на стазу која се стрмо пење кроз шуму. Не местима где се пробијало сунце, снег се 
истопио и створило се блато које је било још клизавије од снега. Нормално, сваки оштар спуст 
на стази је био на сунцу. 

После око пола сата бауљања 
по шуми, по снегу и блату, 
одједном смо иза кривине 
изашли из шуме и оно што смо 
видели нас је натерало да се 
просто укопамо. Нагло и 
неочекивано су се испред нас 
отворила врата једног потпуно 
другачијег света. Испред нас се 
пружио поглед на котлину која 
се са једне стране отвара у 
долину куда отиче Покатера 
поток, а са осталих страна 
слику употпуњује планински 
венац сав од сипара. Све је 
било обасјано јаким сунцем 
које је сјало непомућеном 

снагом са чистог неба. Шума је 
нестала и сува стаза је 
кривудала по ливади са 
покојим малим зимзеленим 
дрвцетом. Испод нас је појас 
густе шуме, а на ливади по 
којој иде стаза буја разнобојно 
пољско цвеће. Планине нам 
личе на колач посут прах 
шећером. Снег је тек овлаш 
покрио голе стене па 
наглашава облик сваког 
камена и даје дубину и раскош 
целој слици.  
Пратили смо поток узводно и 
наишли на повеће горско око. 
Језеро је доста плитко са 
камењем које штрчи на 
површини воде. Одједном смо чули препознатљив звук пајке, најсимпатичнијег глодара што 
смо до сада видели. Пајка је дугачка око 20-так центиметара, у просеку тешка око 200 г и када 
стоји на камену има облик савршене лоптице, једино јој се виде ситне окице и мале уши 
кружног облика. Нема реп и сваки пут кад смо је видели стајала би на камену као на 
осматрачници и упозоравала остале на наше присуство својим карактеристичним звуком 
(нешто као продорни иииииик, ииииик). Овога пута били смо почаствовани што смо могли да 
гледамо 'Опстанак' у природи. Пајка је после неколико тренутака испитивачког посматрања 
закључила да ми нисмо никаква опасност, што ми увек тврдимо, и наставила је да обавља 
своје редовне послове не обазирући се на нас. Напустила је своју осматрачницу и упутила се 
према биљци високој око 30-так центиметара са дивним љубичастим цветовима дуж целе 
стабљикe, fireweed – ватрени коров. Пајка је поред тог цвета изгледала као ми кад станемо 
испод високе јеле. Својим малим зубима је брзо и вешто изгрицкала стабљику при дну и 
носећи огромну биљку у зубима отишла у своје скровиште. Тада нам је било јасно да је то у 
ствари мужјак који је сигурно синоћ остао предуго са друштвом и сада се труди да цвећем 
одобровољи своју изабраницу. 
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Наставили смо стазом уз поток и на 
раскрсници изабрали пут који води у 
камењар. После неколико метара није више 
било пута, ишли смо како је ко стигао према 
ивици све вишље надајући се да је иза тог 
каменог зидића планинско језеро. На 
жалост, од језера ни трага ни гласа, али смо 
утврдили да је место добро за пикник јер је 
пружало добру заштиту од ветра који је 
почео да дува. Док смо се намештали и 
распакивали из Карчијевог ранца се појавио 
примус и џезва и ускоро се осетио 
омамљујући мирис кафе. Убрзо је од 
околног камења направљен сто и три 
столице и партија ремија је могла да почне. 
Горан нас је оставио да уживамо у пороку и 
отишао у истраживање околине, тачније 
пентрање по околним стенама и сипару. Повремено смо га пратили погледом али онда нас је 
обузела страст игре и нисмо више обраћали пажњу на њега. 
Одједном смо зачули хуку и угледали облак прашине који се подигао са оближње стене и 
крајичком ока смо видели ситну црвену мрљу која једва измиче каменој лавини. 

- Е једном да неко други 
прави глупости – рече Карчи. 
Пошто смо видели Горана 
како нам маше није било 
разлога да прекидамо партију 
карата. Горан је стигао до нас 
кад смо већ честитали 
победнику и почели смо 
заједнички да га критикујемо, 
на шта се он није много 
обазирао. И поред све 
опасности у којој је био имао 
је осмех од уха до уха јер је 
уживао у ходању по сипару. 
У повратку, када смо дошли 
до шуме, сви смо се окренули 
да још једном упијемо читав 
тајневероватни призор који 
смо остављали иза нас. 
Таман кад сам у мислима 
стигла до тог тренутка Карчи 
је усхићено узвикнуо “Ханд!” 

И добила сам +200. 
Решена да се сконцентришем удубила сам се у ново дељење, али ми пажњу опет одвуче овог 
пута кец пик – Нихахи гребен. Е ту смо заборавили блокчић па смо резултат записивали 
каменчићем на стени која нам је служила и као сто. 
- Ајде, доста развлачења – прену ме Карчи из мисли – бацај нешто па да завршавамо. Време 
је да се креће. 
Па, добро! О Нихахију ћу вам писати други пут. 
Таман смо требали да кренемо кад се неко сетио - вади карте, умало да заборавимо: 

„Grassi Lakes 
18. мај 2015. 

Илдика, Карчи, Горан, Јелена“ 
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Меморијал Саше Палинкаша 
 

Дводневно појединачно оријентиринг такмичење које се одржало 21 - 22. марта на теренима 
Свилошке Угљаре у организацији ОК „Нештин“, окупило је импозантан број учесника. Првог 
дана, на дугим стазама је наступило преко 90 такмичара, а другог дана на средњим стазама, 
на трци која се бодовала као 2. коло ПСК, преко 130 оријентираца. Ови изузетни терени за 
оријентиринг,  сем једне трећине карте аутора М. Стевановића која одговара спортским 
стандардима, и поред најаве о новој реамбулацији(?) током фебруара ове године, нису добили 
ни после 30 година од првог рада, садржај какав је потребан за савремени ниво такмичења. То 
ће и довести до бројних проблема у постављању контролних тачака, нажалост баш код 
најјачих такмичарских категорија, и изазвати бројне, понекад и непријатне полемике у 
такмичарском центру. Свакако да је овогодишњи Меморијал по спортској атмосфери знатно 
другачији од оног прошлогодишњег на Дивошким странама, када су још увек бројни 
организационо - технички увежбани нештинци учествовали у раду, да би ове године био много 
ближи прошлогодишњем СРБО- туру. Једино објективан  и надасве непристрасан извештај 
контролора такмичења, уз евентуалне савете или чак консецеквенце ОСС које нису уследиле 
прошле године, могу утицати да организатор у први план постави квалитет такмичења, 
сагледа своје организационе способности, па тек онда износ финансијске добити. 
 У најјачим такмичарским стазама након збира времена оба дана победио је - код сениора 
Дејан Поповић (Победа), други је Блажо Максимовић (Ртањ), а трећи је Стефан Билић 
(Победа). Код сениорки је други дан такмичења био много занимљивији јер су наступиле и 
наше најјаче оријентирке, па је тако Марија Ћосић (Јасеница) победила за 2 мин. Драгану 
Докмановић (Меџик мап), а са девет минута предности Лидију Радуловић (Полицајац). То не 
умањује постигнуте резултате на дугим и средњим пругама, па је тако укупни победник  
Радмила Шуљагић,  друга је Ана Матковић а трећа Ивана Бабић, све чланице београдске 
Победе. Војвођански оријентирци су овога пута  постигли лепе резултате нарочито они у 
млађим такмичарским категоријама. 
 

