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ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

тел/фах: 021/6572-063 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

 

Милорад Обрадовић 

 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, , Љубомир 

Попов, Владимир Банић, Исо 

Планић, Гачуф Валтер 

 

Текстове можете достављати на  

e-mail: omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
03 Потрага за изгубљенин 

планинарима 

Мирољуб Дугал ; 
04 16. успон на Големи Кораб 

Наташа Радовић; 
04 Лесковик и Сокобања 

Зоран Вукманов; 
05 Такмичење, болдеринг 

Енес Сулејмановић; 
06 Не пењу се Кикинђани само на 

лудају 

Аида Скакић; 
07 Шетња око Луношког језера 

Зоран Вукманов; 
08 Успон на Водно, Бистру, 

Галичицу и Бабу 

Валерија Сабатка; 
10 Дурмитор 2007. 

Сандра Лудрован; 
13 Пештер 

Горан Зубић; 
14 У Змајевом завичају 

Нада Топлак; 
16 Нова година 

Милан Глумац; 
18 Едмунд Персивал Хилари 

Миливој Ердељан; 

SAJTOVI: 
PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 

REDOVNA SKUPŠTINA PLANI-

NARSKO-SMUĈARSKOG SAVE-

ZA VOJVODINE ODRŢAĆE SE U 

SUBOTU 15.3.2008. U NOVOM 

SADU SA POĈETKOM U 11 h 
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ПОТРАГА ЗА ИЗГУБЉЕНИМ 

ПЛАНИНАРИМА 

  

Иако висока само 1.178 мета-

ра, планина Троглав, удаљена од 

Краљева двадесетак километара, 

може да буде и те како опасна, 

посебно када су њене падине 

обавиjене маглом. У то се прошлог 

викенда уверила и група од 24 пла-

нинара из новосадског клуба "Же-

лезничар", чиjи je водич био иску-

сни планинар Стеван Мушкиња. 

Група je у рано jyтpo 26. 

октобра кренула према врху 

Троглава, а, према плану, увече je 

требало да се врати у подножjе, у 

Богутовачку Бању. 

Међутим, око 18 h, Драгошу 

Jоловићу, код кога су у бањи 

планинари били смештени, стигао je 

телефонски позив водича Стевана 

Мушкиње: 

"Ми смо се изгубили, нала-

зимо се између два потока, а jeдaн je 

премошћен брвном". И само што je 

Jоловић успео да поручи да се не 

крећу даље док не стигне помоћ, 

Стеванов телефон je остао без 

сигнала. 

Драгош je одмах позвао шу-

мара предузећа "Србиjашуме" Зо-

рана Бањанца, коjи ради на овом 

pejoнy, а онда су заjедно кренули 

употрагу. 

- Већ се увелико смрачило, а 

пала je и магла. Теренским вози-лом 

смо нajnpe стигли до предела 

Исапље, испод планинског врха 

званог Ком. Одатле смо продужи-ли 

пешице за Равне ливаде, онда према 

Борошници. Нигде никога, дозивамо 

из свег гласа, пуцамо из пушке, али 

нема одговора. Кре-ћемо уз Чиђачки 

поток, затим ко-ритом потока 

Meдвeђакa - описуjе нам Jоловић 

прве сате потраге. 

Нешто после поноћи, прид-

ружио им се и мештанин Милан 

Пантовић. Сва троjица су кренули 

поново, што возилима, што пешке 

на друге локациjе. Тек око три сата 

после поноћи, Стеван Мушкиња, 

водич новосадских планинара, 

успева да им jави мобилним теле-

фоном: "Ватра je заложена, плани-

нари су добро". Jоловић, Бањанац и 

Пантовић одлучуjу да се мало 

одморе и затим крећу за Богутовац. 

- Гладни, уморни и мокри, jep 

смо морали неколико пута да газимо 

и реку Лопатницу, око пет изjутра 

стижемо у Богутовац. О свему смо 

обавестили и полициjу и од њe 

затражили помоћ. На срећу, наредни 

дан je освануо без магле. Крећемо 

поново полициjским во-зилима, уз 

завиjање сирена и пов-ремену 

телефонску везу са изгуб-љеним 

планинарима. Тек у попод-невним 

сатима налазимо их на Рав-ним 

ливадама. Какав je то сусрет био! 

Међутим, у групи нема осам 

планинара, коjи су отишли у другом 

правцу - прича нам Jоловић. 

