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ЈУБИЛАРНИ НОЋНИ УСПОН 

НА КРОВ ВОЈВОДИНЕ 

 

У организацији Планинарско-

смучарског друштва "Железничар" 

из Вршца, 7. и 8. јула, изведен је ју-

биларни, Десети ноћни успон на 

"кров Војводине", Гудурички врх 

(641 м), највиши врх Вршачког 

брега.  

Организатор се заиста потру-

дио да нам свима буде лепо. Госте 

су дочекивали 7. јула, до 19 часова, 

а за оне који су дошли ра-није, у 

току дана било је организо-вано и 

купање у Вршачком језеру. Сви 

учесници акције окупили су се у 

центру Вршца, испред хотела 

"Србија" и одатле организованим и 

приватним превозом пребацили се 

до планинарског дома "Панонија", 

где нас је дочекала музика, рибљи 

паприкаш, љубазна лица домаћина, 

лепа природа, прелепо звездано 

небо и велика логорска ватра.  

У 23:30, акција је свечано 

отворена, а тачно у поноћ смо 

похитали ка врху. Од дома смо 

ишли испод гребена Три лисичије 

главе, јужном страном, па преко 

Каменарице до подножја врха, а 

затим гребенском стазом до самог 

врха, где смо изашли око 3 сата иза 

поноћи. Небо је било звездано, ме-

сец млад и некако црвен, темпера-

тура око 20 ºC, без дашка ветра. 

Било нам је јако топло. Задњи део 

успона на врх је био нарочито 

напоран. Након уписивања у књигу 

успона и сликања, полако смо истим 

путем кренули назад до дома, у који 

смо после препешачених 19 км, 

стигли око 6 сати. Након малог 

одмора, и свечаног уручивања 

диплома и дневника похода, сви смо 

се углавном опростили од домаћина, 

Радичевић Радета и Јовановић 

Драгана, који су акцију перфектно 

организовали и извели на терену. 

На акцији је било регистованих 128 

учесника из 16 планинарских 

друштава, плус нерегистровани 

домаћини и локални планинари, 

укупно око 160 планинара. 

Горан Зубић 

 

Romanija 2007. 

 

Tri ĉlana ZPK "Spartak" Enes 

Sulejmanović, Milan Tomić i Mirko 

Kujundţić su 7 dana boravili na Ro-

maniji sa ciljem da ostvare alpinis-

tiĉke uspone. 

Krenuli smo 24. jula 2007. go-

dine direktnom autobuskom linijom 

Subotica-Pale. Na Pale smo stigli 

posle 9 sati voţnje. Mesto za kampo-

vanje je Novakova njiva koja je uda-

ljena oko 3 sata hoda od centra Pala. 

Posle 2 sata hoda se dolazi u selo Ca-

reve vode koje je poslednje naseljeno 

mesto posle kod se ulazi u gustu šumu 

u ĉijem se okruţenju nalazi Novakova 

njiva. U šumi se nailazi na ruševine 

starog doma. Od mesta na kome smo 

kampovali smeri se nalaze na oko 20 
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minuta hoda markiranom stazom. 

Takodje postoji markirana staza do 

Novakovog vrela na kome smo obez-

bedjivali vodu za kamp. Na Romaniji 

smo boravili 7 dana od ko-jih su 2 

dana bila kišovita i veoma lo-še vreme 

te smo boravili ceo dan u šatorima. 

 Za to vreme smo popeli 5 

smerova: 

Elegantni smer (V+ A0 100 m), 

Zapadni zub (IV+/IV 50 m), 

Istocni zub (A1 IV/V+ 50 m), 

Centralni brid (III/V detalj V-150 m),  

Fantazija (VI 20 m, sportska smer). 

Tokom boravka na Romaniji smo 

ostvarili kontakt sa lokalnim 

alpinistima i planinarima koji su radili 

na obnavljanju starog zida na ulazu u 

Novakovu pećinu. Ona će moći da se 

koristi i kao alpinistiĉki bivak i 

sklonište tokom lošeg vremena. 

Takodje, moramo da naglasimo da su 

nas veoma srdaĉno prihvatili tokom 

našeg boravka na Romaniji. 

Mirko Kujundžoć 

 

PLANINARIJADA 

 

Retko odlazim na sletove, susre-

te i tabore. Volim da se druţim, ali 

najĉešće ne nalazim dovoljno vreme-

na za ovakve planinarske manifes-

tacije. Prošlog vikenda su odrţane 

dve: jedna u Baĉkom Magliću, a druga 

u Ĉortanovcima. Pošto su planinari iz 

InĊije bili dosadni i uporni i pošto su 

najavili takmiĉenje u sportskom 

penjanju, u Ĉortanovce sam došao 

navukavši na sebe masku predstavnika 

PSSV. Nisam zaţalio. 

Malobrojna ekipa iz InĊije je u ta 

dva dana organizovala: planinsku 

trku, orijentaciono takmiĉenje, takmi-

ĉenje u sportskom penjanju, izloţbu 

planinarske fotografije, smotru plani-

narskog filma, šetnju okoli-nom. U 

isto vreme na drugom mestu su ska-

kali u dţaku, trkali se noseći kašiku i 

u njoj jaje i potezali konopac.  

Planianrski savez mora imati 

razumevanja za sve svoje ĉlanove, 

njihove potrebe i ambicije. Svi ti 

susreti imaju svoj znaĉaj i mogu imati 

pozitivne efekte. Ipak, mislim da ni-

sam pogrešno izabrao na koje ću 

mesto otići. Svaka ĉast ''Ţelezniĉari-

ma'' iz InĊije, a prioritetan zadatak 

Saveza je da podrţava akcije koje 

doprinose podmlaĊivanju (omasov-

ljenju) ĉlanstva i postizanje sportskih 

rezultata. 

 Problem koji postoji kada na 

jednoj manifestaciji organizujemo 

takmiĉenja u više disciplina je taj da 

su ta takmiĉenja niskog intenziteta i 

da je konkurencija slaba. Osim toga, i 

pored najbolje ţelje, volonterska 

organizacija ovakvih sloţenih mani-

festacija je uglavnom prevelik teret za 

planinarska društva. U takvim 

okolnostima takmiĉenja imaju ulogu 

jaĉih treninga i jedino se mogu opisati 

kao  prilika za popularizaciju sporta. 

Pa i to je ogroman doprinos planinar-

stvu. Zato svaka ĉast Vladi i drugo-

vima, mada im je umesto ĉestitki vero-
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vatno potrebnija jedna boca infuzije da 

se oporave nakon višednevnih nadlju-

dskih napora. 

Ako ţelimo napraviti 

planinarijadu na kojoj će se takmiĉiti 

najbolji iz planinskog trĉanja, 

planinske orijentacije i sportskog 

penjanja, moţda  bi trebali  organizo-

vati susrete na nivou saveza bar 

jednom u dve godine. To bi bile svo-

jevrsne planinarske olimpijske igre 

koje bi mogle biti praćene izloţbama 

fotografija, prikazivanjem filmova i 

odrţavanjem tribina. Moţda bi ta 

forma mogla zameniti tradicionalne i 

po nekima prevaziĊene sadrţaje naših 

sletova i tabora..  

I jedno staro i stalno prisutno 

pitanje: Da li smo više pokret ili smo 

više sport? To je već pitanje strategije 

razvoja planinarstva u Srbiji. Meni su 

vaţne obe komponente. Komponenta 

''pokret'' pre svega ojaĉava oslabljenu 

vezu ĉoveka i prirode, promoviše 

kretanje kao prirodnu ĉovekovu 

potrebu u vremenima kada se sve više 

sedi, pruţa priliku graĊanima da se 

druţe u ovom svetu u kome su ljudi 

sve više otuĊeni i predstavlja priliku 

da se domovina i svet upoznaju iz 

jednog neobiĉnog ugla, studiozno i 

polako, peške. U sadašnjoj situaciji  

rekreativno-turistiĉko-edukativno–

ekološka komponenta planinarstva 

dominira u odnosu na onu sportsku.  

Šta su sportski rezultati u 

planinarstvu? Pravilnik o kategoriza-

ciji sportista je jasan. Prema njemu 

planinar-visokogorac moţe biti kate-

gorisan kao sportista samo ako je 

popeo visoke planinske vrhove. 

