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Излет до Старе планине Љубисав Стојановић Љубисав Стојановић 

40 година ПСК „Железничар“ Краљево Миран Гољовић Миран Гољовић 
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КАРТОГРАФИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРЕ 2 део 
 

МЕРЕЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ УГЛОВА, МЕРЕЊЕ МЕСНИХ УГЛОВА 
Месни угао је угао између хоризонталне равни с нашим оком и правца који пролази кроз тачку коју 
посматрамо. Он нам служи да видимо које су тачке на терену видљиве, а које нису. Одређује се тако да на 
карти измеримо релативну висину између две тачке (разлику висина) и затим њихову међусобну удаљеност. 
Када поделимо разлику висине N (у метрима) са растојањем (у километрима) добићемо месни угао М (у 
хиљадитима). Формула изгледа овако: 
                                                   N (m) 
                                            М = ▬▬▬ 
                                                   D (km) 
Важно: 1 ‰ хиљадити =0° 3' 22,5'' 
Ако испред  стајне тачке постоје два врха која се на карти налазе на истом правцу можемо помоћу месног угла 
израчунати да ли први, ближи врх заклања видик на други, удаљенији. Ако је месни угао ближег врха већи од 
месног угла удаљенијег врха, удаљенији врх није могуће видети са стајне тачке од које се месни угао рачунао.  
МЕРЕЊЕ УГЛОВА НАГИБА ЗЕМЉИШТА ПОМОЋУ НАГИБНИХ МЕРИЛА 
Нагиб терена је угао између водоравног правца и правца који иде падином. 
Најлакши начин мерења нагиба на карти је директно очитавање на нагибном мерилу. Поступак је следећи. У 
шестар узмемо размак између две изохипсе на падини коју желимо измерити. 
Затим на нагибном мерилу померамо шестар једним краком по водоравној линији, а другим краком по 
вредности изохипсе коју смо мерили. 

Када се та ширина шестара 
поклопи, на доњој скали 
очитамо нагиб терена у 
степенима. Ако је терен јако 
стрм, можемо узети размак 
до 5 основних изохипси, али 
онда припазимо да на 
нагибном мерилу узимамо 
вредност тих изохипси.  
Мерење можемо извршити 
и помоћу хартије и других 
приручних средстава. 

Нагиб можемо и графички представити на цртежу тако што ћемо 
вредности хоризонталног и вертикалног растојања увећати 5 или 
10 пута, нацртати и угао и угао измерити угломером  
ОРИЈЕНТАЦИЈА 
Оријентација на земљишту и 
стране света 
Главне стране света су: 
север, југ, исток и запад, а 

помоћне стране света су: североисток, југоисток, северозапад и југозапад. 
Ако знамо један од ових праваца онда нам је лако да одредимо остале 
правце. Стране света можемо одредити на више начина користећи разна 
средства. 
Одређивање страна света помоћу компаса 
О бусолама и њиховој употреби 
Компас М53 направљен је од немагнетног метала.  На телу компаса 
исцратна је милиметарска подела за мерење на карти и мерење 
удаљености. Поклопац садржи визир, огледало и поделу у хиљадитима за 
мерење вертикалних углова, односно одређивање удаљености. На косој страни кружног испупчења на 
унурашњој страни кутије налази се подела у хиљадитима, а са доње стране кутије налази се подела у 
степенима. Стране света су означене словима, с тим да је север означен троуглом. Магнетна игла је на 
северној страни означена флуоресцентно. Подела у степенима је са тачношћу 2°, 
а у хиљадитима са тачношћу од 50 (0 – 50) хиљадитих. На поклопцу се налази 
подела у хиљадитима до 150  са тачношћу од 10 хиљадитих (0-10). За мерење 
вертикалних углова у хиљадитима завежемо чвор на 25 цм, а за мерење 
вертикалних углова милиметарском поделом чвор завежемо на 50 цм. 
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВЦА СЕВЕРА ПОМОЋУ КОМПАСА 
Компас делује на основу магнетизма Земље. Магнетна игла показује правац 
магнетних полова, што се не подудара у потпуности са правцем географских 
полова Земље. Отклон магнетне игле у односу на правац географског севера 
зовемо магнетна деклинација. Угао магнетне деклинације је мали и у 
планинарској оријентацији га можемо занемарити. 
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ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВЦА ПОМОЋУ СЕВЕРЊАЧЕ 
Помоћу звезде Северњаче можемо се оријентисати за време 
ведрих ноћи. Најлакше је да прво пронађемо сазвежђе 
Великог Медведа (Велика Кола). Задње две звезде у Великим 
Колима чине тачке правца којег замишљено продужимо, а 
њихово растојање нанесемо 5 пута на тај правац. Звезда коју 
смо на тај начин нашли је Северњача. Она се налази на 
''репу'' Малог Медведа. У реалној ситуацији Мали Медвед се 
лошије види, чине га мање сјајне звезде, али се Северњача 
види добро, она је у том сазвежђу најсјајнија. Понекад су 
Велика кола прениско, па ће их неко брдо заклонити и неће се 
добро видети. Тада покушајмо Северњачу наћи помоћу 
сазвежђа Касиопеје. 

ПОМОЋУ СУНЦА И ЧАСОВНИКА 
Ведар, сунчан дан нам пружа могућност оријентације помоћу Сунца или помоћу Сунца и часовника. 
Сунце се у 6 сати ујутро налази на истоку, у 12 сати је у правцу југа (на северној 
земљиној полулопти), а у 18 сати је на западу. Сунце се од запада ка истоку 
преко небеског свода привидно креће лучном брзином од 15° на сат. 
Овакав начин оријентације је ипак приближан, треба имати у виду да ми не 
користимо време локалног меридијана на којем се налазимо већ користимо 
време часовних зона услед чега долази до малих локалних одступања од 
назначених праваца.  
За време летњег рачунања времена сунце се на северној земљиној полулопти 
на југу налази у 13 сати. Сунце се у 7 сати ујутро налази на истоку, у 19 сати се 
налази на западу. 
Приликом одређивања страна света помоћу аналогног часовника и Сунца сат 
постављамо у водораван положај и окренемо малу сказаљку у правцу Сунца. 
Симетрала угла којег чини бројка 12 на часовнику и мала сказаљка показује 
правац југа. Током летњег рачунања времена уместо броја 12 користимо број 13. 
 

ОДРЕЂИВАЊЕ СТРАНА ПОМОЋУ МЕСЕЦА 

Код оријентације помоћу месеца можемо се приближно оријентисати. 
Млад месец се на небу налази у привидној близини Сунца, излази ујутро на истоку и залази увече на западу. 
Прва четврт у 18 сати се види на југу, око поноћи залази на западу. 
Пун месец се у 18 сати налази на истоку, у поноћ је на југу, а у 6 сати ујутро на западу. 
Током последње четврти месец се у поноћ јавља на истоку, у 6 ујутро је на југу. 
МЕТОДЕ ПРИБЛИЖНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  
Нису довољно поуздане, приликом примене ових метода морамо бити свесни могућности да начинимо грешку. 
ПОМОЋУ МАХОВИНЕ 
Маховина претежно расте на северној страни стабала дрвећа. Заправо маховина расте у сенци која се 
најчешће налази на северној страни стабла. 
ПОМОЋУ ДРВЕТА И ПАЊА 
Годови на стаблу су ужи на северној страни стабла. Годови су дебљи са јужне, осунчане стране стабла услед 
чега је стабло на јужној страни  (посебно усамљено стабло) најчешће развијеније. 
ПОМОЋУ НАЕЛЕКТРИСАНЕ ИГЛЕ 
Иглу коју наелектришемо трљањем о неку синтетичку тканину можемо поставити на суви лист и пажљиво 
спустити на мирну водену површину. Игла ће се оријентисати правцем север-југ. 
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- Џамија: торањ на југу, улаз на северу. 
- Хришћански гробови: правац исток – запад. 
- Муслимански гробови: правац север југ, споменик на југу. 
- Снег на осојној (северној) падини се спорије топи. 
- Зидови на старим зградама на северу су влажнији и тамнији. 

МЕРЕЊЕ АЗИМУТА БУСОЛОМ НА ЗЕМЉИШТУ 
Са тачке на којој стојимо треба да измеримо азимут на неку изабрану тачку. Бусола се узме у десну руку и 
окрене тако да прорез који се налази на средини поклопца буде у правцу изабране тачке на земљишту. Левом 
руком окрећемо рецкасти прстен све дотле док се ознака север не поклопи са северним краком магнетне игле. 
За све време магнетна игла мора да мирује у правцу севера. Овим поступком смо поделак О довели до 
поклапања са врхом магнетне игле и тиме га довели у правац географског севера. Вредност измереног 
азимута, на изабрану тачку на земљишту, очитавамо код индекса (значке). Вредност је изражена степенима и 
хиљадитима. Овај пример мерења азимута извршен је бусолом М – 53 А. 
КРЕТАЊЕ НОЋУ ИЛИ КРОЗ ШУМУ ПОМОЋУ КОМПАСА 
Кретање ноћу или кроз шуму користећи азимут изводимо на следећи начин: Користећи се подацима датим 
азимутом увек се држимо одређених праваца. Податке за кретање добијамо кроз задатак цифарски или кроз 
скицу. Задатак садржи следеће податке: број објеката (преломних тачака), вредност азимута у степенима 
(хиљадитим), растојање у корацима (растојања у корацима се обележавају са „x“ – један корак и „x x“ – два 
корака. Вредност једног корака, нормалног човека, је 75 цм), метрима или минутима између објеката 
(преломних тачака), као и укупну дужину целе стазе. 
Кретање вршимо тако што на полазној тачки на земљишту одредимо правац нашег кретања. Крећући се од 
предмета до предмета, уз сталну контролу правца, стићи ћемо до првог објекта (преломне тачке). Од овог 
објекта понављамо све радње које смо обављали до доласка на њега. 
Кретање ноћу врши се помоћу светлећих ознака на бусоли, а обележавање правца кретања врши се 
осветљењем (електричном лампом, фењером или сличним средствима). Кретање ноћу или кроз шуму помоћу 
бусоле треба да врше најмање двоје. 
ОРИЈЕНТАЦИЈА КАРТЕ 
Да би карту на земљишту оријентисали морамо је тако поставити да се правац севера на карти поклопи са 
правцем севера на земљишту. Када смо карту оријентисали онда су све линије на карти паралелне 
одговарајућим линијама на земљишту и сви правци између објеката на карти паралелни правцима између тих 
објеката на земљишту. 
Према томе оријентација карте се може извршити: 
• по правцу севера (бусолом) 
• по разним линијама на карти и  
• по правцима објеката на карти. 
ПО ПРАВЦУ СЕВЕРА 
Правац севера на карти је одређен правцем источне и западне ивице оквира карте. Да би карту оријентисали, 
бусолу треба да поставимо тако да јој правац север – југ буде паралелан са источном или западном ивицом 
оквира карте. 
Праву ивицу бусоле поставимо уз источну или западну ивицу карте, тако да магнетна игла буде управљена у 
правцу севера на карти. Окретањем нарецкастог прстена доводимо поделак 0 на индекс (значку). Када је све 
то урађено карта се, заједно са бусолом, окреће све дотле док се магнетна игла не поклопи са правцем север 
– југ. Овим поступком смо извршили правилну оријентацију карте. 
ПО РАЗНИМ ЛИНИЈАМА НА КАРТИ 
За оријентацију карте помоћу разних линија најбоље ће нам послужити комуникације (у комуникације спадају 
железничке пруге, аутомобилски путеви и остали путеви и стазе који се налазе на карти). Ако се налазимо на 
аутомобилском путу онда ћемо по линији, правцу пружања пута, карту оријентисати на следећи начин: Треба 
стати на тај пут са картом држећи је приближно водоравно и окретати је све дотле док се правац пута са карте 
не подудари са правцем пута на земљишту. При томе треба обавезно проверити да ли се сви објекти који се 
налазе лево и десно од пута налазе и на карти лево и десно од пута. Што су линије на карти дуже и са више 
објеката, тиме је и оријентација карте тачнија. 
ПО ПРАВЦИМА ОБЈЕКАТА НА КАРТИ 
Најтачнија оријентација на карти је оријентација помоћу објеката. У овом случају 
потребно је да на карти имамо тачно одређену тачку места стајања (стајну тачку). 
Што је стајна тачка тачнија и објекти удаљенији, то је и оријентација карте тачнија. 
Оријентацију вршимо на следећи начин: Стојимо на главици чији је врх на карти 
означен котом 410, (погледај слику). Погледом унаоколо потражимо на земљишту 
неке објекте који су уцртани на карту. Са ове главице видимо цркву у селу Болеч, 
кућу поред пута, путоказ на раскрсници итд. Све су то објекти по којима се карта 
може оријентисати. У овом случају црква у селу Болеч је најдаља и по њој ћемо 
извршити оријентацију карте. Карту поставимо у приближно водораван положај. 
Поред стајне тачке, у овом случају главице са котом 410, и цркве у селу Болеч, 
поставимо лењир, па у оваквом положају, гледајући поред обечеженог правца, 
окрећемо карту све дотле док се у правцу постављеног лењира не угледа црква у 
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селу Болеч. Пошто се правац, кота 410 – црква у селу Болеч, сада поклапа са истим правцем на земљишту, 
можемо бити сигурни да смо извршили правилну оријентацију карте. Да би све проверили, не померајући 
оријентисану карту, постављамо лењир поред стајне тачке кота 410 и путоказ. У правцу постављеног лењира 
треба да се види путоказ на земљишту. 
Оријентацију карте проверавамо и по другим објектима који су нам видљиви на земљишту, а уцртани су на 
карти. Употреба већег броја објеката при оријентацији карте служи само зато да се не би учинила грешка. 
При вршењу оријентације карте треба водити рачуна о томе да се карта постави на неки чврст ослонац. 

ОДРЕЂИВАЊЕ НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ ПО ВЕГЕТАЦИОНИМ 
ПОЈАСЕВИМА 
У унутрашњости западног дела Балканског полуострва 
вегетационе зоне се релативно правилно смењују са 
повећањем надморске висине. Појас храстове шуме се 
простире до 900 метара нв, појас букове шуме се простире 
између 900 и 1500 метара, четинари преовлађују на висини 
између 1500 и 1900 метара, изнад те висине простире се појас 
високопланиских пашњака. На северним (осојним) странама 
планина ове границе су померене према доле, на јужним 
(присојним) на горе. 
ОДРЕЂИВАЊЕ НАДМОРСКЕ 
ВИСИНЕ ПОМОЋУ АНЕРОИДА-
ВИСИНОМЕРА  

Висиномер–анероид ради на принципу промене тј. опадања ваздушног притиска 
са повећањем надморске висине. Опадање се може изразити само сложеним 
формулама, са повећањем надморске висине повећава се стопа опадања 
ваздушног притиска. Стопа смањења ваздушног притиска дата је на доњој табели. 
Анероид даје приближан податак о надморској висини. Наравно, данас ГПС 
технологија умногоме олакшава дилеме у вези надморске висине и позиције на 
којој се планинар налази. 
 
 
 

Нормалан ваздушни притисак на различитим висинама према Међународној авио 
организацији(International Civil Aviation Organization): 

Visina (m)  
Atmosferski  pr i t i sak 

(mb)  
                   Stopa smanjenja pr i t i ska  

0  1013                      12 mb na  svakih 100 m  

1000 899                      11 mb na  svakih 100 m  

2000 795                      10 mb na  svakih 10 0 m 

3000 701                        9  mb na  svakih 100 m  

4000 616                        8  mb na  svakih 100 m  

5000 540                        7  mb na  svakih 100 m  

6000 472                        6 ,7  mb na svakih 100 m  

 

Исо Планић 
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SOKOLICA 
 

Sokolov put! Trka za koju sam sluĉajno ĉula/videla na društvenoj mreţi facebook, i istog momenta rekla sam “ja na 
ovo moram ići!”. Kada, gde, šta, kako, sa kim, koliko dana, koliko novaca?! Bezbroj pitanja u glavi, a ni jednog 
odgovora. 
Samo jedna osoba od mojih prijatelja bila je pod opcijom “going” i to devojka iz Subotice, Biljana Isić, koju sam 
upoznala na jednoj biciklistickoj turi u maju ove godine, i svega par puta bila sa njom na trening trci u Subotici. Pa šta, 
što se ja njoj ne bih obratila. 
Prvom prilikom, bio je to Bukovaĉki maraton na Fruškoj Gori, kada smo se srele, nisam okleva la, odmah sam je pitala 
sve što me zanima, da li sigurno ide, sa kim i kako, uz konstataciju da ţelim da idem i da traţim društvo… Njen 
odgovor je bio: “Daaa, ja na to moram da idem! Ne znam kako, ali moram da idem! I ti hoćeš da ideš?! Ja sam se već 
prijavila, ali još nisam uplatila. Valjda sam još na spisku! Uplatiću! Ali moram da idem! I ti hoćeš da ideš?”. Hmmm, 
toliko reĉenica, a ništa konkretno meni opet nije bilo reĉeno. Mada, jedno je bilo jasno, a to je da tolika ţelja za 
odlaskom na tu trku prosto ne moţe ostati neostvarena! 
Ĉim sam se vratila iz Novog Sada, prijavila sam se za trku i strpljivo skupljala i brojala svaki dinar da uplatim startninu. 
U meĊuvremenu, Bilja i ja smo se stalno ĉule i smišljale sve moguće opcije. Ja sam traţila i zapisivala kako se kreću 
vozovi na relaciji Subotica-Beograd i Beograd-Niš, zvala ţelezniĉku i autobusku stanicu da pitam koliko koštaju karte, 
gledala kojim vozom bi morale da krenemo iz Subotice, da bismo stigle na voz iz Beograda za Niš. Uff, previše 
informacija i komplikacija, previše novaca za mene. Kada su mi na autobuskoj stanici rekli da je povratna karta 3.900 
dinara, kao šamar da su mi udarili. No, dok sam se ja zanimala ovim istraţivanjima i traţila najpovoljnije rešenje, Bilji 
se rodila jedna nova ideja. Dan posle ĉuvene trke Sokolov put ima treking trka u Paraćinu, to je samo 110 km od Niša, 
kada idemo prema Subotici, pa zašto mi ne bismo lepo išle autom, pa da odmah i tamo svratimo i pretrĉimo još jednu 
planinu, kad nam je usput, je l‟. S obzirom da sam gledala slike sa ove skyrunning trke, s obzirom na sve ono što su 
mi rekli oni koji su već bili tamo, a i pretpostavljajući da je trka teška, rekla sam Bilji da bi nam to moţda ipak bilo 
previše. Ali kao da sam se ja nešto pitala.  
Obe smo uplatile startninu za trku, obe smo promenile boju na spisku prijavljenih takmiĉara iz crvene u zelenu, 
dogovor je konaĉno postojao… Idemo autom, krećemo u petak, u subotu je trka u Nišu, posle toga idemo u Paraćin 
jer je u nedelju tamo trka. Ok. Poĉinjem da smišljam kako sve to saopštiti roditeljima. Ublaţih MALO priĉu… Za njih 
nema planine, nema dve trke i nema spavanja u sali (u vrećama za spavanje).   
Kroz konsultovanje sa nekim prijateljima poĉinjem da shvatam šta mi zapravo sve treba za ovu trku. Od ušteĊevine 
koju sam imala, od takozvane plate i dnevnica sa njive, uspela sam sebi da kupim patike za planinsko trĉanje, kako ne 
bih uništila ove  koje  imam  za  asfaltne  trke. Obavezna  oprema koju  je svaki  trkaĉ na  stazi 
morao imati ukljuĉuje: šuškavac, astro foliju i pištaljku! Ko nema nešto od toga, dobija +30 kaznenih minuta! 
Pomišljam u sebi “kako su strogi ovi u skyrunningu, ali ne smem da se zezam, jer tih 30 minuta moţe da mi bude 
presudno da trku završim u limitu!”.   
Zahvaljujući prijateljima, uspevam da nabavim sve što je potrebno. Ţelim odmah da se zahvalim svima koji su mi 
pozajmili nešto ili na bilo koji naĉin pomogli da nabavim ono što mi je bilo potrebno! 

Petak 14.10.2016., podne, LET‟S GO!   
Bilo je prisutno uzbuĊenje koje se reĉima ne moţe opisati! Bilja paniĉi, a ne 
zna ni sama zašto. Prikljuĉuje telefon na punjaĉ, ukljuĉuje navigaciju (jedna 
vrlo prijatna gospoĊa sa umiljatim glasom, koja ume da pobesni kada ne 
skrenete gde je ona rekla  ), kaĉi telefon, kad ono, sve joj otpada i ispada iz 
ruku. Kaţem joj da se smiri, da nećemo krenuti dok se ne smiri, jer vozi pre 
svega sebe, mene i mog Ćiru koji je bio u rancu (plišana igraĉka – slonić)!   
Smirila se Bica, sve je bilo okej, lepo je vozila, lepo smo putovale. Napravile 
smo jednu pauzu, da malo protegnemo noge i leĊa, i odemo u toalet. I tako, u 
potrazi za toaletom, prošetasmo ĉitav jedan krug kao dve ludaĉe, a i dalje ga 
nigde ne vidimo, ali ugledasmo McDonald‟s! Jeeeeej! Uzimamo obe VELIKIIII 
šejk, mmmm  
Posle pauze od nekih 25-30 
minuta, nastavljamo dalje. 
Kako smo se pribliţavale 
Niškoj Banji, gledamo u one 
planine, već se zamišljamo 
tamo, komentarišemo kako 
ćemo se sigurno penjati na 
neki vrh (ja sam prstom stalno 

pokazivala i govorila “na onaaaj, sigurno!”, kao malo dete). Ona 
gospoĊa što nas je usmeravala celim putem, svaka joj ĉast! Uspešno 
nas je dovela do našeg smeštaja “balon hale”. Bica i ja smo, kao 
najveći štreberi, oni što prvi dan u školu idu sat vremena ranije da bi zauzeli prve klupe, u 17:50 stigle do hale!  
Preuzimanje startnih paketa poĉelo je u 18h, a pošto smo se mi muĉile svega 15ak minuta da pronaĊemo RaceOffice 
(mesto gde se preuzimaju startni paketi), u 18:10 smo već bile tamo! Ali zamislite, nismo bile prve!  
Startni paketi pokupljeni! (ĈEK √ – što bi Bilja rekla)   
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Nakon preuzetih startnih paketa, bile smo u potrazi za prodavnicom i pekarom kako bismo kupile nešto konkretno da 
jedemo pred trku ujutro, ali naţalost, pekare nigde nije bilo, bar je nismo našle, a u prodavnici naĊosmo nešto veoma 
konkretno – kroasan sa kakao kremom! Ţivele smo na ovom kroasanu, smokiju, Biljinim perecama (od kojih mi je i 
sada muka kada pomislim na njih) i plazmi. 
Nakon nabavke došle smo do hale i poĉele sa unošenjem stvari, duvanjem dušeka i pripremanjem stvari za trku. 
Nakon ureĊenja, ovako je izgledao naš smeštaj… 
Zar nije prelepo?!  
Smeštaj je imao i “klimu”, da nam ne bude zagušljivo. U nekim 
momentima je ĉak bilo i malo hladno, ali mi smo bile toliko 
raspoloţene, toliko vesele, toliko srećne što smo tu gde jesmo, pa 
nam to ništa nije smetalo. Igranje odbojke ume vrlo brzo i vrlo dobro 
da ugreje ĉoveka, a pošto Bilja misli na sve, imale smo ĉak i loptu, 
pa smo odluĉile da igramo odbojku. Dok smo nas dve igrale 

odbojku sa još dva 
momka, pristizali su i 
ostali trkaĉi, meĊu 
kojim sam znala 
svega par njih. Oko 
23h smo poĉele da se 
spremamo za 
spavanje, uspele smo ĉak da operemo zube.   
Kada sam legla u vreću za spavanje i konaĉno se ugrеjala, molila sam 
Boga da mi ne zatreba toalet, jer nisam ţelela ni prst da promolim iz te 
vreće do ujutro dok ne budem ustajala da se spremam za trku! Navukla 
sam na sebe brdo stvari, a noge su mi se jedva ugrejale. Spavala sam 
ĉak i sa kapom, šalom i rukavicama, a Bilja sa njenim smrdljivim, 
krvavim bafom.  Ali osmeh i uzbuĊenje pred trku su još uvek bili tu!   

Subota, 15.10.2016. 
Budila sam se 3-4 puta jer su mi noge bile ledene i jer je svetlo u sali bilo ukljuĉeno celu noć. Ujutro nas je probudio 
vetar koji je popriliĉno jako duvao, bar je tako delovalo, jer smo i Bilja i ja pomislile da će se “balon hala” sruštiti. 
Kopam po kesi sa hranom, opet jedem isto što i za veĉeru: kroasan sa kakao kremom, plazmu i neke ribice, jer 
smokija vise nisam imala. Bacam stvari po dušeku, ne znam šta da obuĉem…  Obući ću  i majicu  kratkih rukava  
ispod majice  dugih rukava,  ma ipak neću… Zagrnuću šuškavac odmah, ma neću, šta će mi, staviću ga u ranac… 
Obuću kompresivne, me neću, nikada ne znam da li mi pomaţu, ok, ipak hoću, moţda pomognu… Oblaĉim na kraju 
kompresivne, helanke, obe majice i obuvam patike. To je to. U ranac pakujem šuškavac, astro foliju, kikiriki, brdo 
magnezijuma, glupi baf (moj je bar bio ĉist i nije smrdeo, za razliku od Biljinog  ), 
dve flašice vode iiii, jedva zatvaram ranac… Ne moţe da mi stane zastava od 
kluba, pa poĉinjem da histerišem. Pokušavam sve da strpam nekako, ali ne moţe. 
Kaţe Bilja poneće mi ona zastavu. Okej, super! 
Mojoj dragoj mami je bio roĊendan toga dana, pa sam joj pre poĉetka trke poţelela 
sve najbolje, i rekla joj da ne brine, da trĉim za nju!  
Spakovale smo sve stvari i odnele u auto, obukle se i spremile za trku, iiii idemooo! 
Jupiiiii! Konaĉnoooo!  Vežite se, polećemo!   
Start trke bio je u 8h, iz Niške Banje, sa 280 metara nadmorske visine. Odmah 
same uzbrdice u cik-cak kroz šumu. Zadihala sam se u momentu, posle par stotina 
metara. Ne znam da li sam potrĉala svega par koraka. Prva KT (RAUTOVO) bila je 
na 6,5 km od starta, taj deo je najbrţe prošao, prosto nisam mogla da verujem da 

smo već toliko prešli. 
MeĊutim, kada su 
nam rekli da je tu bilo 
već 1h i 15min od 
starta, pomislila sam 
“uh, koliko smo spori 
ustvari!”.  I nakon 
toga, sve do Mosora, 
prvog stenovitog vrha, 
nastavlja se šumski 
teren sa utabanim 
stazama, gde se 
moglo trĉati. 

Iskoristila sam svaku priliku da trĉim, koliko-toliko, jer sam znala da je to najlakši 
deo i da će uţas tek uslediti. Nekoliko puta sam odmakla Bilji u tim delovima gde se 
moglo trĉati, ali uvek smo uglavnom bile u blizini jedna drugoj, uvek smo jedna 
drugu stizale. Ni u jednom momentu se nismo mnogo razdvojile. 
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Na KT2 (RAJAC) 9 km, proveravali su da li imamo obavezne delove opreme: šuškavac, astro foliju i pištaljku. Pošto 
smo Bica i ja imale sve što treba, uspešno smo prošle ovu kontrolu, bez kaznenih +30 minuta. Na ovoj kontrolnoj taĉki 
bila je veoma bogata okrepa!  

Ja sam popila coca-colu, pojela tri zrna kikirikija i uzela bonžitu “za poneti”, 
koju sam pojela posle tri koraka  

Kasnije, otvoreni, grebenski 
deo staze… Boţe… Nisam 
znala šta me je snašlo. 
Ovoga sam se plašila još 
dok sam gledala slike i 
snimak od prethodne godine. 
Pitam se u sebi “šta je 
ovo?!”, “kako se ovo, 
doĊavola, prelazi?!”. Bilo je 
svega. Kamenita podloga mi 
je uništila stopala, mislila 
sam da su mi se već rupe 
stvorile na stopalima, došlo 
mi je da vrištim. Stalno 
krivljenje nogu i cimanje 
zglobova. Bilja me je u 
jednom momentu pitala 
“kakve ti to zvuke 

ispuštaš?”… hahahah  Evo Biljo, sada znaš, te zvuke sam proizvodila svaki put kada sam posrnula, zapela ili 
iskrivila nogu! U jednom momentu, neki, gotovo vertikalni deo staze, po stenama, spuštanje dole. ZareĊali se svi, kao 
mravi, samo gledamo hoće li neko nekome na glavu sleteti. Svaka nepaţnja bi se ovde mogla katastrofalno završiti. 
Svako je morao biti 100% fokusiran i posvećen stazi, radi svoje bezbednosti i bezbednosti ostalih takmiĉara. 
U jednom momentu, tokom tog spuštanja, ĉuje se neĉiji 
komentar/pitanje, mada više je to bila konstatacija nego pitanje “i 
ovo kao moţe da se završi u limitu”. Oooohh, para na uši! Alergiĉna 
sam na ovakve izjave. Naravno da moţe, mora! 
Ĉim smo se spustili dole niz ovo ĉudo, Bica i ja smo ubrzale, koliko 
smo mogle. MeĊutim, nakon spuštanja, opet sledi pentranje, 
naravno, kako to biva na planinama. Uvek mislim da me neko zeza. 
Uvek se pitam “Pa zašto? Pa sada sam sišla, zašto se sada opet 
penjem?!”. Pomislila sam “ovo ne moţe biti gore!”. Ĉak sam i na 
glas to prokomentarisala, pa sam odmah od nekog dobila i odgovor 
“hah… poslednji uspon je najgori”. Dobrooo, zaboraviću odgovor 
koji sam ĉula. No, penjali smo se na Sokolov kamen. Gore smo u 
zavetrini napravile pauzu, gde sam uzela prvi magnezijum direkt, jer 
su grĉevi postali nemilosrdni. Bio je to 17-ti kilometar. 
Posle par minuta pauze, nastavljamo dalje. Nakon ovog vrha, sledio je spust do Devojaĉkog groba, koji se nalazi na 
19-om kilometru, posle ĉega je usledio SAMO JOŠ JEDAN USPON, poslednji, koji je vodio do najvišeg vrha na Suvoj 
planini, Trema, na 1.810 metara nadmorske visine, gde se nalazio cilj! 
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JOŠ SAMO JEDAN USPON, DUG SAMO 2,5 KILOMETRA! I TRAJAO JE SAMO SAT I NEŠTO VREMENA!!! 
Boţe… pa korak… Boţe… pa dva koraka… Boţe… 
pa korak… Boţe… pa tri koraka… Boţe… I tako u 
krug! I tako 2,5 kilometra! I tako više od sat vremena! 
Klaj-klaj… Pa stanem, pogledam iza sebe i divim se 
šta sam sve prešla, pa se okrenem napred, pa me 
glava zaboli u momentu! TAKO BLIZU,  A TAKO 
DALEKO! Aaaaa!  Ljudi se već vraćaju nazad sa cilja, 
bodre nas, govore “još malo”, sledeći kaţe “još 20 
minuta”, pa onda sledeći kaţe “još 15 minuta”, pa 
sledeći kaţe opet “još 20 minuta”… A ja se derem “pa 
malo pre je bilo 15 minuta, kako sada opet 20?!”… Pa 
onda ĉuvena reĉenica “NE MOGU VIŠEEE!”… 
Ovako izgleda to “Ne mogu više!”, a u tom momentu 
sebi govorim 

“Ajde Dejana, možeš ti to, još samo malo!” 
Boţe… pa korak… Boţe… pa ĉetiri koraka… pa stojim, pa 
masiram sama svoje listove… pa tri koraka… pa pogledam 
gore, kad ono, kao da je neko odmakao cilj od mene!!! I 
tako je ustvari na tom poslednjem usponu bilo par brda, i 
svaki put sam mislila kada doĊem do tog brda, da je tu cilj, 
ali svaki put nije bilo tako! 

Još jedna slika koja govori koliko sam bila očajna na 
samom kraju trke. 
Bilju već neko vreme nisam videla, bila je ispred 
mene. Još pred taj uspon sam joj rekla da ide ako 
moţe, da me ne ĉeka. Ona je imala štapove za 
planinarenje, bila sam svedok da su joj u jednom 

momentu smetali, kada ih je na onom skoro vertikalnom delu staze bacila da bi se mogla spustiti niz stenu, ali isto 
tako sam sigurna da su joj ovde mnogo pomogli! Ja sam se u pojedinim momentima pridrţavala za neki veći kamen. 
Kako sam se pribliţavala vrhu, osetila sam da je hladnije, i vetar je bio popriliĉno jak. Tada sam već bila sigurna da je 
cilj tu. KONAĈNO! Popela sam se na to poslednje brdo i ugledala cilj! Osećaj koji se ne moţe opisati! Ne znam da li 
da se smejem ili da plaĉem! (Smejala sam se  ) 

CILJ NIJE LINIJA, CILJ JE OSEĆAJ! 
Ovu SkyRace – “nebesku trku” u okviru Skyrunning lige 
Srbije, dugu 22 km sa 2.169 metara uspona, gde je start 
bio iz Niške Banje, preko 4 vrha: Crnog kamena, 
Sokolovog kamena, Mosora, do Trema, gde je bio i cilj 
trke, na 1.810 metara nadmorske visine, na najvišoj 
taĉki Suve planine, završila sam za 5 sati 38 minuta i 11 
sekundi. 
Bila sam jedina predstavnica svog kluba i jedna od 
najmlaĊih uĉesnika. Zauzela sam 154. mesto od 212 
takmiĉara koji su završili trku, a u ţenskoj konkurenciji 
26. mesto od 49 devojaka koje su uspešno završile trku. 
Veoma teška trka, ekstremnog karaktera, ali zaista 
vredna dolaska! Za mene je jedini cilj bio završiti ovu 
trku i ĉast mi je što sam uspešnim završetkom ove trke 
postala prva “nebeska trkaĉica” u svom klubu. 
Da je Sokol biti lako, Sokol bi bio svako  
Biljana Isić je trku završila za 5 sati 32 minuta i 31 sekundu! Zauzela je 149. mesto od 212 takmičara koji su završili 
trku, a u ženskoj konkurenciji 25. mesto od 49 devojaka koje su uspešno završile trku. 
Posle napornih 22 km, ĉekalo nas je još 7-8 kilometara spusta do Bojaninih voda, gde je autobus dolazio po trkaĉe. 
Psihiĉki, sve je prošlo onog momenta kada se završio onaj poslednji, surov i nemilosrdan uspon, koji nam je uzeo 
poslednje atome snage, ali fiziĉki ĉak ni povratak dole nije bio lak. Ali opet, sve to olakšala je lepota prirode i pogledi 
koji nemaju cenu. 
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Psihiĉki, sve je prošlo onog momenta kada se završio onaj poslednji, surov i nemilosrdan uspon, koji nam je uzeo 
poslednje atome snage, ali fiziĉki ĉak ni povratak dole nije bio lak. Ali opet, sve to olakšala je lepota prirode i pogledi 
koji nemaju cenu! 
S obzirom da je iza nas bilo jos trkaĉa, mi smo sada bili ti koji treba ostale da ohrabrimo i bodrimo! Sada smo se mi 
vraćali i mi smo bili ti koji su govorili “hajde, još malo!”, “jos 15 ili 20 minuta!”… U jednom momentu, jedan 
deĉko/ĉovek, stao je sa strane, masirajući svoje noge i govoreći kako ga muĉe grĉevi… isto tako sam ja izgledala 
moţda pola sata pre njega! Tada sam taman bila pripremila još jedan magnezijum sebi da popijem. Kada je rekao da 
ga muĉe grĉevi, bez 
razmišljanja sam ga pitala da 
li ţeli magnezijum. Ni ne 
ĉekajući pošteno da odgovori, 
a poĉeo da govori “pa moţe”, 
stavila sam mu magnezijum u 
ruku, rekla da ga odmah 
uzme i da ima još vrlo malo 
do kraja! Nisam brinula za 
sebe, imala sam još 
magnezijuma u torbi, a uzela 
sam tek kada sam sela u 
autobus. 
Hajde što mi se plakalo od 
muke jer me je već celo telo 
bolelo, ali što mi se plakalo 
jer nisam ţelela da odem sa 
planine… Ţelela sam da 
ostanem tamo! 

 
Za kraj priĉe o Sokolovom putu mora jedna ovako genijalna fotka pravih skyrunnera!  

TREKING LIGA SRBIJE – PARAĆIN, GRZA    Nedelja, 16.10.2016. 
Kako bismo upotpunile ovakav vikend, Bilja i ja smo u povratku iz Niša, 
svratile u Paraćin na 7. kolo treking lige Srbije – Grza, koje je odrţano u 
nedelju 16.10.2016., gde smo još malo uţivale u prirodi i trĉale po planini. U 
pitanju su Kuĉajske planine. Obe smo prešle veliku stazu dugu 32,4 kilometra 
i uzele svaka po medalju. Bilja zlatnu sa vremenom 5h 11 minuta i 20 
sekundi, a ja srebrnu sa vremenom 5h 27minuta i 15 sekundi. Bilja je takoĊe, 
zahvaljujući svojim uspesima na još dva prethodna kola treking lige Srbije, 
osvojila i treće mesto u ukupnom plasmanu Iskrene ĉestitke! Eee Bicoo, mora 
da je u pitanju smrdljivi, prljavi kaĉket i buĊavi, krvavi baf!   
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ONO ŠTO JOŠ ŢELIM REĆI… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Jeste da sam poţelela da se ovaj vikend nikada nije završio! Toliko je bilo super i toliko bih volela da se sve ponovi! 
Priznajem, gunĊala sam! Bilo mi je hladno, nisam našla pekaru, nisam jela ono što sam htela, nisam se naspavala, 
budila sam se zbog hladnoće, umirala sam na stazi, sve me je bolelo, htela sam topao i udoban krevet, toplu vodu! Ali 
evo sve ću to zaboraviti i ništa mi to neće smetati, ĉak me je i upala mišića prošla… samo da se sve ponovi!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POGLEDAJTE, LETELA SAM ZA VIKEND! ŢELIM SVOJA KRILA NAZAD!  
 
 

My dream is to fly 
Over the rainbow, so high! 
I tried to fly a while so high 

Direction: SKY! 
RUN, like I fly, FLY, up to the SKY!  

