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ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА II
ВЕЖБЕ ЗА РАЗВОЈ ПОКРЕТЉИВОСТИ
Вежбе врата
Вежбе врата су веома корисне за јачање вратних мишића и за развијање њихове еластичности.

Дрво
Ова вежба јача мишиће ногу, развија стабилност тела и доприноси концентрацији пажње.
Након извесног времена вежбу треба урадити са затвореним очима.
Ветром њихано дрво
Истеже бочне прегибаче и мишиће леђа (кичму).

Троугао 1
Савијањем на страну са овом вежбом
се истежу бочни мишићи врата и бокова.
Могу се кориговати мањи деформитети
ногу, чиме се смањује евентуална
асиметричност. Ова вежба ублажава
или отклања болове у крстима. Истеже
бочне прегибаче и мишиће леђа(кичму).
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Троугао 2
Ова вежба јача колена и бутине, коригује дефекте листова и бутина,
развија грудни кош и побољшава рад абдоминалних органа,
поред тога кичма се уврће и чини је покретљивијом.
Савијање напред и назад са искораком напред
Ова вежба помаже стабилности тела и развија еластичност кичме,
коригује спуштена рамена и олакшава дубоко дисање.

Вага
Ова вежба развија осећај равнотеже,
јача мишиће леђа и ногу
и помаже концентрацији пажње.

Дубоки претклон са заручењем
Ова вежба је нарочито корисна за ширење грудног коша и јачање и истезање мишића раменог појаса.
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Чучањ
Овом вежбом се јачају утерни и препонски мишићи. Истежу се подлактице и препоне.
Раширено стопало
Овом вежбом јачају се тетиве и очвршћавају
се мишићи ногу и лумбални део леђа

Стопало-палац
Ова вежба олакшава стомачне тегобе и побољшава
функцију јетре, слезине и бубрега,
интензивно истеже мишиће ногу и леђа.
Поред тога делује и смирујуће на вежбача.

Извијање
Ова вежба истеже кичму, мишиће чини еластичнима, стимулише и јача нерве кичме.
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Лађа
Са овом вежбом се јачају трбушни, леђни и бутни мишићи и добра је за развијање осећаја равнотеже.

Увртање
Ове вежбе јачају трбушне, леђне и бутне мишиће и повећавају покретљивост кука.

Млин
Ова вежба јача леђа и трбушне мишиће.
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Лежећи краљ игре
Овим вежбама се отклања напетост у леђима.
Интензивно извијање је корисно за леђне и бутне мишиће
као и за нерве кичме.

Свећа
Вежбе где је тело у обрнутом положају тј. глава је доле, а ноге горе
имају посебан утицај на човеков организам при чему је најзначајније подстицај рада
крвотока и функционисање ендокрилних жлезда.
Ова вежба истеже горњи део леђа и врат.

Свестран мост
Ова вежба истеже и јача трбушне мишиће.

Кобра
Дејство ове вежбе је вишеструко.
Пошто је усмерена првенствено на
област кичменог стуба, а уз обавезно
успорено и контролисано
извођење, она има
изразито терапеутски карактер:
коригује извесне облике деформитета
кичме и очвршћује леђне мишиће.
Исправља „пењачка леђа“.

Лето 2017

Стрела
Ова вежба истеже
трбушне мишиће
и исправља
„пењачка леђа“
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Лук
Ова вежба даје леђима велику еластичност, спречава окоштавање кичменог стуба, шири грудни кош и
коригује спуштена рамена. Истеже трбушне мишиће и исправља „пењачка леђа“.
Лабуд
Ова вежба доприноси брзом смиривању нервних напетости,
поред тога јача и чини елестичним скочне и колене зглобове.

Скакавац 1
Ова вежба јача
трбушне и бутне мишиће и очвршћава кичмени стуб.

Скакавац 2

Дијамант
Ова вежба издужује и јача бутне мишиће, а поред
тога извијају се леђа и плућа се веома шире, вратни
мишићи се истежу што делује стимулативно на
тироидну и паратироидну жлезду, развија и
покретљивост скочног зглоба.
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Мачка
Овом вежбом се повећава тонус
леђних
и
бутних
мишића,
нарочито мишића руку, поред
тога се развија покретљивост
трупа.

Мудрац
Ове вежбе јачају мишиће руку,
ногу и кичмени стуб.
Поред тога доприносе концентрацији
пажње, добра је и за развијање
осећаја равнотеже.
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Баланс
Овим вежбама се нарочито јачају рамена, руке, трбушни, леђни и бутни
мишићи, добра је и за развијање осећаја равнотеже.

Штипаљка
Ова вежба истеже лумбални део леђа и задњу ложу бутине.

Динамички прав угао
Ова вежба истеже бочни прегибач
трупа, рамена и кичмени стуб.

Увртање 1
Овом вежбом се јачају вратни мишићи, коригује се померени дискус
и престају болови у крстима. Истеже мишиће око кичме и рамени појас.
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Увртање 2
Овом вежбом се јачају вратни мишићи,
коригује се померени дискус
и престају болови у крстима.
Истеже мишиће око кичме и рамени појас.

Мост
Ова вежба јача рамена
и кичмени стуб,
истеже рамена,
кичмени стуб и препоне.

Стој на рукама
Ове вежба јача мишиће
руку, шире се рамена и
повећава се плућни
капацитет, добра је за
развијање осећаја
равнотеже.
Стој на лактовима
Овом вежбом се стиче ванредна еластичност и осећај равнотеже.
Стој на глави
У обрнутим положајима тела, у мозак, центар свих
функција човековог тела, дотичу веће количине
свеже крви. Тиме се стимулише рад можданих ћелија,
а посебно правилно функционисање
епефизе и хипофизе. Након вежбе се
не сме нагло подићи глава, 10 секунди
треба остати са спуштеном главом.
Плуг
Ова вежба интензивно истеже кичму и задњу ложу

Код вежби флексибилности увек треба обратити пажњу на дисање.
Код лакшег дела вежбе је удах, а код тежег дела вежбе је издах.
У сваком положају се лагано удише и издише на нос.
У сваком положају се пењач задржава око 30 секунди.
Покрети се изводе без зибања. Са сваким удахом и издахом тело треба да се опусти што више.
Наставиће се...
Лето 2017
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О ВЕСТИ ПРОЛЕЋЕ
19. март 2017: Одржано је прво коло Лиге Србије у оријентирингу, „Куп Ртња“ (спринт дистанца) на
теренима насеља Бежанијска коса у организацијо ОК „Ртањ“ из Београда. Наступило је 207 такмичара
из петнаест српских клубова у 22.такмичарске категорије. Све до почетка старта сипила је ситна,
хладуњава пролећна киша, која и у градским условима може да отежава трку због клизаве
асфалтиране или бетонске подлоге, али њеним престанком омогућени су идеални услови за
такмичење. Томе је свакако допринела одлична концепција такмичарских стаза у овим градским
блоковима који немају на зградама толико архитектонских „иновација“ да се контроле могу постављати
у мале испусте, симсове, истурене балконе, са мало зелене површине, па тиме трасеру ограничава
креативност а учесницима уживање коју може да пружи и ова форма оријентиринга. Брза трка са много
мењања темпа које је дала једно врхунски оранизовано такмичење. Код сениора победио је Никола
Билић (Победа) а код сениорки Олга Станојевић(Победа). Од војвођанских клубова наступили су
Новосађани и Карловчани са тридесет учесника.
Појединачно оријентиринг такмичење у дугим дистанцама под називом „Трофеј Београда“ одржано је у
недељу 26, марат на Авали. Учешће је узело преко 180 такмичара а посебну драж су давали чланови
школа оријентиринга из Војне гиманзије, Војне академије, Школе резервних војних старешина и
двадесетак оријентираца из Софије међу којима је било и неколико бивших бугарских
репрезентативаца. Старт од такмичарског центра и циља код Митровићевог дома био је удаљен 2700м
са 150м. успона, који је код мањег броја такмичара-почетника изазвао мало негодовање, не знајући да
је на тај начин организатор (Београдски оријентринг савез) покушао да избегне непотребне успоне на
такмичарској стази с обзиром на конфигурацију Авале. У томе је у потпуности успео, и дата висинска
разлика као што је била у категорија сениора да је на стази од 6,5км било 305м успона, практично се
није ни осетила јер је време победника Саве Лазића износило 48:47, другопласирани бугарин Теодор
Теодоров је слабији био за само 16 секунди док је трећепласирани српски репрезентативац Никола
Билић прешао ову стазу за 51:52. Такмичарску карту размере 1:10000/5м су одлично реабулисали
врхунски европски цртачи из Чешке пре две године која је у потпуности одговарала актуелној ситуацији,
на добро конципираним стазама за све категорије, па се сви учесници овогодишњег Београд опена
пуни позитивних утисака.
У
оквиру
овогодишњег
такмичења „Ларина трка“, која је
одржана 02. 04 у познатом
крагујевачком
спомен
парку
Шумарице,
одржано
је
и
отворено
школско првенство
Србије
у
оријентирингу.
Наступило је преко шездесет
ученика из петнаест основних и
средњих школа наше републике.
Занимљиво је да су учешће
узели и ученици из Новога
Пазара, Крагујевца, Црне Траве,
Сремске Митровице, Зрењанина
и других, места где нема
специјализованих клубова за
овај спорт).
Лето 2017
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Такмичарски терен, са бројним путевима и
теже проходном густином вегетације, без
занимљивих рељефних детаља, у многоме је
подсетио на Миљаковачку шуму и, у избору
варијанти, није пружао неки избор, па је све то
више личило на једноставнију спринт трку. У
сениорској конкуренцији на стази од 5,8км са
23 КТ доминирали су браћа Билић из Победе,
где је овога пута Никола, надмашио Милоша.
Трећи је Ђорђе Аризановић из београдског
Копоаника. Код сениорки је врло значајно да
се на стазу вратила наша репрезентативка
Драгана Докмановић (Меџик Меп) која је
заузела треће место са нешто већим
заостатком за првопласираном Олгом Станојевић (Победа-Београд) што је последица још несанираног
процеса у колену. Друга је Лидија Радуловић (ПТТ-Београд).
Меморијал “Саше Палинкаша“, оријентиринг такмичење на средњој дистанци, одржан је 09. 04. на
теренима Рохаљ База у организацији Оријентиринг савеза
Војводине под руководством Вељка Радовића, који се бодовао
за 3. коло ПСК.
Назив ових терена потиче од презимена дивошке словачке
породице Рохаљ на чијем су земљишту током 2. Св. рата
партизани имали своје седиште а у унутрашњости шуме
неколико великих база –„земљаних силоса“ у којима су се
чувале житарице. Средином седамдесетих година овде је
изграђена спомен кућа и спомен комплекс а на путу према
Нештину је у потпуности рекунструисана једна житна база, али
нажалост, данас је овај комплекс заборављен и препуштен
зубу времена.
За такмичаре свечано отварање
ових предивних терена Фрушке горе за оријентиринг било је 19. 04. 1979
где се одржао први Дунавски куп а исте године у јесен и први
међудржавни сусрет репрезентације Србије и Штајерске (Аустрија).
Иако је деведесетих година први пут израђена стандардна спортска
карта од мађарских и руских реамблуатора па касније дорађивана још
увек њене североисточне падине нису добиле адекватан цртеж.
Актуелизација стања март 2017 првенствено се односи на путну мрежу
иако проблематична путна чворишта нису у потпуности решена. Највећи
број такмичарских категорија је имао занимљиве стазе и уживао у
једном дивном пролећном дану, али код сениора је остало питање да ли
је стаза прилагођена перфораторима или СИ систему, док одобрена
концепција од КТ11-КТ14, треба да буде предмет расправе ТК о улози контролора. Ту се поставља још
једно значајно питање -поштовање Правилника за такмичења ОСС 12.1 „Приликом појединачног
старта, такмичари стартују у једнаким временским интервалима“.
Победници код сениора су Стефан Билић док је код сениорки тријумфовала Ана Матковић чланови
београдске Победе.
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Од 21 до 23 априла одржано је тродневно међународно оријентринг такмичење Метрополе Југоисточне
Европе - Меморијал Чика Душко Јовановић на теренима Новог Београда (21. 04 - спринт) и теренима
Бела Река, Деспотовац, Жагубица, Петровац (22.04 Светска ранг трка и првенство Србије у
комбинацијама а 23. 04 Првенство Србије на дугим дистанцама).
Под великим знаком питања остаје
да ли су трке за првенство Србије
(23.04.)
по
својим
техничким
карактеристика,
за
већину
такмичарских категорија, осим за
сениоре (11,4км) и сениорке (8,7км),
биле дуге дистанце. Тако је трећа
по вредности категорија М40 имала
дужину од 5,0 (први дан средње
3,3км) а највећи апсурд је у
категоријама ветерана М60 са
дужином 2,8 (први дан 2,3) или М70
са 2,3км а првог дана је била 2,4км.
Све то не би можда било тако
изражено да се трка одржала на
Авали али се радило о теренима
храстове и букове шуме погодне за
трчање са повремено отвореним
деловима и рељефом благог нагиба са доста јаркова, удубљења, ровова и вртача, где нема камене
подлоге, иако има већих и мањих камених делова, па је тако
терен технички захтеван и изванредно погодан за
оријентиринг. Када је више трасера стаза онда најискуснији
постави за најјаче такмичарске категорије што је било и овога
пута па су стазе за првенство државе код сениора и сениорки
биле на врхунском међународном нивоу. Али и ове опаске су
можда сувишне, јер се ради о фантастичним крашким
теренима Беле реке, где је и на краћим деоницама потребна
максимална концентрација, стално поређење терена са
картом, као и када се савлађују дуге етапе. Када се томе
додају и временски услови, киша, ветар, снег, хладноћа, онда
је за највећи број такмичара све било „дуга дистанца“ чекавши
да му се чип, што пре, спусти на ознаку финиш. Први дан
такмичења окупио је осамдесетак учесника да би се следећа
два дана меморијала тај број удвостручио због бодовања
наших оријентираца за ПСК и ПС, док је за међународни ниво
такмичења – метрополе, било довољно, и седам такмичара из
румунског клуба Универзитатеа (Крајова).
Наслов најбољег сениора Србије на дугим деоницама припао
је Николи Билићу из београдске Победе а код сениорки шампионску титулу понела је Драгана
Докмановић из Меџик Меп (Београд).
Борислав Стевановић
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ПЛАНИНСКА ТРКА АНДРЕВЉЕ

У суботу 15 априла, на оброцима Фрушке горе, са стартом и циљем испред конгресног цетра на
Андревљу, одржано је осмо државно првенство у планинском трчању. Атлетски савез Србије поверио је
организацију АпатинскоМ атлетском клубу коме је свесрдну помоћ пружило чланство ОАК „Нови Сад“
из Новога Сада. На старту се окупило преко 100 тркача распоређених у девет категорија према полу и
узрасту. Стаза је била кружна дужине 1200м са успоном од 75 метара што се у потпуности уклапало у
одредбе пропозиција АСС за планинско трчање. Према критеријумима савезног селектора Атлетског
савеза Србије Слободана Поповића, три првопласирана такмичара и такмичарке у јуниорској и
сениорској конкуренцији стичу право учешћа на Првенству Балкана у планинаском трчању које се
одржава 10.јуна 2017 године у Тетевену (Бугарска). Такмичење је отворио помоћник Покрајинског
секретара за спорт и омладину Војводине Драган Милић уз поздравну реч Наде Паунић чланице
општинског већа Беочина и директора
такмичења Горана Чегара.
На крају такмичења Горан Чегар је
изјавио : “Драго ми је да смо као
домаћини испунили све потребне услове
да се такмичење организује на највећем
могућем нивоу, радили смо пуно да стаза
буде што је могуће боља. Предиван
амбијент Андревља омогућио је да сви
присутни уживају. Мишљења сам да на
овом месту можемо већ следеће године
одрганизовати Првенство Балкана у
планинском трчању“
Код старијих пионирки у трци на 1200
метара (1круг) победила је Ђоковић
Сања из Чачка, испред Берток Саре
(Сремска
Митровица)
и
Стојковић
Теодоре (АШК Темпо),код старијих пионира на 2400 метара (2 круга) победио је такође члан Чачка
Николић Огњен испред другопласираног Антић Теодора (АПК Темпо) и Миросавић Косте (Слобода
Чачак)
Код млађих јуниорки на 3000 метара,убедљиву победу извојевала је чланица АШК Темпо Мандић
Николина, испред клупске другарице Мелентић Николине и трећепласиране Секулић Саре (Јуниор
Крупањ), у конкуренцији млађих јуниора на 3600метара (3 круга), прво и друго место припало је
члановима АК Сремска Митровица Мауна Мирко и Антуновић Дејан, док је треће место освојио Бјелица
Душан (Слобода Чачак).
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У конкуренцији старијих јуниорки на 3600 метара, убедљиву победу остварила је Јасмина Пајић (Јуниор
Крупањ) испред клупске другарице Тешић Данијеле и чланице Борца из Параћина, Шљивић Мирјане.
Старији јуниори такмичили су се на 4800 метара (4 круга),победио је Марковић Игор (Лазаревац) испред
Крстић Душана (Борац Параћин) и Мишић Марка (АШК Темпо).
Сениорке су наступиле у трци на 4800 метара (4 круга) и
сениори на 8400 метара (7 кругова), у којој је победу
однела Ивана Петровић (Лепосавић) испред друго
пласиране Ксеније Бубњевић (Црвена Звезда Београд) и
треће пласиране Невене Јовановић (Црвена Звезда).
У најквалитенијој трци дана у конкуренцији у изузетно
узбудљивој трци победу је однео Милан Митровић
(Младост Ужице), испред другопласираног Ђуре Борбеља
(АК Апатин) и трећепласираног Милоша Митровића (
Младост Ужице).
У оквиру такмичења одржана је трка рекреативаца и
ветерана по старосним категоријама који су се надметали
на стази дужине 3600 метара ( 3 круга) на којој је
наступило преко 40 такмичара из десетак градова.
Рекреативци (М) до 34 године: 1. Станковић Мирко Београд, 2. Јоцић Бојан Бечеј, 3. Сивч Бојан АК
Хајдук маратон тим Кула.
Рекреативке (Ж) до 34 године: 1. Лукић Ана Београд, 2.
Драгојевић Данијела АК Апатин Апатин, 3. Тодоровић
Слађана АК Хајдук маратон тим Кула.
Ветерани (М 35) – 35 до 44 године 1. Бауер Драгиша ОК
Стражилово Ср. Карловци, 2. Кузњецов Михаил Школа
трчања Нови Сад, Петровић Александар ОК Стражилово Ср.
Карловци.
Ветерани (М 45) – 45 до 54 године: 1. Обрадовић Душан АК
Јасеница Смед.Паланка, 2. Анђелковић Мирко АК СФС
Борац Параћин, 3. Овчин Зоран Петроварадин.
Ветерани (М 55) – 55 до 64 године: 1. Пиперски Златко АК
Јасеница Смедеревска Паланка, 2. Јоцић Радивој Бечеј, 3.
Бахадур Гурунг Коп Школа трчања Нови Сад.
Ветерани (М 65) – 65 и старији: 1. Ћирић Драган АРК Трон Палић, 2. Стевановић Борислав ОК
Стражилово Ср. Карловци, 3. Кларић Владимир Јагодина DNS
Ветеранке (Ж 35) – 35 до 44 године: 1. Грацин Арсић Невена Ж Београд, 2. Живковић Драгана Ж 35
Нови Сад. Величковић Бранка Ж Школа трчања Нови Сад.
Ветеранке (Ж 45) – 45 до 54 године: 1. Бајић Алиса Ж АК Апатин Апатин, Богдановић Мелинда Ж АРК
Фрушка Гора Нови Сад, Филиповић Сузана Ж Београд DNS.
Борислав Стевановић
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СТРАЖИЛОВСКИ КУП '77
Првомајске празнике су Предраг Затезало и Фрања Пекановић
провели на Стражилову на вишебојној спортској карти, размере
1:20 000 са изохипсама на 10м, издатом 1976 године. На преко
5км2 колико је била површина картираног дела од
Манастиришта на северу и Шпаркасе на југу а са западне
стране до платоа Астала и источне ка Курјаковцу и Бељешеву
требало је трасирати примерене стазе за четири такмичарске
категорије: појединачна мушка елитна „А“ и нешто слабија
стаза за другокатегорнике „Б“, затим само екипна за жене и
пионире. Овога пута је нашим искусним трасерима био много
тежи задатак него предходних година. Зашто!?. Размера карте
коју ће највећи број учесника први пут имати у рукама.
Рељефност терена тако
прецизно изражена где је
свако, веће или мање
избочење изохипсе, тачно
говорила о положају, смеру
пружања, па и најмањег
гребена и увале. Само 10
степени грешке у азимуту
одводи вас у погрешну долину а када њоме кренете на Фрушкој
...!? Па, желите да се вратите и исправите грешку!?. Са великим
међународним искуством стеченим на такмичењима у Шведској,
Мађарској и Бугарској,Тезлика и Ферика су стазе у сениорској „А“
категорији поставили по међународним стандардима док су
осталим категоријама прилагођавали сходно именима вођа екипа
из
друштава
која
ће
учествовати.
А у суботу 14 маја 1977 године на Стражилову се
окупило 200 такмичара из Новога Сада, Шида,
Ирига, Суботице, Бачке Тополе, Куле, Бечеја,
Београда, Раковице, Ниша, Загреба, Вараждина,
Смедерева,Сарајева и Никшића.
Да као што и у другим спортским приредбама
домаћи терен представља предност показало се и
на овом такмичењу, које је организовало
Планинарско смучарско друштво „Стражилово“ из
овог фрушкогорског градића, највише успеха имали
су сремскокарловачки планинари и извиђачи. У три
категорије, појединачно и екипно, они су били међу најбољима. Додуше, ово није неко нарочито
изненађење јер су Карловачки планинари познати у Југославији по томе да у оријентационим
такмичењима готово немају такмаца. Прелазни пехар недељног илустрованог листа „Темпо“, који је био
покровитељ овог такмичења, припао је екипи у саставу: Јосип Дућак, др Борислав Стевановић и Ђорђе
Вуковић, тиму који се сматра да нема равног у нашој земљи.
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Задатак свих такмичара, било да су се надметали појединачно или екипно, био је што брже прећи стазу
на којој је био одређени број контролних станица и које је на том путу требало пронаћи, а најбржи
такмичар или екипа са највећим бројем пронађених контрола постајали су победници у својим
категоријама. Велика разлика од досадашњих такмичења где су поред оријентације на терену још
уграђени бројни додатни елементи од тестова прве помоћи до гађања ваздушном пушком.
Иако многи сматрају да је ово непотребно јурцање у природи, да је то „изневеравање“ романтичног
планинарства, показало се да они који добро владају картом и познају топографију уопште не морају и
да потрче, рекао је, присутном спортском репортеру, познати југословенски планинар, учесник
„Стражиловског купа 77“, инж. Златко Смерке; Трче и замарају се они који незнање из топографије
надокнађују снагом ногу, а не главом. Истина је да су ова наша тзв. нордијска оријентациона такмичења
смотра снаге и умешности, али је чињеница да рецимо стазу од четири километра најбоље пласирани
такмичар прође за сат, а то управо одговара обичном ходу планинара.
А по уласку у циљ такмичари су толико дуго гледали нову, четворобојну карту, анализирали своје
кретање, упоређивали са конкуренцијом. Сада су им они слабији отисци браон боје изохипсе која су се
понегде претварали у низ ситних тачкица нису сметали колико слабије одабрана варијанта, нападна
тачка или силазак источном уместо западном увалом. Размера карте 1:20000/10 је била према важећим
стандардима за карте ИОФ и на таквој размери седамдесетих година су се одржавала и Светска
првенства. Један искусан светски реамбулатор на овај карти не би много „поправљао“ изохипсе али би
путна мрежа била категорисана и означено макар два степена вегетације - светлом и тамно зеленом
бојом. Са овом констатацијом се сложио и једини такмичар из иностранства, швеђанин Торе
Енгербестен. Фрушка баш у мају сва зазелени. Крошње липа се начичкају мирисног цвета а дебла јој
чувају бројне младице зове, свиба, ластари пањевача и велике колоније рускуса.
То ипак није била препрека, па ће Драгоје Чикић из ПСД „Челик“ из Смедерва као доајен
оријентационих такмичења у нашој земљи, вишеструки првак државе који се и овога пута појавио на
Стражиловском купу изјавити: Занимљив и користан спорт, рекреација за младе и старе, а најбитније је
то што смо на свежем ваздуху, што своје знање топографије као војници у оквиру концепције
општенародне одбране можемо веома добро искористити.
За Јосипа Пуљка из Загреба драж ове врсте надметања без публике и стадиона је што се човек
такмичи сам са собом и тако проверава своје физичке и умне способности, а према речима Вељка
Радовића из Раковице лепота „оријентиринга“ је у томе што нема фаулова нити борбе човек на човека.
На Стражиловском купу мудрији су
мање трчали а међу њима Јосип
Дућак
из
сремскокарловачког
Стражилова је био недостижан. Стазу
у „А“ категорији од 8 км и 7 контролних
тачака прешао је за сат и пет минута.
За њим следе: Милан Цветковић
(Смедерево), инж Златко Смерке
(вараждин), др Борислав Стевановић
(Сремски Карловци), Велимир Кежић и
Ивица Плантак (Вараждин), Гојко
Савић (Смедерево), Стипица Месић
(Загреб), Драгоје Чикић (Смедерево),
Вељко Радовић (Раковица), Ђорђе
Вуковић (Сремски Карловци), Торе Енгербестен (Шведска), Јосип Пуљко, Фред Жидани и Ивица Месић
(Загерб), Тома Шнајдер (Нови Сад) итд. Екипни победник је Стражилово, друго место је припало екипи
ПСД Равна гора из Вараждина, а треће Челику из Смедерева.
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А у „Б“ категорији тежина задатка је изискивала нешто скромније знање из топографије, али не и
слабију кондицију. Четрдесет такмичара у овој категорији требало је на стази од шест километара да
пронађу пет контролних тачака. У овој категорији и појединачно и екипно највише успеха имали су
такмичари из Срема.
У појединачном пласману редослед је: Миле Стевановић (Шид), Мирко Шарић (Срем. Карловци), Милан
Шестан (Срем. Карловци), Ђорђе Баркичин (Шид), Миливој Томашевић (Сремски Карловци), Владимир
Цветић (Срем.Карловци) Илија Топић (Раковица), Света Тручић (Раковица), Катарина Тушек (Загреб),
Миленко Кузмановић (Ср.Карловци), Владимир
Балог (Ириг), Драган Ранђеловић (Ср.Карловци),
Стеван Тараш (Ириг), Петар Манојловић (Кула),
Јосип Кардош (Нови Сад) итд.
Екипно најуспешнији су били чланови одреда
извиђача „Бошко Палковљевић Пинки“ из
Сремских Карловаца, друго место, такође, је
припало карловчанима - екипи ПСД Стражилово, а
треће такмичарима ПСД др Лаза Марковић из
Ирига.
У надметању такмичарки победило је искуство.
Имале су га чланице новосадског железничара
Марија Топаловић, Славица Перић и Јелена
Веселиновић,
које
су
биле
најбрже
на
такмичарској стази од 4 километра са 4 контролне
тачке. Друго место припало је екипи одреда
извиђача „Ђорђе Зличић“ из Новога Сада Марији
Гајицки, Виолети Гајдош и Весни Филиповски а
треће девојчицама из основне школе „Ђуро Салај“
из Суботице, иначе чланицама ПСД Зорке:
Снежани Бајић, Јелисавети Седлак и Соњи
Ковачевић.
Редослед осталих екипа: Зорка2,
Бачка3 (Бачка Топола),Фрушкогорски венац (Нови
Сад), Зорка1, Бачка1 и Бачка 2.
У категорији пионира који су имали на стази дугој
четири километара да пронађу четири контролне тачке најуспешнији су били најмлађи чланови
планинарско смучарског друштва Стражилово из Сремских Карловаца. Они су од 13 екипа заузели прва
три места. Прво место припало је екипи: Иван Холовка, Милан Вунић и Андрија Себах, друга је екипа у
саставу Омер Деваја, Горан Ковачевић и Едвард Враничар, а треће место је припало екипи: Предраг
Томашевић, Зоран Катић и Роберт Младеновић.
Редослед осталих екипа је: Хајдук3 (Кула), Хајдук1, Зорка, Хајдук2, Стражилово 4, Одред извиђача Иво
Лола Рибар (Нови Сад), Зорка3, Одред извиђача Бошко Палковљевић Пинки (Срем.Карловци), Зорка 2,
Бачка (Бачка Топола). Члановима три првопласиране екипе припале су медаље а екипи пехар.
Борислав Стевановић
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КАРПАТИ – РУМУНИЈА
У петак 28. априла око поноћи прикључили смо се
планинарима из Београда у организацији водича
Радмила Марића, на граничном прелазу Ђердап.
Без проблема прошли смо обе царине и наставили
пут према Букурешту.
Палата Парламента лежи на брду, у средини парка
на 340.000 квадратних метара. Широка је 240
метара, дужина јој је 270 метара. Висока је 86
метара, док је 92 метара зграде сакривено у
огромном подземном паркингу и крије у себи 12
надземних и 8 подземних спратова. У њој се
налази 1100 просторија. За изградњу је утрошено
три милиона тона мермера, 3500 тона кристала на
480 лустера и 1400 светиљки, 900 лустера од
стакла, 3500 метара квадратних коже и 250000
квадратних метара тепиха. Утрошено је 700 тона
бронзе, скоро милион кубних метара дрва, као и
5500 тона бетона и 7000 тона челика. Неке од хала су висине 20 метара. Ту се налази и завеса тешка
две тоне која је морала бити ткана на лицу места, а неке од завеса су проткане златом и сребром. Сви
ови елементи су румунског порекла, јер је Чаушеску замислио зграду као симбол румунског богатства и
моћи. Палата није била завршена у потпуности када је Чаушеску свргнут с власти и погубљен. Данас се
само 30% површине користи. Обишли смо затим авенију где има 44 фонтана, парк "Чишмиђију" и све
остало.
Кренули смо према Куртеа де Арђеш у пансион Јанковић, где смо се сместили у дво и трокреветне
собе. Једна наша планинарка имала је малу незгоду са врелом кафом, опекла је длан леве руке али њу
и нас остале то није омело да одемо у ресторан на пиће.
Сутрадан, после доручка, крећемо на стазу, идемо чувеним путем Трансфагарашан, пут од кога застаје
дах кад погледате колико сте високо. Прелази преко највиших врхова јужних Карпата, односно преко
планинског масива Фагараш. Дуг је 90 километара и иде до надморске висине од 2.000 метара.
Повезује регије Транислванију и Влашку.
Проходан је од јуна до октобра месеца.
Стижемо у замак Поенари. То је најпознатији
замак грофа Дракуле, који је данас у
рушевинама. Замак Поенари је саграђен на
самој литици Влад на надморској висини од
700 метара и са три стране га окружују стене
и провалија, само са једне стране може му се
прићи степеницама којих има 1480. Према
легенди, његова прва жена се убила
скочивши са куле, током отоманске опсаде
1462. како не би била заробљена.
Након кривудавог пута стижемо до бране
Видрару. Језеро Видрару са дужином од 14
км. названо је и "малим планинским морем".
Брана Видрару има висину од 168м.
Настављамо пут кроз Национални парк
Козиа према једној од атрактивнијих планини
Централних Карпата. Пешачка тура од 14 км
и висинском разликом 300 м.
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Увече одлазак на пиће у један од
многобројних ресторана у Куртеа
де Арђеш. Нови дан почињемо
одласком
у
православни
манастир Куртеа де Арђеш.
После тога возимо се аутобусом
око 60 км и идемо у округ
Валашију на ободу Јужних
Карпата.
Почетак стазе је из једног
ромског насеља где имате осећај
да је време стало још пре
неколико
деценија,
испред
"лепших кућа" веш се суши на
дрвеним оградама (тарабама) а
становници гледају у нашу
колону као да смо дошли с‟ друге
стране света. Планинарска тура
у дужини од 15 км са висинском
разликом 500м. Стаза води једним делом кроз шуму, која је мрачна, хладна а дрвеће је изузетно
високо. Стаза напорна јер се разлика у висини постиже у првих 4 км.
Предвече стижемо у пансион и
почињу припреме за излазак.
Планирали смо да променимо
ресторан и одлазимо у један
"италијански". Мало смо се
опустили, испричали, једном
речју лепо смо се провели.
У уторак крећемо из Куртеа де
Арђеш према Тргу Жиу, месту
са 80.000 становника мало у
шопинг. Стижемо у град а
возач аутобуса проналази
шопинг центар са спортском
опремом. Свако је од нас имао
потребу да обнови по неки део
опреме тако да смо и тамо
олакшали своје новчанике за
неколико десетина евра.
Одатле крећемо према Дробети Турн Северин и веома брзо прелазимо обе царине. На крају могу рећи
да нам је било лепо, време предивно, добро друштво и јако добри и сигурни возачи. За Радмила Марића,
водича и организатора акције иначе председника ПК Железничар из Београда могу рећи у име групе из
Кладова а и у своје име све најлепше, одмерен, принципијелан, тачан, све што је било написано у
програму све је то остварено. Ово ће сигурно допринети да се можда прикључимо још некој акцији коју
буде организовао.
Драгица Ивановић
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PLANINE JUŢNE AMERIKE
Kao što je ranije već reĉeno, duţ zapadne obale oba Ameriĉka kontinenta (Severne i Juţne Amerike) pruţa se
planetarni planinski venac – Koordiljeri. Na podruĉju Juţne Amerike Koordiljeri se pruţaju na duţini od 9000
km i nazivaju još i Andi.
ANDI:
Andi, odnosno Juţnoameriĉki Koordilejri, poĉinju na severu kontinenta sa nekoliko razgranatih planinskih
grupacija. Na podruĉju Venecuele nalazi se grupacija Merida sa vrhom Bolivar 5002 m. Na granici Venecuele i
Kolumbije nalazi se grupacija Siera de Perija sa vrhom Piko de Kristobal Kolori 5775 m.
Kolumbija:
Na podruĉju Kolumbije su tri venca koji se pruţaju od severoistoka prema jugozapadu i na jugu se spajaju i
upravljaju u generalni pravac Anda. To su Zapadni Koordiiljeri sa vrhovima Paramo Frontino 4080 m i Tamana
4200 m; Centralni Koordiljeri sa vrhom Huila 5750 m i vulkanima Tolima 5225/5620 m, Ruiz 5400 m, Purase
4646 m, Sorata 4580 m i Huana 4250 m; i Istoĉni Koordiljeri sa vrhovima Siera Nevada de Kokuj 5600 m,
Ritakuba Blanko 5330 m, Co. Nevafo 4560 m i Levia 3520 m.
Ekvador:
Na podruĉju Ekvadora razgranati venci se spajaju i upravljaju u liniju Anda, a preovlaĊujuće vulkanski vrhovi su
Kotakaĉi 4939 m, Kajambe 5796 m, Ĉimborazo 6310/6272 m, Tungurajua 5016 m, Antisana 5758/5704 m,
Sumako 3730 m, Kotopaksi 5896 m, Altar 5319 m, Sangaj 5230/5410 m, Ajapunga 4699 m i dr.
Peru:
Na podruĉju Perua su vrhovi San Lorenco 4061 m, San Kirilo 4183 m, Alpamajo 5947 m, Huskaran 6768 m,
Jerupaha 6632 m, Paljapalja 5185 m, Ĉiklaraza 5135 m, Salkanti 6271 m, Ausangate 3672/6384 m, Alinkapek
5780 m, Sunipani 5159 m, Koropuna 6425/6613 m, Ampato 6310/6300 m, Huajasa 5431 m, Pomasi 5465 m i
dr., kao i vulkani Ĉaĉani 6079 m, Misti 5822/5842 m, Piĉupiĉu 5669 m, Tiksani 5395 m i Tutupaka 5806 m. Na
granici Perua i Bolivije nalazi se ĉuveno jezero Titikaka.
Bolivija:
Na podruĉju Bolivije su vrhovi Ankohuma 6520/6388 m, Iljampu 7014 m, Sahama 6780 m, Potosi 6090/5434
m, Co. Cirk 5088 m, Iljamani 6462/6882 m, Tokorpuri 6755 m, Sajama 6542 m, Huailas 5500 m, Morokokala
5383 m, El Juno 5070 m, Azanakes 5133 m, Huankaka 5950 m, Tazna 5805 m, Kopa 5230 m, Kaltama 5348
m, San Pablo 6118 m i dr. U Bolivjskim Andima nalazi se ĉuvena visoravan Altiplano.
Argentina i Čile:
Na podruĉju Argentinsko-Ĉileanskih Anda, s obzirom na prostranstvo koje zauzimaju, nalazi se najveći broj i
najznaĉjnijih vrhova. Na severu Ĉilea nalazi se poznata pustinja Atakama.
U severnom delu Argentinsko-Ĉileanskih Anda smešteni su vrhovi Takora 5950 m, Putre 5825 m, Gualjantri
6071 m, Piko 5540 m, Izluga 5530 m, Tatjakura 5240 m, Jarvikoja 5218 m, Okan 6180 m, San Pedro 6159 m,
Putana 5890 m, Laskar 5154 m, Pular 6225 m,Ljuljajljako 6723 m, Aguas Blankas 5780 m, Granada II 5705 m,
Goiagajma 5669 m, Rinkon 5594 m, Kueva 6130 m, Ćani 6200 m, Akaj 5950 m, Jopalajo 5360 m, Kaĉi 6720
m, Antofalja 6100 m, Galan 5912 m, El Libertador 6720 m, Aukankilĉa 6180 m, Piti 6050 m, Galan 6600 m,
Ohos del Salado 6880/6870 m, Topo 6380 m, Mehikana 6250 m i dr.
U centalnom delu Argentinsko-Ĉileanskih Anda nalazi se najviši vrh kontinenta Akonkgva 6960 m (st.7040 m).
Osim njega tu su još i vrhovi Mersedario 6770 m, Kumbre del Laudo 6400 m, El Konor 6443 m, Bravo 5280 m,
Azufre o Kopiapo 5090 m, Krukes 6358 m, Nevado Ojos de Salado 6880 m, Ko. Pasis 6882 m, Bonete 6872
m, del Potro 5830 m, del Placeton 3779 m, del Toro 6380 m, Dona Ana 5690 m, Kordobes 4760 m,
Kurimavida 4145 m, Ansilta 5800 m, Markendario 6770 m, Tupungato 6800 m, Kampanario 4020 m, i vulkani
San Hoze 5830 m, Maipo 5290 m, Mailu 5323 m, Tingiririka 4300 m, Peteroa 4090 m, Deskabesado Grande
3830 m, Domujo 4800/4708 m i dr.
U ravni ovih planina u centalnom delu kontinenta izdvaja se manji venac Sera de Kordoba sa vrhovima
Kampaki 2887 m i Ovejas 2205 m.
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Juţnim delom Argentinsko-Ĉileanskih Anda dominiraju vulkani Ĉiljan 3115 m, Antuko 2990 m, Kopaue 2969
m, Kaljagi 3164 m, Tromen 4115 m, Ljaima
3124 m, Viljarika 2840 m, Pujeue 2236 m,
Lanin 3773 m, Osorno 2660 m, Kalbuko
2002 m, Minĉinmavida 2470 m, Korkovado
2300 m i vrhovi Kentinela 3013 m, Batahuao
2578 m, La Grasa 1905 m, Relem 2224 m,
Rukakori 2296 m, Rankahue 2060 m, Azul
2480 m, Alto 2123 m, Tronador 3460/3554
m, Blanko 2225 m, Ventiskvero 2300 m,
Aguja 2350 m, Jantales 2050 m, Monte
Melimoju 2400 m, Baros 2286 m, Stefen
2110 m, Monte Maka 2960 m, Alto Nevado
2030 m, Dedo 2020 m, Mineral 2014 m. U
ovom delu na Ande se sa istoka naslanja
poznata negostoljubiva ledena visoravan
Patagonija.
Na krajnjem jugu kontinenta su raštrkani
vrhovi Hadson 2600 m, Pato 2820 m, Hajdes 3078 m, Arenales 3440 m, Jeinemeni 2600 m, Kordon Seler
2190 m, Zebalos 2748 m, San Lorenco 3700 m, Belgeano 2380 m, Hermanos 2072 m, Kumbrera 2119 m,
Onte Tetris 2278 m, Melico Sur 3050 m, Lautaro 3380 m, Šalten o Fic Roj 3375 m, Kangrejo 2028 m, Muraljon
3600 m, Norte 2950 m, Pintado 2347 m, Ajguilete 2438 m, Pijenete 2450 m, Pinakula 2150 m, Balmakeda
2035 m i vulkan Berni 1750 m. Najviši vrh juţnih Anda je San Valentin 4058 m, a najjuţniji vrh kontinenta je
Darvin 2488/2350 m.
Gujanske planine:
Na severu kontinenta pruţa se venac
Gujanskih
planina
sa
vrhovima
Neoblina
3014 m, Aujan Tapui
2580/2953 m, Roraima 2810 m,
Marauaka 2579 m, Jumari 2260 m,
Sipapo 2080 m, Aujan Gana 2040 m i
dr.
Brazilske planine:
U istoĉnom i delom centralnom delu
kontinenta relativno veliko prostranstvo
zauzima grupacija niskih planina pod
nazivom Brazilske planine. Znaĉajnije
planine ove grupacije pruţaju se od
severa prema jugu, duţ istoĉne obale,
i to su Šapada Diamantina sa vrhom
Almas 1850 m, Sera do Espinjako sa
vrhom Itambe 2033 m, Sera da
Mantikena sa vrhom Aguljas Negraš 2821 m, izmeĊu njih je usamljeni masiv sa vrhom Bandeira 2884 m, zatim
Sera do Mar sa vrhovima Moro Kampo do Padre 1800 m i Moro de Moleku 1617 m i Sera Ţeral.
Na zapad prema unutrašnjosti kontinenta pruţaju se visoravan Groso, manje planine Sera do Ronkador, Sera
do Kašoimbo, Sera de Marakaţu i veliki venac Sera dos Rondonia.
Milorad Kliĉković
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POTPEĆ
Potpeć ili Potpećka pećina (naziva se i Podpeć) nalazi se u selu Potpeće, koje je ime dobilo po pećini. Selo je
2,5 km od Jadranske magistrale nedaleko od Sevojna, opština Uţice.
Garmin