Alpinista mora na osnovu ispunjanog 

penjaĉkog kartona ostvariti odreĊeni 

broj poena, a sportski penjaĉ mora 

osvojiti neku medalju i imati plasman 

na vaţnim takmiĉenjima (pravilnik je 

dostupan u svakom društvu i klubu). U 

situaciji smo da, bar u Planinarsko-

smuĉarskom savezu Vojvodine, ima-

mo veoma mali broj kategorisanih 

sportista i sportskih takmiĉenja. Jedi-

na sportska liga koja koliko-toliko 

funkcioniše je liga planinarske orijen-

tacije, dok je pokrajinska liga u spor-

tskom penjanju ovog proleća zapoĉe-la 

ambiciozno sa tri odrţana kola i zatim 

stala. Ostala malobrojna takmiĉenja 

imaju odlike kup takmiĉenja. Jedini 

klub u Vojvodini koji odrţava redovne 

treninge ĉetiri puta nedeljno je 

''Spartak'' iz Subotice. Školovanih tre-

nera nemamo, a jedini instruktor alpi-

nizma je Viktor Štajnfeld iz Subotice. 

U planinarskoj orijentaciji i sportskom 

penjanju ni nemamo trenere. 

Treba pri tom prihvatiti 

ĉinjenicu da se, na primer Planinarski 

klub ''Spartak'', dobrim delom finan-

sira novcem iz opštinskog budţeta 

Subotice, a taj novac se dodeljuje na 

predlog ĉlana opštinskog veća zadu-

ţenog za sport. Planinarski savez 

Vojvodine se takoĊe najvećim delom 

finansira sredstvima pokrajinskog 

sekretarijata za sport. Planinarski 

savez Srbije,  osim prikupljne ĉlana-

rine, sredstva dobija od republiĉkog 

ministarstva prosvete i sporta za – 

sport. Planinarstvo je tamo i 

kategorisano kao sport. Ako nas oni 

koji nas finansiraju tretiraju kao 

sportiste, zašto onda mi imamo 
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problem da sebe tako zamislimo i 

predstavimo? Ili da im vratimo pare? 

Svi mi dobro znamo da se dobijena 

sredstva jednim delom, na ovaj ili onaj 

naĉin preliju u kazane pune zdravog 

pasulja. Naravno, ne direktno, jer to 

nije moguće. MeĊutim, u mnogim 

planinarskim društvima sport 

predstavlja dekoraciju, upraţnjava se i 

forsira tek toliko da se dobiju sredstva 

koja se onda prelivaju u druge 

delatnosti.  

Pri takvom stanju i odnosu te 

dve komponente planinarstva: 

rekreativno-turistiĉko-edukativno-eko-

loške i sporta, planinarski savez ima 

ne samo volju već i obavezu da podrţi 

sport i planinarske mani-festacije kao 

što su ''Dunavske ĉarolije 2007.'' 

Iso Planić 

 

XXXIII PALIĆKI SUSRETI 

 

Poslednjeg septembarskog vi-

kenda na Muškom štrandu na 

Palićkom jezeru odrţan je tradicio-

nalni XXXIII Palićki susret planinara 

Srbije. Domaćin i organizator mani-

festacije, subotiĉki Ţelezniĉki plani-

narski klub “Spartak”, doĉekao je i 

ugostio preko 700 planinara iz cele 

zemlje. 

- Hodamo zemljom koju su nam 

vetrovi i vode doneli sa Karpata i 

Tatri. Krenite kao da ne hodate 

ravnicom, već planinskim vrhovima, 

pa vas moţda staze odvedu i do 

Everesta. Proglašavam Palićki susret 

planinara Srbije otvorenim – objavio 

je u subotu u 10 sati Miodrag Jovović, 

predsednik Planinarsko smuĉarskog 

saveza Vojvodine i kolone planinara 

prepustio vodiĉima. 

Na stazu oko ĉetvrtog, turistiĉkog 

sektora Palićkog jezera veću kolonu 

poveo je Marko Marjanušić. Manja 

grupa planinara predvoĊena ĉika 

Ilijom Nonkovićem smestila se u 

autobuse i odvezla se do poĉetka ture 

Subotiĉkom pešĉarom. 

 

ZEMLJA JEZERA 

 

Palićko jezero, najveće prirodno 

panonsko jezero, nije jedino koje se 

moţe obići šetajući severom Baĉke. U 

neposrednoj blizini su Ludaš i Krvavo 

jezero, dok se u dubini Subo-tiĉke 

pešĉare sakrilo Majdansko je-zero, 

nastalo od napuštenog kopa pe-ska. 

Priroda se pobrinula da ruţni krater 

ukrasi po svom, šupljinu je ispunila 

bistra voda oko koje su nikle trske u 

kojima skriveno ţive barske ptice. 

Obilazak Majdanskog jezera 

neslavno se završio pred zakljuĉanim 

vratima ĉarde “Majdan”. Nije vredelo 

jadikovati, od hladnog piva s‟ nogu 

ništa i spas od vrućine našao se u 

ranĉevima. Uz flašice sa ĉesmušom 

promakle su i pljoske iz kojih je 

zamirisala dudovaĉa, kajsijevaĉa, 

šljivka i sijaset kazanskih specijaliteta. 

Lepo i veselo okrepljeni planinari 

krenuli su ka Šištaku, najvišoj 

subotiĉkoj koti, fotografisali se kod 

table na “vrhu” i produţili ka mestu 

gde su ih ĉekali autobusi. 

 

JOŠ TOLIKO DA BI SELI 

Grupa sa jezerske staze stigla je 
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na Muški strand nešto pre grupe iz 

pešĉare. Da li je u pitanju bio 

kilometar više koji su napravili 

“pustinjaci” ili nešto drugo, tek, svi su 

prionuli na odliĉan pasulj, a dok se 

jelo nije malo prohladilo, šetaĉi su se 

uhvatili u kolo i zaigrali uz ţivu 

muziku kao da nisu prešli 15 

kilometara. I kao da ni to nije bilo 

dovoljno, poveća grupa je poţurila da 

se prijavi za takmiĉenje u 

orijentiringu, organizovano uz pomoć 

Radeta Radovanovića i PK “Kompas” 

iz Vršca na terenu Palićkog parka. 

Druga, manja i mlaĊa grupa, prijavila 

se za takmiĉenje u sportskom 

penjanju, koje je organizovao Enes 

Sulejmanović, predsednik Sekcije za 

sportsko penjanje ŢPK Spartak. 

U subotu popodne, kraj 

oficijelnog dela ozvaniĉio je Iso 

Planić, predsednik ŢPK Spartak, 

dodelivši medalje pobednicima u 

takmiĉarskim disciplinama i 

zahvalnice planinarskim društvima, 

uĉesnicima Susreta. Neoficijelno, 

manifestacija se završila tek u nedelju, 

kada je i poslednji gost na Muškom 

štrandu spakovao svoj šator. 

 

 Aida Skakić 

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ СА 

ЂЕРМОМ И САЛАШАРСКОМ 

ФУРУНОМ 

 

Половином септембра 

планинари Бачког Маглића, члано-

ви подружнице новосадског ПСД 

„Железничар“, прославили су седму 

годину одржавања рекре-ативне 

акције пешачења околином Бачког 

Маглића, којој се редовно прикљу-

чују грађани и ученици тамошње 

Основне школе „Жарко Зрењанин“. 

Зоран Грчић и Милан Добровољски 

– Ранчер, најак-тивнији чланови 

пордужнице, по-вели су стотинак 

учесника у двосатну шетњу. 

На циљу, на Ранчеровом 

салашу уређеном и декорисаном у 

духу планинарског дома, одржане су 

„Игре без граница“, у које су 

основци повукли и своје настав-

нике. Победничкој екипи припао је 

трофеј израђен на лицу места од уз 

пут прикупљених пољских трава и 

кукуруза. 

Уз редовно учешће на 

Планинарском маратону на Фруш-

кој гори, таборима и слетовима, 

планинари из Бачког Маглића су у 

своје дневнике убележили и успоне 

на Елбрус, Мусалу, Олимп... 

Покренули су процедуру за 

осамостаљивање подружнице, јер ће 

се као самостално друштво уклопити 

у буџет Општине Бачки Петровац и 

лакше планирати будуће акције и 

походе.  