 
Dejana Butorac 
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PLANINE AZIJE 
 

Azija je najveći kontinent na planeti. Odlikuje se velikim nizijama, ravnicama, visoravnima, ali isto tako i velikim 
planinskim prostranstvima. Na ovom kontinentu nalaze se najviše planine planete.  
Mala Azija:  
Na severu maloazijskog poluostrva pruţa se planinski venac Isfendijar Dag. Juţno i jugozapadno na njega naslanja 
se venac Keroglu Dag sa vrhom Keroglu 2378 m. Na jugozapadu poluostrva uz Sredozemno more nalaze se masivi 
Bej Dag (3070/3098 m) i Ala Dag 3756 m. U juţnom i centralnom delu poluostrva luĉno se pruţa venac Tavor sa 
vrhovima  Kantracit Dag 2368 m, Diporaz 2992 m, Alanja 2647 m, Gejik Dag 2877 m, Karaĉal 2339 m, Jiglik 2474 m, 
Kaldidag 3734 m i vulkanom Erdţijas 3916 m. 
U centralnom delu poluostrva kao krajnjam jugoistoku nalazi se više usamljenih masiva sa vrhovima 2000-4000 m. 
U centralnom delu ostrva Kipar pruţa se planinski venac Trodos sa vrhom Olimpos 1951/1935 m. 
Jermenske planine: 
Jermenska oblast zahvata istoĉne delove poluostrva Mala Azija i kopneni koren poluostrva. Na severoistoku 
Jermenske oblasti uz Crno more prostire se venac Pontijskih planina sa vrhom Kaĉkar 3937 m i vrhovima od 3331 m, 
3240 m, 3095 m, 3026 m, 3121 m i dr. Juţno od njega nastavljaju se venci Unutrašnji Tavor sa vrhovima Bingel 
3193/3650 m i Ala Daglar 3533 m, i Istoĉni ili Jermanski Tavor sa vrhovima Engizek 3014 m, Malatija 2612 m, Siphan 
4434 m i vulkan Nemrut 2150/2910 m. Na Tavorske vence na istoku naslanja se vrlo popularan masiv Ararat 5165 m. 
Arabijsko poluostrvo: 
Duţ zapadne i jugozapadne obale poluostrva uz Crveno more i juţne obale duţ Adenskog zaliva i Indijskog mora 
pruţa se veći broj niţih planiskih venaca i masiva. 
Planine Irana: 
Na ceveru Irana uz obalu Kaspijskog jezera luĉno se pruţa planinski vanac Elburs sa vrhovima Demavand 5601 m i 
Soleiman 4490 m. 
Centralnim Iranom pravcem severozaoad-jugoistok pruţa se planinski venac Kuh-Rud sa najznaĉajnijim vrhovima 
Kuh-e Karkas 3899 m, Kuh-e Maršenan 3333 m, Kuh-e Bonkahar 3366 m, Šir Kuh 4075 m, Kuh-e Madvar 3600 m, 
Kuh-e Masahim 3469 m, Kuh-e Lalezar 4374 m i Kuhe Hazar 4420 m. Ovaj venac naziva se još Iranskim planinama. 
Duţ zapadnog, jugozapadnog i juţnog Irana, paralelno prethodnom vencu pruţa se planinski venac Zargos sa 
najznaĉajnijim vrhovima Sulejmanija 3162 m, Zard-Kuh 4544 m, Kuh-e Karun 4298 m, Kuh-e Kalar 3611 m, Kuh-e 
Aligug 3721 m, Kuhe Dinar 4276 m, Bul 3660 m i Kuh-e Bahun 3280 m. 
Na krajnjem severoistoku Irana,  takoĊe pravcem  severozaoad-jugoistok  pruţa se planinski venac Kopet-Dag sa 
vrhovima Tagarev 2243 m, Reza 2942 m i Kuhe Binalud 3322 m. 
Avganistansko – Pakistanske planine: 
Na severozapadu Avganisatana pravcem zapad-istok pruţa se venac Parapamiz sa vrhovima od 3594 m, 3497 m i 
Kohi Hisar 4524 m. Na njega se na istoku nastavlja venac Kohi Baba koji malo skreće ne sever, sa vrhom od 5143 m, 
a na njega se nastavlja manji masiv Hodţa Muhamed. 
Centralnim Avganistanom pravcem zapad-istok pruţa se venac Srednje Avganistanskih planina, koga ĉine masivi, 
pomenuti Kohi Baba, zatim Kohi Sangan sa istimenim vrhom 3931 m i Kohi Masar. Pored vrha Firoz Kuh 4755 m tu 
su još i vrhovi od 4145 m i 2560 m. 
Na podruĉju Pakistana pruţaju se planinski venci Ĉagaj 2462/2457 m, Srednji Brahuj sa vrhovima Kuh-i Maran 3308 
m, Zarghun 3575 m i 3277 m, 3485 m, Toba Kakar i Sulejman sa vrhovima Takht-i-Suleiman 3375 m i 3411 m.  
Na krajnjem severoistoku Avganistana i krajnjem severu Pakistana pruţa se planinski venac Hindukuš. Najznaĉajniji 
vrhovi su Tiriĉ Mir 7690/7708 m, Vrh Karla Marksa (sada  Nošak) 7492/7495 m i vrhovi od 6248 m, 6726 m, 6935 m, 
5992 m, 5891 m. 
Pamir: 
Severno od Hindukuša pravcem severozapad-jugoistok pruţa se relativno mali planinski venac Pamir sa Vrhom 
Komunizma (sada Samonija) 7495 m, Vrh Lenjina (sada Ĉon To) 7134 m, Vrh Revolucije 6974 m, Karasak 5747 m i 
Kizilarat 4280 m. Leţi preteţno na podruĉju Tadţikistana. 
Pamir je sloţeni venac i sastoji se iz više masiva meĊu kojima se izdvajaju Planine Muzkol (6233 m) i Juţno Aliĉurske 
planine (5704 m). 
Severozapadno od Pamira leţi manje poznat, niţi planinski venac Alaj sa Piramidalnim vrhom 5509 m, vrhom 
Snjeţnaja 4641 m i vrhovima od 5487 m, 5146 m i 5880 m, 4643 m. 
Tianšan: 
Severno od Pamira generalnim pravcem zapad-istok na duţini od 2600 km, širine 300 km pruţa se veliki planinski 
venac Tianšan (Tjen Šan) sa vrhovima Pobede 7439 m, Han Tengri 6995 m, Iren Habirga 5500 m, Bogdo Ula 5445 
m, Karlik Tag 4925 m, Manas 4482 m i 5280 m. Manji, istoĉni deo ovog venca je na podruĉju Kirgistana a veći, 
zapadni na podruĉju Kine. 
Zapadno od Tianšana leţe manje poznate Kirgiske planine. 
Karakorum: 
Na Hidukuš sa istoka naslanja se veliki planinski venac Kakakorum. Pruţa se pravcem severozapad-jugoistok. Ovo je 
venac sa najvišim vrhovima sveta posle Himalaja. Karakterišu ga vrhovi preko 8000 m. Najznaĉajniji vrhovi se nalaze 
u centralnom delu Ĉogari (K2) 8611 m (ranije Godvin Osten), potom Brod pik 8047 m, Gašerbrum I 8068 m, 
Gašerbrum II 8035 m. U zapadnim delu su vrhovi ispod 8000 m, Disteghil Sar 7885 m, Rakapoši 7788 m, vrh od 7785 
m i dr. Zatim jedan juţno izdvojeni masiv sa vrhom Nanga Parbat 8126 m. 
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Ovaj venac se dalje na jugoistoku povezuje sa Himalajima preko jednog manje poznatog venca Planine Ladak sa 
vrhom Cogšcalu 6360 m. 
Himalaji: 
Himalaji se nalaze u Centralnoj Aziji. Najviši su planinski venac na planeti. Drugi je po duţini, posle Kordiljera. Pruţa 
se na duţini od 2500 km i širini 200-400 km, od Kašmira na zapadu, gde se naslanja na venac Karakoruma, pa do 
reke Brahmaputre na istoku. Razdeljuje veliku visoravan Tibet od doline Inda i Ganga, odnosno Indijske nizije. 
Zahvataju podruĉja Kašmira, Nepala, Sikma, Bhutana i Assama. Nastali su izdizanjem i nabiranjem usled podvlaĉenja 
Indijske kopnene ploĉe pod Azijsku kontinentalnu ploĉu. 
Na krajnjem zapadu Himalaji su predstavljeni planinskom grupacijim Zaskar sa vrhovima Šipkila 4694 m, Kamet 7756 
m, Nanda Devi 7816 m, vrhovima od 7122 m, 6940 m, 6315 m i dr. 
U zapadnom delu Himalaja najznaĉajniji vrhovi su Gurla Mandhata 7727 m, Api La 7132 m, Saipal 7040 m, Kanjiroba 
7040 m, Daulagiri 8172 m, Himalaĉuli 8126 m, Anapurna I 8075/8091m, Anapurna II 7937 m i dr.  
U centralnom delu Himalaja niţu se vrhovi Ratnaĉuli 7035 m, Manaslu 8163 m, Himal Ĉuli 7893 m, Ganeš 7406 m, 
Ksisabangma 8012 m. U ovom delu nalazi se najviši vrh planete Mont Everest (Sagarmata) 8850 m (st. 8848 m). Oko 
njega su grupisani i drugi visoki vrhovi Lotse 8516 m, Makalu 8475 m, Ĉo Oju 8201 m. Pored njih tu je još i 
Kanĉendţanga 8585 m.  
U istoĉnom delu Himalaja nalaze se vrhovi Tang La 7128 m, Jomo Lari 7314 m, Kula Kangri 7554 m, Kankar Peusum 
7541 m i Gangto (Kangto) 7102/7089 m. 
Transhimalaji i Tibet: 
Sa severa, Himalaji su opasani nešto niţim planiskim vencem Transhimalaja, duţine 1600 km, koji ih donekle odvaja 
od visoravni Tibeta. Znaĉajniji vrhovi Transhimalaja su Kangrinboke Feng (Kailaš) 6714 m i vrhovi od 7327 m, 6470 
m, 6200 m i dr. Najvećim delom leţe na teritoriji Kine. Na Transhimalaje se na istoku nastavlja planinski venac 
Njenĉen Tangla sa istoimenm vrhom od 7114/7088 m. 
Na severu, na Transhimalaje se nastavlja Tibetaska visoravan. Na zapadu visoravan je oiviĉena manje poznatim 
vencom Nain Sing (Nanglung Kangri) sa vrhom Naling Kangri 6596/7315 m. Iz visoravni se izdiţu pojedinaĉni masivi 
koji se zajedno nazivaju Tibetske planine. To su Arkatag sa vrhom Muztag 7723 m, Hoh Sil, Kukušili, Bukalik Tag, 
Buka Mangna, Tangala (Dasnla Šan) sa vrhovima Geladaindong 6559 m, Tahgula Šan 6240 m i Basudan Ula 6096 
m. Na njih se na istoku nastavljaju Bajan Kara Šan, Ning Ting Šan, Dala Lama planine i dr. 
Planine Kun Lun: 
Tibetska visoravan sa severozapada, severa i severoistoka oiviĉena je planinskim vencom Kun Lun sa znaĉajnijim 
vrhovima Muztag 7723 m (još jedan vrh istog imena i visine), Ak Tag 6749 m i Bukadbag Feng 6862 m; i vrhovima od 
5466 m, 6920 m, 5251 m, 6302 m. Ovaj planinski venac se u svom zapadnom delu naslanja na planinski venac 
Karakorum, zatim povija na severozapad i naslanja na planinski venac Pamira. Tu su znaĉajni vrhovi Kongur Šan 
(Tag) 7719 m, Mustagata 7546 m. 
U centralnom delu masiva, prema severoistoku odvaja se venac Altunskih planina  sa vrhom Altun Šan 5796 m i 
masivima Jusupalik Tag (6062 m) i Jema Manšan (4612 m). Severoistoĉno od Kun Luna pruţa se planinski venac 
Ćilijen sa vrhovima Jintie Šan 5204 m, Kuilian Šan 5645 m, Dalej Šan 5483 m i Lenglong Ling 4846 m. 
Na jugoistoku Tibetske visoravni izdiţe se manje poznati planinski venac Njain'entagala sa istoimenim vrhom 7110 m. 
Planine centralne i istoĉne Azije: 
Na podruĉju centralne i istoĉne Azije (Kine i Mongolije) nalazi se nekolilo planinskih venaca: Altaj sa vrhovima Bjeluha 
4560/4506 m i Tirgen 3978 m, Tarbagataj (3085 m), Mongolski Altaj (4362 m i 4090 m), Gobi Altaj (3957 m), Zapadni 
Sajan (3121 m, 2930 m, 2456 m), Istoĉni Sajan sa vrhom Munku Sardik 3491 m, Tanuola (2972 m), Hangajske 
planine (3905 m, 3539 m), Jablonovske planine sa vrhom Ĉigikan 1644 m, Stanovojske planine (2412 m), i niz manjih 
venaca i pojedinaĉnih masiva. 
Na samom istoku kontinenta uz obalu Japanskog mora prostiru se venci Pepi Šan sa vrhovima Kvanmibon 2541 m i 
Puksubek 2522 m, Ĉengbaj Šan (2744 m) i Sihote-Alinj sa vrhovima od 2078 m i 1856 m. 
Planine severoistoĉne Azije: 
Na rogu severoistoĉne Azije, od reke Lene pa na istok prostire se više planinskih venaca, Verhojanske planine (2389 
m, 2295 m, 2281 m) sa Ecijskim masivom 2081 m, Planine Ĉerskog sa vrhom Pobeda 3147 m, Kolimske (Gidanske) 
planine (1962 m), Ĉukotske (Anadirske) planine (2320 m) i Korjaĉke planine sa vrhom LeĊanaja 2562 m. Duţ 
poluostrva Kamĉatka pruţa se venac Središnje planine sa vrhovima Kljuĉevskaja Sopka 4750 m i Korjakskaja Sopka 
3456 m. 
Planine jugoistoĉne Azije: 
Jugoistoĉna Azija sa poluostrvom Indokina, ispresecani su nizom niţih planinskih venaca koji su u senci Himalaja. 
Najveći broj njih je uporedniĉkog pruţanja. To su Junling Šan, Gaoligun Šan, Kumon (3411 m), Patkaj (2243 m), Kasi 
(1961 m), Raganing Joma (1989 m), Kun Tan, Tanen Taundţi, Daj Laung i dr. 
Istoĉno od Himalajsko-Tibetanskog masiva prema obali Kineskog mora nalazi se više planinskih venaca koji se 
oznaĉavaju kao grupacija Juţnokineske planine. 

Milorad Kliĉković 
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ИЗ ДНЕВНИКА  ПРВИХ ТРАНСВЕРЗАЛАЦА ФРУШКОМ 
 

У циљу популаризације планинарства и вишедневних одлазака у природу, планинарска организација 
средином двадесетог века, пројектује трансверзале или везне путеве, који су имале основну сврху повезивање 
атрактивних планинарских тачака у један низ обилазак са најмањим утрошком времена и труда, где поред 
успона на неки значајан или атрактиван врх (а то је био првенствено циљ сваког планинара), потребно је  да 
обиђе и неке природне знаменитости, пећине,  водопаде, споменике из ближе и даље прошлости, манастире... 
На овај начин планинар упознаје свој крај, његову лепоту, упознаје биљни свет, учи се да воли и чува природу, 
а целу трансверзалну маршруту прелази без оријентационих тешкоћа  маркираним стазама. То би био 
најквалитенији вид пропагирања планинарства уз повећање посете планинарским домовима, као местима 
конака и уједно контролним тачкама са трансверзалним печатима, током вишедневног одласка у природу.  
Наравно, ту је била, још једна велика привлачност за оне који пређу трасу,  добијање посебног признање, врло 
атрактивног тих година, нарочито младом планинарском нараштају - трансверзалне значке. А она одмах по 
добијању биће  постављена на највиднијем месту планинарске капе. 
ПЗС која је прва, у бившој Југославији, трасирала везни пут под називом Словеначка трансверзала није 
мислила да ће она заинтересовати већи број планинара, али на изненађење, одзив је био више од очекиваног. 
Планинарима се допао што је трансверзални пут био маркиран а на целом путу било је повољних услова за 
преноћиште и храну. Потврда да је планинар доспео до задате тачке оверавала се у трансверзалном дневнику 
посебним печатима и жиговима који су сами за себе, за многе планинаре, важан део колекције.  
Међу планинарима Србије је брзо стекла приличну популарност  па је тако ову трасверзалу  прешао најпре 
београдски планинар Предраг Пашић. 
Трансвезале су временом постизале значајан пропагандни учинак и утицале су на већу посећеност наших 
планина а посебно је значајно што су многи водили путне дневнике са добрим описом планине и скицама 
пређеном пута које су касније објављиване у часопису ПСС „Кроз планине“. Јављале су се и одређене 
потешкоће код одржавања трансверзалних путева а то је редовно обнављање маркације и стална присутност 
трансверзалних печата на контролним тачка. 
Најстарија трансверзала у Србији је Фрушкогорска. Основане је 1956.  Више пута је проширивана и 
обнављана. По отварању наишла је на добар одзив планинара, понајвише војвођанских и београдских. Почела 
је неодољиво да привлачи. Међу првима нашла су се и два члана ПСД „Стражилово“ Владимир Холовка и 

Радивој Ковачевић. Тај податак ме је натерао да поново 
покушам   да   одгонетнем   историјска   збивања    у  
планинарству  Сремско-карловчана, овога пута тоном 
саучесника, што ме некада у овим писањима чини пуним 
радости и усхићења, некада са бројним потешкоћама у 
потрази за документацијом, некада са сетом јер нас је 
актер догађаја напустио. Ово је приповест, кроз изводе 
из страница планинарског дневника о онима који су први 
кренули на један нови планинарски изазов за који није 
требало далеко путешествије које се зове Триглав, 
Проклетија, Шара...него је било ту на дохват руке. Обићи 
Фрушкогорску трансверзалу. Жеља за записом   
преклопила се са успоменам на сопствену планинарску 
младост, на оно јурцање трансверзалним стазама једног 
тринаестогодишњака, давне 62 године. У памћењу, 
детаљи бледе, а остају само најупечатљивији 
доживљаји, који ми данас дају носталгичну представу о 
тој авантури. На њој пролећу; и рушевине манастира 
Велика Ремета; купином зарасла стаза нерадинског 
атара од Гргетега до Хопова; шумарска кућа и 
стационар „кишне деце“ у Врднику; уперена војничка 
пушка пред поноћни долазак у бараке на Црвеном чоту; 
конзерва месног нареска за доручак; па Тестера; па 
Трешњевац и Раван; долазак у рано поподне другога 
дана  у Лежимир; остављање тешких ранаца у кућу 
породице судије Јовића; онда(к) такмичарски, 

гуливеровим кораком преко Рохаљ база до Ђипше; послужење вечером у друштву  са бачкопланачким 
основцима на летњем распустилишту; ноћном пешачењу пут Кувеждина, Петковице, Шишатовца;  кратке 
непроспаване ноћи  у Лежимиру; трећега дана  пешадијским кораком прашњавим путем  Гргуревци – 
Манђелос - Шуљам...Змајевац.  Књижица, препуна печата који су ми, онако уморном, више одавали утисак 
свеске мастиљаре, него једног значајног документа о мом планинарском подухвату. Само је почетак рубрике 
био неиспечатиран. КТ1 - Козарица. „Ту у комшилук ћемо часом“ некако се одомаћило међу стражиловчанима 
који су кретали на трансверзалу увек пут Стражилова. Као да су заборавили једно од упуствава ПСС 
трансверзалцима: “Учесник је морао прећи планом предвиђени пут у смеру који је предвидео оснивач 
трансверзале. Одступања од предвиђеног смера не признају се“. 
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После педесетак година поново сам се нашао на Козарици, отиснуо све печате па и онај, по први пут, 
троугласти - трансверзални. Али само у планинарску књижицу. Трансверзална је остала загубљена, негде на 
тавану, заједно са гојзерицима број 38. И са једном празном 
рубриком.. 
Отварам Дневник  
Први дан. 10 новембар 1956 год.  
„У суботу око 1,15 (13,15) испред друштвених просторија два члана 
нашег друштва Ковачевић Радивој и Холовка Стеван су кренули ка 
Стражилову. Време, мало облачно са умереном кошавом, 
прохладно. Циљ овога похода је обилазак „Фрушкогорске 
трансверзале“. До Стражилова смо дошли доста брзо, а даље одмах 
наставили пут Вилиних водица. После краћег лутања пронашли смо 
кућу. Захлађује. До Дома под Главицом стижемо око 3,30. Доста 
брзо. И овде се не задржавамо дуго. Према Главици доста стрмим 
путем силазимо у Парагово. Одатле кроз шуму, али већ по мраку идемо пут Иришког Венца. Мрак је сасвим 
пао. Испод самог споменика сусрели смо дивљу свињу. Није нам било баш свеједно. На Иришком Венцу смо 
ноћили. Дом нам је изгледао доста хладан. И уопште је све накако хладно, па чак и наша далеко чувена 
гостољубивост. Читаву ноћ смо цвокотали под 4 ћебета и 1 душеком“. 
Други дан. 11.11.1956 
„Око 7 часова по врло хладном времену крећемо за Поповицу. Кошава немилосрдно дува. Пут је био веома 
пријатан. У планинарском дому „Црвени Чот“ су нас веома лепо примили. Доручкујемо у централном дому око 
8,20. Пролазимо поред смучарске скакаонице и силазимо доле у Старе Лединце. Овде се не задржавамо већ 
се пењемо до раковачког каменолома. Око 10,00 смо били на Змајевцу и после краћег одмора крећемо до 
Бранковца, одатле се нагло силази у Манастир Беочин где смо били тачно у подне. До Осовља смо имали да 
савладамо доста тежак успон. После сата хода стижемо у планинарску кућу на Осовљу (400м.) где смо се 
дуже задржали и ручали. До највишег врха Фрушке горе - Црвеног Чота успели смо да се „довучемо“ за пола 
сата. Ми овде нисмо имали шта да радимо, него смо одмах пошли за Тестеру. Нажалост овде смо, јер на овом 
делу нема маркације.... После лутања смо сишли у неки поток, претпостављјући да иде сигурно до Тестере.Ту 
смо се доста психички уморили. И негде око 16,оо стигли смо, најзад, на Тестеру. Сада није било више 
проблема. Полако кроз Черевић до станице Беочин и одатле возом до  Карловаца“. 
Прочитваши ове редове из планинарског Дневника Радивоја Ковачевића, на редовном састанку друштва 15 
новембра са почетком у 18 часова, млађи чланови су се одмах живо заинтересовали за ову планинарску 
авантуру званом трансверзала. Али предходно је требало проверити њихову кондициону спремност. Рада је 
то урадио већ истога  викенда.  На дводневни излет полазе Шанта Јосип, Брнић Марјан, Матуски Јосип, 
Латковић Милан, Валек Зденко и Јовичић Влада. Само  толико да су у подне, након  редовне суботње наставе 
школску торбу заменули са ,већ спремљеним ранцем. На почетку дневника Рада уноси хронолошки: “субота 
17. новембар, поподне смо кренули из Сремских Карловаца по доста лепом времену. На Стражилову се нисмо 
дуго задржавали већ преко Бранковог гроба идемо до партизанског пута.“ А затим, иако већ почиње падати 
мрак, „примећује“ Малишани су добро расположени. Ово је њихов први већи излет. Наравно да има успут и 
мало неугода. Неког жуља ципела, другом је пуко каиш“. Уз краће одморе, траса партизанским путем до 
Венца, постаје све краћа. А Рада ће искористити прилику да им уз пут појашњава технику кретања са картом 
на оријентационим такмичењима. После краћег разгледања споменика стижу у планинарски дом на Венцу око 
17,30. Овде се нови „трансверзалци“ не заустављају. Након кратког одмора, уз шољицу чаја настављају ка 
Змајевцу. Уживају, па ће тако и у дневику бити места за мало романтике; “Месец провирује кроз облаке и 
доста добро видимо пут. Објашњавам им све путеве који воде ка Поповици, Сребру, Лишајевом врху“. Негде 
око 19,00 стигли су у планинарски дом на Змајевцу. И онда следи једна мала акција; “Хладно је овде. Морамо 
да ложимо. Купимо дрва по шуми. Вечерамо. И на спавање..“ 
Други дан.18 новембар 1956 год.  
Тог недељног преподнева зацртан пут је био до највишег врха Фрушке горе - Црвени чот; “Дан је био веома 
топао и ведар. Малишани су водили целу групу према карти. После 2 часа хода стигли смо на Црвени Чот. 
Попели смо се на дрвени торањ са кога се виде планине у Србији, Бачка и надалеко ка Славонији“. С обзиром 
да нису пронашли печат а било је тако важно показати својим другарима у разреду да су баш они били по први 
пут на највишем врху наше планине упутили су се, помало разочари, ка кући на Осовљу. Након краћег 
задржавања и две овере: „Планинарска кућа на Осовљу 400м“ и „Фрушкогорска трансверзала П.Д. Црвени чот 
Осовље“ поново пут Змајевца. Ручак и око 14 часова полазе за Сребро. У њему се група стражиловчана нешто 
дуже задржава. Зашто!?: „Овај напуштени каменолом би могао добро послужити за вежбе војвођанских 
алпиниста.“ Опуштени и у маштањима да су већ подно северне Триглавске стене мало су загубили пут и после 
лутања шумом око Јагерове баште како записаше; “некако напипасмо Поповицу“. Али домови на Поповици су 
већ празни и закључани а мрак се све брже спушта. Наставак путовања је био овакав; “Брзо се спуштамо на 
Парагово. Умор се на млађима осећа. Мрак је сасвим. Пролазимо поред дома под Главицом. Идемо до 
раскрснице пред Вилином водицом и насумице се спуштамо за Буковац. На нашу срећу пронашли смо прави 
пут. У Буковцу смо у 18,00 До Карловаца смо стигли за 40 минута. Уморни, али ипак весели дошли смо у 
Карловце“ завршава свој извештај вођа ове приправничке школе за младе трансверзалце, Радивој Ковачевић. 

Припремио Борислав Стевановић 
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О ВЕСТИ, ЈЕСЕН 2016. 
 

МЕМОРИЈАЛ БУДЕ РАДОВИЋА 
11. меморијал Буде Радовића одржан је 17 и 18 септембра, на теренима Златибора, око Горње Шљивовице. 
Успомену на једног од пионира модерног оријентиринга у Србији и Београду одржава његов први матични клуб  
ДМБ (Београд- Раковица) уз помоћ супруге Јелене и синовца, чувеног српског оријентирца и некадашњег 
репрезентативца Југославије, Вељка Радовића. Организатор је овога пута припремио нову спортску карту коју 
је реамбулисао бугарин Георгије Карталов што је омогућило постављање врло занимљивих и надасве 
прецизних такмичарских стаза како у средњој дистанци која је одржана првога дана тако и дугим стазама 
другога дана меморијала.  
Права је штета што је на „златиборској шљивовици“ било свега стотинак оријентираца, иако су се оба дана 
такмичења бодовала за Лигу Србије, па је у појединим категоријама са неколико учесника, такмичарски 
ривалитет био знатно смањен. У сениорској категорији победио је Синиша Савић из београдске Авале а код 
сениорки Слађана Јовановић из београдског ДИФ-а. Од добрих резулатта војвођанских оријентираца 
бележимо да је код новосађана у категорији М12 Реља Вуковић освојио 2.место; М14 Матија Шеремет 3. 
место; М40 Станко Перић 1.место а Горан Жигић 3.место; М45 Томислав Шеремет 1.м; М55 Душко Радојчић 
1.м. Иван Буквић 2.м.; Ж12 Ана Марија Жагар 1.м Милица Жагар 3.м.; Ж45 Светлана Ракић 1м. Оливера 
Радовановић 3.м.; Ж60 Анкица Малиновић 2.м. Малобројна трочлана карловачка чета породице Бауер 
освојила је две златне медаље: Стефан у М12, Драгиша у М35 док је Маша у категорији Ж12 заузела 4. место. 
 

ШТАФЕТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 
Најатрактивнија дисциплина у оријентирингу је такмичење у штафетама како за оне који учествују тако и за 
гледаоце. Најпре масован старт па онда одмах започиње неизвесност а време бесомучно успори ко ће се први 
изменити. Да ли је тренер направио добар распоред постава. Овај је већ требао стићи. Ишчекивање, 
ишчекивање, ишчекивање... Тако је било и на овогодишњем државном Првенству које је одржано на теренима 
Рајца у суботу 24 септембра као један од садржаја Дана чистих планина. Одабрани терен, плато око 
Шумареве куће, је идеaлан за штафетне трке са дореамбулисаном  картом 1:7500/5м и изванредно 
конципираним стазама али авај..... На овом простору сада можете уживати у једном од „српских бреднова“ - 
купини са висинском разликом од 10 до 100цм. Она није толико ни гребала ноге такмичара колико се њена 
снажна јалова лоза увијала око ногу па доводила до падова и реакције речима који нису за овај часопис. Да ли 
су они делови где је купина била висине од пола до једног метра могли представити неким другим симболом, 
а не све означити (а на многим деловима и не па оставити знак чисте шуме) само ретком зеленом шрафуром, 
где је и „фактор среће“ знатно одлучивао. Не може се рећи да су такмичари отишли тог дивног сунчаног дана 
са Рајца незадовољни, јер такмичарски резултати су реални, само пролазна времена по километру нису 
очекивана, али оно што је најважније да руководство ОСС анализира стање у клубовима, јер од 35 штафета, 
сем код сениора и млађих пионира многе категорије су имале једну до две штафете. Убедљиво су 
тријумфовали сениори београдске Победе са три брата Билића а исти пласман су заузеле и њихове клупске 
другарице. Од штафета из војвођанских клубова само су наступили карловчани и новосађани у категоријама 
где ће баш једни другима бити ривали. Код млађих пионира чланови ОК „Стражилово“ Стефан Бауер и Срђан 
Поповић освојили су треће место док је код млађих пионирки био успешнији новосадски тим сестара Жагар 
Милице и Ана Марије освојивши друго место у Србији док су трећу позицију заузеле карловчанке Ана 
Шимуновић и Христина Плавшић. Ривалитет између штафета два војвођанска клуба ОК „Стражилово“ и ОАК 
„Нови Сад“ био је нарочито изражен у трци млађих сениора, где су тренери екипа због једног члана који 
припада добној групи ове категорије (35-45) били принуђени да пријаве и много старије чланове. Драгиша 
Бауер као прва члан карловчана прави дупло боље време од новосађанина Жигића који је већ на самом 
старту на један начин био „оштећен“ јер организатор није припремио карту па је до свога индивидуалног 
старта прошло преко двадесетак минута. Друге измене које су чинили доајени овога спорта Стевановић 
(Стражилово) и Радовић (Нови Сад) прелазе нешто спорије стазе од очекиваног времена да би у самом 
финишу новосађанин Жагар постигао одлично време у односу на трећег карловчанина ,новајлију у овоме 
спорту Небојшу Поповића, али недовољно да се надокнади одлично Бауерово време и угрози шампионска 
титула ОК „Стражилова“. 
 

ЈОНОТЕРМАЛ КУП 
24-25. 09. у околини Кишкунмајше (Шанк) - Мађарска, одржано је међународно 
оријентиринг такмичење Јанотермал куп, у организацији клуба „Макаби“ из 
Сегедина. Рељефно и вегетацијски разнолики терени овога дела мађарске 
пешчаре прави су изазов за оријентирце чему доприноси и сјајна концепција 
такмичарских стаза у односу на многе наше трке. То је свакако привукло 
четворочлану поставу такмичара из Сремских Карловаца и Новога Сада да узму 
учешће и након дугог времена се врате за великим такмичарским успехом. У 
категорији млађих пионира Давид Петровић (ОК Стражилово) заузео је прво место 
а његов ривал Влада Паунић (ОАК Нови Сад) шесто. Старији Петровић, 
некадашњи државни репрезентативац Александар, који сада наступа у категорији 
млађих ветерана, осваја треће место. Влада Матуски (ОАК Нови Сад) се поново 
опробао у најјачој сениорској категорији и с обзиром на мали број трка код нас на 
којима је учествовао, освајањем шестог места, постигао је одличан резултат. 
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У НОЋНОМ ОРИЈЕНТИРИНГУ 
Првенство Србије у ноћном оријентирингу одржано је у суботу 01.10.2016 на теренима Кошутњака. 
Организатор ОК „Меџик меп“ и ОСС су припремили нову такмичарску карту размере 1:7500/5м северног дела 
кошутњачке шуме која без обзира на доста раширену средње густу вегетацију има велико „богатсво“ 
комуникација што је остављало могућност учесницима за избор бројних варијанти. Најмлађа такмичарска 
категорија су били кадети па све до најстарије ветеранске. Код сениора је победио Жељко Ћорић из 
смедеревског Челика док су обе сениорке које су се појавиле на старту биле дисквалификоване. Малобројни 

су били војвођански такмичари у другим 
групама где је сем новосађина Жагар Вујадина 
у категорији М40 (који нажалост) није завршио 
трку било и шесторо карловчана. У категорији 
М35 златну медаљу је освојио Александар 
Петровић а сребрну Драгиша Бауер. Два 
карловачка пионира Стефан Бауер и Срђана 
Поповић као и пионирка Христина Плавшић су 
успешно прешли целу стазу у категорији Опен и 
заузели 4, 5 и 6 место. Најстарији карловачки 
такмичар Борислав Стевановић је освојио 
шампионску титулу у М65. Ево његових утисака 
са ове трке:  

„Стигао сам возом до Н. БГД па одатле пешице до 
Кошутњака за скоро сат времена. Иначе браћа геџовани 
пеку паприку у шуми и тако нам очистише подлогу од 
гранчица. .Давно нисам имао трему пред неку трку. 
Скоро 30 година је прошло од последње ноћне авантуре 
са картом и компасом. Лампа кинеска, тешка, али вуче 
главу напред што је добро, плус наочари. Срећа 
светлост је издржала али су код преосталих пет КТ (биле 
једноставне али врло трчљиво) пред циљем пукле 
гуртне па сам је држао у руци и срећа један такмичар 
(слабо га знам ваљда је Б кат.) докле смо имали исте 
контроле ишли заједно, он је помало чекао али је то 
било више због њега јер је увидео да идем добро. И да 
сам имао конкуренцију добио би их јер се нисам плашио 
да трчим  где год сам могао а да није отишла лампа 
ишао бих испод сата. Највећа грешка на 4КТ. Знам од 
охохој година, са дневних трка, да је та вртача 
проблематична са положајем, а ја зато се одлучио 
около, па сигурно, "а ла Дућак"  стазицом, па азимут од 
сигурне раскрнице. Боље да сам се пењао као по дану уз 
брдо па ће лампе других такмичара да те наведу. Иначе сјајно организована трка. Заједнички старт. Поређани 
такмичари у пет редова по категоријама. Свака карта окренута а на полеђини име и презиме а на свакој карти 
комадић дрвета. Стева Роксандић је ишао од такмичара до такмичара са клир-чек. Где је било више 
такмичара у једној категорији (ово је најтужнији део да је и тога било) имали су на делу стазе комбинације да 
се не прате. На свакој КТ флуоросцента тракица 2цм ширине обмотана око око "Т" сталка негде 6цм. Кад 
упериш и ову кинеску батерију делује као да си потрефио  екран мобилног. Наравно на моменат се изгуби 
одсјај јер зависи који угао тј. ти се крећеш у густој шуми. Баш као свитац“  
Да је било толико узбуђења можемо сазнати и из импресија шампиона државе код најмлађих ветерана 
Александра Петровића који је свом извештају дао диван наслов „Ноћни о-лептир“ а  започео га: „На брзину је 
дошла одлука о одласку на државно првенство у ноћном оријентирингу, касније ће се испоставити да све што 
је брзо, не мора да буде и кусо, можда су ти случајеви ређи али ево једног“. Затим све оно што је донео сам 
старт: “Старт заказан за пола осам, окупио је све мушке тркаче, чинили смо праву малу Јуколу (то је 
најпознатије ноћно такмичење у свету), мада смо по изгледу више личили  на рударе који беже са све 
лампама, али треба дати машти на вољу. Старт-први проблем је био избећи сва та дрва (Старт је био у 
боровој шуми преко пута улаза у ресторан Александер) у тој гужви и дочепати се исправне стазе у шуми стаза 
којих има у том делу Кошутњака. Маса ме је повукла али се брзо освешћујем и утврђујем где се налазим, 
проналазим прву контролну тачку, тракача око мене, трка за мене тек сада почиње да тече у исправном 
правцу. Контроле се нижу,  адреналин је константно на врхунцу, немам осећај умора, једноставно не 
размишљам о њему, јер у глави нема места за то, само карта, север, правац, број кт, осећај и максимално се 
трудим да други не утичу на мене. 90% стазе трчим сам и сам проналазим контролне тачке,било је сигурно 
грешака око десетак минута али се то није осетило“. Карловчани су повели и до сада своје најуспешније 
пионире али те категорије нема у ноћном оријентирингу, међутим без страха од „мракана“ они су успешно 
савладали што је Алексндар прокоментарисао: “Клинци које смо повели су на броју, могу замислити какав је 
тек њима био доживљај, као у луна парку, игри никад краја и то по мраку“. 
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КУП ДИФ-А 
Девети куп ДИФ-а одржан је 15 октобра у 
Градском парку Народна башта и Барутана у 
Панчеву у организацији ОК „ДИФ“ и ПД 
„Јеленак“ који се бодовао за 12 коло Лиге ПСК. 
Ова прелепа градска зелена површина, одлично 
картирана, у данашњем тренутку развоја спринт 
оријентиринга не даје ту драж такмичарама, као 
да је трка одржана пре десетак година када је 
ова дисциплина била код нас у повоју, али је 
зато  број такмичара који су узели учешће, а то 
је преко 130 оријентираца из двадесет клубова, 
и постигнута времена вредна пажње. 
Издвојићемо само пласман у најјачим 
такмичарским категоријама. Код сениора су 
доминирали три брата Билића из београдске 
„Победе“.  Најсупешније је био Милош који је 
стазу од 3,2км прешао за 11 минута и 59 секунди, други је Никола са само 18 секунди заостатка а трећи 
Стефан са минусом над победником од 47 секудни. Ништа мање није било узбудљиво и у такмичењу 
сениорки. Претспоследње коло Лиге ПСК донело је нове бодове Драгани Докмановић (Меџик Меп) која је своју 
ривалку Слађану Јовановић (ДИФ) надмашила за само једну секунду на стази 2,7км ваздушне линије. Нешто 
слабија је била Радмила Шуљагић (Победа) која је за победницом заостала 3минута и 47 секунди. 
 

ДУНАВСКИ КУП 
31. Дунавски куп одржан је на теренима Липоваче, крај Шида, у организацији Оријентиринг савеза Војводине. 
Преко 130 такмичара уживало је  на одлично конципираним такмичарским стазама, трчљивом терену, чак и на 
оним деловима који су означени тамнијим нијансама зелене боје, уз повремено ромињање кише која је више 
освежавала, него ометала оријентирце. Највећи проблем је био одржати азимут на дугим деоницама по 
платоима, јер на томе „путу“ нисте имали контролних објеката (репера), а бројне плитке рупе, мали лисичњаци 
или „вртаче“ нису били толико уочљиви приликом трчања. Такмичење се бодовало као 13-то,последње, коло 
Лиге ПСК па је то била последња прилика да се поправи пласман на табели. У најјачој сениорској стази  
победио је Стефан Билић а за само 21 секунду био је слабији његов брат Никола док је трећи, још један 
„победаш“, Слободан Ивковић са 2 минута заостатка за победником. Једини војвођански оријентирци који су 
решили да се не такмиче у својим категоријама, млађих ветерана, него у сениорској групи, су били чланови ОК 
„Стражилово“ Петар Шарић који се пласирао на шесто односно Александар Петровић на осмо место. Код 
сениорки Слађана Јовановић (ДИФ) се реванширала Драгани Докмановић (Меџик Меп) за суботњу трку за 118 
секунди предности. Треће место је припало Милени Жолнај (Авала) која је заостала за победницом 23 минута. 
Добре резултате су постигли војвођански оријентирци  у својим такмичарским категоријама. Код пионира су 
освојили  друго (Срђан Поповић - Стражилово) и треће место (Стефан Палинкаш - Нештин) . Новосађанима су 
припала друга места у категоријама кадета (Матија Шеремет) ветерана од 40 г. (Станко Перић) и од 45 
(Томислав Шеремет). Њихов тренер Радојчић Душко је тријумфовао у категорији М55. Два ветерана која су се 
попела на победничко постоље, у групи  преко 60 г, су били карловчани. Дућак Јосип који је освојио прво а 
његов ривал Борислав Стевановић друго место. Код пионирки  прва три места припала су „пречанима“. Прва 
је Христина Плавшић (Стражилово), друга Милена Вујасиновић (Нештин) а трећа Мирјана Поповић 
(Стражилово). Старија Вујасиновићка Милана победила је код кадеткиња.  Значајних 100 поена за пласман у 
Лиги је постигла и Анкица Малиновић (Нови Сад) освојивши прво место код ветеранки. 
 