X
4850711

Y
7414584

Z
675

Potpećka pećina ima najveći ulazni otvor u Srbiji. Ulaz je visok 50 m, nalazi se na kreĉnjaĉkom odseku visine
72 m i vidljiv je sa Jadranske magistrale i pruge Beograd - Bar. Širina ulaza je 12 m u donjem, i 22 m u
gornjem delu. Ulaz se nalazi na visini od 438 m. Pećina je etaţna i izvorska. Donji kraći kanal je hidrološki
stalno aktivan i iz njega istiĉe tok Petnice. Gornji nivo je suv i bogat pećinskim nakitom. Pećina je razvijena u
srednjetrijaskim kreĉnjacima. U pećini je moguće izdvojiti 12 morfoloških celina, i to, 10 u Gornjoj pećini i 2 u
Donjoj. Gornja pećina se sastoji iz Hangara, Tavana (Dvorana sa kubetom), Glavnog hodnika, Hodnika sa
kacom, Prolaza Nade, Niske dvorane, Minerskog prolaza, Galerije mladih istraţivaĉa, Prolaza slepih miševa i
Dreţniĉkog puta. Donja pećina ima Jezerski kanal i Viseći kanal. Ukupna duţina kanala pećine iznosi 555,5 m,
od ĉega je 437 m kanala Gornje i 82 m Donje pećine.

Plan i profil Potpeći (Speleološki atlas Srbije, 1998)
Pećina Potpeć otvorena je 19. septembra 1984. godine. UreĊena je po projektu R. Lazarevića (1980).
UreĊenje je poĉelo marta 1981. Za posete je ureĊen veći deo, 418 m Gornje pećine. Komunikacija sa Gornjim
ureĊenim kanalom obavlja se pomoću dva velika stepeništa, ulaznim i izlaznim. Potpeć je pećina sa najvećim
stepeništem u Srbiji – oko 700 stepenica. Ukupna duţina pešaĉkih staza iznosi 976. Oko 100 m staze je van
pećine. Pećina je osvetljena halogenim i fluoroescentnim izvorima u tri sektora.
Pećina Potpeć zaštićena je 1953. godine. Nakon revizije zaštite 1996, pećina je ponovo zaštićena 1997.
godine kao značajno prirodno dobro – prirodno dobro III kategorije. Prostorni okvir zaštite iznosi 19,6 ha.
Staralac Potpeći bio je „Ekofond“ iz Uţica, a od 2005. godine upravljanje je preuzela Turistiĉka organizacija
(TO) Uţica.
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Zbog grandioznih dimenzija ulaza, pećina je odvajkada
bila poznata ljudima u široj okolini. Prve pisane podatke
daje J. Ţujović (1893), zatim M. Ţivković (1907). Pećinu je
posetio i J. Cvijić (1913). Novija istraţivanja poĉinju sa B.
Markovićem (1957) i R. Lazarevićem (1959), dok je P.
Medović poĉeo arheološka istraţivanja. Novu etapu
istraţivanja poĉinje R. Lazarević sa grupom istraţivaĉa
(1972, 1973, 1976, 1977 i 1978. godine). U okviru ovih
istraţivanja bilo je kopanja i miniranja. Etapu je okonĉala
speleološka ekipa M. Arsića (1979). R. Lazarević je 1972.
dao Idejni projekat ureĊenja, a 1980. izradio novi Projekat
ureĊenja.
Pećina radi sezonski, od 1. aprila do 31. oktobra. Godine 2008. došlo
je do odrona kamenja sa litice iznad ulaza. Pećina je privremeno
zatvorena zbog bezbednosti posetilaca. Pećina u 2009. nije radila za
posetioce zbog sanacije. Ponovo je otvorena za sezonu 2010.
Upravljaĉ vodiĉe angaţuje sezonski. Pećina nema organizovanu
ĉuvarsku sluţbu već se angaţuje neko od meštana. PredviĊeno je da
obilazak traje 50-60 minuta, a da grupe broje najviše 30 posetilaca. Za
Potpeć postoji štampana brošura „Potpećka pećina“, autora R.
Lazarevića (1981). Osim obilaska pećine i skromne ugostiteljske
ponude, posetiocima se ne nude drugi sadrţaji.
Poloţaj pećine u odnosu na Jadransku magistralu, koja je u sezoni
veoma frekventan pravac, nudi mogućnost tranzitnog turizma.
MeĊutim, nema podataka da blizina magistrale ima većeg uticaja na
posećenost pećine. Mnogo znaĉajniji su izleti sa Zlatibora, kao velikog
turistiĉkog centra, i u novije vreme sa Mokre Gore. Zlatiborski turisti
sve više pretenduju da posećuju novootvorenu Stopića pećinu o kojoj
smo pisali u ‟‟Putniku‟‟ br. 96. Leto, u susret kome ovaj broj ‟‟Putnika‟‟
izlazi, je svakako period sa velikom verovatnoćom da se na ovom
pravcu naĊete na putu do mora, Zlatibora ili druge destinacije, pa eto
prilike da stanete, odahnete i ohladite se u lepotama Potpećke
pećine.
Mala visina podvoţnjaka ispod pruge, neposredno po iskljuĉenju sa
Jadranske magistrale, u Zlakusima onemogućava prolaz autobusa
ĉime je znaĉajno ograniĉena posećenost pećine Potpeć, s obzirom
da je ovo jedini pristupni put do pećine. Ovo je dobro znati, naroĉito
vodiĉi, ako se neko odluĉi da ciljano vodi veću grupu planinara u
Potpeć, ili da svrati sa nekog drugog izleta ili pohoda. I pored svega,
prema evidenciji koja se vodi od 2005. godine, Potpeć godišnje obiĊe
izmeĊu ĉetiri i devet hiljada posetilaca, a u proseku oko 6000.
Neposredno ispred pećine nalazi se malo simpatiĉno etno
domaćinstvo sa ugostiteljskom funkcijom (ograniĉenog kapaciteta i
poluotvorenog tipa). Susedno selo Zlakusa, nezaobilazno na putu do
pećine, poznato je po majstorima grnĉarije. Pa ako ste već tu
svakako treba videti.
Milorad Kliĉković
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JAGNJIĆI NA ULTRAMARATONU
Kada bih bar i ja sama znala kako sam došla na suludu ideju o tome da svoj prvi ultramaraton odradim na
Fruškoj gori u sklopu 40. Fruškogorskog maratona odrţanog 22.04-23.04.2017. godine, rado bih vam rekla, ali
ne znam.
Ono što znam jeste da je moja prvobitna ideja bila još luĊa od ove sulude, a to je da idem stazu duţine 107
kilometara, ali eto, nekim ĉudom sam se da ne kaţem opametila, predomislila i odluĉila za veliki zapadni
maraton duţine 85,063 kilometra sa 6.676 metara visinske razlike.
Nakon što sam u novembru 2015. godine istrĉala svoj prvi polumaraton, pa još 21 kraću i duţu, asfaltnu i trejl
trku u toku 2016. godine, sve do novembra iste kada sam istrĉala svoj prvi maraton, odluĉila sam se i za prvi
ultramaraton u aprilu 2017. godine.
Sticajem okolnosti dva najveća dogaĊaja u našoj drţavi, planinski maraton na Fruškoj gori i Beogradski
maraton, ove godine odrţavala su se istog dana. Dok su se neki manje ili više dvoumili, kod mene nije bilo
dileme, jer je Fruškogorski maraton nešto o ĉemu sam priĉala godinu dana unazad, uzrokovano neodlaskom
na isti prošle godine.
Kao student 4. godine Ekonomskog fakulteta u Subotici, za ovaj planinski ultramaraton prijavila sam se preko
sportsko-rekreativnog centra Ekonomskog fakulteta u Subotici (SRCEF).
Ne znajući u šta se upuštam, slepo sam pratila svoju ţelju... A i kako bih znala šta me ĉeka, kada u svojim
nogama nisam imala ništa duţe od 42 asfaltna kilometra.
Pomisao na 85 planinskih kilometara, na noć u šumi, hladnoću, a najviše pomisao na samoću na stazi me je
uţasavala, ali oĉigledno ne dovoljno da bi potirala moju ţelju za tom trkom.
Olakšenje nastaje onog momenta kada Sale odluĉuje da ide sa mnom na ovu trku, jer opet, sticajem nekih
okolnosti nije mogao ići na Beogradski maraton. Ne bi Sale bio Sale, a ne bi ni bio moj da nije jednako lud kao
ja. 
Da zlo bude veće, dva-tri dana pred trku, glavnu ulogu u
pripremanju staze za trku preuzimaju kiša i sneg. S obzirom da je
dan pred trku vreme bilo stabilno bez padavina, postajemo svesni
da će to biti trka u izobilju blata.
U glavi milion pitanja... kada ujutro ustati, kada krenuti, šta obući,
šta spakovati, šta jesti...
A pakovati se za ovakvu trku... spakujem jedno, pa ipak neću to,
ipak ću ovo, pa neće mi biti dosta samo ovo, moram i ono... pa
spakujem na dno ranca ono što će mi trebati prvo, pa vadim to i
menjam redosled stvari u rancu da mi bude lakse uzimati ih
kasnije... na kraju, naravno, ubacim još milion sitnica, onih „za
svaki sluĉaj“, koje uglavnom ostanu netaknute.
Start trke bio je u subotu 22.04. u 9h ujutro na Popovici, gde je bio
i cilj. Pred sam start obuzela me je neka nervoza zbog upuštanja
u nepoznato, ali nakon kretanja nervoza je polako nestajala.
Do prve kontrolne taĉke (KT1 – Glavica), imali smo 2,7 km što mi
je bilo sasvim dovoljno da shvatim da sam obukla na sebe previše
slojeva odeće i da dalje mogu na nastavim u majici kratkih
rukava.
Do sledeće kontrolne taĉke (KT3 – Adtsl), zaobilazili smo mnogo dece, školaraca. U jednom momentu uhvatim
sebe kako govorim toj deci koja šetaju „samo malo“ i „malo mesta“, i istog momenta poĉinjem da se smejem,
jer se setim da mi je drugarica pre samog starta rekla: „Sada ćeš ti Dejo govoriti deci da se pomere malo, kao
što su nama ti ultramaratonci govorili pre 2 godine“ – bila je u pravu. 
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U znak zahvalnosti podnošljivoj stazi, trĉećim korakom kretali smo se i dalje
prema KT3, slušajući komentare dece, pa ĉujem jednog deĉaka kako govori
drugom „Pogledaj, ona ni ne koristi štapove, bolje da ih da nama!“  - Eh,
kada bi mališa znao da sam ja zahvaljujući tim štapovima kasnije jedva
izvukla ţivu glavu. 
Posle ĉujem jednu devojĉicu kako govori „Idemo i sledeće godine“, pa neku
drugu „Hoću da imam takve štapove“.
Od KT3 do sledeće kontrolne taĉke KT6 – TV Toranj, izuzetno kratka deonica
od svega 1,3 km koje se ni ne sećam pošteno.
U nekom momentu, oglasio se sat na mojoj ruci, obaveštavajći nas da je
prošlo sat vremena od poĉetka trke. Ne
sećam se taĉno gde smo se tada nalazili,
ali se sećam da smo Sale i ja ostali
zaĉuĊeni što je već toliko vremena prošlo,
a ĉinilo nam se kao da je prošlo svega 1015 minuta.
Naredna deonica od KT6 do KT9 –
Kraljeva stolica, zapamtih je po prvom plašenju da smo zalutali i promašili
stazu, ali zahvaljući Saletu, njegovom telefonu i treku brzo smo ustanovili
da smo na dobrom putu i nastavili dalje.
Izuzetno zanimljiva deonica, prva koja mi je delovala kao veĉnost KT9KT11 (Vrdnik etno naselje). Deonica gde sam prvi put ugazila u blato do
ĉlanaka, samo zato što sam svojeglava i nisam poslušala Saleta kada mi je
rekao da idem za njim. Ali ja sam Dejana, prosto moram izabrati put po
svojoj sopstvenoj kreaciji. Za uzvrat sam dobila kilu i po blata na patici i
odzvanjanje Saletovog smeha u ušima i glavi uz njegove reĉi „E tako ti i
treba kad me ne slušaš“. 
Toliko smo se dali u trĉanje da smo skoro promašili kontrolnu taĉku, kada
ĉujemo odjednom neko viĉe i maše. Bili su to ljudi na KT11, kojima sam ja
nonšalantno mahnula i nastavila dalje, a Sale viĉe „Eeeej, pa to je
kontrolna taĉka!“. Mesto gde smo zamalo napravili trostruku grešku... prvo,
promašili bi stazu; drugo, ne bismo se ĉekirali i treće, ruĉaaaaakk!
Bon za ruĉak, gde je bon za ruĉak, tu je negde, samo ga treba pronaći. Za
ruĉak špagete, voće, kolaĉi...
Ja pregladna, a ne smem se prejesti, inaĉe se neću moći pokrenuti i
moram brzo jesti jer mi se mišići hlade munjevitom brzinom. Ţurili smo,
samo da što pre nastavimo da se krećemo.
Sledeće dve deonice KT11-KT12 (Vrdnik – Manastir Jazak) i KT12-KT13
(Manastir Jazak – Bešenovo), svaka od oko 6 kilometara. Sećam se samo
da sam na obe kontrolne taĉke istresala kamenĉice i blato iz patika, kako
ne bih dobila ţuljeve „pre vremena“. Na KT12 kaţe jedan deĉko „Ja u 3
ujutro krećem da ĉistim stazu“, a ja njemu kaţem „A nemoj da zuriš, pusti
me da završim trku“. 
Deonica KT13-KT14 (Bešenovo – Letenka 1). Ĉekiram se na Letenci 1,
govore mi da sam u tom trenutku treća na mojoj stazi, a ja gledam bledo jer sam tek na 34-om km, treba da
preĊem još 18 km da bih opet došla tu i razmišljam kako ću tada biti na 52-om km i kako ću onda imati još
samo 33 kilometra do kraja... i nije mi dobro od tih pomisli i proraĉuna.
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Usput me pitaju da li sada ţelim veĉeru ili nešto slatko. Govorim sebi kako sam tek
„malo pre“ ruĉala, iako je tada bilo prošlo već oko 4 sata od ruĉka, te uzimam slatko i
razmišljam da li ću uopšte doţiveti veĉeru. 
Nastavljamo dalje od KT14 do KT15 (Andrevlje 1).
Kasnije, od KT15 do KT16 (Andrevlje 1 – Šuljamska glavica)... Boţe... zabaĉen deo
dug 10 km gde sam mislila da će mi pre proći ţivot nego ta deonica! Deo odseĉen od
sveta, nigde ţive duše... A ja razmišljam i govorim Saletu kako bih, ako ne ranije,
onda u ovom delu definitivno poludela da sam išla sama.
Usput moj kreativni deĉko smišlja genijalno mesto za
slikanje, ali vrhunac je bio kada je kamenu, na koji je
naslonio telefon i namestio tajmer da nas uslika, posle prvog
škljocanja rekao „Ajde još jednom“  
Iako zabaĉen i pust, bio je to lep deo staze, prekriven lišćem
koje je šuštalo pod našim nogama. Ĉuli su se cvrkuti ptiĉica,
pa i neki ĉudni zvukovi nepoznatih ţivotinja.
U jednom momentu izdaleka vidimo nešto što nam liĉi na
kontrolnu taĉku, iako smo znali po mapi da ona tu ne bi
trebala da bude, ali da, bila je to jedna vanredna kontrolna
taĉka.
Nakon te kontrole nastavljamo dalje ka KT16.
Komentarišemo kako sam ja oborila svoj rekord u preĊenim
kilometrima, a on tada još uvek nije (bio je neki 44-45 km), i
kako smo oboje već uveliko oborili svoje rekorde u satima provedenim na stazi.
Dok smo mi sumirali naše
podatke o kilometrima i satima,
doĊosmo do jedne livade, a na
njoj nigde markacije. Predlaţem
Saletu da se vratimo do
poslednje markacije koji smo bili
videli. U meĊuvremenu nailazi
jedan trkaĉ koji nam potvrĊuje da smo bili na dobrom
putu, pa od muke trĉimo za njim dok ne ugledamo opet
markaciju.
Sa livade ulazimo u šumu trĉećim korakom do KT16,
overavamo kontrolnu knjiţicu, ja dopunjavam meh sa
vodom, a Sale flašice. Prvi put se hvatam za noge,
poĉinju malo bolovi. Ĉovek mi pokazuje na prvu pomoć i
govori da odem da me izmasiraju. Nisam htela, ţurili smo
da nastavimo dalje što pre i da trĉimo dok je još dan, uz
Saletovu molitvu „Ne padaj mraĉe, budi dane!“. 
Deonica KT16-KT17 (Šuljamska glavica – Letenka 2),
duga nepuna 3 km. U nastavku viĊena dva mala zeca.Po
dolasku na Letenku 2, nakon ĉekiranja, napravili smo
pauzu za veĉeru. To je bio poslednji deo gde smo trĉali i
gde smo videli svetlost dana. Bili smo svesni da posle veĉere dalje nastavljamo u šuškavcima i sa ĉeonoim
lampama.
Bilo je 20h, naš 52-i kilometar i 11 sati kako smo na stazi.
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Zbog panike da će mi se mišići brzo
ohladiti i straha da ću teško nastaviti
dalje, samo sam na brzinu „probrljavila“
veĉeru, obukli smo se, istresla sam
blato iz patika i nastavili smo dalje, u
mrak.
Večera, pakovanje, prepakivanje,
oblačenje i nastavak u mrak.
Ono što me je najviše iznenadilo jeste
to što sam se super osećala. Nisam
osećala bolove, nije mi bilo teško da
nastavim dalje.
Morali smo da preĊemo još 33
kilometra, ne znajući da nas najgore tek
ĉeka. Bojala sam se da ne zalutamo, jer
ipak sam to samo neiskusna ja i Sale koji je poznat po promašivanju
markacija. :D
Na pola puta od KT17 do KT18 (Letenka 2 – Andrevlje 2) stigao nas je
jedan ĉovek sa kojim smo išli zajedno od tog momenta pa do kraja trke.
Andrevlje 2 pamtim po najfinijem ĉaju i pogledu u nebo puno zvezda!
Posle Andrevlja usledio je uspon na
Crveni čot, najviši vrh Fruške gore na 539 metara nadmorske visine (deonica
KT18 – KT19). Bila je to druga najduţa deonica od 8,5 km koju sam super
podnela do pred samog kraja kada me je prvi put uhvatio napad histerije. Prvi
deo uspona, onaj „suvi“ deo bukvalno nisam osetila, letela sam, ostavljala
sam Saleta po 100 metara pa sam ga ĉekala da stigne, sve do dela gde je
bilo ţivo blato zbog sveţe otopljenog snega, koje me je ubijalo!
Klizala sam se po blatu, ĉupala noge iz njega misleći svaki put da će mi Ċon
ostati u blatu, noge su mi bile mokre i ledene!
Na Crvenom Ĉotu je bilo ţivo blato, bio je mrak, bilo je hladno i grozno i
ţelela sam što pre da odem odatle!
Šta moţe da sledi posle uspona nego spust. Deonica KT19-KT20 (Crveni čot
– Manastir Beočin). Evo, i dok sam pisala ovo, smejela sam se kao što sam
se i tada smejala od muke. Prosto nemam objašnjenje kako smo to spustili.
Sale mi je u jednom momentu rekao „Budi spremna na to da ćeš pasti“, a ja
uprla nogama, koĉim štapovima, ma ne znam ni sama šta radim. Bole me
tetive od stiskanja nogu i koĉenja da ne bih pala. Nisam mogla da se krećem
od blata na nogama. Skidala sam ga štapovima i traţila sa strane neko drvo
ili kamen o koji mogu da
obrišem blato sa patika.
Nakon ovog uţasa, opet uspon na Brankovac (deonica
KT20-KT21), koliko se sećam, dobro sam ga podnela, bez
nekih većih problema.
Problemi su uveliko nastupili na nizbrdicama. Bolovi u tetivi
ispod kolena desne noge (isti bol kao na prvom maratonu)
su me ubijali. S druge strane, usponi su mi bili kao pauza i
odmor.
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Na Brankovcu (KT21), ĉekiramo se, dobijamo narandţu i bananu. Iako sam bila priliĉno gladna, pojela sam
samo bananu, narandţu sam vratila ţeni na kontrolnoj taĉki govoreći joj „Uzmite vi ili dajte nekome“.
Bio je to 75-i kilometar... samo sam ţelela da hodam, da se krećem... stajanja su me uništavala i psihiĉki i
fiziĉki.
Kao i na svim prethodnim kontrolnim taĉkama od samog poĉetka, pet puta proveravam da li sam spakovala
kontrolnu knjiţicu, dakle, ne proveravam da li sam se ĉekirala, nego samo da li je knjiţica u torbi. Sale i ja se
smejemo tome jer ne moţemo da verujemo da smo svaki put 3-5 puta proveravali da li smo spakovali
kontrolnu knjiţicu, iako sam na 75-om km bila već psihiĉki rastrojena i zaista je bilo potrebno proveriti.
Sledeću deonicu KT21-KT23 (Brankovac – Zmajevac) pamtim po tome što mi se jako, jako spavalo. Sale je
išao ispred mene, a meni je glava klonula. Tri koraka spavam, tri koraka sam budna i tako u krug. Govorim
Saletu da ne ide daleko od mene jer se bojim da ću se srušiti koliko mi se spava. Nisam znala šta da radim da
se bar malo razbudim. Pojela sam dve ĉokoladice da mi malo dignu šećer i da se doĊem sebi.
Bio je to otvoren deo Fruške gore gde nas je produvao vetar. Ĉovek koji je išao sa nama dao je Saletu svoju
rezervnu kapu, a Sale je meni dao njegovu traku za uši. Spas. Ĉule su se sove i opet neki ĉudni zvuci
nepoznatih ţivotinja.
Na KT23 (Zmajevac), ĉekiramo se, pitam ĉoveka koliko još imamo do kraja, on odgovara izmeĊu 5 i 7 km, a ja
ću na to „Ma nemojte izmeĊu 5 i 7 km, pa velika je to razlika!“ :D
Bila je to noćna mora od svega 6,5 km. Smešno. Šta je 6,5 km spram već preĊenih 79 kilometara?! Ništa... to
je kao poslednji kilometar na polumaratonu ili poslednjih 200 metara na trci zadovoljstva.
Vrhunac noćne more dostignut je prilikom spusta do Izvora Zvečan (KT23 – KT24). Prvo, zbog toga što smo
zalutali, promašili smo stazu, produţili smo pravo umesto naglog skretanja levo. Da smo trebali opet u Vrdnik,
bili bismo na dobrom putu, ali ovako ne.
Mene je uhvatila panika jer mi noge otkazuju, govorim im da ću se srušiti sa nogu ako zalutamo i 100 metara
još. Posle 10-15 minuta pronalazimo pravi put i nastavljamo dalje. Noćna mora se nastavlja na samoj
blatnjavoj, klizavoj nizbrdici “strave i uţasa”.
Bio je to spust koji sam preplakala. Prosto, zbog bola u desnoj nozi maksimalno sam se oslonila na levu nogu,
sav teret sam prebacila na nju, dok i ona nije poĉela da boli. Tog trenutka su mi suze udarile na oĉi, poĉela
sam da izgovaram psovke koje sada ne znam ni da ponovim.
Dok se ja patim i psujem, prokleti sat na mojoj ruci još uvek pišti, on još uvek meri vreme i odbrojava sate
provedene na stazi!
Sale me je zagrlio i rekao da izdrţim, da imamo još malo i da moţemo i moramo to ta izguramo do kraja.
Heeeej, prešli smo više od 80 km, pa naravno da moţemo!
Iako uplakana, jecajući i sa stisnutim zubima, ali uspela sam se spustiti niz tu prokletu nizbrdicu!
Poslednja deonica KT24-Cilj (Izvor Zvečan – Popovica), duga nepuna 3 km. Nagli uspon, melem za mene,
moje telo i noge. Već govorim sebi „Tu si! Uspela si! Ostvarila si svoju ţelju! Uspeli ste zajedno!“.
Bio je to deo staze koji je izgledao kao crna rupa kojoj nema kraja. Baterije u ĉeonoj lampi su već priliĉno
oslabile.
Sale mi u jednom momentu uliva dozu nesigurnosti spominjući da je bilo neko skretanje levo i pita jesam li
sigurna da idemo dobrim putem. Nemajući pojma o ĉemu priĉa, napamet mu govorim da jesmo skrenuli levo,
da su nam markacije pred nosom i da je prosto nemoguće da smo promašili stazu!
On je otišao napred, poţurio je da proveri da li smo na dobrom putu, dok sam ja koraĉala prema njemu
govoreći sebi u bradu „Na dobrom smo putu, na dobrom smo putu...“ - i bili smo.
Ono što Saletu neću oprostiti jesu njegove skromne procene od po „još 150 metara“, pa tako desetak puta. 
No, svakako je u jednom momentu bio u pravu. U jednom momentu smo ugledali „Cilj – Finish“ i u jednom
momentu to zaista jeste bilo još 150 metara.