Аида Скакић 
 

MON BLAN 2007. 

 

Podvig dostojan svakog pošto-

vanja izvela je sedmoĉlana ekipa na 

ĉelu  sa Zrenjanincem  Milutinom 

Ilićem, koja je od 28. jula do 3. 

avgusta uspela da osvoji najviše 

vrhove Austrije (Gros Glokner, 3.798 
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metara), Francuske (Mon Blan, 4.807 

m) i Italije (Gran Paradizo 4.061 m). 

Pored Ilića, na "krovove" ove tri 

alpske zemlje popeli su se i Panĉevka 

Slavica Ćosić koja je takoĊe ĉlan 

Planinarskog društva Zrenjanin, zatim 

ĉlan novosadskog Ţelezniĉara 

Miroslav Tir iz Pivnica, a sa njima su 

bili i kolege planinari iz Novog 

Pazara, Podgorice, Ĉaĉka i Zadra. Za 

samo sedam oni su osvojili tri planine 

ukupne visine 12.666 metara. 

- Prva stanica je bio austrijski 

Gros Glokner, što u prevodu znaĉi 

Veliko zvono. Uspon od mesta Kals do 

prvog planinarskog doma Erćercog na 

3.454 metara je trajao šest sati. Tu 

smo prespavali i sutra osvojili sam 

vrh. Poslednjih 400 metara smo se 

penjali ukupno tri sata. Prvi deo je 

pokriven lednikom, a ostatak  su gole 

stene ispod kojih je litica  visoka 800 

metara, zbog ĉega je potrebno veliko 

alpinistiĉko iskustvo i maksimalna 

koncetracija. Bili smo srećni kada smo 

završili uspon, ali zbog guste magle 

nismo mogli da uţivamo u pogledu. 

Planinari su iz Austrije 

otputovali u Francusku do mesta 

Šamoni (1.030 m), koje je polazna 

taĉka za osvajanje Mon Blana, 

najvišeg vrha  Francuske i Zapadne 

Evrope. Usledio je dan odmora, a 

zatim su 31. jula poĉeli penjanje  na 

jedan od opasnijih evropskih vrhova. 

Ţiĉarom su stigli do mesta Le Zuš 

(1.010 m), odakle je trebalo da 

planinskim vozom stignu do visine od 

2.730 m. Zbog velikog nagiba tla, 

pruga  po kojoj  se kreće ovaj voz ima 

treću, nazubljenu šinu što predstavlja 

poseban kuriozitet. MeĊutim planinski 

voz je tog dana pretrpeo kvar, pa su 

Ilić i njegove kolege morale peške  da 

savladaju ovu visinsku razliku. 

Prespavali su u planinarskom domu na 

3.817 metara, zajedno sa još 170 

planinara iz celog sveta. S obzirom da 

ovaj dom ima samo 100 kreveta i da 

nisu imali rezervacije – ĉekao ih je 

pod. 

Prilikom uspona su morali da 

proĊu kroz Veliki kuloar, koji se ĉesto 

naziva i "Kuloar smrti". Dan pre 

dolaska Ilićeve ekspedicije na ovom 

mestu je poginula jedna Norveţanka, a 

statistika kaţe da, u proseku, na ovom 

mestu godišnje ţivot izgubi dvanaest 

ljudi. 

- Ovo mesto se nalazi izmeĊu 

3.400 i 3.800 metara nadmorske 

visine. Zbog relativno visokih dnevnih 

temperatura Sunce otapa sneg i led 

zbog ĉeka se stene pomeraju i pucaju. 

Komadi stena padaju na deo širine 50 

metara, preko kojeg moramo da 

proĊemo. Zbog toga jedan od 

planinara osluškuje da li ima 

pomeranja stena odozgo, a drugi za to 

vreme pretrĉava Veliki kuloar. 

Noću u 2,30 smo poĉeli uspon na 

Mon Blan, jer je veoma vaţno da se 

vratimo u planinarski dom najkasnije 

do podne. Posle podne temperatura 

vazduha ĉesto dostiţe plus 20 

Celzijusa, zbog ĉega se stvaraju 

opasne pukotine u snegu duboke i do 

20 metara – priĉa Miroslav Tir. – Za 

uspon nam je bilo potrebno pet i po 

sati, a za silazak osam sati, uz dva sata 

odmora. Spuštali smo se u "navezi" po 

troje i ĉetvoro. To je sistem uţadi koji 
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obezbeĊuje da ako se jedna osoba 

oklizne, ostale je zadrţe da ne padne u 

provaliju. Na visini od 1.800 metara 

gde se nalazi ţiĉara stigli smo u 

poslednji momenat. Poslednja ţiĉara 

polazi u šest, a mi smo stigli samo pet 

minuta ranije. 

Pošto su proslavili osvajanje 

najvišeg vrha Zapadne Evrope ova 

sedmorka je rešila da "prebaci" 

prvobitan plan i umesto dva vrha 

(Mon Blan i Gros Glokner) osvoji i 

treći – Gran Paradizo (u prevodu 

Veliki raj). On se nalazi na 4.061 

metara i vaţi za "podmuklu" planinu 

zbog velikog broja opasnih pukotina u 

zaleĊenom snegu. Od Šamonija, koji 

se nalazi na granici Francuske sa 

Italijom, prešli su u italijanski gradić 

Pont (1.955 m). Odatle su se po kiši 

popeli dp doma Vitorio Emanuelo 

(2.750 m), gde su prespavali. Sutra 

ujutro su se za pet i po sati popeli na 

Gran Paradizo i tako završili ovu 

sedmodnevnu planinarsku avanturu. 

 

Dragomir Knežević  

 

SASVIM NORMALNA FAMILIJA 

S VIŠKOM ADRENALINA 

 

Vršaĉki Klub ekstremnih 

sportova “Izazov” je, uz pomoć 

opštine, organizovao istorijsku prvu 

trku u planinskom biciklizmu na 

okolnom Gorju, koja je privukla veliki 

broj ljubitelja adrenalinskih sportova. 

Staza, od starta “Kod Slaviše”, preko 

severne strane Vršaĉkog brega i 

Turske glave, bila je duga 3,3 km, a 

profi-vozaĉi “ĉastili” su se s po tri 

kruga. Izuzetno je zahtevna, jer obiluje 

brojnim usponima, a dodatno ju je 

oteţala i kiša. Najbolji je bio je 

Vršĉanin Vladimir Kostić. Sledeće 

takmiĉenje biće u slobodnom penjanju, 

ako za desetak dana vreme dozvoli.  

“Izazov” je lane osnovao Miloš 

Laza Lazarević, naravno, uz malu 

podršku porodice. U okviru Kluba su 

sekcije za zmajeve s motorom i bez 

njega, paraglajding, planinski 

biciklizam, alpinizam, slobodno 

penjanje, padobranstvo i ronjenje. 

Broji za sada stotinak ĉlanova, ali 

interesovanje je veliko. Lazin roĊeni 

brat Dragan, inaĉe predsednik Kluba, 

napominje da su uslovi za uĉlanjenje 

veoma strogi. Tek nakon lekarskog 

uverenja da je kandidat potpuno zdrav, 

dolaze na red komisija i testovi. 

“Disidente” bilo koje vrste ne primaju. 

– Ovo jeste klub za ekstremne 

sportove, a ne ekstreme koji ne poštuju 

stroga bezbednosna pravila. Mi smo 

kao porodica koju povezuje adrenalin, 

pa nam razdori ne trebaju. “Izazov” 

okuplja sasvim normalne i razumne 

ljudi, koji samo malo drugaĉije 

pristupaju sportu – objašnjava Miloš. 

Klub se odomaćio na zapadnoj 

strani Vršaĉkog brega. “Bela kuća” na 

Topovskom putu, tik pored 

planinarske staze, otvorena je 

svakodnevno i za sluĉajne prolaznike. 

Odatle, s 300 metara nadmorske 

visine, puca nezaboravan pogled na 

grad i ravnicu. Na velikim stenovitim 

gromadama prirodnog vidikovca 

alpinisti treniraju. “Belu kuću”, ne 

sluĉajno baš tu, podigli su Riklijaneri, 
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Društvo pristalica prirodnog leĉenja 

osnovano u Vršcu 1893. Ovi, nadasve 

obrazovani ljudi, propagirali su 

terapiju Suncem, vodom i vazduhom. 