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 
У организацији Оријентиринг савеза Београда и СК Меџик Меп, а под покровитељством града Београда, 
одржан је 22 и 23. октобра, Трофеј Београда - манифестација која обухвата велики број спортова у току једне 
календарске године. Протекли викенд био је резервисан за спринт оријентиринг у Блоку 23 а са циљем преко 
пута на северном улазу београдске „Комбак арене“, док се сутрадан одржала  средња дистанца на Кошутњаку. 
На такмичењу је учествовало преко 100 оријентираца а међународном значају ове манифестације допринели 
су гости  из Словеније у Бугарске. 
Организатор је одлично поставио такмичарске стазе у Блоку 23 који је због свога пространства у односу на 
друге новобеоградске блокове, одавао утисак „скучености“ због своје ограничености за безбедан прелаз, 
аутопутевима на северној страни Булеваром Арсенија Чарнојевића, јужним Булеваром Милутина Миланковића 
и врло прометним саобраћајницама које на западном делу чини улица Шпанских бораца а источно 
Антифашистичке борбе. Темпо трке се мало губио приликом преласка на део према „Комбак арени“, где је био 
лоциран циљ уз још неколико контрола једноставног оријентационог прилаза, али управо ту треба похвалити 
организатора, да је обезбедио добар, безбедан прелаз а да је поред сваке контролне тачке на одређеној 
удаљености, како не би наводио такмичаре, био контролор, што је учесницима у потпуности давало сигурност 
да нико неће уклонити нити померити контролу у овом урбаном делу. 
 Другога дана такмичења један предиван октобарски недељни дан, сунчан, због надморске висине ове велике    
београдске зелене оазе, која је оријентирцима први пут отворила врата појединачном трком маја 1977 године 
на црно-белој, али за тадашње услове одличној карти 1:10 000, у организацији ДМБ из Раковице. 
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Из приложеног спортског извештаја нећете пронаћи да је то такмичење у „планинарској оријентацији“ одржано 
у Кошутњаку, јер у градској зони да планинари тако нешто одрже, па још појединачно, била је права „јерес“. 
Значи планина је Авала а ово су обронци. Директор трке, члан ДМБ, Буда Радовић захваљујући својој визији у 
ком се правцу развија овај спорт, свом специфичном професионалном положају, неоспорно и уз помоћ своје 
супруге Јелене и њеној активности и спортским структурама града Београда, кроз ово такмичење је зацртао 
даљи развој оријентиринга у Србији, у једној тешкој, овешталој средини „нашег традиционалног планинарског 
оријентационог......“ 
Новембра 1982 године ради се прва реамбулација ових терена у склопу наступа  нордијских оријентираца под 
вођством ПО Бенгстона да би касније  теренски рад преузели Милан Бачанац и Мишко Стевановић. У 
недељној трци је коришћена нова карта 1:75000/5 која је своју промоцију имала на ноћном државном 
првенству али је тек на овом дневном показала своје мане и да јој је неопходна озбиљна реамбулација. То не 
сме бити „козметичка корекција“ у односу на цртање предходних аутора и да нису потребни  велики захвати у 
рељефу, него уз помоћ ЏПС, исправити правце бројних комуникација, првенствено путева, довести до њиховог 
исправног  међусобног односа, постављањем на „своје место“, па би тако организатор остао без иједне 
замерке страних такмичара, јер би се једноставно „клизило“ по карти. Београдским оријентирцима којима је 
ово, стални, отворени полигон за рад, где је основно техничко знање, кретање по бројној путној мрежи уз грубо 
осеверавање карте, па им не оставља могућност да уоче одступања у пружању пута који су и до15% , као и 
њихов међусобни  однос како по ширини тако и висини. Овога пута је организатор поставио одличне, модерно 
конципиране стазе, чиме је коначно разбијена већ виђена, „конзервативна“ кружна концепција око целе карте, 
жаргонски речено „трчи маца око тебе“, када се трчи по путевима па скрене мало лево мало десно до неке 
плитке рупе, пања или усамљеног дрвета па опет на пут. Захваљујући  овако постављеној стази по доласку на 
циљ бројни оријентирци су живо дискутовали о својим концепицијама, које су се у ранијим тркама сводило на 
„претрчао сам се“ или, „нисам скренуо са ове раскрнице а требао сам са ове“ а све то ће нам најбоље 
илустровати део из дневника најбољег сениора Саве Лазића: “Иако део терена познат, како мени тако и 
осталима, било је места где је требало обратити пажњу, како због брзине која је била на високом нивоу, тако и 
око новог дела карте, ако узмем да нисам наступио на првенству ноћном пре пар недеља када се користио 
идентичан терен. Међутим, нисам се либио да се одвојим од пута када би ме интуиција понела. Тако је 
варијанта на 12кт била пун погодак, док сам 13кт иако скратио.ишао доста  спорије у  односу на  остале 
такмичаре. Остаје дилема шта је брже – преко 15 кт или до асфалта низбрдо, а затим узбрдо до контроле?! То 
је уједно била моја лоша процена и место где сам изгубио 30 секунди. На крају 5 минута предности у односу 
на другопласираног у М21Е категорији и 3,5 минута у односу на првопласираног у М20 категорији (иста км), уз 

субјективан осећај, говори да је ово 
била добро истрчана трка (5,4км 
ваздушном линијом са 200м успона-
34:39, док сам ја прешао округло 
6,5км). Код сениорки је победила 
Лидија Радуловић (Полицајац). 
Посебно су се вредновали резултати 
у омладинској категорији где су 
најуспешнији награђени медаљама и 
пехарима Трофеја Београда а то су 
били чланови словеначког 
националног тима Марк Богатај и 
Нуша Јером. Једини „пречански“ 
оријентирац, др Борислав 
Стевановић, који је наступио  на овој 
спортској манифестацији, у нешто 
млађој ветеранској категорији М55, 
вратио се у Сремске Карловце са 
сребрном медаљом. 

 

ТРОФЕЈ НОВОГА САДА 
Давно оријентирци нису имали такву подршку публике као на овогодишњем такмичењу за Трофеј Новога 
Сада, одржаног 30.октобра на теренима Поповице, у организацији ОАК “Нови Сад“ из Новога Сада. Диван, 
јесењи сунчани, дан измамио је бројне излетнике и љубитеље природе на ово најпознатије фрушкогорско 
излетиште, па када би такмичари  истрчали са неке контролне тачке на главне путеве увек би наилазили на 
групе шетача од којих би  кроз осмех и аплауз добили додатне подстреке за успешан наставак трке. Нажалост 
број учесника није био на том броју како је очекивао организатор а свакако највеће је разочарење да су у томе 
„предњачили“ они из околине - Сремских Карловаца, Нештина, као и оријентирци ПСВ из тзв. планинарске 
оријентације који су упознали терене Поповице на првом, и до сада једином ,,Меморијалу Десанке Симин“. А 
оно много пријатније што је целом такмичењу дало и већи и међународни значај, која преtходну „опаску“ 
ставља у други план, да су на такмичењу узели учешће и оријентирци из Словеније као и прваци Србије, 
сениорка Слађана Јовановић и сениор Сава Лазић. Организациона четворка Иван Буквић, Вујадин Жагар, 
Вељко Радовић са неуморним ентузијастом Душком Радојчићем је сјајно организовала трку што је медијски 
пропраћено телевизијском камером РТВ.  
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Иако су се сви вратили задовољни са 
такмичења, једни гледајући на ову 
трку као опуштање пред зимску  паузу, 
док други као последњу проверу пред 
првенство Србије у спринт 
оријентирингу који ће се одржати 
6.новембра на Калемегдану, не може 
се избећи утисак да је терен 
Поповице, а нарочито његова западна 
падина према путу за Иришки Венац, 
„заслужио“ једну модерну карту, 
израђену од врхунских реамбулатора. 
На садашњој карти, која у потпуности 
одговара   регионалном новоу 
оријентиринга, највећу сметњу чине 
односи путева и рељефа на гребену 
прекривеном средње и тешко 
проходном шумом, који се спушта од 
Перине пећине ка Лединцима, 
правили одређене потешкоће оним 
оријентирцима који ретко долазе на 
ове терене а нарочито словенцима 
који су дебитовали. 

Организатор је учесницима такмичења понудио четири такмичарске стазе, које су се међусобно разликовале 
по дужини, броју контролних тачка и техничкој захтевности. Постигнути су следећи резултати: „А“-мушкарци: 
1.Сава Лазић (Кошутњак), 2.Александар Петровић (Стражилово) 3.Слободан Ивковић (Победа) (на 
фотографији са Душком 
Радојчићем). „А“-жене: 1.Слађана 
Јовановић (ДИФ) 2.Ана Плавчак 
(Шкофја Лока) 3.Смиља Ђурановић 
(Нови Сад). „Б“-мушкарци: 1.Самац 
Милан (Нови Сад) 2.Борислав 
Стевановић (Стражилово) 
3.Шушкић Сулејман (ДМБ). „Б“-
жене: 1.Соња Вујаклија (Победа), 
2.Јелена Станковић 
(Индивидуалац) 3.Анкица 
Малиновић (Нови Сад). „Ц“-
мушкарци: 1.Горан Ђуричић 
(Поштар) 2.Александар Павловић 
(Нови Сад) 3.Лука Павловић (Нови 
Сад). „Ц“-жене: 1.Сандра Лазаревић 
(Нештин). „Д“-пионири: 1.Давид 
Петровић (Стражилово) 2.Исак Новта (Нови Сад) 3.Гвозден Милошевић (Победа). 
Иначе Трофеј Новога Сада спада у ред наших најдуговечнијих оријентиринг такмичења јер је он наставак  
такмичења за Дан ослобођења Новога Сада. У почетку су организатори  били чланови оријентиринг секције 
при ПД „Железничар“, затим КОС „Нафтагас Инжињеринг“, да би од 1985 године преузео данашњи 
организатор,предвођен  пиониром модерног оријентиринга код нас – Предрагом Затезалом. 
 

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ОРИЈЕНТИРИНГУ 
Првенство Србије у спринт оријентирингу одржано је 6. новембра на теренима Калемегданске тврђаве у 
Београду у организацији ОСС у 22 такмичарске категорије. Такмичари у мушкој и женској сениорској категорији 
су имале квалификационе трке за „А“ и „Б“ финале које су одржане на теренима Калемегдан - север у 
преподневним часовима док је почетак финалних трка почео у 13,30 у непосредној близини дечијег игралишта 
„Мали Калемегдан“. Наступило је преко 160 такмичара, што је изузетан одзив учесника, с обзиром да већ у 
октобру престаје такмичарска сезона. Дивно јесење поподне, одлично конципирана стаза на платоу тврђаве са 
шанчевима, контролори на свим пуктовима који ни једним својим поступком нису наводили такмичаре, са 
циљем да доњем Калемегдану (преко пута Небојшине куле), одличном конферансом секретара савеза 
Стевана Роксандића, уз бројну и знатижељну „публику“ коју су чинили посетиоци тврђаве, оставили су на овај 
спортски догађај незабораван утисак. 
Али томе су још више допринели сами такмичари првенствено у мушкој и женској категорији својим 
резултатима који су били на европском нивоу што је прокоментарисао и светски првак Мартин Бостром који је 
дошао у Београд да одржи стручно предавање инструкторима оријентиринга ОСС. На мушкој сениорској стази 
која је износила 4,0 ваздушне линије са 65 м. успона и 20 КТ био је прави „мали рат“ за победнички трон међу 
браћом  Билић (Победа).  Победио је  Милош  са временом 15:37, други  је  Стефан  са 45 секунди  заостака, а 
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трећи Никола са слабијим временом од 56 секунди. А за њима следе све врхунска, репрезентазивна имена 
српског оријентиринга, Сава Лазић, Блажо Максимовић, Дејан Поповић, Слободан Ивковић... Код сениорки је 
наслов најбоље у држави у овој дисциплини потврдила Слађана Јовановић (ДИФ) која је стазу од 2,9км са 45 
успона и 15 КТ прешла за 16 минута и 26 секунди. Заостатак другопласиране Слађане Станојевић (Победа) је 
71 секунд а треће Лидије 
Радуловић (Полицајац) 136 
секунди. Највеће разочарење је 
седмо место Драгане Докмановић 
којој је спринт доминантна 
дисциплина. 
Од војвођанских оријентираца ово 
првенство је било „у знаку“ 
породице  Жагар из Новога Сада. 
Ана Марија је освојила прво а 
Милица друго у пионирској 
категорији док је њиховом оцу 
Вујадину код ветерана (М45) 
припало сребрна медаља. 
Сребрну медаљу је освојио и члан 
ОАК Нови Сад Иван Буквић у М55 
док је Борислав Стевановић 
(Стражилово) у својој категорији 
М65 понео шампионску титулу. 
 

ПРО СЕРБИЈА 
Последњих пет година крај такмичења у оријентирингу код нас обележава такмичење под називом „Про 
Сербија“ у организацији младих оријентираца ПД “Победа“- „Гудзи“. Тако је било и ове године, 12 новембра 
2016, на теренима око Генекс куле и новобеоградског блока 33. За ово доба године и поред ситне кише 
температурни услови су били одлични за такмичење на одлично конципираним стазама за спринт 
оријентиринг у 16 такмичарских категорија. Нажалост свега 48 учесника. Нешто већи број се обрео у Мађарској 
на Борока купу али разочаравајуће је да је исто толики број, првенствено београдских оријентираца, остао код 
куће. Огроман труд који је организатор уложио у ову трку не треба да им донесе разочарење јер су такмичари 
уживали на постављеној стази а они су организационо потврдили да су спремни  и за највеће међународне 
трке. То је потврдио врхунски норвешки оријентирац Даг Стајнер Регвин који је пратио такмичење. 
У категорији сениори на стази од 2,9 км очекиване победе браће Билић. Први је Милош са 15,41 други Стефан 
16,14 а трећи Никола 17,02   Код сениорке на стази од 2,6км  доминирала је Маја Гајић (Кошутњак) са 
временом 19;49 друга је Јелена Богданов (Победа) 32:48 а трећа Милена Бојовић (Копаоник) 36:20 . 
Једини војвођански оријентирац Борислав Стевановић био је и једини у својој категорији М65 и уз нешто 
грешака, настале из убеђења да баш не треба на свим деоницама градских трка и компас (као у планинарској 
оријентацији ПССВ), успешно је завршио трку. 
ЈЕСЕЊИ БОРОКА КУП 
Јесењи „Борока куп“ одржао се у Мађарској 12 и 13 новембра код места Боцка, окупивши око 400 такмичара, 
из 8 европских земаља у 15 категорија. Из Србије од 52 пријављена оријентирца наступило је 32 који нису 
постигли неки значајанији резултат као прошлих година. Најпријатније изненађење је дошло од најмлађих 
стражиловаца, где је у категорији М10, Стефан Бауер заузео друго а Давид Петровић четврто место. Највећи 
пех је имао ветеран (М60) београђанин Живота Тасић који се после прве етапе нашао на трећем месту да би 
на другој етапи погрешно оверио контролну тачку и био дисквалификован. У најјачој сениорској категорији 
међу 35 елиташа имали смо 8 такмичара а најбољи резултат је постигао Драгиша Бауер (Стражилово) са 
пласманом на девето место али са 37 минута заостатка за победником. Бауер се суочио са бројним техничким 
проблемима које захтева овај благо таласасти терен прошаран жбуновима клеке, полуотвореним ливадама, 
динама а не са кондицијом јер је само пре недељу дана освојио сребрну медаљу на планинској трци за 
Отворено првенство Фрушке горе. Његов клупски друг Александар Петровић се определио за учешће у другој 
сениорској групи (БР) где је у конкуренцији 39 такмичара освојио одлично 6. место али и његов заостак за 
првопласираним је 35 минута. 

Борислав Стевановић 
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Poštovani Vladimire Baniću, na tvoje beskrajno dosaĊivanje odluĉio sam da odgovorim priĉom o mojoj marokanskoj 
avanturi. Pokušaću da bude kol‟ko tol‟ko interesantno ĉitaocu, pošto moram da izbacim gomilu stvari koje ţelim da 
zadrţim za sebe. Vidim da se ĉvrsto vodiš frazom: “Upornost se isplati‟‟, pa da ne bih trpeo torturu ubeĊivanja svaki 
put kad te sretnem, moram da odradim ovaj tekst. 

VOZOM ZA MAROKO 
 

Priĉa poĉinje tako što me je jedan lik koji je organizovao ekspediciju u kojoj se penje na Atlas i obilazi Maroko ispalio. 
Cena je bila 600e, to mi je zvuĉalo povoljno, pa sam se u trenutku razoĉarao. Gledao sam posle šta agencije nude, to 
me je dodatno izbedaĉilo. Uglavnom volim da se sam organizujem, ali ovo je muslimanska drţava (a nikad nisam bio 
ni u jednoj), pa sam ipak ţeleo da idem na sigurniji naĉin. Zato što je sigurniji naĉin preskup, pomislio sam da celu 
zamisao o Atlasu i Maroku ostavim za sledeću godinu. Sledećeg dana sam samo razmišljao o putu koji neću ostvariti. 
„‟Nećeš me jebati!‟‟, rekao sam svom iracionalnom strahu od muslimana, koje ĉak i ne poznajem. Ne gledam televiziju, 
niti ĉitam novine, a nekako se i u mene uvukla trunka tog straha. Pitaću neke drugare da li hoće sa mnom da idu, ako 
neće, odoh sam pa šta bude. Prvo sam se raspitao oko troškova da mogu da im predoĉim. Izneću ih i vama kako 
biste mogli da planirate put koji košta kao proseĉno letovanje u Grĉkoj, a zanimljiviji je barem deset puta. Uglavnom, 
prevoz avonom izaĊe oko 200e, a smeštaj u hostelu se moţe naći za 5e sa doruĉkom, sasvim solidan i ĉist. Za avio 
prevoz se morate malo iscimati, pošto morate doći vozom do Budimpešte, što iz Beograda izaĊe 25e povratna karta, 
avio karta iz Budimpešte do Barselone je oko 80e a iz Barse do Marakeša je isto oko 80e. Ĉuo sam da je Ryanair 
poĉeo sa letovima iz Niša za Milano za 20e, a iz Milana do Marakeša je karta oko 90e, za to sam ĉuo tek po povratku 
sa puta pa nisam proveravao, ako planirate da idete, proverite sami. 
Svi drugari su imali već isplanirano letovanje ili nisu imali novca. Ostao mi je samo još jedan sa kim bih mogao da 
provedem petnaest dana, a da ne poĉne da me nervira. Na moju radost rekao je samo: ‟‟Moţe, tamo skoro niko ne 
ide!‟‟ Nadimak mu je Zec, a ja se zovem Vuk. Tako su Zec i Vuk odluĉili da krenu na put.  
 

Šugava Evropa! 
Jedna od novih stvari koje smo drugar ja nauĉili je da se moţeš lakše snaći na drugom kontinetnu nego na 
sopstvenom, ako ne raĉunamo balkanske zemlje. To smo nauĉili zato što smo išli vozom do Maroka, a ne avionom. 
Kupili smo interrail kartu, koja košta 200e, sa kojom moţeš provesti pet dana u bilo kojem vozu u Evropi u periodu od 
petnest dana. Karta nam poĉinje u subotu u 00:00h. Kako bismo izvukli što više iz godišnjeg odmora i iz te karte, 
krenuli smo u petak odmah posle posla da se švercujemo do Subotice, odakle hvatamo voz za Budimpeštu koji stiţe 
oko dva sata posle ponoći.  
Kupili smo limenke piva i ušli u voz. Seli na pod, cirkali i galamili. Sa tim hoću da kaţem da nismo radili ništa 
pogrešno, radili smo sve  što je uobiĉajno da  se radi u 
 
 

srpskim vozovima i niko nas nije opominjao zbog toga, niti se mrštio. U Suboticu smo stigli oko devet sati koliko se 
sećam, prošetali smo gradom, pa smo traţili mesto gde moţemo da nastavimo sa cirkom. Ušli smo u neki pab, puni 
entuzijazma zbog poĉetka puta skakali smo, gubili se, igrali sami sa sobom i smarali ljude oko sebe. Bili smo u fazonu 
da ostanemo u Subotici, ali za divno ĉudo obojici nam se probudio zdrav razum koji nas je odveo do ţelezniĉke 
stanice na vreme. Popadali smo u vozu i zaspali u 
sekundi, umorni od dana provedenog na poslu i 
ubijeni od alkohola. Prvo nas budi naš kondukter, pa 
carina, posle toga i njihovi maĊarski kondukteri. Kad 
smo napokon povezali nekoliko sati sna stigli smo u 
Budimpeštu. Popio sam Ferveks pošto sam bio 
bolestan k‟o konj i Šveps biter koji pijem uvek kad 
sam mamuran da bih došao sebi. 
Iz Budimpešte smo imali voz za Cirih. Tu smo se 
razoĉarali u vozove. Ne u izgled vozova, ni brzninu. 
Ĉisti su, novi su, idu oko dvesta na sat, nego nas je 
izbedaĉio kodeks ponašanja u vozovima, u kojem se 
podrazumeva da budeš tih, što je i oznaĉeno svuda 
po vagonima. Zanemarili smo te znakove, misleći da 
ih se niko ne pridrţava i priĉali smo normalnim tonom, 
tj. previše glasnim za Evropljane. Ljudi su nas 
konstantno opominjali, nismo mogli da se naviknemo 
da toliko vremena na jednom mestu budemo tihi. 
‟‟Sorry, can you be...‟‟, ţena ne moţe da se seti reĉi i 
pokazuje prstom na znak. ‟‟Quiet?‟‟, dodao sam. ‟‟Yes.‟‟ Zeĉina i ja smo se pogledali, nasmejali se od neverice i 
naravno stišali se, dok se ne udubimo opet u novu priĉu i po inerciji krećemo da priĉamo glasnije. Kako ljudi mogu da 
izdrţe da budu tako tihi, da priĉaju ravnim tonom, da ne mlate rukama dok razgovaraju, hladni Evropljani zar imaju 
uopšte emocije!? 
U tom vozu nismo ni puno jeli, bilo je skupo, odluĉili smo da izdrţimo da gladujemo da bi saĉuvali što više para za 
Maroko, ješćemo kad izaĊemo iz voza. Nismo ni poneli hranu sa sobom, zbog toga smo stalno kukali i još zbog 
gomile stvari, što nije sa nama pošao neki lik koji se štreberski sprema za put i koji ništa ne prepušta sluĉaju. On bi se 
nervirao zbog nas dvojice što smo totalno nespemni, ali bi nam uvek na kraju dao svoj deo hrane  napušavajući nas i 
koji bi razmišljao uvek:  ‟‟Šta dalje?‟‟. U stvari, ne bi ni  razmišljao, nego bi već  sve unapred  znao. Pošto sam  se lepo 
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iskukao, moram priznati i da nije bilo tako loše u tom vozu. Iako nema pogodnosti kao u našim sprskim vozovima gde 
moţeš da radiš šta ti je volja i bili smo primorani da budemo tihi, kroz prozor puca savršen pogled. Nikad nisam toliko 
uţivao u gledanju kroz prozor kao što sam duţ cele Austrije i Švajcarske. Smenjivao sam pogled sa knjige Dţeka 
Londona u pogled kroz prozor. A u tom pogledu su se smenjivale ogromne zelene livade iz kojih izbijaju stenĉuge, 
brda, planinĉuge, te šume, jezera, reĉice. Doline i planine su se konstanto smenjivale. Sve je zeleno. U tim predelima 
od graĊevinskih objekata su se nalazile samo planinske kućice, koje nisu ni najmanje narušavale prirodu, samo su joj 
davale još jednu šaru i izgledom su govorile da ĉovek koji u tim kućama boravi pazi na svoju okolinu. Još bitnije je što 
nije bilo smeća, kojeg kod nas ima u izobilju. Kad u Srbiji šetam kroz prirodu, ĉak i negde gde je naizgled ĉisto, tu je 
bar jedan pikavac koji mi bode oĉi, kojeg se trudim da izolujem iz vida da bi mi sve izgledalo savršeno. Uz veliku muku 
uspem da zamislim kako bi okolina izgledala bez njega. Ali kroz celu Austriju i Švajcarsku nisam video ni jednu 
plastiĉnu kesu kako leti, niti plastiĉnu flašu ili limenku blizu šina baĉenu kroz prozor voza. Pretpostavljam da nema ni 
pikavaca u svom tom zelenilu, pa ne moram da muĉim mozak da zamišljam bilo šta, jer je već sve kao u mojoj mašti, 
‟‟Priroda bez smeća!‟‟. Svet iz mašte mi je bio realan u tom trenutku, ali ja ne bih bio ja kada mi moj mozak ne bi 
kvario uţitak i stvarao mi uvek nove probleme. Taj problem je bio bes, zato što sam se pitao kako ne moţe svuda da 
bude ĉisto kao ovde, kad je već moguće. Dosta tupljenja o mojim problemima sa glavom, bolje je da se vratim na put 
u kome su me dalje oĉarala beskrajno duga (podrazumeva se ĉista) Švajcarska jezera, puna jedrilica. Maštam već 
duţe vreme da upravljam jedrilicom, ĉitam knjigu Dţeka Londona o avanturama na velikom jedrenjaku, sad ih gledam 
kroz prozor u tolikom broju kako plove velikim jezerima. Koliko je penta u Dunavu ĉest prizor, toliko je jedrilica u 
švajcarskim jezerima. Uţivam i bedaĉim se u isto vreme.  
Izlazimo na stanici u Cirihu gladni kao vuci. Imamo tri sata do sledećeg voza, taman dovoljno vremena da sednemo 
negde i pojedemo nešto natenane. Ispred restorana su izloţeni meniji sa cenama. Nema ništa ispod dvadeset evra. 
Je l‟ moguće? Od tri sata pauze u gradu, sat vremena smo buljili u cenovnike i ništa nismo videli od grada. Napokon 
smo našli neki hot dog za sedam evra. Za 7 evra smo dobili viršlu duţine srednjeg prsta sa pogaĉicom malo većom od 
proseĉnog ţu-ţua. Moram priznati da nisu štedeli na senfu, ali šta kog Ċavola da radim sa toliko senfa kad nemama 
šta da umaĉem u njega!? Strpali smo to u stomake i išli u oblazak grada, našli smo i market gde smo pazarili 
najjeftiniju salamu, hleb i majonez da imamo za dalji put. Sam market im je tri puta skuplji od našeg. Grad je lep, ali 
nije po mom ukusu, pošto ne volim previše sreĊene stvari, tako da je bolje da ga ja ne opisujem, iskreno nisam ni 
ljubitelj gradova. Naravno, ima stvari koje su mi se svidele. Oduševilo me je što ima puno biciklova, u saobraćaju 
moţeš videti ili bicikl ili besna kola kao Ferarija, trećeg nema. ‟‟Vidi, evo ga neki Bosanac!‟‟, Zec dovikuje kad je video 
Golf 2 kako sija izmeĊu Maseratija i Bentlija. 
 

 
 

 

 

Jebeni Monpelje! 
Nemam ništa protiv tog grada, lep je i 
uţivali smo u njemu, nego ‟‟Jebeni 
Monpelje!‟‟, nam je izlazilo iz usta u 
svakom trenutku kad nam u misli uleti to da 
smo se zakucali neplanski u njemu i da 
nam je promenio ceo tok puta i njegovu 
duţinu. Što je još bitnije, to je bilo zbog 
moje beskrajne gluposti.  
Od Ciriha do Monpeljea ne mogu taĉno da 
se setim redosleda puta, pošto smo 
uglavnom pauze u presedanju imali po 
petnaest minuta i u nekom gradu smo 
uhvatili noćni voz sa spavajućim vagonima. 
Pet sati spavanja u krevetu i u Marseju 
smo. Kad sam pisao o Cirihu rekao sam da 
nisam ljubitelj gradova. To je zato što kad 
se spominje reĉ ‟‟grad‟‟ u glavi mi je siva 
boja. Dakle, grad me asocira na sivu boju, 
boju koja mi je najodvratnija, boja betona, 
boja stvari koja mi je najodvratnija. Marsej 
mi je lep, ali Marsej je ţućkast, neuredan i 

brdovit. Nije skockan. To je sve što mogu da napišem o njemu, zato što smo samo sat vremena proveli u tom ţutom 
gradu. Opet moj zakljuĉak nije odvaljen napamet, pošto sa ţelezniĉke stanice koja je na uzvišenju puca zaista lep 
pogled na grad. ‟‟Jebeni Monpelje!‟‟ 
Kad smo stigli u Marsej samo smo pogledali kad nam kreće voz za Barselonu, odakle ćemo presedati dalje. Mislilo 
smo da nam je to dovoljno što se informacija tiĉe. Desetak minuta pred polazak idemo ka vozu koji je postavljen na 
koloseku. Ispred vozova stoje kondukteri koji pregledaju karte pre nego što se uĊe. Mi smo pokazali našu ‟‟interrail‟‟ i 
oni nam rekoše da to nije dovoljno, trebaju nam rezervacije. Zeĉina i ja se pogledasmo zbunjeni i kondukter nas uputi 
ka šalteru gde se prodaju karte. Šalteruša nam reĉe da je za Barselonu sve rezervisano. Nije puno vredelo što smo joj 
kukali, a nismo ni mogli puno kukati, morali smo da ţurimo. Mogli smo tim vozom da idemo samo do Monpeljea, a ako 
kondukter bude hteo da nas pusti dalje moţemo ostati u vozu. Iskucala nam je rezervacije i traţi 15e po osobi. Zec i ja 
smo se opet pogledali zbunjeno i obraćamo se ponovo šalteruši: ‟‟Ali mi imamo interrail kartu!‟‟ ‟‟Znam to je cena koja 
vaţi uz tu kartu.‟‟ Šta ćemo, platili smo, prvih baĉenih trideset evra. 
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Sad je red da napišem moju glupost. Ne mogu reći da ne ispadam ĉesto glup i da nisam ĉesto nastradao zbog svoje 
gluposti. Prethodno sam napisao da smo se zakucali u Monpeljeu zbog moje beskrajne gluposti, moţda za većinu 
ljudi i nije tako tragiĉna, ali za putnike koji putuju tako što se uglavnom švercuju ili gledaju na razne naĉine da im put 
bude jeftiniji, ovo je tragiĉno. Kad smo uzimali rezervaciju, šalteruša nam je rekla da pitamo konduktera da nas pusti 
dalje do Barselone ako bude hteo. E, pa, ja sam ga pitao. Pribliţavali smo se Monpeljeu, kondukter prolazi pored nas, 
ne obraćajuću paţnju, garant je i zaboravio dokle mi putujemo. Ja se tu napravim pametan da ga pitam da li moţe da 
se rezerviše za Barselonu. Odgovor mu je bio odriĉan i morali smo izaći, došao je da nas zove da izlazimo kad smo 
stigli na stanicu. U vozu je bilo dovoljno mesta za sedenje, ako ne do Barselone mogli smo otići dosta dalje od 
Monpeljea, da sam ja ćutao. Uglavnom, mi smo se iskrcali u tom gradu i u njemu proveli oko osam sati. Zec me je 
tovario sve vreme: ‟‟Ĉika kondukteru, mogu da vas pitam nešto, a da nas pustite do Barselone?‟‟. Isprao mi je mozak, 
ali morao sam da trpim, sam sam kriv. 
Prvi sledeći voz za Barselonu je bio za ĉetiri sata. Odmah smo rezervisali mesto i dali opet oko trideset evra. Tu smo 
skontali da se plaćaju rezervacije za svaki voz u Francuskoj i Španiji iako već imamo kartu, što će nam dosta uskratiti 
dţeparac. Uzeli smo limenke piva i otišli u obilazak grada, meni se svideo, miran je, ţućkast je i ima mnogo lepih 
devojaka. Lepo se i oblaĉe. Šetali smo, cirkali, blejali i ćaskali sa nekim lokalcima i zakasnili na voz. Taĉnije stigli smo 
na vreme, ali smo ušli u pogrešan vagon, pošto su sva mesta rezervisana mora svako da sedne na svoje. Da se ne bi 
provlaĉili sa našim glomaznim ranĉevima kroz 
vagone, izašli smo da bi spolja ušli u svoj. Kako 
smo izašli, deĉko što daje znak da voz krene je 
zasvirao i vrata se zatvorila. Dotrĉali smo do njega, 
objašnjavamo mu šta se desilo, ali on nam reĉe da 
je zazviţdao i da nam ne moţe pomoći. ‟‟Ĉoveĉe 
zasviraj još jednom!‟‟, slegao je ramenima i voz je 
krenuo. ‟‟Jebeni Monpelje!‟‟, još ĉetiri sata u njemu, 
sva sreća pa nam je rezervacija samo pomerena 
bez bilo kakve doplate. Tu smo uzeli još limenki i 
lepo se napili, iako nam nije bio plan da se 
zadrţimo još ĉetiri sata u Monpeljeu, ne mogu reći 
da nisam uţivao. Bio sam u fazonu i da prenoćimo, 
da vidimo kakav je noćni ţivot, ali plan nam je 
Maroko pa moramo dalje. 
Ne mogu da se setim kad smo taĉno stigli u 
Barselonu, mislim da je bilo oko sedam posle 
podne. U vozu smo odspavali nekoliko sati i 
otreznili se, taman da moţemo da krenemo u Barsi 
sve ispoĉetka. Dok se nismo ušemili bilo nam je 
teško da skontamo gde ići dalje posle ţelezniĉke, pošto niko ne priĉa engleski. Ubrzo smo skontali  kako  funkcioniše 
metro i uz pomoć njega se moţe lako i brzo stići u bilo koji deo grada. Otišli smo na plaţu Barselonetu, to nam je neko 
od prolaznika preporuĉio. Standardno smo kupili limenke i seli da cirkamo. Blizu je neka tehno ţurka, ĉuje se muzika, 

nismo zalazili tamo da bi uštedeli pare, pa smo 
sedeli na plaţi i cirkali limenke. Svuda oko nas 
su grupe mladih, uţivaju. Oseti se miris trave 
na svakom koraku. Na nekoliko metara od nas 
sede dve devojke, taman da nam prave 
društvo. Prišao sam da ih pitam da blejimo 
zajedno, ali one su me odbile. Zec me pita 
zbog ĉega, okrenuli smo se da ih pogledamo, 
da im dobacimo koju reĉ, ali vidimo ih kako se 
strasno ljube. Cirkamo mi i svaki ĉas nam 
prilaze neki Pakistanci, crnci i Rusi. Nude nam 
pivo, pa travu, pa kokain, eksere, sve ţivo. Na 
šetalištu iznad plaţe policija konstatno patrolira, 
ali ovde ne zalazi. Ovde je sve dozvoljeno. Neki 
Rus je prolazio sa detektorom metala, traţio je 
izgubljene stvari na plaţi. Stao je da proćaska 
sa nama, pita nas odakle smo, rekli smo da 
smo iz Srbije. ‟‟O, nice Serbia and 
Hercegovina! I like Serbia and Hercegovina!‟‟. 
Nismo mogli da mu objasnimo da je Bosna i 
Hercegovina, a Srbija - samo Srbija koliko god 
smo se muĉili. ‟‟Jebite se rusofili!‟‟ –to mi je 

prošlo kroz glavu, jer ću moći da tovarim ove naše ‟‟velike Srbe‟‟ da Rus ne zna ko smo i da ga boli uvo za nas. Priĉao 
sam mu to kako se u Srbiji gomila ljudi loţi na ‟‟vas Ruse, a vi nemate pojma ni ko smo.‟‟ Na kraju razgovora nas je 
upozorio da pazimo malo bolje na stvari, jer ovde ima mnogo lopova, da su brzi i neprimetni. 
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Naravno da su nas pokrali. Razapeli smo šator u sred bezzakonja i zaspali k‟o zaklani. Ujutru me je probudilo svrab 
od ujeda komaraca. ‟‟Šta koji k****, otkud komarci u šatoru!?‟‟, pogledam vrata su otvorena. Pitam Zeca, je l‟ on 
moţda ostavio otvoren šator, u tom trenutku je skoĉio da vidi da li su nam sve stvari na broju. Falio je njegov ranac, 
pare i dokumenta smo drţali kod glave, pa ih imamo i dalje. Zec je, u svom stilu, preboleo ranac za tri minuta. Pare i 
dokumenta su nam tu, a za stvari ćemo se stisnuti, delićemo mojih pet majica, gaća i ĉarapa, praćemo ih u lavaboima 
šamponom i problem je rešen. Kad smo izašli iz šatora, policija nam je prišla da nas kazni sa dvesta evra zbog šatora, 
pošto je zabranjen na plaţi. Da li je moguće?! Krenuli smo u raspravu i  progledali su nam kroz  prste, saĉekali su da 
se uvere da pakujemo šator i otišli su. Droga je dozvoljena, a šator ne!? Otišli smo na tuš na plaţi, lokalac u prolazu 
nas je savetovao da ne koristimo šampon jer mogu da nas kazne, i stvarno ima znak da je šampon zabranjen. Šta da 
radimo, spakovali smo šampon, samo nam fali da još bacimo pare na glupu kaznu. Kasnije smo otišli da popijemo 
kafu sa kolegom koji je na medenom mesecu sa ţenom kod Sagrade i krenuli smo dalje. 
 

Nakon pet dana puta, napokon Maroko. 
Madrid, Malaga, Algesiras i napokon Maroko. Da napomenem da nam je otišlo više od 100e na rezevacije do luĉkog 
grada Algesirasa, gde hvatamo trajekt, a trajekt je 30e povratna karta. U Algesirasu odmah skontaš da si blizu 
Maroka, ĉak i da ne znaš gde je na karti, zbog skroz izmešane kulture, i zbog toga što već tu kreću da te saleću i nude 
ti hašiš. Kad smo se ukrcali morali smo da popunimo neki upitnik gde navodimo zbog ĉega idemo u Maroko i da 
pokaţemo pasoše. Ĉekali smo u malo duţem redu, iza nas su bile neke dve ţene, devojke u ĉetrdesetim godinama.  
“Ćao momci, odakle ste vi?”- upita jedna. 
„Iz Srbije.“- odgovorih. 
„Ooo, lepo!“ – sva je oduševljena. 
„Šta te je toliko obradovalo, uglavnom ljudi ne reaguju 
tako?! Mislim da nas ne vole baš mnogo.“ – zbunilo
 me je njeno preterano radovanje, pa sam 
morao tako da pitam. 
„Ja sam MaĊarica, mi vas volimo pošto znamo da vi 
Srbi imate velika muda. Drugi su samo ljubomorni.“ 
Tako smo proveli neko vreme zajedno na brodu, one 
odsedaju u Španiji, pa kad su već blizu idu na jedan 
dan u Tanger. Dok smo išli trajektom, jedno vreme 
nas je pratilo jato delfina, dosta brojno jato, nisam 
oĉekivao da ću ih videti i nisam skidao pogled dok 
nisu nestali. 
Ĉim smo se iskrcali u Maroku, osećali smo se više kao 
kod svoje kuće, nego u celoj Evropi, iako je sve 
naizgled toliko drugaĉije. Marokanci su mnogo 
gostoljubivi i mnogo su srdaĉniji od Španaca i 
Francuza, ako neko sluĉajno ne zna engleski jezik, 
odmah će potrĉati da naĊe onog koji će moći da 
odgovori na naše pitanje. Ĉesto poĊu sa tobom da te 
izvedu na pravi put. Sve mi je to bilo toliko nerealno, 
dok se nisam navikao da su jednostavno svi takvi. Ĉak 
i trgovci koji te ubeĊuju da kupiš neku glupost od njih, 
koji deluju ljuto kad ih odbiješ, ĉim ih pitaš za pomoć 
promene izraz lica i rado ti izaĊu u susret. Ta ljuta faca 
im je samo trik za prodaju.  
Kad smo već kod trgovaca, da vas posavetujem ako 
hoćete nešto da pazarite. Za bilo koji proizvod koji 
kupujete morate da se cenkate, osim hrane. Poĉetne cene su uvek najmanje tri puta veće od realnih, a da bi znali 
pravu cenu pitajte nekog prolaznika koliko košta ta stvar koju ţelite da uzmete. On će vam iskreno odgovoriti, pa tek 
onda idite kod trgovca. Dok se cenkate tvrdi su, a kad kaţete da nećete da trgujete zaustavljaju vas i nude vam 
najmanju moguću cenu. Tako smo, na primer, u nekoj radnji gde se prodaju proizvodi od kamilje koţe spustili cenu 
papuĉa sa 900 dirhama na 150, tj. sa oko 90 evra na 15. Postoji i magiĉna reĉ koja će vam biti korisna na mestima 
gde vas saleću sa svim i svaĉim, gde ih se ne moţete nikako otresti, na koji god naĉin pokušavali. Ta reĉ je ‟‟Moţda 
kasnije‟‟. Kad god ti nude nešto što ne ţeliš da kupiš, kako kaţeš ‟‟moţda kasnije‟‟, kaţu ‟‟ok‟‟, ili se blago naklone i 
odmah prestanu da dosaĊuju. To smo sluĉajno provalili, a pre toga smo se jedva borili sa dosadnim trgovcima. 
Videćete, deluje kao magija, a u Marakešu u Medini ta magija će vam saĉuvati ţivce i vreme provedeno u tom ludom 
egzotiĉnom gradu uĉiniti mnogo prijatnim. Da spomenem da smo od Tangera do Marakeša kartu za autobus platili 
150 dirhama (15e), što je sasvim dobra cena za put od skoro šesto kilometara, naravno i za kartu za autobus smo 
morali da se cenkamo. Sluĉajno se setih da dosta njih hoće da menja svoje proizvode za mobilne telefone, ako imate 
kod kuće bilo kakve telefone koji vam skupljaju prašinu, ponesite ih. 
Vreme provedeno u Marakešu ću zadrţati za sebe. Ako hoćete da vam bude zanimljivo kao nama, a bilo nam je 
nezaboravno, odsedajte u hostelu koji je dosta posećen i u kome su domaćini mladi ljudi (to ćete lako skontati na sajtu 
Booking, po ocenama), koji će vas uputiti kako da ţivite na marokanski naĉin dok vreme provodite u toj kraljevini. Baš 
zbog tog marokanskog naĉina ne bih ništa da pišem. 
 