Тако je потрага настављена jош 

око три сата, односно све док 

спасиоци нису добили вест да су и 

преостали планинари стигли у село 

Станчу, у подножjу Троглава. Зах-

ваљуjући пожртвованим трагачима 
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и чињеници да се све срећно 

завршило, планинари из Bojвo-

ђaнcкe равнице памтиће лутање 

Троглавом само као узбудљиву 

авантуру. 

Мирољуб Дугалић  

 

16 USPON NA GOLEM 

KORAB 

 

Grupa od 7 planinara iz Novog 

Sad krenula je na put u petak 

(7.9.2007.godine) oko 13 h da bi im 

se pridruţili planinari iz Beograda. 

Na Popovu Šapku, planinarski dom 

Smreka (1.760 m) stiglo se u  ranim 

jutarnjim satima.  

Kako smo bili smešteni na 

Popovoj Šapki putovalo se od 6 do 9 

ĉasova do planine Korab.  

Na uspon se krenulo oko 10 h da 

bi se izašlo na vrh oko 14 h. Od 

strane organizatora pristup vrhu je 

omogućen do 14.30 h iz razloga što se 

nalazi u graniĉnom podruĉju izmeĊu 

Makedonije i Albanije. Vremenski 

uslovi za šetnju su bili povoljni, 

duvao je planinski vetar a sunce je 

pratilo planinare na putu uspona kroz 

planinsku travu i u poslednjih sat 

vremena uspona po snegu. Planinom 

se kretala kolona planinara, dok su se 

jedni spuštali a drugi su se sa 

poslednjim atomima snage uspinjali 

uz planinu. Zadovolj-stvo se 

oslikavalo na licima onih koji su 

osvojili vrh gde se posle fotogra-

fisanja za uspomenu krenulo ka 

podnoţju planine. Akcija je završena 

do 17.30 h, kada se niz planinu 

spustio i poslednji planinar. 

Po 16. put planinari sa teritorija 

bivših jugoslovenskih republika, iz 

Slovenije, Bosne i Hercegovine, 

Hrvatske, Srbije i Makedonije osvo-

jilo je najviši vrh planine Korab, 

Golem Korab - 2.754 m. Uĉesnici 

uspona od organizatora su  dobili 

Blagodarnicu. 

U nedelju je organizovana šetnja 

od strane vodiĉa, u trajanju od 6 

ĉasova.  Po suncu, kroz maglu i po 

koju kišnu kap osvojen je vrh 

Ceripašina, 2.531 m na planini 

Orlova Kapka. U daljini videli su se 

vrhovi koji su mamili da se posete i 

osvoje. To će ostati ţelja koja će se 

ispuniti neki drugi put dolaskom  u 

prelepe predele Makedonije.  

Nataša Radović 

 

LESKOVIK I SOKOBANJA 

 

U kasnim satima stigli smo u 

Sokobanju gde smo se smestili u 

privatnom smeštaju u centru grada. U 

subotu ujutro nas je ĉekalo putovanje 

preko Aleksinca do sela Lipovac. 

Nakon izvršenih formalnosti oko 

prijava, vreme do poĉetka akcije 

provodimo druţeći se sa planinarima 

iz ostalih društava. Neposredno pre 

polaska na uspon poĉinje kiša, no ona 

nikoga ne spreĉava da krene na stazu 

do vrha Leskovik. Nakon ispenjanih 

prvih stotinjak metara svi koji su 

krenuli na uspon dobijaju nalepnice sa 

logom akcije. Staza do vrha nije 

dugaĉka ali se savladava visinska 

razlika od skoro 800 metara. Ipak i 
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pored povremene kiše i umora gotovo 

niko ne odustaje. Na 1000 metara 

visine sledi drugi poklon za sve koji 

nastavljaju ka vrhu, bedţ i preostalih 

stotinjak metara do vrha su uspešno 

savladani. Na vrhu je upis u knjigu 

posetilaca, udaramo peĉate u naše 

planinarske knjiţice, pravimo zajed-

niĉke fotografije za klupsku arhivu, 

razmenjujemo utiske. Saĉekujemo i 

ostale naše ĉlanove koji su nešto 

sporiji i nakon kraćeg odmora laganim 

koracima vraćamo se ka deĉijem 

odmaralištu. Ĉeka nas neizbeţan 

pasulj, vesela muzika. Oko 17 h orga-

nizator dodeljuje nagrade, medalje za 

najmlaĊe i najstarije uĉesnike, pehar 

za najbrojnije društvo (naravno pehar 

je došao u naše ruke) i zahvalnice za 

društva koja su uĉestvovala na akciji. 