Лето 2017

850

П У Т Н И К

Број 99

Ulazimo u planinarski dom u
nedelju 23.04. u 04:58h ujutro,
odnosno nakon 19 sati 58 minuta
i 13 sekundi od poĉetka trke.
Predajem im ĉekiranu, peĉatiranu
i pomalo izguţvanu kontrolnu
knjiţicu. Unose moje podatke u
raĉunar, govoreći mi da sam
ukupno treća na mojoj stazi, a
prva od ţena, što znaĉi da su pre
mene na cilj stigla samo dva
muškarca.
Napolju je bilo oko 4 stepena
iznad nule, poĉela je da pada
neka kišica i sneg zajedno sa
njom.
Sale i ja smo uspešno završili
naš prvi ultramaraton – veliki
zapadni maraton duţine 85,063
kilometara i 6.676 metara
visinske razlike.
Sve do 52-og kilometra, do 20h
kombinovali smo lagano trĉanje
na ravnom i nizbrdicama sa
brzim hodom na uzbrdicama.
Nakon toga, preostala 33 kilometra sve je bilo preţivljavanje u izobilju
blata. Posle 12 sati kretanja naši organizmi su već bili izmuĉeni i telo se
raspadalo, iako je raspadnuto telo već bilo utrnulo, bilo je sasvim sigurno da će bolovi postajati sve jaĉi.
Sve posle tih 12 sati provedenih na stazi gotovo da nije imalo veze sa fiziĉkom snagom, sve je bilo u glavi. Bila
je u pitanju psihiĉka snaga, borba sa sopstvenim umom i naša spremnost da trpimo bol.
Nepunih 20 sati smo proveli na stazi da bismo završili ultramaraton od 85 km u priliĉno teškim ekstremnin
uslovima.
Dejana Butorac
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Tekst objavljen u Putniku broj 6, Novembar 1998 godine
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Dvougao

II KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE
Po nekima najatraktivnija, po drugima najteţa,
objektivno verovatno najbolje organizovana akcija sa
odrednicom "treking" ko dnas – trka na Vršaĉkim
planinama odrţana je po šesti put. Meni ĉetvrto
uĉešće, svaki put na najduţoj stazi, svaki put skoro
istim putevima, svaki put skoro ista ekipa, ĉak I isti
vremenski uslovi, pa bi se reklo da nemam više ni o
ĉemu da pišem. Ipak, inspiracija je ĉudna zverka,
nekad je loviš bez uspeha a nekad se sama uhvati u
zamku I ĉeka. Pa eto otuda i ovih par reĉi...
Poznajem jednog planinara ĉija filozofija je da nikad ne
ponavlja akcije. Ako baš ne mora, ne ide dva puta na
istu planinu, a ako mu se baš ide gleda da ne ide na
isti vrh ili bar ne istom stazom. Kaţe, planeta je tako
velika a mi imamo tako malo vremena da vidimo sve.
Pa iako moram da priznam da I sâm ţelim da vidim što
više mogu, eto mene ĉetvrti put na istoj vršaĉkoj stazi.
Ista meta, isto odstojanje, iste staze, isti vrhovi, iste
šume, iste livade, ista sela, isti manastiri... Neka lica se
menjaju, neka se pojavljuju iz godine u godinu. Ljuti
rivali na stazi pozdravljaju se kao stari prijatelji,
dţentlmenski, jer iako ovo jeste trka svako ko je ovamo
došao samo zbog takmiĉenja oĉigledno je promašio
sport. Cilj trekinga će uvek biti pobeĊivanje samo jedne
osobe - sebe.
U neko davno vreme kad sam pravio svoje prve
planinarske korake, jedina akcija na ovim prostorima
koja bi se mogla nazvati trekingom (u smislu u kom
danas koristimo tu reĉ) bio je Fruškogorski maraton.
Pre neg ošto je Fruškogorski postao ultra maraton, pa
ultra plus, pa ultra ekstremni, postojao je samo jedan
Veliki marathon od famoznih 81,3 km.
Dobro sam upamtio decimal sa diploma koju sam prvi
put dobio sa nepunih sedamnaest leta. A postojao je i
slogan koji je poĉinjao reĉima: "Zamislite 20 fanatikamaratonaca koji trĉe po brdima 81km!" Istini za volju,
Fruškogorski je bio I ostao jednom godišnje, nisu svi ni
tada trĉali (nismo svi ni tada trĉali), pa ne trĉimo svi ni
sada (bar ne sve vreme), ali zamislite sada 200
fanatika – maratonaca koji iz nedelje u nedelju trĉe po
brdima 30-40 kilometara. Malo li je?
Neko bi se zapitao ĉemu sve to? Ĉemu ustajanje u cik
zore, nekoliko sati voţnje, pa još nekoliko sati
pešaĉenja, trĉanja, uspona, spustova, znoja, bolova,
grĉeva, pa opet sati voţnje I povratak kući u sitne sate,
i tako nekad iz nedelje u nedelju... Ĉemu to beskrajno
ĉistilište? Iskren da budem, zapitam se I ja ponekad.
Ali nekim stazama, meĊu kojima je i vršaĉka, ne. Jer
koliko god ova staza bila naporna i ponekad monotona,
jedna stvar se uvek menja.
Svaki put na cilju u Vršcu je neki drugi, za nijansu bolji
Лето 2017

Otišli smo dan ranije na Vršaĉke planine i tamo
prespavali, put je bio priliĉno naporan jer je duvao
veoma jak vetar, dok smo došli do Vršca poĉela je i
kiša pa je osećaj penjanja do planinarskog doma bio
priliĉno neprijatan zbog blata koje se poĉelo formirati
i oteţavati penjanje kolima zbog proklizavanja. A
nama iz ravnice sve što je višlje od 10 metara
predstavlja svojevrsni ambis i strašne litice. Kada
smo stigli dobili smo sobe koje su veoma povoljne, i
za planinarske standarde priliĉno sreĊene, ipak
primedba je pala na radijatore koji nisu bili zagrejani
iako smo najavili svoj dolazak. Soba je bila ledena.
Radijator je ukljuĉen po dolasku tako da smo grejali
prste na njega ili se grlili da nam bude toplije. Nismo
dugo bili budni i veoma rano smo legli da spavamo
izbegavajući ţurkarenje i alkoholisanje koje smo ĉuli
da se odvijalo do kasno u noć, ţeleći da budemo
odmorni za veoma napornu stazu (veliku stazu) koju
dobro poznajem(o).
Jutro.
Ustajemo, veoma smrznuti. Ne uspevamo nikako da
se otarasimo osećaja da smo promrzli iako je napolju
stala kiša i sve obećava topao dan, mada tmuran. U
sobi kao da je bilo -3 celu noć. Doruĉkujemo, i
oblaĉimo opremu za trĉanje.
Oblaĉim se previše - majicu dugaĉkih rukava i
nepromoĉivi gornji deo/kabanicu. Marija se oblaĉi
veoma sliĉno. Ponela nas je hladnoća iz sobe.
Start.
Posle bukvalno 500 metara shvatam da nema ni
teoretske šanse da nastavim dalje ovako obuĉen,
zastajem i skidam sa sebe majicu ali ostavljam
kabanicu. Posto volim da trĉim Vrsaĉkim planinama
bez muzike, iako sam stavio slušalice i pustio muziku
odluĉujem se da nastavim bez muzike, neoprezno
ostavljam mp3 plejer u dţep kabanice koji
zaboravljam da zatvorim, a majicu još neopreznije
stavljam na trkaĉki ruksak.
Sada već u ozbiljnom zaostatku u odnosu na
prvoplasirane nastavljam dalje. Penjanje do KT1 mi
je uzelo mnogo više snage nego što sam oĉekivao,
ali sam se dobro drţao psihiĉki. Planiram da prilikom
spuštanja do podnoţja Guduriĉkog vrha nadoknadim
prednost veoma brzim spuštanjem niz serpentinaste
puteljke Lisiĉje glave što sam do tada smatrao i
svojim najjaĉim adutom, trĉanje veoma brzo nizbrdo.
Ispred mene je rumunka koju potpuno zapanjen
njenom spretnošću i brzinom jedva uspevam da
prestignem. U glavi mi se mota, ako ona ide ovako
kako li samo idu njeni drugari kojih je došlo par i vaţe
za favorite za pobedu. Popravljam svoje vreme
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ja. Planina menja sve nas. Nemoguće je proći kroz
iskustvo koje bi svako relativno normalno ljudsko biće
opisalo kao psihofiziĉku torturu i ostati isti. Mnogi bi
rekli da je u ovakvim trkama nemoguće uţivati, (pa
znam I neke koji posle jedne od ovakvih staza nikad
više nisu otišli na planinu), a ja kaţem da je
nemoguće i špartati trideset i kusur kilometara po
šumama I gorama sa osmehom na licu i biti
negativac. Mazohista da, ali ne inegativac.
Pa kad se podvuĉe crta i podele medalje i diplome,
svi smo mi na kraju pobednici. Jednako oni sa
postolja kao oni koji su se jedva dogegali pred
zatvaranje staze. Kome to nije jasno, taj onda nikad
neće shvatiti ideju trekinga i ĉemusve to. Jer poĉasti
doĊu i proĊu, a iskustva ostaju zauvek. I mada
trekking jeste za svakoga i svako jeste za treking,
neće se svako vraćati istim stazama I znova i iznova.
Da li smo mi koji se vraćamo drugaĉiji, moţda luĊi od
drugih, to ne znam. Uostalom, nije ni bitno. Bitno je
ono što ostaje u nama, a što se ne dâ tako lako
uhvatiti u reĉi. Zato ćemo se verovatno uvek i vraćati.
Svaka planina ima svoje atrakcije, bili to zahtevni
vrhovi ili obiĉne klupice uz ureĊenu stazu oko kojih
trĉkaraju deca. Neke planine su pravi praznik za sva
ĉula, vatromet boja, zvukova i mirisa. MeĊutim,
postoje planine sa nekom posebnom magijom koja se
moţe osetiti samo tabanima. MeĊu njima su i
Vršaĉke. Ko taj krug nije prošao, neće ni znati
odgovor na pitanje ĉemu to, a odgovor je za svakoga
nešto drugo i svako svoj odgovor mora pronaći sam.
A ako još uvek niste poĉeli da ga traţite, ja stvarno ne
znam šta ĉekate.
Milan Mirković
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donekle do Malog Središta, i priliĉno nevoljno penjem
Guduriĉki vrh.
Na Guduriĉkom Vrhu srećemo kontrolora koji nam
govori da samo produţimo dalje, srećom bio sam u
društvu takmiĉara koji su videli perforator koji visi
pored njega i zapitali se da li je ovaj ĉovek normalan.
Pitao sam ga vrlo neprijatnim tonom da li zna šta radi i
da li vidi perforator koji je pored njega i koliko je ljudi
do sada poslao dole bez overavanja kontrolne taĉke.
Izbušili smo kartice i nastavio sam dalje, ostavio sam
kolege koji su bili sa mnom i ubrzo stiţem takmiĉara
koji je bio ispred mene, sporazumevamo se na lošem
engleskom i objašnjavam mu da se ne nervira da ću
svedoĉiti da je imao KT nego kontrolor nema pojma
šta radi.
Pri silasku do manastira Mesić nailazim na preoranu
stazu kompletno - sveţe i tu prvi put padam pošteno.
Nije, ništa bolelo, fiziĉki, jer je zemlja meka i fina, ali
psihiĉki... Mislim da sam u tom momentu izgubio mp3
plejer, majicu i kompletno ţelju da nastavim trku. Od
samog poĉetka nisam imao borbenost, i traţio sam
samo izgovor da bi odustao. Na KT pitam koliko je
njih ispred mene, kontrolor mi govori oko petoro i da
su prošli nedavno. Krećem prema planinarskom domu
i usput jednostavno kao da je neko iskljuĉio svaku
ţelju za takmiĉenjem u meni, gasim se, i poĉinjem da
hodam. Bio sam u ozbiljnom voĊstvu u odnosu na
takmiĉare iza mene, tako da prolazi podosta vremena
dok su se prvi takmiĉari poĉeli pojavljivati i prestizati
me. Ĉekao sam nekog ko je u fazonu šetanja/trĉanja.
Nailazi NeĊa moj odliĉan drugar iz Subotice sa
grupicom sliĉnobrzinaca oko sebe, prikljuĉujem im se
i kaskam za njima do planinarskog doma. Odluĉujem
da tu i završim svoje trĉanje koje mi nije leglo ni malo.
Iako nisam imao pravilan put srednje staze pitam
organizatore da li će mi priznati srednju stazu jer je
kilometraţa jednaka, vidim im po licima da nije
nikakav problem i insistiram da ako sluĉajno imam
dobro vreme da ne ţelim nikakve medalje, samo eto
ĉisto da ne bude baĉeno tih 20ak kilometara koje sam
odradio u smislu ukupnih poena. Dugogodišnji kredit
mi kupuje diplomu srednje staze i odlazim do sobe da
se sredim i presvuĉem. Otprilike dobro procenjujem
kada bi Marija trebala da proĊe kroz planinarski dom i
ĉekam je napolju, ona dolazi sa vrlo sliĉnim mislima
kao što sam ih i ja imao po ulasku, ali je ohrabrujem
da nastavi dalje i da će uzeti barem treće mesto.
Nevoljno, nastavlja dalje i zaboravlja da mi da
dţemper koji je i njoj smetao. Ja odlazim da pijem
kafu i ćaskam sa novosadskim kolegama o uticaju
prestanka jedenje mesa na trĉanje i o sliĉnim
temama, sve u svemu vrlo prijatni razgovori. Marija
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dolazi posle nekog vremena, treća! Uspela je da se
izbori sa kilometrima i mnogo bolje podnese planine
koje su mene dotukle na samom poĉetku. Tu se taĉno
vidi iskustvo planinskog trĉanja u odnosu na atletsko
kom sam ja posvetio mnogo više paţnje u zadnje
vreme, dok ona tek sada uĉi asfaltne trke.
Dok smo išli kući, šalio sam se statusom da ni ja ne
idem kući praznih ruku, sa mnom ide Marija. Meni od
nje više ni ne treba :)
Edvard Halas

III KOLO VTL, III KOLO TLS – REČ ORGANIZATORA
Kada ţivite u gradu koji je više od sto kilometara udaljen od gotovo svakog grada u kome ima interesovanja za
treking kao jednu od takmiĉarskih disciplina planinarskog sporta, kada ţivite u gradu koji je na samo 114
metara nadmorske visine i u ĉijoj okolini je “najviša ĉuka” na samo dvadesetak metara više od visine u centru
grada, kada ţivite u gradu koji posmatrano u oĉima zagriţenih planinara ne nudi izazov planinarske vrste onda
morate biti srećni na ĉinjenicu da vas i pored toliko hendikepa Komisija za treking Planinarskog saveza Srbije
uvrsti u jedno od devet kola Treking lige Srbije za ovu godinu. Imali smo mi pored svih navedenih hendikepa i
neke prednosti preko kojih komisija za treking nije mogla tek tako proći: naša tri prethodna kola treking lige u
Subotiĉkoj pešĉari okupila su najveći broj uĉesnika, od strane tih istih uĉesnika pohvaljeni smo svake godine
za dobru organizaciju i gostoprimstvo, na kraju ideja treking lige u Srbiji potekla je upravo iz Subotice, prvi
direktorski mandat pripao je meni kao osnivaĉu i idejnom tvorcu treking lige. Ĉinjenice su to na koje komisija
nije mogla ostati imuna. Koliko god ja bio ljut na savez što nas je zanemario (mislim na VojvoĊansku treking
ligu u prve tri-ĉetiri sezone, i mislim na Planinarski savez Srbije), koliko god bio svestan rizika da moţda
Subotica i Subotiĉka pešĉara neće biti dovoljno veliki motiv nekima da doĊu, ţarko sam ţeleo da jedno kolo
Treking lige Srbije bude odrţano baš tu, na samo 114 metara nadmorske visine, daleko od mnogih. Isto toliko
je daleko i nama, Subotiĉanima, ljubiteljima planina i trekinga svako vaše kolo, ono na Zlotu, Jastrepcu, Grzi,
Kosjeriću...
Kaţu da se priprema za jedno ozbiljno takmiĉenje mora
poĉeti već dan posle završenog prethodnog takmiĉenja.
Tako sam i ja u svojoj glavi analizirajući kolo
VojvoĊanske treking lige koje je odrţano u maju 2016.
godine dao sebi za zadatak da neke stvari naredne
godine moraju da se poprave. Broj od 254 prijavljena
uĉesnika je za naše prilike broj o kome još uvek svi ostali
organizatori samo maštaju, nama je taj broj bio samo
motiv da ga ove, 2017. godine kada smo domaćini svim
ljubiteljima trekinga u Srbiji nadmašimo. Tri meseca pre
poĉetka sam definitivno doneo odluku da izmenim mesto
starta. Lako smo našli zajedniĉki jezik sa ljudima iz MZ Makova sedmica. Lokacija dobra, prodavnica, pekara
su odmah tu uz prostorije MZ, autobusi ka centru grada saobraćaju tokom celog dana, na kraju i ono najbitnije,
naša markirana staza je na nepun kilometar blizu. Trasiram staze, mala i srednja gotovo iste kao lane, za
veliku donosimo odluku da bude maratonske duţine. Prvi pravi maraton u Subotiĉkoj pešĉari. Otto Sekereš iz
JP Palić Ludaš daje saglasnost na nove deonice velike staze, saglasni su i odgovorni iz JP Vojvodina šume.
Лето 2017
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Pripreme za kolo su uobiĉajene, mi smo već iskusni organizatori. Sredstva dobijena od PSS usmeravamo na
štampani materijal, donator gosp. Hodik finansira izradu finišerskih medalja, klupska sredstva trošimo na sve
ostalo što će boravak uĉesnicima na stazi uĉiniti prijatnijim i lepšim. Naravno ne mogu a da ne pomenem
ogromnu volju gotovo svih ĉlanova PK Spartak. Bez pogovora se prihvataju zadaci koje na svakom sastanku
sredom iznosim. Primerima sa sliĉnih akcija u MaĊarskoj motivišem sve da daju i više nego do sada, svaĉije
malo na kraju daće jedno ogromno veliko. Ima i problema, bez njih nikada ne moţe, osetim da i sada ima onih
koji bi da zabodu noţ u leĊa. Sujeta i zavist su uvek prisutni, sastavni je to deo ţivota. Uspeh se teško prašta.
Mesec dana pre poĉetka zapoĉinjemo i kampanju preko fejsbuka. Strahinja donira plaćeni oglas, malo sam
skeptiĉan po tom pitanju ali ispostavilo se da je efekat više nego dobar. Sve ih je više u „eventu“ kliknulo da
dolazi. Ja kao umereni optimista, više realista još sam uvek ubeĊen da broj uĉesnika ne moţe ni pod razno
nadmašiti 400 koliko smo mapa i uĉesniĉkih kartona štampali i koliko smo bedţeva i medalja naruĉili. Naravno
ima i onih koji ne misle tako. Kroz anketu pokušavam da opipam puls ostalih pitanjem: „Pogodite koliko će
uĉesnika biti na 3. kolu treking lige u Subotiĉkoj pešĉari?“ Prvi odgovor, Branislav Svorcan iz Novog Sada kaţe
500!? Ne sretoh posle Branislava da ga priupitam odakle mu toliki optimizam? Pedesetak prognozera je u igri,
većina je u nekim granicama oĉekivanja, brojka 300 je nekako najĉešće u igri. Finiširamo kampanju, Boris
završava kratak video spot sa najavom, konferencija za medije u subotiĉkom pres centru, gostovanje na
jutarnjem programu RT Vojvodine i lokalnim stanicama, „šerovanje“ dogaĊaja na fejsbuku, kako se nedelja
priblliţava toliko raste optimizam i neizvesnost da li sam ponovo promašio u proceni. Poslednja tri dana sam u
šumi, krĉimo delove staze, markiramo, farbamo, ĉistimo. Za razliku od prošle godine smeća je znatno manje,
to raduje. U subotu oko podne je sve spremno za start. Jako sam zadovoljan do sada uraĊenim.
Poslednjih desetak dana priprema za kolo ţivim sa porodiĉnim problemom, otac mi je bolestan, lekari nisu
optimisti, odbrojava poslednje dane svog ţivota. Tako razapet izmeĊu porodiĉnih obaveza, obaveza na poslu i
završnih priprema za treking dani prolaze brzo, umor polako sustiţe ali nazad nema, mora se izdrţati. U
nedelju već pre sedam sati ujutro dvadesetak planinara iz kluba odraĊuje završni deo posla za prihvat prvih
uĉesnika. Do pola devet kada je zakazan prvi start preko dvesta prijavljenih, broj se rapidno povećava na
svakih 15 minuta da bi mi Strahinja nešto pre devet sati rekao da smo podelili svih 400 uĉesniĉkih knjiţica sa
mapama. Ponovo sam omašio sa prognozom. Štampamo na licu mesta u crno beloj formi dodatni tiraţ, nema
nam druge. U pet minuta posle pola deset se sve smiruje, poslednji start ukljuĉujući i start trkaĉkog dela
uĉesnika kola treking lige krenuo je da gazi pesak Subotiĉke pešĉare, da upija jutarnje sunĉeve zrake i udiše
mirise borovine. Na osam kontrolnih taĉaka ĉekali su ih nikad motivisaniji kontrolori, nije nedostajalo ni vode ni
voća ni slatkiša, bilo je i ţita sa šlagom i domaćih voćnih sokova, i parola za motivaciju i ramova za selfije, i
magneta za uspomenu i puno, puno ljubavi koje je utkano u 3. kolo treking lige od strane svih nas koji smo se
svojski potrudili da svima vama koji ste došli „ĉak“ u Suboticu bude lep dan.
Otac mi je umro u utorak dok sam sreĊivao fotografije i pisao izveštaj. Ispoštovao me je i izdrţao bar dok mi
najveća guţva nije prošla. Nije mi dozvolio da se obradi tezultata posvetim maksimalno, zamolio sam Mareta
(Aleksandar Marković, komisija za treking PSS) i Gorana (Goran Ţigić, direktor VTL) da oni taj posao dovrše.
Ne zamerite ni njima ni meni ako nešto nije uneto kako je trebalo.
Ni danas, mesec dana nakon odrţanog kola još uvek nisam siguran zašto je to 3. kolo bilo takvo kakvo je bilo,
po svemu drugaĉije nego ijedno kolo do sada u Srbiji. Mogu samo da obećam da ako bude trekinga i naredne
godine u Subotiĉkoj pešĉari ono moţe biti samo još bolje, ideja ima, mislim da ima i ljudi koji te ideje mogu da
sprovedu. Ima i mesta za sve nas koji smo bili i za vas koji još niste. Jeste Subotica malo daleko, jeste
Subotica samo na 114 metara nadmorske visine ali ima nešto u toj daljini i visini što vas neodoljivo vuĉe da
doĊete.
Na kraju, ponosan sam što sam bio na ĉelu tima koji je organizovao 3. kolo treking lige, ponosan sam što sam
„taj neko“ ko je ideju trekinga pustio u promet i na ovim prostorima. Iskreno se nadam da nikakva birokratska
pravila i zakoni neće uzeti trekingu ono najvaţnije, dušu.
Zoran Vukmanov
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Kako razmaziti trekera: Memorijal Mihajlo Kampoš 2017.

III KOLO VTL, III KOLO TLS – REČ UČESNIKA
Memorijal Mihajlo Kampoš odrţan je
po ĉetvrti put na stazama Subotiĉke
pešĉare. Za razliku od mnogobrojnih
akcija sliĉnog tipa kod kojih se moţe
priĉati o ovakvim ili onakvim
poboljšanjima (ili pogoršanjima) iz
godine
u
godinu,
vrhunskoj
organizaciji na koju su Subotiĉani
navikli trekere još od prvog izdanja
memorijala nikad se nije mogla staviti
iole ozbiljna zamerka, ali se zato
uvek moţe priĉati o rekordima raznih
vrsta. Ovog puta rekordan broj
uĉesnika, ali i rekordna koliĉina
pozitivne energije - šta više poţeleti?
Pitanje dobre organizacije trekinga u
Subotici jednostavno se ne postavlja.
Kada je glavni dirigent orkestra ĉovek
koji je prvi doneo treking u Srbiju onda tu nema mesta za improvizaciju i sistem pokušaja i grešaka; taj zanat
ispeĉen je mnogo pre nego što je nastala ijedna
od naše dve treking lige, štaviše ova pozitivna
zaraza upravo je i krenula sa subotiĉkog peska i
Subotiĉani su godinama bili najpozitivniji primer
kako se realizuje jedna ovakva trka. Voleo bih da
i sada mogu da kaţem da su pokazali svima
kako se to radi, ali u meĊuvremenu se pojavilo
još nekoliko vrhunski organizovanih treking
akcija, što ne znaĉi da Subotiĉani nisu umeli da
izvuku još neke keĉeve iz rukava.
Dakle, kako najlakše razmaziti trekera?
Jednostavno, pored sjajno ureĊenih i odliĉno
markiranih staza (dobro, moţda kombinacija
zelene i ţute nije najsrećnije rešenje u periodu
najjaĉe vegetacije, ali nisam ĉuo da se neko
izgubio - moţda samo nisu vikali dovoljno
glasno) dovoljno je osam kontrolnih taĉaka, sa dobro raspoloţenim kontrolorima, okrepom kakva se samo
poţeleti moţe i sitnim poklonĉićima i iznenaĊenjima za takmiĉare. Ako smo sveţe voće i medena srca i
ĉokoladne kocke u rinfuzi još i mogli da oĉekujemo, domaći mafini i ţito sa šlagom su bili osveţenje u svakom
smislu, a simpatiĉni magnetić sa markacijom staze već je zauzeo mesto na friţideru. Voda se podrazumeva,
ali bilo je tu i soka, falilo je samo hladno pivo pa da osećaj bude kao na pikniku a ne na ozbiljnoj maratonskoj
trci. Moţda je to bio samo taktiĉki trik - najesti protivnike pa izdominirati - ali ako je fora u tome ne verujem da
je nekome od najedenih protivnika suviše teško palo.
Ako se organizatorima ima išta prigovoriti, to je da na cilju nije bilo dovoljno bedţeva i finišerskih medalja za
sve, ali ako je za zamerku to što se umesto oĉekivanih oko 350 uĉesnika (i spremnih 400 finišerskih paketa) na
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startu pojavilo preko 470 ljudi, pa hajde
da zameramo. Teško da se iko ovome
realno nadao, s obzirom na to da je
dosadašnji rekord u broju takmiĉara na
jednom kolu treking lige (bilo koje) bio tek
oko 220, pa ako je ovako odliĉna
organizacija kola treking lige već skoro pa
standard, eto novog (preteškog) domaćeg
zadatka za organizatore budućih kola...
Što se liĉnog utiska tiĉe, iako mi mnogo
toga juĉe nije polazilo za rukom/nogom,
reći da sam posle svega prezadovoljan
bila bi preblaga reĉ. Kako je dan poĉeo,
ispalo je i više nego odliĉno: nekako mi
postaje navika da veĉe pred maratone
spavam svega 2-3 sata u komadu, a onda
se greške tipa uredan dolazak na stari
start u Velikom Radanovcu i kruţenje u osmicu oko Makove sedmice lako mogu desiti, a ukupan "zamor
materijala" nije teško shvatiti... U prvih petnaestak kilometara ozbiljno sam razmišljao da skratim na srednju
stazu, ali posle šake analgetika i sustizanja društva koje mi je pobeglo još na startu i fiziĉki i psihiĉki aspekti su
nekako legli na svoje, a konaĉno vreme od oko 7 sati za 42,5 kilometra nije ĉak ni tako loše. Blage simptome
sunĉanice i dehidracije ćemo ignorisati, osveţavajuće piće od jeĉma i hmelja ionako leĉi sve, još ako je sa
terase Ţenskog štranda uz samu obalu Palićkog jezera...
Posle trke mi prilazi Ivan iz Kragujevca, kaţe: "Ti si bio brţi od mene na mom terenu, a evo sad sam ja stigao
pre tebe na tvom". Smejem se i odgovaram da ovo ipak nije ni moj teren, dovoljno su daleko Fruška gora i
Subotica, ali onda kad malo bolje razmislim, kad se neko toliko potrudi da se na stazi osećaš kao kod kuće zar
je geografija i bitna? A kad se godinama navikneš da ti organizatori obezbeĊuju samo ono najosnovnije da ne
skapaš od gladi i ţeĊi, onda te je lako oduševiti srdaĉnošću i gostoprimstvom, a Subotiĉani su u tome bez
premca. Pa i ako nas malo i razmaze, zar je to loša stvar? Stvarno ne znam ko će se buniti.
Milan Mirković
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AUSTRALIJA NA KONJSKIM LEĐIMA
Stigla polovina maja meseca nekako brzo, i prošla, a ja sedim tako i podsecćam se da još uvek nisam odabrao
temu o kojoj bih pisao za sledeći broj „Putnika‟. Kišno i vetrovito vreme napolju, nije ni za otići da malo kruţim
po priobalnom moru u mom komšiluku i tako iz dosade prevrćem po fotografskim albumima i prethodnim
tematskim beleškama. Razmišljam i podsećam se o tome gde sam sve bio ovde u Australiji, šta sam sve
video, a i šta bih još voleo da vidim i da radim u ovdašnjim planinama.
I onda odjednom u tamo nekom cyber prostoru mog uma sine mi neka daleka sijalica i podseti me na jednu
izvanredno divnu aktivnost, specijalno ako se ta aktivnost odvija u planinama budući da su planine
predominantna tema ovog našeg ĉasopisa, kako ga naš cenjeni urednik Vladimir ţeli da zove i s ĉime se ja
potpuno slaţem.
JAHANJE PO PLANINAMA AUSTRALIJE