Оријентиринг такмичење меморијал Радивој Ковачевић 16.05.2015. 
 

У широкој лепези планинарских активности педесетих 
година, нашла су се и планинарска оријентација 
такмичења, са којом се први пут упознао Радивој 
Ковачевић 29. новембра 1953. године. Успомене на тај 
догађај преточиће, десет година касније, у писану реч, у 
једну од ретких прича о оријентацији под називом 
„Лутајући азимутом“. Иако је понајпре био заљубљеник у 
високогорје он ће на плану развоја оријентиринга у 
планинарској организацији оставити неизбрисив - 
историјски траг у стварању модерне спортске дисциплине 
каква је заступљена у целом свету. 1969. године у 
Бугарској се први пут упознаје са појединачним 
оријентирингом, са „мутавом картом“, да би у јесен исте 
године предводио чланове новосадског „Академик“-а на 
отвореном појединачном првенству Бугарске. Следеће 
године ће им омогућити одлазак на незванично студентско првенство Европе, а у јесен, 
заједно са председником ПССВ  Миланом Кишдобранским, дочекати аутобус нордијских 
оријентираца предвођених легендарним П. О. Бенгстоном, и уз помоћ Вуковића, Затезала и 
Пекановића на Стражилову организовати појединачно такмичење на тадашњој карти 
1:50000/20. Септембра 1975. у штампарији новосадског „Дневник“-а штампа прву вишебојну, 
стандартну карту по ИОФ у размери 1:20000/10 Стражилова, на којој ће се одржати, прво у 
Србији, пропагандно демостративно појединачно такмичење. У наредном периоду као члан 
председништва ПСЈ заједно са председником КО ПСЈ Бориславом Стевановићем и 
председником ПССВ Божидаром Грујићем избориће се да се Југославија 1982. године прими у 
чланство Међународне федерације за оријентиринг (ИОФ). 
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Показао се и као врстан тренер и руководилац у своме матичном друштву. 1973 године заједно 
са Ђорђем Вуковићем обнавља рад ПСД „Стражилово“ и окупља преко стотину чланова, 
првенствено карловачку омладину. За основце је приређивао бројне излете а од старијих 
омладинаца и студената формирао је неколико одличних сениорских и јуниорских 
такмичарских екипа. Његов рад је уродио плодом, већ у јесен исте године, када су карловчани 
на Првенству Југославије на Маврову, освојили треће место. Наредне године његова екипа 
понеће наслов најбољих у земљи. Већ прве године по формирању Југословенске лиге у 
појединачном оријентирингу 1978. године, карловчани постају и њени први шампиони - Јосип 
Дућак као појединац, а Стражилово као друштво. Уочивши нагли развој овога спорта код нас, 
иницијатор је оснивања специјализованог оријентиринг клуба Стражилово. Заједно са другом 
супругом Евом и уз помоћа Јосипа 
Матуског, Слободана Малетића, 
Ненада Лончарског и Јована Хорвата 
формира један од водећих клубова у 
Југославији, а његови „пулени“ 
освајају наслове најбољих у свим 
такмичарским категоријама. Бројна су 
учешћа карловачких оријентираца и 
на међународним такмичењима у 
Мађарској, Чехосовачкој, Румунији, 
Бугарској, Шведској и Норвешкој, где су се по резултатима могли мерити са својим вршњацима 
првенствено они пионирског и јуниорског нивоа. Из ових редова произашли су и бројни 
репрезентативци наше земље: Јосип и Игор Дућак,  Влада и Јасмина Матуски, Марио и Бојан 
Хорват, Љиља Кобац, Предраг Чавић.... Одлазећи у Суботицу и напуштајући своје родне  
Сремске Карловце и улицу Браће Анђелић 36, понео је са собом  онај специфичан и 
неодољиви шарм,  привлачност, али и бројне, њему својствене импровизације, због којих је 
толико пута само био „изгрђен“. Убрзо ће се његово одсуство у раду Стражилова одразити на  
краћу стагнацију оријентиринга у овом месту, која се огледала на недостатку подмладка, 
губитку генерацијског континуитета и све слабијим такмичарским резултатима. Тај период, на 
срећу није дуго трајао, клуб се консолидовао, јер су Радини ученици убрзо повратили 
карловчане на такмичарске стазе, а  по  резултатима  на предходне успешне године. 
А данас  свакао би био изненађен?!  Специјализовани савез за оријентиринг Војводине није 
већ неколико година у функцији, иако  клубови у његовом саставу организују и даље добра 
такмичења, али зато је већина без подмладка, без квалитетних врхунских такмичара, а 
последњих пет година нису изнедрили ни једног репрезентативца Србије. Друга организација, 
Комисија за Планинарска оријентациона такмичења ПССВ,  сем „звучног“ имена, које је 
потребно ради категоризације планинарства, има мали број клубова који учествују на 
такмичења,  а која  су по концепција стаза један „мини трекинг“, на нереамбулисаним картама  
чудних (нестандардизованих) размера, уз бројно учешће ученика аматера који  извештајима са 
такмичењима дају одличну декорацију, док у њиховим рукама нећете запазити основно 
средство овога спорта - компас. 
Све ово је разлог, да и они млађи, данашњи носиоци карловачког планинарству и 
оријентиринга који га се не  сећају, уз иницијативу старих Радиних сарадника, Стевана 
Радујковића и Борислава Стевановића у оквиру Меморијала одрже поред популарног 
предавања из планинарства и пригодно оријентиринг такмичење. Овога пута главни 
организатор тог догађаја је био некадашњи балкански првак  и стандардни репрезентативац 
државе у оријентирингу - Драгиша Бауер. Организоване су четири такмичарске стазе:  
породични оријентиринг, почетници из  школа оријентиринга у Војводини, сениори и сениорке. 
За прве две категорије припремљена је карта око платоа планинарског дома – Манастиришта у 
размери 1:5000/5м, па је полуотворени терен, бројне комуникације и њиве на којима је 
заступљен разноврстан насад, пружао могућност доброг оријентисања карте, пријатног 
кретања али и занимљивих такмичарских надметања. Они старији имали су много тежи 
задатак,  да након лаганог загревања по Буковачким лединама се нађу у долини селиштанског 
потока на рељефном лавиринту Црвеног брега и Ђинђоша где су морали што брже пронаћи 
читав низ занимљиво постављених контролних тачака. 
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ПУТОПИС ИЗ АУСТРАЛИЈЕ 
5. Део 

BLUE MOUNTAINS – ПЛАВЕ ПЛАНИНЕ 
 

Планине су велике, прелепе, плаве и 
проглашене су за Национални парк. 
Налазе се свега 60 километара западно 
од Сиднеја и до њих се може доћи 
железничком пругом која води према 
планинским градовима, пролазећи кроз 
праисконске шуме миришљавог 
еукалиптуса, Leura, Wentworth, Penrith, 