Kiša poĉinje jaĉe da pada i većina 

uĉesnika napušta Lipovac. Vraćamo se 

u Sokobanju gde provodimo veĉe po 

slobodnom izboru, izlasci do centra 

grada, ţurka u sobama, odmor...  

U nedelju organizujemo laganu 

pešaĉku turu do Sokograda. U osam 

sati skoro svi su na zbornom mestu, 

polazimo kroz centar do reke 

Moravice. Stepenicama se penjemo do 

hotela odatle nastavljamo uz reku do 

izletišta Lepterija. Do Sokograda nam 

treba još pola sata lagane šetnje 

kanjonom Moravice. Svi smo oĉarani 

lepotom iako nam vremenski uslovi 

nisu najidealniji. Penjemo se na zidine 

Sokograda, paţljivo, stene su vlaţne 

od kiše koja je padala prethodnih 

dana. Vraćamo se do Lepterije, 

pravimo predah za kafu i osveţenje, 

nakon toga se vraćamo do Sokobanje 

na ruĉak. Posle pakovanja stvari 

autobusom odlazimo do bolnice za 

plućne bolesti odakle se spuštamo do 

vodopada Ripaljka. Na našu veliku 

ţalost vode nema pa u šali dajemo 

novo ime suvopad Ripaljka. Za 

uspomenu fotografišemo se ispod 

stena vodopada i vraćamo se do 

autobusa. Kiša ponovo poĉinje jaĉe da 

pada, preostaje nam samo da se 

oprostimo do Sokobanje i krenemo 

nazad za Suboticu.  

Zoran Vukmanov 

 

TAKMIČENJE, BOLDERING, 

1.12.2007. 

 

Srpska liga u bolderingu za juniore  

Jesenja sezona  

Politehniĉka škola Subotica  

Organizator: PK Spartak Subotica  

Ukupno uĉesnika : 37 iz šest klubova  

Plasman:  

Juniorke C (94. i mlaĊi)  

1. Bojana Popović Beograd Beograd  

2. Vanja Mijatović Beograd Beograd  

3. Ana Đokić Black Rock Beograd  

 

Juniori C (94. i mlaĊi)  

1. Boris Radak Pentrax Kikinda  

2. Aleksandar Zafirov Black Rock 

Beograd  

3. Jovan Koso Pentrax Kikinda  

 

Juniorke B (1992-93.)  

1. Antonina Brdarić Pentrax Kikinda  

2. Katarina Manoski Pentrax Kikinda  

 

Juniori B (1992.-93.)  

1. Trećakov Strahinja Pentrax Kikinda  
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2. Aleksandar Vlaškalić Pentrax 

Kikinda  

3. Dino Pot Pauk Subotica  

 

Juniorke A (1990-91.)  

1. Marijana Šarĉević Spartak Subotica  

 

Juniori A (1990-91.)  

1. Luka Perunović Beograd Beograd  

2. Mišel Kanzel Spartak Subotica  

3. Aleksandar Gavranĉić Pentrax 

Kikinda  

 

Juniori (1988-89.)  

1. Milan Tomić Spartak Subotica  

2. Nebojša Jurĉić Spartak Subotica  

 

Za takmiĉenje je postavljeno šest 

boldera. Svaka kategorija je imala dva 

kruga takmiĉenja na ĉetiri boldera. 

Enes Sulejmanović 

 

NE PENTRAJU SE KIKINĐANI 

SAMO NA LUDAJU 

 

U nedelju je porodiĉna kuća 

KikinĊanina Laze Radivojca bila 

sedište i središte penjaĉkog nad-

metanja. Tridesetak penjaĉa iz ĉetiri 

kluba, svako u svojoj kategoriji, 

trudilo se da postigne što bolje 

rezultate i osvoji što više bodova za 

konaĉni plasman pred poslednje 

takmiĉenje zakazano za naredni 

vikend u Beogradu. 