Dakle, ţivot punim plućima. 

Lazarevići se slobodno mogu nazvati 

njihovim, istina modernizovanim, 

naslednicima.  

“Izazov” je nedavno na Vršaĉkim 

planinama, na putu za Mesić, 

napravio i prvo veţbalište za moto-

kros, a planiraju i profesionalnu stazu. 

To neće biti teško, sem u finansijskom 

delu, ostalo je priroda već podarila. 

Lazarevići su sigurni da će im u goste 

doći veliki broj ljubitelja moto-sporta, 

kao što je bilo i pre 17 godina, kad su 

s pokojnim Draganom Palinkaševićem 

ispod Kule izgradili stazu za 

paraglajding. Sad s nje poleću piloti 

svetskog renomea iz svih delova 

Evrope. Obećavaju i povratak 

padobranstva, koje se u varoši 

bukvalno zatrlo. Tokom ovogodišnjeg 

“GroţĊebala”, na aeromitingu u 

Pilotskoj akademiji JAT-a, uspostavili 

su saradnju i s beogradskim klubom 

padobranaca “Feniks” koji je izveo 

desant. I opet su svi uslovi tu, samo ih 

treba skockati. Miloš kaţe da se 

doţivljaj 43 sekunde padanja u 

tandemu, s 2.200 metara, brzinom od 

204 kilometara na ĉas, ne moţe 

uporediti s bilo ĉim.  

Braća Lazarević su kao 

srednjoškolci poĉeli kao aeromo-

delari, kasnije se okrenuli padob-

ranstvu i već dve decenije zmajar-stvu. 

Obiĉnim i motornim zmajevima, a 

promenili su ih na desetine, nadletali 

su Vršac, Beĉej, Novi Sad... sve do 

Gradišta i Negotina. Miloš je osvojio i 

mnogo prestiţnih planinskih vrhova, 

da bi pre pet godina bio proglašen za 

najuspešnijeg alpinistu Vojvodine. 

Inaĉe, Miloš je šumar. Na 

Vršaĉkim planinama zna svaki 

kamiĉak, ţbun, a kako i ne bi kad je 

već deset godina sa njima po ceo dan. 

Voli prirodu, mada mu posao nije 

nimalo lak. Po svakom vremenu 

nadgleda veliki rejon. Pored noţnog 

pogona, njegov motorni zmaj i 

skupoceni mauntinbajk svakodnevno 

su u sluţbi Šumske uprave.  

 

Aleksandar Čupić 

 

BALKANSKO PRVENSTVO 

ZA PIONIRE I JUNIORE U 

SPORTSKOM PENjANjU 

 

U Karatašu (Đerdap) 13.10.2007. 

odrţano je Balkansko prvenstvo u 

sportskom penjanju. Na takmiĉenju su 

pored Srbije uĉestvovali takmiĉari iz 

Grĉke, Bugarske, Rumunije i Crne 

Gore. Ĉlanovi sportsko-penjaĉkog 

kluba Pentrax iz Kikinde su postigli 

sledeće rezultate: 

 U kategoriji teţinsko: 

1. mesto - Katarina Manovski, 

(kategorija 1992-1993.) 

1. mesto - Strahinja Treĉakov; 

(kategorija 1992-1993.)  

2. mesto - Antonina Brdarić, 

(kategorija 1992-1993.)  

2. mesto - Aleksandar Vlaškalić; 

(kategorija 1992-1993.)  

2. mesto - Boris Radak,  

(kategorija 1994-i mladji.) 
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3. mesto - Aleksandar Gavranĉić, 

(kategorija 1990-1991.) 

U kategoriji brzinsko penjanje: 

2. mesto - Katarina Manovski, 

 (kategorija 1992-1993.) 

3. mesto - Antonina Brdarić,  

(kategorija 1992-1993.) 

2. mesto - Boris Radak, 

 (kategorija 94-i mladji.)  

U okviru istog takmiĉenja 

odrţano je Drţavno prvenstvo Srbije, 

gde su ĉlanovi istog kluba osvojili tri 

zlatne, tri srebrne i dve bronzane 

medalje 

Radi podsećanja, na predhodnom 

Balkanskom prvenstvu koje je odrţano 

2006. godine u Volosu (u Grĉkoj) SPK 

Pentax, Kikinda je osvojio dve zlatne i 

dve bronzane medalje: 

Viktor Babić- 1. mesto, 

kategorija 1991-1992,  

Katarina Manovski-1. mesto, 

kategorija 1991-1992. 

Strahinja Treĉakov- 3. mesto, 

kategorija 1993-i mladji,  

Antonina Brdarić-3. mesto, 

kategorija 1993-i mladji.  

 

Laza Radivojac 

 

VISINSKI REKORD DRUŠTVA ! 

 

DAN PRVI: 14. 7. 2007. 

Joca nas ĉasti kombi prevozom 

od InĊije do surĉinskog aerodroma, 

gde se upoznajemo sa ostatkom ekipe. 

Bio je to šaroliki skup u kome se našlo 

mesta za prave planinrske manekene i 

zalutale putnike, ali je većina ipak bila 

iskreno planinarski orijentisana. Posle 

dva sata voţnje kroz retke oblake 

iznad Evrope, slećemo u Moskvu u 

kojoj se zadrţavamo tek toliko da 

promenimo prevoz. Sledećih 30 sati 

provešćemo u pompezno najavljenom 

autobusu sa leţajevima. Prava istina je 

da se radilo o obiĉnom busu koji u 

drugom delu ima 15-ak leţajeva, što 

nije bilo dovoljno za nas 38. Dobra 

zamisao kada su ovako duge relacije u 

pitanju ali je Laza, inaĉe voĊa 

ekspedicije, zanemario ĉinjenicu da 

kolegijalnosti neće biti. Tako su oni 

koji su uspeli da zauzmu leţajeve, 

ostali u tom poloţaju do kraja puta.  

 

DAN DRUGI: 15. 7. 2007. 

Vozaĉi se menjaju za volanom 

ali okolina i posle 1500 kilometara 

ostaje potpuno ista. Monotoniju 

beskrajne ravnice povremeno prekida 

reka Don, koju smo na nama 

neobjašnjiv naĉin prelazili nekoliko 

puta, dok privremeni spas od 

višesatnog sedenja ili leţanja, 

pronalazimo u kratkotrajnim pauzama 

na usputnim stajalištima. Još iste noći 

ćemo konaĉno stići u Naljĉik gde nas 

je ĉekao zasluţeni odmor u hotelskom 

smeštaju.  

 

DAN TREĆI:16. 7. 2007. 

Jutro je za svakog uĉesnika 

ekspedicije donelo jednu istu dilemu: 

da li da još malo uţivaju u luksuzu 

skromnih hotelskih soba, ili da par 

sati slobodnog vremena iskoriste za 

površni obilazak Naljĉika. Za koju god 

varijantu da su se odluĉili, uskoro su 

svi ponovo bili u autobusu. Put je 

nastavljen do ţiĉare u Ver-hnom 
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Baksanu do kojeg smo došli pošto smo 

predhodno svratili u Tirnauz, radi 

prijavljivanja ekspedici-je. Ova ţiĉara 

je posebna po tome što ima platformu 

kojom se i vozila prebacuju, tako da 

smo stvari pretovarili u kamione a 

onda se i sami potrpali u njih. Od 

silaska za ţiĉare poĉinje Nacionalni 

park Prielbrusje ali je to ujedno i 

pogra-niĉna zona pa se na granici 

zadrţavamo više od sat vremena, 

koliko je bilo potrebno vojsci da nam 

svima proveri pasoše. Sada je ostalo 

još samo pola sata štruckanja po 

zemljanom putu i upornoj kiši koja je 

uvek pronalazila naĉin da se provuĉe 

kroz ciradu od kamiona. Na 2.350 

metara smo našli naš novi, privremeni 

dom. Bio je to alpinistiĉko-obrazovni 

centar Ulu Tau koji će nam prestav-

ljati bazu na svim planinarskim 

usponima tokom ekspedicije na 

Kavkazu. Ulu Tau je zanimljivo 

mesto. To je nekada bila vojna baza a 

u vreme kada smo mi boravili u 

njemu, on je slavio 70 godina posto-

janja kao centar za obuku. “Radno 

vreme“ mu je jul i avgust a u njega ne 

dolaze samo planinari. U vreme dok 

smo mi bili tamo, bili su i mladi 

bokseri na visinskim pripremama.  
 