S obzirom da je Australija jedan veliki kontinent koji je trebalo izgraditi, ili je bar tako mislio beli doseljenik, par
stotina godina unazad, najlakši naĉin putovanja, transporta, rada sa stokom na farmama – stanicama, kako se
ovde zovu, bio je da se koriste konji. Iz tih razloga je jahanje konja ovde uvek bilo poularno pa mnogi i dan
danas ţele da nauĉe tu vestinu.
Pešacenjem,ili voţnjom terencem kroz ovdaĉnje planine redovno sam se susretao sa jahaĉima konja koji su
imali svoje ciljeve, svoje ture, svoje ugaţene staze ĉto su se pruzale kroz zelenilo prirode ili kameniti krš.
Jahaĉi, kao i mi planinari-pešaci, su većinom dobrodušne osobe koje vole da se zaustave na „ĉašicu
razgovora‟ i prepriĉaju po neku anegdotu.
“Pametan ĉovek ponese kišni mantili na lep dan – svaka budala to moţe uĉiniti kad pada kiša,” rekao mi je
John Rudd zabrinuto gledajći teške crne oblake koji se nadvijaju iznad Mount Selwyn s druge strane doline.
Daleka potmula grmljavina potvrĊuje njegove reĉi. Zatim, namigujući i sa širokim osmehom on pita: “Ti nosiš
jedan topao dţemper?” Nakon tri dana jahanja kao vodiĉ kroz Kosciusczko Nacionalni Park John je zabrinut za
konje koji nose jahaĉe strmim usponima, a tada svaki kilogram teţine je od znaĉaja za dobrobit konja, te
plemenite ţivotinje. John je 80 godina star i nije tako hitar kao što je bio pre 10 godina, iako, jednom kad uzjaši
oseća se kao i da sedi u fotelji ispred televizije, izuzev što u ruci drţi biĉ a ne flašu piva.
Porodica Rudd organizuje turistiĉko-planinsko jahanje u Snowy planinama jos od 1946. godine.
Normalno grupa je sastavljena od 10-15 jahalĉa uz pratnju 2 do 3 vodiĉa koje je John liĉno obuĉio toj
odgovornosti. Pohod traje 4 noći i 3 dana sa potpunim obezbeĊenjem prenoćišta i usputne hrane, kao i brigom
za konje; trenutno cena pohoda je $1300 po osobi. Polazi se iz porodiĉnog poseda Reynella koji se nalazi
jugoistoĉno od gradića Adaminoly u drţavi Novi Juţni Vels. Za trodnevno jahanje uĉesnici treba da su u
Reynelli najkasnije do 5 sati poslepodne da bi se svi meĊusobno upoznali, uspostavili prijateljske odnose,
upoznali se sa konjima, i udobno prespavali tako da bi bili odmorni za sutrašnji rani polazak.
Sledeće tri noći su provedene u planini spavajući pod šatorima dok se po danu uţiva u kuvanju prijateljski
raspoloţenog kuvara poreklom iz Irske po imenu Frank. Hrana koju on kuva je hranljiva i obilna: supa od
tikvica, pohovana riba i mladi krompirići sa salatom; pileća šnicla sa pireom, sosom od peĉuraka, graškom i
boranijom; slanina, viršla, jaja i ĉorba za doruĉak sa dodatkom kornfleksa, ako neko ţeli. Za kratke predahe
tokom dana dostupni su sendviĉi, zemiĉke, suvo meso, salate, kolaĉi i keks zaliven ĉajem skuvanim na licu
mesta s vodom iz obliţnjeg, kristalno ĉistog potoka. Prava planinska idila na oštrom planinskom vazduhu.
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Jahaĉi ne moraju biti iskusni ali je potrebno da budu fiziĉki sposobni da bi izdrţali 5-7 sati jahanja prelazeći i do
8 kilometara na sat. Predeli kroz koje se prolazi su zabaĉeni i nepoţeljno je doţiveti povrede za koje bi bila
potrebna posebno veća paţnja.
Jedno od najuzbudljivijih aktivnosti jahajući
u planinama je silaţenje niz brdo i jahanje
po usponima; tu je potrebno više truda i
paţnje nego kada se jaše preko ravnice, a i
bolje se osećaju promene koje nastaju
promenom okoline. Na mestima gde se
puno jaše uzbrdo i niz brdo te promene se
lako zapaţaju. Jahajući kroz alpske predele
pokrivene šumom eukaliptusa, dolinama
obraslim papratima, širokim visoravnima,
nikada niste u sumnji da ustvari jašete kroz
specijalni predeo Australije. “Konji su
sigurni i ĉvrstog koraka. Da bi hodali goredole po ovim planinama oni moraju biti u
dobroj kondiciji. Ni jedan od njih se nije ĉak
ni oznojio” – kaće Martin Begg. “Odlĉno se
ponašaju jer su izvanredno dobro trenirani, idu toliko brzo ili toliko sporo koliko vi zahtevate od njih.”
Po povratku u Reynella najveće zadovoljstvo je videti da su se svi vratili zdravi i ĉitavii da su uţivali u ovoj
avanturi.
Neki pametan ĉovek je moţda rekao da treba poneti jaknu i po lepom danu, ali pametniji su oni koji su uzeli
šansu i mogućnost da iskuse jahanje kroz australske Snowy Mountains.
TOM QUILTY GOLD CUP – najvaţnije takmiĉenje u izdrţljivosti jahanja u Australiji
Pre 50 godina RM WILLIAMS (današnje ime kompanije poznate po proizvodnji konjsko-jahaĉke opreme i
odeće za jahaĉe) sakupio je nekoliko svojih prijatelja da bi osnovali ono što je danas najznaĉajnije takmiĉenje
u izdrţljivosti jahanja, kako za konja tako i za jahaĉa. Odrţava se blizu Hawkesbury u Novom JuţnomVelsu i
2015. godine je bilo najveće po broju uĉesnika – 342.
Takmiĉenje se odrţava pod nazivom „100 milja u jednom danu‟ i te godine 215 jahaĉa je završilo takmicenje
prejahavši 160 kilometarai na taj naĉin su osvojil i„QUILTY PREDJICU‟. Jahanje je bilo organizovano po
originalnim, strogim pravilima i
zato su mnogi i hteli da
uĉestvuju.
Bili su prisutni jahaĉi iz svih
australskih drţava i teritorija
kao i gosti iz Novog Zelanda,
Japana, Juţne Afrike, Kanade,
Amerike i Ujedinjenih Arapskih
Emirata.
U takmiĉenju je pobedio Ben
Hudson iz grada Mudgee u
Novom Juţnom Velsu na
konju Kapetan Hrabro srce
(Captain
Braveheart)
u
vremenu od 10 sati i 16
minuta. Ben je bio drugi 2014.
godine.
Veliki broj osoba je bio uzeo
ucešće u organizaciji ovog
dogaĊaja koji je bio jedno
veliko iskustvo za jahaĉe i konje tako da je ceo dogaĊaj bio vrlo uspešno odrţan.
Stari RM WILLIAMS bi bio jako ponosan, da je ţiv, kada bi video da se ovaj dogaĊaj još odrţava i nakon 50
godina.
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KONJSKE UZDE PONOVO U DIVLJINI – povratak jahaĉa u Nacionalne parkove
Tokom zadnjih nekoliko godina grad Tenterfield u Novom Juţnom Velsu i okolina su razvili mogućnosti za
jahanje u osam obliţnjih Nacionalnih parkova ukljuĉujući Washpool, Kwiambal i Dthinna-Dthinnawan. Region
je ništa manje nego jahaĉki raj.

Jahaĉi koriste organizovana prenoćišta, ograde za konje, ili
podignu svoje osobne kampove. Smatra se da je vaţno koristiti
objekte zbog toga što će onda bitii odrţavani. U zadnje vreme
znatno je podignut interest za jahanje ĉak i na nivou drţavne
uprave. Kancelarija Novog Juţnog Velsa za Okolinu i NasleĊe
(Environment and Heritage) zapoĉela je dvogodišnje
istraţivanje o interesu i mogućnostima za jahaĉki sport i treking u divljini parkova Kosciusczko, Mummel Gulf,
Deuai Monga.
Najveću korist su dobile organizacije jahaĉa izdrţljivosti kao što je Shanzada Memorial Endurance Ride koji su
dobili Slobodan pristup ovim parkovima. Dobro je prošao i Tom Quilty Gold Cup koji prolazii kroz Parr
konzervation region a i delom kroz Yengo Nacionalni Park. Danas je u upotrebi najmanje 500 kilometara
jahaĉkih putanja u regionu Northern Rivers i Tablelands (lokalne zaravni).
U 1980-tim godinama „zeleni pokret‟ je intenzivno lobirao da se jahanje u planinama zaustavi iz razloga da bi
se spreĉilo širenje biljnog korova, da se ne bi uznemiravao ţivotinjski svet i da se ne bi odvijala erozija terena.
Iz perspektive jahaĉa, konji su imali znaĉajan udeo u razvoju Australije sa dolaskom belih doseljenika i bilo bi
nelogiĉno da se jahaĉke aktivnosti ne potpomognu da imaju udeo u aktivnom planinskom jahanju.
Vremenom, jahaĉke organizacije su dokazale da one nisu „vandali prirode‟ već da su isto toliko zainteresovani
za ĉuvanje okoline kao i ostali deo stanovništva,
imenom – pešaci i terenska vozila. Glavni i
vodeći moto je bio “ako nemamo divljinu,
nemamo gde da jašemo.”
Jedan problem za zaštitu okoline postoji na
samom nivou prirode, a to je populacija domaće
vrste divljih konja – Brumbies – koji slobodno
ţive u otvorenom prostoru i samo u Kosciusczko
parku smatra se da ima oko 6000 grla. Plan za
kontrolu ove situacije je momentalno u stadijimu
razmatranja u Kancelariji za Okolinu i
Nasledstvo.
Na kraju dana, jedino što je vaţno je da smo
proveli jedan lep dan u prirodi, brinuli se za nju
bez obzira da li smo vozili terenac, da li smo
pešaĉili ili jahali jednog prijateljski raspoloţenog
konja.
Zvonko Đaić
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IZRAZITA SNAGA IMA SVOJU STEGU
Staklena prašina nebom promiĉe. Bodljama krza naše plastiĉne kabanice. Udara o tlo i odskaĉe od jaĉine
udara. Cipele su natopljene. Kišobrani su poraţeni. Glave nam gole, još ih samo one froncle od kape na
kabanici pomalo štite. A prašina zvuĉno i dalje para vazduh. Oĉiju prikovanih za tlo, brojeći kuglice
nenajavljene prašine, samo prjţeljkujemo smiraj nagrnule padavine. Prvobitno kiša, a sada i ove kugle leda,
prepreĉile su nam put u nameri da osvojimo vrh Medvednika tog dana.
Prisećam se...
Dan je otvorilo sunĉano jutro. Bilo je tu duge igranke sunce - oblak, oblak - sunce, na putu ka Valjevu. Jedan
ljutiti oblak, bez ţelje da nam daruje dan bez kiše, osokolio se na nebu i ustremio na nas. Na tu malenu
grupicu zaljubljenika u prirodu. Kiša, led, kiša, led...bilo je to brzo marširanje u vazduhu sve dok i najmanji suv
komad odeće ne bi natopilo.
Borba je trajala. Vodila se izmeĊu posrnulog oblaĉka i volje planinara da nastave zemljanim, barama
ispunjenim, putem do vrha. Grupa je, nakon svega par minuta, desetkovana. Ostalo ih petoro. Sasvim smelih
ili naivnih, pojma nemam. Bila sam deo te grupe. Odvaţih se, sa sve natopljenom opremom, da nastavim istim
putem kojim sam pošla. Mislila sam: "Uspeh je tamo kuda si i krenula u potragu za njim. Zar će da te
obeshrabri samo jedan faktor?". Korakom za vodiĉem, pogledom pratim dešavanja na nebu. Nebo dobroćudno
namiguje - obrisi oblaka se gube u izlazećem suncu. U sebi
slavim, samouverenije pešaĉim, licem mi se širi smejuljak.
Tada, istrĉavam na stenu, ĉini mi se Vojinovu, i posmatram
prelivanje svetlosti na obliţnjim valovitim predelima.
Moguće je i da sam nešto duţe ostala umršena u tu lepotu,
da me je sebi privila, jer povik mog imena nisam ĉula.
Okrenula sam se na peti i videla ruke u vazduhu kako mi
signaliziraju znak za pokret. Hop, skok, jedno odbacivanje
od kamena da bi se doĉekala na sledećem, i već sam
stajala rame uz rame sa svojim saputnicima.
Uspon je bio neoĉekivan, baš kao i vremenska nepogoda
malopre pomenuta. Šiblje, busenje trave, iglice ţbunja,
isprevrnuto korenje drveća, klizava zemlja...sve to nas je
usporavalo u savladavanju visine. Ali, sve su to faktori koje
sam odbacila još na poĉetku. Nisu nas omeli, jer smo
plesali izmeĊu njih, snalaţljivo ih obilazeći. Kabanice su
odavno izgubile svoj prethodni izgled. Ovo će im biti
poslednje nošenje. Ali, iako otpisane, na sebi, negde tamo,
nose potpis avanture.
Znate li šta je najlepše bilo? Ono ĉemu sam i pošla u
susret. Ljubav. Ukrstiše se na samom vrhu. Prizor koji vašu
paţnju momentalno privlaĉi. Kretaćete se nesvesno ka
tome. Ta dva stabla, reklo bi se statiĉna, vinula su svoje
grane ka svom partneru na suprotnoj strani staze. Ko zna
koliko su teţila jedno drugome. Koliko dugo su ţelela
bliskost. Jaka volja, baš kao i ona naša tog jutra, dovela ih
je do cilja. Srasli su u ljubavi. U bezvremenskom zagljaju.
Neka se grle onoliko godina koliko im priroda ţeli. Na tom
njihovom spoju, dobre ruke im ispisaše dve reĉi : DRVO
LJUBAVI. Ĉak i oni koji beţe od pomena reĉi ljubav, ovde
su se/će se zaustaviti. Priroda odiše ljubavlju. Ona se
pronalazi svuda, umete li je osetiti? Ne dozvolite da vas
brzina, razni ometajući faktori i bezvoljnost izguraju sa
puta. Pravog puta. Puta gde vas ĉeka zraĉak ljubavi,
toplote. Nas je sunce obasjalo, pronašli smo ljubav, i dosegli vrh.
Od tada, ĉesto pevušim onu:
"... Love is in the air.. "
Suzana Kujović
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… Наставак из прошлог броја ...

ВЕЛИКО ПУТОВАЊЕ 2 део
(илити до Јелоустона веома заобилазним путем)
После пет дана путовања колима и обиласка Портланда, Silver Falls парка и Кратер језера, по мрклом
мраку смо стигли на наше главно одредиште - Јелоустон парк у држави Вајоминг.
Шести дан - Јелоустон
Још једном се на овом путу будимо у непознатој околини и тек сада видимо где смо дошли. Наш мотел
је у задњој улици у месту које се зове Западни Јелоустон. Западни Јелоустон се налази, као што му
само име каже, на западном улазу у Јелоустон.
Има око 1300 становника и вероватно је зими
пусто да пустије не може бити, јер су зими
отворена само два (од укупно четири) улаза у
Јелоустон - северни и источни. Али сада, у
августу, све врви од туриста. Место има око 15так улица које се секу под правим угловима, право
америчко (или кад мало боље размислим
банатско?) место. У центру (који је у ствари три
улице) се налазе две добро снабдевене
самопослуге (нама врло битно), мноштво радњи
са сувенирима (мање битно), музеј и чак неколико
биоскопа (нама потпуно небитно). Уз то је све
начичкано разним мотелчићима, хотелчићима и ресторанима – нема забуне од чега ово место живи.
Све то гледамо из кола док идемо ка улазу у парк. Натенане смо устали, доручковали и спаковали
“дневни” фрижидер. Колико пута су Горан и Карчи препакивали фрижидере и гепек то више нико није
бројао. На улазу у парк наравно гужва на коју су нас сви још у Калгарију упозоравали. Комшиница нам је
рекла да је то место где се може видети регистрација из сваке Америчке државе.
Прво што нам је упало у очи у парку је одсуство голих стрмих стена. Све питомо, ливаде, брежуљци чак
и ти врхови што смо видели су доста
пошумљени. Проверили смо - и карта и
ГПС кажу да смо на око 2200 м. Водич који
смо добили на уласку у парк чак напомиње
да пошто је просечна висина у парку 2200 м
требало би се консултовати са својим
лекаром пре него што се посети парк! Ни о
Јелоустону (као ни о једном другом месту
на овом путу) нисам унапред много читала
тако да је моја слика о парку била
формирана из књиге о Медведу Јогију –
"мирно место за одмор" - са пуно пикник
столова одакле медведи краду храну. Чула
сам наравно за Old Faithfull, најпознатији
гејзир али сам мислила да је он ту један
усамљен раритет. Уласком у Јелоустон
постали смо део велике колоне кола која следе кружни пут у парку и застају на многобројним "местима
од значаја". Пут дужине око 230 км је тачније у облику осмице. Јелоустон парк је основан 1872. године и
важи за први национални парк на свету. Има површину од скоро 9000 квадратних км. Најпознатији је по
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разноврсности животињског света и по геотермалним појавама, које су добро подсећање на настанак и
природу овог парка. Настао је у калдери која се формирала услед ерупције великог вулкана (неки га чак
називају и супервулканом) пре непоjмљивих 670 хиљада година и још неколико мањих ерупција у исто
тако далекој прошлости. Сада се на дубини од око 10-так километара налази магма која греје воду од
снега и киша, а притисак који се ствара гура ту проврилу воду кроз подземне пукотине и тако настаје
гејзир. Кад смо у даљини угледали дим који се уздиже из земље као да излази из димњака неке
подземне фабрике, знали смо да смо близу гејзира и да их има много. Призор скоро незамислив.
Испред пуца поглед на ливаде, у позадини планине и у даљини се дим издиже са земље. Пролазимо
без заустављања поред свих тих места покрај пута и хитамо ка Old Faithfull гејзиру. Један од разлога
што је тај гејзир тако популаран је што је најпредвидљивији и најактивнији. Гејзири су груписани у
басене и овај басен где се налази Old Faithfull има око 30-так
гејзира. Непосредно поред тог басена је изграђено право
мало туристичко насеље, са великим хотелом у старинском
стилу, информативним центром, неизбежном продавницом
сувенира - једном речју све оно што се може видети у
типичном комерцијализованом центру. И у њему оно на шта
су нас сви упозоравали - гужва као на вашару. Стигли смо
таман на предвиђену ерупцију (на огласној табли се
објављује распоред ерупција за тај дан, плус минус пола
сата) и били део гомиле од скоро хиљаду људи. Та ерупција
је била и највеће разочарење целог пута, стојиш, чекаш, он
се нешто пуши, па чим мало појача дим чује се комешање у
народу, неко чак и навија и онда ништа, опет се умири и ти
опет чекаш. На крају кад је дошло до ерупције била је много
мања него што сам очекивала. Да бисмо поправили утисак
кренули смо у обилазак остатка тог гејзирског басена. У
сваком басену је постављено издигнуто шеталиште од
дасака да се не нарушава земљиште али и да неко не дође
у искушење да
приђе јако близу
гејзиру. Пре су
људи
чак
убацивали
и
новчиће као у фонтану и многи гејзири су тако и загушени. Ту
смо видели да гејзира има много, много врста, неки су само
рупе у земљи из којих излази дим мањим или већим
интензитетом (то се стручно зове фумароле и то су најтоплије
геотермалне појаве у парку), неки су као баре или базенчићи
са водом (код њих нема великих препрека у земљи тако да та
угрејана вода слободно излази на површину и само испарава,
а не шишти као код гејзира). Свака та рупа и сваки базенчић
се разликују један од другог, други облик, друга боја воде (или
шта ли је то већ унутра) која потиче од алги и бактерија које
очигледно воле такве услове. Најчешће су ти базенчићи
разних нијанси плаве боје, толико дубоки да готово видиш
средиште земље. Тачније оно што се види је да нема дна,
само понор у бескрај и поглед се губи у тој дубини. Има
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гејзира који су направили праве куле
седиментацијом минерала из воде. Неки
су потпуно тихи и мирни, неки пућкају
различитим
интензитетом,
а
најспектакуларнији су они што прскају.
Избацују воду као из фонтана, видиш лепо
мирна вода, па почне да се мрешка, па
кува и онда избаци велики млаз под
притиском ко из дизне. Неки се одмах
после тог прскања утишају а неки избацују
дуже па онда утихну. Видели смо један
гејзир који је избацивао воду ко луд –
људи виде дим и почну да трче да би
стигли на ерупцију али без потребе трче
јер ерупција траје па и пола сата, тако да
натенане дођеш, погледаш, исликаш се и одеш а он још
прска. Поред сваког гејзира је табла са његовим
именом. Неко је био плаћен да им надене имена!
Једино што су им животиње недисциплиноване. Не иду
по тим дрвеним стазама него по земљи и остављају
трагове свог присуства. То бесплатно парно грејање их
спасава током зиме. Пријатно изненађење је било и што
тај басен није био смрдљив, али је то изгледа једини
који се не осети много. Код осталих се осећа сумпор
мањим или већим интензитетом што и није баш јако
пријатно. Тог дана нас је стално пратила киша у
навратима. Најгоре је било што је било облачно па боје
тих гејзира нису биле толико јарке и живописне. Срећа
па смо за пикник имали суво време. Нису дошли
медведи, чак ни мрави да однесу пикник корпу, једино
су нам неке вране правиле друштво. Излетничких места
по мом мишљењу нема довољно, тачније нису
равномерно распоређена и у неким деловима парка (у
северном делу) су јако ретка и чак и кад наиђеш на неко
толика је гужва па си опет на истом као и да их нема.
После ручка опет гледање гејзира. У једном басену смо
баш јако осетили тај сумпоровити мирис, један је био
мало забачен па није било толико гужве и ту смо видели
гејзир са најсимпатичнијим именом скоро као пародија
на Old Faithfull. Овај се зове Young Hopefull (Млада
нада). Свуда су знаци да не дираш воду што и није тешко јер оно што тако мирише не може баш да
буде много лепо за дирање, али нисам одолела а да не пипнем воду у реци Медисон уз коју иде пут и
уз коју има неколико гејзирских басена. Знајући да смо на 2000 м спустила сам прсте у брзу воду
очекујући да ми хладноћа у моменту дође до костију и била сам изненађена кад нисам тргла руку из
воде. Па то је топлије него језеро у Бруксу у коме се лети купамо! Посетили смо и гејзир највеће
површине - пречник му је 100 м. Из њега сваког минута истекне око 2000 литара воде. У то је тешко
поверовати јер се вода из њега више разлива него што отиче тако да је цела околина тог "базенчића"
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прекривена плитким слојем воде. Кад смо ми били тамо ветар је баш дувао и носио дим на нас па
нисмо успели да видимо дивну палету боја око ивице по којој је и добио име Призматични гејзир. Задњи
басен смо посетили већ предвече и то је допринело да ми је остао у мало језивом сећању – призор као
што се приказује пакао. Од дрвећа око те стазе су остала само осушена стабла без грана, потпуно
поцрнела, а у гејзирима је уместо воде блато разне густине (кад кључа као да гледаш гриз или пудинг
да се кува) и разних боја – сиво, црвенкасто, окер, а дали су им нека поетична имена која им никако не
стоје. На излазу из парка гужва, па онда продавница (и опет гужва) тако да док смо стигли у собу већ је
увелико пао мрак.
Седми дан – опет Јелоустон
Кад смо Горан и ја отворили очи дочекао нас је спремљен доручак и сендвичи за тај дан. Карчи је рано
устао! На програму је био обилазак великог Јелоустоун кањона и Јелоустоун језера, уз незаобилазно
застајкивање на успутним гејзирима. Овог дана само два мања басена, један где смо видели гејзир који
се зове Змајева уста – велика рупа у земљи из које куља дим и чује се звук као да неко риче. Стално
смо се мислили колико су Индијанци вероватно зазирали од овог чудног места. Ма колико је била
привлачна температура, поготово зими, не бих се баш много мотала по тој околини да сам била на
њиховом месту. Ту смо видели и гејзир на сред паркинга. Гејзир је пробио асфалт и сад кроз ту рупу у
асфалту куља дим. Тек треба да му надену име. Други басен је опет донео нешто ново и неочекивано.
Налази се на самој обали језера и у њему има подводних гејзира – лепо се виде мехурићи испод воде.
Кажу да су их први истраживачи и туристи користили да у њима скувају рибу коју су ухватили у језеру.
Површина језера је 341 квадратна
км, а његова величина може се
схватити тек зими кад се смрзне и
равна ледена плоча се простире 23
км у ширину и 32 км у дужину.
Налази се на висини од 2360 м чиме
заслужује титулу највишег језера у
САД. Просечна дубина језера је 42
м, а најдубља тачка је на 125 м. На
једном пикник месту поред језера
смо ручали и правили кафу. Место је
на узвишици поред обале и са њега
се пружа леп поглед на језеро и
околину. Одатле се спушта стаза до
обале. Плажа је од чудног црног
песка, ситног вулканског камена. На
плажи смо провели доста времена скупљајући камење и уживајући у миру и тишини. Не види се ни
један гејзир и једва има неколико кола тако да човек лако може да заборави да је у сред Јелоустонске
гужве. То нам се место јако допало, због погледа и мирноће, оаза спокоја у тој лудници.
Али највећи и најупечатљивији призор тог дана је био Велики кањон Јелоустона. Већ од првог погледа
нам је застао дах од драматичности боја и облика. Потребан је неко са много више талента од мене да
опише то место. Чак ни слике (које иначе вреде 1000 речи) не могу у потпуности да пренесу сву лепоту
и грандиозност тог призора. Тек кад си тамо схватиш колико је све велико (тачније схватиш колико си ти
ситан). Стене високе око 300 м са обе стране реке која се тек назире дубоко доле. У даљини се врло
лепо види водопад чију стварну величину наслућујемо и процењујемо по удаљености. Стене су жуте
(отуда и назив парка) са црним врховима који као да су опрљени ватром. Сунце је јако, сенке су јасне,
све је оштро. На врху једне шиљате стене испод нас је гнездо орла. У њему два орлића на које будно
мотри мама (или тата) са суседног шиљка. Шетамо од места до места и из разних углова гледамо тај
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кањон и сваки пут нас
изнова одушеви. Понекад
кад видиш неки пејзаж у
првом тренутку не можеш
да одвојиш очи од њега
али се после извесног
времена навикнеш па ти
просто делује нормално и
очекивано. Овде то није
био случај. Ма колико смо
гледали нисмо постали
равнодушни према том
погледу,
тој
лепоти,
импозантности предела.
Сваки пут кад станемо на
следећем одморишту и
погледамо у кањон поново се одушевимо као да га први пут видимо. Опет зинемо од усхићења.
Гледамо једно у друго и већ ништа и не говоримо (речи које смо у почетку понављали, “предивно,
неописиво”, губе смисао). Знамо да овај поглед никада нећемо моћи да заборавимо нити да пренесемо
овај осећај онима који то нису доживели. У том тренутку сам пожелала да сам птица, тај орао, да могу
да се још више приближим стенама, да се спојим са њима, да постанем део предела, да ту проводим
дане, месеце, цео живот, окружена нечим тако
величанственим. Мисли не могу да стигнем,
размишљам о томе колике ли су биле те силе које су
то све створиле, тако давно, давно да људски (или бар
мој) ум не може просто да појми ту временску скалу. И
то сада стоји овде испред нас и стајаће ту још дуго,
дуго после нас, а ми смо у једном немерљиво кратком
моменту били почашћени да будемо део тога и тиме
као да смо и ми постали делић бесконачног постојања.
Одједном ме обузима осећај велике среће и ганутости
и широки осмех на лицу и сузе у очима и овај тренутак
остаје запамћен заувек.
Следећа станица у кањону је један од водопада где
смо као омађијани гледали ковитлање воде испод нас
и капљице које лете високо изнад нас. Посету смо
завршили на месту које се зове Артист поинт. Оно
важи за најчешће фотографисано место у Јелоустону.
Ту смо направили и најчудније фотографије. Толико
изгледају вештачке да човек помисли да је
фотомонтажа. Није ни до фотографа ни до апарата јер
су и Карчијеве и Горанове слике исте – плава боје
воде као да је доцртана, нема дубине на слици, све је
неприродно. Нама су слике само подсећање на лепоту
коју смо видели, а ви драги читаоци морате да
употребите машту док гледате ту слику и да замислите
како је у природи.
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И пошто смо у Јелоустону, дан није могао да прође без животиња. Поред орлова имали смо и врло
блиски сусрет са јеленом (на паркингу). Мирно смо ми посматрали њега како пасе траву и цвеће и он
нас како га сликамо док нису дошли шумари (ренџери) и све нас грубо растерали. Стајали смо
преблизу. Тако смо научили за сва времена да од јелена треба увек држати растојање од најмање 25
метара. Круна доживљаја са животињским царством је било што смо видели крдо бизона. Пролазили
смо кроз благе, заравњене и простане пределе обрасле високом травом за које смо коментарисали да
бисмо их изабрали као станиште да смо бизони. Испоставио се да исто размишљамо као и бизони јер је
ту близу пута пасло цело крдо. Било је телади, младих бизона али и великих мужјака. Тек кад изађеш
из кола и нађеш се у непосредној билизини схватиш колико су бизони велики. Сви су се тискали да
приђу што ближе док глава крда није решио да пређе пут и кренуо према групи. Одједном се створио
пролаз кроз гужву да он прође и драго ми је што могу да кажем да је био врло миран и да никога није
дирао. Да је корачао мало оштрије ала би (са разлогом) било бежаније. Илдика и ја смо се држале по
страни, а наши извештачи су ишли на лице места да направе што боље фотографије. Бизон је са друге
стране пута наставио мирно да пасе наоко игноришући људе који су шкљоцали око њега мада верујем
да је потајно уживао у статусу звезде.
Осми дан – Јелоустон
Магла. Кроз прозор не видимо ни ауто паркиран на 10 метара од наше собе. Спаковали смо се и
кренули у обилазак северног дела пута (горњи део осмице). Проспект који смо имали о гејзирским
терасама на тој страни пута је обећавао нешто попут Памукала (сланих тераса) у Турској а у стварности
је било далеко мање спектакуларно него слика у проспекту. Те терасе су створене од наслага минерала
из гејзира и високе су и широке и неколико десетина метара. У зависности од минерала боја варира од
беле до жуто наранџасте са разним
нијансама. Најлепша је била једна
велика бела тераса названа
Минерва тераса у коју ниси могао
да гледаш без затамњених наочара
колико је све бљештало на сунцу.
До тада се већ све потпуно
разведрило и магла се повукла. На
првом
застајању
код
једног
гејзирског басена смо дрхтали од
хладноће у нашим зимским јакнама
а сад смо били у кратким рукавима.
Тај први јутарњи гејзирски басен је
исто имао своје специфичности. У
долини је гејзир до гејзира, а све
обавијено димном завесом од тих
испарења. Као ефекат дима на сцени. Један нам је гејзир ту привукао пажњу прво звуком - шиштањем,
а онда и понашањем. Избацивао је воду скоро 2-3 метра од земље и после око 5 минута све се
утишало. Престао је да баца воду и чуо се звук као кад вода отиче из каде и одједном рупа сува не види
се ни траг од воде. После десетак минута цео спектакл се поновио и тако у круг по цео дан. Сазнали
смо и зашто је то дрвеће око гејзира мртво и тако тужног изгледа – не због киселине како смо ми
мислили него због температуре земљишта. Пре неколико година у том делу је била појачана гејзирска и
вулканска активност и температура земљишта је достигла 90 степени целзијуса па се корење напросто
скувало! Пут нас је нанео и поред једног брда чија се цела страна пуши – из камења на сваком кораку
излази дим. Чим помислиш да си све видео појави се нешто ново и неочекивано. Брдо се зове Smoky
Mountain. Нека имена су баш прикладна.
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На крајњем северу је и најпитомији део парка, без гејзира, са ливадама, брежуљцима. Жао ми је што
нисмо имали више времена да се ту задржимо – могла бих сатима седети и гледати у такве пределе.
Још једанпут смо се срели са бизонима. Врло је занимљиво како чим се бизони зауставе крај пута
одмах дојуре ренџери са упаљеним ротирајућим светлима да одржавају ред. Да ли им то неко јави или
виде гужву од кола, нисмо сазнали. Успели смо да нађемо и лепо место за пикник, одакле се виде та
моја брда. Нисмо оборили висински рекорд у прављењу роштиља али смо оборили наш висински
рекорд у вожњи колима – највиша тачка на овом путу је била на 2700 метара. У повратку још једно
стајање код басена који се зове Сликарска палета (име све говори). После тога сам већ била сита
гејзира и кад је дошло следеће стајање изашла сам из кола само зато што се радило о водопаду а не о
гејзиру. На крају – шлаг на
торту
–
застајање
поред
Медисон реке у коју смо сви
загазили до колена и тако
завршили посету Јелоустону.
Девети
дан
– Пут
од
Јелоустона до Калгарија
Још једно буђење у пола 5, а на
путу смо већ пре 5 сати, толико
смо били уиграни. Кафа у
Мекдоналдсу и вожња по
мрклом мраку по добром путу.
Мачије очи поред пута и линије
на путу су тако добре да у
даљини видиш под фаровима
како завија пут па то олакшава
вожњу. Још једно свитање
дочекујемо
у
колима.
Километри се полако губе под
точковима и грабимо према граници, скоро у тишини. Сви једва чекамо да стигнемо. Пролазимо кроз
питоме пределе са фармама и њивама. Умор ме је савладао и скоро цео пут сам преспавала. Била сам
обавештена и да смо неколико пута прешли Мисури! Е то ми је жао што сам пропустила, не дешава се
да сваки дан видиш неку тако важну реку. Утешно ми је било што је Горан рекао да је Мисури ту
изгледао као тек мало већи поток (јер је то још увек близу његовог извора). Пут којим идемо опет
празан, скоро пуст, тако да нас је изненадила гужва на граници. Ту смо видели и неколико кола који су
део великог Волво америчког релија. Први пут смо их видели претходни дан у Јелоустону. Нека кола су
тако изгледала да си мислио да их треба гурати да упале а они нас претицали. Можда су јурили јер
нису знали да је ограничење на путу 110 после границе у километрима а не у миљама. Или им је (као и
нама) било већ доста вожње. Они су кренули од Панаме, а иду за Аљаску, тако да смо ми за њих прави
аматери.
Кад смо дошли до Летбриџа (од кога има још око 2,5 сата до Калгарија) осећали смо се као да смо
стигли кући. У Калгарију смо били око 5 сати поподне (после 12 сати пута). Кад смо паркирали испред
наше куће километар сат је показивао тачно 4999 км. Док смо истоваривали ствари, након толиких
километара и девет дана непрекидног дружења Карчи је рекао оно што смо сви помислили:
"Драго ми је што смо после овог путовања остали пријатељи".
Залазак сунца сам дочекала у мом кревету. Сутрадан правац посао.
Јелена Попржен
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„ЗЛИ БАГЕР“
"The Mean Machine"
Већ трећу годину, спортски клуб „Tribe” ( http://tribetrails.com/maze-play/ ) организује авантуристичко
такмичење „MAZE“ (чита се меиз а значење је лавиринт). У земљи постоји више авантуристичких
такмичења али ни једно није захтевно као ово.
Због великог интересовања, одлучили смо да организујемо још једно и то на подручју Костолца односно
на површинском копу Дрмно 22. јула. Препреке су сличне као у првом такмичењу тако да и ова
авантура захтева и брзину и спретност и издржљивост. Једном речју, захтева комплетну личност. На
самој стази, поред трчања или пешачења кроз јединствен амбијент, имаћете прилику да на одређеним
тачкама савладате специфичне препреке. Препреке које се савлађују пузањем, провлачењем,
прескакањем, извлачењем терета затим вода, блато, вишење, пењање итд. ће тестирати ваше
способности до самих граница. Саме препреке су фактор изненађења и нећемо вам откривати на којем
делу стазе ће бити потребно да их савладате.
Све препреке су савладиве и део њих се види на сликама. Уколико учесници ипак не успеју да
савладају поједине препреке, мораће да одраде заменске вежбе тако да ће сви имати исте шансе. Сви
ће такође имати незабораван доживљај.
Стаза је обезбеђена и прелази се
ходајући, трчећи или четвороношке. За
савлађивање стазе није потребна
специјална опрема.
Дуж стазе биће постављене контролне
тачке на којима ће се налазити
окрепљење
и
вршити
контрола
такмичара.
Учествује
се
у
појединачној
конкуренцији:
женска
и
мушка
категорија. За учешће у трци нису
потребна посебна знања и вештине из
неког од оутдоор спортова. Пожељно
је да вам боравак у природном
окружењу причињава задовољство.
Свако ко себе сматра психофизички спремним за овај вид активности је добродошао.
Све активности се спроводе на
сопствену
одговорност
такмичара. Пре почетка трке,
учесник потписује изјаву којом
потврђује
да
је
физички/психички спреман за
учешће на трци као и да
ослобађа организатора било
какве
одговорности,
било
грађанске или казнене, за
штету особама и/или њиховој
имовини
узроковану
деловањем такмичара.
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Пријаве можете извршити путем онлине
формулара на нашем сајту tribetrails.com у
делу Правила трке. Уколико имате проблема
са пријавним формуларом, контактирајте нас
путем емаил-а на info@tribetrails.com. Особе
млађе од 18 година се могу пријавити само уз
писмену сагласност родитеља оверену у суду
или општини. Моле се учесници да са собом
понесу личну карту. Последњи рок за
регуларне пријаве је 11. јул 2017. године.
Место одржавања: Градска плажа, Костолац
Датум трке: 22.07.2017.
Старт трке: 9ч
Валидација учесника: до 8:30х
Дужина стазе: биће објављено (~12км)
Временски лимит: 5ч
Препреке ће бити разнородне. Део
препрека из ранијих година илуструје овај
чланак. Ове године планирамо још
атрактивније препреке.
Терен: Земљани путеви, макадам, асфалат,
стазе, камењар, шума, блато, река, стена.
Препоручљиво је да имате одговарајућу
обућу, зависно од тога да ли трчите или
пешачите на стази.
Резервна обућа и одећа је обавезна.
Саветујемо такмичарима да носе воду са
собом.
За најуспешније такмичаре и такмичарке,
биће обезбеђене награде.
Учесници који уплате котизацију на
време стичу право на учеснички
пакет
који
обухвата
мајицу,
финишер и онлине диплому.
Котизација
REGULAR: За уплате извршене до
11. јула, висина котизације износи
1500 РСД или 13 EUR за стране
држављане.
LAST MINUTE: За уплате извршене
од 11. јула па и на сам дан трке,
висина котизације износи 2000 РСД
или 16 EUR за стране држављане.
НАПОМЕНА: Last minute пријаве не
обухватају учеснички пакет!
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Активности за Суботу, 22. јул.
Парти на плажи
Проглашење победника уз парти под отвореним
небом и ватромет. Очекује вас супер музика и
дружење.
Активности за Недељу, 23. јул.
Драјтулинг такмичење
Драјтулинг (енгл. Dry-tooling), представља вид
пењања по сувој стени или посебно уређеним
деоницама на вештачкој стени. Пењање се
реализује уз помоћ алатки - бајли и „пењачица“
или одговарајућих ципела са дерезама. Ово ће
бити 4. отворено такмичење које организује ПК
Славија
(http://pk-slavija.in.rs/)
Више
информација можете наћи на адреси:
http://pk-slavija.in.rs/index.php/plan-akcija/
Да би сам догађај био интересантнији, за присутне смо обезбедили још једну атракцију коју смо назвали
СПУСТ У КЛАТНО. Како изгледа атракција,
можете
видети
овде:
https://youtu.be/tNQoIhm8pk
Како изгледа бити у клатну можете погледати
овде: https://youtu.be/QW5ka1ujFbU
Радионица гимастике
Одбојка на песку
Фудбал на песку
Радионица Слацклине-а
Планирана је и демонстрација вештине
ходања/балансирања на траци.
Радионица Јоге
Уколико се осећате напето и желите да се
размрдате и опустите, да се разгибате, научите да тренирате седећи или да се преврћете преко главе и
руку.
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Slackline/Highline фестивал
Слаклаин (енгл. Slackline) је
вештина ходања/балансирања
на траци затегнутој између две
тачке. Хајлајнинг (енгл. Highline)
је слаклаин али на већим
висинама.
Локација трке
Град Костолац се налази на
географској
висини
од
седамдесет пет метара. Лежи у
североисточном делу Србије,
где се Сопотска (Пожаревачка)
греда, најсевернији изданак
побрђа источно од Велике
Мораве, спушта на обале
Дунава
и
спаја
плодно
Подунавље, Поморавље и Стиг.
Периферни
делови
града
лоцирани су уз десну обалу
Дунава и на обалама Дунавца.
У најближој околини Костолца налази се неколико села која му гравитирају, а то су: Острово, Петка,
Кленовник, Стари Костолац, Дрмно и Ћириковац. У ширу околину Костолца убрајају се и ове географске
целине: Браничево, Стиг, Звижд, Хомоље… Од Пожаревца је удаљен једанаест километара, а од
Београда деведесет. Могуће је доћи аутобусом из Београда до Пожаревца а затим аутобусом или
таксијем до Костолца.
Старт трке је на градској плажи у Костолцу.
Смештај
1. Камп на плажи
За све учеснике обезбеђен је камп на плажи са тушевима и употребом тоалета.
Обавезна опрема: опрема за камповање.
2. Дом ученика
Доручак - 198,00 дин
Ручак - 422,40 дин
Вечера - 356,40 дин
Ноћење - 935,00 дин
Наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.
Превоз
За учеснике који су брзи код уплате котизације, обезбедили смо превоз за 40 учесника по промотивној
цени од 500 дин (повратна карта). Након што евидентирамо Вашу уплату, биће Вам послат маил са
упитом за превоз. Учесници који не одговоре на маил у року од 5 дана, сматраће се да су одустали од
истог.
Слободно дођите, ако смете!