- Najbrojniji su domaćini, ĉla-

novi Penjaĉkog kluba „PENTRAX“, 

imamo goste iz subotiĉkog 

Planinarskog kluba „Spartak“ i 

beogradskih penjaĉkih klubova 

„Gekon“ i „Black Rock“. Jeste da je 

tesno, ali vidim da deca uţivaju! – 

izgovorio je Laza dok je ţurio da sa 

starijim penjaĉima i kolegama – 

trenerima postavi smeri za prvi krug. 

Ono „ţurio“ treba shvatiti 

uslovno, jer ţurba je praktiĉno 

nemoguća u dve sobe od kojih je svaka 

velika otprilike tri sa tri. Dobro, 

moţda metar duţa i šira, ali su obe 

prekrivene bolderima od poda do 

plafona, a pogled uvis otkriva hvatišta 

i na plafonu.  

- Klub je osnovan 1. decembra 

2004. godine i trenutno ima dva-de-

setak aktivnih penjaĉa koji treniraju 

dva puta dnevno. Odrţava se i treći 

trening za rekreativce! Boldere sam 

postavljao poslednje dve godine. Klub 

je u jednom trenutku ostao bez 

veštaĉke stene, ovi mališani su me 

stalno zapitkivali kada ćemo opet da 

penjemo i ja rešio da uradim ovako, da 

imamo di da se pentramo! – našalio se 

Laza, trener i predsednik Penjaĉkog 

kluba „PENTRAX“, ujedno i 

predsednik Sekcije za sportsko 

penjanje Planinarsko smuĉarskog 

saveza Vojvodine. 

 

PARĈE PLANINE TAMO GDE JE 

NEMA 

 

Veštaĉke stene u Vojvodini nikle 

su iz potrebe ravniĉarskih penjaĉa i 

alpinista za veţbalištem nadohvat ruke 

u svim vremenskim uslovima tokom 

cele godine. Sredstvima PSSV i 

angaţovanjem ĉlanova Sekcije za 

alpinizam, izgraĊene su veštaĉke stene 

u Subotici, Baĉkoj Topoli, Kikindi i na 
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Popovici, u ĉijoj je neposrednoj blizini 

ureĊeno i prirodno penjalište na 

Orlovom bojištu. Subotiĉani imaju 

više veštaĉkih stena i boldera i 

trenutno najbolje uslove za treninge i 

odrţavanje takmiĉenja. 

- Stene i bolderi su nam u sali 

Politehniĉke škole i sporstkoj hali u 

Harambašićevoj ulici, u okviru 

Planinarskog kluba osnovali smo 

Sportsko penjaĉku sekciju, a na 

poslednjoj sednici Upravnog odbora 

PSSV i zvaniĉno je razdvojeno 

sportsko penjanje od alpinizma 

formiranjem Sekcije za sportsko 

penjanje. Lep je ovo sport, ali skup. 

Kontrukcija veštaĉke stene mora biti 

kvalitetna, hvatišta se nabavljaju u 

inostranstvu, penjaĉima treba 

obezbediti patike penjaĉice, pojaseve, 

uţad, karabinere... I sve to se 

zanemari kada se sagleda konaĉan 

rezultat. Imamo kontinuiran trening u 

gradu u kome ţivimo, ne moramo 

putovati do prirodnih penjališta, a na 

takmiĉenjima postiţemo odliĉne 

rezultate – saopštio je Iso Planić, 

predsednik PK „Spartak“ i komisije za 

alpinizam PSSV. 

 

SIGURNO I BEZ OSIGURANJA 

 

Na jesenas odrţanom Bal-

kanskom prvenstvu u sportskom 

penjanju za pionire i juniore u 

Karatašu KikinĊani i Subotiĉani 

osvojili su brojne medalje. Lazini 

penjaĉi su se vratili kućama sa dve 

zlatne, pet srebrnih i dve bronzane 

medalje, a Spartakovac Milan Tomić 

sa titulom prvaka Srbije u kategoriji 

juniora 1988/89 godište.  

Nedeljno takmiĉenje Sparta-

kovci su završili sa 4 zlatne, dve sreb-

rne i dve bronzane medalje. KikinĊa-

nima je zapalo nešto malo više, 4 

zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane, a ĉet-

voro „zlatnih“ kikindskih mališana, 

Jovan Koso, Martina Radak, Boris 

Radak i Andrea Kovaĉev, imaće 

prilike da potvrde uspeh na narednom 

takmiĉenju. 

I još samo ovo: boldering je 

disciplina u kojoj se takmiĉari ne 

osiguravaju. Kada stignu do 

poslednjeg, ili najvišeg, ili najdaljeg 

hvatišta, penjaĉi jednostavno bubnu na 

strunjaĉe. 