ПУТНИК ВАМ ЖЕЛИ СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ 



 

 

Страна 695                                                                                                                                                                                                                                  Број 97 

Uspon na Atlas 
Uspon kreće iz sela Imlil, koje se nalazi na oko 1700mnv. Do tog sela se iz Marakeša dolazi taksijem, koji ne bi trebali 
da plaćate preko 150 – 200 dirhama. Prvi dan smo napravili kratku šetnju do susednog sela i do nekog vodopada. U 

selu imate da kupite ili iznajmite polovnu 
planinarsku opremu, tako da ne morate da nosite 
od kuće previše stvari. Mi smo npr. iznajmili 
štapove. Ĉim smo stigli u selo, meštani nam se 
nude da sednemo kod njih na ĉaj, samo zbog 
gostoprimstva, ali oĉekujte da će vam se posle 
toga nuditi za vodiĉe. Odmah smo pretpostavili da 
nije samo gostoprimstvo u pitanju, pa nismo 
prihvatali da sednemo. Ĉaj smo pili u svojoj reţiji 
po kafanama, gde su nas opet saletali razni vodiĉi. 
Ne moţeš ih izbeći. Odluĉili smo da nam ne treba 
vodiĉ, iako nemamo nikakvog iskustva u 
planinarenju.  
Ujutro posle doruĉka krećemo ka kampu ‟‟Refuge‟‟ 
koji se nalazi na nekih 3200mnv. Uspon je blag i 
dugaĉak, odliĉno za prvi dan i za nas poĉetnike, 
otprilike preĊete 1500mnv za 12 km. Odliĉno je i 
zato što uspon ne umara previše, pa dok lagano 
šetate moţete da uţivate u okolini, a da vam umor 

ne remeti pogled. U poĉetku smo se na par mesta dvoumili kuda treba da se ide, ali ima dosta penjaĉa pa imate koga 
da pitate. Kasnije vodi samo jedan put i nema greške, odluka da nam ne treba vodiĉ je bila ispravna, bolji osećaj i 
veća avantura je kad smo upućeni sami na sebe. Pošto nismo znali šta nas ĉeka dalje, poneli smo zalihe hrane i 
vode, što nam i nije bilo potrebno, jer na otprilike svakih pola sata pešaĉenja se cede narandţe, prodaju slatkiši, voda, 
ima i nekoliko mesta gde se spremaju obroci, poput omleta, taţina (marokansko jelo). Cene su nešto skuplje, nego u 
Marakešu, ali su i dalje dosta jeftine.  
Nisam u celom tekstu napomenuo da je hrana u Maroku bukvalno za dţabe. Rekao sam da se za hranu ne cenka, ali 
je zato i jeftina, iako nisam znao za to pravilo bilo bi me sramota da traţim da spuštaju cenu koja je već jako niska. 
Bukvalno od jednog do pet evra imate da birate da jedete šta hoćete. Za pet evra, što sam najviše platio za jedan 
obrok u Maroku (ako ne raĉunam veĉeru u kampu Refuge, koja staje 7e) dobio sam tanjir sa pet vrsta ribe, u kojem je 
bilo lignji, ribe list i još neke vrste što nisam mogao da prepoznam. Uz to se dobiju još tri tanjirića, u jednom su 
maslinke, zaĉini, i još neke dve salate. Sva hrana im je prezaĉinjena i jako ukusna. Probiotik vam je obavezan, pošto 
su naši evropski stomaci slabi za njihovu hranu, 
ĉak i moj za koji sam verovao da je neuništiv. Zec i 
ja smo zadnja dva dana puta i još pet dana kod 
kuće kenjali vodu, ne klasiĉan proliv, nego toplu 
smrdljivu vodu. Verujete mi, osećaj je odvratan. 
Kad sam iskenjao prvo pravo govno, odmah sam 
ga sav srećan pozvao da mu javim. 
Tako da, iako smo imali svoje zalihe hrane i vode, 
bilo nam je zanimljivije da jedemo na mestima 
usput gde i ostali penjaĉi svraćaju da naprave 
pauzu. Svaki štand smo koristili da pijemo ceĊeni 
sok od naranţe, na kojem odmah primetite razliku 
koliko je bolji od onog u Marakešu, pošto ga ne 
mešaju sa vodom. U Marakešu cena soka je 4 
dirhama što je oko 40 naših dinara, a na planini je 
15 dirhama ili 150 dinara. Tek kad probate ovaj 
shvatite koliko razrede onaj u Marakešu. Dakle, 
pili smo tog soka koliko pre boravka u Maroku u 
ţivotu nismo popili, moţda je i to jedan od razloga 
za prolivĉinu koja će nas saĉekati na kraju puta.  
Planina je krševita, a putem kojim idemo, koji prati reku ima dosta vegetacije. Kao i u celom Maroku sve je golo, a gde 
god ima trunke vode oko nje buja vegetacija. SviĊaju mi se ti kontrasti, ovde na planini je taj kontrast braon-
crvenkaste boje i zelene. Na putu ka pustinji me je  oĉarao ţuto zeleni  kontrast, koji ostavlja još  jaĉi  utisak pošto 
zelenila ima mnogo manje, pa ĉim ugledam biljke koje su grupisane oko neke male reĉice ili bare izazivaju osećaj 
sreće u meni. Bukvalno usput vidiš milion oaza. Na mestima uzvišenijim od reke gde ne dopire puno vode, a ipak 
padne po koja kap kiše, raštrkani su loptasti ţbunići visine naših kukova, i po koje zakrţljalo drvo, što pomalo ubija 
golotinju planine. Na manjoj visini nailazili smo i na orahe koje bih pojeo koliko god da ih ima na podu. U kamp smo 
stigli sat vremena pred veĉeru. Šta da vam još kaţem, nije se ništa uzbudljivo dešavalo, lagana šetnja, uţivanje I 
ćaskanje sa penjaĉima iz svih krajeva sveta. Moţda je i to taman što nam je bilo potrebno posle bezbroj nagomilanih 
dogaĊaja. 
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Ujutro smo doruĉkovali, popili kafu i krenuli ka Tubkalu. Prvi dan smo za 12km prešli 1500mnv, sad nas ĉeka skoro 
1000mnv za 3km. 
„Gde ćeš?“ – upita me Zec 
„Da kupim vode.“ 
„Imam ja vode!“ 
„Neće nam smetati i da nam ostane viška.“ 
Majmun! Na pola puta kad smo popili flašu 
vode koju sam ja kupio, skontao sam da je 
Zec ima samo pola litre vode kod sebe. 
Došlo mi je da ga ubijem. On se samo 
smeje, boli ga uvo, njemu nije ništa, a ja 
sam navikao da i kad ne radim ništa 
popijem pet litara vode dnevno. Njega ne 
muĉi ni nadmorska visina, a ja jedva dišem. 
Ne znam od ĉega je lik saĉinjen. Kakav 
organizam ima. Fiziĉki je totalno neaktivan, 
pije, puši, a sad kaska dok se ja vuĉem za 
njim, ja koji bar dva puta nedeljno istrĉim 
deset kilometara. Nije ni to ništa preterano, 
ali za njega sam maratonac. Ali maratonac 
po ravnom gde ima dovoljno vazduha. On 
nije nijednom išao na bilo kakvu planinu, a 
penje se k‟o koza. Ja sam, doduše, samo 
jednom bio na Bistri, na Šar Planini, zimi, ali 
dovoljno je da imam bar nekakvo iskustvo i da bar malo znam kako da štedim energiju. Morao sam ga stalno 
usporavati, i objašnjavati mu da neće moći da izdrţi tim tempom do kraja. Ali izdrţao je i uz to mu nije smetalo da mi 
se smeje sve vreme na retkom vazduhu. Ja jedva dišem, a on ima vazduha i da mi se smeje. Kako sam se samo 
nervirao.  

Na mapama piše da u proseku 
ima tri sata pešaĉenja do vrha. 
Zbog mene smo išli pet sati. 
Fiziĉki sam solidno spreman, 
ali nedostatak vazduha na 
mene jako loše utiĉe,  pa  o 
teţini  uspona  mogu  samo  
da  vam  izvadim  prosek mog  
i  Zecovog doţivljaja. 
Raĉunajući na taj naĉin, to je 
srednje teţak uspon. Ja sam 
crk‟o, a njemu je sve bilo 
lagano. Strmo je, na nekim 
mestima se mora pomagati 
rukama, ali nema nešto 
preterano komplikovanih 
delova, tako da nema ni nekih 
uzbuĊenja usput. Sve je golo, 
pa da jedino što ĉini pogled 
zanimljivim je glomaznost 
vrhova koji nas okruţuju. To je 
što se mojih oĉiju tiĉe, koje 
više vole zelene planine. 
UzbuĊenje tek dolazi na kraju. 
Kontam da je to uzbuĊenje 
bilo kod mene mnogo veće 

nego kod ostalih ljudi, pošto na nekoliko mesta nisam mogao da šetam. Na nekih 50mnv pred kraj su mi se oduzimale 
noge i vrtelo u glavi. Nisam mogao da napravim korak jedno pola sata, pa sam sedeo na kamenu i samo duboko 
disao. Kad sam odluĉio da krenem dalje, pravio sam dva koraka, pa stojao i tako u nedogled. Naravno, o odustajanju 
nije bilo ni reĉi, idem do kraja makar crk‟o. Nekako sam se dogegao, a kad sam se popeo u sekundi sam oţiveo, 
dobio sam neku novu snagu, mogao sam da se smejem i da šetam okolo i uţivam u pogledu sa svih strana. Sad dok 
sabiram misli, ne mogu da verujem koliko snaţno taj hormon sreće utiĉe na ceo organizam, da ti da toliko snage 
niotkuda u trenutku. Kako uĉiniti da stalno bude aktiviran!? Znam da je nemoguće, ali sad znam na koji naĉin mogu da 
ga ukljuĉim na maksimum, moraću mnogo ĉešće da osvajam vrhove. 
Opet patnja, mislio sam da ćemo se brzo spustiti, ali mene je uhvatio nov problem. Sunĉanica. Dok smo se penjali 
stalno sam gledao gore,  pa mi  je ĉelo  sprţeno. Tek  sam skontao  po silasku,  kad mi  već nije  bilo dobro, da  sunce 
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neprestano prţi, a vetar nam stvara iluziju da je ono blago. Zecu, naravno, nije bilo ništa i on je kaskao i dalje dok me 
podjebava bez prestanka. Njemu je vrat sprţen, a ĉelo mu je belo. Majmun je, garant, gledao u pod dok je išao, i tako 
se spasao. Spuštanje nam je duţe trajalo nego uspon, pošto me je presekao nenormalan umor prouzrokovan 
sunĉanicom. Jedva sam šetao, pravio sam pauze na svakih nekoliko koraka, posle kojih jedva ustajem i stojim na 
nogama. Dehidrirao sam, a vode skoro da nemamo. Zec mi je prepustio da popijem malo bede što je ostalo u flaši, 
pošto je on sasvim ok. Kad smo ostali skroz bez vode, u glavi mi se stalno vrtelo da ću umreti ovde na planini. Taj 
osećaj da ću da crknem mi je bio toliko realan, a od prolaznika mi je bilo glupo da traţim vodu zato što su garant 
poneli zalihe koje su im taman dovoljne. Stalno mi je prolazilo kroz glavu, ‟‟kakva glupa smrt, uvek sam mislio da ću 
umreti na neki zanimljiv naĉin‟‟. Uvek sam planirao da napravim testament u kome će da piše da kad umrem, da me 
isporuĉe na Severni pol, da nahrane bele medvede sa mnom, naravno skupio bih pare za to da ne opterećujem nikog 
od rodbine. Imao sam baš dobar i maštovit plan, a ovde ako ostanem opet će me pojesti neki crvi, pošto ne verujem 
da će se neko cimati da me spušta sa ovog krša. Jezivo, o ĉemu ja razmišljam. Jedva sam doĉekao da doĊemo do 
reke koja je tek na pola puta. Mislim da nisam bio srećniji u ţivotu nego tad, kad sam ugledao tu reĉicu. Kaţu da voda 
nije pijaća, al‟ koga briga. Nalivao sam se vode iz reke, pokvasio glavu da je rahladim, napunili smo flaše i krenuli 
dalje. Tu negde na pola puta smo sreli nekog crnca kako trĉi ka vrhu, koji nas je obišao kad se spuštao. Pitao sam ga 
je li bio na vrhu, klimnuo je glavom ne prestajući da trĉi. Ĉovek se popeo i spustio dok se mi još razvlaĉimo. Spuštali 
smo se oko sedam sati. Stigli smo do kampa sat vremena pred mrak i veĉeru. Ja sam imao kenjalicu i povraćao sam i 
drmala me groznica. Klasiĉni simptomi sunĉanice. Naterao sam sebe da jedem, pio sam ĉajeve i dosta brzo sam 
došao sebi. 
Mom brzom oporavku je najverovatnije 
doprinelo raspoloţenje koje je pored svih 
poteškoća bilo na dosta visokom nivou. To je 
sve zbog ĉinjenice da sam na godišnjem 
odmoru, da sam daleko od kuće, da sam 
osvojio vrh koji me je namuĉio kao ništa pre u 
ţivotu i da sutra idemo u Marakeš, na još 
jednu turu marokanskog naĉina ţivljenja, a 
posle toga u pustinju gde ćemo spavati u 
sred nedoĊije. 
Kao što sam dane provedene u Marakešu 
zadrţao za sebe, tako će biti i za pustinju. 
Samo ću vam je preporuĉiti, pošto će vam biti 
najbolji deo puta. Noći provedene u sred 
niĉega, ispod neba sa milijardu zvezda od 
kojih je stotinu padalica, uz logosku vatru i 
nomadsku muziku sa raznim udaraljkama su 
magiĉne. Sve je još magiĉnije je ako 
prespavate van šatora. 
 

Kraj puta i zakljuĉak.  
Posle pustinje naš boravak u Maroku se 
privodi kraju. Otišli smo vozom do Tangera, 
prešli u Španiju i kreće snalaţenje za 
povratak. U Malagu smo stigli u petak, a u 
ponedeljak treba da smo u InĊiji na poslu. 
Opet problemi sa rezervacijama. Vozovi su 
svi rezervisani do nedelje, tj. tek u nedelju 
imamo slobodan voz. Ne brinite, nismo plakali pošto Zec ima novca na kreditnoj kartici. Otišli smo do aerodroma i 
kupili karte za Ţenevu koje su koštale 87e, jeftinije nego rezervacije za voz kroz Španiju i Francusku. Avion poleće 
sutradan, taman moţemo da provedemo ceo dan u Malagi i uveĉe da odemo u izlazak. Popili smo prvo pivo posle 
osam dana provedenih u Maroku i otišli da potraţimo gde ćemo da prenoćimo. Pitali smo konobare u nekom 
restoranu da li moţemo da prespavamo na njihovm leţaljkama na plaţi, dozvolili su nam i krenuli smo u grad. Grad je 
noću ţiv i u milion kafića svira ţiva muzika. Potrefilo se da budemo u Malagi dok traje neki praznik, dosta ljudi je nosilo 
ciganske nošnje i svuda se svirao flamenko. Prespavali smo na plaţi i krenuli na aerodrom. Tad je krenuo proliv i 
muĉenje, a tako smo imali dobre planove za kraj puta. 
To vam je moja ‟‟planinarska‟‟ priĉa. Nadam se da sam bar nekome ubacio Maroku u sledeću destinaciju za 
putovanje, a one koji već planiraju da sam naterao da svoj plan što pre sprovedu u delo, pošto je put za Maroko 
mnogo jeftiniji ako se malo bolje raspitate,  prava egzotika na dohvat ruke. Imate Sredozemno more, Atlanski okean, 
ogromnu planinu, šume, pustinje, šarenoliku kulturu. Bukvalno sve. Nadam se i da će priĉa o mom razvlaĉenju i 
crkavanju po planini neke druge nespremne i neodgovorne poĉetnike naterati da se malo ipak bolje raspitaju. A što se 
mene tiĉe, ja ću postupiti isto neodgovorno i sledeći put, jer je tako zanimljivije. 

Vuk Stefan Kukić 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПУТНИК ВАМ ЖЕЛИ СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ 



 

 

Страна 698                                                                                                                                                                                                                                  Број 97 

Прича са насловне стране 

КАЊОН НЕВИДЕО 2011. 

ЗАДОВОЉСТВО СПАСИЛАЧКИХ АКЦИЈА 
 

Кроз кањон Невидео водим годинама. Тих неколико километара које је Комарница усекла у љуту црногорску 

стену ми увек изгледају другачије. Да л' због светла, да л' због балвана које пролећне бујице доносе а можда и 

због људи које водим. У сваком случају, од 1965. године кроз кањон је прошло мање људи него што се попело 

на Еверест., тако бар каже статистика. 

Ове године је организација проласка кроз кањон Невидео била осетно сложенија. Учесници акције су долазили 

у различитим организацијама, а имали смо и посебне припреме око снимања видео материјала. Идеја је била 

да после толико пролазака снимимо филм о кањону, о његовим чарима. За ту прилику сам захваљујући 

договору са фирмом "Сони", односно г. Ђорђем Ђукановићем, добио на коришћење специјалну камеру. 

Снимање у таквим условима захтева адекватну опрему а „Сони“-ју је био потребан материјал направљен у 

реалним условима: моје је било да обезбедим квалитетан видео материјал из кањона и да га доставим 

«Сони»-ју како би се користио у маркетиншке сврхе као потврда могућности камере. Без обзира на 

организационе проблеме, сви учесници су, прикладно опремљени, на време били на одредишту.  

Сам пролазак је почео солидно с обзиром на „шароликост“ групе. Само је једна учесница показивала превелик 

страх који је касније могао да угрози групу, те је прихватила моју препоруку да се врати у камп. Остали су, чак 

и они учесници без икаквог планинарског или сличног искуства, напредовали без потешкоћа. Видело се да је 

припрема у Кошутњаку била корисна. 

Изгледало је да сниматељ Андрија Јурашин може да се у потпуности посвети снимању. Сви смо уживали у 

сунчаном дану који је омогућавао дивне призоре кањона на местима где је светла уопште било. Изгледало је 

да је сложеност организације дала максималан резултат и да ће надаље све бити у реду. Али, тек тада је 

заправо почела права компликација. Неко ми је довикнуо да су нас стигли “Енглези“. У првом тренутку сам 

помислио да је у питању нека група која 'протрчава' кроз кањон. Наиме, има водича којима је стало да што пре 

проведу групу. Мени је увек био циљ да пролазак буде опуштен и без трзавица. Рачунао сам да ћемо 

пропуштањем те групе избећи гужву која у кањону може бити проблем и да ћемо наставити својим темпом. 

Наиме, температура воде је од 4 до 10 степени а чекање у таквим условима брзо потхлађује. Ствар је ипак 

била много гора и невероватнија. Нас је стигао пар који је на себи имао само шортс, односно бикини, и који је 

почео да показује озбиљне знакове хипотермије. Због већ наведених услова, у кањон се не улази без 

ронилачког одела и то не тањег од 5 мм. Некима чак ни то не буде довољно, јер се због гажења кроз воду 

стопала стално квасе. Зато сам пожурио са њима до првог осунчаног места да би се угрејали док чекамо 

остатак групе. Већ прво „гуштерисање“ је дало резултат: „Енглезима“ се полако вратила боја. Групу ипак нисам 

могао да оставим из безбедносних и организационих разлога. Наставак проласка кроз кањон је текао 

отприлике тако што сам са „Енглезима“ брже прелазио делове у сенци да бисмо чекали групу на осунчаним 

местима. Таква тактика је неко време помагала да се утицај хипотермије смањи, али су се због честих скокова 

у воду и неизбежног пливања проблеми вратили. Тада су Небојша Царевић и Андрија Јурашин испољили 

пожртвованост и промрзлима уступили горње делове ронилачких одела.  „Енглезима“ је то помогло  да издрже 
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до краја кањона. По изласку смо сви били 

презадовољни чињеницом да је избегнуто 

најгоре. „Енглези“, Дејвид Перчер и Холи 

Паркер су наивно кренули у кањон и после 

првог водопада нису могли назад. Срећом, 

одлична кондиција им је помогла да нас 

стигну. 

Сутрадан смо по плану преко „Седла“ 

отишли на „Боботов кук“, а „Енглези“ су нам 

се радо придружили. На врху смо имали 

предивно време и диван поглед. Практично 

се виђела цела Црна Гора. Ојха! У шали смо 

се присећали ситуација од јуче а „Енглези“ су 

тек тада схватили шта су урадили. Пре 

успона је направљена измена плана тако 

што је група подељена на два дела. Део који 

је ишао за Београд је са „Бобота“ продужио 

преко Локвица за Жабљак, а остатак се 

вратио у камп. 

Сутрадан смо кренули опуштеније у жељи да прођемо кроз кањон 

и снимимо још материјала. И овај пролазак је требало да буде 

рутински, јер - шта још има да се деси. Нарочито кад се узме у 

обзир да је екипа већ уиграна. Тако је и било првих двестотинак 

метара, а онда смо наишли на пса. Био је то жути мешанац са 

наочарима ракуна који је вероватно 

склизнуо са неке од околних стена у 

кањон. Није било премишљања - понели 

смо га са собом. На једноставнијим 

местима смо правили „људски ланац“ и 

тако га пребацивали, а за компликованије 

смо му направили прсни појас и тако га 

спуштали. Није било времена да га учим 

абзајл са осмицом. Тако је и овај рутински 

пролазак постао спасилачка мисија. „Неђо“, 

како смо га назвали, трпео је такво преношење 

и потапање у Комарницу до 150 м пре изласка. 

Тада је нашао осунчано место са лишћем и није 

хтео да настави даље. Рачунали смо да ћемо га 

сутра наћи кад трећи пут будемо пролазили 

кроз кањон. Сутрадан, кад смо трећи пут 

пролазили кроз кањон, нисмо га нашли, а сам 

пролазак је напокон био рутински.  

На крају, желим да се захвалим свим 

учесницима што су, свако на свој начин, 

допринели да ова акција постане незаборавна 

свима, а пре свега за Дејвида Перчера и Холи 

Паркер који су 12. септембра стали пред 

матичара. 

 

Тихомир Војновић 
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EKSPEDICIJA KAVKAZ 2016. 
 

01.07.2016. god. Iz Srbije je krenula ekspedicija sa ciljem da popne dva vrha Kavkaza. Maštala sam o njima, gledala 

tuĊe fotografije, video snimke, ĉitala utiske…   Mnogi su i uspeli. A mi? Evo moje priĉe!!!  

Grupa od 25 planinara iz cele Srbije okupila se kod hrama Svetog Save u 19h. Pakujemo ranĉeve, delimo uĉesniĉke 

majice, fotografišemo se ispred hrama… Vreme je da krenemo, pozdravljamo se sa dragim prijateljima koji su došli da 

nas isprate i u 20h polazimo na put. Kod Kraljeva nam se pridruţuje Aco Lazović, a kod Niša Irina Petrović, sada smo 

kompletni i nastavljamo ka granici sa Bugarskom. Granicu prelazimo bez problema, idemo ka Turskoj. Na Bugarsko-

Turskoj granici srećemo se sa prvim problemom. Turska policija traţi nekakav internacionalni spisak putnika, ne 

znamo ni šta je to, ni kako izgleda! Posle 4 sata dogovaranja i objašnjavanja ulazimo u Tursku. Oko 18h stiţemo u 

Istanbul, u hotel u samom centru starog grada. 

Istanbul je jedan od najĉudesnijih gradova na svetu. Deo njegove magije ĉini njegov poloţaj – jedini grad na svetu koji 

leţi na dva kontinenta. Isto kao što se ovde mešaju vode Crnog i Egejskog mora, tu se mešaju i kulture Zapada i 

Istoka!                                                                                                                                           

Popodne koristimo za razgledanje grada, obišli smo Aja Sofiju, Plavu dţamiju, Kapali ĉaršiju, veĉerali  turske 

specijalitete, pili ĉaj na obali Egejskog mora! 

03.07. u 10h, nastavljamo dalje, put Trabzona, 

ĉeka nas put od 1070 km, ali tu poĉinje naš drugi 

problem. Guţva, kolone automobila, više stoje 

nego što se kreću. Imala sam  utisak kao da su 

svi stanovnici krenuli sa nama u Trabzon. Za sat 

vremena prešli smo 9 km. Milanka traţi 

alternativno rešenje, do Trabzona ne moţemo 

stići, moramo menjati plan. 

U jedan sat posle ponoći stiţemo u Samsun, grad 

na obali Crnog mora. Dogovor je da u 10h 

krenemo dalje .Ustajemo rano da bi obišli grad i 

po dogovoru polazimo u 10h prema Tursko-

Gruzijskoj granici. Put je odliĉan, infrastruktura 

fantastiĉna, cveće, cveće i samo cveće. Pauze 

pravimo na svakih 200-250 km na benziskim 

pumpama koje su opremljene restoranima, 

prodavnicama, toaletima. 

Oko 21h dolazimo na granicu i nakon sat vremena je prelazimo i nastavljamo kroz Gruziju prema našem odredištu- 

selu Kazbegi. 

Gruzija je jedna od 15 drţava nastala raspadom Sovjetskog Saveza. Prelepa zemlja ĉijim reljefom dominiraju visoki 

planinski lanci Velikog Kavkaza na severu sa brojnim vrhovima koji prelaze 4000mnv. 

U Kazbegi (selo na 1800mnv) dolazimo oko 10h, kasnimo oko 16 sati. Nemamo vremena za odmor, moramo u 

planinu, presvlaĉenje, prepakivanje ranĉeva i krećemo ka planinarskoj kući na kraju sela gde nas ĉeka lokalni vodiĉ. 

Velike ranĉeve ostavljamo ispred kuće, gde će ih natovariti na mule, a mi sa malim ranĉevima polazimo u planinu. 

Staza najpre ide kroz šumu, izlazimo iz šume kod manastira Svetog Trojstva na 2170mnv, nemamo vremena da ga 

posetimo, obići ćemo ga u povratku. Pravimo malu pauzu za osveţenje i nastavljamo dalje preko pašnjaka, sve 

obiluje zelenilom, raj za oĉi. U kasnim popodnevnim ĉasovima dolazimo do gleĉera Gergeti. Odmah za nama dolaze i 

mule sa našim velikim ranĉevima, one ne mogu preko gleĉera, pa mi preuzimamo i velike ranĉeve. 

Pitam prijateljicu koja je prošle godine bila na Kazbeku  “Koliko ima još do doma?” 

Odgovara: ”oko 45 minuta”! Mislim u sebi “ pa dobro, ranĉevi jesu teški, ali 45 minuta nije mnogo”. Pripremamo ĉeone 

lampe, uzimamo ranĉeve i opet u koloni po jedan nastavljamo prema domu. Pao je mrak, koliko god da se trudim ne 

vidim dom nigde. Pogledam na sat, hodamo već 1,5 sat, umorni smo, ali moramo dalje. Cilj je blizu! Sa gleĉera smo 

prešli na sipar, oĉekujem da ću svaki momenat ugledati dom, to se i desilo posle još nekih 15-ak minuta. Vidimo 

svetla i ĉujemo glasove u daljini, ali moramo još da hodamo.Teren je teţak, proklizavaju noge, imam osećaj da idem 

tri koraka napred, a dva nazad.  

Hodali smo jos 40-ak minuta i konaĉno – dom, tj. bivša meteorološka stanica na 3650mnv. Svi smo umorni, ali i 

zadovoljni, nadoknadili smo 16 sati izgubljenih u startu. Smeštamo se u osmokrevetne sobe i nakon veĉere odlazimo 

na spavanje. Najviše nas je oduševila Milankina reĉenica: “Sutra, ne ustajte dok se dobro ne naspavate, tek posle 

podne ići ćemo na aklimatizaciju”! Tako je i bilo, ustali smo oko 9h, odmorni i spremni za dalje izazove. Aklimatizacija 

je bila do 4100mnv. Po povratku u dom saĉekalo nas je još jedno iznenaĊenje, lokalni vodiĉ nam je saopštio da smo 
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velika grupa i da on moţe biti odgovoran samo za 11 

ljudi i da toliko moţe povesti na završni uspon. Posle 

pregovora od pola sata, rešeno je, uzećemo još jednog 

vodiĉa! Sledi još jedno saopštenje vodiĉa: “Ukoliko 

jedna osoba odustane za vreme uspona, vraća se cela 

grupa”! Pristali smo i na to, uostalom došli smo da 

popnemo Kazbek! 

Milanka nam zakazuje sastanak u 18h radi dogovora 

oko završnog uspona. 

Na završni uspon polazimo u jedan sat posle ponoći 
07.07. Deset minuta do jedan svi su bili spremni i ispred 
doma. Proĉitane su navezi i u koloni po jedan 
krenusmo. Noć je bila iznenaĊujuće topla, bez vetra. 
Bila sam odmorna i spremna na sve sto me ĉeka, ali 
opet sam osećala nekakav pritisak, verovatno zato što 
sam znala da na neki naĉin cela grupa zavisi od mene. 
Tek pred zoru je malo zahladnelo, temperatura se 
spustila do -7 stepeni. Iza  mene je išao Aca, u jednom 
momentu sam ga pitala: “Na kojoj smo visini” ? Odgovorio je: “Na visini Mon Blana”! Prvo što mi je prošlo kroz glavu je 
”to je moj najviši ispenjani vrh, sada će verovatno da se pojavi neki simptom visinske bolesti”! 
Ne dugo posle toga izašli smo na zaravan ispod samog vrha. Tu smo napravili pauzu, osveţili se, formirali naveze. U 
mojoj navezi su Marjanović Strahinja, Lazović Aleksandar i Petrović Irina. Sledela je jako strma završnica. Kao i do 
tada krenuli smo polako, ali sigurno, sunĉani Kazbek nas je ĉekao. Posle sat ipo, oko 11h bila sam na vrhu, na mom 
prvom vrhu preko 5000m. Ni sada ne znam da opišem kako sam se osećala, nisam znala da li da plaĉem ili da se 
smejem. Vreme je bilo prelepo, sunĉano, bez daška vetra. Ostali smo na vrhu sat I po, fotofgrafisali se, uţivali… Posle 
uţivanja sledio je povratak, kao i u usponu u koloni jedan po jedan. 
U dom smo došli u popodnevnim ĉasovima, umorni, ali srećni. 
Sledeći dan spustili smo se u Kazbegi, ali pre toga navratili u manastir da se zahvalimo Bogu za lepe dane u planini i 

uspešan uspon. 
U selu su nas ĉekali naši vozaĉi, Dejan  i Srba, 
ruĉali u Gruzijskom restoranu i krenuli put Rusije 
puni entuzijazma ne znajući da nas na ruskoj 
granici ĉeka katastrofa. Saznajemo da je granica 
bila zatvorena 3 nedelje, jer je reka odnela 200 m 
puta, otvorena je jedan dan pre našeg polaska iz 
Kazbegija i formirale su se kilometarske kolone 
kamiona i automobila. Niko ne poštuje red, 
ubacuju se ispred, sa leve, sa desne strane, ne 
moţe se objasniti reĉima, jednostavno ludilo. 
Prelazili smo granicu 11 sati. 
Oko 10h stiţemo u Terskol, u hotel Laguna. 
Ostatak dana koristimo za razgledanje gradića, 
pribavljanje opreme koja nam nedostaje. 
Domaćini u hotelu su nam  omogućili da višak 
stvari ostavimo u sobama do povratka. 
Sledeći dan pakujemo ranĉeve u autobus i oko 8h 
iz Terskola vozimo se u Azau (2350mnv) odakle 
polazi ţiĉara. Svako od nas nosi najmanje po 

veliki i mali ranac, plus tehniĉka oprema. ţiĉarom se penjemo do Garabašija na 3750mnv gde se smeštamo u 
barelima. Trebali smo krenuti na aklimatizaciju do Priuta, meĊutim poĉinje padati ledena kiša i odustajemo od uspona. 
Odmaramo se u barelima do sledećeg dana. Jutro je vedro, iznad nas prelep prizor, veliĉanstveni Elbrus sa svoja dva 
vrha. Pakujemo ranĉeve na ratrak, a mi u koloni polazimo ka Priutu na 4050mnv. 
Stiţemo u dom, tu je već jedna grupa planinara iz Srbije, već tri dana ĉekaju lepo vreme.  I onda –šok! 
Gazda Priuta nas izbacuje iz objekta jer se posvaĊao sa Lijanom, osobom koja nam organizuje smeštaji verifikuje 
uspon. Nema drugo do ranĉeve na leĊa i put pod noge – uzbrdo. Posle sat vremena smrzavanja na oluji smeštamo se 
u kontejnerima stotinka metara više od Priuta.  
Dogovorili smo se da na završni uspon krenemo taĉno u ponoć. Navijam sat u 23h, ustajemo, spremamo se i deset 
minuta pre ponoći svi smo na platou ispred kontejnera koji sluţi kao kuhinja. 
Taĉno u ponoć 12.07. polazimo na završni uspon. 
Hladno je, oko -15 stepeni, kolona se lagano kreće, ali bez zastajkivanja. Pred zoru temperatura se još spušta, 
oblaĉim dodatnu jaknu, stavljam masku na lice. Duva vetar pa je osećaj hladnoće jos veći.  
Gledam u nebo “hoće li skoro svanuti, hoće li nas sunce ogrejati”! Pred svitanje stiţemo do stene Pastuhova na 
4800m. Pravimo malu pauzu, pa nastavljamo dalje prema sedlu.  Vetar nemilosrdno duva, stiţemo na sedlo  (5300m), 
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ali udari vetra su sve jaĉi. Pitam Milanku : “Moram li ja 
ĉekati grupu ili smem da krenem, hladno mi je da stojim”? 
“Ako  imaš snage kreni, samo prati zastavice”! odgovara mi 
Milanka. Krećem, ispred mene su već otišli Vuk i Vesna, 
ubrzali su još od stene Pastuhova. Od sedla sam malo 
ubrzala da se zagrejem ali ubrzo se umaram i usporavam, 
bolje je polako, ali sigurno, padina je strma. Udari vetra su 
oko 100km na sat, gazim polako, izlazim na jednu zaravan, 
opet se penjem uzbrdo, izlazim na plato i skrećem desno. 
Podiţem glavu i na oko 250m od mene vidim vrh. 
U 11 i 15 izlazim na krov Evrope. Pokušavam da razvijem 

zastavu, ali jako je teško, fotografišem se, kratko 

zadrţavam i krećem dole. Polako se vraćamo, koliko je 

teţak uspon, toliko i silazak, nikada se spustiti. Trajao je 

spust satima, u 15 i 15  sam sišla do Priuta.  

Jutro na Priutu vedro i sunĉano. Pakujemo ranĉeve na 

ratrak, fotografišemo se i polako peške silazimo do 

Garabašija, a zatim gondolom do Azaua gde nas doĉekaše 

vozaĉi, odlazimo u hotel.  

U 20h smo se okupili i podelili sertifikate za ispenjan 

Zapadni Elbrus 5642mnv, druţili se! 

Sledećeg jutra, rano, oko 3h napuštamo hotel Laguna i idemo 

prema granici sa Gruzijom sa nadom da ćemo imati više sreće 

nego pri dolasku. Uzalud smo se ponadali, na granici se 

zadrţavamo 10-ak sati, stiţemo u Batumi u 1h. Ujutro ustajemo 

rano da bi imali što više vremena za razgledanje ovog prelepog 

grada na obali Crnog mora. Oko podne krećemo iz Batumija ka 

Turskoj. Cilj je Istanbul. Granicu prelazimo bez većih problema i 

ulazimo u Tursku. Krećući se ka Istanbulu saznajemo da je došlo 

do vojnog puĉa što potvrĊuju i kolone tenkova na ulazu u Istanbul. 

Po ko zna koji put u toku ovog putovanja u hodu menjamo plan, 

ništa od Istanbula, nastavljamo ka Bugarskoj bez stajanja. Posle 

30-ak sati provedenih u autobusu  dolazimo u gradić Harmanli gde 

se smeštamo u obliţnjem hotelu da malo odmorimo i ujutro 

krenemo kući. U Beograd stiţemo 17.07. u 19h, pomalo umorni od 

putovanja, ali izuzetno srećni i zadovoljni, jer smo se vratili iz 

druge dimenzije, one u kojoj smo, kao i mnogi pre nas, pronašli 

mir i mudrost, uţivajući u stvarima koje nije 

napravila ljudska ruka: u planinama, buĊenju 

sunca, vijuganju potoka… Ima li šta vrednije od 

ţivota koji ţivite skupljajući trenutke za 

pamćenje? 

Ekspediciju je organizovao PK Balkan iz 

Beograda. 

Vodiĉ ekspedicije Milanka Arsić!  
Hvala Milanka što si mi pomogla da ostvarim 

svoj san! 

Uĉesnici ekspedicije: Vuk Tubić- lekar ,Strahinja 

Marjanović, Aleksandar Mijatović, Ana Dikić, 

Vesna Đoković, Miloš Gopić, Slavenko Boţić, 

Jelena Jovišić, ĐorĊe Veselinov, Dušan 

Simonović, ĐorĊe Andrić, Irina Petrović, Nenad 

Berić, Ţaklina Arsić, Milana Buinac, Nikola 

Bobić, Mladen Makojević, Milan Makojević, 

Mihajlo Jovanović, Đulija Gerga, Ana 

Stojanović, Nikola Sretenović, Radomir Mikić, Dušan Mićanović, Dragan Bogdanović, Aleksandar Lazović.. 

Milana Buinac 
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Noćni marš iz ugla jednog (od) ludaka 
 

Noćni marš? 

Kako opisati, objasniti ovu akciju... i sebi... a kamoli 

drugom? Paaaa... teško...  
– Ti si lud! – kaţu mi. 

– Ja ne bi ni da me gone. 

– Šta imate vi tu zanimljivo? Hodate svu noć po 

šumi – i? Šta vidite? 

– Ajde danju: lepo vreme, sunce, pogledi, uţivancija 

– ali po mraku?! 

– Pa još u novembru; hladno, kiša, blato, vetar... ne 

razumem...?! 

A kako ja da ti objasnim, ĉime? Kojim reĉima? Kojim 

argumentima? Nemam ih... 

Imam samo osećaje. Doţivljaje. Iz godine u godinu. 

Jer ko jednom doĊe – vraća se. I to je fakat. 

A zašto je tako? 

Đavo će ga znati...  
Zato što je dobro. Neobiĉno. Nesvakidašnje. Zato 

što je lepo, ima neku energiju, snagu. 

DoĊe puno mladih. Bude ĉesto lepa noć, topla, 

blaga, mirna. 

Ponekad obasjana takvom meseĉinom da ne 

ukljuĉujemo lampe... a brda se samo srebre... 

doţivljaj je to. 

Lepo se druţi, upoznaju se sliĉni sebi ‟‟ludaci‟‟, i 

zapeva se po koja... 

Pa i kad je kišno, kad proklizavaš i padaš u blatu, 

kad te vetar zanosi i u lice šiba – i tad je lepo! 

Na kraju, kada stigneš, kaţeš sebi: nek sam došao; 

nek sam se patio; nek nisam odustao... 

I u toplini nekog od planinarskih domova, rumenih 

obraza pijuckaš ĉaj (ili radţu) i mastiš brk Radinim 

krofnama... 

I kad zakucaš za stolom ĉekajući da proĊe vreme do 

prvog busa, a kasnije proĊeš kroz po‟ grada kaljav 

do pasa 

i baš te briga...Sve je to Noćni marš...  
Kao što rekoh - i nisu neki argumenti. 