Лето 2017

873

П У Т Н И К

Број 99

Легенда планинарског друштва “Фрушка гора” Нови Сад
ЖИВКО ПИЛИПОВИЋ
„Члан Планинарског друштва „ГСП“
Нови Сад сам од његовог самог
оснивања од 14. 09. 2000.год.
Оснивач наведеног Друштва и
председник у периоду од 2000.г. до
2006.г. био је Милан Бунчић.
Од 2006. до 2010.г. председник
Друштва сам био ја. Године 2010 за
председника Друштва је изабран
Стеван Илеш али је због нарушеног
здравља улога председника је
поново додељена мени.
Године 2001. Друштво је бројало
преко 300 чланова и било је веома
активно. Сваке суботе организоване
су акције дужине од 20км до 60км по
Фрушкој гори. Организовале су се
небројене
акције
по
Србији,
Словенији и Црној Гори. Набројали
би само неке: Трем, Миџор, Мироч,
Ртањ, Копаоник, Триглав... Због
претходно наведених активности
Друштво је освојило прво, друго и
треће
место
као
најактивније
Друштво у Војводини.
На жалост, због несугласица које су се дешавале број чланова се постепено осипао и ПД „ГСП“ Нови
Сад се угасило, односно пререгистровало у Планинарско друштво „ Фрушка гора“ Нови Сад.
Од 31.12. 2015.г.планинарско друштво постоји под овим именом и броји преко 50 чланова. Мали број
чланова Друштва нас не спречава да и даље активно организујемо акције и са великим задовољством
сваке суботе обилазимо стазе Фрушке горе, као и планине широм Србије и ван ње.
Из овог уводног дела смо закључили да је Живко активан планинар већ 17 година. Много лепих
тренутака га везују за ове претекле године па желимо да део Живкових активности поделимо са вама.
О акцијама у којима је учествовао Живко је делимично водио евиденцију али се и из такве евиденције
види колико искуство је стекао на планинама.
Да би вам је дочарали, у даљем наставку текста пренећемо вам Живкове речи и записе.
„Бројни печати које имам у књижицама су временом избледели, неки од њих нису баш јасни тако да
негде не видим јасно који је врх и његова висина. Године 2006. сам кренуо да попнем Арарат али сам
се на жалост попео само до другог логора на 4200м. Како ми је нестао ранац са неопходном опремом за
наставак похода, био сам принуђен да одустанем. За својих 76 година живота по мојој рачуници прешао
сам између 40 000 и 50 000км. Своја искуства преносим на све љубитеље природе, пешачења и
планинарења и делим их са својим пријатељима из планинарског друштва.”
Живко је и дан данас један од водича у Планинарском друштву „Фрушка гора“ Нови Сад и још увек
један од најактивнијих чланова.
Тамара Томић
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Putopis iz Australije
TURISTIČKE PRIVLAČNOSTI POLUOSTRVA FLEURIEU U JUŢNOJ AUSTRALIJI
Sa svojim zadivljujućim pejsaţima talasastih
brda, prostranih farmi, nacionalnim parkovima
I beskrajnim vinogradima, oiviĉen razuĊenim
obalama nepreglednog mora poluostrvo
Fleurieu je region koji nudi perfektnu
kombinaciju
potrage
za
uţivanjem,
istraţivanjem lokalne kulture i boravka u
prirodi.
Odmah po izlasku iz Adelaide otvaraju se
vrata prema unutrašnjosti poluostrva u kome
se moţe naći dobar provod tokom cele
godine. Na izboru stoje posete poznatim
vinarijama, slikovitim gradićima, divljim
surfing obalama i nedirnutim priobalnim
predelima.
Region ima nešto za svakoga – ako ţelite
da pobegnete na jedan romantiĉan
vikend, veseo porodiĉni provod, ili ako
imate potrebu da ponovo osetite duh
prirode – sve je to ovde moguće. Na
ovom poluostrvu ima ĉetiri vinska
regiona, jedan bolji od drugog, drugim
reĉima – nema lošeg, postoji samo dobar
I bolji, a to su, po izboru ili ţelji, McLaren
Vale, Langhorne Creek, Currency Creek,
Willunga.
Popularni
gradići
su
Strathalbyn, Milang, Goolwa, Victor Harbor, Mount Barker, Macclesfield, Wellington I više drugih.
Fleurieu isto tako, a I opravdano, dobija renome i po raznovrsnoj pristupaĉnosti kuhinja I domaćih recepata
hrane. Mnogobrojni gradski vašari koji se odrţavaju u svakom gradiću su pravi doţivljaj zato što se tu mogu
naći raznorazni istorijski i antikvitetni predmeti kao i obilne ponude domaćih proizvoda hrane i domaće
radinosti.
Posetiocima su pristupaĉni šarmantni mali kafići, vinogradski
restorani, egzotiĉne kafane u zapadnjaĉkom stilu, a ništa
manje nije vredan ni vaš vlastiti ceger sa onim što ste poneli
od kuće.
Za odliĉan provod vredi posetiti Victor Harbor, jedan od
najlepših priobalnih gradova u Juţnoj Australiji. Tu se moţe
naći, videti i provozati se tramvajem koga još uvek vuĉe
konjska zaprega, kao u starim danima koji su davno prošli.
Konjski tramvaj saobraća izmeĊu grada i oblinjeg ostrva, Granite Island, preko mosta koji je specijalno ugraĊen
sa šinama za toĉkove vagona. Ovo ostrvo je bogato naseobinama malih vrsta pingvina koji love na moru samo
noću ali se mogu posmatrati rano ujutro kad se vraćaju iz lova. U ovaj grad još uvek dolazi turistiĉki voz sa
parnom lokomotivom kome je dato ime Steam Ranger. Voz saobraća na relaciji Adelaide – Victor Harbor
subotom, nedeljom I ponekim praznikom kada se ne radi.
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Kratkom voţnjom iz Victor Harbor prema
istoku stiţe se u istorijski gradić Goolwa
odakle se moţe posetiti ušće reke Murray i
Nacionalni park Coorong. Coorong je jezero
slane vode koje se pruţa nekih 100
kilometara paralelno sa obalom Juţnog
Okeana, bogato je ribom, pticama i ima
poseban istorijski znaĉaj za lokalne
aboridţinale i njihovu kulturnu zaostavštinu.
Postoji i ugodna biciklistiĉka staza od Victor
Harbor do Goolwa u duţini od samo 15
kilometara.
Tu
sam
ĉekao
prolaz
biciklistiĉke trke „Tour Down Under‟ kao
simpatizer i uĉesnik tog sporta. U Goolwi
moţete iznajmiti jedrilicu da bi ste jedrili
mirnim vodama jezera Alexandrina.
Ugodnom voţnjom se moţe produziti i do
mesta Mount Compass na putu do gradića Strathalbyn gde se moţe naći antika i slikarska umetnost. Moete
leškariti nplaţi u Normanville i moţda ĉak i zabaciti udicu. Ako ţelite prespavati noć u društvu kengura i koala
moţete postaviti svoj šator u Deep Creek Conservation parku. Prenoćište se moţe naći i u domaćem
gostoprimstvu gde se dobije krevet za noć I doruĉak sutra ujutro, u hotelima klasiĉnog stila, caravan parkovima
sa ugodno opskrbljenim komfornim vikendicama kao i mesto za vaš vlastiti šator. Vatra se ne sme loţiti na
otvorenom prostoru od 15. novembra do 30. aprila zbog letnjih vrućina i opasnosti od šumskih poţara.
Postoje više naĉina da bi se krstarilo poluostrvom. Napuštajući Adelaide priobalnim putem prema jugu prolazi
se kroz gradove Port Noarlunga, Port Willunga, Maslin‟s Beach, Aldinga i Sellicks Beach, a nastavljajući dalje
proĊe se kroz Yankalilla i Normanville da bi se stiglo do Cape Jervis – taĉku poluostrva odakle se uzme brod
za prelaz do Kangaroo Island – o ĉemu je bilo reĉi u jednom ranijih izdanja ĉasopisa.
Ako se preuzme put za Victor Harbor proĊe se kroz McLaren Vale i Mount Compass sa ogrankom za grad
Goolwa. Ne smem da zaboravim da spomenem da obavezno vozite levom stranom puta u Australiji.
Idući iz Adelaide prema jugo-istoku moţe se preći skelom preko reke Murray kod grada Wellington I nastaviti
prema Langhorne Creek i Milang. Wellington je jedan istorijski grad zbog toga što se tu nalazio glavni prelaz
preko reke na putu od Melbourna do Adelaide. Saobraćaj u 1800-tim godinama je bio jako gust, kako reĉni
tako i drumski, sa velikim brojem vozila, prolaznika i putnika što je neminovno znaĉilo i povremeno kršenje
zakona. Da bi se odrţavao red i mir sagraĊen je bio sud
pravde i zatvor, oni danas ne rade nego postoje samo kao
muzejska atrakcija. Ovde se nalazii jedan od najstarijih
hotela, sagraĊen 1846. godinei koji još uvek radi. U ovom
gradicu sam do nedavno imao vikendicu koju sam sam
sagradio. Okolina je privlaĉna za kratke šetnje, voţnju
biciklom, a i pecanje dobro ide.
Veliko gostoprimstvo se moţe osetiti u svakom gradiću,
gradski vašari se odravaju preko cele godine tako da se
moţe ići od grada do grada svake subote i nedelje. U ponudi
su razni domaći proizvodi: povrće, voće, dţemovi, pekmezi,
med, riba, meso od divljaĉi, izobilje vina, dok gradske pekare
obiluju raznovrsnim pecivima; antiĉkih predmeta ima na
pretek. Kad već govorimo o gurmanskim uţivanjima moramo
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spomenuti i nešto za popiti, naravno u umerenoj koliĉini. Poluostrvo je bogato vinarama u celom svom regionu;
samo McLaren Vale ima oko 70 podruma gde se moţe probati domaće vino uz domaće meze dok uţivate
gledajući izloţbu lokalnih slikara, vajara i dela drugih kreativnih
umetnika. Ima i desetak manjih pivara koje proizvode i crno i
svetlo pivo. Moji omiljeni vašari su u Goolwa i Victor Harbor.
Sa ţeljom da posmatrate ţivotinjsko carstvo jedna od najvećih,
mislim po veliĉini subjekta, je posmatranje kitova sa vidikovaca
uzduţ obale od Goolwa preko Middleton i Port Elliot do Victor
Harbor u razdoblju od maja meseca do oktobra, daleko od
juţnog pola,
tokom zimskog godišnjeg doba na juţnoj
hemisferi. Kitovi provode vreme u ovim, za njih toplijim vodama,
odgajajući mlade što prethodi njihovom povratku u oblast
Antarktika sa promenom na prolećno godišnje doba.
Što se tiĉe pešaĉenja izbora ima na pretek sa stazama kratkim svega 2 kilometra pa do onih za koje treba
danima da se hoda da bi se prešlo svih 1200 kilometara. Momentalno se prisećam šetnje kroz Coorong
Nacionalni park, Currency Creek, Deep Creek park konzervacije prirode, Granite Island park rekreacije,
McLaren Heritage Trail, a da ne zaboravim ni Kidman Trail u duţini od 225 kilometara do grada Clair u
središnjem delu severa Juţne Australije. Staza od 1200 kilometara je popularni Heysen Trail koja završava u
regionu Flinders Ranges na krajnjem severu J.A., a koji ćemo posetiti jednog budućeg dana.
Fleurieu poluostrvo je neizmerno bogato ţivotinjskim, ptiĉjim i biljnim svetom od kojih su meĊu najbrojnijim
kenguri i koale; paţljiva voţnja je zbog toga obavezna da bi se izbegle nesreće na štetu ţivotinja, ljudi a i
vozila – kenguri su u stanju prouzrokovati znatnu štetu na vozilu, znam iz iskustva.
Kad već spominjem koale, a i da ne bih izneverio ljubitelje legendi, evo sšta uroĊenici kaţu o tome:
KAKO JE POSTAO KOALA
Nekada davno ţiveo je jedan mali deĉak kao siroĉe jer su mu roditelji rano umrli. Niko u njegovom plemenu
nije vodio nikakvu brigu o njemu. Deĉak je ţiveo hraneći se lišćem eukaliptusa, ali mu je bilo zabranjeno da
pije iz plemenske zalihe vode tako da je bio uvek zedan. Jednog dana cello pleme je otišlo u šumu u potrazi za
hranom ali su zaboravili da osiguraju prilaz posudama u kojima su drţali vodu. Deĉak se tada napio vode
koliko je ţeleo, ali se setio šta će se dogoditi kada se pleme vrati – više neće smeti piti vode. Zbog toga je
pokupio sve posude, odneo ih u jedno omanje drvo i obesio po granama. Tada se i sam popeo do vrha I poĉeo
pevati jednu prastaru ĉarobnu pesmu i drvo je poĉelo rasti sve višlje i višlje dok voda više nije mogla da se
dohvati sa zemlje. Svi ĉlanovi su po povratku u logor bili jako ţedni ali nisu vise imali vode da piju. Tada su
videli njihove posude u granama visokog drveta i pitali su deĉaka da im vrati vodu obećavši da će ga ubuduće
paziti i napojiti vodom. Ĉim je deĉak sišao sa drveta svi su ga poĉeli tući štapovima i kamenjem i ĉinili su to
toliko dugo dok se cello deĉakovo telo nije jako omekšalo, a tada se deĉak poĉeo menjati postajući nizak i
debeljuškast razvijajući braonkasto krzno – postao je koala. Odjednom se podigao i pobegao u njegovo visoko
drvo. Ĉlanovi plemena su tada poĉeli seći drvo da bi ga porušili i uzeli vodu. MeĊutim, kad je drvo palo posude
su se prosule i izazvale veliku poplavu, dok je deĉko-koala pobegao u dubinu noći. Zato su koale aktivne noću,
a danju spavaju.
Od toga dana pa nadalje uroĊenicima je bilo zabranjeno da polome koaline kosti niti da mu oderu koţu i morali
su njegovom telu da ukaţu poštovanje kada ga ulove za hranu, jer lov u tu svrhu nije bio zabranjen. Ako bi
prekršili da ukaţu duţno poštovanje postojala bi mogućnost da će sva voda iz prirode presušitii da će nastati
veliki suša.
Aboridţinalska istorija poluostrva ide hiljadama godina unazad što je i dokumentovano u legendama lokalnih
plemena Kaurna, Peramangla i Ngarrindjeri u kojima se opisuje kreacija okoline, ţivotinja, biljaka, godišnjih
doba, klime, kao i odnos ţivih bića prema prirodi.
Zvonko Đaić
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“Park prirode Stara planina po peti put bio je domaćin jedne od najvećih planinskih trka u Srbiji. Sportska
manifestacija “Ultra trail Stara planina” odrţana je od 26. do 28. maja 2017. godine na teritoriji opštine
Knjaţevac i oborila je sve rekorde posećenosti i oduševljenja takmiĉara stazom i staroplaninskim predelima.
Srpska skajraning asocijacija je spremila staze duţine 24, 57 i 108 km spremno su doĉekale takmiĉare i
pokazale im najlepše vrhove po kojima nose nazive Sky Trail Babin zub, Ultra trail Midţor i Kopren. I pored
nestabilne vremenske prognoze, smenjivanja kiše, susneţice, vetra i sunca, takmiĉari su pokazali veliki
takmiĉarski duh, solidarnost na stazi i poštovanje prema prirodi. Stara planina se pokazala u pravom svetlu,
divlja, nepredvidiva i omiljena trail trkaĉima upravo zbog toga.” – iz saopštenja za medije
Planinu svako doţivljava na drugaĉiji naĉin, a mi prenosimo sasvim liĉnu priĉu Agneš Giric-Cvetković, jedne od
uĉesnica na najduţoj distanci

ULTRA KLEKA 2017 – KOPRENSKA ZONA SUMRAKA
Trke na Staroj planini koje organizuje
Skyrunning Serbie išĉekuju se godinu dana.
Ove godine je trebalo da priĉu zaokruţim
najduţom distancom od 108km, trkom
Ultratrail „Kopren“. Nekoliko dana pre obuzeo
me je neki ĉudan osećaj koji mi se do sada
još nije javljao pred trke. NIJE MI SE IŠLO.
Najava kišovitog i hladnog vremena nije
pomagala. Razmišljala sam, šta je sad kad ja
toliko VOLIM Staricu. Jedna šetnja do platoa
na Markovim livadama, izmeĊu Babinog zuba
i Midţora, gde je prethodne dve godine bio
uĉesniĉki kamp, start i cilj, gde su se na
drvenoj ogradi kafića „Plaţe“ vijorile zastave
drţava uĉesnika.
Sva ta sećanja i pogled koji grli hiljade nijansi zelenih padina, paperjastu belinu plavetnilom putujućih oblaka,
bili su dovoljni da se bura u meni smiri. Opet je sve ok. Biće to trka za uţivanje. Raĉunam. Prvi deo od starta
preko Midţora do „Plaţe“ pre dve godine preĊen za nepuna tri I po sata. Ostalo je praktiĉno prošlogodišnja
trka, samo u suprotnom smeru. Za to mi je trebalo 21 sat, sa manjim lutanjem u prvom dolasku na BeleĊe, sa
probijanjem do i slikanjem kod vodopada Tupavica i sa polusatnim posmatranjem provale oblaka na Koprenu
iz sigurnosti stenovitog zaklona. Sa projektovanim vremenom završetka trke za oko 25 sati, vremenski limit od
28 je delovao priliĉno komforno.
Subotnja zora. Prvi izlazak na terasu i prva misao: dobro je, ništa ne pada. Rituali obavljeni. Oprema spremna.
Miloš Uskoković (moj kompanjon za duge ultre) i ja još jednom se preslišavamo da li smo sve poneli.
Raspoloţenje taman kako treba. Na startu poznata lica. Nas ĉetrdesetak. Volela bih da nas je više. 5:00 kreće
„Kopren“ karavan. Vrlo brzo nam se Stara pokazuje u svoj svojoj punoći nabujalih potoka. Ove godine je
posebno dareţljiva. Prvi izazov, nezgodan prelaz preko jednog potoka na otprilike petom kilometru. Videli smo
razne „tehnike“ sa više ili manje uspešnim kupanjem u potoku. Zakljuĉak – izuj patike i ĉarape i pregazi gde je
najpliće. Sledeći izazov – kleka, nešto malo, ĉisto za zagrevanje. A onda na grebenu, hod kao po ţici, po
graniĉnoj liniji sa Bugarskom, od kamena do kamena borba sa midţorskim tajfunom. Nisam baš neka sića od
ţene, al tamo tada samo što me nije oduvalo sa planine.
Fotografisanje na vrh Midţora, ma nije mi padalo na pamet, samo da što pre siĊem u neku zavetrinu. Konaĉno
malo da uţivam u trĉanju. U jednom trenutku vidim neko mi trĉi u susret. Hej pa to su ovi na 57. Naravno već iz
daljine prepoznam prvog. Dušan Bazić trĉi k'o leptirić, nasmejan. Pogledam na sat. Ne verujem. 8:16. Dobro,
znam da je brz, al ovo kao da je doleteo od starta. Pukću i ostali za njim. Lakonoga Nevena Rajković, naravno,
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prva od ţena. Promiĉu i ostala poznata i neka nova lica. Pozdravljamo se u trku. Padne i po koja fotka isto u
trku. Najlepše od svega, svi se nasmejani bodrimo meĊusobno. Baš je lepo biti deo te komune.
Kontrolna taĉka „Plaţa“. Sve teĉe po planu. Prolazno vreme tek 3-4 minuta više od onog pre dve godine. Ţao
mi što ĉujem za dva odustajanja. Povrede su nepredvidive ali trkaĉi su nauĉili da ne smeju da ih ignorišu jer u
suprotnom mogu da naprave mnogo više štete od jednog odustajanja.
Nastavak do sledeće kontrolne taĉke je
pravo uţivanje u trĉanju nizbrdo 11 km
dugom širokom stazom kroz gustu
šumu. U Toplom dolu sam se novom
drvenom
mostiću
preko
reĉice
poradovala kao dete novoj igraĉki.
Raspoloţenje je i dalje jako dobro. Valja
se dobro okrepiti jer sledi dugaĉak
uspon na BeleĊe, veliku tranzicionu
taĉku.
Drugi put srećemo trkaĉe na 57km.
Bazić ponovo proleprša prvi. Dosta iza
njega trĉe dvojica blizu jedan drugog, al
to nisu ona ista dvojica koja su trĉala za
njim
tamo
ispod
Midţora.
Sa
nestrpljenjem ĉekam Nevenu. U daljini
prepoznajem ţensku siluetu. To nije
Nevena! Šta li se desilo? Kod trkaĉa
koji mi dolaze u susret raspitujem se
kratko gde je. Kaţu nije se pojavila na BeleĊu. Pa da li je moguće da opet favorit promaši stazu? To su ĉari
trail trka. Kao što su i promene vremena
u sekundi ĉari trail trka.
Kreće kišica. Sitna, osveţavajuća. Da li
da obuĉem jaknu ili da širim kabanicu ili
će mi ipak biti dosta samo kaĉket? Kad
ono odjednom šljus grad. Hej GRAD!
Jedva uspevam da se bar malo
zaklonim ispod neke retke krošnje.
Petljam se da iz ranca izvadim kabanicu.
Sve što je ja više širim vetar je sve više
upetljava oko mene. Voda mi se sa lišća
sliva za vrat pa niz leĊa. Nekako sam
konaĉno uspela da se spakujem, da se
zaštitim. Stade grad. Osta kiša da pljušti.
Krećem dalje optimistiĉno. Vetar u lice
oduva kapuljaĉu jednom. Nameštam je.
Oduva je opet. Opet je nameštam. Posle
tri koraka opet je oduva. E pa nećeš više. Idem dalje bez kapuljaĉe. Odjednom ĉujem kao da neko trĉi za
nama. Znam da ne bi trebalo nikoga da bude. Taman da se okrenem, proĊoše pored mene dvojica trĉeći,
Jedan od njih je Jovica Spajić, naš proslavljeni ultramaratonac inaĉe ambasador trke na Staroj planini.
Trĉkaraju oni tako Starom, bodre trkaĉe, pomaţu kome treba. Trkaĉi, a posebno ovi trail, sve su to divni ljudi.
Prezahvalna što ih poznajem i što delim staze sa njima.
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BeleĊe. Prvo na šta naiĊete kad uĊete u ĉadore kontrolne taĉke BeleĊa je široki osmeh volontera I
dobrodošlica svakom trkaĉu. Kako prija ta toplina. Kako prija kad se presvuĉeš u ĉistu I suvu garderobu. A
kako tek prija topla hrana! A tek masaţa!