Kanda je to – to! 

Aida Skakić 

 

ŠETNJA OKO LUDOŠKOG 

JEZERA     

 

Šinobusom u 8.47 h sa ţelez-

niĉke stanice u Subotici je pošlo tri-

desetak ljubitelja prirode na put do 

Hajdukova odakle je po planu poĉi-

njala ovonedeljna šetnja oko Ludoškog 

jezera. Na stanici na Paliću se grupi 

pridruţilo još dvadesetak planinara. 

Na Hajdukovo smo stigli nešto posle 9 

h. Duga kolona na ĉelu sa Milanom je 

laganim koracima krenula prema 

jezeru. Sitne kišne kapi su pretile da 

pokvare uţivanje u šetnji ali na svu 

sreću kiša je bila kratkog daha. Nakon 

dvadesetak minuta hoda prošli smo 

kroz centar Hajdukova i krenuli 

obalom jezera prema Sunjog ĉardi do 

koje smo stigli posle nešto više od pola 
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sata.  

Kraće zadrţavanje, nekoliko 

fotografija i nastavak šetnje sada već 

po toplom, sunĉanom danu. Od 

Sunjog ĉarde nastavljamo izmeðu 

brojnih voćnjaka do izlaska na asfaltni 

put koji vodi za selo Nosa. Njime 

nastavljamo kroz selo, skrećemo na 

put kojim kroz vinograde stiţemo do 

vinskog podruma Varkulja Lasla. 

Sledi neizbeţna degustacija vina ovog 

proizvoðaĉa. Planiranih pola sata 

zadrţavanja je brzo prošlo i 

nastavljamo dalje kroz vinograde i 

njive do Rokinog salaša. Tamo nas 

saĉekuje domaćin gospodin Hulo 

Ištvan. Uţivajući smo saslušali priĉu o 

istoriji Ludoša, razledali salaš koji i 

danas ima autentiĉan izgled kao pre 

više od 200 godina. Nastavak šetnje je 

stazom pored Ţute obale. Za nešto više 

od sat vremena od Rokinog salaša, već 

pomalo ogladneli konaĉno smo došli 

do zgrade osnovne škole na Šupljaku 

gde nas je saĉekao pasulj koga je 

skuvao Feliks. Vrlo brzo smo slistili 

ceo kazan pasulja, popili po neko 

osveţavajuće piće i oko pola tri pošli 

ka Paliću gde smo stigli (veći deo 

grupe) taĉno u 15.40 h kada je polazio 

autobus za Suboticu. Oni malo sporiji, 

koji nisu stigli na taj autobus su za 

Suboticu pošli sledećim, a bilo je i 

hrabrih i izdrţljivih šetaĉa koji su se 

već po tradiciji do Subotice vratili 

peške.  

Šetnja od Hajdukova preko Sunjog 

ĉarde, Rokinog salaša, Šupljaka do 

Palića je bila duga oko 17 km i stazu 

je prešlo 48 planinara i ljubitelja 

prirode, graðana Subotice. Osim 

šetaĉa uspehu akcije su doprinos dala 

još 3 ĉlana, koji su pripremili ruĉak i 

osveţavajuća pića u zgradi osnovne 

škole na Šupljaku. 

Zoran Vukmanov 

 

УСПОНИ НА ВОДНО, 

БИСТРУ, ГАЛИЧИЦУ И БАБУ 

 

 25. август (субота) 

У Скопље смо стигли у 5:55 h, 

где су нас дочекали наши водичи 

Мица Шалевска и Александар 

Медарски (које смо пробудили још у 

4 h када смо били на граничном 

прелази Пелинце, јер смо се дого-

ворили да се чујемо чим стигнемо на 

границу.) Одмах смо кренули на 

Водно, до дома планинарског 

друштва "Работнички-Китка". До-

маћини су нас послужили пецивом, 

сиром, кафом, чајем у својим 

скромним просторијама. У 8:20 h 

сви смо кренули ка врху Крстовар 

1069 м и стигли у 11 h. После паузе 

у дому Пл.друштва "Бистра" 

крећемо назад до дома "Работ-

нички-Китка", одакле смо, у 13:30 h, 

кренули у разгледање Скопља. Прво 

смоопосетили цркву св. 