Teško je njima ‟‟normalnog‟‟ ĉoveka ubediti da treba 

da doĊe, da treba da proba, da oseti, pa nek onda 

kaţe da ne valja. 

Al‟ zato ludaci – vas ne treba ubeĊivati, vi ste tu 

redovno i vidimo se i narednih godina, poĉetkom 

novembra. 

U zdravlju. 

PS: hvala osoblju u domovima Straţilovo i Glavica 

na gostoprimstvu, ĉaju i ţurci.  

Veliko hvala srdaĉnoj Radi na pomoći i sada već 

tradicionalnim krofnama. 

Goran Đuriĉić 
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PROKLETIJE U OKTOBRU 
 

Postoji jedna srpska izreka koja pogaĊa pravo u centar: “Niko ne zna šta su muke teške dok ne preĊe Prokletije 

peške…! Jeste muĉno hodati po kršu Prokletija, ali nagrada je nešto neopisivo i neverovatno, nešto što se retko gde 

moţe doţiveti. 

Glavno mesto zbivanja na Prokletijama je dolina Grebaje, odakle kreću sve markirane staze na Prokletijama, od 

najteţih, do najlakših. 

Iz Beograda smo krenuli 07.10. u 22:30, preko Raške, Novog Pazara, Berana, Plava i Gusinja. Stiţemo u dolinu 

Grebaje  oko 8h. Smeštamo se u eko katunima, presvlaĉimo i spremni smo za planinu. Cilj je Severni vrh Karanfila 

(2460mnv). 

Staza je markirana sve do vrha, ali stići do gore nije baš lako, jer 

sve vreme ide na gore pod velikim uglom, nema nijednog dela gde 

se hoda po ravnom!  
Polazimo u 9:30, dolinom Grebaje, a zatim zalazimo u šumu gde 

nas odmah ĉeka uspon, najpre blag, a zatim sve nezgodniji. Idemo 

lagano bez većih pauza. Dok napuštamo šumu na drugoj strani 

planine iz magle se ukazuju vrhovi Volušnice, Popadije, Karaule… 

Dolazimo do sipara, idemo markiranom i utabanom stazom levo od 

njega. Na kraju sipara je stena koju moramo popeti i stiţemo do 

jednog procepa, tj. do Krošnjinih vrata (2160m), koja vode u drugi 

svet. Neverovatna lepota, oštri zubci koji cepaju nebo, u isto vreme 

su i prelepi i surovi! Upadljiv je najviši vrh albanskih Prokletija, 

Maja Jezerce (2694mnv). 

Sada staza kreće preko stena, neposredno pre i posle vrata postoji 

osiguranje (ĉeliĉna sajla). Na dalje je nema, mada bi na pojedinim 

mestima dobro došla. Staza nije toliko strma, ali ipak se penje 

stena koja se na nekim mestima odranja. Korak za korakom, stena 

za stenom i izlazimo na stenoviti greben, odakle se vidi Grebaja. 

Tu su stene već prekrivene snegom. Još 15-ak minuta i stigli smo 

na Severni vrh Karanfila, 2460mnv, koji nas poĉasti najlepšim 

pogledom! Nigde se kao ovde ne moţe videti surova divljina 

kamenitih vrhova koji paraju plavetnilo neba i pitomo zelenilo 

ţivopisnih dolina. Kakva nagrada za uloţeni napor! 

Ĉestitamo jedni drugima, fotografišemo se i uţivamo nekih pola sata. Krećemo nazad. 

Spuštanje zahteva dupli oprez. Klizave stene, veliki nagib, rasuta 

zemlja, sve to ĉini spuštanje teţim. U dnu sipara se saĉekujemo 

da se grupa prikupi, pa dalje. Pripremamo ĉeone lampe, trebaće 

nam u šumi. Vraćamo se u katune u 20h. Umorni, ali zadovoljni! 

Uz veĉeru se dogovaramo za sutrašnji vrh, a to je Oĉnjak. Malo 

nas se izjasnilo da bi išlo, ljudi su umorni, ali videćemo sutra, 

jutro je pametnije od veĉeri! 

Jutro, 09.10.- od cele grupe, nas troje, Bilja, Branko i ja spremni 

smo za novi izazov. Veći deo grupe je umoran od prethodnog 

dana, a ni vremenska prognoza nam nije baš naklonjena. Kaţu 

poĉeće kiša oko podne, po našem proraĉunu tada bi već trebalo 

da se spustimo niz najkritiĉniji deo, a posle neka pada, nebi 

trebalo da nam pravi problem. 

Polazimo oko pola 8, markiranom stazom. Na proplanku iznad 

šume pravimo kratku pauzu. Ubrzo sledi iznenaĊenje, poĉinje 

kiša – prognoza bila pogrešna - nema ni 10 sati. Oblaĉimo 

kabanice i nastavljamo dalje. Nije dugo padala, pomislih: “Moţda 

i nisu mnogo pogrešili”! Dolazimo do zahtevnijeg dela, teren je 

teţak, zemlja, stena, trava, ne zna se šta više klizi. Oprezno se 

krećemo i stiţemo do sedla gde ostavljamo štapove, oblaĉimo 

pojaseve i krećemo na završni uspon koji je tehniĉki i 

najzahtevniji. 
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Postavljene su nove sajle, pa je mnogo sigurnije, ali opet poĉinje kiša pa je stena jako klizava. Sve dodatno oteţava i 

jak vetar koji je poĉeo duvati. Oko 11h izlazimo na Oĉnjak 2100mnv. Maglovito je, nemamo jasan pogled, ali ne 

skrivamo oduševljenje, jer Oĉnjak je 

izazov, inspiracija, lepota, suština koja 

opravdava napor uzdizanja na njegov 

krov. Kratko se zadrţavamo i krećemo 

dole, polako, ali sigurno. Kiša uveliko 

pada, ali oprezni smo i ne pravi nam 

veći problem. Silazimo u dolinu Grebaje 

oko 13h. Deo grupe je tu, a deo nas 

ĉeka u Gusinju. Presvlaĉimo se, 

pakujemo i polazimo nazad. 

Bio je to još jedan vikend uţivanja. 

Dok sedim razmišljam o novim 

destinacijama i vrhovima na 

Prokletijama, Ropojanska dolina zove! 

U planinama tišina ima svoj govor i 

svoje trajanje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milana Buinac 
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Иако још увек могу да обујем чарапе и ципеле у стојећем ставу а да при том не изгубим равнотежу, ухватим 

себе да почињем неке реченице са “У моје време…” што мислим да ми даје за право да поделим неке своје 

животне мудрости са вама. 

Јеленини савети за планинарење у околини Калгарија 

 
 
1.  Између марта и новембра на 
стази увек певај гласно колико те 
грло носи. Бука је најбољи начин да 
се предупреди сусрет са медведом. 

2.      Када лети кренеш на излет, 
ако је сунчано обавезно понеси 
јакну за кишу, топлу капу и 
рукавице. Зими, ако је облачно и 
промиче снег, обавезно понеси 
наочаре за сунце и крему за 
сунчање. Једино што је сигурно са 
временом у Калгарију је његова 
непредвидивост. 

3.     Ни једно место за паузу није 
толико ветровито да се не може 
направити заклон за решо за кафу. 
У једном гутљају кафе скуване у 
природи се осете и свежина 
оштрог зимског јутра и опојна 
арома борове шуме на топлом 
јулском дану. 

4.     Зими у ранцу немој носити 
тешке ствари. У дубоком снегу си 
срећан колико си лак. 

5.    Додај бар 30-40% на време 
које путоказ даје за неку стазу. 
Аутори путоказа изгледа немају 
никакве потребе да застану и 
уживају у цвећу нити да студирају 
веверичију технику гуљења 
шишарке. Или смо само ми јако 
спори. 

6.     Кад год одеш на Џонстон 
језеро, искористи прилику да 
уживаш на љуљашци. Чак и ако 
деца чекају на ред. 
 

7.     На висине од 2000 метара не 
крећи пре јула. Осим ако не носиш 
крпље и опрему за преживљавање 
у случају лавина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.     Увек имај код себе бар 5 
долара. Никад се не зна кад ће те 
пут нанети до Брег Крика где се 
продаје најбољи сладолед на 
свету. А не примају чекове. 

 

 

                                                                                                                                                                   Јелена Попржен 
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Visoko na Visokim Tatrama 
 

Kao najseverniji i najviši deo Karpatskog lanca, Visoke Tatre su jedan od najimpresivnijih planinskih terena u Evropi. 

Na oko hiljadu kvadratnih kilometara pod zaštitom, u prvom 

evropskom prekograniĉnom nacionalnom parku (izmeĊu 

Slovaĉke i Poljske), prostire se preko 600 kilometara ureĊenih 

planinarskih staza, petnaestak popularnih skijališta i na 

desetine visokih vrhova, od ĉega oko trideset sa nadmorskom 

visinom preko 2500 metara... Ovo je mesto stvoreno za 

uţivanje u surovoj prirodi i mesto u koje će se svaki pravi 

planinar zaljubiti na prvi pogled. 

Svi vrhovi Visokih Tatri viši od "magiĉnih" dve hiljade metara 

ne mogu se taĉno ni izbrojati. Najviši od svih, ujedno i najviši 

vrh celog masiva Karpata, je Gerlahovski štit, visok 2655 

metara; meĊutim, Gerlah (kako ga lokalno stanovništvo ĉešće 

zove) nije i najimpresivniji. Štaviše, teško ga je uopšte i uoĉiti 

ušuškanog u moru kamena, pa nije ĉudno što se sve do XIX 

veka smatralo da je najviši Lomniĉki štit (2634 m.n.v.), koji je zapravo drugi po visini ali je izuzetno upeĉatljiv iz daljine. 

Usponi na oba ova vrha vaţe za vrlo zahtevne i dozvoljeni su samo u pratnji sertifikovanog lokalnog vodiĉa (i to 

maksimalno tri penjaĉa na jednog vodiĉa, u navezi), po ceni od 50€ po osobi. Skoro duplo manje (27€) košta ţiĉara 

koja vodi direktno na vrh Lomniĉkog štita, ali je zbog ograniĉenog broja mesta voţnju potrebno rezervisati nekoliko 

dana unapred. Od vrhova dostupnih bez penjaĉke opreme najpopularniji su Krivan (2494 m.n.v.), Risi (2499 m.n.v.) i 

Slavkovski štit (2452 m.n.v.), pa se tako planinarske ture na 

Visokim Tatrama obiĉno izvode na nekom od ova tri vrha. 

O Risiju sam se od starijih kolega iz kluba naslušao 

svakakvih priĉa, od toga da je u pitanju obiĉna šetnja do toga 

da je uspon vrlo teţak i opasan. Naravno, istina je uvek 

negde izmeĊu, pa je tako veći deo uspona od jezera 

Popradske Pleso zaista lagan, ali zaĉinjen sa par tehniĉkih 

detalja. U blizini jezera nalazi se spomen-groblje sa 

kapelicom i tablama sa imenima planinara poginulih na 

Visokim Tatrama; na stotine imena (najstarija iz tridesetih 

godina prošlog veka, najsveţija iz devedesetih) svedoĉi da 

nijednu planinu, bila "laka" ili ne, ne treba potcenjivati. Dugo 

skriven od pogleda, vrh poĉinje da se sagledava tek pri kraju 

takozvane Ţablje doline, a tada već poĉinje da biva "gusto". 

Sledi jedan nezgodan deo staze: strma, glatka, klizava i izloţena stena, doduše dobro obezbeĊena lancem, ali zbog 

koje se mnogi jednostavno okrenu i odustaju od daljeg penjanja. Sve to ipak deluje strašnije gledajući sa strane nego 

kad se jednom uhvati za taj lanac, ali svejedno deonica nije baš ni lagana. Ubrzo se stiţe i do planinarskog doma pod 

Risijem, gde se na 2250 metara nadmorske visine moţe popiti hladno toĉeno pivo ili topao ĉaj od tatranskih biljaka, 

pojesti lagani slatkiš, ali i kupiti suvenir. Peĉat doma je tu, ali 

domaćini kaţu da je peĉat vrha ukraden... Do vrha ostaje još 

oko pola sata jaĉeg uspona, sa završnih pedesetak metara 

laganog veranja uz malu pomoć ruku. Sam vrh sastoji se od 

dva odvojena vrška koja nose imena Poljski Risi i Slovaĉki Risi, 

pri ĉemu je slovaĉki nešto viši (2503 m.n.v.) i nešto skuĉeniji, 

što ne znaĉi i da je poljski naroĉito prostran: oko betonskog 

obeleţja ima tek toliko mesta da stane troje-ĉetvoro ljudi, a 

planinari ţeljni fotografije sa vrha smenjuju se kao na traci. 

Uopšte je zapanjujuće koliko ljudi ima na usponu, ĉak i na radni 

dan, pa je tako vrh naĉiĉkan planinarima i duţe zadrţavanje je 

nemoguće. Povratak ide istim putem, a ni spuštanje ovuda nije 

naroĉito problematiĉno. Dok smo se spuštali na poslu je bila 

ekipa majstora koji su montirali metalne nogostupe i merdevine 

na  najkritiĉnijem  mestu,  pa će tako već  uskoro uspon  biti još 
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lakši. Liĉno nisam pristalica ovakvih poteza, ĉini mi se da će tako nekim budućim penjaĉima uţitak u savladavanju 

litica biti znaĉajno umanjen, dok će s druge strane vrh 

postati dostupniji nekim manje spretnim izletnicima... Šta je 

od ova dva ispravnije, kod mene nema dileme, ali valjda 

nadleţni u Nacionalnom parku znaju bolje... 

Slavkovski štit, kamena gromadina iznad ljupkog gradića 

Stari Smokovec, atraktivan je pre svega zbog odliĉnih 

pogleda sa vrha, ali mnogima ovaj uspon ne leţi baš 

najbolje, jer ipak treba savladati 1400 metara visinske 

razlike u nepunih deset kilometara, većinom po golom 

kamenjaru, što po toplom letnjem danu ume da bude vrlo 

teško. Deo uspona moţe se skratiti ţiĉarom od Starog 

Smokoveca do ski centra Hrebienok, koja ipak savladava 

jedva 250 metara na deonici koja se moţe preći peške za 

malo više od pola sata, a to zadovoljstvo košta celih 9€ po 

osobi. Što je mnogo, mnogo je. Od ski centra do vrha vodi 

lepo markirana i dobro ureĊena staza, sa mnoštvom vidikovaca ka širokoj slovaĉkoj ravnici i Niskim Tatrama na 

juţnom horizontu, i ka stenovitom zidu surovih i negostoljubivih vrhova kojima dominira veliĉanstveni Lomniĉki štit na 

severu. Na oko 2200 metara nadmorske visine izlazi se na poslednji prevoj, odakle put vodi direktno na vrh, ili na 

Slavkovski nos (2273 m.n.v.), sekundarni vršak samo par minuta van glavne staze. Odavde do vrha vodi najţešći deo 

uspona, ljutim kršem u kojem se staza jedva raspoznaje, 

ka gvozdenom krstu na najvišoj taĉki planine. Sa vrha se 

vidi i moćni Gerlahovski štit, mada se ne razaznaje najbolje 

u plejadi sliĉnih kamenih spomenika od kojih se ne zna koji 

deluje surovije. U svakom sluĉaju, pogled uliva samo 

strahopoštovanje i vredi svake graške znoja prolivene pri 

kondiciono paklenom usponu. Peĉata ni ovde nema, ali se 

u kantini novog hotela "Hrebienok" moţe dobiti peĉat ovog 

izletišta, koji doduše izgleda kao da kaţe "dovezli smo se 

ţiĉarom na 1285 metara", ali je svejedno simpatiĉna 

uspomena. 

A za kraj, prava planinarska poslastica: vrh Krivan (ili 

Krivanj), jedan od simbola Slovaĉke i najupeĉatljivijih 

vrhova Visokih Tatri. Smešten na krajnjem zapadu venca, 

suvereno vlada okolnom ravnicom, a zbog karakteristiĉnog 

zakrivljenog izgleda kojem duguje i svoje ime prepoznatljiv je iz velike daljine. Iako se uspon nikako ne moţe nazvati 

laganim, Krivan je jedan od najpopularnijih tatranskih vrhova, pa se na padinama svakog dana mogu sresti planinari 

svih uzrasta i najrazliĉitijih nacionalnosti. Štaviše, toliko je popularan da se našao i na slovaĉkoj kovanici od jednog 

evro-centa, o ĉemu su stanovnici ove drţave sami odluĉili. Uspon poĉinje lagano, dolinom od turistiĉkog centra 

Štrbske Pleso i onda postepeno postaje sve teţi, i kondiciono i tehniĉki. Do razdvajanja puteva koji vode na 

sekundarni Mali Krivan (2335 m.n.v.) i glavni vrh uspon je relativno blag, a onda, za koju god varijantu uspona se 

odluĉili, poĉinje ono glavno. Direktna staza do grebena je vrlo 

strma, kombinacijom sipara, sitnog kamenja i prašine; duţi put 

preko Malog Krivana je nešto blaţeg nagiba, ali sa nekoliko 

previsa i polica na kojima se treba dobro pouzdati u snagu 

ruku. A kad se ove dve staze jednom sretnu na grebenu, 

kreće poslednjih dvestotinak metara završnog uspona, na 

tankoj granici sa slobodnim penjanjem. Koliko god završna 

deonica uspona na Krivan bila kratka, isto toliko je i zahtevna, 

i bar dvaput toliko zanimljiva. Red izloţenih stepenastih 

polica, pa red mini-kuloara visine pet-šest metara, pa red 

glatkih monolitnih zidova gde su jedini oslonci i za noge i za 

ruke neravnine manje od centimetra, pa red previšenih 

kamenĉina za izdizanje "na mišiće"... Markirana trasa moţda i 
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nije najbolje rešenje, sve zavisi od afiniteta i liĉnog izbora, a broj kombinacija puta kojim se moţe stići do vrha je 

bukvalno neograniĉen, tako da ovo parĉe puta više deluje razigrano nego opasno, uprkos tome što za razliku od 

drugih vrhova ovde nema baš nikakvog obezbeĊenja. Na samom vrhu ima nekoliko obeleţja, a najupeĉatljiviji je 

dvostruki krst od drveta, visok oko dva metra. Slovaci su ovo suštinski pravoslavno znamenje prihvatili sredinom IX 

veka, kad su preko Ćirila i Metodija primili hrišćanstvo, a iako su se već nekoliko decenija kasnije priklonili Rimu 

zadrţali su ga do danas kao svoj nacionalni simbol. Osim krsta, na vrhu stoji i kamen sa dve metalne table, od kojih 

jedna svedoĉi o usponu znamenitog prosvetitelja Ljudevita Štura na Krivan u avgustu 1841. godine a na drugoj stoje 

stihovi kojima je otprilike u isto vreme nama manje poznat pesnik Mikulaš Donjani ovekoveĉio ovaj vrh. Naravno, ni na 

Krivanu nema peĉata, ali to nije ni bitno. Mnogo je bitniji onaj peĉat koji ostaje u nama, neizbrisiv trag koji p lanina 

ostavlja na onima koje ona izabere da se popnu na vrh. Jer ma šta neki mislili, ĉovek nikad ne moţe pobediti planinu, 

moţe da pobedi jedino samog sebe, a priroda će uvek imati poslednju reĉ. A na ovakvim mestima postaje jasno zašto 

su drevni narodi verovali da na visokim planinama ţive bogovi i zašto su askete iz davnih vremena teţile da se pribliţe 

boţanstvima upravo penjući se na planinske vrhove. Zato po silasku (koji je obiĉno teţi od uspona, po nekom pravilu 

koje na Krivanu oĉito ne vaţi) ostaje samo da se zahvalimo planini i poţelimo joj doviĊenja, jer ćemo na ovakvo mesto 

uvek poţeleti da se vratimo.  

Sa svim svojim stazama i bogazama, vrhovima i dolinama, rekama i potocima, vodopadima i jezerima, šumama i 

gorama, Visoke Tatre zavreĊuju da im se posveti mnogo više vremena od pet dana, koliko smo mi imali na 

raspolaganju. Gledajući to ogromno prostranstvo, deluje kao da ni ĉitav ţivot ne bi bio dovoljan. Da mi ovog trenutka 

neko ponudi da im se vratim, pa makar i ponovo na ove iste vrhove, ne bih dugo razmišljao. A to je i najbolji savet koji 

mogu da dam svakome kome se ovakva prilika pruţi: ne razmišljajte previše. Neće Tatre nikuda, biće one još dugo na 

istom mestu, ali naše vreme je ograniĉeno. Ipak, neke granice i postoje da bi se prevazilazile, naroĉito granice naših 

fiziĉkih i mentalnih mogućnosti, koje ćemo najlakše pomeriti baš u surovoj (ali prelepoj) prirodi. Ja bar ne znam bolji 

naĉin. 

                                                                                                                                                       Milan Mirković 
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БАЛКАНСКА ПЛАНИНАРСКА ЕКСПЕДИЦИЈА  

“КИЛИМАНЏАРО“ 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2010 година во Централниот регистар на Р.М. е регистрирана прва Меѓународна спортска организација, 

BMU-Balkan mountaineering union (Балканска планинарска унија) со седиште во Скопје, Р.Македонија и со прв 

незин претседател, Проф.Д-р Јовица Угриновски. 

Членки на оваа планинарска организација се планинарските федерации/сојузи на сите држави на Балканот 
(Македонија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Бугарија, Грција и 
Турција). 
Една од целите на оваа унија, согласно статутот  е да организира Балкански планинарски експедиции.Така во 

2011 година беше организирана експедиција на Памир, еден од најголемите планински масиви во светот 

после Хималаите, со искачување на Пик Ленин 7135м, во Киргистан. Во 2012 година беше организирана 

експедиција на највисокиот врв во Грузија, Казбек 5050м.  

Во 2013 година беше организирана БМУ експедиција на ,,Дамаванд,, 5671м во Исламската Република Иран. 

Во  2014 година беше организирана БМУ експедиција на Елбрус 5642м, највисокиот врв во Европа, во Руската 

федерација. Во 2015 година беше организирана БМУ експедиција на Арарат, 5163м во зимски услови, 

највисоката планина во Турција. На состанокот на БМУ во Мај месец 2015 година во Плевен, Бугарија, за 

наредна БМУ експедиција беше предложена “Килиманџаро“ во Танзанија, Африка. За организатор и водич 

беше избран Живко Темелкоски кој веќе два пати бил на оваа планина, првиот пат како преставник на 

Македонија во ЈУ експедиција во 1991 година и вториот пат како организатор и водич на прва Македонска 

експедиција, планинар кој успешно ги организираше и водеше БМУ експедициите на Дамаванд и Елбрус. 

НЕШТО ЗА САМАТА ПЛАНИНА Kilimanjaro 

Kilimanjaro со своите 5895м е највисоката планина во Африка и една of the Seven Summits. 

"Kilima" значи "планина" а "Jaro"  "каравани".  Hans Meyer е првиот бел човек, европски истражувач кој го 

освоил врвот на Килиманџаро на 06 Октомври 1889. Yohane Kinyala Lauwo (1871 – 1996) е првиот Африканец и 

Танзаниец кој го водел првиот европјанец за да го освои врвот на планината Килиманџаро во 1889. Планината 

Килиманџаро со незините три вулкански cones Kibo, Mawenzi and Shira, е a dormant вулканска планина во 

Танзанија. Последната силна ерупција датира пред 150,000 до 200,000 години. Од кратерот на Kibo постојано 

се емитува сумфурен гас. На Килиманџаро има седум официјални трекинг маршути за искачување и 

симнување, Lemosho, Machame, Marangu, Mweka, Rongai, Shira and Umbwe. The Marangu route е најстарата 

маршута и најпопуларна помеѓу седумте маршути на планината. Маrangu е единствената маршута која нуди 

сместување во планинарски домови. Од околу 20 000 планинари кои секоја година се обидуваат да го искачат 

Килиманџаро, поради висинска болест (acute mountain sickness (AMS)), една третина не успева да стигне до 

врвот. Официјално, како резултат на висинска болест, на Килиманџаро, секоја година во просек има помеѓу 10 

и 15 смртни случаи. Иако маршутите на Килиманџаро се технички лесни, никогаш не треба да се потценува 

искачувањето на Килиманџаро. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТНИК ВАМ ЖЕЛИ СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ 



Страна 711                                                                                                                                                                                                                                  Број 97 

ЗА САМАТА ЕКСПЕДИЦИЈА 

Заклучно до 10 Септември 2016 

година за БМУ експедицијата 

беа пријавени вкупно 16 члена, 9 

од Македонија, 1 од 

Словенија/Австрија, 5 од 

Албанија и 1 од Србија. На пат 

се тргна на 15 Јануари преку 

Софија-Доха до меѓународниот 

аеродром Килиманџаро. 

Искачувањето на Килиманџаро 

беше преку Марангу рутата. За 

жал и покрај тоа што Јануари е 

најдобриот период за 

искачување на оваа планина, 

поради глобалното 

затоплување, секој ден лиеа 

поројни дождови.Првиот ден се 

пешачеше од Марангу гејт 1700м  

до Мандара хат 2720м,  4 часа и се поминаа 9км низ висока планинска шума (џунгла) полна со мајмуни. 

Вториот ден се поминаа 13км или 6 часа пешачење до Хоромбо хат 3720м  низ ниско растиње и повторно за 

цело време силен дожд. Третиот ден до Кибо хат на 4720м се пешачеше 14км или 7 часа низ алпска пустина 

пратени за цело време од јакиот дожд. На 20 Јанури се тргна во 00.10 часот за да  после 6 ипол часа 

искачување по снежни замрзнати карпи стигнеме до самиот врв Uhuru peak. Резултат на моето темпо на 

водење сите 16 члена се качија на вулканската највисока планина  во Африка на која се издвојуваат 3 

највисоки точки, Gilmans point 5685м, Stela point 5756м и Uhuru peak 5895м. Овој ден или “sumit day“ до врвот и 

назад се пешачеше 18 часа и се поминаа 34км.  После искачувањето на планината, од управата на 

“Националниот парк Килиманџаро“ на сите учесници им беа доделени соодветни сертификати.  

На оваа експедиција учествуваа Живко Темелкоски организатор и водич, Искра Лазарова од ПСК “Бистра“ 

Скопје, , Катица Борисовска од ПД “Руен“ Крива Паланка, Илија Белевски,  Димитар Малиновски, Александар 

Николовски и Игор 

Стојковиќ од ПСК 

“Макпетрол“ Скопје, Иван 

Трпков од ПСК“Пелистер“ 

и Виктор Калаузи од ПД“ 

Водовод“ Битола, Влада 

Ѓорѓевиќ од П.Д. 

“Железничар“ Врање, 

Р.Србија, Ignaz Kraut од 

Словенија/Австрија и 

Kozeta Mustafaraj, Artur 

Guni, Klaudio Zotaj, Anjeza 

Kaleci, и Arben Shati од 

Албанија. 

Ја користам приликата и 

во овој извештај, уште 

еднаш и на писмено да им 

честитам на сите членови 

на БМУ експедицијата за успешното искачување на Килиманџаро, за нивната упорност, дисциплинираност и 

коректност во однесувањето за цело време на траење на експедицијата. 

Живко Темелкоски 
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Са картом и компасом пре 20 година 
 

У извештају о раду Комисије за оријентацију ПССС за 1996 годину, коју је поднео председник Стевановић 

Борислав, рад у тој години означен је као успешан. Радило се 

паралелно на едукацији чланства, организацији такмичења и 

реамбулацији нових терена са израдом такмичарских карти. 

Пролећни део је био много успешнији, како по броју полазника на 

курсевима из оријентације тако и учешћа оријентираца свих 

добних група на такмичењима. Иако је теренским радом – 

реамбулацијом обухваћено три нова локалитета, финасијске 

потешкоће нису дозволиле и штампање карата тих терена. Велику 

помоћ око израде диплома као награде учесницима такмичења 

пружио је ОК „Нови Сад“ а средства прикупљена од спонзора у 

висини од 250 динара потрошена су на одржавање такмичења. 

Уз први броју часописа „Компас“ КО ПССВ сазнајемо из уводника: 

“Код већине спортова постоји неки карактеристични предмет из опреме који постаје опште познати симбол 

одговарајуће спортске гране. У тенису је рекет, о коме се препознају тенисери, каратисти по кимону, 

бициклисти по бициклу... за симбол спортске оријентације важи компас. Неписано је правило да, када треба да 

се направи логотип савеза или клуба у неком спорту, графичари-дизајенери се труде да га на неки начин 

представе кроз тај симбол. 

И ми смо се тог правила придржавали приликом бирања назива листа. 

Лист КОМПАС који се појављује у преломном тренутку развоја спортске 

оријентације код нас попут својих претходника „Информативног билетена“ КО 

ПССВ и „Планинар оријентирац“ издавача ПСД „Железничар“ из Шида је 

усмерен ка једном циљу - УЧЕЊУ И ЗНАЊУ“. Након текста намењеног 

ученицима и предавачима који су започели почетну обуку у оријентационој 

техници следе две, увек актуелне теме за напредније оријентирце, из начина 

меморисања карте и програма физичке припреме. У рубрици СПОМЕНАР 

прочитаћемо занимљиве утиске чланова ПСД „Поштар“ из Нова Сада на 

екипном  оријентационом такмичењу „Пробој Сремског фронта“ под називом 

„Ноћ уз топографску карту“. 

Затим долази читав низ информација о раду у секцијама за оријентацију 

планинарских друштава и специјализованим клубовима. Из Сремских 

Карловаца сазнајемо да су реамбулатори овога клуба морали да начине малу 

паузу на теренском раду јер их је снег омео: “Започети радови новембра 

месеца 1995 године на новој карти, за међународно оријентационо такмичење 

„Стражиловски куп 96“, који су требали бити настављени током фебруара месеца ове године морали су бити 

одложени. Дуготрајно хладно време са великим снегом на фрушкогорским падинама око Црног чота омело је 

карловачке картографе под вођством Јосипа Дућака да започети посао успешно приведу крају. Уз мало 

стрпљења за клубске трасере који су још током марта хтели да конципирају такмичарске стазе, рад ће током 

пролећа биће приведен својој намени - новој карти врло специфичних терена фрушкогорја. Јуниорска постава 

ОК Стражилова, предвођена Кривичић Драганом, започела је са припремама у којима ће се првенствено 

посветити пажња систематском раду на оним елементима технике оријентације које су недовољно коришћене 

током протекле такмичарске сезоне“. А у новосадским друштвима је изузетно живо. У највећем планинарском 

друштву „Железничар“, након редовне годишње конференције одржане 03.02, донета је одлука да секцијом за 

оријентацију руководи наша позната такмичарка Анкица Малиновић. Њен задатак је да настави са радом на 

обуци из спортске оријентације младих планинара и некадашњих чланова који су у претходним деценијама 

дали свој допринос друштву кроз класична планинарска оријентациона такмичења. Поводом обележавања 45 

годишњице друштва, 27 октобра на Поповици, организоваће се и оријентационо такмичење „Дан 

Железничара“ које ће се бодовати за лигу Војводине у оријентацији.  

А зашто је у називу следеће вести у Компасу „Занатлије на правом азимуту“. Наиме извршни одбор 

планинарског друштва „Занатлија“ из Новога Сада у сарадњи са градским одбором планинара организоваће 

током фебруара и марта месеца курс из спортске оријентације. Теоретска настава ће се одржавати свакога 

уторка од 19:00 у друштвеним просторијама на Тргу галерије, а практична, сваког викенда на теренима Фрушке 

горе око планинарског дома на Главици. До сада су највише заинтересованости за обуку показали ученици 

средње грађевинске школе „Јован Вукановић“ из Новога Сада. 
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И новосадским поштарима, који су први овековечили сву лепоту и неизвесност оријентационих такмичења на 

страницама књиге „О планинарењу од Фрушке горе до Монт Блана“ и који се ужурбано пропремају за 

експедицију на Килиманџаро, могу им у склопу припрема послужити мале авантуре каква пружају такмичења 

за војвођанску лигу. Ветеранима карте и бусоле Ристановићу, Вељковићу, Станковићу, Бреберини и другима, 

кретање строгим азимутом не само да може донети бољу кондицију него и неки победнички трофеј.  

Код вишеструких првака државе, члановима ОК „Нови Сад“, увелико припреме за организацију пролећног купа 

Фрушке горе који ће се одржати 24 марта на теренима Поповице. Иако су се одлучили, због површине карте, 

за кратке дистанце сматрају да ће конципиране стазе пружити многоструки избор варијанти за који се треба 

одлучити у много краћем времену него код класичних. А у циљу да такмичење буде што масовније врши се и 

интезивна обука међу члановима извиђачког одреда „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду на картама размере 

1:5000 и 1:10000, са којима они много ређе рукују на својим вишебојима где се оријентациона такмичења 

одржавају на картама размере 1:25000 или 1:50000. 

А у Новим Лединцима, међу 15 чланова ПД „Кестен“ који су током прошле године савладали основне елементе 

спортске оријентације и узели учешће на два такмичења, са својим тренером Александром Симеуновим 

најављују да ће се ове године много више ангажовати на оријентационим такмичењима. Зато вредно 

тренирају на картама Поповица и Сребро и припремају се за организацију Пролећног дана планинара 

Војводине који се одржава сваког трећег викенда априла 

месеца. Овога пута слетиште неће бити на теренима 

Странпутице него на Малој Тестери на потезу Борковац са 

стартом и циљем поред шумарске куће коју им је НП Фрушка 

гора доделио на коришћење. Поред низа традиционалних 

такмичарских дисциплина које организују планинари на 

оваквим манифестацијама одржаће се и оријентационо 

такмичење. За ту прилику уз помоћ картографије „Скаут“ из 

Новога Сада израдиће се нова вишебојна такмичарска карта 

размере 1:10000/10. А за Екипно првенство Војводине које 

организује КО ПССВ 19. 05 на теренима Поповице ,сем 

такмичарске екипе коју ће предводити Саша Симеунов, 

остали активисти овога друштва имаће задатак контролора, 

све у циљу да се такмичење одржи у регуларној и фер борби. 

Познато железничарско планинарско друштво „Др Радивој 

Симовић“ из Сомбора предвођено госпођа Секом 

организоваће курс из оријентације 24 фебруара. Наредног 

викенда сомборци су на Поповици на практичном тесту обуке. 

Ускоро би и на своме популарном излетишту Шикара 

организовали полигон за обуку што зависи од термина израде 

карте ових терена у размери 1:5000/2,5м.  

На редовној годишњој конференцији ПСД „Зорка“ из 

Суботице, одржане 17 фебруара на Палићу, за најбољу 

оријентику Суботице проглашена је Сабо Хајналка. У њеним 

спортским витринама поред овога вредног признања су и четири златне медаље са такмичења: Куп Новога 

Сада, Пролећни дан планинара Војводине, Пролећно и јесење првенство Суботице. Професор Кривошија 

Феликс који руководи секцијом за оријентацију  припрема такмичарске стазе за овогодишње пролећно 

такмичење на Палићу које ће се одржати 20. априла, на карти 1:20000/5. У плану је са картографском секцијом 

ПССВ израда карте 1:4000 око језера Палић што би омогућило суботичанима да конкуришу за домаћина меча 

жупанија Чонград (Мађарска) и покрајина Војводина (Југославија). 

Падине Вршачких планина око Широког била и Месића које су пре двадесетак година биле поприште великих 

оријентационих надметања у земљи, пружиће у новом руху, наставак тих догађаја. У оквиру јесењег дана 

планинара  Војводине, трећег викенда септембра месеца, одржаће се и оријентационо такмичење. Овога пута 

на новој карти размере 1:20000/10м коју су током прошле године израдили вршчани уз помоћ бугарских 

реамбулатора. 

Укључивањем у пролећни део лиге Војводине, млади оријентирци планинарског друштва „Бачка“ из Бачке 

Тополе стекли су бројна такмичарска искуства. Надопуниће их одласком на летњи камп који организује 

оријентиринг комисија мађарске жупаније Бач-Кишкун, током јула месеца, на терене Пирта, Јаношчалме и 

Кишкунхалаша.  

Борислав Стевановић 
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Prvi put na Nihahi grebenu 
 

Već nekoliko godina sam ţelela da odemo na Nihahi greben - opisi staze koje sam proĉitala u raznim 

planinarskim vodiĉima su bili fantastiĉni i obećavali su izazovnu stazu i još lepše poglede. To nije 

iznenaĊujuće, jer na jeziku Stoni plemena nihahi znaĉi stenovit. Konaĉno je u avgustu 2010. došlo vreme 

da mi se ispuni ta ţelja.  

Tog avgusta u susednoj provinciji, Britanska Kolumbija, besneli su šumski poţari, stotine kvadratnih 

kilometara šume je nedeljama gorelo. Vetar je donosio dim u Kalgari i ĉim izaĊeš iz kuće, mogao se osetiti 

miris vatre. Kad smo izašli iz grada i krenuli ka mestu koje se zove Mali Elbou, primetili smo da vozimo kroz 

dim, ali tada nismo razmišljali kako će to uticati na pogled sa grebena. Rešili smo da idemo i kraj. Naravno, 

prebriţni mediji su nas upozoravali na opasnost od disajnih problema i nisu preporuĉivali bavljenje teškim 

fiziĉkim aktivnostima, ali kad bi slušali sva upozorenja koja nam se serviraju putem malih ekrana nikada ne 

bismo od straha trebali da napustimo kuću.  

Parking za ovu stazu se nalazi kod jezera koje se zove Ne zaboravi me i ko jednom vidi boju ovog jezera 

zaista ga nikada neće zaboraviti. Jezero je ovalnog oblika, dugaĉko oko sto metara, a široko oko pedeset 

metara. Voda je toliko bistra i prozraĉna da se i na razdaljini od nekoliko metara od obale jasno vide mali 

podvodni izvori kojima se jezero napaja vodom. Takvih izvora odakle konstantno izbijaju mehurići ima po 

celom obodu jezera, što mu daje izgled velikog akvarijuma. Voda iz jezera otiĉe malim potokom, a oko 

jezera je staza i mnogobrojna piknik mesta. Nije potrebno ni reći koliko se leti mora poraniti da bi se 

zauzelo mesto za piknik. Prvo što se primeti 

kad se doĊe na jezero je njegova boja. Od 

ţućkaste od peska koji se nalazi blizu obale do 

raznih nijansi plave i zelene po kojima se moţe 

proceniti kako se menja dubina jezera. Oko 

jezera je retka šumica, taman toliko koliko treba 

za hladovinu, a da se ipak moţe i sa 

najudaljenijeg piknik mesta videti boja jezera. 

Nedaleko od jezera protiĉe Elbou reka koje ide 

sve do Kalgarija.  

I tako smo nas ĉetvoro plus Karĉijeva i Ildikina 

starija ćerka Andrea,  kojoj  Karĉi  naravno  nije 
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dao detaljne informacije o duţini i 

teţini staze u strahu da se ne 

predomisli, krenuli na Nihahi greben. 

Staza prvo ide ravnim  kolskim putem 

pored Elbou reke i kroz kamp i potom 

skreće desno i poĉinje da se penje 

kroz retku šumu. To su mi uvek 

najteţi trenuci. Svaki poĉetak je teţak 

i to je taĉno kod mene za svaku 

stazu. Noge kao da nisu sigurne šta 

treba da rade, ili ne veruju da opet 

treba da se penju. Treba im oko pola 

sata da se zagreju. To me uvek 

podseti na stari crno beli televizor 

kod moje Majke, koji si morao da ukljuĉiš pola sata pre nego što je poĉinjala emisija koju si ţeleo da gledaš 

kako bi se lampe zagrejale. Dok su se moje lampe zagrejale već smo izašli na livadu na kojoj dominira 

rastavić. Po tome znamo da je livada vlaţna, idealno mesto za okupljanje losova i iako svi napreţemo oĉi u 

nadi da ćemo uspeti da ih vidimo, jednim delom ipak i ne ţelimo blizak susret sa njima, jer su poznati kao 

pomalo agresivne i opasne ţivotinje. Posle livade put se opet penje i po opisu staze znam da sada dolazi 

atraktivni deo gde su postavljeni lanci za pridrţavanje. Svima uzbuĊeno najavljujem spektakularan prizor, 

kao ono kad smo stigli do 

lanaca - razoĉarenje. 

Mnogo puta smo prošli po 

daleko teţim stazama bez 

lanaca - ovde su potpuno 

nepotrebni.   