Blackheath, Lithgow, Oberon. Најзначајнији град у региону је Katoomba који је истовремено и 
једно од најпопуларнијих полазних тачака за пешачење у планину.  
Град је познат и по томе што ту постоји најзначајнија планинарско-пењачка школа у 
Аустралији. Инструктори поседују међународне акредитације стручности и редовно организују 
течајеве за студенте и из иностраних, пацифичких земаља. У школи се може добити обука и за 
кајакинг, кањонинг и сплаварење. 
Подножје масива Плавих планина почиње око 50 километара западно од Сиднеја и почиње са 
својом источном границом од река Nepean  и Hawksburry; на западној и јужној граници су Coxs 

River i Lake Burragorang, док су се верне границе обележене рекама Wolgan и Colo. Масив се пружа у 

југоисточном смеру у дужини од неких 95 километара. 
Планине су добиле име по томе што се у ваздуху увек види измаглица плаве боје. Плава боја 
постаје на тај начин што ултра виолетни зраци пролазећи кроз ваздух обасјавају минијатурне 
капљице испарења уља који је производ многобројних, густих шума еукалиптуса. Геолози 
сматрају да је масив Плавих планина најмање десет пута старији по постанку од Гранд Кањона 
у Америци и простире се на преко 247000 хектара, подручја које сачињавају долине 
плавичасте измаглице, невероватне формације камена 
пешчара, водопади и субтропске прешуме. 
У масиву плавих планина постоји више од 300 
километара пешачких стаза и стотине осматрачница 
које су тамо постављене за одавање поштовања 
природи, националном наследству, историјској 
прошлости и животу уопште. Планине су уписане у 
листу Светске Заоставштине 2000. године због 
универзалних вредности и значаја свим 
народима.Погодно је нагласити да је овај регион прави 
историјски дом аустралским урођеницима из племена 
Daruk, Gundungurra, WiradjuriI и Dharwal. 
Једна домородачка легенда каже да је цео масив Плавих планина постао тако што су два 
праисконска ратника, који су живели давно, давно у времену Снивања, и који су били пола-
риба пола-рептил по изгледу, заратили између себе и тешком борбом кроз векове променили 
изглед целог подручја. Њихова имена су била Мirigan и Garangatch. 
Најатрактивније и најпопуларније место посете је предео познат поимену Three Sisters. 
По лепом домородачком обичају постоји легенда и о томе како су ова три стуба постала у 
природи. Некад давно, давно у времену Снивања постојале су три сестре којесу биле три 
најлепше девојке у том делу света. Њихова имена су била Мeehni, Wimpah и Гunnedoo. Оне су 
биле претворене у камен од стране племенског старешине. Те три девојке су се биле 
заљубиле у три брата који су припадали другом племену и због тога им је било забрањено да 
се за те момке удају јер је то племенски закон забрањивао. Тада три брата одлуче да отму три 
сестре и с тиме изазову велику битку између два племена. Због тог ратовања племенски 
старешина претвори сестре у камен да би их на тај начин заштитио и спречио удају. 
Подићи ниво адреналина и добити убрзани пулс је могуће и активностима као што су вожња 
теренских   возила,   јахање   коња,   планински   бициклизам,   пећинарство,   пењање  литица, 
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абсаилинг. За оне мирније постоје лепа пикник 
места, а може се запливати и у планинским 
потоцима и језерима (овде дефинитивно нема 
крокодила, мада ћемо једног дана на њих наићи када 
будемо посетили СевернуТериторију у блиској 
будућности). 
Друге атракције су сликовите ваздушне жичаре, 
минијатурне железнице, ваздушни кабловски 
мостови, сликовите стазе и путељци, водопади, све 
да би сте уживали у лепоти природе и целог масива. 
Једна од популарних осматрачница је Еvana Lookout 
близу града Бlackheath која пружа поглед на Govetts 
Creek док тај поток тече кроз Grose Valley. На јужној 
страни Wehtworth Falls је Breakfast Point Lookout који 
пружа поглед преко Кings Тablelan до Inspiring Point и 
Sublime Point такве снаге и лепоте да вам се очи 
широм отворе и уста забезекну. 
Друга популарна излетишта су Lapstone, Glenbrook, 
Valley Heights, Springwood Winnmalee, Faulconbridge, 

Linden, Jenolan Caves јадан од најстаријих пећинских 
система у свету. 
Масив Плавих планина је дом многим врстама 
еукалиптуса, стотинама врста птица а и многим врстама 
рептила и водоземаца као и многим врстама ретких и 
прастарих биљака. 
Просечна дневна температура лети је 22°Ц а ноћна 10°-
15°Ц; зимска температура се креће око 15°Ц по дану и око 
3°Ц у току ноћи, а понекад и мало испод нуле. 

У региону живи око 400 врста животиња укључујући и 
једну светски познату врсту, а то је кљунар. 
Устаљено је правило да за време камповања свако 
донесе своја дрва за ватру јер се из природе ништа 
не сме узимати нити дрво скупљати – ако све то што  
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Прича о мору и планини 

СА МОРА ДО НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ 
 

Промешкољим се, погледам из кревета на сат и видим да је тек шест 
ујутро, мрак у прозору, зимско аустралско време. Имам још један сат да се 
још мало мешкољим, па да устанем у седам. А онда, црна кафица за разбуђење и припрема за 
одлазак на дужност – море чека у својој нестрпљивости и никад се не зна који ће се бродар 
наћи у незавидној ситуацији. Данас је мој дан да будем на дужности заповедника брода за 
спасавање при обалској служби спасавања – Coast Guard у водама залива Saint Vincent, који 
запљускује обале Аделаиде у Јужној Аустралији. Возећи се приобалном улицом Seaview и 
даље улицом Esplanade до моје дестинације и базе North Haven. Успут бацам поглед на обалу 
и даље на пучину, само да бих видео да је море доста узбуркано,па можда чак и љутито тамо 
даље према хоризонту. Не очекујем да ће бити пуно пецароша на мору данас љуљајући се 
горе-доле у њиховим мањим или мало већим чамцима, али никад се не зна, и увек је могуће да 
би неко пловио  преко на ову страну са друге стране залива чија је обала удаљена преко 50 
километара од Аделаиде. Моја данашња посада је стигла у базу убзо после мене, тако да смо 
се дали у припрему брода, преглед опреме и електронике, као и обезбеђење довољне 
количине горива за дневне активности плус непредвиђене ситуације. Тако смо потрошили око  
сат времена да би смо довели све у ред уз добро расположење и ентузијазам за дневне 
активности. После тако успеђно завршеног посла обавезно мора да следи кафица, да би се 
надокнадила потрошена енергија.  