Jovica se opet našao tu da pomogne, posavetuje ĉak i Vladu Pnića, pobednika najduţe trke. Proverava da li
nam je garderoba ok, da li smo poneli ĉeone lampe, da li su nam zalihe dovoljne… Kratki pogled na sat… sve
je ok, u limitu smo…
Resetovani krećemo put koprenskih padina okupanih Suncem i osveţenih ozonom. Pokazujem Milošu
vodopade u daljini. Nismo dugo uţivali. Navlaĉi se prvo sivilo a potom i gusta magla. Šljapkamo po vodi.
Polako pada mrak. Pada mrak? Kad pre? Prvo šok a posle i otreţnjenje. Nema kontrolora do najniţe taĉke u
Dabidţinom potoku! Kako je moguće da ih nema. Pa to se ne dešava. Poĉinjemo da se penjemo. Pa se
vraćamo da proverimo da li je to bila najniţa taĉka. Proveravamo mapu. Opet ne verujemo. Da zovemo nekog.
Nema signala. Krećemo ipak dalje. Pogledam na sat. Zar je moguće da je toliko vremena prošlo? Ali šta je tu
je, mora se dalje. A u tom dalje šuma je ipak rešila da nas oraspoloţi, razneţi. Dve srne dolazeći od potoka
izroniše na našu stazu. Pogledaše nas
na trenutak i odskakutaše strminom
uzbrdo i nestadoše u dubini kišne
šume. Na silasku prema Dojkincima i
kontrolnoj taĉki na Sinošćiru konaĉno
se pojavljuje signal na telefonu.
Stajem… zovem… zvoni… poznati
glas organizatora se javlja… “… pa
gde ste vi… imaš li pojma koliko sporo
idete… probili ste sve moguće limite…
tim tempom nema šanse da stignete
do BeleĊa u limitu…” Trka se za nas
dvoje upravo završila. Bes, ljutnja,
razoĉaranje, pojavili su se ali samo na
trenutak. Pomisao da smo prepušteni
sami sebi me nije uznemirila. Naprotiv.
Racio radi. Zalihe hrane i vode imamo. Garderoba nam je ok, osim raskvašenih patika. Procena situacije – do
BeleĊa stiţemo svakako pre nego što poĉnu da sklanjaju opremu. Na telefonu i dalje ima signala. Sad zvoni
meni. Smirujući glas sa druge strane mi kaţe da će nam njih dvojica iz GSS-a krenuti u susret. Potpuno sam
smirena. Moţda i previše, tako da sam hodajući i zadremala i jednom završila u nekom ţbunju a drugi put
skoro u potoku.
BeleĊe drugi put. Uz pratnju momaka iz GSS-a i njihovog belgijskog ovĉara. Vreme 2:34.
Sve je mirno. Hiljade zvezda prekriva noćno nebo nad Starom. Ĉestitam Stara, ovog puta si bila jaĉa,
odluĉnija.
Al‟ vratiću se ja, jer i prihvatanje poraza je pobeda ako se iz toga nešto nauĉi.
I za kraj, finišeri su dobili svoje medalje a ja najmirisniju toplodolsku majkinu dušicu.
Agnes Ćirić Cvetković
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О ВЕСТИ ПРОЛЕЋЕ II део
КИШБАКТЕР КУП
7. маја на северозападном ободу, малог мађарског села Пирто, који
припада Кишкункалашком срезу, одржало се оријентиринг такмичење под
називом „Кишбактер“ куп у организацији Спортског друштва железничара
Сегедина. Наступило је преко 120 такмичара из десет мађарских клубова
међу којима се нашла и карловачка четворка са два пионира, једним
сениором и једним ветераном.
Географски гледано ово подручје припада великој бачкој пешчари која на
југу започиње код нас, малом издвојеном Телечком пешчаром у околини
места Риђица, па како иде према северу обухватиће и Суботичку пешчару
и Бајски троугао а све то у склопу Велике низије у Мађарској. Оно што је
занимљиво за наш спорт, да се и у оквиру ових петнаестак километара
пешчаре Телека око Пирта, нацртало четири спортске карте са потпуно
различитим микрорељефом, од делова са већим отвореним површинама
и динама које смењују бројне депресије, са пошумљеним деловима
четинара и беле тополе у оквиру којих су код једних дине на једном делу
краће и заокругљене а на другом делу знатно издужене начичкане
бројним врхчићима. Свако од ових подручја су изузетно занимљиви за
оријентиринг, па тако и овај део што су одабрали сегединци, при чему у
први план долази њихово умеће у трасирању такмичарских стаза, јер им је било довољно и тридесет
контролних станица, па да свака од шеснаест категорија има врхунску стазу, и да у ни једном моменту
не долази до „шлепања“ или груписања такмичара различитих категорија око контролне станице и то
„све долазећи из једног правца“.
Такмичарски центар се налазио унутар дворишта једнод старог салаша коме вредни власници нису
дозволили да га разруши зуб времена него су само, по старински, окречили у бело зидове а доксате на
коме су били оштећене даске заменили „сировим“ панел плочама ненарушавајући тако амбијент, уз
неизоставне жардињере са мушкатлама на прозорима. Томе визуелном доживљају придружује се и
чаврљање живине уз често кукурикање предводника, мекет оваца али и умилни поглед једне
припитомљене кошуте, коју је чувао малени жућа везан великим ланцом, заосталим од подолских
говечета. Тој идиличној слици придружиће у широј околини и неколико старих кајсија опкољене
изђикалим садница посебне врсте багрема, која много више иде у висину од наших, без снажних бочних
грана, који је доста распрострањен у овом делу Мађарске. Оно што се изузетно раширило на овом
подручју то је свиленица (циганско перје), жестока коровска биљка, која је доспела са подручја великих
језера у Северној Америци, али у фази цветања буде препуна вредних радилица, чији ће резултат бити
и посебна врста меда врло популарна у овом делу панонске низије.
Такмичарски, наујспешнији је био најмлађи Петровић (Давид), који је у пионирској категорији освојио
треће место, док је његов отац Александар код сениора био шести. Ветеран Борислав Стевановић је
овога пута у потпуности разочарао и пласирао се на седмо место док је још једног карловачког
оријентирца - пионира Стефана Бауера задесио пех. На своју КТ 2 долази први, убацује спорт идент“чип“, одмах га вади, и након тога примећује црвено сигнално светло, сматрајући да је то поврда
његовог проналаска КТ. На циљу се уврђује да ту КТ нема оверену и следи му дисквалификација.
Накнадно се разоткрило да је он убацивањем свог спорт идента прво активирао станицу па се сигнално
светло упалило (ради се о старом типу станица) и само да је још секунд задржао чип у отвору следила
би званична овера. Са букетом ковиља са ливада Пирта, стражиловачани се враћају задовљни што су
присуствовали једном правом оријентиринг такмичењу којих је толико мало код нас.
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ТРОФЕЈ НОВОГ САДА
7. маја на теренима познатог фрушкогорског излетишта Поповица одржано је оријентиринг такмичење
Трофеј Новога Сада, у организацији ентузијаста овога спорта из ОАК Нови Сад, са жељом да се у
паузи републичких такмичења, одржи такмичарски ниво наших оријентираца кроз једну регионалну
трку, пред престојећа кола за Лигу Србије. Велики труд организатора није „награђен“ бројем учесника,
за чега не може бити оправдање што терени Поповице не пружају, због свога рељефа, толико
могућности за трасирање занимљивијих такмичарских стаза чему треба додати и бујну вегетацију
шибља и младица који отежавају проходност, или је у питању да су и оријентирци попримили нови
„генетски отисак“ србског народа – страх од промаје, чему треба додати и пријемчљивост убеђивањима
да није тачно оно што видимо својим очима, а то је дивно пролећно ромињање кише, него је истина што
нам кажу медијски продуценти „страха од свачега“ да је на снази наранџасти метео аларм. Они који
нису дошли погрешили су. Организатор је детаљно прешао терен, добро изреамбулисао до сада
површно урађене делове, сем северозападне увале према
Лединцима оивичене лево и десно гребенским путевима који су
врло захтевни за рад али након урађене геодиференцијације, са
посебним обраћањем у теренском раду и уношењу рељефних
детаља на онај део (источни) који пада према путу за Иришки
венац, који је до сада био само „декор“ за величину карте.
Повукао је још један добар потез. У жељи да трка добије на
атрактивности, организатор је за категорије М21Е, М18-20,
М21А, М35 и Ж21Е припремио масован старт у 12 часова, и
предвидео стазе са 6 варијанти лептира. У томе је у потпуности
успео па је наслов победника у најјачим такмичарским
категоријама сениора и сениорки припао актуелним државним
првацима Николи Билићу и Драгани Докмановић.
КУП ОБИЛИЋА
5.коло Лиге ПСК, одржано је 14 маја на теренима Бојчинске
шуме, у организацији ОК „Соко“ из Београда. Од садржаја овог атрактивног београдског излетишта,
остао је леп ресторански део и уређена зона за дечију забаву, али са запуштеном зеленом оазом за
рекреацију, па тако ни простора за оријентиринг такмичење нивоа средњих стаза. Бројно изникло
шибље прекрива мање комуникације, смањује видљивост па иако добро уцртана усамљено дрвеће
бива врло тешко уочљиво од стране такмичара, као и већ „остарели и погурени“ пањеви, који су били
место бројних контролних тачака. Терен који у многоме подсећа на Бањичку или Топчидреску шуму, на
коме поред добре кондиционе спреме, треба и „окатости“, и позиције на стартној листи, али треба
применити и одређену технику оријентације?! Организатор се стриктно држао тачке 16.8 Правилника о
одржавању такмичења ОСС, где је на пример победничко време за једног омладинца на постављеној
средњој дистанци која је износила 2,6км мора бити 20 мин, на таквом терену где би новокомпоновани
следбеници бизарне теорије који кажу да је Земља равна плоча у Бојчинској шуми могли да одрже
оснивачки конгрес за Србију, јер овде где год кренеш или лево или десно увек ћеш бити на равној
површини, ни трага до стрмоглавог спуста на доњи део земљине лопте или оштрог успона ка њеном
врху, па ако ти за то треба 9 минута по километру, онда.....!? Не. Победнику из ове категорије, Михајлу
Чобраји из Победе, требало је време од 26:52, док је првопласирана сенирка, Олга Станојевић
(Победа), на средњој дистанци од 3км постигла време 31:47. Правилник је једини испоштовао победник
у сениорској категорији, Синиша Савић (Авала), коју је трасирану средњу дистанцу од 4,5км, савладао
за 32:33 мин.
У наредних месец дана следи читав низ „парковских трка“, који ће можда и бити добра припрема, пред
републичко првенство у штафетама које ће се одржати 24. јуна на Дивчибарама.
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КУП ДИФ-а
10. Куп ДИФ-а одржан је 20.маја на теренима Кошутњака око Факултета спорта и физичког васпитања ,
на карти размере 1:5000/2м. у форми спринт дистанци. Такмичење се бодовало за шести круг лиге ПСК
а уједно је било и Универзитетско првенство Србије у оријентирингу. То је све утицало на изузетно
велики број учесника, преко 200, који су уживали у једној одлично организованом такмичења, на
такмичарским стазама са бројним контролним тачкама, на кратком растојању, смештеним највећим
делом у шумском амбијенту, па су се често дешавала претрчавања у жељи да се одмакне противнику
који је био за петама, јер се стартовало на минут размака. То је у многим категоријама доводило до
знатно веће „минутаже“ пређених стаза него очекиване, што је такмичарима дало прилику за бројне
анализе и дискусије како би се елиминисале уочене грешке, пред предстојеће првенство републике у
спринт дисциплини. Код сениора најуспешнији је био Никола Билић (Победа) који је стазу од 2,9км/70м
прешао за 21:10 а код сениорки то је била Јована Јанковић (Победа) са временом 31:19 на стази
2,4м/70м. Титулу универзитетског првака Србије код сениора је освојио Сава Лазић (Економски
факултете Београд) који је стазу од 2,3км /70м претрчао за 15:07, други је Марко Стевановић (ФСФВБеоград) са временом 20:02 а трећи Бранко Буквић (ВА Војна академија) са 22:32. Код сениорки част
најбоље студеткиње у оријентрингу у земљи припало је Кристини Радичевић (Саобраћајни факултетБеоград) која је стазу од 1,9км/55 претрчала за 27:00 док је другопласирана Јелена Џелетовић (ФСФВБеоград) знатно заостала постигавши време 48:25 а трећепласирана Далиборка Станковић (ФСФВБеоград) са временом 49:23.
СВЕТСКИ ДАН ОРИЈЕНТИРИНГА
У среду 24 маја 2017 године широм света у организацији Међународне оријентиринг федерације (ИОФ)
обележен је Светски дан оријентиринга, манифестација у којој је учествовало око 100 земаља на близу
200 локација са близу 250 000 учесника. Оријентиринг савез Србије уз велику подршку Министарства
омладине и спорта организовао је Светски дан оријентиринга широм Србије на преко 35 локација са
10000 учесника претежно деце школског узраста и студената.
Светски дан оријентиринга обележен је у Новом Саду, Сремским Карловцима, Зрењанину, Панчеву,
Омољици, Београду, Смедеревској Паланци, Азањи, Крагујевцу, Параћину, Ваљеву а због лошег
времена манифестација у Љигу и Новом Пазару одложена је за наредне дане.
Циљ ове манифестације био је да се што више деце упозна и укључи у овај спорт који одлично развија
не само физичке већ и психолошке способности деце и младих а одвија се напољу претежно у здравим
срединама парковима, шумама, поред река, на планинама, чистом ваздуху и у природи.
Главни акценат је стављен на школску децу, а највећи разлог за то је повезаност оријентиринга са
многим предметима (физичко васпитање, географија, ликовно, информатика, математика, биологија,
историја...). Резултат прошлогодишње манифестације већ су видљиви, оријентиринг је нови члан
Савеза за школски спорт Србије а прво Отворено школско првенство Србије у оријентирингу одржано је
у Крагујевцу почетком априла оцењено као веома успешно. Резултат овогодишње манифестације се
тек очекује а већ 2 јуна на Калемегдану биће одржана манифестација оријентиринг у школе као део
пројекта оријентирнга у склопу активности и директне повезаности са градивом које деца уче у школи.
Најактивнији су били чланови ОАК „Нови Сад“ из Новога Сада који су пропаганду овога спорта извели
на четири градске локације. Започели су међу ученицима основних школа „Вук Караџић“ и „Ђорђе
Натошевић“ па се преселили у студентски кампус да га презентују будућим академским грађанима а
завршетек манифестације се одиграо на теренима „окућнице“ овога клуба у Дунавском парку. Њихове
комшије, Карловчани су преко својих активних чланова апеловали да позову своје другаре, пријатеље,
школске другове и родитеље на велико двочасовно дружење, упознавање и такмичење које је започело
у 18,00 пред парком на Тргу Митрополита Стратимировића. Велики скуп љубитеља оријентинга у овоме
месту пропратили су не само мештани који су се нашли на градском тргу него и бројни туристи који су
били у обиласку Сремских Карловаца.
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ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
Такмичење је одржано у суботу 27. маја, на теренима Топчидерског парка и једног дела топчидерске
шуме у организацији АОК „Кошутњак“ из Београда и окупило је око 110 учесника. Више од половине су
били најмлађи, како они који су се такмичили за наслов најбољег пионира-ке у категоријама М, Ж12-14,
тако и они који су се упознавали са овим спортом кроз категорију Спорт за све. Такмичарске стазе су
биле одлично прилагођене овом узрасту, без непотребног „скривања“ црвено белих призми на
отвореним парковским повришанама иза дрвећа или других објеката, што је једино мало сметало
осталим („старијим“ такмичарским категоријама) јер је на том делу стазе у првом плану била физичка
спрема над техником азимута. У категорији млађих пионира победио је Петар Родић (Победа) док је код
старијих први био Ђорђе Милекић (ДИФ). Код пионирки у категорији Ж-12 победила је Анастасија
Љубеновић (Кошутњак) а у Ж-14 Татић Дуња (ДИФ). Најбоља пионирска екипа је АОК „Кошутњак“, друга
је „Победа“ а трећи „ДИФ“.
УНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
У недељу 28 маја на теренима Звездарске шуме одржано је универзитетско првенство Београда у
оријентирингу уз такмичење и у осталим званичним такмичарским категоријама ОСС па се на
такмичарским стазама нашло преко 120 учесника. Сама шума постаје све више зелена природна оаза,
па постављене табле о заштићеним врстама птица је у потпуности актуелна, па је аутор ових редака,
загревајући се пре старта, наишао на предивног голуба грлаша који се напајао из једне мале локве. Уз
бројне узане пешачке стазе у осталим деловима Звездарска шума је због бројног зеленила које чине
густи склопови разних врста дрвећа уз многобројно шибље теже проходна, што је отежавало време
кретања на стази доводећи у питање да ли је ово терен за форму спринт такмичења, јер су оријентрици
у тим деловима морали да се држе комуникација чак и када су контроле биле на „дохват руке“ по
азимуту од 50 до100 метара. Овога пута је организатор исконструисао врло добро стазе, мењајући и
укрштајући правце кретања и различите дужине од КТ до КТ, па је свака опуштеност, или повећана
брзина кретања при којој нису уочене све комуникације на карти и у природи, знали да утичу на коначни
такмичарски поредак. ОК „Соко“ организатор овога првенства јесте актуелизовао стање на терену али
се на неким деловима уочава проблем пружања стазица са правцем севера. Код београдских студената
најбољи је био актуелни универзитески шампион Србије Сава Лазић са Економског факултета док је код
студеткиња потврдила своју доминацију Ксенија Миљуш са Факултета за физичку културу и спорт.
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ОРИЈЕНТИРИНГУ
Првенство Србије у спринт оријентирингу одржано је у суботу 3.
јуна на теренима градске четврти југоисточно од Филмског града и
источно од насеља Церак виногради. Мирна градска четврт са
пуно зеленила, али само са два реда стамбених зграда, па тако
сужен простор није дао могућности ни одличном трасеру
такмичарских стаза Аврамовићу али ни такмичарима да се
„размахну“, али су зато времена преласка стаза у већини
категорија, а нарочито мушкој сениорској били на светском нивоу.
Победници по категоријама: М12 - Петар Радић (Победа), М14 –
Никола Костић (Кошутњак), М16 - Марко Радовановић (Параћин),
М18 - Душан Марковић (Победа), М21 - Милош Билић (Победа),
М35 -Дејан Николић (Победа), М40 - Станко Перић (Нови Сад), М50 - Душко Радојчић (Нови Сад), М60 Вељко Радовић (Нови Сад), М70 - Станислав Жолнај (Авала), Ж12 - Анастасија Љубеновић (Кошутњак),
Ж14 - Ева Шолаја (Кошутњак), Ж16 - Наталија Татић (ДИФ), Ж18 - Ленка Ћирић (Победа), Ж21 - Олга
Станојевић (Победа), Ж35 - Ирина Јухас (ДИФ), Ж40 - Валентина Грозданић (Победа), Ж50 - Светлана
Ракић (Нови Сад), Ж60 - Драгица Жолнај (Авала), Ж70 - Мирјана Бачић Милачић (Победа)
Борислав Стевановић
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RECEPT ZA PALAČINKE
(Crepes a la Karĉi)
Potrebno je:
3 jaja
šolja i po brašna
oko pola litre mleka (i malo kisele vode)
na vrh noža soli
U brašno dodati malo mleka pa razmututi jaja i napraviti gusto
testo. Dobro izmešati da se razbiju sve grudvice. Polako
dodavati malo po malo mleka da se testo razredi da bude malo
reĎe nego med.
Sipati u praznu plastičnu flašu od litre i dobro zatvoriti.
Ta plastiĉna flaša se trenutno nalazi kod Karĉija u rancu
zajedno sa malim rešoom i malim tiganjem. Široka kolska staza
kojom idemo prolazi kroz preteţno zimzelenu šumu. Samo na
dva tri mesta se naiĊe na prorez u šumi kroz koji se nazire
pogled na dolinu, u korito reke. Po tome znamo koliko smo se
popeli, mada nam to i nije velika preokupacija jer je staza
kratka, svega nekih tri ĉetvrt sata. Zato je na stazi kao na
vašaru. Prava dţolorija sa decom i kuĉićima. Moţda se pitate
zašto smo uopšte i izabrali ovu stazu? U pravu ste - em je
kratka, em je guţva, em nije nešto lepa. Ali posle oštre krivine
na levo, koju već dobro poznajemo jer smo toliko puta bili ovde,
nazire se cilj - dva prozraĉna jezera karipske plavozelene boje.
Uvek nas iznenadi neoĉekivana dubina jezera i daleko dno koje
se sasvim dobro vidi, i na njemu isprepletani ostaci trupaca
davno palog drveća. Kod donjeg jezera karakteristiĉna guţva,
ljudi ne mogu da
doĉekaju
da
ovekoveĉe ovaj
prizor.
Mi
se
polako probijamo
kroz gungulu do
drugog, gornjeg
jezera koje je
malo izdignuto i
više
izloţeno
suncu tako da se stiĉe utisak kao da vode ni nema, toliko je
prozirno. Oĉi su nam uprte na jedan poveći kamen koji smo
nameraĉili još kad smo krenuli, neposredno uz stenu po kojoj se
veru alpinisti. Nekoliko pravaca sa postavljenim klinovima je
trenutno zatvoreno - razlog su ptice koje se gnezde u steni i
ptiĉice koje su se upravo izlegle. "Naš" kamen je za sada
prazan ali nekoliko grupa ljudi se polako kreće u tom pravcu.
Zanemarujemo sve lepe kanadske manire i skoro u trku stiţemo
do kamena da ga zauzmemo. Kamen je malo nekomforniji nego
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što ga pamtimo ali se nekako smeštamo i raspakujemo. Karĉi iz ranca vadi mali rešo i tiganj i poĉe pravljenje
palaĉinki na Grassi jezeru. Mislim da ne preterujem kad kaţem da smo mi sigurno bili prvi koji su tu jeli sveţe,
vruće palaĉinke! Ubrzo smo razvili proces. Karĉi pravljenje palaĉinki, ja filovanje.
Prvo u tiganj
staviti
malo
ulja,
da
palačinke mogu
lakše da se
prevrnu, dobro
ga ugrejati pa
sipati
taman
toliko testa da
palačinke ne budu ni pretanke ni predebele. Peći dok ne
počnu da se odvajaju od tiganja, pa onda majstorski
okrenuti palačinku u vazduhu i uskoro je na papirnom
tanjiru spremna za filovanje.
U svakom parku ovde u Kanadi, bio on provincijalan, federalan ili gradski, strogo je zabranjeno konzumiranje
alkohola. Zbog toga sada moramo prvom palaĉinkom, umesto rakijicom, da nazdravimo Lorencu Grasiju što
smo u mogućnosti da uţivamo u lepim palaĉinkama u ovako lepom okruţenju. Grasi je postavio prvu stazu do
ovih jezera još poĉetkom prošlog veka. Doselio se iz Italije i radio je kao rudar u tada vrlo perspektivnim
rudnicima uglja u okolini Kenmora. No, rudnici su bili posao a prava ljubav su bile planine. Bio je oĉaran
lepotama planina i ţeleo je da i drugi uţivaju u tome tako da je svaki slobodni trenutak provodio istraţujući,
krĉeći neprohodne šume i praveći staze do mesta od kojih zastaje dah. Pored staze koja vodi od Kenmora do
ovih jezera (koja su prvobitno nazvana jezera Blizanci) napravio je i mnogo staza do prelepih predela u ovom
delu Stenovitih planina koja su danas jedna od najpopularnijih izletišta.
Ispečene palačinke filujte po želji, ko šta voli, eurokrem, pekmez, orasi, šećer. Uviti palačinku u rolnu i uživati!
Moj posao filovanja palaĉinki je lak. Cimet i šećer su već pomešani u jednoj flašici, a za one koji ne vole cimet,
ima posebno šećera. Moţe ovde ĉak i da se izvoljeva! Sladimo se palaĉinkama dok nas sunce prţi na ovom
kamenu i teško nam je da poverujemo da smo pre samo dva meseca ovde uţivali u pravoj zimskoj idili. Skoro
cela površina jezera je bila bela ali je interesantno da još ni jednom prilikom, ni po najvećim hladnoćama ne
videsmo jezera potpuno zaleĊena. Ivice su prošarane prvoklasnom filigranskom ĉipkom od tankog leda. Vlada
potpuna tišina, debeo sneg je upio i najmanji zvuk i moţemo samo ĉuti kako se ispod leda voda preliva iz
jednog u drugo jezero. Kod jezera pored nas ĉetvoro još samo jedan par. Sneg pada, onako tiho, nenametljivo,
umirujuće.
Iz dremanja nas prekinu pljusak vode - u
jezero je uskoĉio pas jureći za baĉenom
granom. Za ovo vreme od kako smo mi došli
guţva je jos veća. Palaĉinke su pojedene,
vreme je da se ide. Pakujemo našu
improvizovanu kuhinjicu u ranac. Silazak je
Karĉiju mnogo lakši nego nama. Njegov ranac
je lakši nego kad smo dolazili a naši stomaci
su teţi.
Kad smo već bili skoro kod parkinga, Ildika je
rekla:
- E baš sam uţivala u ovoj šetnji sa toplim obrokom!
Jelena Poprţen
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PLANINARSKA TRKA NA FRUŠKOJ GORI
Poslednjeg vikenda marta Planinarsko-rekreativna sekcija FTN-a organizovala je Planinsku trku na Fruškoj
Gori. Start trke bio je u 10:30 ispred Planinarskog doma na Straţilovu. Ovoj planinskoj trci odazvalo se
ĉetrnaestoro trkaĉa.
Pred trkaĉima su bile dve staze duţine 4 km i 12 km. Duţa staza je vodila od planinarskog doma preko selišta
do TV Tornja, od
tornja ka spomeniku
Branku Radiĉeviću i
nazad
do
planinarskog doma.
Mala staza vodila je
od
planinarskog
doma na Straţilovu
do
Selišta.
Od
Selišta dalje ispod
Straţilova
do
spomenika Branku
Radiĉeviću, i nazad
do
planinarskog
doma.
Na
kontrolnim
taĉkama i cilju za
sve
uĉesnike
pripremljena
je
adekvatna okrepa, a
na cilju su ih doĉekale i ĉuvene Radine krofne. Na samom kraju svim takmiĉarima koji su osvojili prva tri mesta
na obe staze u muškoj i ţenskoj kategoriji podeljene su medalje i diplome.
Rezultati:
Mala staza (4km) – ţene:
1. SlaĊana Todorović - Hajduk marathon team Kula

58:13:78

Mala staza (4km) – muškarci:
1. Bojan Sivĉ - BK Hajduk Kula
2. Nikola Jasika - Planinarska sekcija FTN-a
3. Dragan Pavlović - Planinarska sekcija FTN-a

35:49:28
42:10:84
42:11:60

Velika staza (12 km) – ţene:
1. Ţeljana Marić - Hajduk Marathon team Kula
2. Ljubica Debeljaĉki - PSK Sirig, Sirig

1:41:16.48
1:41:17.46

Velika staza (12 km) – muškarci:
1. Marko Popin – rekreativac
2. Nikola Todorović – Triatlon klub Dinamic
3. Dragan Ćirić – ARK Tron