Dolazimo do zaravni gde 

prestaje šuma i poĉinje 

stenoviti deo staze. Dosta 

smo visoko, popeli smo 

se već oko tri stotine 

metara i sa juţne strane 

se otvara pogled na 

okolne planine i vrhove. 

Tada vidimo i da taj dim 

od šumskih poţara zaista 

kvari vidik. Mnogi ovde završavaju put no mi nameravamo da nastavimo gore gde se ĉini da je dim reĊi. Ali 

tu poĉinju naši problemi. Ildika je pogledala u pravcu kuda treba da idemo i kad je ugledala da nas ĉeka 

izuzetno strm uspon, preteţno po kamenju i velikim delom po siparu, nešto se u njoj prelomilo i nije mogla 

dalje. Nastaje diskusija i Karĉijevo nagovaranje, koje naţalost kao jedini rezultat ima da je Ildika briznula u 

plaĉ. Ja sam se odmah setila uspona na Minin bogaz, na Durmitoru, davne 1998. godine, kad mi se desilo 

nešto vrlo sliĉno. Na oko stotinjak metara od vrha, ja jednostavno nisam mogla da idem dalje, nisam mogla 

korak da napravim, a zašto to ni onda a ni sada ne mogu sebi da objasnim. U pomoć mi je pritrĉao Neša 

koji je odluĉio da ni on neće dalje tako da smo nas dvoje poĉeli da silazimo dok je ostatak grupe nastavio 

put ka Mininom bogazu. Sledeće godine sam se popela na Minin bogaz bez ikakvih problema i trauma. Ali 

eto u takvoj situaciji se sada našla Ildika, ali na njenu nesreću, nema više dţentlmena kao što je Neša, tako 

da se niko nije ponudio da ide dole sa njom, pa je ona htela ne htela morala da nastavi put. A usledio je 

najteţi deo puta, kozja staza koja ide po siparu. Ispod staze je preko pedeset metara sipara i kada se 

sluĉaјno otkotrlja kamen sa staze, prouzrokuje pravu malu lavinu kamenja, i zvuk te lavine sigurno nije bio 

vrlo utešan za Ildiku. Govorili smo joj da ne gleda dole i polako ide i ona je hrabro, doduše uz suze, 

nastavila put. Kada je staza zašla iza okuke, sipar je prešao  u stenu i pojavilo se retko  ţbunje koje je  Ildiki 
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dalo veliko olakšanje i grĉevito se hvatala za svaki ţbun koji smo prošli. Posle petnaestak minuta, izašli 

smo na ivicu grebena i pred nama se pruţao pogled na sve ĉetiri strane. Svi smo odahnuli, najviše Ildika, 

junak ovog izleta. I tako sam se opet setila zašto volim planinarenje, jer je to naĉin da se u malim dozama 

borimo sa svojim strahovima i da ih prevaziĊemo, da izaĊemo kao pobednici nad samim sobom. I Ildika je 

to shvatila i dok smo se presvlaĉili i širili majice po okolnom ţbunju da se malo prosuše, na njeno lice se 

polako vraćao osmeh i poĉela je da uţiva u okolini. U daljini smo videli Ne zaboravi me jezero, gde smo 

više mogli naslutiti guţvu nego što smo je mogli videti pomalo i zbog dima. Sa druge strane pogled se 

pruţao ka vrhovima koje smo mogli dohvatiti rukom. Oko nas je bilo puno krupnog kamenja, tako da su 

Karĉi i Andrea prionuli na posao pravljenja nameštaja od kamenja. Dok smo trepnuli napravljeni su sto i tri 

stolice. Dve stolice su ĉak imale i naslon i rukohvate, tako da su više liĉile na fotelje. Posle uţine, Karĉi je 

primetio da staza nastavlja dalje grebenom, skoro nevidljiva i to mu nije davalo mira, pa je rešio da ide da 

vidi dokle vodi. Ildika i ja smo rešile da se posle ovih napora relaksiramo partijom remija, a Goran je 

naravno, izmeĊu remija i šetnje izabrao šetnju. Andrea je ostala sa nama jer je rešila da napravi stolicu koja 

će lepotom i udobnošću nadmašiti Karĉijevu i svako se okrenuo svom zadatku. Rezultat remija je zapisan 

kamenom na stolu, Andrea je vredno radila na pravljenju stolica (dve su bile već gotove) kad je došla još 

jedna grupa ljudi koji su bili potpuno zaĉuĊeni našim improvizovanim kampom. Nedugo posle toga stigli su 

Karĉi i Goran i silazak je mogao da poĉne.  

Sišli smo stazom koja je bliţe grebenu, dosta strmija ali kojom smo izbegli stazu po siparu. Silazak je bio 

mnogo manje dramatiĉan od uspona. Osmesi na slikama ipak su znak da će nam ova staza ostati u lepoj 

uspomeni i pored svih poteškoća. Kad smo posle nekoliko dana pitali Andreu kako se provela, samo je 

izjavila da je od ovog izleta jako bole ruke i da neće više praviti stolice od kamenja.  

Ildika je rešila da se sledeće godine ponovo popne na Nihahi, ali naţalost, to iskustvo nije bilo mnogo bolje 

od ovoga. Zato smo rešile da ćemo sledeći put ona i ja ići na Nihahi kao na reklami za loto. U toj TV 

reklami, grupa planinara se penje na stenovit i teţak vrh, gde ih ĉeka postavljen sto sa vinom i konobar koji 

je došao helikopterom. U našoj verziji, pored stola i konobara i Ildika i ja dolazimo na Nihahi helikopterom. 

Samo još da osvojimo loto.  

Jelena Poprţen 
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Prva Studentska Ekspedicija „Bjelasica 2016“ 
 

Planinarska sekcija Fakulteta tehniĉkih nauka, u julu mesecu organizovala je prvu studentsku ekspediciju „Bjelasica 

2016“. Cilj ove ekspedicije je da studenti popnu vrhove preko 2000 metara. Ovu planinsku avanturu organizovali smo 

u saradnji sa Planinarskim klubom 

Balkan iz Beograda. Našu avanturu 

zapoĉeli smo dolaskom do planinarskog 

doma „Suvodo“ u kome ćemo biti 

smešteni dva dana i koji se nalazi u 

samom podnoţju planine Bjelasice na 

putu ka Šiškom jezeru iz pravca 

Berana. 

Prvog dana, pešaĉenje zapoĉinjemo od 

mini hidro-elektrane ispod Pešića 

jezera, pešaĉimo interesantnim 

terenom, dok nam se sa svih strana 

izdiţu brojni vrhovi. Sa desne strane 

uoĉavamo najviši vrh Bjelasice – Crnu 

glavu a sa leve Zekovu glavu. Penjemo 

se do pešića jezera, jednog od 

najlepših jezera na Bjelasici. Od Pešića 

jezera nastavljamo strmim livadama 

uspon do vrha Zekova glava (2117m) 

na kom se nalazi vojni objekat i antene 

mobilne telefonije. Sa ovog vrha lagano silazimo i blagim livadama penjemo se na vrh Troglava (2072m). Na Troglavoj 

pravimo duţu pauzu i uţivamo u pogledu ka Komovima, Prokletijama, Hajli, Kuĉkim planinama, dok nam je kao na 

dlanu ski centar Kolašin. 

Nakon uţivanja na vrhu Troglava, vraćamo se preko Zekove glave na greben izmeĊu vrhova Zekova glava i Crna 

Glava. Penjemo se livadama sa kojih se pruţa neverovatan pogled na okolne vrhove i nekoliko jezera, izmeĊu ostalog 

i Ursulovaĉko jezero, jezero 

neverovatnog oblika i veoma 

prozirno. Sa prevoja nastavljamo 

uspon strmom kamenitom stazom 

ka najvišem vrhu Bjelasice – Crna 

glava 2139 m. Sa jedne strane je 

bor krivulj, a sa druge strane litica. 

Veoma uska staza do samog vrha. 

Sa nama i nekoliko poĉetnika u 

svetu planinarenja kao i starijih 

osoba koji su na ovu akciju krenuli 

sa Planinarskim klubom Balkan. 

Osim nekoliko starijih ĉlanova koji 

su zbog neprespavane noći u 

kombiju odustali od uspona na vrh, 

svi ostali zajedno izlazimo na vrh. 

Na vrhu, kratko zadrţavanje, 

upisivanje u knjigu i fotografisanje 

za veĉnu uspomenu. 

Silazimo istom stazom niz strmu 

stazu do prevoja i livada, a nakon 

toga dalje ka Pešića jezeru i mini hidro-elektrani odakle smo tog jutra krenuli na uspon. Sve vreme pešaĉeći od Pešića 

jezera ka mini hidro-elektrani prolazimo kroz teren prekriven borovnicama, koje konzumiramo u enormnim koliĉinama. 

Ponovo dolazimo do Planinarskog doma Suvodo, gde nas je domaćin Mule, prijatno ugostio i priredio nam izvrsnu 

veĉeru od sveţih pastrmki. Mi kao vodiĉi, grupu smo poĉastili hladnim lubenicama, i time smo stvorili uslov za 

nastavak druţenja do kasnih veĉernjih ĉasova. MeĊutim, narednog dana ĉeka nas dosta pešaĉenja i vreme je za 

zasluţeni odmor. 
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Narednog jutra, nakon doruĉka i kafe, 

odlazimo do Šiškog jezera. Na Šiškom 

jezeru napuštamo kombi i zapoĉinjemo 

pešaĉenje. Današnja tura je 

relaksirajuća i predviĊena za uţivanje. 

Uţivanje poĉinje već na Šiškom jezeru, 

ali kako da ga opišem. Kao što stara 

naša izreka kaţe, slika govori više od 

hiljadu reĉi, najbolje je da vam 

pokaţem sliku.  

Od Šiškog jezera nastavljamo 

pešaĉenje uskom stazom kroz 

nepregledno polje vrtaĉa i uvala, sve 

vreme prolazeći pored borovnica i po 

malo zastajući da se osladimo. Nakon 

sat vremena hoda izlazimo na jednu 

ravan na kome stoji obeleţje 

„Svatovsko groblje“. 

...kako legenda kaţe, svatovi su krenuli 

iz Kolašina po mladu u Mojkovac, bio 

je kraj oktobra, pri povratku iz Mojkovca, na toj zaravni ĉitave svatove zahvatila je mećava, sa velikim snegom i 

hladnim vetrom. Na ţalost ĉitavi svatovi su se smrzli, mladina i mladoţenjina koĉija se prevrnula, vukovi su ih pronašli 

i rastrgli. Kao sećanje na nemili dogaĊaj, zaravan je nazvana „Svatovsko groblje“... 

Od svatovskog groblja, nastavljamo uspon strmom zaravni i livadama obraslim visokom travom sve do vrha Crna 

Lokva – 2008m. Na samom vrhu usledio je odmor i podela grupe na dva dela. Spremnija grupa nastavlja pešaĉenje 

niz Crnu Lokvu prema vrhu Razvršje 2033m, na koji izlaze nakon sat vremena. Druga grupa, malo slabija, spušta se 

istom stazom kojom smo se popeli na Crnu 

Lokvu do Svatovskog groblja.  

Od Svatovskog groblja pešaĉenje 

nastavljamo grebenom koji se izdiţe iznad 

Šiškog jezera, Malog Šiškog jezera i jezera 

Ševarine. Sa ovog grebena pruţa se 

fantastiĉan pogled na navedena jezera kao i 

na vrhove Troglava, Zekova glava, Crna 

glava, Stremenica, Bjelogrivac i Ogorelicu. 

Na samom bezimenom vrhu iznad Malog 

Šiškog jezera pravimo pauzu, sunĉamo se i 

uţivamo u naverovatnom pogledu.  

Silazeći niz strme livade dolazimo do katuna 

u neposrednoj blizini jezera Ševarine. 

Ulazimo u bukovu šumu i dolazimo do 

jezera Ševarine. Kod jezera Ševarine 

srećemo planinare iz Slovaĉke koji su malo 

zalutali i ne mogu da pronaĊu Malo Šiško 

jezero. Dajemo im savet i upućujemo ih na 

stazu koja vodi ka Malom Šiškom jezeru. Naša grupa nastavlja pešaĉenje do Šiškog jezera gde je kraj našeg 

pešaĉenja. Pošto grupa koja je krenula na Razvršje još nije stigla do Šiškog jezera, slobodno vreme smo iskoristili za 

kupanje u Šiškom jezeru. Grupe se spajaju, nastavljaju ka planinarskom domu i sledi pakovanje i polazak kući. 

Bilo je ovo jedna od izvrsnih planinarskih akcija. Jedno lepo druţenje i lepo vreme koje nas je pratilo oba dana. Veliko 

iskustvo za sve uĉesnike akcije pogotovo za studente koji su uĉestvovali na prvoj studentskoj ekspediciji „Bjelasica 

2016“. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima iz Planinarskog kluba Balkan, koji su nas lepo prihvatili i druţili 

se sa nama dva divna dana. TakoĊe posebnu zahvalnost dugujemo domaćinu Mulu iz Planinarskog doma Suvodo koji 

je bio odliĉan domaćin i njegov dom preporuĉujemo svima, a onima koji svrate kod Mula savetujemo da obavezno 

probaju njegove pastrmke.  

Do sledeće studentske ekspedicije i druţenje...  

Strahinja Marjanović 
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Слободно пењање 
 

Већина људи слободно пењање меша са пењањем без опреме (freeclimbing), слободно пењање је спорт који је 

настао из алпинизма. У слободном пењању се користи опрема за осигуравање (појасеви, ужад, справе за 

осигуравање, кациге, комплети, итд..), тиме се смањује могућност пада и повреде, док у пењању без опреме 

грешке и падови нису могући, немате другу шансу да се попнете. Техника слободног пењања се користи за 

савладавање техничког дела алпинистичког смера. Слободно пењање је врста пењања која се тренира и на 

природној и на вештачкој стени. У њему није циљ да се попне неки врх као у алпинизму, већ да се попне што 

тежи детаљ или смер на стени. Овај спорт је врста спорта где вам је највећи противник управо ви сами себи, 

осим што покушавате да савладате стену (природну или вештачку) ви савлдавате и сами себе, сваки пут 

тражите максимум својих способности и могућности и тиме све више и више напредујете, можете некада да 

урадите нешто што се нормалном посматрачу чини немогуће и лудо! Наравно као и у сваком другом спорту 

постоје и овде такмичења, брзинско и тежинско. У брзинском је циљ да се што брже попнете до одређеног 

места одређеном путањом, док у тежинском је циљ да попнете нешто што је веома тешко на што тежи начин и 

што је вишље могуће. Слободно пењање је уврштено у олимпијски спорт, што значи да ће се ова дисциплина 

појавити први пут у Токију 2020. године. Три дисциплине у склопу 

такмичења слободног пењања на олимпијади су: брзинско, 

тежинско и болдеринг.  

Планинарско-рекреативна секција ФТН-а у сарадњи са 

алпинистичком секцијом Новог Сада одржава редовне тренинге на 

стени. Термини тренинга су понедељак, среда, петак, субота, где 

се уз инструкторе и тренере уче и савладавају технике потребне за 

пењање. Начини како се одређени хватови хватају, како се користи 

тело да се добије на висини у смеру, како поставити тело у баланс 

да би се дохватило нешто што се чини да је немогуће или да вам 

бежи за пар цм. Наравно понекад је потребни скочити да би се 

нешто ухватило, то даје динамику и изазов овој врсти тренинга, 

никад није исто, увек се нешто ново проба, увек је ту нека врста 

изазова, што од других пењача што од комбинације хватова. Од 

пролећа до јесени тренинзи се одржавају на природној стени у 

Петроварадину (на тврђави). Док се тренинзи током јесени и зиме 

одржавају на вештачкој стени у Едукативном центру. До сада 

Планинарска секција 

ФТН-а у два наврата је 

организовала тренинге 

на вештачкој стени. 

Први циклус тренига 

одвијао се од марта до 

јуна. Док је други циклус 

тренинга започет у 

октобру и даље траје.  

 

Како тренинг изгледа и шта је потребно за њега?  

Као и у сваком спорту потребна је одређена врста опреме. Овде су 

потребне специјализоване патике (пењачице), наравно за почетак 

су довољне обичне патике, остало све временом дође. За почетак  

је битна воља и рад, кондиција, снага, техника, то све временом 

дође.  Тренинг траје 3 сата, на почетку је загревање, битно је 

загрејати тело, тетиве, и зглобове руку, ногу још више (пењање се 

врши највише ногама!  Руке се брзо изморе и истроше). Затим се 

прелази на упењавање на стени. Упењавање је пењање и кретање 

на стени, у њему се пење не више од 3м (ради безбедности услед 

пада), а циљ је да се пређе са једне стране стене на другу по 

хоризонтали. Након упењавања тренери или искуснији пењачи 

облаче појасеве и пењу смерове успут постављајући уже у сидришне тачке зване болтови, кад дођу на врх 

смера, уже се накачи на главно сидриште и затим се откачи уже са болтова. Тиме је смер спреман за пењање. 
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Како се смер пење?  

Смер се увек пење у пару (пењач-осигуравач), осигуравач је особа која је на једној страни ужета и помоћу 

справица за осигуравање спречава пењача да падне и да се повреди, он затеже уже док се пењач пење све 

више и више ка врху смера. Пењач код себе 

у појас везује посебан чвор зван плетена 

осмица, то је посебан чвор који не може сам 

да се одвеже, затим прилази стени и каже: 

Пењем (тиме даје до знања особи која га 

осигурава и осталима да креће да се пење), 

особа која осигурава каже: Осигуравам 

(тиме даје до знања да је фокусирана на 

пењача и да пењач неће пасти на тло). 

Пењач се хвата за хватове који се налазе у 

одређеној путањи и комбинацији ка врху 

смера. Није понекад лако и наивно иако на 

први поглед тако изгледа! Наравно није 

сваки хват лак, неки су веома мали, или под 

одређеним углом или су далеко па морате 

да скочите или да поставите тело у посебан 

положај да би могли да их дохватите. 

Тренинзи нису само вежба пењања, они су 

вежба снаге, координације покрета тела, 

вештина и других ствари.. наравно и 

комуникације, она је веома важна.  

Слободно пењање је један велики изазов! 

Изазов за мозак и тело, препоручљиво за 

све који би да пробају нешто ново и лудо, и 

за оне које воле добар начин да се забаве и 

ураде нешто што се на ради сваки дан.  

Драган Павловић 
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2. ПЛАНИНАРСКИ БАЛ 
 

Други планинарски бал одржан је 26.11.2016. у Темерину у организацији ПК Сириг, Сириг. 

У 11 часова у сали општине Темерин одржана презентација друштва/клубова (13 презентација) и приказан 

филм „60 година Фрушкогорске трансверзале“ од аутора Владимира Банића. 

Од 14 часова у Омладинском дому у Темерину одржан је планинарски бал. 

На балу је учествовало 102 планинара и осталих гостију из 13 планинарских друштава и клубова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК Сириг 
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20 GODINA GSS GENERACIJE ’’96 
 

Ove jeseni, 15.10. okupila se i sveĉano i skromno obeleţila jubilarnih 20 godina, generacija spasilaca koja je sada 

daleke 1996. godine završila obuku i ušla u sluţbu. Skup  je odrţan u kafani ‟‟Naša Marina‟‟ u Višnjiĉkoj Banji, gde je 

uz prijatno druţenje, tradicionalnu trpezu, a bogami i posloviĉno piće, obeleţen ovaj jubilej. Prilikom izbora kafane 

utvrĊeno je da je vlasnik ‟‟Naše Marine‟‟, Aleksandar Davinić – Daki, takoĊe pripadnik ove generacije, što je izbor 

nedvosmisleno olakšalo. On je predlog sa oduševljenjem prihvatio. Hvala Dakiju na gostoprimstvu, predusretljivosti i 

domaćinskoj trpezi. 

Inicijator i organizator obeleţavanja 

jubileja bio je Saša Radisavljević – 

Salki, i u ime generacija – Veliko mu 

hvala. Obleţavanju jubileja odazvalo se 

10 spasilaca od oko 30tak koji su te 

godine postali gorski spasioci, i 

to:Đenka, Bane HBS, Vuja, Vlada M, 

Daki, Salki, Kliĉko,Ivan M, Đura i Bora-

Bora (na slici s leva na desno).U 

pripremi ovog dogaĊaja saznalo se da 

ljudi iz naše generacije ima po ĉitavom 

svetu: Angoli, Španiji, Australiji, Kanadi, 

Americi i Italiji. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torta naše generacije, zajedno sa tortom generacije‟‟06, dale su skromni doprinos u proslavi Svetih Vraĉa Kozme i 
Damjana, krsne slave GSS-a, koja je odrzana u resoranu ‟‟Pahuljica‟‟ 14.11.2016. 

Milorad Kliĉković 
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ŠAMPIONI TREKING LIGE SRBIJE 2016. 
 

Pod organizacijom Planinarskog saveza Srbije 
odrţano je takmiĉenje u planinskom trcanju ili 
popularno treking ligi za 2016. godinu. Liga je 
podrazumevala 7 kola, u kojima su se nadmetali 
planinarski klubovi izmeĊu kojih i PEK Gora iz 
Kragujevca koja je odnela pobedu u generalnom 
plasmanu što se tiĉe klubova, i time postala prvak 
Srbije za treking ligu za sezonu 2016, ali i u 
ţenskoj konkurenciji gde je trijumfovala Marija 
Nešić takmiĉarka PEK Gore.  
Jedan od presudnih faktora za ovako postignut 
rezultat je svakako dobra fiziĉka priprema koja je 
krasila sve takmiĉare PEK Gora iz Kragujevca. 

Naime, u saradnji sa diplomiranim profesorom sporta i fiziĉkog vaspitanja ĐorĊem Kostićem, takmiĉari PEK Gore imali 
su opseţne pripreme pred poĉetak lige. Pripreme su trajale otprilike dva meseca, a sastojale su se od intervalnih 
kruţnih treninga koji su imali za cilj poboljšanje snage, izdrţljivosti, koordinacije, poboljšanje i širenje aerobnog i 
anaerobnog kapaciteta (praga) kao i opšte fiziĉke pripreme, dok je drugi deo priprema obuhvatao klasiĉne trkaĉke 
treninge (intervalne, duţinske ţargonski reĉeno...), kao i kombinaciju obe vrste treninga.  
Tim su ĉinili: 
MIloš Milić 26 godina; 
Ĉaslav Mihajloviĉ 29 godina (kapiten); 
Nikola Kosanović 40 godina; 
Ivan Ćurĉić 42 godine; 
Olivera Milić 28 godina; 
Marija Nešić 26 godina (prvak u ţenskoj konkurenciji). 
Na samom poĉetku nakon 
prevazilaţenja obaveznih 
upala, svi takmiĉari su odliĉno 
napredovali. Vrlo brzo svi su 
podigli nivo svoje fiziĉke 
pripreme, koja je, ispostavilo 
se na kraju imala presudan 
uticaj na osvajanje 
ovogodišnje treking lige. 
Pripreme su planski 
sprovedene od samog poĉetka 
pa sve do kraja, uz obavezne 
periode opuštanja i relaksacije. 
Na sreću povrede su zaobišle 
većinu takmiĉara PEK Gore, 
pa nisu imali dodatno 
opterećenje u vidu fizikalnih 
terapija, već su svako kolo 
doĉekali spremni. 
Već na prvom kolu postigli su 
zapaţen rezultat, koji je iz kola 
u kolo bio sve bolji. U 
meĊuvremenu pojedini 
takmiĉari uĉestvovali su na još 
par takmiĉenja i postigli 
znaĉajne rezultate, a veći deo 
njih istrĉao je i Polumaraton u 
Kragujevcu odrţan poĉetkom 
oktobra ove godine.  
"Kao i za svaki sport, fiziĉka priprema igra glavnu ulogu u postizanju i ostvarenju velikih sportskih dostignuća" kaţe 
njihov trener diplomirani profesor sporta i fizickog vaspitanja ĐorĊe Kostić. 
PEK Gora nada se i odbrani titule sledeće takmiĉarske godine koja poĉinje već sredinom januara 2017. godine, a na 
osnovu postignutog rezultata PEK Gora biće domaćin i organizator jednog od mnogobrojnih kola sledeće godine. 

ĐorĊe Kostić 
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Jamanta Šafranj je ove godine uspela da odbrani titulu a Danilo Obradović je novi momak na tronu VTL-a. 
Njihova zapaţanja sa ovog takmiĉenja proĉitajte na narednim stranicama 

VTL 2016 IZ ŠAMPIONSKOG UGLA 
 

ŠID, 14. januar 1 kolo 
JAMANTA: Hladno jutro i opasna poledica na putevima nije spreĉila solidan broj 

uĉesnika da se okupe u Šidu, na prvom kolu treking lige. Domaćin se uvek potrudi 

da organizacija protekne kako treba, a manje nedoumice oko markacija, od prošle 

godine, ovaj put su otklonjene. Već sam trĉala u Šidu, tako da je koliĉina blata na 

njivama meni bila zanemarljiva, dok su neki tek otkrivali koje su ĉari trekinga i šta 

će nas tek ĉekati ove godine. Jer ispostavilo se, blato nas je pratilo većim delom 

takmiĉenja. Iz Šida sa staze se ovaj put ne sećam mnogo, ali u cilju u sportskoj hali, 

svi smo bili veseli uz fine krofne i ĉaj koje je obezbedio organizator. 

DANILO: Prvo kolo treking lige u Šidu je moj prvi susret sa treking ligom uopšte. 

Nisam znao šta da oĉekujem iako sam u nogama imao popriliĉan broj gradskih trka 

u proteklih pet godina. S obzirom da sam od nekih trkaĉa ĉuo da su se gubili i da su 

lutali van staze, nisam se oslonio samo na markacije, već sam se trudio da budem 

u grupi sa iskusnijim trkaĉima. Što se tiĉe staze ona je bila veoma raznovrsna jer 

delom prolazi kroz šumu, delom kroz njive i vinograde a delom i kroz naseljena 

mesta. S obzirom na ovo podloga za trĉanje je bila raznovrstan miks šumskog puta, 

makadama, zemlje i asfalta. Prvi deo trke je bio lakši za trĉanje jer je mraz doprineo 

da blato bude podnošljivo za razliku od drugog dela koji se poklopio sa prolaskom 

kroz vinograde gde je bilo mnogo blata. Na kraju sam bio veoma zadovoljan izletom 

u Šid i trkom koju sam shvatio i odradio kao trening duţine. 
 

VRŠAĈKI BREG, 9. april, 2. kolo 

JAMANTA: Vršaĉki breg je jedan od najpopularnijih kola trekinga, samim tim što je priroda prelepa, a i Guduriĉki vrh 

(641mnv) je najviši vrh Vojvodine, pa je i najteţa staza upravo u Vršcu. Ja uvek opisujem da je uspon na Guduriĉki 

vrh kao niz fatamorgana, kad mislimo da smo na vrhu, a ono još gore, i tako jedno 4-5 laţnih nada da je to vrh. Staza 

je ovde vrlo zahtevna, ali i specifiĉna jer se već na samoj stazi, kada se preĊe 24km moţe odluĉiti da li stajemo na 

srednjoj ili nastavljamo na dugaĉku 36km, i onda kad odluĉimo da nastavljamo, skoro zaţalimo kad krene uspon bez 

kraja na nimalo lagan Đakov vrh (449mnv). Ali kada se popnemo, zelenilo, biljni svet, priroda nas ostavlja bez daha. 

Ko je bio zna da se u Vršac uvek vraća, jer tu vlada posebna atmosfera i pozitivan duh. Planinarski dom je lepo 

renoviran i jeftin, a prijatan smeštaj je na raspolaganju svim uĉesnicima. Nama iz Subotice, Vršac je dosta udaljen i 

već drugu godinu zaredom nismo se dvoumili da tamo prenoćimo i zapoĉnemo celu avanturu dan ranije. Nešto 

vezano za taj pozitivni duh, vremenska prognoza danima pokazivala jaku kišu baš za dan kad je treking. I kada smo 

stigli, oblaci su se zaista skupljali. Ali kada se veselo društvo trkaĉa iz Subotice okupilo, uz smeh i vedru atmosferu, 

stizale su i ekipe planinara, pa Somborskih trkaĉa, smeh je bio sve jaĉi, a sutra je osvanuo dan bez kiše. I danas 

verujemo da smo snagom vedrog duha i smeha sa starta rasterali oblake, jer su nas barice na udaljenim krajevima 

staze, uverile da je negde kiše ipak bilo. 

DANILO: Vršaĉki breg je po meni bilo najaktraktivnije kolo u treking ligi. Najveću konkurenciju mu predstavljaju kola sa 

Fruške Gore ali imajući u vidu da sam na Fruškoj Gori boravio mnogo više, prednost dajem Vršcu kao velikom 

otkrovenju. Dobra organizacija, markacija, odliĉna staza koja uglavnom vodi kroz šumu i prelepa priroda. Staza ima 

velike oscilacije u visinskoj razlici i predstavlja ozbiljan izazov. TakoĊe na pojedinim mestima je tehniĉki zahtevna. 

Ono što posebno pamtim su subjektivni problemi odnosno grĉevi u mišićima u poslednjih 7-8 km. Nakon analize i 

priĉe sa ostalim trkaĉima kojima takoĊe nije bilo lako, objašnjenje je bilo u vremenskim prilikama odnosno u velikoj 

vlaţnosti vazduha i gubitku teĉnosti što je zakomplikovalo ionako tešku stazu. 
 

SUBOTIĈKA PEŠĈARA, 8. maj, 3. kolo 

JAMANTA: Teško je da ne budem pristrasna pri opisu “našeg” kola VTL u Subotici. Organizatori i domaćini iz PK 

Spartak su moji veliki prijatelji, i u stalnoj sam komunikaciji sa njima, tako da znam koliko truda je uloţeno u markiranje 

i osmišljavanje staze. Zoran Vukmanov, otkad je dao ostavku na mesto direktora VTL, se svim srcem posvetio 

sreĊivanju naše subotiĉke pešĉare. Na dan trekinga osvanuo je prelep majski dan, staza vodi kroz najlepše delove 

šume, da se vidi da u pešĉari nije baš sve ravno, sve je lepo ukombinovano da bude izazovno i interesantno. Meni i 

liĉno je posebno drag dan u sećanju, ponovo odbranjeno prvo mesto na velikoj stazi, a i polako ali sigurno uvlaĉenje i 

mog deĉka u treking i uopšte u trkaĉko ludilo. Mislim da slobodno mogu da kaţem da niko nije bez osmeha otišao sa 

ovog kola,  lepa  priroda,  fini kolaĉi i okrepa  u cilju,  sve za desetku.   Malo lutanja je bilo kod više  uĉesnika,  pa kojih 

stotinak metara se i meni desilo, ali mora se shvatiti da treking nije asfaltna i atletska trka. Cilj i jeste da uĉesnici ĉitaju 
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karte, da moraju da prate markacije i razmišljaju kuda ići, kad se malo 

brţe potrĉi ili se malo zapriĉa, ja najbolje znam kako je lako proleteti 

neko skretanje, ali to ne znaĉi da negde markacije nisu bile valjano 

postavljene. 

DANILO: Subotiĉka pešĉara je bila pozitivno iznenaĊenje. Razlog 

tome je staza koja je većim delom prolazila kroz šumu, što je topao 

majski dan uĉinilo podnošljivijim za trĉanje. Podloga nije bila 

iznenaĊenje jer je u najvećoj meri bila pešĉani put. Markacija mi nije 

bila problematiĉna jer sam se drţao starog dobrog pravila da ĉim iz 

vidokruga nestanu oznake na stazi, potrebno je što pre se vratiti do 

poslednje uoĉene markacije i odatle nastaviti. Ljubazni domaćini su 

na cilju ponudili pored kolaĉa i malo originalniju okrepu, hleb sa 

mašću i alevom paprikom. Na kraju veoma pozitivne utiske nosim iz 

Subotice a verujem i većina trekingaša. 
 

CARSKA BARA, 12. jun, 4. kolo 

JAMANTA: Carska bara je svima ostala upamćena samo po paklenoj 

toploti, bez hlada i vode, kao veliki ekstrem i dokaz najveće 

izdrţljivosti kada se staza savlada. Ove godine svi su se radovali što 

pada kiša. Moţda jedino ja nisam bila oduševljena, jer standardno 

dobro trĉim po toplom, ili je moţda bolje reći da meni manje smeta 

velika toplota, iako je i meni teţe, ali mi rezultat ne opada drastiĉno, 

pa uglavnom imam dobar plasman kada su takvi uslovi. No, ovaj dan 

poĉeo je sa jakom kišom, i ona nije prestajala ni tokom parkiranja, 

prijava, i odjednom kad se pribliţio start, kiša se smirila i takmiĉari su krenuli na stazu. Ispostavilo se da je ovo bila 

jedna od najblatnjavijih, i najmokrijih avantura u mom ţivotu. Kukala sam za pustinjom i plus 40 od prošle godine, dok 

sam upadala u pune bare vode izmeĊu trave koja mi je dopirala do struka. A sve to je smenila “kraća” staza u odnosu 

na prošlu godinu, kroz kratere blata, gde je Aca Mitić ostao bez Ċonova patika, i iako ga je moj klupski drug SrĊan 

nagovarao da odustane i ĉuva noge, na kraju smo ovu avanturu okonĉali zajedno u cilju. Meni opet jedno od najteţih 

kola, zbog vremenskih uslova, a nikako same staze koja nije teška. Moram napomenuti, da su domaćini ovaj put 

obezbedili više vode, ĉak i sitne kolaĉe, tako da ništa nije nedostajalo od okrepe. U cilju se nakon ĉišćenja od blata 

pristupilo redovima za riblju ĉorbu ili paprikaš, tako da su domaćini sve odradili pristojno, ali opet utisak je blato, blato , 

blato.  

DANILO: Najveći utisak 4. kola je blato na stazi koja generalno nije teška jer nema velikih oscilacija u nadmorskoj 

visini. Šid je na pojedinim delovima staze zbog blata bio teţak ali ga je Carska bara nadmašila višestruko. Kiša je 

prethodne noći konstatno padala i gacanje po blatu je bilo neminovno. Na sam dan trke sam kasnio na prvi start tako 

da sam startovao na odloţenom startu taman kad je kiša prestala da pada. Zbog ţelje da stignem trkaĉe koji su 

krenuli 15 minuta ranije, prvu trećinu staze sam išao malo brţe. Naravno, ovo se odrazilo u finišu trke kada mi je 

brzina primetno opala. Na kraju najteţi deo je bilo ĉišćenje i pranje 

patika i nogu dok su pojedini trkaĉi to ekspresno obavili kupanjem u 

Carskoj bari. 
 

KUPUSINA, 6. avgust, 5. kolo 

JAMANTA: Avgust mesec, oĉekivalo bi se sunce, ali opet kiša i opet 

blato. Crni oblaci dok smo išli ka Somboru, i potop na startu. Opet 

sve suprotno od prethodne godine, kada je bilo izrazito toplo. 

Naţalost staza potpuno promenjena, i to u negativnom smislu, 

dosta asfalta i njiva i puteljaka na obodima šume. Samo malo voća 

na stazi je popravilo utisak. Znam da su organizatori imali problema 

oko odrţavanja trekinga na staroj stazi, ali ova nova nije donela 

ništa posebno interesantno. Najviše pamtim druţenje i riblju ĉorbu 

posle, kada je izašlo sunce i nebo se setilo da je ipak leto. Ali to sve 

je bilo u privatnoj reţiji i nije više imalo veze sa VTL. Samo skup 

veselih trkaĉa, nakon još jedne avanture. 

DANILO: Mislio sam da je najgore što se tiĉe blata prošlo u ovoj 

sezoni, ali sam već sledeće kolo u Kupusini demantovan. Već na 

dolasku  obilan  pljusak  nije  ništa  dobro nagoveštavao.  Zbog istog 
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 smo morali stajati na putu neko vreme, jer brisaĉi na kolima nisu mogli efikasno da oĉiste staklo. Staza je bila 

oĉekivano puna blata, prosek su jedino izvlaĉili asfaltirani delovi u prvoj trećini staze. S obzirom da sam se dvoumio 

da trĉim i noćni polumaraton istog dana u Panĉevu, stazu sam prelazio veoma lagano i rezervisano u sluĉaju da se 

odluĉim na to. Na kraju sam saĉuvao dovoljno snage pa sam istog dana uveĉe laganim tempom istrĉao i polumaraton. 

Solidne dve duţine u istom danu i pozitivni utisci iz Kupusine. 
 

ĈORTANOVCI, 27. avgust, 6. kolo 

JAMANTA: Našla sam se u Ĉortanovcima prvi put posle 2013. posle neopisivih lutanja od tada, kada smo Edvard i ja 

napravili neku ultra kilometraţu, sreća ili nesreća što tada nismo imali nikakve tehnologije sa GPS-om, da se to sve 

snimi, kuda i koliko smo mi išli. Kada su ljudi mislili da trĉimo na voz i hteli da nas povezu, a mi umesto stanice sa KT1 

Ĉortanovci, došli u Bešku, gde su nam aplaudirali misleći kako smo uspeli da dotrĉimo na voz, a mi se razoĉarali jer 

niko nije ni ĉuo za treking, a kamoli KT. No to je bilo nekada, ovaj put sam krenula sa kartom i opisom u ruci, i Mitić, 

Đurika i ja smo opušteno uţivali, u suncu, pejzaţima vinograda, ukusnom groţĊu i bez lutanja sretni i zadovoljni 

završili stazu, koja jeste bila malo komplikovana, ali uz praćenje dobro napisanog opisa problema nije bilo.  

DANILO: Start velike staze je bio na Straţilovu a trkaĉi su prevezeni autobusom iz Ĉortanovaca,gde je bio cilj. 

Zanimljiva staza se spušta do obale Dunava 

obroncima Fruške Gore, prolazeći kroz šumu, 

delimiĉno naselja i vinograde. Bio je topao 

avgustovski dan, a ja sam napravio grešku trĉeći 

brţe nego što sam planirao prvu polovinu staze. 

Na kraju poslednjih 7-8 kilometara sam imao 

grĉeve u mišićima. Sreća u nesreći je da sam 

imao moralnu podršku klubskog druga iz PK 

Balkana, Dragana Grujića, koji je zalutao i 

napravio dovoljan višak kilometara omogućivši 

da ga stignem u drugoj polovini trke. Markacija je 

bila problematiĉna jer su se mnogi ţalili, a i ja 

sam na jednom mestu mogao da propustim 

kontrolnu taĉku da nisam imao pomoć već 

pomenutog prijatelja. 
 

BUKOVAC, 10. septembar, 7 kolo 

JAMANTA: Jedna od mojih omiljenih sportskih manifestacija je Bukovaĉki maraton. Drag mi je i jer ga vezujem za 

moje prve trkaĉke takmiĉarske korake. A ujedno se poklapa i sa mojim roĊendanom, pa sam od prošle godine poĉela 

da sa ekipom proslavljam roĊendan baš na Bukovcu. Plan je bio da trĉeći, peške ili biciklom odaberemo stazu, koju 

ćemo svi pribliţno u isto vreme završiti da bismo mogli zajedno da preĊemo na 

ĉašćenje i proslavu. To je tako i bilo, osim za one koji su zalutali pa su nakupili i 

40km, i propustili prvu turu osveţenja, ali briţno ih je saĉekala druga tura 

hladnih napitaka i dupla porcija kolaĉa jer su utrošili više energije, pa su brzo 

zaboravili muke. Bilo je tu još puno dragih lica, koja se uvek skupe na 

Bukovaĉkom maratonu, pa je dan bio kompletan. Moţda opet malo subjektivno, 

ali Bukovac je za ne propustiti.  

DANILO: Još jedno kolo VTL koje se dešava na Fruškoj Gori. Iako godinama 

koristim GPS sportski sat, po prvi put sam na jednoj trail trci koristio track staze 

koji sam u obliku gpx fajla prebacio na svoj Garmin 310XT. Ispostavilo se kao 

odliĉno rešenje i dobar tajming za upotrebu istog, pošto staza nije imala 

klasiĉnu markaciju već je korišćena markacija od Fruškogorskog maratona. 