Али, не лези враже. Радиста 
на дужности нас обавештава 
да је примио радио позив за 
помоћ. Море је постало све 
узбурканије и теже, ветар 
достиже јачину, говорећи 
поморским језиком, око 30 
чворова јачајући и до 35. То 
практично знаци да таласи 
достижу висину од 2.5 до 3 
метра. Е, баш нам је драго. 
Нема друге мора се ићи!  
Радиста нам даје потребне 
податке о пловилу у 
опасности и о његовој 
позицији и тако сазнајемо да 
је пловилу стао мотор, да 
посада није у стању да га 

поново покрене и да им је потребна вуча до њихове луке, која се, на срећу, налази у близини 
наше базе. Налазе се око 3 морске миље далеко од обале и око 5 миља далеко од нашег 
полазног места, изложени су невремену и неким члановима посаде почиње бити мука. Са 
нашим бродом ми би требало да стигнемо на место за једно пола сата, да им пружимо уже за 
вучу у доста тешким, узбурканим условима и да их одвучемо у сигурност луке. 
ГПС електроника је од велике помоћи у поморским активностима, већина пловила их данас 
има уграђене и то доприноси нашем брзом проналажењу бродова у опасности, од тренутка 
када примимо податке. Тако и у овом случају, стигли смо до њих у најкраћем времену, да би 
смо видели да имамо посла са пловилом дугим 12 метара, 5 чланова посаде и 
онеспособљеним мотором. Пловидба до луке  трајала је  1.5 сат, спором брзином. Имали смо 
и мало среће, на тај начин сто нам се небо насмејало, умирило ветар, смирило море и учинило 
нашу пловидбу много успешнијом до луке у коју смо намеравали допловити. 
У оваквим изванредним ситуацијама, кад се онима који су у опасности помогне, онда су такве 
особе бескрајно захвалне и већином немају довољно речи да би описале како се осећају онда 
када се нађу у сигурности. Таква захвалност је нама  добровољцима  довољна  плата за  наше 
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напоре јер,  је лепо 
имати осећај да је нешто 
успешно обављено. 
Сећам се таквих 
искустава и у планинској 
служби спасавања много 
година уназад. 
Међутим, наш дан је још 
био далеко од 
завршеног. Након што 
смо имали одмор, врућ 
оброк и, дабоме, кафицу 
поново смо се вратили 
броду за још један 
преглед опреме тако,  да 

би смо били сигурни да нам је све у реду и на месту за следећу акцију, која се може догодити у 
било које време. Добар одмор никад није на одмет. 
Следећих два-три сата смо провели на мору у приобалним водама да би смо тренирали и 
практисирали разне морнарске вештине, што никад није на одмет,  јер увек неки члан посаде 
је можда новајлија или новији тако да је потребно да се научи многим, различитим вештинама 
за бољу безбедност и сигурнију пловидбу. 

Било се поново прилично  
наоблачило, небо се мало 
зацрнило, а и ветар се опет 
почео дизати и прскати пену 
са таласа по свакоме ко је 
био у близини. Поглед ми је 
пао према обали, хтео сам да 
видим оно што је било 
покривено облацима сада, 
али сам препознао силуету 
онога што сам хтео да видим 
– Mount Lofty Ranges.  
Аделаиде се налази 
распрострањен преко 

равнице између мора, залива Saint Vincent и Mount Lofty Ranges, исто тако познатим и под 
именом Adelaide Hills. Јако популарно место за излазак у природу, пешачење, трекинг, 
оријентиринг и планински бициклизам. Баш сам за моменат пожелео да осетим тврдо тло под 
ногама и да мало пропешаћим кроз брда, као што и урадим с времена на време. И онда сам се 
сетио - писао сам о разним, далеко удаљенијимм местима Аустралије и потпуно занемарио 
оно што ми је поред куће, да тако казем. Онда ћу овог пута посветити овом месту мало пажње 
и описати оно чега се моментално присетим. 
Простори Adelaide Hills су били једни од првих простора који су насељени од стране 
досељеника у Јужној Аустралији 1836. године. Први градови који су  оформљени су Хандорф и 
Лобетал, и то од стране досељеника из тадашње Немачке, одатле и немачка имена тих  
градова. 
Брда се налазе на источној ивици Аделаиде и протежу се неких 80 километара од југа према 
северу и око 40 километара према истоку. Ја волим да запешачим кроз ова брда,  зато сто ме 
неодољиво подсећају на Фрушку Гору по облику и величини, по пропланцима и долинама, по 
кенгурима…, а не, не по кенгурима, али можда по птицама које лепо певају. Брда су у 
релативној близини центра града тако да становници брдских насеља имају предност 
отворених простора као и непосредност центра града и градског живота. 
Брдски масив је познат по квалитетним винима од сорти винових лоза које су биле донесене и 
засађене још 1839. године. Главно шумско дрвеће су еукалиптуси и зимзелени. Шуме су 
прошаране травнатим пропланцима где се често нађе и по који  чопор оваца  или стадо  крава.  
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Валовита природа сачињена је од брда благих падина и поприлично дубоких долина, које 
пружају величанствен поглед свуда около - што је и право благо за страствене фотографе. 
Једно од најбољих времена за фотографисање природе је јесен, када се догоди права 
експлозија боја и свих могућих нијанси. 

Иако је Аделаида уствари врућ град током лета, брда су знатно свежија преко ноћи, што 
доприноси угоднијем животу становника који у брдима живе. У брдима постоје многобројне 
стазе за пешацење, од кратких 2-3 километра до дугачких и по 50 километара. Врло је важно 
понети довољну количину воде за пице на таква, чак и кратка пешачења, специјално за време 
вружих летњих месеци. Могуже је наижи и на разне дивље животиње за време ходања, 
укључујући кенгуре и коале. Засигурно, кенгуре и коале треба оставити на миру, држати се 
подаље од њих јер, противно популарном веровању, ове животиње се уопште не понашају 
пријатељски према људском бићу и увек су спремне да нанесу доста јаке повреде – кенгури 
задњим ногама, а коале гребањем великим, оштрим ноктима и зубима. Зато се ове животиње 
могу дирати само у присуству тренираног особља и док су  завијене у деку. 
Највишљи врх Adelaide Hills је Mount Lofty 727 метара  надморске висине и лепо се види са 
мора по чистом ведром дану. Често га користимо, њега, његову кулу и телевизијски торањ, као 
навигациону ознаку за време обалске пловидбе. 
До врха се може доћи пешачењем и први пут је 
испењан од стране белог човека 1838. године, 
али морам признати да се до тог врха данас 
може доћи и аутом, а онда наставити ходати по 
околини ближој и даљој. Још једна атракција је 
јако интересантна, специјално за млађе -  у граду 
Гумерака, у фабрици играчака, направљен је 
највећи на свету коњ за љуљање.  
Морам признати да имам двоструко задовољство 
живети у Аделаиди – пловити морем, и пешацити 
по брдима, која  ме подсећају и која ми замењују 
Фрушку Гору. 
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ЉУБИНА ЗАПАЖАЊА 
 