56:26:08
1:06:08.91
1:10:58.80

Naredna planinska trka u našoj organizaciji odrţava se u mesecu novembru i ovom priliko pozivamo sve
zainteresovane rekreativce da nam se pridruţe.
Strahinja Marjanović
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ANNAPURNA CIRCUIT TRACK
Himalaji! Sama reĉ odjekuje moćno, veća je od ţivota, premošćava vreme i sudbine, spaja nas sa vekovima
koji su prošli i koji će tek doći. Upitaju nas kad se vratimo u ravnicu, šta je to što nas tera da planinarimo, da se
otisnemo na naporna putovanja, naĉinom kako su to ĉinili naši preci, peške, kao da pokušavamo da negiramo
dostignuća modernog društva? Odgovor je teško pronaći, reĉima nemoguće dati, te im pokazujemo fotografije.
I uvek tim fotografijama fali dubina i pravi osećaj veliĉine koji gorostasi poseduju. A sad kad smo se vratili sa
Himalaja, kada su se utisci slegli, gledamo fotografije, u nadi da će deo magije preći i na slušaoca, da će
energija premostiti kilometre.
Naša avantura je poĉela 1. marta ove
godine. Nas petorica (svi ĉlanovi PD
Jelenak iz Panĉeva), okupili smo se na
aerodromu 'Nikola Tesla', sa nadom da
ćemo biti deo priĉe koju već vekovima
ĉini kruţni put oko masiva Anapurne u
Nepalu. Razliĉiti spolja, ali sa
zajedniĉkom mišlju da uranjamo u
nešto veće od svih nas. Putovanje duše
je zapoĉelo dve godine pre samog
poletanja, kada sam na internetu
proĉitao
putopis
naše
ĉuvene
biciklistkinje
i
putnice,
Sneţane
Radojiĉić, te se javila duboka ţelja da i
sam budem deo te predstave koji se
odigrava u srcu jednog od najviših
planinskih venaca na svetu. Pronalazak društva obiĉno nije problem kada osoba punim srcem 'gura' ideju, a
kada se potkrepi ĉinjenicama i slikama koje privlaĉe paţnju neobiĉnošću i lepotom, priĉa kao da se sklapa
sama od sebe. Na kraju je ekspedicija brojala 5 ĉlanova, od ĉega je najmlaĊi imao 21 godinu, a ovo mu je
predstavljao prvi kontakt sa visokogorstvom.
Put se nije dojmio preterano napornim - lakše nam je 'pao' nego vikend-ture u Crnoj Gori. Istog trenutka kako
smo izašli sa aerodroma, znao sam da
mi se Nepal, kao zemlja - dopada! Iako
u gradu vlada potpuni saobraćajni
haos, nikakvih znakova nema, a ljudi
voze na samoj granici sudara, sa
osmehom
doĉekujem
kulturološke
razliĉitosti kojima smo bombardovani sa
svih strana, a ĉije nabrajanje bi svakako
zavreĊivalo poseban tekst. Hrana je
zasnovana na pirinĉu i drugom povrću
na koje smo navikli, ali i zaĉinima koji
su potpuna novost za naša ĉula.
Kathmandu je prestonica za 4 miliona
duša sa infrastrukturom koja je u stanju
da se adekvatno izbori sa potrebama
10 puta manje duša.
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Ugovaranje samog treka u jednoj od
mnogobrojnih agencija u Kathmanduu je išlo
glatko, uzeli smo 3 nosaĉa (napomena:
šerpasi su etniĉka grupa, svim nepalcima je
zajedniĉko da od malih nogu nose velike
terete), zajedno sa neophodnim dozvolama
za ulazak u nacionalni park. Otisnuli smo se
na put dţipom. Nešto planinarske opreme
smo dokupili u samom Katmanduu, gde je
zaista jeftina, mada kvalitetom ne moţe da se
meri sa zapadnjaĉkim originalima. 250km
zemljanog puta, ispresecanog rupama,
ponegde prepreĉenim potocima, uvek
opterećenog saobraćajem prelazili smo veći
deo dana, a prenoćili smo u tipiĉnom
nepalskom selu, gde se većina stanovništva
bavi ugošćavanjem turista - planinara, kojih
proĊe oko 50 - 100 000 svake godine.
Smeštaj je širom treka izuzetno udoban za
planinarske standarde, obuhvata izbor od
preko 15 jela, topao tuš, ĉist ĉaršav i ćebad.
Vaša je briga samo da pešaĉite, koliko ko
moţe, a mi smo prevaljivali 15-25km dnevno,
za cca 6h laganog hoda, uz pauze za
fotografisanje! Priroda nas je svakog dana
oduševljavala, te nam je brzo ponestajalo
prideva da opišemo sve te silne vrhove na
5000-8000mnv, vodopadne kaskade više od
jednog kilometra, brzake i pašnjake
nezamislive veliĉine. Glavni nam je utisak da
je priroda sliĉne lepote onoj u Crnoj Gori, ali
da je daleko masivnija, te stoga atraktivnija i
privlaĉnija. Neuporedivi su Himalaji sa bilo
kojom planinom u Evropi!
Planinarenje nas je vodilo od 1100mnv,
zelenih polja i kanjona, preko širokih zaravni
na 3500mnv, do krajnje taĉke na koju stiţu
planinari-rekreativci, oko 5000mnv, veĉito
prekrivenih snegom i ledom. Uspon do
3500mnv sa aklimatizacijom je trajao 4 dana,
nakon ĉega je zapoĉeo veĉi izazov, sa prvim
znacima i simptomima visinske bolesti, poput
nedostatka vazduha, osećaja da se gušite
koji brzo proĊe u mirovanju, nesanice,
gubitka apetita i sliĉno. Hod na visinama
preko 4000mnv je lagan, nema brzih pokreta, a pozitivan stav umnogome olakšava stanje tela, tera vas da
nastavite, ĉak i kada vam se ĉini da ste previše umorni i da makar stojite!
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Od sela Manang, na 3500mnv smo se odvojili od glavne staze treka, ka Tilićo jezeru na 4919mnv (jedno od
najviših na svetu), za šta nam je trebalo 4 puna dana, za koje vreme se moţe reći da smo zabeleţili neke od
najimpresivnijih kadrova ĉitave ture, poput sipara dugog preko 1500m. Zaista predeli koji oduzimaju dah!
Sam prelazak najviše taĉke treka je bio priliĉno naporan, pre svega jer dobar deo vremena provodite na
visinama koje su iznad bilo kojih u Evropi. Thorung La prevoj se nalazi na 5416mnv, a do njega nam je trebalo
5 sati hoda, uz 4 sata spusta i preko 1700m silaska. Opasnih situacija za vreme treka na svu sreću nismo
imali, a na tim visinama, iznenaĊenja su obiĉno bolna i smrtonosna. Za takve situacije, tu je redovna
helikopterska sluţba, koju smo, na svu sreću, posmatrali samo iz daleka.
Prelaskom na drugu stranu planine, dva dana
smo izdvojili za uspon na Poon hill, odakle je
fantastiĉan pogled na većinu vrhova preko
8000mnv, ovog dela Himalaja, pre svega
Annapurna south, Daulaghiri, Nilgiri i druge, koje
smo ugledali po poslednji put, sa izlaskom sunca,
što je slika ugravirana ĉvrsto u našim sećanjima.
Red je nešto reći i o našim nosaĉima: to su
momci vredni, obiĉno nasmejani, sa istinskom
ţeljom da vam pomognu i budu tu za vas, nikad
nestrpljivi i sa razumevanjem da je ovo
jedinstvena situacija za vas! Proseĉna plata
fiziĉkog radnika u Nepalu je oko 400 dinara (uz
nešto pirinĉa), te nošenje stvari zapadnjacima za
oko 5e na dan (plus napojnica) predstavlja
unosan posao, koji nepalci ne smatraju
degradirajućim!
Venac Anapurne zaklanja od kiše ĉitavu zemlju
severno od sebe (tamo gde se Nepal susreće sa
Tibetom), te su pejzaţi sa druge strane prevoja
sasvim drugaĉiji, predstavljaju daleko pustiji deo
zemlje. Na juţnom delu treka, sve do 4200mnv,
moţete videti listopadne šume, a potpuni
izostanak svakog rastinja nastaje na oko
5000mnv, što ĉitavom pejzaţu menja šmek. Od
susreta sa ţivotinjskim svetom, valja pomenuti
grupu 15 majmuna koje smo uoĉili prvog dana i
mnogobrojne konje, krave (svete ţivotinje
hindusa), kao i jakove na ispaši.
Celo putovanje je trajalo 23 dana, s tim što smo
hodali 14 dana. Trek se ne moţe svrstati u lake (bez obzira na masovnost), pre svega zbog velike visine, na
koju se treba navići! Za one koje bi zanimao odlazak, ali nisu sigurni u svoje sposobnosti/kondiciju, ako moţete
popeti bilo koji vrh Durmitora iznad 2000mnv, spremni ste za Annapurna circuit trek! Novĉano je situacija
daleko povoljnija nego što bi se to moglo uĉiniti - na internetu se lako mogu naći razliĉite procene dnevnih
troškova, a nas je cela tura izašla malo više nego 10-dnevni hotelski aranţman u Grĉkoj.
Za kraj, u ime nas petorice koji smo prešli Thorung La, ţeleo bih da se zahvalim majkama, ţenama i ostaloj
rodbini i prijateljima koji su nas ĉekali, znamo da vam nije bilo lako, hvala vam na strpljenju i razumevanju, dok
smo mi jurili snove i pešaĉili na korak do zvezda!
dr Milan Janić
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39. Пролећни дан планинара на Бељаници одржан је 23. априла 2017. године

ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ У ПЛАНИНИ
142. године Свилајнчана на Бељаници
Планинарско друштво „Бељаница“ из Свилајнца наставља традицију планинарења коју је започео 1875.
године Јулије Драшкоци (1851 - 1927), апотекар из Свилајнца.
Чланови ПД „Равничар“ из Бачке Паланке у сарадњи са ПСД „Поштар“ из Новог Сада позвали су
планинаре Војводине да заједно посете природне лепоте и знаменитости Ресавског краја и Бељанице.
План првог дана наше акције, 22. 04. 2017. године, био је да посетимо Ресавску пећину и манастир
Манасију, уживамо на обали реке Ресаве и хидрокомплексу „Лисине“ у снажном хуку водопада „Велики
бук“.
Смештај је обезбеђен у планинарском дому „Лисине“, једном од најстаријих планинарских домова у
Србији. Дом се налази у котлини Лисине у подножју живописних масива Соколице и Бељанице. Чесма
са питком водом је испред Дома на обали реке.
У Дому има електрично осветљење. У санитарном чвору сами смо одржавали хигијену.
Други дан наше акције, недеља - 23.04. 2017, је дан када се Свилајнчани окупљају да дружењем
обележе долазак пролећа. Ове године било је око 250 учесника из 26 градова.
Ми смо им се придружили на успону падинама Бељанице до највишег врха, Бељаница 1339 мнв.
Кренули смо у суботу 22. априла 2017. у 08:00 часова из Бачке Паланке.
Чланови новосадских планинарских друштава ушли су у аутобус на паркингу испред железничке
станице код старе локомотиве. Из Новог Сада кренули смо у 09:00 часова.
Путовали смо кроз Београд ка Свилајнцу.
На улазу у градић дочекао нас је, око 12:00 часова, господин Радомир Угрнић, председник ПД
„Бељаница“.
У пратњи домаћина посетили смо манастир Ресава
Манасија,
задужбину
деспота
Стефана
Лазаревића.
На излазу из Деспотовца, деда Сава (88 година)
предлаже да посетимо приватно имање Миленка
Илића који је под отвореним небом направио музеј
макета – реплика, манастира српских задужбинара.
Предложено, прихваћено.
Било је то непланирано обогаћивање програма на

путовању ка Бељаници. Одушевљени виђеним
захвалили смо се Домаћину и деда Сави на
предлогу.
Наставили смо путовање ка најлепшој пећини у
Србији. На данашњи дан, 22. априла 1972. године,
до тада Дивљаковачка пећина добила је ново име,
Ресавска пећина.
Пре 45 година, ова лепотица крашких предела
Србије, уређена и осветљена, отворена је за посете
туриста.
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Програм путовања ка одредишту
завршавамо
долином
реке
Ресаве у планинарском дому
„Лисине“ (376 мнв). Смештај у
вишекреветним собама.
Одмах по смештају отишли смо
да
се
дивимо
природним
лепотама заштићеног подручја хидрокомплекса
„Лисине“,
водопаду „Велики бук“ и извору
„Велико врело“.
Били смо одушевљени овим
феноменима природе.
Недеља, 23. априла 2017.
године. Тмурно јутро није
наговештавало прошлогодишњи
доживљај када су по топлом
сунчаном дану обележили долазак Пролећа у планини.
Почела је да сипи киша. Око 9 часова кренули смо на успон ка врху
Бељанице,
У првој групи било нас је 35 учесника. После тридесетак минута ка
врху је кренуло још толико учесника. Нису сви стигли до врха. У почетку успона падала је киша. Касније,
како смо се ближили завршном делу успона почео је да пада снег и дува јак ветар.
На Церјаку (695мнв) на коме је снег нападао око 10 цм, Снег на стази и зимски услови успона додали су
квалитет на овај успун дуг око 4 км и 1000 метара висинске разлике успона. Изненадили су ме киша,
снег и јак ветар на пролећном успону.
Моја упорност и поред повремених грчева у бутним
мишићима омогућила ми је успешан завршни успон
до врха Бељанице.
На појединим местима, у току завршног успона од
900мнв уз Дебелу косу па до заравни на 1300 мнв
било је на појединим местима до 30 цм снега.

Пред крај успона сустигли су ме Анка,
председница ПД „Букуља“ из Аранђеловца и
„чистач“, млади планинар из ПД „Бељаница“
Свилајнац.
Пењао сам се непланирано дуго,око 5 часова и 30
минута, а тих 4км, истим путем препешачио сам
низбрдо за око 1 сат и 50 минута. Написах детаље
да дуже памтим.
Око педесетак учесника стигло је до врха. Био је
то зимски успон на Бељаницу. Испраћај зиме и
поздрав пролећу у планини.
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На акцији је укупно учествовало око 250 планинара из 26 градова - места широм Србије. Већина
учесника је остала код дома док је мања група планинарила ка врху Бељанице. Они нису доживели
чари последњег зимског успона у Србији. Киша им није дозволила да уживају ни у природним лепотама
ходрокомплекса „Лисине“. Ипак, уживали су у сусретима са пријатељима и стварању нових
познанстава.
После заједничког ручка кренули смо ка Новом Саду, по плану у
17 часова.
Домаћин је системом случајног избора, наставио традицију
даривања на акцији „Поздрав пролећу у планини“.
Председник ПД „Бељаница“, Радомир Угрнић и представник
донатора, доделили су ручни сат Славици Јерковић, члану ПД
"Равничар" из Бачке Паланке.
Десило се то на испраћају пред сам полазак учесника ка Бачкој
Паланци.
Сви смо се у име дариване чланице захвалили домаћинима на
указаном гостопримству и пажњи коју су нам пружали све време
боравка у Ресавском крају.
У оквиру ове акције реализовали смо део теоријског плана обуке
и практични део програма: Основна обука планинара ПД
«Равничар» из Бачке Паланке.

Петар Рајда и Боривоје
Вељковић
били
су
организатори и водичи ове,
по оцени учесника врло
успешне
акције.
Ову
фоторепортажу
посвећујем
посетиоцима планина.
Уживајте и ви који нисте
планинари. Придружите нам
се на једној од наредних
акција.
Боривоје Вељковић
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OTVARANJE NOVOG AVALINOG DOMA NA KOPAONIKU
Marta meseca dok su ĉitaoci ‟‟Putnika‟‟ prelistavali upravo vruće ‟‟odštampan‟‟ broj 98 na Kopaoniku je
sveĉano obeleţeno otvaranje novog, renoviranog doma PSK ‟‟Avala‟‟.
PSK ‟‟Avala‟‟ je u partnerstvu sa preduzećem ‟‟Soko Group‟‟ izvršila rušenje stare, dotrajale planinarske kuće i
gradnju potpuno nove vile „Zvonĉica“ na istoj lokaciji (u turistiĉkom i vikend naselju u neposrednoj blizini hotela
‟‟Grand‟‟). Kapacitet koji pripada „Avali“ je 25 leţaja u sedam komfornih soba, veliki restoran sa kuhinjom i
terasom i prostrana skijašnica.
Posle nekoliko prigodnih reĉenica predsednika kluba, tablu ispred ulaza, koja oznaĉava planinarski dom
‟‟Avala‟‟, otkrila je inţ. arh. Olivera Vera Simić, ĉlan „Avale“ i prva ţena iz Srbije koja je 1960. popela Mon Blan.
Nakon toga sledila je prigodna zakuska i druţenje u trpezariji doma do kasno u noć. A bilo je i pesme i muzike.
Sveĉanosti otvaranja novog doma prisustvovalo je preko 60 prijatelja PSK „Avale“ i starih Avalaša.
Slobodan Cole Goĉmanac
Milorad Kliĉković

Vera Simić otkriva tablu Avalinog doma isprd ulaza.

Tabla novog ’’Avalinog’’ doma na Kopaoniku

Druženje i zakuska u trpezariji doma
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O miševima i ljudima

KUP FRUŠKE GORE – IV KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE
"Eh, da i mi moţemo da uradimo nešto bitno, a ne uvek jedno te isto - izlet na Mesec, vrlo vaţno..."
Otprilike tim reĉima završava se sjajni crtać sa Perom Detlićem i njegovim sestrićima (ĉoveĉe, koliko je moja
generacija imala odliĉno detinjstvo u poreĊenju sa ovom decom sada!), i otprilike to bi bio razlog što o Kupu
Fruške gore pišem sa cele tri nedelje zakašnjenja. Naravno, bilo je tu i nekih drugih akcija (pre svega sjajna
avantura na Hajli, ali i moĉenje do gole koţe na majdanpeĉkoj Starici), obaveza svakakve vrste, ali na koji
naĉin je došlo do toga da jednu trku na puna 43 kilometra podsvesno oĉigledno smatram toliko obiĉnom i
svakodnevnom da sam totalno
smetnuo s uma da napišem
makar i dve reĉenice o njoj - o
tome ću morati debelo da se
preispitam!
Postoji i ona misao Ĉarlsa
Bukovskog - "neki ljudi nikad
ne polude, kako uţasnim
ţivotom mora da ţive" - koju
do iznemoglosti citiraju na
društvenim mreţama, i to ĉesto
neki ljudi koji se u ţivotu drţe
proseka kao pijan plota. Šta
uopšte znaĉi biti lud? Ako je to
samo devijacija od društveno ustanovljenog standarda proseĉnosti, svi "trekingaši" su onda potpuno sumanuti.
Koliko mi je puta samo roĊena majka rekla da sam lud zbog trekinga ili planine, ne umem ni da nabrojim...
A kad devijacija od proseĉnosti postane normalnost, šta se onda menja? Da li nove trke donose nova
uzbuĊenja, ili se sve to zapravo svodi na isto? I o kojim utiscima da piše ĉovek koji je neke staze realno prešao
dvocifren, moţda i trocifren broj puta, kao što je to moj liĉni sluĉaj sa fruškogorskim treking stazama, kojima
prolaze i Fruškogorski maraton i Fruškogorska transverzala i Bukovaĉki maratoni, Dositejeve staze i šta sve
ne? Moţda o ljudima koji će svoj slobodan dan, moţda jedini u toj nedelji, provesti radeći nešto što bi proseĉan
"normalan" ĉovek nazvao nenormalnim, ili o onim malim debelim poljskim miševima koji trĉkaraju uz stazu, kao
da se i oni takmiĉe? O ĉaju od višanja ili sitnim kolaĉima na cilju, umesto nagrade?
A istina je zapravo da kao samozvano deţurno zakeralo treking lige (što vojvoĊanske, što srbijanske) polako
gubim materijal za zakeranje, pa u društvu koje iskrene i otvorene pohvale obiĉno tumaĉi kao poltronstvo
malo-pomalo ostajem bez reĉi. Mislim, šta iskritikovati kad sve funkcioniše savršeno? Šta da kaţem, "pih, ništa
nije valjao onaj magnezijum koji su sipali u vodu kod Zveĉana" ili "fuj, Rafaelo kugle, a gde su MaĊarice,
moliću lepo"?! "U Jasku su sekli jabuke na šestine a ne na ĉetvrtine?!" "Ima jedno pedeset metara bez
markacije posle Grbe?!"
Uvek jedno te isto - trideset, ĉetrdeset kilometara staze, malo trĉanja, malo pešaĉenja, malo uspona, malo
padova, sjajno druţenje, zdravo takmiĉenje... Vrlo vaţno. Stvarno mi nije jasno kako to da treking lige iz kola u
kolo privlaĉe sve više ljudi, pa ĉak i onda kad se u isto vreme organizuju neke sliĉne, a opet atraktivnije trke... I
ko je tu uopšte pobednik, ako ga i ima: da li onaj koji je stigao prvi ili onaj koji je stigao poslednji (ali je stigao!),
da li domaćini ili gosti? Totalno nejasno...
Pa ko bi onda poţeleo da bude deo te priĉe? Niko normalan, to je sigurno. A opet, izgleda da nas je sve više
nenormalnih, iz kola u kolo. Starijih, mlaĊih, sporijih, brţih... Što miševa, što ljudi. Ĉemu se vraćamo, to valjda
svako od nas za sebe zna. A moţda i ne. Uostalom, zar je i bitno?
Milan Mirković
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Dominacije, kombinacije, kalkulacije

CARSKA BARA - V KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE (iz muškog ugla)
Trkom na Carskoj bari kod
Zrenjanina upravo je završena
prva
polovina
kalendara
VojvoĊanske treking lige za
sezonu 2017. I u pojedinaĉnoj i
u ekipnoj konkurenciji situacija
se opasno zakuvala, pa se ĉini
da će klubovi na zasluţenoj
letnjoj pauzi imati dosta posla
oko razraĊivanja taktike i
kalkulacija za preostale ĉetiri
trke. Ko smo, šta smo, gde
smo? Još se ništa ne zna...
Gledano iz ugla jednog turiste,
specijalni
rezervat
prirode
Carska bara predstavlja jedno
divno mesto: u kombinaciji
nekoliko
raznovrsnih
ekosistema plodno mesto za
razvoj našlo je više od 250
vrsta ptica i još dva puta toliko biljnih vrsta, da ne pominjemo ribe, sisare i gmizavce, pa valjda bi trebalo da
bude dovoljno dobra i za nas. Tu su mesta za izlet, salaši, restorani, turistiĉki brodići...
A onda, tu je i ugao jednog proseĉnog trkaĉa/pešaka. Pisao sam svojevremeno o paklenim avanturama nekih
prethodnih izdanja ove trke, a ni ove godine atmosfera nije bila mnogo drugaĉija. MeĊutim, osim prţećeg
sunca, ove godine se za vrelu trku pobrinulo i rivalstvo nekoliko klubova koji konkurišu za najviša mesta u
generalnom plasmanu. Moţemo ih ovde i nabrojati, redosledom sa tabele pred trku na Carskoj bari: Spartak
Subotica, Ţelezniĉar Novi Sad, Klub planinara Zrenjanin, Borkovac Ruma i Balkan Beograd.
Da ne bi neko pogrešno shvatio, mislim da ne postoje takmiĉenja sa zdravijom konkurencijom od onih kakve
vladaju u naše dve treking lige. Ljuti rivali sa staze na cilju su najbolji drugari, pripadnici protivniĉkih tabora
jedni drugima odrţavaju tempo i drţe, navijaĉi podjednako bodre i svoje pulene i ĉlanove suparniĉkih klubova...
Nema ovde ĉarki ili, daleko bilo, svaĊa i tuĉa, najteţi "incident" koji se moţe dogoditi je dobronamerno
bockanje (kao u onom vicu kad Lala popije pola vijagre)... E da je pameti pa da svaki sport izgleda tako...
A tako je izgledalo i ovogodišnje peto kolo VTL na Carskoj bari: zdrava konkurencija, mnogo pozitivne energije
i zaista sjajna trka! Za svaku pohvalu je odluka organizatora da za ĉitavih devet kilometara skrati najduţu stazu
- i preostalih 30 je sasvim dovoljno da se neki pošteno pomuĉe a taman ne previše dugo da bi (opet!) pretoplo
vreme ozbiljnije zasmetalo bilo kome. Štaviše, mislim da je ovo bila jedna od brţih trka ove godine, o ĉemu
svedoĉi preko dvadeset takmiĉara sa preĊenih 30 kilometara za manje od ĉetiri sata, ukljuĉujući i potpisnika
ovih redova.
Duga staza taman je skraćena za onoliko koliko je ranije bilo višak: izbaĉene deonice ionako su se vukle uz
nasip i više nego što je bilo potrebno. Sadašnja duga staza pravi savršen presek kroz sve ĉime okolina Carske
bare ima da se podiĉi. Zato i ne ĉudi što su takmiĉari bili toliko raspoloţeni, umesto da se razvlaĉe po
beskrajnoj ravnici. Moţda je samo ulazak u Belo Blato bio malo slabije markiran, pa su se neki tu malo zbunili,
ali svi su na kraju uspeli da se savršeno snaĊu. Sad, koliko je ko bio zadovoljan finalnim ishodom, to je već
sasvim subjektivno...
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Mislio sam da u maniru vrsnih domaćih fudbalskih analitiĉara dam kraći prikaz novog stanja na tabeli i razloţim
kako je došlo do toga, ali iz straha da zazvuĉim kao Ciganin koji hvali svog konja, samo ću ukratko nabrojati:
Ţelezniĉar je novi lider, Borkovac se probio na drugo mesto, Zrenjanin je sa svega par bodova zaostatka na
trećem, Spartak je zbog velikog hendikepa pao na ĉetvrtu poziciju, a Balkan uprkos sjajnim rezultatima
pojedinaca ostaje na petom mestu sa još većim zaostatkom za vodećom ĉetvortkom. Ako je neko mislio da se
tu neke stvari rešavaju, grdno se vara: situacija je komplikovanija nego ikada, a ko će biti šampion za 2017.
godinu znaće se valjda tek u oktobru u Deliblatu... A tek što u pojedinaĉnu konkurenciju ne bih zalazio, sam
pogled na vrh tabele stvara potrebu za jednim aspirinom, brufenom ili ĉašicom ţestokog pića... Ili
kombinacijom svega toga...
Ko će do kraja sezone dominirati a ko kalkulisati, za sada je nezahvalno prognozirati. Ipak, ono što je već sada
uveliko jasno je da po organizacionim aspektima VTL ĉvrsto stoji na temeljima graĊenim proteklih godina i da
polako ali sigurno nastupa vreme kada ćemo svi samo uţivati, jednako i mi na stazama i oni za zapisniĉkim
stolom, kad više neće biti mesta za primedbe niti zamerke već samo za dobre rezultate i sjajno druţenje. A to
je valjda i najbolja kombinatorika.
Milan Mirković