Zbog toga sam par puta bio u dilemi kojom stazom krenuti kada su raskrsnice 

bile u pitanju, meĊutim uĉitan course je uspešno razrešio dileme. S obzirom na 

pozitivno iskustvo na svakom sledećem kolu VTL ali i ostalim trail trkama, 

koristio sam prednosti GPS tehnologije. Što se tiĉe staze, kao i svaka staza na 

FG, bila je izazovna. Ono što sam primetio je da, iako sam neke ljude pretekao 

na samom poĉetku, kada sam stigao na cilj proĉitao sam sa spiska da su već 

završili trku. S obzirom da nisam skretao sa staze i da sam pratio Garmin track, 

jedino logiĉno objašnjenje je da su koristili svoje dobro poznavanje Fruške Gore 

za skraćivanje staze. Sve u svemu, lep i sunĉan dan na Fruškoj Gori, solidan 

trkaĉki trening u prirodi i prijatno druţenje sa prijateljima ĉiji se broj povećava svakim narednim kolom. 
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DELIBLATSKA PEŠĈARA, 7. oktobar, 8 kolo 

JAMANTA: Ove godine staza je izmenjena i na Deliblatu, i još jednom dokazano da se i u pešĉari popriliĉno moţe 

namuĉiti i nakupiti visinske razlike. Tu se umešala i ljudska ruka, tj mašinerija, gde su bageri iskopali ogromne 

pešĉane dine, naruţili prirodu, ali i oteţali izazove trekingašima. Ni to nije moglo pokvariti utisak predivne prirode, 

bujnih i rascvetalih crvenih listova drveća ruja. Po kojima je ovo kolo i dobilo naziv “U bojama ruja”. Divan dan u 

svakom pogledu, organizacija perfektna. Mnogo vesele dece usput na stazi. Bilo je tu i borbe za pozicije, jer su mnogi 

takmiĉari poĉeli svoje kalkulacije za osvajanje plasmana na kraju takmiĉenja. Ja sam bila iznenaĊena koliko još lepota 

ima da pruţi nova staza, ali i malo razoĉarana što ne trĉim tako brzo, kao na prethodnoj ravnijoj i lakšoj, ali naravno to 

je trenutni utisak bio. Uvek mi je draţe da je staza više kroz prirodu i šumu, jer zato smo i prevalili toliki put da doĊemo 

u specijalni rezervat prirode, u kome su nam i ulaznicu naplatili, pa onda da uţivamo maksimalno u svoj prirodi koju 

nudi. Potrebno je spomenuti da je pored staze za treking, ponuĊena potpuno druga biciklistiĉka staza za mtb planinski 

biciklizam. To je bio pun pogodak, jer se trkaĉi i biciklisti nisu susretali i nije bilo problema te prirode. 

DANILO: Deliblatsku pešĉaru sam uklopio u svoj trenaţni proces kao lagani trening duţine. Oĉekivao sam ravnu 

stazu ali sam se prevario u proceni. Itekako je bilo uspona i padova. Što se tiĉe 

peska na putu, on nije bio veliki problem, jer su kiše natopile stazu. TakoĊe, 

primetni su bili tragovi mehanizacije koji su dodatno utabali pojedine delove puta. 

Tipiĉan jesenji dan nije oskudevao u ĉarima prirode, a pored jesenje ţute boje, 

primetna je bila i crvena boja ruja. Kolo je proteklo u dobroj organizaciji, a dan su 

obeleţile i gomile razdragane dece koje su bile na organizovanom izletu. 
 

FRUŠKA GORA - POPOVICA, 29. oktobar, 9 kolo 

JAMANTA: Poslednje kolo po već prohladnom danu, ali uglavnom suvom. Oni koji 

kaţu da je tu bilo puno blata, verovatno su preskoĉili Carsku baru i Kupusinu. 

Mene ovo kolo podseća na doţivljaje sa Fruškogorskog maratona, jer se treking 

staza poklapa sa stazama maratona. Tako da smo, već uigrani tandem kroz celu 

sezonu trekinga, Mitić i ja najviše evocirali doţivljaje sa Fruškogorskog ultra 

ekstremnog maratona koji smo završili ove godine. Istog dana je odrţan i jesenji 

fruškogorski maraton, na ţalost su se ove godine poklopili, i nismo mogli 

uĉestvovati i na trekingu i jesenjem maratonu, no kako stvari stoje sledeće godine 

bi obe manifestacije trebalo da se odrţe opet zasebno. Dugo smo još sedeli u 

domu na Popovici, sa dragim ljudima zakljuĉivali utiske za ovo kolo, kao i lepe 

utiske sa celokupne VojvoĊanske treking lige, koja je postala jedno ozbiljno i 

dobro organizovano takmiĉenje.  

DANILO: Poslednje kolo, ali ne i manje zanimljivo, bilo je na Popovici. Staza je 

zahtevna ali dobro poznata većini trekingaša. Išao sam vrlo lagano jer sam imao 

naporne treninge u toj nedelji. Na kraju sam bio zadovoljan, ne toliko postignutim 

vremenom, već ĉinjenicom da sam se saĉuvao za buduće izazove i planirane 

polumaratone. Bio sam zadovoljan i celokupnom sezonom i otkrićem da je VTL 

moguće uklopiti u trening. Uvek je trening lakše odraditi u prirodi i u društvu koje 

vas dodatno inspirirše. TakoĊe, druţenja posle trekinga sa starim prijateljima su 

uvek dodatni motiv za nove susrete.  
 

JUNIORI: 
1. Aleksandar Šac, “Jelenak” Panĉevo 
2. Nikola Bukva, “DR Radivoj Simonović” Sombor 
3. Strahinja Vukmanov, “Spartak” Subotica 

JUNIORKE: 
1. Maja Fabri “Spartak” Subotica 
2. Aleksandra Bukva “Dr R. Simonović” Sombor 
3. Tamara Volarov, Novi Sad 

SENIORI: 
1. Danilo Obradović, “Balkan” Beograd 
2. Boris Dašić, “Spartak” Subotica 
3. Zoltan Šokĉić, “Spartak” Subotica 

SENIORKE: 
1. Jamanta Šafranj, “Tron” Palić 
2. Biljana Isić, “Spartak” Subotica 
3. Ivana Trifunović, “Spartak” Subotica 

MLAĐI VETERANI: 
1. Marko Bojković, “Ţelezniĉar” Novi Sad 
2. Milan Vekić, “Jelenak” Panĉevo 
3. Dušan Macakanja, “Spartak” Subotica 

MLAĐE VETERANKE: 
1. Jelena Trifunović, “Spartak” Subotica 
2. Sanja Korać, “Ţelezniĉar” Novi Sad 
3. Margareta Milaković, “Ţelezniĉar” Novi Sad 

STARIJI VETERANI: 
1. Dragan Ćirić, “Ţelezniĉar” Novi Sad 
2. Aleksandar Mitić, “Jelenak” Panĉevo 
3. Zvonko Molnar, “Ţelezniĉar” Novi Sad 

STARIJE VETERANKE: 
1. Edit Trungel Mešter, “Spartak” Subotica 
2. Suzana Praštalo, “Ţelezniĉar” Novi Sad 
3. Milojka Ponoćko, “Zrenjanin” Zrenjanin  
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NAJAVA VTL SEZONE 2017. 
 

1.kolo PSD “ŢELEZNIĈAR” NOVI SAD – PODRUŢNICA ŠID, 14. 01. 2017. 

Kao i svake godine treking liga startuje u Šidu 14. januara na jugozapadnim obroncima Fruške gore po blagim 

padinama i lugovima, oko Sotskog jezera, kroz njive i vinograde i sa obilaskom dva manastira. Pored standardnog 

blata koje je u ovo doba godine teško izbeći, prelepi pogledi i raznovrsna struktura terena dovoljno privlaĉe trekingaše 

iz cele Srbije na tri staze duţine 16, 24 i 42 km. 

 

2. kolo PSD “VRŠAĈKA KULA” VRŠAC, VRŠAĆKE PLANINE, 08. 04. 2017. 

Posle tromeseĉne pauze sledi 08. aprila Vršaĉka lepotica, sa usponom na krov Vojvodine i još dva predivna vrha, uz 

predivne vidikovce na Banatsku ravnicu. Prolazak pored Vršaĉke kule sa panoramom Vršca uz vrhunski obeleţene 

staze mami ljubitelje trekinga ne samo iz Srbije. Staze od 16, 24 i 35km su zahtevne, sa dosta uspona i zavidnom 

visinskom razlikom za vojvoĊanske staze. 

 

3.kolo ŢPK “SPARTAK” SUBOTICA, SUBOTIĈKA PEŠĈARA, 14. 05. 2017. 

Treće kolo je rezervisano za Subotiĉku pešĉaru 14.maja. Ljubitelji pešĉanih staza pored zahtevnog peska uţivanje 

upotpunjuju uz predivne šumske staze koje ĉine ovaj teren raznovrsnim i zanimljivim. Duţine staza od 15, 27 i 35 km 

garantuju uzbudljivu borbu. 

 

4.kolo PSD “ŢELEZNIĈAR” NOVI SAD, POPOVICA, 28. 05. 2017. 

Kraj maja, 28. 05. organizovaće se Kup Fruške gore, na terenima Fruškogorskog maratona, tako da će svi koji 

propuste centralni dogaĊaj u aprilu imati priliku da se oprobaju na istim terenima. Staze od 17, 28 i 43km su većini 

planinara i trekingaša jako dobro poznate i nesumljivo privlaĉne. 

 

5.kolo KP “ZRENjANIN” ZRENjANIN, CARSKA BARA, 11. 06. 2017. 

Peto kolo će biti odrţano 11. juna na terenima Carske bare u prelepom rezervatu ptica. Staze okruţuju jezera, reke 

Begej i Tisu i nalaze se na zemljanim nasipima. U selu Belo Blato posetiće se etno kuća, tek toliko da se unese još 

zanimljivosti na terenima na kojima ni visoke temperature na umanjuju draţ. Duţine staza su 15, 20 i 30km. 

 

6.kolo ŢPK „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“ SOMBOR, KUPUSINA, 05. 08. 2017. 

Druga polovina godine poĉinje 05. avgusta u Kupusini u Dunavskom rezervatu sa predivnim stazama koje okruţuju 

šumsko Podunavlje, prelepo vikend naselje i raznovrsne kupusinaĉke bašte. Staze od 15, 20 i 30km dovoljno su 

atraktivne da vojvoĊanski trekingaši rado dolaze na ove terene. 

 

7. kolo PK “ŢELEZNIĈAR – INĐIJA” INĐIJA, ĈORTANOVCI, 26. 08. 2017. 

Uz Dunav stiţemo i do narednog kola u Ĉortanovcima, 26. avgusta. Dunavske ĉarolije startuju na Straţilovu za staze 

od 28 i 36km, dok staza od 16km poĉinje u Ĉortanovcima. Staze obilaze manastire Velika Remeta i Krušedol, uz 

obilje voćnjaka i vinograda, naići ćete i na lepe šumske staze i uz bogat program uţivanje je zagarantovano. 

 

8. kolo PD “VILINA VODICA” BUKOVAC, BUKOVAC, 09. 09. 2017. 

Osmo kolo je rezervisano za Bukovaĉki maraton, 9.septembra. Staze od 16, 33 i 48km garantuju pregršt uzbuĊenja i 

uţivanja uz predivne predele Fruške gore, magiĉne šumske staze i pet manastira koje vas ne mogu ostaviti 

ravnodušnim.  

 

9. kolo PD “JELENAK” PANĈEVO, DELIBLATSKA PEŠĈARA, 07. 10. 2017. 

Poslednje kolo je rezervisano za 07. oktobar i Deliblatsku pešĉaru. Duţine staza od 19, 32 i 40km obećavaju novi 

spektakl na kraju ove sezone. Deliblatska pešĉara je prava vojvoĊanska lepotica sa predivnim dinama i bojama ruja 

koji nas opĉinjavaju i neodoljivo mame ljubitelje prirode. 

 

Na kraju, dobrodošli u novu treking sezonu! 

 

Direktor VojvoĊanske treking lige 

Goran Ţigić 
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НА ПАПУКУ И КРНДИЈИ 
 

Освануо је 12.11. 2016. године. Дан када смо кренули у Славонију, на Папук и Крндију. Мини-БУС са 18 

учесника упутио се на „Мартиње“ у Кутјево.  

Вођа пута и аутор овог програма била је Магдалена Селеши, водич ПСС.  

Брзо пролазимо границу са Хрватском и ево нас на Папуку. 

Излетиште, парк природе Јанковац. Планинарски дом ХПД 

„Бршљан - Јанковац“ из Осијека. Убрзано се поздрављамо 

са домаћинима и смештамо по собама. Договарамо 

пешачење „Поучном стазом“ кроз излетиште. Тмурно је. 

Огрнути у пелерине или са кишобранима у рукама крећемо 

у обилазак. Киша која непрестано пада прелази у 

суснежицу. Стаза којом се крећемо постаје све клизавија. 

То нас није спречило да обиђемо едукативну стазу.  

Прво је овде била ловачка кућа, а потом парк природе за 

уживање. Све је то уредио испланирао и околину уредио 

гроф Јанковић који је овде, на свом имању, живео од 1840 

до 1861. године. Непосредно испред Дома налазе се два 

лепо уређена вештачка језера.  

У подножју високе стене извире Јанковачки поток. Изнад извора високо у литици налази се пећина са 

саркофагом у коме су биле мошти грофа Јанковића. Поред те налази се друга „Хајдучка пећина “, у којој после 

хајдука бораве слепи мишеви.  

„Поучном стазом“ настављамо даље кроз столетну шуму ка споменицима преминулих стаклара. Сачуван је 

споменик над хумком где је сахрањен управник Стакларе која је на Јанковцу постојала до 1820. године. 

Кружном стазом настављамо ка водопаду и планинарском дому.  

На Јанковачком потоку је после десетак метара, у своје време, Гроф направио брану и формирао језера.  Из 

језера отока после двадесетак метара преко седрене стене обрушава се водопадом Скакавац високим 35 

метара. Непосредно после водопада Јанковачки поток се улива у поток Ковачица. Поред водопада уклесане 

су у бочне стене кањона степенице које и данас сведоче о Грофовом подухвату за поколења. Стаза нас поред 

остатака хидроцентрале доводи назад до Дома. 

Полако се спуштао мрак. Магла је све гушћа. Принуђени смо да се 

повучемо у лепо уређен планинарски дом.  

Ујутро, када смо се пробудили, видели смо да је снег покрио зелену 

траву. Забелеле су се гране у крошњама стабала. Права зимска 

идила. Покрет. 

Мини БУС-ом крећемо ка Кутјеву. Снег је отежавао вожњу. После пар 

сати путовања стигли смо у центар Кутјева. На тргу тискало се 

мноштво посетилаца манифестације „Мартиње“- крштење вина. На 

тргу Грашевина постављени су столови и сервиран доручак за све 

учеснике. Ту смо се срели са планинарима који су дошли скоро из свих 

крајева бивше нам Државе. Чланови ХПД „Видим“ из Кутјева повели су 

планинаре са трга Грашевина, пут Крндије. Понуђене су две кружне 

стазе за пешачење по околним падинама. Определили смо се за стазу 

дугачку 15 км која се протезала до планинарске куће „Млака“ и назад. 

По изласку из града крећемо се кроз снежне пределе до „Млаке“. У 

пешачењу овом стазом провели смо око 5 часова. 

Непосредно по повратку на тргу је свештеник обавио чин крштења 

младог вина (Свети Мартин) по коме се и манифестација зове 

„Мартиње“. На јеловнику се нашао печени во са ражња, а из бурића се точило вино које нас је грејало. Било је 

потребно само да имате своју чашу. У забавном програму смењивали су се музички састави. Крунислав Кићо 

Слабинац био је звезда програма. 

Са нашим старим и новим познаницима договарали смо нова дружења. 

Сумрак је наговештавао скори растанак. Полако, али невољно се повлачимо са Трга уз срдачне поздраве 

пријатељима. Укрцавамо се у мини БУС и напуштамо Кутјево. Пред нама је дуг пут. У Нови Сад стижемо око 

21 час. Поздрављамо се срдачно, пуни лепих утисака. 

Душко Косјер 
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Do Nere s ljubavlju 

JEDAN DAN SA PLANINARIMA DRUŠTVA “KARPATI” IZ BELE CRKVE 
 

Pratio sam osnivanje ovog 

planinarskog društva skoro 

od samog roĊenja ideje da se 

jedno takvo društvo ljubitelja 

planinarenja i pešaĉenja u 

prirodi oformi u ovom malom, 

pitomom, gostoljubivom, 

istorijskom gradiću Bela 

Crkva. Bio sam na drugom 

kraju sveta kada sam prvi put 

saznao da se jedna ideja o 

osnivanju društva rodila – 

takva je snaga današnjeg 

elektronskog medija. Sa 

punom satisfakcijom sam 

pozdravio ĉinjenicu da je 

društvo, na kraju krajeva, postalo aktivno u svojoj okolici. Odmah sam dobio ţelju da se, jednog dana, pridruţim ovoj 

grupi entuzijasta I prepešaĉim sa njima nekoliko kilometara. Neko je negde rekao: “pazi šta poţeliš, moţe i da ti se ta 

ţelja ispuni”; e, pa neka se i ispunila. Prva nedelja ovog decembra bila je izdvojena od strane planinara “Karpata” da 

se pešaĉi od BeleCrkve, dolinom reke Nere do Stare Palanke, mesta na obali Dunava, a ja sam sad baš tu u toj Beloj.  

Jutro je osvanulo hladno, temperatura je nekih -5°C, uliĉni trotoari su mestimiĉno pokriveni ledom I mrazom I ponešto 

su klizavi, magla je do zemlje i gusta, vidljivost oko stotinak metara; ne bih baš ţeleo biti na brodu pod ovakvim, 

maglovitim uslovima. Društvo je pozvano da se sastane kod Gradskog jezera oko 9 ujutro; ja tu stiem oko 8.30 da bih 

imao priliku da se upoznam sa domaćinima na lagan i leţeran naĉin. Samo sam gost u grupi. 

Grupa se brzo povećava dolaskom, po mom zapaţanju veselih mladih lica i uskoro su svi prisutni, odisući elanom. 

Naravno, grupna fotografija je nešto što se neizbeţno mora napraviti; stojimo na ivici jezera koje se sakrilo od našeg 

pogleda paravanom guste magle. 

Uprkos hladnoći, entuzijazam je na visokom nivou I ubrzo krećemo stazom ivicom jezera, koje se samo krišom nazire 

u sivoj magli. Uskoro prolazimo pored neke kuće podalje od grada gde nas je doĉekao I ispratio jedan ĉopor vrlo 

lajavih kerova. Sada već gazimo po kolskom putu, ali je tlo tvrdo i zamrznuto. Neko je dobacio da će nam ovde biti 

“lepo” kad se budemo vraćali i kad se tlo otkravi i postane blatnjavo. 

Atmosfera u grupi je prijateljska, ţivahna, oseća se meĊusobno zadovoljstvo da smo u prirodi i da nam hladnoća i nije 

neki problem. Moţda posle prepešaĉenih 5 kilometara, ili tako nešto, stiţemo do lokalnog podruĉja gde se nalazi 

rezervat biljnog i ţivotinjskog sveta. Tu je I tabla da nas pouĉi o tome ko stanuje u ovom predelu. 

Pribliţavamo se i dolini reke Nere, gazimo po zamrznutoj travi i kao da u nekoj neposrednoj blizini ĉujemo snaţno 

ţuborenje vodenog toka. Divlje guske nam lete visoko iznad glava leteći njihovim napornim putem u toplije krajeve. 

Odjednom smo na obali, reka uţurbano teĉe prema Dunavu prolazeći kroz svoje mnogobrojne meandre, i praveći 

nove dok se granje obalnog drveća okićenog injem s poštovanjem klanja toj lepoj, ĉistoj, bistroj, jesenjskoj vodi. Kaţu 

mi ovi moji novi prijatelji da je najpopularnija i najuĉestalija riba koja se moţe pecati u reci, pa ĉak I sada pri ovim 

temperaturama – riba Klen. 

Leţerno idemo dalje prema ušću reke u Dunav kod Stare Palanke i nakon sledećih nekoliko leţernih kilometara 

stiţemo na predviĊeno mesto opredeljenja. Prizor je vrlo slikovit tu gde se dve reke sastaju – jedna mala pritoka a 

druga moćna, viševekovna sila gde zajedno grade i menjaju izgled prirode tako kako vreme prolazi. 

Osećam da smo mi samo jedna mala malenkost u poreĊenju sa iskonskom prirodom. 

Jedan sat vremena smo proveli u lokalnom restoranu radi malo sedenja i osveţenja, a onda je bilo vreme da se 

zapoĉne hod nazad u Belu Crkvu tako da bi smo tamo stigli još za dana, ako je moguće. Vratili smo se hodajući 

duţom odbrambenog nasipa koji ima za duţnost da drţi Neru u njenom koritu i zaštiti oranice od poplava kad Nera 

nabuja od sneţnih voda otopljenih u rumunskim Karpatima. 

Stigao sam kući oko 17.30 sati, baš na vreme za lepu, toplu nedeljnu supicu. Dan je bio izvanredno zadovoljavajući 

uspešnim pešaĉenjem u prirodi u društvu planinara punim entuzijazma koji imaju dobrobit ovog njihovog 

novoosnovanog društva u njihovim srcima. 

Nadam se da im se opet pridruţim uskoro sa ţeljom da ponesem neke nove uspomene u moj “drugi kraj sveta”. 

Zvonko Đaić 
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Planinarsko-rekreativna sekcija FTN-a 

Retrospektiva rada sekcije u 2016. Godini 
 

Kraj godine, oznaĉava i sumiranje rezultata i uspeha iz prethodnog perioda. Kako se bliţi kraj 2016. godine tako i 

Planinarska sekcija FTN-a sumira rezultate i uspehe ostvarene u prethodnom periodu odnosno tokom ove godine. 

Tokom ove godine Planinarska sekcija FTN-a postigla je veoma zapaţen rezultat u sklopu VojvoĊanske treking lige, 

tradicionalnih pokrajinskih akcija, kao i uspeh u visokogorstvu i planinarstvu. 

Planinarska sekcija FTN-a izvela je 35 planinarskih akcija u zemlji i inostranstvu, meĊu kojima su visokogorske 

ekspedicije, viskokogorske akcije, vojvoĊanska treking liga, republiĉke akcije i tradicionalne akcije Planinarskog 

saveza Vojvodine kao i nekoliko akcija u sopstvenoj reţiji. Ukupan broj planiranih akcija je 48, što znaĉi da 73% od 

predviĊenih akcija je izvedeno. Za nas ovo predstavlja veoma veliki uspeh s obzirom da naša sekcija postoji samo 

dvadeset meseci.  
 

Tradicionalna akcija 

Naša najposećenija akcija je 

ujedno i naša tradicionalna akcija 

„Druţenje profesora i studenata“. 

Ova akcija odrţava se jednom 

meseĉno tokom ĉitave godine. U 

mesecu oktobru odrţana je 

najmasovnija tradicionalna akcija 

sa 26 uĉesnika.  

Našu tradicionalnu akciju 

organizujemo na Fruškoj Gori i 

njenim obroncima. Tokom naših 

tradicionalnih pešaĉenja upoznali 

smo studente i profesore sa 

najvišim vrhovima Fruške Gore 

(Crveni ĉot 539m, Pavlasov ĉot 

523m, Isin ĉot 522m, Tv Toranj 

517m), pešaĉili smo kanjonom 

Dumbovaĉkog potoka dva puta tokom ove godine i tom prilikom spuštali se alpinistiĉkim uţetom niz Dumbovaĉki 

vodopad. U mesecu aprilu zajedno u sklopu 

tradicionalne akcije odrţana je proslava prvog 

roĊendana naše sekcije. 

U sklopu proslave prvog roĊendana Planinarske 

sekcije FTN-a odrţana je i planinska trka na kojoj je 

uĉestvovalo 11 trkaĉa. Duţina velike staze bila je 8 km 

a male staze 4 km. Za sve uĉesnike obezbedili smo 

startne brojeve, markiranu stazu, okrepu na stazi a na 

samom cilju podeljene su diplome svim uĉesnicima na 

stazi. 

I na Fruškogorskom maratonu naša sekcija je uzela 

uĉešće. Ove godine pod našim voĊstvom našlo se 120 

planinara i planinarki. Naša grupa pešaĉila je na šest 

razliĉitih staza od pripravniĉkog istoĉnog, pripravniĉkog 

zapadnog, pripravniĉkog juţnog, malog istoĉnog 

maratona do malog ekestremnog zapadnog maratona. 

Svi uĉesnici su bez ikakvih problema stigli na cilj i 

savladali navedene staze.  
 

Najbrojnija grupa 

Ove godine kao i prethodne godine Planinarska sekcija je najbrojnija grupa na „Noćnom planinarskom maršu“ koji 

tradicionalno organizuje Planinarsko skijaško društvo „Poštar“ iz Novog Sada. Prošle godine uĉešće na ovoj akciji 

uzelo je 28 planinara dok smo ove godine bili malo slabiji sa dvadeset i jednim uĉesnikom. Tom prilikom dobili smo 

prigodnu nagradu od Psd „Poštar“. Ova planinarska akcija je jedna od najatraktivnijih i zbog toga veliki broj uĉesnika 

upravo uĉestvuje na ovoj akciji. 
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Pored do sada navedenih akcija tu su još mnoge akcije koje su 

odrţane tokom ove 2016. godine kao što su: Pavlasov 

memorijal, Pešaĉenje prvih ljubiĉica, Dositejeve staze, Carska 

bara, Bukovaĉki maraton, Dunavske ĉarolije, U bojama ruja i sl. 
 

Slobodno penjanje 

Pored planinarskih akcija, od ove godine Planinarska sekcija 

FTN-a u saradnji sa Alpinistiĉkom sekcijom Novi Sad (Od skoro 

Alpinistiĉki odsek Novi Sad), organizuju treninge na veštaĉkoj 

steni. Pre izvoĊenja samih treninga organizovana su 

predavanja vezana za teoriju slobodnog penjanja, poznavanje 

ĉvorova i opreme, na kojima su studenti imali prilike da se 

upoznaju sa alpinizmom i slobodnim penjanjem. Treninzi se 

odvijaju ponedeljkom, sredom, petkom i subotom od 19 do 22h u Edukativnom centru u Noвom Sadu. Prva grupa 

studenata trenirala je u periodu od marta do juna. Druga grupa studenata na treninge slobodnog penjanja krenula je 

od meseca oktobra i treninzi se nastavljaju u redovnom ritmu kao što je već navedeno. Ovom prilikom se 

zahvaljujemo i Alpinistiĉkom odseku Novi Sad na uspešnoj saradnji u prethodnom periodu. Do sada je 40 studenata 

uĉestvovalo na treninzima na veštaĉkoj steni.  
 

Planinarstvo i visokogorstvo 

Tokom ove godine organizovano je nekoliko planinarskih i visokogorskih akcija u zemlji i inostranstvu. Najznaĉajnije 

visokogorske akcije su: Studentska 

Ekspedicija „Bjelasica 2016“, Kuĉke 

planine i Komovi. Pored ove dve akcije 

naši ĉlanovi popeli su brojne vrhove 

širom Balkana. Pored akcija koje smo 

organizovali, naši ĉlanovi penjali su 

sledeće vrhove: Kazbek i Elbrus u 

sklopu ekspedicije „Kavkaz 2016“, Jbal 

Tubkal 4167m u sklopu uspona na 

Veliki Atlas (najviši vrh severne Afrike). 

Tu su još: Magaro, Bobotov kuk, Debela 

peĉ i Kordeţeva glava na Julijskim 

Alpima, pet vrhova preko 2000 metara 

na Bjelasici u sklopu Studentske 

ekspedicije „Bjelasica 2016“ (Crna 

glava, Zekova glava, Troglava, 

Razvršje, Crna Lokva). TakoĊe, 

Planinarska sekcija FTN-a popela je i 

nekoliko vrhova visine do 2000 metara.  
 

VojvoĊanska treking liga 

Naš najveći uspeh u ovoj godini, pored povećanja ĉlanstva jeste uĉešće na VojvoĊanskoj treking ligi. Ove godine 

nekoliko naših ĉlanova uĉestvovalo je na takmiĉenjima u okviru vojvoĊanske treking lige i tom prilikom postignut je 

zapaţen rezultat kako u pojedinaĉnoj kategoriji tako i u kategoriji klubova. Petnaest ĉlanova Planinarske sekcije FTN-

a uzela su uĉešće u VTL sezoni 2016, a izuzetan rezultat postigli su: 

Igor Muţik – 5. mesto u seniorskoj kategoriji 

Isidora Radević – 1. mesto na maloj stazi na petom kolu VTL u Kupusini 

Jovan KinĊar – 4. mesto u juniorskoj konkurenciji 

Uglavnom su ĉlanovi sekcije uĉestvovali na jednom ili dva kola treking lige. Što se klubskog plasmana tiĉe, 

Planinarska sekcija je postigla sledeći rezultat:  

7. mesto na Prvenstvu Vojvodine (VojvoĊanske treking lige od ukupno 19 klubova) 

12 mesto na Kupu VojvoĊanske treking lige (od 61 kluba iz ĉitave Srbije) 

Ovo je jedan veoma dobar rezultat postignut, na samo dva kola ozbiljnog uĉešća. Sekcija se zahvaljuje Igoru Muţiku 

koji je uĉestvovao na 7 kola i uglavnom prelazio najduţu stazu i time doneo najviše bodova Planinarskoj sekciji. S 

obzirom da je sve više ĉlanova sekcije zainteresovano za ovo takmiĉenje, nadamo se da ćemo u narednoj godini 

ostvariti još bolji rezultat. 
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Šta za kraj reći, pored brojnih uspeha 

ostvarenih tokom ove godine. Ovo je 

najuspešnija godina Planinarsko-

rekreativne sekcije FTN-a. Iza nas je dosta 

vrhova, kilometara treking lige, ali ĉeka nas 

još mnogo napretka tokom narednih 

godina. Oĉekujemo povećanje ĉlanstva 

tokom naredne godine, bolji uspeh u 

vojvoĊanskoj treking ligi i veliki broj popetih 

vrhova tokom 2017. godine. Moram da 

skrenem paţnju da je Planinarska sekcija 

mlado udruţenje koje postoji dvadeset 

meseci, i ovakav uspeh koji je postignut 

tokom ove 2016. godine svakako je vredan 

paţnje. Zato vedro svima i vidimo se na 

planini...  

Strahinja Marjanović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrhovi preko 5000 metara Kazbek 5033 i Elbrus 5642m 

Vrhovi preko 4000 metara Jbal Tubkal 4167m 

Vrhovi preko 2000 metara Magaro 2520 m 
Bobotov kuk 2254 m 
Debela peĉ 2014 m 
Kordeţeva glava 2125 m  
Solunska glava 2540 m 
Midţor 2169m 
Vasojevićki kom 2461m 
Surdup 2184m 
Pasjak 2052m 
Štitan 2172m 
Crna Glava 2139m 
Zekova Glava 2117m 
Troglava 2072m 
Crna Lokva 2008m 
Razvršje 2033m 

Vrhovi do 2000 metara Šiljak 1565m 
Trem 1810m 
Sokolov Kamen 1523m 
Crni vrh 1097m 
Mosor 984m 
Guduriĉki vrh 641m 
Crveni ĉot 539m 
Avala 506m 
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PLANINARSKA SEKCIJA FTN-a NA NOĆNOM PANINARSKOM MARŠU 
 

Ove godine odrţan je već tradicionalni 36. noćni planinarski marš, na Fruškoj Gori. Ovu akciju organizuje Planinarsko 

društvo “Poštar” iz Novog Sada. Akcija je odrţana u subotu 5. novembra. Uveĉe smo oko 21h krenuli autobusom iz 

Novog Sada do Petrovaradina, gde je ujedno i bio start pešaĉenja. Trasa pešaĉenja bila je od okretnice autobusa 9, 

preko Vezirca, doma na Straţilovu, do Paragova i doma pod Glavicom gde je ujedno i bio cilj. Duţina trase je iznosila 

19 km. Po dolasku na Vezirac pravimo prvu kraću pauzu gde se slikamo a domaćini iz PD “Poštar” nam priĉaju o 

podizanju spomen obeleţja i bici za osloboĊenje Novog Sada.  

Odatle dalje nastavljamo prema Straţilovu. Kada smo izašli na ĉistinu iznad Bukovca saĉekala nas je kiša i jak vetar, 

ali to nas nije spreĉavalo da nastavimo dalje. Oko ponoći stiţemo u dom na Straţilovu, gde su nas doĉekali drugi 

planinari sa muzikom. U domu pravimo duţu pauzu od sat vremena, ujedno da se malo ugrejemo a domaćini vrše 

evidenciju svih uĉesnika akcije.  

Na akciji je uĉestvovalo blizu 90 planinara, od toga 21 iz Planinarsko-rekreativne sekcije FTN-a. Posle pauze sledi 

slikanje ispred doma i nastavak pešaĉenja. Pošto je kiša i dalje padala a i bilo je dosta blata, doneta je odluka da ne 

idemo na Masnu ćupu već idemo direktno preko Astala u dom pod Glavicom. Prolazimo preko ĉistine, malo kroz šumu 

i posle nekih 3 sata pešaĉenja dolazimo u dom. Tu su nas saĉekale ĉuvene teta Radine krofne, daleko poznate na 

Fruškoj Gori a i šire i ĉaj kao okrepa. Sledi dodela zahvalnica i bedţeva svim uĉesnicima. Naša sekcija kao najbrojnije 

društvo na ovoj tradicionalnoj akciji, već drugu godinu za redom, dobila je na poklon knjigu sa posvetom od domaćina. 

Puni utisaka vraćamo se ujutru prvim autobusom za Novi Sad.  

Bez obzira što nas je veći deo puta pratilo loše vreme, prvi vikend u novembru prošao je veoma uspešno sa puno 

lepih uspomena i blata na cipelama. Veoma atraktivna akcija za sve ljubitelje prirode i ove godine je okupila solidan 

broj uĉesnika. Verovatno je i najavljeno loše vreme spreĉilo pojedine da se pridruţe ovoj akciji, ali imaće prilike 

narednog novembra u isto vreme.  

Noćni Planinarski Marš na Fruškoj gori organizuje se povodom dana osloboĊenja Novog Sada u Prvom svetskom 

ratu. Godine 1980. Planinari Planinarskog društva “Poštar” dolaze na ideju o organizaciji Noćnog planinarskog marša 

na Fruškoj Gori. Tradicija od 1980-te do danas traje, menjaju se samo ljudi  koji uĉestvuju na maršu kao i planinarski 

vodiĉi koji preuzimaju na sebe odgovornost da grupu planinara i zaljubljenika u prirodu prošetaju Fruškom groom u 

ambijentu koji nije svakidašnji, sa ĉeonim lampama i uspavanim nogama. Svake godine domaćini prirede iznenaĊenja 

svim uĉesnicima Noćnog marša, bilo da su to diploma i zahvalnice, bedţevi ili nadaleko ĉuvene krofne. Onima koji 

nam se ove godine nisu pridruţili nemamo šta da kaţemo, osim pridruţite nam se naredne godine, obećavamo vam 

nezaboravnu avanturu …  

Igor Muţik  
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PUTOPIS IZ AUSTRALIJE 
 

Posmatrajući veĉernje nebo sa nekog ugodnog mesta negde u Centralnoj Australiji zapazićete grupu zvezda - 

Pleiades u konstelaciji Taurus, kako se lagano podiţu iznad veĉernjeg horizota i zadrţavaju svoj nizak luk-trajektor 

iznad tog horizonta na svom dugom noćnom putu ka zalasku, momenat pre nego što zora svane. Verovatno baš zbog 

tog niskog luka iznad horizonta posmatraĉu se ĉini da su zvezde upravo izašle iz same zemljine površine. 

Legenda o Sedam Sestara 

U prastaro doba australskih uroĊenika, mnogo hiljada godina unazad, u vreme njihovog „doba snivanja‟ – The 

Dreamtime – grupa Pleaides zvezda bile su uroĊenicima poznate kao 7 devojaka – 7 sestara. Roditelji tih devojaka su 

bili velike neprohodne planine ĉiji su vrhovi prodirali u ledene oblake i jedne hladne reke koja je izvirala u tim hladnim 

planinama. Sedam Sestara su lutale iznad zemlje, kose su njihove lepršale kao olujni oblaci na vetru, obrazi njihovi 

rumeni od sunĉevog poljupca, u oĉima im se skrivalo neţno rumenilo zore. Tako oĉaravajuća je bila njihova lepota da 

su ih sva muška bića volela ali njihova emotivna hladnoća je bila ista kao i hladnoća reke koja ih je donela na svet. 

Nikada se nisu obazirale na polomljena muška srca. Jednog dana, ĉovek zvani WURRUNAH prevarom je uhvatio dve 

od sestara i naterao ih da ţive sa njim dok su ostalih pet sestara nastavile da ţive na noćnom nebu. Kad je Wurrunah 

shvatio da je uhvatio dve ledene devojke ĉije su divne kose bile ukrašene ledenim injem bio je razoĉaran. Zato ih je 

odveo do njegove logorske vatre sa namerom da im otkravi kose - njihovu osećajnost. Kako se devojaĉka hladnoća 

topila tako je vodama gasila vatru, a devojke su samo izgubile sjaj. Devojke su bile jako tuţne na zemlji i ţelele su da 

se vrate na nebo i pridruţe svojim sestrama. U svako predveĉerje one su mogle videti svoje ostale sestre kako ih zovu 

da im se pridruţe. Jednog dana Wurrunnah im je rekao da idu u šumu i da nakupe kore od drveta za vatru. Nakon 

kratkog hodanja došle su do jednog ogromnog, visokog, zelenog bora sa koga su poĉele skidati koru. I dok su one to 

radile drvo izraste u vis do neba i omogući devojkama da pobegnu od njihovog tamniĉara.                                                                             

Baš iz ovog razloga na nebu je pet svetlih zvezdi i dve malo tamnije u grupi Pleiades. Tokom vedre zvezdane noći 

kaţe se da se moţe ĉuti pevanje Sedam Sestara kroz sazveţĊe Orion od strane onih koji ih slušaju od roĊenja 

vremena.                                                                                                                                                                                 

Za australske uroĊenike noćno zvezdano nebo je bilo udţbenik prirode, znanje koje se stiĉe u okrugu logorske vatre, 

znanje koje definiše ljudsko postojanje i ljudski put kroz ţivot prirode. 

Sad kad smo se probudili i više nismo u transu snivanja, hajde da malo prošetamo kroz Juţnu Australiju i upoznamo 

nekoliko znaĉajnih mesta. 

ADELAIDE – PETI NAJBOLJI GRAD ZA ŢIVETI NA SVETU 

Prvi korak nas vodi u glavni 

grad drţave Adelaidu i u njenu 

kulturnu zaostavštinu, tradiciju 

restoranskih usluga, sportskih 

dogaĊaja i zabavnih priredbi. 

Kombinacija kulinarstva i vina  

Adelaida je kulinarsko igralište 

sa širokom kolekcijom razliĉitih 

kuhinja na izboru. Gouger 

Street, Rundle Street i King 

William Road su mesta gde 

postoje odliĉni restorani za 

svaĉiji ukus i ovde se 

popularno moţe naći i sijaset 

domaćih recepata iz porodiĉnih 

kuvarskih kolekcija mnogih 

zemalja sveta, dok hoteli i 

restorani sluţe lokalna vina i piva iz njihovih privatnih, domaćih podruma. Leigh Street, Peel Streeti Ebenezer Place su 

male ulice sa vrlo popularnim barovima skrivenim u suterenima i neobeleţenim prolazima da bi se naznaĉila 

pojedinaĉna jedinstvenost lokala. Sluţe se butik vina, ljuta pića i kokteli, a za avanturiste i nešto specijalno. 

Grad Festivala. U januaru, februaru i martu, kad su noći najkraće i najtoplije Adelaida prelazi u najveću brzinu – tako 

reći bukvalno. Tokom ovih meseci grad je domaćin meĊunarodne auto trke 8-cilindraša Clipsal500 na gradskoj 

periferiji, zatim sledi Fringe Festival koji sadrţi umetniĉki festival meĊunarodnog slikarstva, vajarstva, pozorišta, uliĉnih 

umetnosti i drugih, a da ne bi zaostao uskoro nadolazi i muziĉki festival pod imenom  WOM Adelaide gde se moţe 

pratiti svaki ţanr muzike. Festivalsko raspoloţenje se nastavlja sa Cabaret Festivalom, Guitar Festivalom i O Zasia 

(umetnost Azije). Ako od svih ovih festivala još ne budemo umorni moţemo nastaviti sa Feast Festivalom – festivalom 
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 kulinarstva, a na vrh toga svega doĊe meĊunarodna drumska biciklistiĉka trka Tour Down Under koja proĊe kroz veći 

deo okoline Adelaide. Taman kad se sve ovo završi onda zapoĉne sezona australskog fudbala koji se igra jajastom 

loptom, sliĉno kao u ragbiju, a ne bi trebalo da izostavim ni kriket. Zabave na pretek. 