DAN ČETVRTI: 17. 7. 2007. 

Ovog jutra doţivljavamo prvo 

planinarsko uzbuĊenje. Staza vodi uz 

brzu reku koja moć crpi iz 

mnogobrojnih gleĉera a sudar sa njom 

je neizbeţan. Dalje se penjemo uskim 

grebenom do lednika Ĉot Ĉat koji se 

nalazi na visini od 3000 metara i cilj 

je našeg pešaĉenja. Iako je staza duga 

samo 5 kilometara, umor je ipak bio 

prisutan kod svih, za ĉega su 

najodgovorniji bili teški ranĉevi na 

našim leĊima. Na suvom delu 

postavljamo kamp a još istog dana 

izlazimo na gleĉer da veţbamo 

hodanje sa derezama i upotrebu ce-

pina. U suštini, to je bilo ĉisto zama-

javanje jer niko od nas ne bi došao na 

Kavkaz da ne zna kako se koriste 

dereze, dok nam cepini, bar ne u 

situacijama koje smo veţbali, nisu ni 

bili potrebni. Ali pošto je bilo onih 

koji nisu tako mislili, ovim drugima je 

ostalo samo da gunĊaju dok se ostatak 

ekipe vere po ledu. Sa druge strane, 

onaj vaţniji deo aklimatizaci-je, a to je 

uspon na vrh Ĉot Ĉat visok 3780 

metara, nije realizovan, zbog navodne 

opasnosti od leda na kojem su se 

stvorile mnoge nove pukotine. Stvarno 

dobar razlog, samo što je ostalo 

nerazjašnjeno, zašto se onda nije 

moglo ići na neki lakši vrh sliĉne 

visine. Uvidevši da ostanak u kampu 

nema nikakvog smisla, većina ekipe 

još iste veĉeri odluĉuje da se ujutru 

vrati u Ulu Tau.  

 

DAN PETI: 18. 7. 2007. 

Veći deo ekipe pakuje šatore i 

spušta se u Ulu Tau a njih 10-ak ostaje 

na 3000 metara da bi ovaj dan 

iskoristili za igranje karata ili 

izleţavanje pored buĉnog potoka.  

DAN ŠESTI: 19.7. 2007. 

Pošto su nam se poklopili 

slobodni termini sa ruskim bokserima 

koji su ovde bili na pripremama, 

organizovan je meĊunarodni turnir u 

dve discipline. Tom prilikomje 
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ostvaren poloviĉan uspeh jer su Rusi 

bili superiorni u odbojci, a mi smo 

odbranili ĉast deklasiravši ih u ma-

lom fudbalu. Iste veĉeri je buknula 

romansa izmeĊu Branka i sluţavke u 

trpezariji. To je bilo nešto što se 

moralo dogoditi jer su se dvoje mladih 

od prvog dana stalno zagle-dali. A 

kada je trebalo doći do konk-retizacije, 

Branko je shvatio da neće moći 

podneti teret ljubavi na daljinu pa je 

bez objašnjenja pobegao iz kantine 

koja u ovoj teškoj ljubavnoj drami ima 

ulogu poprišta gde se sve i dešavalo. 

Posle su zli jezici poĉeli da šire priĉu 

kako je Branko pobegao i sakrio se u 

potok i tu proveo noć, koristeći 

slamĉicu za dovod vazduha. Ti zlobni 

ljudi nisu bili u stanju da shvate da je 

jedan od glavnih inĊijskih frajera 

novije generacije, pokazao da ima 

osećanja i da nije hteo da povredi 

sirotu devojku, uzimajući je samo za 

jednu noć.  

 

DAN SEDMI: 20. 7. 2007. 

Posle doruĉka nam sledi još 

jedno pakovanje stvari i voţnja 

kamionom do ţiĉare. Time je poĉeo 

završni deo ove ekspedicije. Zatim 

smo ponovo na asfaltu koji nas posle 

pola sata voţnje dovodi do sela Azau i 

njegove gondole. Prva stanica na 

gondoli je Mir, a mi tu ne gubimo 

vreme, već se odmah ukrcavamo na 

drugu ţiĉaru i stiţemo do stanice 

Garabaši, odakle smo prepušteni 

iskljuĉivo sopstvenoj fiziĉkoj 

kondiciji. Sledi još sat vremena hoda 

po kamenitom terenu i stiţemo do 

samog gleĉera Garabaši. Šatore 

postavljamo na potezu od 3800 do 

4000 metara. S obzirom na visinu na 

kojoj smo se sada nalazili, mogli smo 

biti zadovoljni uslovima koje smo 

imali. Vreme je bilo lepo, vodu smo 

uzimali sa gleĉera koji se topio a na 

njegovom kamenitom delu je bilo 

dovoljno mesta za šatore. Od silaska 

sa ţiĉare pa u narednih 7 dana, 38 

uĉesnika Srpske alpinistiĉke ekspedi-

cije na Kavkaz, više neće biti ĉlanovi 

istog tima. Sada smo se rasturili u 

nekoliko grupa, u zavisnosti od toga 

koliko je ko mogao hodati tog dana. 

Krivac za ovaj problem bio je voĊa 

ekspedicije, koji nije ni krenuo na 

uspon. A pošto se većina ekipe do ove 

akcije nikad ranije nije srela, nije 

postojala mogućnost da naĊu 

zajedniĉku zamenu koja će ih drţati 

na okupu. Doduše, voĊa je to pokušao 

angaţujući Jocu koji se prihvatio 

obaveze ali nije bilo šanse da je ispuni 

jer smo bili rasuti po planini. Tako se 

formirala i grupa u kojoj je bilo tri 

InĊijca, ĉetiri Paraćinaca, dvoje 

BeograĊana i jedan Vršĉanin. Ovaj 

pregled dogaĊaja sa Kavkaza će od 

sada pratiti samo njihovo kretanje.  

 

DAN OSMI: 21.7. 2007. 

Aklimatizacioni uspon do pla-

ninarskog doma Prijut 11 na 4200 

metara i povratak na Garabaši. Poenta 

aklimatizacionih uspona jeste u tome 

da se ljudski organizam ada-ptira na 

manju koncentraciju vazduha a da bi 

se to postiglo, mora se hodati što 

sporije i ne više od 600-700 metara 

visinske razlike u jednom danu. Ovde 

je veĉni led i sneg pa su naoĉare za 
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sunce, takozvane gleĉerke neophodne 

zbog jake refleksije sunĉevih zraka o 

belu površinu. Kada smo se vratili na 

Garabaši, pokušali smo da oborimo 

visinski rekord u loţenju vatre i malo 

se ugrejemo. Vatra je uspešno 

naloţena ali za rekord nismo sigurni.  

 

DAN DEVETI: 22. 7. 2007. 

Sa Garabašija nosimo ne samo 

stvari već i miris dima koji se uvukao 

u svaki nebranjeni deo i nas i opreme, 

ĉime se dodatno pojaĉao osećaj 

prljavosti. Na Prijutu 11, dolazi do još 

jednog razbijanja ekipe jer je svako 

krenuo kada je hteo i smeštao se gde je 

mislio da je najbolje za njega. Naša 

grupa je sada brojala 7 ĉlanova pošto 

su Joca i sredoveĉni BeograĊani otišli 

na drugu stranu a mi šatore postavili 

pod ruševinama starog planinarskog 

doma Prijut. IzmeĊu stenja, gde je bila 

većina ekipe, i doma, gde smo se 

smestili mi, ispreĉio se još jedan 

lednik koji je bio dovoljno dugaĉak da 

nas do kraja uspona spreĉi u druţenju 

sa ostatkom ekipe. I ovde smo se sa 

gleĉera snalazili za vodu. Neki su za 

tu veliku uslugu plaćali stomaĉnim 

problemi-ma koje su imali, pa su 

primusi opet morali da rade 

prekovremeno kako bi se dovoljna 

koliĉina vode mogla prokuvati. Na 

planini postoji još jedno pravilo koje je 

ovoga puta vezano za vodu. Po tom 

pravilu bi trebalo dnevno popiti po 

jednu litru bilo koje teĉnosti na svakih 

1000 m na kojoj se ĉovek nalazi. To je 

znaĉilo da je svako od nas trebao 

popiti po 4-5 litara dnevno, što nije 

bilo moguće izvesti.  