Ево, седим у мојој омиљеној лежаљци, у мом 
омиљеном травњаку и типкам по таблету. Ова 
опасна, досадна беспарица је почела  гадно  да 
омета планове. А нисам сигуран да знам шта 
очекујете од мене да вам напишем. Иначе, ја сам 
један од ретких заљубљеника у природу који живи у 
Сомбору. Као и обично, сви они који одударају од 
уобичајених норми понашања, значи сатима гледање 
тв, сатима седење уз рачунар, одлазак у природу 
само када се мора украсти дрво у шуми, отићи хитно 
у вц...нису нормални.Тако да ја, по мерилима грађана 
овог града на северу наше напаћене, истрошене 
државе, нисам бас меродаван да дајем изјаве и 
пишем. Но нема везе, ево сад ћу да напишем 
неколико реченица.....Некада давно, када сам био 
доста млађи, а држава у којој смо живели много већа, 
постао сам члан Извиђачког одреда Сомбор. Како 
сам растао у равници, далеко од већих шума, 
брежуљака, брда, планина,  то је било тада врло 

занимљиво. Док су се други трудили, знојили око фудбала, кошарке, ватерпола -  ја сам 
уживао у шетњама околином града, разним дружењима по Војводини и Славонији. Тада сам 
први пут срео различите туристе, планинаре, шетаче, маратонце и отишао на свој први 
Фрушкогорски маратон 1987. године. Те исте године отишао сам и на радну акцију Ђердап 
1987... под геслом ОРА ЈЕР СЕ МОРА....И опет упознам много људи различитих занимања, 
хобија итд. Док сам ишао у средњу машинску школу у Сомбору, на предлог Вељка 
Стојановића, тадашњег професора математике, и уједно председника планинарског друштва 
Др. Радивој Симоновић,  одем са њима на мој други Фрушкогорски маратон. Ипак, нисам хтео 
да се учланим, јер ми је извиђачки одред и даље био на првом месту. Већина акција и 
путовања су се подударала. Наравно - Папук, Слуњ, Марјан, Велебит, Дурмитор, Авала, 
Ртањ… и свашта по нешто сам обишао. 1990. год у јуну одлазим у тадашњу ЈНА, и опет игром 
случаја распоређен сам у Зајечар, источна Србија. После три месеца, прекоманда у 
Књажевац, где сам два пута камповао на Ртњу, постављао мете за артиљеријско гађање итд. 
Наравно, враћам се кући пун утисака, и почиње распад државе. Сва опрема извиђача која се 
сакупљала годинама, десетак шатора Козара, врече за спавања, подметачи, итд., све је то 
дато за потребе Црвеног крста и, наравно, ништа од тога никада није враћено. Објекат који смо 
користили, намењен је за смештај војске и одред се гаси. Онда одем код познаника из 
претходног периода и те 1991. учлањујем  се у Планинарски савез Војводине. 
Било је то неко друго време, нека друга држава, неки други људи....радио сам све и свашта у 
животу и самим тим викенд ми је био бег од свега. Тада, а и касније, нисам желео да се 
форсирам, превише умарам - једноставно одем негде, прележимо у кампу, уз пријатеље, 
понеко пиво и онда опет понедељак, радни дан и све из почетка. Једна од предности тих 90-их 
година је била јефтина карта за воз, и такозвана п3 карта, бесплатна путовања у току године 6 
пута....и онда се то користило у договору са другим друштвима. Тако се путовало једном 
месечно на дуже релације... .Једноставно, године су пролазиле, дешавања, ратови се 
завршили, бомбардовање прошло, 5. октобар итд. Ја и даље по своме – купиш продаш, 
трампиш, покријеш трошкове за гориво и увек се некако снађесш. 
Наравно Проклетије су проклете, таква киша је падала за време нашег боравка да је Библијски 
потоп дечија прича. Успон на Дурмитор....снег на врху је падао крајем маја, онда успон на 
Олимп...са Боривојем Вељковићем – катастрофа, нисмо испењали врх Олимпа, јер су 
временски услови били ужасни и савет је било не отићи опасно је, па онда 2012. зимски успон 
на Ртањ...хаос од мећаве, па Трем пре пар година, и наравно трагично настрадао пријатељ из 
Суботице …све то ми је било показатељ да не желим сам себе да угрозавам. 
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Једноставно, ја планинарење видим као вид рекреације, коришћење свог слободног времена  
за одмор, а не за форсирање, лењ сам. А наравно економски моменат је врло неповољан, 
трошкови превоза из Сомбора су далеко већи него када је неко из Нс, или Бг... Народ у нашој 
земљи нема навику као у другим развијеним срединама да викендом изађе са пријатељима, 
родбином, фамилијом до језера реке, планине,  јер је боље бити уз ТВ Пинк, а сем тога нико 
нема пара.   
А што се тиче рада друштва у 
којем сам ја члан и начелник- то је 
врло замршена прича. Већина 
чланова друштва су тамо око 20 
година и већ су прилично стари, а 
подмладка нема, јер сви који оду 
на школовање у већи град тамо и 
остају јер је већа чанса за посао. 
Некада давно већина чланова 
извиђаца је прешло у планинаре, 
али лошом политиком тадашњег 
председника и каснијих, они су  
једноставно отерани јер нису 
хтели да се покоравају глупим 
застарелим правилима понашања 
која су давно превазиђена у 
савременом друштву. И онда 
прошле године сам ипак пристао да радим папирологију али и даље се не слажем са њима. 
Доста тешка материјална ситуација једноставно паралише сваку озбиљнију акцију, због 
трошкова превоза, смештаја, исхране. А што се тиче акција које посећујемо, Војвођанске су на 
првом месту. 
Због опште ситуације, због беспарице, нас неколико је покренуло у Сомбору Адреналин Цикло, 
удружење које би окупило љубитеље бициклизма по пространствима наше равнице, наравно 
све у виду промоције рекреације,упознавања околине града. Зато сам и поставио слике шуме, 
канала, Дунава, њива, језера у околини да бих заинтересовао друге, што је уродило плодом. 

Значи планинарење, пешачење, 
бициклизам су за мене вид опуштања, 
рекреције, а не умарања, мучења, 
форсирања по вукојебинама наше државе 
и остајем при томе. А што се тиче 
Фрушкогорског маратона, нисам 
учествовао 1991 био у војсци, 
1999.бомбардовање и ако се добро сећам 
ове године испешачио и учествовао по 25 
пут, наравно није захвалница, значка, број 
километара оно што говори о учеснику 
већ како он то доживљава. Ја вама 
млађима могу да се дивим, једноставно 
имате више воље, елана али свако зна 
шта му одговара. Број чланова у савезу је 
мали, зашто да људи плаћају чланарину 

када могу то у данашње време све сами организовати, и одрадити наравно, осим озбиљнијих 
екстремнијих успона на већим висинама. Не бих да коментаришем ни организацију маратона 
на Фрушкој гори, ни наплату учешћа, ни то да се постави две кабине покретног вц-а на више од 
10 000 учесника, ни то да нема рекламног материјала сувенира, мајица да људи купе, све то је 
далеко од добре организације. Схватам да је беспарица велика, али баш зато треба то 
другачије радити 21. век је. Ја сам предлагао да учесници на Маратону који имају уплаћену 
чланарину за текућу годину не плаћају котизацију за маратон. Па тамо је ове године мнооогооо 
људи прошло, а нису се ни пријављивали...могу да шетају када хоће, где хоће. 
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Прича са насловне стране 

ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА 
 

ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ – II КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ    
Петак - полазак у 15:30 (По Јецином у 16), свако на своје нумерисано место седа у ауто и 
полећемо Јециним супер б(учним)рзим аутом.  
У ауту фантастична атмосфера, дружење са Јамантом и Богићем, пуно добрих вибрација, 
музика, певање, око нас пуно хране (сендвичи, грицкалице, по које пиво)! 
Предвече дођосмо у планинарски дом “Широко било”. Домаћини су нас дивно дочекали и  
угостили (ватрица у смештају је већ  била припаљена). Иако помало уморни од пута, ускачемо 
у патике и правац на кош, који је у самом центру планинарског дома. Док смо тако шутале на 
кош, придружио нам се малени, умиљати даждевњак који нам је правио друштво неко време, 
онда смо га пустиле да одлута куда је и кренуо. Кишица је почела,па смо кренули полако на 
спавањац, јер сутра нас чека велики дан!   
Устајање ујутру, киша и ветар се чују из кревета у ком са сигурношћу планирамо да останемо 
остатак дана, али ту је екипа која те просто повлачи својом енергијом да изађеш из кревета, 
правац у брзе патике и упутиш се у дивљину. Тако је и било, полако али сигурно кренули смо у 
непознато, ново, прелепо искуство! 
Убрзо смо постале део те дивљине, кише која ти капље по лицу, ветар који ти више и не смета, 
већ имаш осећај као да ти милује тело. Музика природе делује опијајуће, предели остављају 
без даха, све то свира једном прелепом нотом тишине и мира.  
Са фотоапаратом у рукама, покушале смо да забележимо све те тренутке (успон на највиши 
врх Војводине – Гудурички врх на 641м, магла која ствара очаравајућу атмосферу, животиње и 

остали планинари/ке који стазу чине 
још занимљивијом, мириси 
природе…) али тешко, све ово мора 
се доживети најмање једном у 
животу.  
Не мислећи на време за које ћемо 
прећи стазу, гегајући се попут нашег 
друга даждевњака, полако али 
сигурно улазимо у циљ, уморне, 
блатњаве, али срећне (и више од 
тога), спремамо се за другу 
авантуру али сада у ауту. Поново 
одлична атмосфера, музика и 
дружење.  
Шта друго додати осим, посетите 
Вршачке планине и дозволите да се 
ваше тело и ум заљубе у ову 
планину!   

ТИЈАНА ЂАИЋ 
 

Успео сам освојити прво место на Вршачким планинама на трекинг лиги Војводине / Србије.  
Спремао сам се за то интензивно месец дана, и отишао сам тамо са мишљу да морам ући 
међу прва три такмичара, јер сам знао да то могу. 
Не могу да опишем колико су ме успони убили у појам, и даље је моја килажа велика за снагу 
мојих ногу. 
У првих 2 км трке сам мислио да нећу ни завршити трку, са 4. места сам спао на неко 10. 
колико су ме заобилазили.  
На Гудуричком врху је било још горе, клизао сам низ блатњаву земљу као мачка, ноктима 
покушавајући да се укопам. Иако су ми  патике  неадекватне, воља је била челична! 
Мисао која ме је водила на почетку, када сам стварно био лош, тј. у великом заостатку  била је 
„Погледај ове напред, да ли ти они делују као да ће икада одустати ? Хоћеш да будеш први? И 
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они хоће да буду први, они неће одустати, нећеш ни ти одустати. Бољи си и бржи, сачекај само 
равно или низбрдицу, и немој сада стати!“ 
И тако је и било! Не знам како сам успео, али једноставно, издржао сам. 
На равном, а поготово низбрдо, нико ми није био ни близу по брзини и спретности у брзим 
силасцима и дочекивањима. 
Чак и када сам падао ишао сам брже од осталих. Једноставно низбрдице су моје, невероватно 
сам добар низбрдо. Имам сигурност, имам стабилност, имам брзину. 
По први пут сам трчао без воде и без музике, чак сам се сналазио сасвим солидно и спазио да 
када желим да размишљам, моји логички закључци имају утемељења у реалности што се тиче 
оријентације, па чак и у (не)обележеним деловима. Што би рекли - постадох много паметан, еј! 
Стаза је била брутално блатњава, тако да је то било нешто што сам на самом почетку 
искључио као проблем, важно је било наместити ум да ћеш бити прљава свиња, али да то 
нема везе, бићеш већа и бржа свиња од свих. И то је то. Успони су ме разбили, блато ми није 
сметало, све остало ми је било чисто уживање. 
Имао сам пар пута, да се не лажемо, гласних коментара и за Бога и за организаторе, али све 
ок, живот је море! 
Најлепши моменат стазе ми је 
био од Манастира Месић па до 
Планинарског дома, када је 
један врло изгладнели пас 
решио да ме прати и брани од 
свих. Ишао је испред мене и 
показивао ми пут као да тачно 
зна куда треба да идем (а 
можда и зна)!? Док ме је 
пратио / водио, осећао сам се 
смирено и имао сам утисак као 
да је чак и природа на мојој 
страни. После трке сам га 
заслужено нахранио. 
Све у свему, била је одлична 
трка. 
Имам само једну замерку која 
ми је стварно умањила 
доживљај, а то су контролори 
такозване ревизије трекинг 
лиге који нису радили свој 
посао и дозвољавали су 
такмичарима из погрешних 
праваца да наставе трку са 
овером. Није ми јасна њихова 
функција ако неће радити свој 
посао. Али живот је море! 
Навикао сам да живот није 
фер, а када кажем живот је 
море, мислим на то да је живот курва, а када кажем то мислим да су велика већина људи - 
нељуди. Тако да, живот је море, и има нас пар који ћемо радије остати без свог злата и са 
образом, не пред другима, јер ме мишљење других занима, али ме не дотиче заправо, него 
пред собом. 
Супер трка, Вршац је ПРЕЛЕП.  

ЕДВАРД ХАЛАС 
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СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА, МЕМОРИЈАЛ МИХАЈЛО КАМПОШ 
– III КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 

Тек пола године након јесењег издања кола 
Војвођанске трекинг лиге у Суботичкој 
пешчари, суботички Спартак је поново имао 
прилику да угости „трекингаше“ на истом 
месту. Као и јесенас када смо били (тако сви 
кажу) одлични домаћини и организатори, тако 
и овај пут нисмо хтели, а ни смели ништа 
препустити случају. 
МЗ Велики Радановац нам је и овај пут изашла 
у сусрет и уступила просторије Дома културе 
на коришћење без надокнаде. За несебичну 
помоћ коју нам пружа госп. Чанади, председник 
савета ове МЗ имамо бескрајну захвалност у 