Sunce i Surfing  Nakon svega 12 kilometara od centra grada nalazite se na obali mora sa pešĉanim plaţama koje se 

pruţaju severno i juţno od North Haven do Cape Jervis u neprekidnoj duţini od nekih 100 kilometara. Mogućnosti za 

osveţenje pićem i hranom uzduţ ove razdaljine su nebrojene nudeći raznorazne specijalitete, pa ĉak i po 

internacionalnom ukusu – evropskom, azijskom, ameriĉkim i drugim. 

Vinski Centar Adelaide region je jedan od 9 vinskih centara sveta internacionalno priznat po kavalitetu svog produkta. 

U široj okolini postoje 18 svetski priznatih vinskih regiona sa preko 200 izvanrednih podruma i to u samo jednoj kratkoj 

jednodnevnoj voţnji u bilo kom pravcu da krenete da bi ste posetili okolna brda i vinske doline. 

Barossa Valley – vinski centar Australije. Ne treba vam ni mapa da bi ste pronašli ovo mesto, jednostavno se uputite 

prema severu vozeći uzduţ North Road. Kad stignete naći ćete mnogobrojna mesta za odmor, prenoćiste i 

mnogobrojne vinske podrume u sred-sredine vinograda, a sa vinom neizbeţno ide i gurmanska kuhinja koja, u ovom 

sluĉaju, neće izostajati. Šta znate, moţda ovde pronaĊete i svoju novu najbolju kapljicu. Zbog „mediteranske klime‟ – 

topla leta blage zime, ovdašnji Cabernet i Siraz su nepobedivi. 

Adelaide Hills – Mount Lofty Ranges. Najbolje 

je rezervisati jedan ceo dan za posetu 

atrakcijama u okolnim brdima. Vozeći kroz 

olistale šume eukaliptusa moţete se zaustaviti 

u gradićima Aldgate, Stirling, Oakbank, 

Birdwood, Bridgewater, Crafers, Handorf kao I 

još mnogim drugim u neposrednoj blizini. U 

svakom od ovih mesta mogu se naći restorani 

sa ukusnim jelima u ponudi i odliĉnim vinima iz 

obliţnjih vinara kojim regija obiluje. Usputna 

priroda je jako atraktivna i obiluje biljnim i 

ţivotinjskim svetom. Mnogobrojne pešaĉke 

staze su dostupne uzduţ i popreko celog 

regiona da bi se uţivalo u najlepšim pogledima na prirodu.                                                                                                        

Iz brda kroz centar grada do mora – ima li nešto lepše? 

Sad kad smo se najeli, napili i razveselili vreme je za pešaćenje. 

Hodamo York Peninsula (poluostrvo). Nadam se da moţete za 

momenat zanemariti reĉ „hodamo‟ u gornjem podnaslovu zato 

što postoji i nova 500 kilometara „Vozimo bicikl po York 

Peninsula‟ putanja. U januaru i februaru pejsaţi i pogledi bilo gde 

po poluostrvu su fantastiĉni 

Pešaĉenje se moţe zapoĉeti u gradu Port Wakefield i produţiti 

do malih gradova Port Clinton, Ardrossan, Port Vincent, 

Stansbury, Edithburgh, a zatim put sledi kroz stopalo (poluostrvo 

lici na Italiju) do Marion Bay i Innes National Park, nastavljajući 

do Corny 

Point, Point Turton, Port Victorija i završiti u istorijskom gradu 

Moonta gde je nekad bio rudnik bakra. A moţe i u suprotnom 

smeru. 

Ovo je trail za avanturiste gde se kvalitet puta menja ĉesto, od 

tvrde površine do mekane, što izaziva promene u brzini 

kretanja uprkos ravniĉarskom predelu. Dune su uglavnom 

pešĉane ali su uprkos toga pogodne i za voţnju biciklom. 

Hodajuci od Cape Elizabeth prema Balgowan dobija se osećaj 

da se nalazimo u nekoj izolaciji dok prolazimo pored slanih 

plitkih bara. Put je dosta sabijen kad se prolazi pored Point 

Pearce Aboriginal Land rezervata. Mestimiĉno, mrmoti i zeĉevi 

su već poceli da kopaju svoje jazbine duţinom puta koji vodi u 

Port Viktorija. Vrhovi stenovite obale izmeĊu Edithburgh i 

Stansbury pruţaju velelepne poglede prema morskoj puĉini. 
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Na distanciod 1.5 kilometar izmeĊu Rogues Point i Pine Pointput se 

ustvari gubi i mora se preskoĉiti jedna ziĉana ograda i to sa paţnjom 

da se ne nagazi na trnje. 

Putanja se moze preći i biciklom za oko 3 dana, ali je bolje potrošiti 4 

– 5 dana, ako je finansijska ekonomija u pitanju, noseći sve što je 

potrebno sa sobom, umesto samo kredit karte. Leti je dobro poneti 

zalihe vode iako se flaše mogu dopuniti u „Walk the York‟ skloništima 

koji su rasporeĊeni na svakoj deonici puta. Putokazi su dosta ĉesti i 

dovoljno informativni. Preporušljivo je dodeliti vreme za 

fotografisanje, a moţda i za jednu igru golfa. Port Vinsent daje priliku 

da se iznajme kajaci, surfbord, oprema za gnjuranje i pecanje. 

Postoje široke mogućnosti za akomodaciju, od kabina na najam do 

prenoćišta na farmama, sobama sa doruĉkom, karavan parkovima 

kao i mestima za kampovanje u sopstvenim šatorima. 

Kangaroo Island, treće najveće ostrvo 

Australije. Idemo na prekomorsko 

putovanje – bar mi tako ovde kaţemo 

kad idemo na K.I.                                                                

Što više plovimo dalje od glavne obale 

sve više imamo osećaj da tamo 

ostavljamo probleme i da oni više nisu 

vaţni. Skoro je nemoguće ne otpustiti 

ţivce kad stignemo u Penneshaw jer se 

osećamo kao da smo stigli u neki drugi 

svet, svet gostoprimljivosti, dobrih ţelja i 

još boljih kulinarskih ponuda od strane 

svih 4500 ţitelja ovog ostrva, poĉevši od jednog 

najboljeg i najukusnijeg, nadaleko ĉuvenog 

pĉelinjeg meda proizvedenog od takve vrste 

pĉela koje ţive samo na ovom ostrvu, dok druge 

vrste pĉela ovde nisu dozvoljene. 

Druge ekonomske grane su proizvodnja 

pšenice, vune, distilacija eukaliptusovog ulja, 

šumarstvo, a tome se moţe dodati i gajenje 

ostriga u nedirnuto ĉistoj vodi okolnog mora. 

Rano jutarnji ulov ostriga će se vec nalaziti  na 

trpezi baš za ruĉak tog istog dana – ne moţe 

biti sveţije. Morsko priobalje je bogato 

raznovrsnim ribama a naroĉito jastozima tako 

da izvesni John Marron gaji i obliţnji vinograd da bi napravio jednu odliĉnu kombinaciju – morski rakovi i vino. Malo 

dalje se moţe naći vrlo ukusno ovĉije mleko proizvedeno na farmi Justina Hormana. Što se tiĉe fiziĉkih aktivnosti  - 

izuzimajući obilne ruĉkove i reke vina – moţete se uputiti na voţnju automobilom oko celog ostrva, pa i uzduţ i 

popreko; biciklom, provodeći u prirodi nekoliko dana na zalivenim i ne zalivenim putevima koristeći usputne farme i 

druge objekte za prenoćiste. Dnevne ture za pešaĉenje su izvanredno zadovoljavajuće zbog bogatog biljnog i 

ţivotinjskog sveta – mali medvedi Koale su svugde oko vas, dok duţina morske obale pruţa nezaboravne poglede. 

Na ostrvo se moţe doći trajektom SEA LINK koji prenosi i automobile; polazi se sa najjuţnije taĉke poluostrva 

FLEURIO PENINSULA koja se zove Cape Jervis, preplovi se Backstairs Passage da bi završio liniju u gradu 

Penneshaw. Odatle se moţe odlaziti u svim pravcima po ţelji. Prekomorski prelaz je 16 kilometara dug i plovidba traje 

oko 45 minuta u zavisnosti od vremenskih prilika – ovde su mogući jaki vetrovi s vremena na vreme. 

Jedan mladić je došao iz Engleske u Australiju da poseti svog dedu koji je ţiveo na farmi negde daleko od grada. 

Jednog dana njih dvojica su obilazili farmu vozeći terenac i prolazili su kroz šumu. Na jednom mestu neko veliko drvo 

je palo preko puta i zatvorilo prolaz. Deda mirno zaobiĊe oko drveta i nastavi da vozi. U sledećem momentu unuk se 

poĉeo smejati na sav glas. Pita njega deda šta mu je smešno, a unuk odgovori: “mi u Engleskoj, ako drvo padne na 

put,mi premestimo drvo, a vi ovde u Australiji premestite put.” 

Takva je ovo zemlja. 

Zvonko Đaić 
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Излет до Старе планине (Видлич и Висок) 

 

Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ са Истраживачком станицом  Јелашница  реализовало је излет на 

Старој планини дана 28. 06. 2016. са Гимназијом Светозар Марковић из Ниша (укупно 123. учесника, ученици и 

професори из гимназије и средњих школа.   

По програму излета упознали смо : Сићевачку клисуру, у Пироту ( тврђаву – Момчилов град), Басарски камен 

(део Видлича, Планинарски дом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

и скијашке терене), у селу Рсовци (манастир Св. Илија, црква у пећини Св. Петра и Павла (фреска Исуса 

Младенца,  монашке пећине - келије и монашко гробље - река Височица је поткопала и открила исто), у селу 

Височка Ржана (Ржански манастир Св. Богородице, куће и кровови озидани од камена и плоча и трагове 

праисторије – медузе и морске пужеве) и код села Славиње – Росомачку клисуру (улазни живописни део 

Ждрела). На крају смо обишли извор Врело (део Висока, највећи крашки извор источне Србије, близу ушћа 

Дојкиначке и Јеловичке реке).  

Чланови Истраживачке станице Данило и Љубисав одржали су предавање „О лековитом и јестивом биљу 

Старе планине“ и пружили информације о свим предвиђеним дестинацијама.  

                                

Љубисав Стојановић 

професор географ.,18206 Јелашница 

телеф. 060 4649 125 и 064 99-08-307 

etnotragjelas@mts.rs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

https://sites.google.com/site/istrazivackastanicajelasnica/  

Страница на Facebook - Истраживачка станица Јелашница  
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40 ГОДИНА ПСК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ КРАЉЕВО 
 

Планинарско-смучарски клуб „Железничар“ из Краљева је у 2016. години прославио велики јубилеј, 40 година 

постојања. На прослави, на Гочу, сумирани су резултати, евоциране су успомене на осниваче клуба и на саме 

почетке рада још далеке 1976. године.  

Од тада до данас ПСК „ Железничар“ је постигао многе резултате.  Чланови клуба су освојили многе врхове, 

како у Србији, тако и у свету.  Препешачени су многи километри, склопљена су многа пријатељства, на 

локалним, традиционалним и републичким акцијама, као и на међународним експедицијама. 

ПСК „Железничар“ из Краљева је обележио и одржава преко 15 стаза у дужини од 450 километара. Посебно је 

значајна „Голијска трансверзала“ у дужини од 130 километара, која почиње од манастира Жиче, преко 

Студенице и иде све до Дуге Пољане. Само до 1. септембра  2016. године, чланови ПСК „Железничар“ су 

учествовали у 125 акција, са бројем учешћа од 2184 учесника укупно, а пређено је 1863 километра.  ПСК 

„Железничар“ је 2016. године организовао републичку акцију Рудно-Радочело. Осим ове, као и мноштва 

локалних акција, значајне су и следеће: Олимп, Кораб, Проклетије, Дурмитор, Елбрус, Казбек, Атлас, 

Гринтовец, Комови, Мусала. 

Но, оно на шта су највише поносни у „Железничару“ из Краљева то је веома велики број чланова који се 

свакодневно прикључује клубу. Осим рекреативаца, љубитеља природе и пешачења ту су и успешни млади 

људи који се на веома организован начин баве планинарским спортом. О томе говоре постигнути резултати и 

освојени врхови. Посебан значај даје се раду са најмлађима који у клубу стичу прва знања о планинарењу, 

животу у природи као и очувању исте, па тако да ПСК „Железничар“ сарађује са основним, средњим школама 

и са еколошким удружењима. 

Важно је истаћи, да ПСК „Железничар“ много ради на едукацији и јачању водичке службе, као и на 

означавању, обележавању и одржавању стаза и сигнализације, како планинарске тако и туристичке . 

Сви ови резултати и прегалаштво препознати су од града Краљева, тако да је поводом дана града, 

Краљевдана, Скупштина града Краљева донела одлуку да Планинарско-смучарском клубу „Железничар“ из 

Краљева, додели највише признање „Диплому заслужне организације града Краљева“ за 2016. годину, за 

допринос планинарском спорту и развоју туризма. Председнику ПСК „Железничар“ Драгану Гигу Јовановићу, 

на прослави дана града, диплому су уручили градоначелник града др. Предраг Терзић и председник 

скупштине града Краљева Ненад Марковић. 

Миран Гољовић 
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VRANJSKI PLANINARI PROSLAVILI PRVU DECENIJU 
 
Izloţbom planinarskih fotografija, dodelom priznanja 
najaktivnijim ĉlanovima i promocijom knjige Dragane Rajlblović 
Moj Everest – san i java, Planinarski klub Ţelezniĉar 2006. 
Vranje je obeleţio deceniju od osnivanja i uspešnog rada. 
U maloj sali Galerije Narodnog muzeja u Vranju otvorena je 
izloţba planinarskih fotografija pod nazivom “Naša prva 
desetica”. Izloţbu su otvorili predsednik kluba SrĊan Stošić i 
Dragana Rajblović, prva ţena iz Srbije koja je popela krov sveta 
na Himalajima Mont Everest. Na ovom prostoru izloţeno je 220 
fotografija ĉlanova Planinarskog kluba “Ţelezniĉar 2006.” Vranje 
sa njihovih izleta, pohoda i ekspedicija tokom minulih 10 godina. 
Postavka obuhvata uspone na vrhove Srbije, Evrope i sveta, 
izmeĊu ostalih i najveće uspehe poput krova Evrope Elbrusa na 
Kavkazu, Mon Blana i drugih alpskih visova, Kilimandţara i 
Atlasa u Afici, Himalaja i najviše kote Severne Evrope Nortkapa 
u Novreškoj, Damavanda u Iranu i Ararata u Turskoj. TakoĊe, 
fotografije svedoĉe o radovima na ureĊenju Evropskog 
pešaĉkog puta E7, projektima “KazanĊol” i “Borino brdo”, 
pomoći starim meštanima u zavejanim selima i deci siromašnih 
porodica, kao i o saradnji sa Planinarskim savezom Srbije, 
planinarima susedne Bugarske i Makedonije, sa gradom Vranje 
i 4. brigadom Vojske Srbije. 
Okom kamere ostale su ovekoveĉene i lepote prirode i 
znamenitosti sa brojnih putovanja. Videćete i fotografije sa 
planinarskih trka, ali i sa bajk tura ĉlanova biciklistiĉke sekcije 
PK “Ţelezniĉar 2006.” Vranje. Time je obeleţena prva decenija 
od osnivanja i rada jednog od najaktivnijih i najuspešnijih 
planinarskih klubova. 
Na koktelu u prostorijama kluba uruĉena su priznanja, za najaktivnijeg planinara u 2016. proglašena je Stana 
Stanojković, a za najktivnijeg biciklistu Branko Popović. Priznanja je uruĉio predsednik kluba SrĊan Stošić. 
Nakon toga odrţana je promocija knjige Dragane Rajblović "Moj Everest - san i java" i tribina u Gimnaziji "Bora 
Stanković". Dragana Rajblović je prva ţena i za sada jedina iz Srbije koja se 2007. godine popela na najviši vrh sveta 
– Mt.Everest (8850 m) na Himalajima. Kategorisana za Zasluţnog sportistu. Pored Everesta popela se i na druge 
vrhove sveta. 

Srboljub Nikolić 
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PEĆINA RISOVAĈA 
 

Pećina Risovaĉa nalazi se u AranĊelovcu, na samom obodu gradskog jezgra, pored puta prema Topoli. Razvijena je u 
brdu Risovaĉa, sa desne strane toka Kubršnice. Risovaĉa je kratak, prost, vijugav i slabo razgranatpećinski kanal koji 
završava dvoranom. 

 

Garmin X Y Z 

4906469 7467119 242 

 
Ulaz u pećinu nalazi se na apsolutnoj visini od 230 m, odnosno 16 mod korita reke Kubršnice. U Risovaĉi se moţe 
izdvojiti nekoliko morfoloških celina: Arheološki kanal (sa Svodom, Kapijom, Ognjištem i Iskopom), Kanal faune 
ledenog doba, Optimistiĉka dvorana, Kaskadni kanal, Ćilibarska soba, Dvorana risovaĉkog ĉoveka, Vesnina soba i 
Sneţna koralna dvorana. Pećina je razvijena u kreĉnjacima starosti donje krede. Ukupna duţina kanala Risovaĉe 
iznosi 167,5m, zajedno sa ranijim ulaznim kanalom duţina je 187 m, a duţina glavnog pravca kanala iznosi 135 m. 
Osnovna vrednost Risovaĉe su paleontološki i arheološki ostaci koji ukazuju da je u njoj tokom pleistocena 
ţivelabogata sisarska fauna, a kasnije i paleolitska ljudska zajednica. OdreĊeno je 20 vrsta sisara, a najznaĉajniji su 
pećinski lav, pećinski medved, hijena, mamut, bizon, jelen, nosorog i drugi. Oko 2/3 pronaĊenih ostataka pripada 
pećinskom medvedu. Po karakteristiĉnom risu pećina je i dobila ime - Risovaĉa. Kasnije je pećinu naseljavala 
zajednica tzv. risovaĉkog ĉoveka, koji je savremenik krapinskog ĉoveka, odnosno neandertalaca. 
Otvorena je 19. septembra 1987. godinena Dan 
osloboĊenja AranĊelovca, kao „Arheološko nalazište 
paleolitske starosti – Pećina Risovaĉa“. UreĊena je 
po projektu R. Lazarevića iz 1983. Najpre je 
iskopana velika koliĉina klastiĉnog materijala u 
kome su bili deponovani paleontološki i arheološki 
ostaci. Zatim je betonirana staza celom duţinom 
glavnog pravca pećine. Rasveta je realizovana 
fluoroescentnim i ţivinim izvorima u dva sektora. 
Ulaz je zazidan kamenim zidom u koji su ugraĊena 
metalna vrata. Ispred ulaza je napravljena 
biletarnica od kamena. Da bi se doĉaralaarheološka 
i paleontološka vrednost pećine izraĊene su 
skulpture porodice risovaĉkog ĉoveka (4 figure) i 
karakteristiĉnih predstavnika faune – medved i lav. 
Projekat ureĊenja je još predviĊao probijanje 55 m 
tunela kojim bi se izlazilo iz Dvorane risovaĉkog 
ĉoveka napolje. To srećom nije realizovano. 
Risovaĉa je dvostruko zaštićena, kao kulturno dobro 
1953. godine i kao prirodno dobro 1954. godine. 
Godine 1983. zaštićena je kao kulturno dobro od 
velikog znaĉaja. Nakon revizije 1993. godine 
ponovo je zaštićena Uredbom Vlade RS iz 1995. 
kao spomenik prirode i prirodno dobro od izuzetnog 
znaĉaja– prirodno dobro I kategorije. Prostorni okvir 
zaštite iznosi 15,17 ha.Upravljaĉ i korisnik pećine je 
Narodni muzej iz AranĊelovca.  

Posebnosti Risovaĉe su: 
- najkraća TPS;  
- turistiĉka pećina u urbanom (gradskom) podruĉju; 
- istovremeno spomenik prirode i spomenik kulture; 
- prisustvo aragonitskog nakita; 
- pećina se nalazi na strukturnoj jedinici Vardarska zona nekarakteristiĉnoj za razvoj karstnog procesa i speleoloških 

objekata; 
- turistiĉka pećina najbliţa Beogradu, a bogami i Kragujevcu. 

Vlada mišljenje da je pećina otkrivena prilikom eksploatacija kamena 1950. godine, mada meštani tvrde da im je bila 
poznata od ranije. Eksploatacija kamena nanela je velike štete pećini pa je 1953. godine zabranjena. Godine 1953. 
poĉela su prva arheološka istraţivanja kojima je rukovodio naš poznati arheolog B. Gavela. Godine 1975.poĉinju i 
speleološka istraţivanja R. Lazarevića sa speleološkom grupom Društva istraţivaĉa iz Valjeva, koja se nastavljaju 
1977. i 1978. godine. Radovi na ureĊenju su praktiĉno poĉeli 1981. godine. 
Upravljaĉ i organizator turistiĉkih poseta, Narodni muzej iz AranĊelovca ima stalnu vodiĉku sluţbu od3 vodiĉa. Od 
2003. godine aktivna je ĉuvarska sluţba 24 sata dnevno. Po posećenosti Risovaĉa je dugo bila druga najposećenija 
turistiĉke pećina u Srbiji, odmah posle Resavske o kojoj je pisano u „Putniku“ br. 94. Nakon otvaranja Stpića pećine 
2010. godine, o kojoj je pisano u „Putniku“ br. 96, Risovaĉa je treća turistiĉka pećina Srbije po posećenosti.Proseĉna 
godišnja posećenost za period 2005.-2015. iznosi 17036 posetilaca. 
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Muzej uz posetu Risovaĉi ne 
nudi ugostiteljske i druge 
sadrţaje. Na biletarnici se 
nudipristojna ponuda 
suvenira. Za Risovaĉu 
postoje i brošure: „Risovaĉa“ 
autora R. Lazarevića, koja je 
doţivela dva izdanja (1987. i 
2004.), „Paleolit Srbije“, 
autora B. Gavele (1988) i 
„Risovaĉa“, izdanje muzeja. 
Tu je, ne u direktnoj vezi sa 
pećinom, i „Mala knjiga o 
muzeju“, izdanje muzeja. 
Upravljaĉ po prirodi posla i 
lokaciji, uz obilazak Risovaĉe, 
nudi i obilazak Narodnog 
muzeja u AranĊelovcu, koji se 
nalazi na sasvim drugom 
kraju grada, zatim obilazak 
parka „Bukoviĉka banja“, a 
ranije i „Starog zdanja“. 
Ranije se u okviru ovog 
programa obilazio pogon punionice mineralne vode „Knjaz Miloš“. Obilazak znamenitosti AranĊelovca je jedno vreme 
bio prateća ponuda pri obilasku tada vrlo popularnih turistiĉkih lokaliteta Oplenca i Topole. 
Posle obilnih padavina proleća 2006. godine došlo je do odrona stenskog materijala u Dvorani risovaĉkog ĉoveka. 
Nakon sanacije i ispitivanja stabilnosti izvedeno je kompletno preureĊenje pećine. Aktivnosti oko preureĊenja i druge 
upravljaĉke aktivnosti predstavljajudobar primer predanaog i odgovornog upravljanja turistiĉkom pećinom. 
U neposrednoj blizini Risovaĉe, odnosno AranĊelovca, nalaze se niţi magmatski planinski masivi Venĉaca 658 mi, 
nešto popularnije Bukulje 696 m. Tako se obilazak ovog znamenitog kulturnog i prirodnog spomenika moţe 
kombinovati sa „osvajanjem“ ovih vrhova, što je i topla preporuka autora da se u  hladne i kratke zimske dana unese 
malo vedrine.  

Milorad Kliĉković 
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ПРЕДРАГ ЗАТЕЗАЛО - ПРОМОТЕР МОДЕРНОГ ОРИЈЕНТИРИНГА 
 

У среду 19.10,2016 поново се обрео, дошавши из Новог Зеланда, у 

просторијама свога матичног клуба  ОАК“ Нови Сад“ у Дунавском парку, 

Предраг Затезало , промотер модерног оријентиринга код нас. Такмичарску 

каријеру је започео 1969 као члан ПД „Академик“ заједно са Фрањом 

Пекановић, са којим је предходно  постизао значајне резултате као 

средњепругаш у АК „Војводина“-а  да би уз обуку ,тада већ прекаљеног 

оријентирца,Ђорђа Вуковића, брзо дошао у сам такмичарски врх овога 

спорта, тада званог планинарска оријентација . Исте године ће се у 

Бугарској и Мађарској упознати са „нордијском формом“(појединачном) 

оријентације, да би већ 1971 године „угостио“ шведске такмичаре 

предвођене ПО Бенгстоном на Стражилову и организовао прво појединачно 

такмичење код нас. Наредне године са Фрањом и Ђорђетом, обрео  се на 

изворишту овога спорта , у Шведској, на највећем такмичењу на свету- О 

Рингену. Од 1973 године се прикључује обновљеном раду 

ПСД“Стражилово“, и сав свој труд ,огромно знање,прецизност и 

систематичност у раду, уложиће у  стварање појединачног оријентиринга, 

какав је заступљен у Европи и Свету, најпре као председник Комисије за 

оријентацију ПССВ а касније и ПСЈ. Иако ПСЈ још није био члан ИОФ-а, Затезало ће бити наш први 

представник на десетом конгресу Светске федерације за оријентиринг и 11.јула 1980 године одржати 

поздравни говор следеће садржине: 

“Господине председниче, госпође и господо делегати, 

Желим, пре свега, да изразим своје 

задовољство и захвалност што ми је 

предстванику Планинарског савеза 

Југославије омогућено да у својству 

посматрача присуствујем десетом 

конгресу ИОФ-а. 

Дозволите ми да се са пар речи 

осврнем на данашњи развојни пут 

оријентационог спорта у мојој земљи, 

где се данас преко 90% 

оријентациони такмичења организује 

у оквиру Планинарског савеза 

Југославије, преко комисије за 

оријентацију којом сам руководио 

задње четири године. 

Оријентациона такмичења према 

правила ИОФ  бележе код нас у 

задњих пет-шест година крупан напредак. Иако екипна оријентациона такмичења са ношењем планинарске 

опреме егзистирају у Југославији већ више од 30 година, тек 1964 године, после посете једне групе планинара 

оријентациста из републике Хрватске Данској, долази до организовања првих такмичења по угледу на ИОФ у 

околини града Загреба. 1969 и 1970 године такмичара града Новога Сада из североисточног дела Југославије 

(покрајина Војводина) посећује Бугарску. Након неколико наших одлзака у мађарску, скандинавски оријентирци 

1971 посећују нови Сад. На челу групе се налазио познати „амбасадор“ оријентационог спорта П.О. Бенгстон.  

Прекретницу и нов импулс у даљем развоју чини неколико  одлазака наших такмичара у Скандинавију-

постојбину оријентационог спорта и то на највеће светско такмичење „О-Ринген“. 

1974 године код нас стартује експеримнетална, незванична, оријентацуона лига од 3 такмичења, чији се број 

пење на 25 у 1979, и 40 колико се планира за ову 1980 годину. У задње две године се организује први 

званични међудржавни сусрети између Штајерске и републике Србије. Данас се већ можемо похвалити да нам 

је успело да организујемо и „ЈАСА Дунавски куп“, такмичење са 1050 учесника. 

Ове године аутобус југословенских такмичара одлази на „Алпен куп“ у Аустрију, а репрезнтација Југославије 

ће наступити ина Балканијади у Румунији. Крајем године посетиће нас у Загребу велика група скандинавских 

такмичара са П.О.Бенгстоном на челу, а ми ћемо том приликом  организовати пријатељски сусрет наших 

република и гостију. 
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Данас располажемо са више вишебојних и једнобојних карата за такмичење према нормама ИОФ, а сваким 

даном их је све више. 

Надам се да ћу овде имати прилику за корисну размену мишљења и договоре о евентуаланим будућим 

контактима између  Југославије и земаља чланица ИОФ. 

На крају, изражавам уверење да ће десети Конгрес ИОФ протећи успешно и да ће донети низ плодних и 

корисних одлука. 

 Хвала“. 

Затезало је најпре разговарао са председником ИОФ Ласе Хајдеманом из Финске где је након кратког 

упознавања са оријентационим такмичењима код нас поставио неколико питања од којих је најважније било:“ 

које услове треба да испуни Југославија да постане члан ИОФ и коју врсту помоћи можемо добити у 

садашњем тренутку када нисмо чланове те организације“.  

Председник је изразио задовољство што један посматрач из пријатељске Југославије, где је посебно нагласио 

финско-југословенску сарадњу, присуствује Конгресу. По питању учлањења у ИОФ нагласио је да сходно 

Статуту ИОФ организација која жели да постане члан мора испуњавати услове да организује оријентациона 

такмичења доступна свим грађанима земље. ИОФ не поставља никакве услове у погледу већ постојећег 

система екипних такмичења али је битно да међународна такмичења морају бити према јединственим 

правилима ИОФ. Други услов је да организација која жели у ИОФ мора да представља читаву територију 

Југославије, наводећи пример да у ИОФ нису могли да уђу савези Енглеске, Велса и Шкотске, него само савез 

Велике Британије. Као чланови ИОФ можемо, осим права да учествујемо на светским првенствима, рачунати и 

на већу стручну помоћ, као и на Календар ИОФ 

где бисмо са 2-3 велика међународна 

такмичења у Југославији сигурно обезбедили 

велики одзив светских такмичара. Врло 

занимљив је био и председником предлог да се 

у оквиру Зимских олимпијских игара у Сарајеву 

1984г. организује и једно пропагандно скијашко 

оријентационо такмичења. И на крају је изразио 

наду даће на наредном Конгресу ИОФ ,1982г, 

имати задовољство да предложи  Југославију 

(односно ПСЈ) да се прими као пуноправни 

члан. 

И разговори које је касније, Затезало водио са 

осталим делегацијама и члановима комисија, су 

вредни пажње па ћемо издвојити  суштину оних најзанимљивијих. Данци су се сетили првог доласка 

загребачких оријентираца и спремни су опет да понуде стручну помоћ док су финци позвали групу од 6-8 људи 

на семинар и такмичење у Финској. Колики је визионар био  Затезало говори и податак да је у разговору са 

делегацијом  Мађарске већ започео разговоре о наступу наше репрезентације на Светском првенству 1983, за 

које су већ урађене карте и конципиране стазе. Ради боље припреме, мађари су предложили спорстку 

размену, која већ постојиу другим спортовима, између жупаније Чонград и САП Војводине.  Од Бугарске 

делегације стигао је предлог да се наредна балканијада одржи у Бугарској а 1982 у Југославији, нагласивши 

да су они са својих 200 клубова аутомни у оквиру Бугарског Туристичког Савеза. 

Председник АПК комисије је изразио наду да ће се 9.новембра организовати добра трка у Загребу а за 

наредну годину предложио стручан састанак , септембра месеца (уочи Светског првенства у Швајцарској) 

такође у Загребу а да током наредне  године инструктори ИОФ одрже у Војводини стручан курс о организацији 

великих оријентационих такмичења. 

Врло конструктиван предлог је стигао и од представника Аустрије који је предложио наставак сарадње кроз 

размену такмичара на Дунавском купу у Југославији и Алпен купу у Аустрији. Предложено је посебно 

бодовање градских репрезентација (што ће убрзо реализовати кроз двомече Клагенфурт – Нови Сад 

примедба аутора). Италијани су позвали пет наших представника на курс из прављења карата који ће ИОф 

1981 године одржати у Трентину. 

 Конгрес је закључио да се посебна пажња у наредном перидоу посвети обуци  кадрова путем штампања 

материјала, семинара и инструктаже и то у следећем: 

- Реамбулацији и цртању специјалних карата за такмичење 

- Трасирању стаза 

- Специфичном раду са почетницима, рекреативцима и најмлађима 

- Организацији такмичења 
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Слободне тренутке између заседања или у оном периоду пред спавање , када је још увек због летњег периода 

и близина севера, видљивост одлична, уз лагано трчкарање уживао  је да се на полигону где је постављено 40 

контролних тачака на новој карти 1:15000, „незаборави оријентација“. По завршетку Конгреса, традиционално 

је одржано такмичење, на непознатим теренима удаљеним 15 км од конгресног центра. Затезало је у своме 

дневнику записао:“постављене су биле три стазе и то кртака око 3км, средња 6км и дужа од 9км. Сви су узели 

учешће. Ја сам се определио за средњу варијанту и нестрпњиво очекивао свој ред на старту да покажем 

свима из ИОФ-а да се и ми не дамо тако лако. Са правом сам очекивао висок пласман, јер се још активно 

такмичим у југословенској лиги и пласиран сам међу 10-15 најбољих такмичара код нас. Стазу сам прешао 

врло добро, доста сам и трчао, ишао сам тако рећи без грешке. На циљу ме је дочекао гром из ведра неба! Не 

зато што сам заузео осамнаесто место, то ми није криво, јер ми то и припада. Погледајмо које био први: Ернст 

Грун стар 44 године. Добро, није много старији од мене, јер ја имам већ 33. Али, други беше Осмо Нимеила из 

Финске стар „свега“ 53 Године!! Даље нисам хтео ни да гледам, једино сам крајичком ока запазио и три женска 

имена на 5.,9. И 15 .месту. Сада сам и ја доживео оно о чему већ годинама „попујем“ другима: „У 

оријентационом спорту често знање оријентације тријумфује над атлетском супериорношћу. Или ни најјаче 

ноге немогу исправити грешке које начини луда глава. Ово на неки начин илуструје и наш заостатак за 

светским збивањима на пољу оријентације. Мало шале, мало збиље- али стварно је тако. О томе питајте наше 

такмичаре који су били по свету. Још једна илустрација са „домаћег“ терена. 1977 године су Скандинавци 

гостовали на Стражилову. Никада тамо раније нису били (та група прим аутора), нити су карту икада раније 

видели. А карта је врло лоше израде и то још црно –бела. Тадашњи( и садашњи) првак Југославије Дућак 

Јосип из Сремских Карловаца,који је стотинак пута раније био на 

Стражилову и тренирао са том картом заузео је 15. место. То је тема 

за размишљање“ закључује текст у свом Дневнику ,Предраг Затезало 

 Врло концизно и студиозно, председник Комсије за Оријенатцију 

ПСЈ, ће својој матичној организацији проследити закључак 

посматрача са ИОФ конгреса и дати предлог одлука:  

1. Оријентациони спорт доживљава велику експанзију у Европи и у 

свету. Негује га 40-50 земаља, међу којима и наша, а у чланству 

ИОФ-а налази их тренутно 26. 

2. ИОФ је конституисан на демократским начелима. ИОФ поштује 

специфичности организација у земљама – чланицама и руководи се 

принципима немешања у њихове унутрашње ствари. 

3. ИОФ доприноси међународној афирмацији оријентациона спорта. 

Правилник и симболи ИОФ-а су верификовани од стране 

Међународног олимпијског комитета. Оријентацони спорт је од 1977. 

номинован као кандидат за улазак у олимпијски програм. 

4. Већина нових земаља које су учлањене у ИОФ од њега више добијају 

него што улажу путем плаћања чланарине. Посебна погодност код 

плаћања чланарине пружа се новопримњеним земљама. (Тако ће 

напр. Италија 1981.год платити свега 1.000 Ш.круна док ће Шведска уплатити 75 пута већи износ) 

5. Највећи утицај и углед у ИОФ-у уживају неутралне земље. Не осећа се (засада) нека блоковска подељеност. 

Запажања посматрача са десетог Конгреса су да влада одређени степен поверења и толеранције и да нема 

прегласавања. 

Тако је Предсеништву ПСЈ предложио да донесе слеће одлуке: 

1. Прихвати извештај посматра са дсетог Конгреса ИОФ у целости 

2. Председништво ПСЈ сматра да је корисно да ПСЈ постане пуноправни члан ИОФ. До краја 1980. Године ће 

упутити писмени захтев за учлањење. 

Нажалост, уз формално прихватање извештаја, све остало је и даље тврдокорни став већине у 

Председништву планинарске организације, да се „наше традиционално“!?ненарушава неким нордијским 

иновацијама. Разочаран Затезало подноси оставку, а на месту председника Комисије за оријентацију ПСЈ 

наставља свој рад, који ће бити још плодотворнији, и у кратком врменом потпуно изменити слику догађаја из 

оријентационог спорта. На његово место долази аутор ових редова, наставља започет рад , унапређује га са 

заинтересованим комисијама за оријентацију, и предводи репрезентацују Југославије на Балканијадама и 

Светским првенствима, али по питању рада у Председништву ПСЈ употпуности мора да мења тактику уз 

помоћ Радивоја Ковачевића, која ће уродити плодом и ПСЈ ће 1982 гоодине постати пуноправни члан ИОФ. 

Борислав Стевановић 
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У сећање на Резу Каримија 

(10. 05. 1960. - 23. 10. 2016.) 
 

Реза Карими, рођен 10. 05. 1960. г. у Техерану у 
Ирану. У тадашњу Југославију долази 1985.г. где 
је остао до последњег дана. Студирао је на 
машинском факултету у Новом Саду, био је 
дипломирани инжењер. Отац два сина, старији 
рођен у Београду, млађи у Новом Саду. 
Дугогодишњи члан ПСД „Железничар“ из Новог 
Сада. Ове 2016.г. прелази у наше Друштво, ПД 
„Фрушка гора“ Нови Сад. Био је један од водича 
и стални учесник Трекинг лиге и Фрушкогорских 
маратона. Највиши врх Ирана, Дамаванд ( 5671м 
) попео је чак 14 пута, попео је и многе друге 
врхове Ирана. Био је и на скоро свим врховима 
Словеније и на бројним врховима Србије. 
Можда се и тог дана спремао за неко наредно 
коло Трекинг лиге или јесењи фрушкогорски 
маратон... када нас је изненада напустио. 
Верујем да свако ко је Резу познавао има исте 
речи да каже за њега. Племенит, поштен, ведар, 
насмејан, духовит, хуман, друштвен, брз, 
спретан, упоран, истрајан, издржљив.... Много је 
оваквих речи које које би га описале. Много је 
планинара и пријатеља који имају само речи 
хвале за оваквог великог човека, великог 
спортисту и планинара и још већег пријатеља.  
Али не „великог“ зато што је у једном даху 
фрушкогорску трансверзалу дужине 160км 
прешао за 36 сати непрестаног ходања, не зато 
што је освајао бројне медаље на Трекинг лигама 
или постизао бројне успехе на другим 
такмичењима, не зато што је био толико брз да 
је просто лебдео изнад земље док хода па је 

мало планинара који су могли да га прате... Не, него због тога што је био подршка сваком од нас, што је био 
увек ту када је неком била потребна помоћ, када је требао савет, када је требао учитељ, када је требао 
пријатељ... Због тога је многима био узор. Увек насмејан, увек у покрету и увек ту, за све нас. 
Био је одличан познавалац фрушкогорских стаза, знао ју је боље него већина нас и сваки пут би водио другим 
стазама како би нам показао све 
лепоте Фрушке горе. На последњој 
акцији коју је водио обећао је да ће нас 
водити на део Фрушке горе где још 
нисмо били.. 
Нажалост, тамо никад нисмо отишли. 
У недељу 23.10.2016. у преподневним 
часовима на гребенској и једној од 
најлепших стаза Фрушке горе један 
живот се изненада угасио. Ако би 
могли да бирамо место где би свој 
живот завршили онда га је Реза 
сигурно завршио на планини коју је 
свим срцем волео и радећи оно у чему 
је уживао... планинарио.  
Сада вероватно хода неким небеским 
стазама али ће на свакој стази Фрушке 
горе увек бити са нама. 
Јер такви људи просто.... не умиру. 
У сећање на Резу, 
планинари ПД „ФРУШКА ГОРА“ 
Нови Сад. 

Тамара Томић 

 

 