 

DAN DESETI: 23.7. 2007. 

Aklimatizacioni uspon do Stena 

Pastuhova koje se nalaze na visini od 

4.600 metara. Ako je do sada i moglo 

bez njih, dereze od ovog trenutka 

postaju neizostavni deo opreme i 

najbolji prijatelj od kojeg u mnogome 

zavisi hoćete li ostati na nogama. Na 

aklimatizaciju smo krenuli dosta 

kasno i tako obezbedili probleme zbog 

kojih se većina na Prijut vratila 

mokrih nogu. Ovim je aklimatizacija 

završena pa su već poĉele priĉe o 

polasku na vrh, mada niko nije 

ozbiljno mislio da još iste veĉeri krene 

na Elbrus.  

 

DAN JEDANAESTI: 24.7. 2007. 

Jedan sat iza ponoći, Joca 

Bodroţić i par BeograĊana kreću na 

vrh potvrĊujući da je bilo onih koji su 

mislili ozbiljno kada su predhodnog 

dana priĉali o toj mogućnosti... Oni će 

se u posle podnevnim satima vratiti na 

Prijut ali će samo Joca moći da se 

pohvali ispenjanim vrhom. Ostalih 

dvoje će imati drugi, i to uspešan 

pokušaj, već sledećeg dana. Ostatak 

ekipe je odmarao ceo dan i tako se 

pripremao za veliko sutrašnje finale.  

 

DAN DVANAESTI: 25.7. 2007. 

U dva sata iza ponoći se 

ukrcavamo u ratrak ĉije će nam 

metalne gusenice olakšati uspon tako 

što će nas odvesti ispod Stena 

Pastuhova. Odatle imamo da sav-

ladamo 1000 metara nadmorske visi-

ne, koji su bili dobro utabani u tešku i 

usku stazu. Naša ekipa sada ima se-
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dam ĉlanova, a pored Branka Egelića i 

Vlade Banića iz InĊije, tu su još i 

Paraćinci Gunja, Ljuba, Branka, Đur-

Ċa i Rade Radiĉević iz Vršca. Tek što 

smo zakoraĉili na sneg, a već je došlo 

do prvih problema. Pokušavajući da 

namesti dereze, Gunja shvata da je 

kaiš na njima pukao i svestan da je 

uspon bez njih nemoguć, odluĉuje da 

odustane. U takvim situacijama plani-

nar koji odustaje maksimalno optere-

ćuje ostatak ekipe dajući im sve svoje 

zalihe hrane i vode. Ostatak ekipe 

zatim nastavlja dalje, pridruţujući se 

sve brojnijim ĉeonim lampama koje 

lagano napreduju ka vrhu. Polazak po 

mraku je pravilo koje se mora pošto-

vati na ovim visinama jer je Sunce 

nemilosrdno i poţeljno je stići do vrha 

pre njegovog najjaĉeg dejstva. I pored 

ove mere predostroţnosti, naoĉare za 

sunce su obavezne a bez debelog sloja 

kreme za sunĉanje na svim 

nezaštićenim delovima tela, ludost je 

uputiti se na vrh. Pored ovih problema 

koji se u startu mogu rešiti, tu su i oni 

zdravstvene prirode za koje se ĉovek 

ne moţe pripremiti. Visinska bolest 

dolazi postepeno i skriva se u teškom 

disanju, glavobo-lji, ili teškom koraku. 

Vetar je još jedan moćan protivnik. 

Njegove snaţne ruke nas guraju nazad 

i lome našu volju da stignemo do vrha. 

Uspon je nemilosrdan i uporan, odu-

zima dah i najspremnijem penjaĉu. 

Pauze su ĉeste i snaga se ne troši za 

razgovor sa saputnikom. Tišinu re-

meti samo podrugljivi vetar i škripa 

dereza po tvrdoj sneţnoledenoj 

podlozi. U ovim uslovima teško je 

odrţati volju za usponom pa Branko 

na visini od 5000 metara donosi 

odluku da odustane. Sa jedne strane 

mudro je odluĉio jer treba znati kada 

se zaustaviti a zatim skupiti hrabrost 

da se ta odluka i realizuje. Branku 

treba odati priznanje ne samo zbog 

hrabrosti već i zbog toga što je uopšte 

stigao do Kavkaza, u vremenu kada 

mlade ljude mrzi da odu do Fruške 

Gore a ne negde dalje. Sa druge strane 

se mora izraziti ţaljenje što je tako 

brzo odustao i što nije malo duţe 

testirao svoje sposobnosti. Moţ-da bi 

tada uspeo da stigne do vrha. Sada je 

vaţno da Branko izvuĉe pra-vu pouku 

koja će mu pomoći da u budućnosti 

postane još veći planinar, što svojim 

dosadašnjim radom sva-kako 

zasluţuje. Pošto se savlada je-dan 

uspon, dolazi se u dolinu iz koje 

poĉinje onaj teţi ali bar kraći deo pu-

ta. Tu se po prvi put srećemo sa Sun-

cem kome se u ovom trenutku radu-

jemo jer nas greje i daje nam volju da 

nastavimo. Samo pola sata kasnije, 

ova idila će nestati a Sunce će postati 

naš veliki neprijatelj. Sa završnim 

usponom su poĉeli prvi problemi sa 

visinskom bolešću. Nije to bilo ništa 

alarmantno niti neuobiĉajeno. Noge su 

poĉele da usporavaju ĉineći uspon 

teţim nego što je stvarno bio. Od 

snaţnih planinara punih volje, polako 

smo se poĉeli pretvarati u bezoseća-jne 

zombije koji se vuku po belom tepihu. 

Prvi susret oĉiju sa vrhom, vraća 

poljuljanu volju i šalje signal celom 

telu. Tada svaki, mišić poĉinje da se 

raduje a ovu sveĉanost sa-botiraju 

noge koje i u ovom trenutku odbijaju 

da idu brţe. Osećaj neopi-sivog 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 59  NOVEMBAR 2007.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e7
6

 

zadovoljstva, pomešan sa ve-likim i na 

trenutke neizdrţivim umo-rom, stvara 

novi, potpuno nevero-vatni osećaj koji 

se moţe doţiveti sa-mo na ovakvim 

mestima i nemoguće ga je opisati 

nekom ko nešto sliĉno nije doţiveo. 

Svakog penjaĉa na vrhu ĉeka velika 

doza radosti. Neko tu radost potroši 

odmah, padajući u zagrljaj svima koji 

su se u tom trenutku našli na vrhu, a 

neko je ponese kući i škrto troši do 

neke sledeće velike avanture. Silazak 

sa vrha je brţi ali i opasniji. U prilog 

tome ide i statistika koja kaţe da se 

ubedljivo veći broj nesreća dešava 

prisilasku sa vrha. To je i logiĉno, 

svako bi što pre hteo da siĊe sa vrha, 

preglednost terena je slabija a staza 

rastopljena i klizava. Još je gore u 

donjem delu staze, gde je Sunce toliko 

izranjavalo gleĉer da potoci ţubore sa 

svih strana pa se moraju savlaĊivati i 

te vodene prepreke. A kada se ponovo 

stigne na Prijut 11, ti problemi 

prestaju da nas muĉe i sele se u svaku 

uzbudljivu priĉu sa Kavkaza, koju po 

povratku kući budemo priĉali. 

Poslednja noć na Prijutu će brzo proći 

jer smo umorni i rano odlazimo na 

spavanje.  

 

DAN TRINAESTI: 26.7. 2007. 

Posle jednonedeljnog boravka u 

surovim planinskim uslovima pomi-

sao o povratku u prljavu i zagaĊenu, 

ali sada toliko dragu civilizaciju, nas 

ĉini srećnim i zadovoljnim, pa smo to 

zamišljeno zadovoljstvo odmah po-ĉeli 

da ostvarujemo. Prijut napuštamo u 

osam a sat vremena kasnije već smo u 

redu za gondolu, dok nam je snega 

ostalo još samo u foto aparatima i 

kamerama. Pogled iz gondole, na 

brojne ruĉne radove od vunice, 

poboljšavao je naše raspoloţenje 

izazvano ĉinjenicom da je konaĉno sve 

gotovo. Pošto stignemo u Azau, 

uslediće 10 minuta voţnje taksi 

kombijem i noćenje u privatnom 

smeštaju u Tirnauzu.  