име свих чланова ПК Спартак као организатора.  ЈП Палић Лудаш нам је и овај пут помогло са 
стручним саветима приликом трасирања стаза, а заједно са њима смо у суботу, дан пре 
одржавања кола лиге организовали радну акцију чишћења шуме којом приликом смо сакупили 
50 џакова смећа. Политехничка школа у Суботици нам је помогла око штампања мапа, и њима 
се посебно захваљујемо на помоћи. 
Чланови ПК Спартак су ипак они који су урадили и овај пут највише. Небројено дана је 
проведено у шуми, чишћене су и крчене стазе, фарбане су маркације, качене црвено беле 
траке, постављане путоказне табле, осмишљаване су нове деонице које ће бити атрактивније 
за учеснике. Планинарке клуба су се и овај пут потрудиле да за госте припреме многе слатке и 
слане ђаконије, није зафалило ни колача ни погачица, наравно наш „специјалитет“ хлеба, 
масти, соли и алеве паприке није изостао ни овај пут. По томе желимо да будемо јединствени 
и познати на овим нашим просторима. Са тим нашим „специјалитетом“ и цедевитом смо 
сачекали сваког учесника на циљу наравно уз диплому којом доминира шафрањика, цвет који 
може да се види у Суботичкој пешчари, беџ са нашим маркацијама зеленим срцем у жутом 
кругу, и финишерском медаљом са веселим ликом слепог кучета којим смо свима који су били 
исказали захвалност на доласку и учешћу. Учеснице кола трекинг лиге су имале и гратис 
поклон у виду магнета у облику срца зелене боје које је свима подарила чланица клуба 
Славица Рашуо. 
Када је понестало 
цедевите пили смо пиће 
из минимаркета који се 
налази тик уз Дом 
културе. Уз (најчешће је 
то било) пиво ређале су 
се приче са стазе, од 
оних који су се и овај пут 
загубили не гледајући 
куда воде маркације, 
већ журећи да што пре 
савладају стазу, па до 
оних који су победили 
себе и савладали 18, 29 или 39 км дугу стазу и тако себи поставили неки нови лимит за неке 
будуће изазове. Наравно, највише честитки су заслужили победници, али ја лично могу само 
да честитам свима, а било их је 217 на једној од три стазе. Искрене честитке и захвалност су 
заслужили и чланови ПК Спартак који су организовали ово коло. Преко 400 фотографија, 
видео снимак из ваздуха, кратак филмски запис као документи остају у архиви након одржаног 
3. кола Војвођанске трекинг лиге који су суботички планинари и овај пут посветили Михајлу 
Кампошу, преминулом члану клуба и редовном учеснику трекинг лиге. 

ЗОРАН ВУКМАНОВ 
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СУСРЕТ ПЛАНИНАРА НА ЦАРСКОЈ БАРИ 
– IV КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 

Мој утисак данашњег трекинга је да је лепо било, схватио сам и увидео неке ствари, 
дубокоумно. Знате онај моменат када се пољубите са цуром која вам се јако свиђа, у коју сте 
већ неко време заљубљени и схватите да је цео живот имао поенту зато што се тај моменат 
десио. Опростите себи сваку глупост, свака бол, свака патња добија на смислу и постаје 
везивно ткиво истог јер је довела баш до тог момента и цело постојање вибрира и одише 
миром и чистом срећом, спокојем. Чак се у једном моменту јави и осећај да би могли сада и да 
умрете са осмехом на лицу колико сте комплетни, јер се осећате потпуно испуњени и живот, 
коначно, као и смрт, има смисао у потпуности. Оно, будете једно са Богом, природом, собом и 
универзумом. 
Е, данашњи трекинг је био све контра од тог. Следећи пут ћу себи одсећи прст ако треба, али 
на Царску Бару, никад више. Зезам се. Не стварно, никад више. Од лепе брене, до Младићу 
мој од БРУТАЛНЕ мучнине до пролива... Једино кућа, кућа је била ок. Фрижидер и ракија ми и 
даље враћају лудачки кез на фацу, али онако, као кад се смејеш на Лепа села лепо горе... Фак 
дис шит. Прелазим на шах, свирање гитаре и скупљање салвета. Шалим се, наравно (не баш 
скроз) Свака част Милан Векићу Који је у мушкој конкуреницији РАЗБИО, свака част и Јаманта 
Шафрањ која је била са нама и разбила у женској, такође и велико хвала Гyöргy Телеки, Срђан 
Богић и Драган Шарчевић који су без медаља (барем мислим) али су ми правили друштво 
(заједно са Јамантом). Сачекао сам их на КТ2 јер без њих не би могао даље ни метар. Много 
ми је значило да не будем сам на оном сунцу и да имам неког поред себе. Прсо сам. Ово је 
трка коју никада нећу заборавити. 

ЕДВАРД ХАЛАС 
 
Царска бара / Црвено усијање Кажу да сви тркачи у себи имају дозу лудила, неко мању неко 
већу, а трекинг на Царској бари је прави доказ за то. Постоје неке трке на којима су 
традиционално високе температуре, а трекинг на Царској бари који се одржава увек средином 
јуна, је једна од тих. Може бити да неки нису знали шта их чека па су дошли не слутећи какво 
пржење им следи, али има и нас који смо свесно ушли у то лудило и то на најдужу стазу од 
скоро 40км. Мада сваки учесник који је преживео било малу 15км, средњу 23км или велику 
стазу од 39км, зна колико је зноја, упорности и воље требало за то. Први и следећи хлад је на 
старту,  односно  циљу,  тј  истом  месту, другог  хлада нема.  Али зато  има пуно  сунца, траве, 
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џомби од земље, на 
којима је тешко ходати 
а камоли трчати. А 
нема још нечег, што тек 
касније схватите да је 
заиста од животне 
важности а то је ВОДА. 
Најпозитивнија страна 
овог трекинга је што 
постајете свесни колико 
је вода битна и како је 
не треба расипати, како 
заиста нема живота без 
воде, и како је 
становницима Африке и 
путницима кроз Сахару. 
То осећање има и 
негативних страна јер 
се на делу показује и 

пословица да “Нужда закон мења”, па мирни и скромни тркачи упадају у туђе куће тражећи 
хладну воду и чесме за поливање, и постају вандали и хулигани. Но ко није одустао, посустао 
или пао у несвест раније, када дође на циљ и кад се напије воде / пива / сока и све то поново у 
круг, тај на крају постаје свестан да је ипак направио мали подвиг, и да је поносан што није био 
од оних који су видели временску прогнозу и остали код куће. Јесте да можда више никада 
неће доћи на Царску бару, али ће знати да је свака обична трка где има и једно дрво хлада, 
или кад није 58 степени целзијуса на сунцу, уствари смешно лака. А можда кад дође следећа 
година, кад сећања мало избледе, можда се опет видимо на старту, и кренемо све испочетка, 
јер да се вратимо на прву реченицу овог текста сви тркачи су ипак помало луди, зар не? 