CARSKA BARA - V KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE (iz ţenskog ugla)
Htela sam jednom videti Carsku baru.
Znala sam da je lepa, da je u srcu
Vojvodine, u Banatu, izmeĊu Tise i
Begeja,
nekoliko
kilometara
od
Zrenjanina. I da je ispresecana kanalima,
jezerima i barama. Da je nekada bila
moĉvara i da obiluje, trskama, ševarima,
stepama i vrbacima. Da je jedinstven
rezervat prirode, sa mnogobrojnim
zaštićenim biljnim i ţivotinjskim vrstama.
Nešto što vredi videti, osetiti i doţiveti.
I zato sam otišla na VojvoĊansku treking
ligu koja se svake godine u ovo vreme
odrţava baš na Carskoj bari.
Znala sam da će biti vruće, jer je baš
toplo i nekoliko dana temperature su
prave letnje, i da je teren baš nezgodan.
Da se ide kroz njive i atare, kroz trsku i
ševar, pa ako je jako vruće onda te dokusuri sunce koje greje nemilosrdno a nemaš nigde hlada, a ako je
vlaţno i prethodni dan padala kiša onda te doĉeka blato, pa klizaš i saplićeš se na svakom koraku i ne moţeš
da dišeš od vlage. A travuljina je neminovna u svakom sluĉaju. Kaţu da je do struka. Jedva hodaš.
Ali, pa šta? Trĉala sam i po snegu, i po kiši, i po vetru. Po blatu, po pesku, kamenju. Po brdima, planinama, i
gudurama - a što ne bih po travuljini i po suncu bez zaklona. Hrabro i odvaţno spremismo se Marija i ja na
avanturu u kojoj ćemo da okušamo izdrţljivost po vrućini. Ponećemo ruksake, ponećemo dosta vode, pićemo
usput, polivati se, nekako ćemo pregurati. Ako treba i zagazićemo i nogama u vodu, bar toga ima.
Tako isplanirasmo i tako krenusmo.
Volim ja te treking lige. To je jedna toliko opuštena atmosfera, toliko razliĉite od drugih trka. Gubi se dojam trke
a prvo i osnovнo što dominira je uţivanje u prirodi. Pa ponekad stiĉem utisak da se tu okupljaju svi oni stvarni,
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ali stvarni uţivaoci prirode, koji biraju mesta i lokacije da bi se još jednom podruţili, a tek usput će kao i da trĉe
i da svemu tome pridaju takmiĉarski karakter. Naravno, i te kako tu bude dobrih trkaĉa i brzih i najboljih, ali i
oni budu uvuĉeni u taj opšti šarm treking lige i svaku tu trku odraĊuju sa akcentom na trening, opuštajući se i
prepuštajuće se opštem utisku, a to je uţivanje u prirodi. Pri tome naroĉito doprinose planinarska društva koja
su jedna posebna kategorija domaćina volontera, i koji se u svojoj dobrodušnosti trude da te što bolje ugoste i
da poneseš što bolji utisak iz njihovog mesta. Pa se tu na okrepnim stanicama pored vode i sokova naĊu i pite,
štrudle i razni kolaĉi. Od tolikog ugoĊaja poţeliš odmah da doĊeš i sledeće i svake naredne godine. To su
treking lige. A tek lokacije. Biraju ih po lepoti. Konkretno što se tiĉe VojvoĊanske treking lige, to su najlepša
mesta u Vojvodini, koja vredi obići, videti, ispešaĉiti, pretrĉati, kako god, ali ih doţiveti.
Carska bara je jedan poseban kuriozitet.
Bara, moĉvara, rit. Sve obiluje bojama, i
zvucima.
Odmah na poĉetku kako smo došli u
Carsku baru, razgalismo se prizorom
zelenila,
tršĉanih
kućica,
klupica,
brodića, vode, trske, šiblja i lokvanja.
Sasvim dovoljno za nekog ko je došao
turistiĉki, da malo proboravi u prirodi,
prošeta se, razgleda, obiĊe jedan krug
brodićem, svrati u obliţnji restoran na
kafu, popije pivo i jede riblju ĉorbu.
Dovoljno i lepo. Mi smo došli da trĉimo,
da vidimo šire i više i podjednako da
uţivamo.
Odmah nakon starta, vrlo brzo se izlazi
na nasip odakle puca vidik. I prva slika
koju vidiš kako izaĊeš na nasip je ĉist pravac obrastao travom, njive i atari okolo, u svim nijansama zelene
boje. Od one najmodrije do skroz sive koja se na suncu presijavala kao srebro. A u daljini nebo i oblaci. Toliko
divni i toliko nestvarni da sam imala utisak
da ih mogu rukom dohvatiti.
Tu nam je već bilo jasno da ćemo trĉati
laganice sa paţnjom usmerenom ka
razgledanju. I kao po dogovoru, samo smo
zverale okolo i gledale, a prizori su se
smenjivali jedan za drugim. Od modro
zelene boje kukuruza i suncokreta, preko
zlatne boje jeĉma i pšenice, do nekakvog
rastinja modro crvene boje. I to sve po
redu; red zelenih kukuruza, pa red zlatno
ţute pšenice, pa red tog neĉeg
crvenkastog. Pa sunce iznad i plavo nebo i
razigarani oblaci, prava rapsodija lepote.
Naravno da smo zastale i uletele u ţito i
slikale se. Tu smo se toliko izdivile i
raspoloţile da smo zaboravile i na vrućinu i
tegobu, sunce i bilo kakvu neprijatnost. Jer ništa nije bilo nepriljatno. Sve je bilo lepo. I sve je sijalo od lepote.
U našem zveranju unaokolo i gore i dole primetismo i gnezdo rode...
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Idemo dalje, trĉkaramo. I nailazimo na drugu stvar koja
me potpuno oduševila. Prevlaka koja deli jezero na
dva dela. Ja kad sam gledala kartu koja je pokazivala
kuda vodi staza to mi je izgledalo kao most, meĊutim,
nije most. Nego put. Pravi pravcati. Duţine i širine
mosta, ali od zemlje, iznikao sam od sebe i tako ljupko
podelio vodu na dva dela. Fascinantno. Do sad su
blistala zasaĊena polja na suncu, ovaj put je voda
zablistala. Kristalno jasna i ravna kao ogledalo sa
slikom oblaka u njoj. Predivno. Tu smo naišle i na
ringlove ili dţanarike kako smo ih mi u Bosni zvali i za
trenutak postadosmo one devojĉice od desetak
godina, a tako smo se i ponašale. Hahhahah. Idemo
dalje. Divimo se. Divimo se ravnici. Komentarišemo.
Lepa je šuma, lepa je planina, lepi su vrhovi, grebeni,
ali ništa ne moţe da se meri sa lepotom Vojvodine. Pa
kad ti pogled pukne na bilo koju stranu ono nigde
kraja. Samo polja kukuruza, pšenice, suncokreta i tako
unedogled. I sve se ţari od sunca. I valjda u vazduhu
osetiš kako raste i zri.
I onda trĉimo po tom takvom ravnom, nigde nikoga, i ja
zamišljam; sam si u ovom ogromnom prostranstvu,
komotan i slobodan. Samo ti i nebo iznad tebe.
Odjednom si sam pred sobom i pred Bogom. Nema
ništa skriveno, sve je ravno i otvoreno kao knjiga.
Kakav trenutak istine. Ko si, šta si, gde si? Uh kakav osećaj...
I u tom takvom ushićenju, stiţemo do jednog jezera, koje je sve ono što smo do sad videle pa još više. Sve
one boje leta, boje ravnice, Vojvodine, sve se to odjednom slilo ovde na ovu vodu, na jezero, koje se odjednom
nekako naĊe ispred nas. Ali dominira ţuta boja. Otkud ţuta, šta je ţuto, daj da vidimo, kaţemo obe u glas. ...
To su nekakvi cvetovi. Nekakve biljĉice, lokvanji ponikli u jezeru. Pa se proširili. Pa ga zauzeli. Pa ga
ispresecali. Pa istkali tako ĉarobnu sliku. Malo sive vode, malo plavog neba, malo belih oblaka u vodi i puno,
puno ţutih cvetova. Jedina moguća reakcija, instiktivna i prirodna, inspirisana tako nesvakidašnjim prizorom je
onaj klik fotoaparata i slika. Kao svedok neĉega pred ĉime si zastao, pokleknuo, poklonoi se i zauvek
memorisao. I ja verujem da bilo ko ko je prošao tuda, pored jezera je isto uradio. I isto ostao zateĉen prizorom i
lepotom.
I tako ostatak trke provedosmo ćaskajući i dţogirajući, potpuno rastarećene i promenjene. Raspoloţene da
bolje nije moglo biti, razoruţane i pobeĊene. Jer priroda je ĉudo. Priroda je lepa. Ma kakva bila i ma gde bila.
Priroda nas menja, obogaćuje i ĉini boljim.
I onaj trenutak preokreta i transformacije, od zabrinute i ne baš sigurne kako ćemo i hoćemo li izgurati po ovoj
vrućini, do prepuštanja i potpunog uţivanja u prirodi. U ovom i ovakvom suncu, pod vedrim nebom i bez hlada.
I sav onaj strah od vrućine i sunca, travuljine, krpelja, komaraca, ne znam ĉega još, pretvori se u jedno
ništavno i bedno predubeĊenje koje nije imalo nikakve veze sa stvarnošću. Ovaj put nam se priroda pokazala
u svoj svojoj lepoti i raskoši, i tako ljubazno i blagonaklono. I kao da pruţa ruku i kaţe - ne boj me se. Ko kaţe
da je vruće i teško i neizdrţivo. Pogledaj kako je sve lepo. I ovo sunce i ovo nebo i zemlja i voda. I drveće i
šiblje i bare. I ovi kukuruzi i suncokreti. I ovi ritovi, jezera i u njima lokvanji. I svo ovo prostranstvo. Vojvodina
cela.
Dragoslava Kresanović – Petrović
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PEĆINA PETRALONA U GRČKOJ
Grĉka je planinska zemlja. Prepuna je stena i vrhova koji su najĉešće saĉinjeni od kreĉnjaka - kalcijum
karbonata, a koji je rastvorljiv u vodi. Iz tog rastvora se veoma polako - milenijumima – u podzemnim
šupljinama
(pećinama) kreĉnjak
taloţi stvarajući neobiĉne oblike,
pećinske ukrase.
Cela Grĉka je prebogata podzemnim
objektima - pećinama. Ne govori se
uzalud „...da Grĉka zauzima mali
geografski prostor u svetu, ali
zauzvrat, ima rekordan broj pećina“.
(Ima ih preko tri hiljade!)
Pećina Petralona nalazi se u Grĉkoj,
nedaleko od Soluna. Sa geografske
i speleološke taĉke gledišta (lepota i
veliĉina pećine, raznovrsnost i
gustina pećinskog nakita) spada u
red najlepših grĉkih pećina. Sa druge strane pećina posmatrana sa nauĉne taĉke gledišta (antropologija i
paleontologija) predstavlja jedno od najznaĉajnijih nalazišta na svetu!
Petralona se nalazi skoro u centru poluostrva Halkidiki i lako je dostupna. Kada se iz Soluna krene ka
poluostrvu Kasandri, skoro na pola puta stiţe se do sela Eleohorija. Tu je raskršće. Treba skrenuti levo ka
selu koje ima isto ime kao i pećina - Petraloni. Do sela i pećine ima svega oko ĉetiri kilometra! Ukupna
udaljenost od Soluna je oko 50 kilometara.
Kada se skrene sa glavnog puta ka
Petraloni, ispred se vidi nevisoka planina
Katsika visoka 642 metara. Planina je
izrazito kamenita kraškog tipa, mestimiĉno
obrasla krţljavim ţbunjem. Ispod planine
smestilo se selo Petraloni. Selo se nalazi u
bezvodnom, kraškom kraju. Ipak, na putu
ka Petraloni usput nailazimo i na jedan
mineralni, topao izvor.
Nekada, a to je do poĉetka dvadesetog
veka, ovde su ţiveli Turci. Mesto se zvalo
Tilkinli, što bi u slobodnom prevodu znaĉilo
„Zemlja lisica“. Sadašnje stanovništvo su
Grci koji su se ovde doselili iz Male Azije,
posle sporazuma Grĉke i Turske o razmeni
stanovništva, koje je obavljeno dvadesetih
godina prošlog veka.
Ţitelji Petralone teško su se borili sa nestašicom vode. U selu je posle doseljenja iz turske Male Azije ţiveo
jedan postariji ţitelj. Zvao se Filip. On je bio ljubitelj prirode, znatiţeljnik. Voleo je da luta po kamenju planine
Katsik. On je hodajući po planini bio i skupljaĉ aromatiĉnih i lekovitih biljaka.
Jednom, on sedeć i odmarajući se u tišini planine, zaĉuo je neobiĉan, slab, šum. Napregao se, osluškujući i
shvatio je da to kaplje voda. Zainteresovavši se pretraţio je okolinu kamenitu, obraslu krţljavim rastinjem.
Stigao je do procepa u steni, a koji je bio zatrpan sitnijim kamenjem. Odatle se ĉulo kako kapi padaju u vodu.
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Stari Filip nije bio svesan veliĉine svoga otkrića. Mislio je da je samo našao rešenje koje će biti korist za celo
bezvodno selo. Ustvari pronašao je pećinu znaĉajne lepote i neviĊenog znaĉaja za nauku. Bilo je to 1959
godine.
Starac Filip ispriĉavši svojim seljanima da je našao vodu, pokrenuo je i dobrovoljnu akciju proširenja i ureĊenja
izvora.
Proširivši ulaz i spustivši se u unutrašnjost planine našavši vodu, istraţivaĉi bili su opĉinjeni onim što su tamo
našli, a stvorila priroda!. U unutrašnjosti se prostirala velika, prohodna pećina prebogata svim mogućim
pećinskim nakitom, koji nije bio jednobojan već veoma raznovrstan prelazeći od bele, preko ţute sve do raznih
nijansi crvene boje! Za otkriće nove pećine saznali su i geografi, geolozi speleolozi. Nastalo je istraţivanje
pećine. Svaki ĉas su se javljala nova otkrića, novi prolazi, nove dvorane, novi vidovi pećinskih nakita. Pećina
je zbog svoje pristupaĉnosti, a i lepote nakita koje je stvorila priroda, postala interesantna i za alpiniste,
planinare, kao i za obiĉne posetioce, znatiţeljnike ljubitelje prirodnih lepota. Do sada je otkriveno preko 1500
duţnih metara pećine. Ali sugurno je da sve nije istraţeno i da su nova otkrića moguća i verovatna. Ulaz koji je
starina Filip uz pomoć meštana otkopao, danas je zatvoren. Detaljnim istraţivanjem pećine naĊen je i
nekadašnji, stari ulaz koji su koristili prvobitni stanovnici ove neobiĉne pećine. Danas se za ulazak koristi novi
prokopani ulaz, dosta udaljen od pronaĊenog od strane starine Filipa, ali je novi ulaz veoma blizu nekadšnjeg
preistorijskog ulaza. Inaĉe, pećina je skoro celom duţinom jednake visine, od oko 5 metara. U pećini je
nekoliko sala, dvorana. Najveća je Velika dvorana duga preko 100 metara, široka oko 12, a visoka 8 metara.
U pećini su od nakita najzastupljeniji stalagmiti i stalaktiti. I pored velike visine pećine ĉesto se mogu videti i
spojeni stalagtiti i stalagmiti, dajući prelepe raznobojne stubove. Pored ovih, pećina obiluje i mnoštvom drugog
nakita. Tu su okamenjeni vodopadi, draperije, nakit u formi korala i bisernih zrna. Nije uzalud ova prelepa
pećina dobila još jedno ime: Crveni kamen. Obilazak ove pećine i najvećeg probiraĉa i sumnjala ne ostavlja
ravnodušnim.
No, to nije sve. Pećina je danas postala još poznatija zahvaljujući mnogobrojnim arheološkim i paleontološkim
nalazima. UtvrĊeno je da su u pećini ţiveli ljudi još pre oko 200.000 godina!
Ţivot u pećini nie bio jednostavan. Pećina je pruţala zaštitu od kiše, od hladnoće, od ţege. Davala je
neophodnu vodu. Ali trebalo se braniti od divljih zveri, obezbediti ishranu, zaloţiti vatru, istopiti loj za
osvetljenje. Danas je takav ţivot nezamisliv, ali nekad ,to je pomoglo da ljudski rod opstane.
U pećini su naĊene ljudske lobanje. Zatim naĊene su kosti davno izumrlih ţivotinja, najzad, naĊena su i oruĊa
ţitelja pećina! Tako da je ova pećina pored prirodnih lepota i jedno od najznaĉajnijih svetskih nalazišta iz
preistorije. NaĊene lobanje su bile obloţene kreĉnjakom-stalagmitima i time zaštićene od daljih promena.
Ispitivanjem u najpoznatijim svetskim laboratorijama odreĊena je njihova starost i dodatno, da su te lobanje
ljudi starih svega oko 30 godina! Ovi nalazi govore da su to bila bića koja su ţivela u periodu izmeĊu Homo
Erektusa (Uspravljenog ĉoveka) i Homo Sapiensa (Razumnog ĉoveka).
Od ţivotinja u pećini su naĊene kosti: pećinskog medveda, vuka, divljeg psa, nosoroga, gigantskog jelena,
kozoroga, nosoroga i mnogih drugih. Kosti su uglavnom polomljene i to verovatno od strane tadašnjeg ĉoveka,
jer je iz njih vaĊena koštana srţ kao hrana. Ovim ispitivanjima utvrĊeno je da je tada postojalo 23 vrste sisara,
20 vrsta ptica, 2 vrste amfibija, više vrsta riba.
U pećini naĊeno je dosta kamenih i koštanih oruĊa koje je koristio tadanji ĉovek. Pored oruĊa u ostacima ima i
oruţja za odbranu, kao i za lov. Ali posebno su interesantni alati za obradu koţe, za seĉenje ulovljenih
ţivotinja. Najinteresantnije je to da je ĉovek u ta daleka vremena na ranom stadijumu razvitka ovladao mnogim
novim saznanjima i ubrzao prelaz ka Homo Sapiensu!
Pećinu je davno, zatvorila, zapeĉetila priroda, saĉuvavši okamenjene ostatke kreĉnjaka, ĉoveka i ţivotinja, sve
dok ju starac Filip nije otkrio i pokazao celom svetu!
U letnjim mesecima, kad i planinari masovno odlaze u Grĉku, poseta Petraloni znatno obogaćuje taj boravak.
Aleksandar Damjanović
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Odlomak iz sećanja jednog starog inĊijskog planinara

VEČITI ŢUBOR ISPOD “TOMINOG BRDA”
Naše društvo je u hiljadu devetsto pedesetim godinama, kao i nadalje u šezdesetim, polagalo veliku paţnju
mladom naraštaju i odgajivanju mladih planinara, budućim naslednicima i nosiocima aktivnosti, kao što se i
dokazalo vrednim kasnijim uspesima tih mališana u njihovim odraslim, zrelim godinama. Imali smo društvene
prostorije u tadašnjoj Lenjinovoj ulici u blizini gde je sada ulaz u gradsku pijacu, a pored nas je kasnije bio i
mleĉni restoran. Kancelarija je imala i dosta velik izlog što nam je dalo veliku prednost u oglašavanju aktivnosti
društva graĊanima InĊije. Tada, u tim ranim pedesetim godinama u ulici je još bila kamena kaldrma na
kolovozu, a trotoari su bili poploĉani ciglom; ispod nekih klimavih cigli špricala je voda po cipelama i
pantalonama za vreme, i posle kiše. Tu se u ulici odrţavala i pijaca od škole do centra. No, sve to nije
zaustavilo graĊane, a pogotovu mladeţ da izaĊu uveĉe na korzo, jedan dugogodišnji obiĉaj koji se odrţavao
svaki dan, nekim danima vrlo brojno posećen, specijalno subotom i nedeljom, a nekad malo manje, većinom
zimi.
Kancelarija je većinom bila otvorena svako veĉe i bila je dobro posećena od ĉlanova kao i od radoznalih
graĊana, prolaznika koji su navraćali unutra da vide o ĉemu je ta graja prisutnih. Mnogi od tih prolaznika su
nam se i pridruţivali kao novi ĉlanovi i naj taj naĉin nam se obnavljalo i proširivalo ĉlanstvo što je i doprinelo
velikom broju aktivnih ĉlanova prisutnim mnogim manifestacijama u InĊiji i nadalje. Iskusni planinari, oni stariji
koji su i zapoĉeli planinarstvo u InĊiji, vredno su uĉili nas mališane-poĉetnike raznim planinarskim veštinama
tako da se malo koje veĉe nije odrţavao neki kratki kurs ili kratko predavanje o nekom subjektu: upotreba
kompasa (GPS još nije bio izmišljen), ĉitanje karata, crtanje skica predviĊenih pešaĉenja, podizanje šatora
(napravljenih od teške cirade, sa drvenim kolcima i koĉićima za podizanje i uĉvršćivanje kudeljnim kanapima,
koji su zapakovani teţili i do 15 kilograma. Šatori od materijala “Kevlar”, danas, što se sami otvore, još nisu bili
izmišljeni, pravljenje logorske vatre, orijentacije u prirodi, planinarska odeća, obuća, prva pomoć i još mnogo
toga što je potrebno znati za opstanak u prirodi u svim uslovima. Mogućnost sastajanja ĉlanova svaki dan na
istom mestu bilo je od velike koristi za razvitak društva i za podizanje mladog naraštaja. Drţali smo te
prostorije više godina dok se ulica nije poĉela modernije razvijati betonom tamo negde 1956. godine.
Naša omiljena igrališta i mesta sastanka u prirodi su bili Ĉortanovci i “Kozarica”, koja je u to vreme imala i
depandans u neposrednoj blizini
sa većim brojem kreveta za
spavanje. Jedna od mojih ranijih
aktivnosti, sećam se, bio je
Omladinski
Slet
planinara
Vojvodine u avgustu 1955. godine
odrţan u “Karašu” (prostor odmah
ispod ferijalnog pa do plaţe) u
Ĉortanovcima. Taj slet se odvijao
po principima ovih znanja koja
sam gore spomenuo. Sećam se
da sam bio ĉlan troĉlane
takmiĉarske ekipe i da smo posle
nekoliko izvedenih veţbi išli da
odgovaramo na pitanja iz prve
pomoći; bio sam dobio pitanje da
objasnim šta treba da se radi kad
se dobiju opekotine – ali nisam
znao da odgovorim, još to dotle
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nisam bio nauĉio, ta bio sam samo 12 godina starosti i nikad pre toga se nisam opekao na nešto (do tog
pitanja). Uskoro posle toga sam saznao šta treba da se radi i nisam to zaboravio ni do dan danas, kao ni
uĉešće na tom sletu. Bilo je to lepo toplo leto, Dunav je bio srednjeg vodostaja, a smuĊevi su išli kao ludi na
keder i bucovi na blinker (ako smo bili dovoljno sretni da imamo jedan, lepo sjajan sa crvenim biserom i
trokrakom udicom, na najlonu „nuladva‟). Lipe su već davno bile precvetale u ovom mesecu i cvetovi opali,
moglo se po njima gaziti hodajući kroz šumu prema “staroj plaţi” i Kozircu - koti u blizini Beške sa divnim
pogledom na Dunav uzvodno i nizvodno.
(Stara plaţa je u ranim pedesetim godinama bila oko kilometar nizvodno od ferijalnog, pešćana plaţa sa lepom
travnatom ledinom blizu šume i dva kolska puta za prilazak; odatle je jedan vodio prema Kozircu. Negde oko
1954. godine izletnici su se preselili na mesto plaţe koja je i danas poznata svima, a stara je gusto zarasla u
roku od nekoliko godina zbog nedostatka upotrebe. Tu na toj staroj plaţi sam i ja nauĉio plivati kao deĉak).
Svi mi mladi planinari smo voleli da zavirimo u svaki kutak ĉortanovacke šume – od Kozirca pa sve do blizu
Karlovaĉkih Vinograda, od Dunava pa sve do obradivih polja daleko iznad pruge i ĉesme Kozarica. Voleli smo
potrĉati od “Kozarice” preko pruge do “Osmatraĉnice” - usamljeni vrh izmeĊu pruge i ĉesme Kozarica; nekada
je tu postojao vidikovac napravljen od drveta
visok oko 4 metra na koji smo se penjali da bi
smo “osmatrali” okolinu, Dunav i Baĉku.
Utrkivali smo se sa osmatraĉnice ko će pre
stići do ĉesme Kozarice da se napije lepe
hladne vode. Bilo je i oguljenih kolena i
laktova, trnova u stopalama i dlanovima,
ogrebanih ruku i nogu od trnova divljih ruţa i
divljih jagoda, ali sve se to brzo zaboravilo,
vaţno je bilo biti i ostati deo grupe.
Iznad ĉesme Kozarice postoji greben koji se
blago pretvara u plato obradive zemlje što se
pruţa prema selu Ĉortanovci i nadalje prema
seoskoj
okolini.
Greben
poĉinje
od
ţelezniĉkog tunela, pruţa se pored surduka
zvanog “Dabar” i nastavlja pribliţno istom
visinom prema stanici Ĉortanovci-Dunav većinom paralelno sa prugom. Negde na polovini visine izmeĊu
ĉesme Kozarice i vrha grebena pruţao se kolski put i pratio je duţinu grebena prema stanici. Od tog puta do
vrha grebena ima moţda 15-20 metara strmine.
Strmina je bila obrasla šibljem, ţbunovima i mladim drvećem što je raslo iz obiĉne, mekane crno-braonglinovite zemlje. Voleli smo da se pentramo i veremo po toj strmini zamišljajući da smo neki “veliki” planinari,
što nam je ĉesto donelo razne male povrede, a ĉesto i poderane pantalone. Imali smo obiĉaj da urezujemo
naša imena u kore drveta koja su rasla na toj strmini.
Jednog dana, nas grupa nekoliko nestašnika je rešila da još jedanput osvoji ovaj “uspon” iznad kolskog puta
na dan kad je povremeno sipila kiša i kad je obronak bio klizav i kaljav. Svi smo se dosta namuĉili da dospemo
do “vrha”, izgrebani i blatnjavi od sklizanja i padanja. Ali jedan drugar je video zla oĉima i odbio da se penje,
ostao je dole na putu gledajući nas kako se lepo muĉimo i padamo. UbeĊivali smo ga da nam se pridruţi
hrabreći ga, nazivajući ga imenima lepim i pogrdnim, obećanjima da ćemo mu nešto dati – ali sve je bilo
uzalud, nije maknuo dalje od puta. Sišli smo svi dole nazad na put, neko na nogama, neko na straţnjici da se
pridruţimo drugu koji nas nije sledio gore samo da ga naĊemo malo uplakanog i potresenog. Svi smo se
okupili oko njega i tada nam je on drugarski priznao da se bojao da se popne. Nismo mu se rugali niti smo ga
ismejavali, jer to drugari ne rade, ali smo zato taj uspon na taj greben nazvali “Tomino Brdo”, a pod tim
imenom se te strmine i danas sećam. Sećam se i Tominog prezimena ali to vam neću reći.
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Kad se tim kolskim putem nastavi hodati prema
Dunav stanici posle kilometar, moţda kilometar i
po naiĊe se na jedan izvor lepe, hladne vode.
Taj izvor je samo malo višlji od nivoa pruge i oko
stotinak metara udaljen od pruge sakriven u
šumi. Sa pruge se ne vidi, a lako ga je promašiti
idući i tim putem. Jedini znak da je moţda izvor u
blizini je kratka deonica mokrog puta, nema ĉak
ni bare. Izvor je sakriven svega desetak metara
uzbrdo od puta u dosta gustom šiblju i velikim
stablima lipe i bresta. Teĉe preko cele godine i
nikad ga nisam video zamrznutog. U kasnijim
godinama uvek sam voleo da dotrĉim ovde na
izvor da se napijem lepe vode samo zato što je
tu, dok sam ĉekao voz na stanici za povratak u
InĊiju. Izvor je ograĊen kamenom i betonom i
ima natpis.
“U LIPOVU GAJU
PRI BRESTOVU PANJU
IZVOR ZUBORI DELA
GOVORI UKRASI ME MLADI
Majstor 17. 5. 1945. god
Izradio N. Arambošić

Ove godine se navršilo 72 godine od kako je
mladi majstor N. Arambošic ukrasio taj izvor za
nas.
Da li bi mladi InĊijski planinari mogli dodati
jednu spomen ploĉu tom izvoru u znak
zahvalnosti mladom majstoru za njegovo delo u
kojem i danas uzivamo?
Zvonko Đaić
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Ја када би правио манифестацију по мом укусу, ја бих је управо такву направио

XVIII ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Четвртак јутро, никад орнији за одлазак на редовни уобичајени посао. Али, ово је један сасвим посебан
четвртак, то је последњи радни дан у последњој августовској недељи. Отуда ваљда толико и елана за
обављање редовних активности у једном сасвим редовном и уобичајеном радном дану, који уствари и
није толико уобичајен пошто иза њега следи авантура на коју се чека целе године.
Иако радног елана не мањка, ефикасност на раду је минимална јер уствари ништа и не радим већ
'ватам кривине. Превише је узбуђења преда мном да би се посвећивао садашњем тренутку.
И, када коначно откуца последњи минут робијашке смене, трчим кући по већ спремљен ранац, хватам
воз који баш мене чека и нестрпљиво цупкам у месту тих 20-ак минута док не стигнем на своју
дестинацију.
У шуми нема пуно људи јер већина уопште није сконтала поенту Дунавских чаролија. Није то само
трекинг по маргинама Фрушке горе, није само шетња по чортановачкој шуми, није само купање у Дунаву
на плажи која је иако запостављена и даље историјски важна јер се на њој снимао филм Варљиво лето
'68. По најмање није због пасуља и хладног освежавајућег напитка испред планинарског дома Козарица.
Дунавске чаролије су много више од тога. Не, нисам се добро изразио, Мнооогоо више од тога!! Е зато
треба доћи одмах у четвртак, ма шта у четвртак, треба занемарити програм манифестације и доћи чак
и дан, два дана раније. Колико год да пораните, знајте да нисте поранили, јер у Чорти је сваки дан
другачији од претходног и сваки дан је богатији за ново искуство. А сваки дан који оправдате неком
другом занимацијом или обавезом, је разлог више да следеће године оставите све разлоге код куће и
похитате у Чорту отвореног срца и пуни жеље да доживите овај догађај на онај начин каквим су га
организатори замислили.
Четвртак је идеалан дан да започнете љубав између Вас и Чортановаца, односно, Дунавских чаролија.
Нема велике гужве а нема ни неких великих активности. Дан је Ваш, да га потрошите онако како Ви
хоћете. Можда се запричате са неким мештанином па Вас поведе да бућкате сома, можда одете на
плажу да изнијансирате до тада мајицама и бермудама брањене делове тела или да једноставно
седите испред планинарског
дома, уживате у ветрићу
који вас брани од Комараца
и
бавите
се
неком
белетристиком или ћаскате
са домаћинима.
Како год провели дан, вече
Вам је већ резервисано за
прва узбуђења. Она туђа,
упакована
у
сјајне
авантуристичке филмове у
најширем смислу тих речи.
Кавказ, Дамаванд, Фрушка
гора, Прењ и Хималаји,
путовање транссибирском
железницом или код баке на
село, бициклизам, есенција екологије и егзотични зачин од историје, скајранинг и ултратрејлови,
пећински људи и екстремни фри стајл баскет... Не лажем, мајке ми. Путовање почиње са првим
сумраком а приче Вам причају уметнички настројени авантуристи из Босне и Херцеговине, Аустрије,
Хрватске, Румуније, Словеније, Русије, Србије... ЧортаФест, фестивал планинарског и авантуристичког
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филма је заслужено изборио своје место у сазвежђу Дунавских чаролија и неотуђиви је део ове
манифестације. Толико важан да је изборио и свој дан. Четвртком се до поноћи гледају филмови а
после тога сви на починак јер је то последња прилика у овој недељи да се заиста наспавате. У пакету
са филмовима, ту је и изложба планинарске фотографије која зависи искључиво и само од излагача.
Кад ко дође, постави своје фотографије па нек људи гледају. Ако довољно дуго буде држао изложен
свој пано, онда и има шансу да се нада неком од три комарца, који се деле за награду и филмаџијама и
фотографима.
Јутро у петак је тихо и мирно, не слути на ерупцију узбуђења које ће доћи у другој половини дана. Чорта
је још увек пуста, по који синаеста пијуцка кафу, домаћини трчкарају да обаве последње припреме и већ
је време ручку. Такмичење у спремању рибље чорбе је новитет и има за циљ не само да привуче нову
интересну групу већ и да помогне у одлуци свима онима који су вагали да ли да дођу у петак или у
суботу. Термин је чудан али толерантан према свима који су и тог дана обављали свој редовни досадни
посао у својим редовним повремено занимљивим животима. Е то „повремено“ им се управо дешава.
Шумом ће се ускоро проширити мирис рибље чорбе који неће реметити поклонике седме уметности да
наставе са гледањем пристиглих филмова на ЧортаФест. У међувремену, полако пристижу амбициозни
млади певачи да се опробају у једином, па
самим тим и најпопуларнијем, шумском талент
шоу програму ако не у свету, а оно барем у
овом делу земљине кугле. Што се публике
тиче, она нема разлога да страхује за своје
бубне опне јер такмичење надзире искусни
музичко-стенд ап дует Воја и Петрашин, који ће
знати да препознају кризну ситуацију и да
преузму вокалну иницијативу у одсудном
тренутку.
Филмофили,
не
брините,
новопридошли
учесници
Чаролија
неће
покварити ваш угођај јер, док се они
наштимују, проћи ће и последња одјавна
шпица са ЧортаФеста. После тога имате још
сасвим довољно времена да пробате
такмичарску рибљу чорбу, попијете живо јаје и
скупите храброст да се окушате у естрадним
водама. Али, немојте журити са одлуком,
опробајте се прво у крос оријентирингу који почиње пре свирке а који ће Вам свакако разбистрити мисли
и помоћи да изабарете песму која Вам највише лежи, која ће на најбољи начин истаћи Ваш уметничи
израз и у којој ћете моћи показати сво своје музичко умеће, од трилера до доњих лага па чак и плесних
момената, обзиром на то да организатор није у могућности да обезбеди денс фектори као пратњу за
наступе својих такмичара. Упозорење, од тренутка када зашкрипе жице на Војиној гитари, домаћин вам
више не може гарантовати ни миран ни довољно дуг сан.
Суботње јутро је индивидуална ствар. Неко ће на плажу да са својом екиом покуша освојити турнир у
одбојци на песку, неко ће да трчи по изазовној пешачко-бициклистичкој стази кроз чортановачку шуму,
неко ће то исто да ради само мало споријим темпом, а биће и оних који ће се определити за крстарење
чамцем до најлепших локација овог дела Дунава. За чега год да се одлучите, поново се видимо око 14
часова, на ручку код опробаних и с годинама потврђених кулинарских зналаца.
После овог гастрономског предаха нема одмора. Најбоље одбојкашке екипе се враћају на плажу да
између себе одлуче победника турнира а остатак екипе чамцима до спруда, да се види ко је најбољи
скакач у воду ове године. Е, тек када се то заврши, онда можете да се надате малом одмору који ће
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бити групо прекинут препозатљиво квалитетним звуцима овогодишњих музичких „хедлајнера“ групом
Џајв. Кажу да имају материјала за четири сата програма. Али, шта ако гости Чаролија могу да издрже
дуже од тога?!
Кажу да је идеална недеља мирна, тиха, спора, ћутљива. Да се у њој ужива у кругу породице, уз какав
роштиљ, богату трпезу, музику са радија и лешкарење у
природи. Ово дефинитивно није та недеља!!!
Крмељави од неиспаваности, промукли од синоћњег провода и
троми од кратког сна, на спортска борилишта први наступају
бициклисти. Пред њима је 43 километара дуг пут преко
Стражилова, Велике Ремете, Крушедола, Банстола и назад
опет до Чортановаца. Иза њих ће трекери, они су у нешто
бољем положају јер имају могућност избора. Да ли на малу
стазу од 13, средњу од 26 или велику од 43 километара, ствар
је њихове воље, њиховог авантуристичког духа па тек онда
физичке снаге.
Недеља у Чорти пружа највише узбуђења јер привлачи највећи
број спортиста. Нема боље завршнице једног овако
спектакуларног догађаја од бициклстичке крос кантри трке и
одмах за њом VII кола војођанске трекинг лиге. Финале достојно
манифестације која се обраћа свим љубитељим природе и
свима онима који воле да се баве спортом у пророди. Попети се
на победничко постоље после пређене стазе је леп тренутак за
сваког, ту нема разлога да се лажемо, али је много важнији осећај који понесемо са собом када коначно
изгустирамо цео прграм Чаролија, спакујемо своје шаторе и кренемо назад у наше једноличне, давно
изрежиране и предвидљиве животе.
У том осећају који понесемо из
Чорте лежи поента Дунавских
чаролија. Није битно шта ћете
радити када дођете, битно је да
то радите што дуже. Чаролију
није лако али ју је могуће
направити. Не може преко ноћи,
не може за један дан али је
врло изводљиво направити је за
четири дана. Само једном
годишње, само задњег викенда
августа
месеца,
само
у
Чортановцима Вам се пружа
прилика
да
направите
и
осмислите своју Чаролију. Сви
састојци су ту, додајте још по
неки зачин из Ваших џепова,
добро промешајте и уживајте.
Рецепт је гарантовано ефикасан
ако га примените на прави, четвородневни, начин.
Они који не буду задовољни својим искуством на Дунаву, увек имају Иришки Венац и место за роштиљ.
Владимир Банић
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Čortanovci, planinarski dom Kozarica
Od 24 do 27 avgusta 2017. godine
Program akcije
ĈETVRTAK 24. avgust 2017.
18:00h IZLOŢBA PLANINARSKE FOTOGRAFIJE
20:00h VIII ĈORTAFEST
PETAK, 25. avgust 2017.
15:00h TAKMIĈENjE U SPREMANjU RIBLjE ĈORBE
17:00h VIII ĈORTAFEST
- IZLOŢBA PLANINARSKE FOTOGRAFIJA
19:00h ORIJENTACIONI KROS
- Proglašenje pobednika u skor orijentiringu
- Proglašenje pobednika takmiĉenja u spremanju riblje ĉorbe
20:00h ZVEZDE ĈORTE (Muziĉki talent šou) + SVIRKA + STAND UP + ŠUMSKI KOKTELI
SUBOTA 26. avgust 2017.
- IZLOŢBA PLANINARSKE FOTOGRAFIJE
10:00h VIII ĈORTAFEST (rezervni termin)
- 21:10h Proglašenje pobednika
10:00h ODBOJKA NA PESKU
- 20:00h Proglašenje pobednika
10:00h PLANINSKO TRĈANjE
- 12:00h Proglašenje pobednika
10:30h PEŠAĈKA TURA “ĈORTANOVAĈKA TRANSVERZALA”
od 12:00h ĈAMDţIJANjE DUNAVOM (polasci tokom celog dana)
15:00h SKOKOVI U VODU SLOBODNIM STILOM
- 18:00h Proglašenje pobednika
21:30h MUZIĈKI KONCERT GRUPA DţAJV
- U toku svirke dodela priznanja:
Najbolji promoter Dunavskih ĉarolija
Vernost Dunavskim ĉarolijama
NEDELjA, 27. avgust 2017.
- IZLOŢBA PLANINARSKE FOTOGRAFIJE
13:00h Proglašenje pobednika
09:00h CROSS COUNTRY BICIKLISTIĈKA TRKA
14:00h Proglašenje pobednika
09:30h VII KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE
12:00h Proglašenje pobednika, mala staza
14:00h Proglašenje pobednika, srednja staza
16:00h Proglašenje pobednika, velika staza
od 12:00h ĈAMDţIJANjE DUNAVOM (polasci tokom celog dana)
Više informacija na mejl: gorstaci.indjija@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Cortanovci.Dunav/