 

DAN ČETRNAESTI: 27.7. 2007. 

Buka kamiona nam vraća našeg 

voĊu koji će nas ponovo skupiti i 

vratiti u Ulu Tau. I dok je naše neza-

dovoljstvo njegovim neprofesional-

nim odnosom išĉezlo negde na 

Zapadnom Elbrusu, on izraţava 

zadovoljstvo zbog procenta izlaznosti 

na vrh. Inaĉe, od 38 uĉesnika 

ekpedicije, njih 10 se nije popelo na 

vrh, od ĉega 4 to nije ni pokušalo. 

Paţljivi ĉitalac verovatno zna napamet 

šta dalje sledi. Kamionima do ţiĉare u 

Baksanu, još jedna kontrola na granici 

i 12 kilometara po neravnom terenu, 

posle ĉega smo ponovo u skromnim 

sobama baze Ulu Tau. Te veĉeri se 

skupila kompletna elita, predvoĊena 

naĉelnikom baze liĉno, a povod je bilo 

dodeljivanje diploma uĉesnicima 

ekspedicije, ĉime smo obezbedili i 

materijalne dokaze o našem boravku 

na Kavkazu.  

 
DAN PETNAESTI: 28.7. 2007. 

Ovo će biti poslednji put da 

kukamo zbog lošeg puta jer se 

opraštamo od baze Ulu Tau. Ispod 

ţiĉare ĉeka bus koji će nas, preko 

Pjatigorska, vratiti u Naljĉik, ĉime se 

otvara izuzetno skroman turistiĉki deo 
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ekspedicije. U Pjatigorsku gledamo 

spomenik pesniku Ljermontovu ali ne 

i ĉitav kompleks koji je jedva mogao 

stati u jedan ceo dan, pa ga je bilo 

nemoguće sabiti u naših pola sata. 

Zatim stiţemo u Naljĉik i sada imamo 

dovoljno vremena da mu se malo 

ozbiljnije posvetimo. Sa mrakom će se 

na ulicama ovog grada, veliĉine 

Novog Sada, pojaviti manje grupe 

planinara ali će njihova invazija biti 

završena sat vremena pre ponoći, što 

jasno govori o bogatom noćnom ţivotu 

u ovom gradu.  

 

DAN ŠESNAESTI: 29.7. 2007. 

Autobus ispred hotela je imao 

više leţaja nego onaj sa poĉetka priĉe 

jer su bili poreĊani na sprat. Osim 

toga koristimo sve poznate vidove 

ubijanja vremena, od standardnog 

kartanja, do davno zaboravljene a u 

školskim klupama nekada kultne igre 

vešanja. Kada se tome dodaju 

povremene pauze i pojaĉana doza 

raspoloţenja meĊu putnicima, onda je 

sasvim logiĉno da je povratak u 

Moskvu bio mnogo lakši za podneti.  

 

DAN SEDAMNAESTI: 30. 7. 2007. 

Oko 16 h smo u Moskvi. Stvari 

ostavljamo u busu pa se ţeleznicom 

ispod zemlje prebacujemo na Crveni 

trg. Do 21h je svako slobodan da luta 

po Moskvi po sopstvenom izboru a da 

bi što bolje to ostvarili, opet se 

razbijamo u grupice i razlećemo po 

šarenolikom Crvenom trgu. Za kraj 

ovog dana, sledi još malo metroa pa 

nazad u autobus da ispunimo onaj deo 

plana ekspedicije u kojem je ĉitko 

pisalo:“Noćenje u Moskvi“.  

 

DAN OSAMNAESTI: 31.7. 2007. 

Zahvaljujući sporoj proceduri na 

aerodromu vreme do poletanja je brzo 

prošlo i u 11:30h stiţemo u Srbiju. 

Taman na vreme da našoj domovini, 

koja se zamalo nije istopila od 

neviĊenih vrućina koje su predhodile 

našem povratku, donesemo preko 

potrebno zahlaĊenje i nešto malo kiše. 

Brankov odbor za doĉek spremno nas 

je doĉekao pa nismo gubili vreme već 

smo se odmah smestili u kola i posle 

sat vremena ponovo prošetali 

inĊijskim ulicama.  

Na najviši vrh Evrope iz 

Vojvodine su se ovom prilikom popeli: 

Jovan Bodroţić PSD 

"Ţelezniĉar", 

InĊija 

Joţef Seleši PSD "Poštar", 

Novi Sad 

Negomir Gajinov PSD "Poštar", 

Novi Sad 

Dragan Ćurĉić PSD "Poštar", 

Novi Sad 

Mirjana 

Stevanović 

PSD "Poštar", 

Novi Sad 

Milan Grgurov PAK "Celtis", 

Sombor 

Slavko Šmit PAK "Celtis", 

Sombor 
Dejan Apostolović PSD 

"Ţelezniĉar", 

Novi Sad 

Vladimir Banić PSD 

"Ţelezniĉar", 

InĊija 

Rade Radiĉević PSD 

"Ţelezniĉar", 
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Vršac 

 

 Banić Vladimir 

 

ISLAMABAD I RAVALPINDI 

 

Pakistan se graniĉi na severu sa 

Avganistanom, Kinom na 

severoistoku, Indijom na istoku, 

Iranom na zapadu, a na jugu izlazi na 

Arabijsko more. Hindu nareĉje, 

obogaćeno elementima persijskog 

jezika osnova je govornom jeziku 

urdu. On se pod mongolskom 

vladavinom uĉvrstio na severu i u 

Hajderabadu. Danas je to zvaniĉni 

jezik u Pakistanu. U Pakistanu nema 

problema sa sporazumevanjem jer svi 

od 7 do 77 godina ţivota govore 

odliĉnim engleskim jezikom. 

Iako iskopine potvrĊuju da je na 

prostoru današnjeg Pakistana pre 

nekoliko miliona godina ţiveo Homo 

sapiens, ovo podruĉje postaje centar 

sveta oko 3000 godina pre nove ere 

kada nastaje napredna indijska 

civilizacija. Ljudi napuštaju mala sela 

i grade velike gradove. Mohendţo 

Daro (Moen Jo Daro) je bio jedan od 

glavnih gradova najnaprednije 

civilizacije sveta. Zgrade su bile od 

peĉenih cigala, keramika je korišćena 

za drenaţu, a ulice su bile poploĉane. 

U 5. veku Beli Huni (White Huns) 

vladaju ovim podruĉjem i hinduizam 

postaje vodeća religija. Oni uništavaju 

sve budistiĉke manastire i stupe. 

Budizam opada i slabi i seli se u Kinu. 

Muslimanska plemena su na Indijski 

potkontinent poĉela da prodiru oko 7. 

veka. Prvo u Makran, zatim u Sind. 

Od 8. veka islam potiskuje sve religije 

da bi danas 95 odsto stanovništva 

Pakistana pripadalo muslimanskoj 

veri. 

Posle sedmogodišnje borbe za 

prevlast izmeĊu Francuske i Engleske 

kraljica Viktorija 1878. godine postaje 

carica Indije. U zemlji se nacionalni 

pokret više od veka borio za 

nezavisnost od kolonijalne vlasti. 

Engleska imperija pristaje na 

povlaĉenje iz Indije pod uslovom da 

muslimanski narodi koji ţive na 

indijskom tlu dobiju svoju domovinu. 

Indija je 14. avgusta 1947. godine 

podeljena na dva dela, a Britanci 

odlaze. Do 1950., granicu je u oba 

smera prešlo oko 17 miliona ljudi, što 

muslimana koji su se selili iz Indije u 

Pakistan, što Hindusa i Sika koji su 

prelazili iz Pakistana u Indiju. 

Sa neba opĉinjeni gradom, koji bi 

mogao da se nazove i grad svetlosti, 

spuštamo se u Islamabad, prestonicu 

Pakistana, u šetnju za svoju dušu, gde 

smo doleteli iz Dubaja. Odjednom, po 

izlasku sa aerodroma, ostajemo 

zateĉeni. Oĉekivali smo svet starih 

minareta, a osećamo duh modernog 

vremena. Vozimo se širokim 

bulevarima sa po ĉetiri saobraćajne 

trake u oba smera, oko nas nove 

zgrade jednostavne simetrije koje liĉe 

jedna na drugu i lepo ureĊeni 

mnogobrojni parkovi.  