ЈАМАНТА ШАФРАЊ 
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Моја сећања: 

ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ -1949. ГОДИНЕ 
Летње јутро око четири, пола пет на Великој станици у Инђији. Очи ми се још сањиво склапају. 
На леђима ми ранац са пуно разних ствари, чија ме тежина тера да што пре негде седнем и 
олабавим леђа. Гледам у млађег брата и видим да је и он у истој ситуацији. Наша мати има 
две торбе поред себе и стално гледа час у нас, час у торбе, час у нашег оца који претура неки 
велики завежљај, који му се стално чини да није добро спакован. Отац погледа према 
скретничкој кућици код Ложионице, мало ослушне и каже: „ Ено долази "Ћира". 
Одмах смо се расанили и погледали у правцу у којем је и он гледао. И јесте - ено долази воз из 
правца Мале станице, испод надвожњака где се одваја пруга за Београд, Винковце и Нови 
Сад. Отац нам каже: „Сад је код Триангле и Разделника“. Код Разделника је била наша мала 
башта, а у Разделнику је отац радио на одржавању и контроли важних телеграфских и 
телефонских линија. 
Угледасмо облак дима и беле паре која је сукљала из локомотиве која је долазила окренута 
задњим крајем. Кад је воз стао, отац нас је ужурбано убацио у трећи вагон заједно са стварима 
и његовим завежљајем. Мати је усплахирено гледала у нас и ствари. 
О,  како је било интересантно гледати кроз прозор вагона у бандере и дрвеће поред пруге, који 
су нам изгледали као неки бескрајини плот који се креће поред нас, а ми стојимо у месту. Прва 
станица Пустара. Отац каже: „ Чекамо укрштање са "Брзим" из Будимпеште“. И стварно, у 
трену је поред нас пројурио дугачак низ вагона и разгоропађена парњача, која ми је личила на 
огромног Змаја с крилима. Бешка, Чортановци. Брзо смо поискакали с воза. Упртили смо наше 
ствари и кренули од Станице испред Тунела прашњавим црним путем. Иза нас су остали 
Чортановци на брдашцу. 
Једва смо се довукли до 
узвишења где се испред 
нас указао теснац 
обрастао у жбуње кроз 
које се назирао путељак. 
После малог предаха 
отац је рекао: „А сад 
ћемо кроз Дабар“. Е то је 
био доживљај! Узана 
вододерина обрасла 
шибљем, разноврсне 
птице одлећу из њихових 
гнезда изненађене 
експедицијом која их је узнемирила. На крају усека прескачемо поток, који је долазио с леве 
стране и уз жубор текао према Подвожњаку.  
У Подвожњаку је била угодна хладовина и освежавајући звук потока који се сјурио према 
долини на излазу испод пруге. Отац нам је рекао: „Сад можете да вичете и цичите до миле 
воље, овде вас нико неће прекорити због тога“. Јест врага! Када  смо чули одјеке својих 
гласова у Подвожњаку, брзо нас је прошла воља за виком. 
Кренули смо лево од излаза из Подвожњака и угледали извор који је кроз једну дебелу цев 
изливао воду на камење. То нам је била најлепша, најхладнија и „најмокрија“ вода коју смо 
окусили. Кренули смо даље. Лево од нас, мало даље од извора, угледали смо неке оронуле 
зидине обрасле у коров и зову. Отац је рекао да је ту била некад шумарска кућица. Спустили 
смо се низ брдо кроз липову шуму и пред нама се одједном указала огромна плава водена 
ширина - Дунав! Отац је рекао да смо стигли где треба. 
Јутро је одмакло. Летњи дан се рађао у свом сјају одбљескујући на умрешканим таласима. 
Прошли смо  крај рибарске колибе, поред које су се сушиле мреже извађене рано јутрос,  још 
пре него што смо стигли. Двојица рибара су нешто петљала око чамаца.  
Отац се поздравио с њима и после краћег разговора нам рекао да ћемо мало даље и ми 
подићи наш шатор. Нас двојица смо једва дочекали да јуримо жабе и бизамске пацове којих је 
било небројено. Мати је почела да спрема јело на металној плочи, коју је  отац нашао  ту негде  
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и поставио је на усечену рупу на тлу поред нас. Ми смо доносили сувог дрвета којег је било 
свугде около. Ватра је лепо горела, дрвеће је пуцкетало, дим нас је штипао за очи, али пржена 
сланина и јаја нису никад била укуснија. Отац нас је послао натраг на онај извор код 
подвожњака да донесемо воде за пиће. Освртали смо се около страхујући да ће се појавити 
неке сподобе које још нисмо упознали. Али питомина околине, шумска тишина која се 
разликовала од градске буке, шум ветра у крошњама, жубор воде на извору и птице које су 
непрекидно мамиле наше погледе,  разбиле су нашу стрепњу. Одједном смо осетили као да 
смо и ми полетели крилима од крошње до крошње. 

Кад смо се вратили доле на обалу, отац је већ поставио четири дрвена стуба и конструкцију 
преко које је поставио огромно шаторско крило. Сад знам зашто се толико петљао с тим 
пакетом! Са задње стране смо исплели плетер од прућа, а са предње поставили ћебе преко 
улаза. Са леве и десне стране смо поставили дебео слој суве траве и лишћа и преко тога 
ћебад. У углу је била полица за посуђе и храну, а са друге стране одећа обешена на ракље од 
грања. Настао је велики заштићен простор који ће нам пружити уточиште током лета које ћемо 
провести овде. 
Једва смо приметили да је 
почело да се смркава. Заложили 
смо велику ватру поред обале. 
Кад сам погледао у ноћно небо, 
згрануо сам се колико се звезда 
расуло у тмини. То никад нисам 
пре видео у граду. Искре из ватре 
су летеле у висину, али су 
нестајале на свом путу до неба. 
Звук бродског мотора се 
појачавао стењући, док се кретао 
узводно. Одједном се појавио 
испред шпица од острва испред нас.  
„Тамо је код Бурме“ - рекао је отац. Узели смо запаљене гране и њима махали кругове. 
Приметили су нас и уперили бродско светло према нама. Затим се чуо бродски писак у знак 
поздрава. Придружили су нам се и рибари. Донели су неколико риба натакнутих на штапове и 
заболи поред ватре. Лепшу вечеру нисам могао ни замислити. 
Мало после сам осетио мирис суве траве и лишћа испод моје главе, док сам тонуо у сан. Још 
сам само помало чуо једнолично брујање бродског мотора тамо негде код Карловачких 
винограда. 
Освануо је диван летњи дан и мати нас је послала на обалу Дунава да се умијемо и оперемо 
зубе. Бистрина воде и њена свежина су били чудесни, а када сам подигао поглед плаветнило 
реке је било нестварно лепо,  окупано у јутарњим сунчевим зрацима.  
Моја Чаролија је почела! 
На измаку тог лета сам пошао у први разред! 
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Петак, 28. август 2015. 
- Изложба планинарске фотографије 

- VI ЧортаФест 
 

Субота, 29. август 2015. 
- Изложба планинарске фотографије 

- Планинско трчање 
- Кану авантура 
- VI ЧортаФест 
- Жива свирка 

 
Недеља, 30. август 2015. 

- Чортановачка трансверзала 
- Кану авантура 

- Крос кантри бициклистичка трка 
- Оријентациони крос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Више информација на сајту: 
http://www.pkz-indjija.org/ 

 

Фејсбук страници: 
https://www.facebook.com/921090707915448/photos/a.921090781248774.107374

1827.921090707915448/989592537731931/?type=1 
 

Фејсбук догађају: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1436542826652911&set=gm.82052367

8030605&type=1 
 

Или на мејл: 
gorstaci.indjija@gmail.com 
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