Pakistan‟ na urdu jeziku znaĉi 

„‟ĉista zemlja‟‟. Rahmet Ali, koji je 

1933. napisao pamflet „‟Sad ili 

nikad‟‟, smislio je to ime kao akronim 

muslimanskih oblasti u zapadnoj 
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Indiji: P za Pendţab, A za Afgan 

(paštunska oblast), K za Kašmir, S za 

Sind i TAN za Beludţistan. Zvaniĉni 

naziv drţave dat je 1947: Dominion 

Pakistan, a od 1957. godine drţava se 

zove Islamska Republika Pakistan. 

Islamabad, ili “Grad mira”, leţi 

u podnoţju Margala breţuljaka na 

visoravni Potohar, na nadmorskoj 

visini od 520 metara na severo-istoku 

zemlje. Godine 1959. lokacija  

Islamabada je izabrana da zameni 

Karaĉi  kao glavni grad Pakistana. 

Karaĉi, na krajnjem jugu drţave, je 

bio previše udaljen od centra drţave. 

Planiranje je povereno grĉkom 

urbanisti Konstantinu Dioksiadisu. On 

je grad podelio na 8 velikih kvartova i 

svaki ima strogo definisan sadrţaj: 

vladine ustanove, trgovina, laka 

industrija, kuće za stanovanje... Te 

celine su odvojene bulevarima sa osam 

saobraćajnih traka i zelenim 

pojasevima. Svaki kvart ima 4 sektora, 

koji opet imaju strogo definisan 

sadrţaj – trgovina, spavanje, zabava... 

Prva sluţbena zgrada je useljena 26. 

10. 1966, kada je Islamabad postao 

zvaniĉno glavni grad drţave. 

Kao i svuda u svetu postoji deo 

grada gde ţive, kako kaţu naši 

domaćini, oni koji samo misle da ţive 

u Islamabadu. To je tzv “deveti kvart” 

Islamabada, on nije planiran. 

Nazivi ulica su priĉa za sebe. 

Adresa našeg hotela je: F-7/1-22. To 

znaĉi kvart F, sektor 7, ulica 1, a broj 

22. Na svim raskrsnicama postoji 

oznake ka kojim kvartovima vode 

bulevari, dok na raskrsnicama pored 

broja ulica stoji i brojevi kuća u 

dotiĉnoj ulici. Hoteli su vile imućnih 

Pakistanaca pretvoreni u hostele. 

Opasani su visokim zidovima, dvorišta 

okićena cvećem sa besprekorno 

pokošenom travom. Paţnju nam 

privlaĉi fikus velik kao naš orah. Ima 

debelo stablo i grane, a ispod njegove 

krošnje je debela hladovima. Portir 

uveĉe  tu sedi, a oko njega tri velika 

ventilatora - jedino portirske kućice u 

Islamabadu nemaju klima ureĊaje. 

Sobe besprekorne ĉiste, nameštaj od 

oraha. Još s vrata se oseća da vlada 

nepomućen mir. 

Ujutro oko 10 sati poţeleli smo 

da obiĊemo grad. Naši domaćini su 

nas sa nevericom gledali, ali su ćutke 

ispoštovali našu ţelju. Osim ţivog 

saobraćaja,  ulice su uglavnom puste, 

povremeni prolaznici su  išli 

senovitom stranom ulice. Kada smo 

izašli iz klimatizovanih soba i 

automobila, nismo ni primetili kolika 

je temperatura napolju. Na vrelom 

asfaltu udario nas je toplotni udar od 

bar 45 stepena! U najhladnijem 

mesecu, januaru, srednja dnevna 

maksimalna temperatura je plus 16 

stepeni. Tek uveĉe oţive ulice. 

Taĉnost nije na ceni, sat-dva 

zakašnjenja za Pakistance ne znaĉi 

ništa. Ţena u gradu je malo, 

tradicionalno su obuĉene. Doduše, 

uspeli smo da vidimo ĉak tri ţene 

kako voze kola.  

Trgovinski centar grada je 

poznat kao Plava zona. Prostire se duţ 

Jinah avenije. Tu su skoncetrisane 

radnje s najrazliĉitijom robom, 

restorani i picerije. Sve je novo, ĉisto i 

lepo. Sedamo u avganistanski restoran 
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“Kabul”, jedemo pileće meso sa 

roštilja, salatu od paradajza, umesto 

hleba dobijamo pirinaĉ. Tradicija 

davnih predaka, po ĉijim se 

nepromenjenim receptima kuva, 

garancija su za odliĉnu hranu. 

Alkoholnih pića nema, sve ostalo 

moţe – koka kola, fanta, šveps. 

Konobari su veoma ljubazni. 

Narednog dana veĉeramo u piceriji, 

pice se ništa ne razlikuju od naših. 

Primetno je da se ovde okupljaju 

Pakistanci koji sve više prihvataju 

savremeniji naĉin ţivota. Deca su u 

farmericama, ţene bez fesova, ali 

karakteristiĉni folklorni elementi iz 

pojedinih arapskih zemalja ukrašavaju 

njihovo odelo. Restorani su uveĉe uvek 

puni, jer je to jedino mesto za izlazak i 

susret sa prijateljima. Pakistanci uvek 

spremni za priĉu, sede do duboko u 

noć.  

Na trgu, mali amfiteatar pun 

mladeţi kojoj je do noćnog provoda. 

Uz tradicionalnu muziku igraju. Ljudi 

ovde ţive ţivot sadašnjosti. Poštuju 

prošlost, ne razmišljaju o budućnosti. 

UbeĊenji su da ţivot treba prihvatati 

takav kakav jeste. Opušteni su, smeju 

se od srca. 

Vozimo se Putem parlamenta, 

gde su smeštene zgrade vlade. Usred 

tepiha negovane trave izdiţu se zgrade 

ĉija arhitektura predstavlja mešavinu 

tradicionalnih islamskih i savremenih 

stilova, raskošno komponovanih. 

Odjednom smo se našli smo se u 

carstvu tišine: pred nama je ogromna 

mermerna dţamija šaha Fejsala. Moţe 

da primo 100.000 ljudi i najveća je u 

Aziji. To je poklon Saudijske Arabije 

prestonici. Najznamenitija graĊevina 

Islamabada graĊena je od 1974. do 

1984. godine. 

Gotovo milionski Islamamad 

predstavlja idealno mesto za ţivot, ali 

nekako smo ravnodušni lepotom ovog 

preplaniranog grada. Kao spoj 

vizionarskih ideja i graditeljskog 

umeća, previše je idealno urban. 

Ulazeći u 14 kilometara udaljeni 

Ravalpindi shvatili smo da ulazimo u 

drugaĉiji svet. Ne zbog skromnijih 

kuća, mahom nakrivljenih krovova i 

zidova ispranih boja, već zbog 

neopisive guţne na ulicama. Poviše 

kuća preko glavne ulice, crni oblaci 

smoga. Ravalpindi je suprotan 

Islamabadu. Star je, prenaseljen i pun 

zabave. Bazari starog grada nude puno 

robe. To su Saddar bazar, Moti bazar, 

Raja bazar i Kašmiri bazar. Sarafa 

bazar je poznat po kovanom nakitu od 

srebra i zlata i predmetima od bronze i 

bakra. Paţnju plene radnje za prodaju 

nameštaja od oraha i trske, kašmirski 

šalovi i tepisi. Ovo je prosto idealno 

mesto da se ĉovek okuša u umetnosti 

kupovine i proveri sposobnosti 

cenkanja. 

Uprkos rekama automobila, 

obiĉnih konjskih zaprega, moto-

ciklista, malog mehrana (pakistanska 

varijanta suzuki marutija), najnovijih 

Hondinih i Tojotinih modela 

automobila, kućama kojima tek 

obnova prestoji, ne moţe da promakne 

ĉarobna lepota ovog grada – ljudi. Svi 

nam pokazali da im je svaki gost mio 

ma odakle bio. Pa i više od toga, bar 

kad smo mi u pitanju. 

Milivoj Erdeljan 