Пантелејмона, па цркву у којој се 

крунисао цар Душан, у којој се 

налазе мошти Гоце Делчева. Црква 

је била затворена али смо кроз неки 

отвор успели да видимо део старе 

цркве, скоро закопане у земљу и 

гробницу. Иако је температура у 

граду целог  дана била око 40-45ºС, 

обишли смо и чувену скопску 

тврђаву.  
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Из Скопља смо кренули према 

језеру Матка где је реке Треска 

заустављена браном хидроелектране 

Матка. На много пријатнијих 25ºС 

попели смо се до горњег дела 

хидроелектране, до језера, 

разгледали околину и одмарали се у 

Пл.дому "Матка". Пут смо 

наставили до пл. дома у Тајмишту 

на 900 м где нас је дочекао Стевче 

Чубриновски, до-мар и водич. 

Сместили смо се у че-тири 

шестокреветне собе и психич-ки 

припремали за сутрашњи успон на 

Сандакташ и десеточасовно 

пешачење. 

 26. август (недеља)  

У 6:30 h, са водичем Стев-

четом, група од осам планинара 

креће на Сандакташ 1983 м 

освежавајући се успут на неколико 

извора питке воде. Са врха се пружа 

прелеп поглед на Мавровско језеро а 

у повратку се група осве-жавала 

купинама. Остали су време провели 

у шетњи до села и околи-ни. 

Остатак дана смо се дружили са 

гостима из другог објекта, уз свирку 

и песму Стевчета као буб-њара и 

мештанина који је донео хармонику. 

Мица и Александар који су се нешто 

касније вратили са успона на 

Сандакташ, прип-ремили су нам 

укусну чорбу од печурака, коју су 

набрали успут (буковаче и 

сунчанице). На столу се нашла и 

хладна лубеница а добро 

расположење је потрајало до касно у 

ноћ. 

 27. август (понедељак) 

После још једног ноћења на 

Тајмишту, крећемо ка Мавровском 

језеру -  акумулацији реке Радике, па 

кањоном Радике стижемо до ма-

настире Св.Јована  Бигорског. Пос-

ле разгледања и краће паузе, нас-

тављамо пут до женског манастира 

св.Георгије. Прошли смо кроз 

Дебар, поред Дебарског језера и ХЕ 

Шпиље која се пуни водом из реке 

Црни Дрим, као и језеро 

Глобочница. У 12:35 стижемо у 

Стругу, месту на Охридском језеру 

где је предвиђен одмор и купање. У 

18 h. Смо кренули према селу 

Калиште где смо обишли Калиште, 

манастирски комплекс са пећинс-

ком црквом посвећеној св. Богоро-

дици, конацима старијег и новијег 

датума  као и цркву св. Петра и 

Павла са извором свете воде.  

 28. август (уторак) 

Цео дан је предвиђен за раз-

гледање Охрида. Посетили смо 

Самоилову тврђаву, ранохришћан-

ску базилику која се налази на 

Плаошнику, античко позориште, 

обновљену цркву св. Климента и св. 

Пантелејмона. Затим смо отишли до 

цркве св. Јована Канеа у старом 

граду, на самој обали Охридског 

језера. Једна група је наставила пут 

живописним уличицама старог 

града а друга је одлучила да чамцем 

настави пут до споменика св. 

Климент Охридски. У 14 h крећемо 

ка Струги где је опет предвиђено 

купање и одмор. 

 29. август (среда) 

Прво стижемо до изворишта 

Црног Дрима - извора св. Наум, 

односно, језера дужине 700 м, ши-
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рине 250 м, дубине 3,5 м, капа-

цитета 6,5 -10 м3/сец и тем-

пературом воде од 10-12ºС. Затим 

идемо до манастира Свети Наум, а 

одмах настављамо пут према 

превоју Липова Ливада, са којег нас 

тринаест, у 11:30, креће ка врху 

Магаро 2253 м. Две плани-нарке нас 

напуштају на 1700 м, а ту је и крај 

пута кроз шуму. Остали су уз помоћ 

Александра изашли на врх. Сви смо 

поново на окупу у 17 h и 

настављамо пут према Преспанском 

језеру. Планирано задржавање и 

купање је изостало јер смо журили 

да наше водиче Мицу и Сандра 

одвеземо до Битоле, како би они, 

због својих  обавеза, наставили пут 

до Скопља. Жао нам је што нас 

напуштају, али нас у Битољу 

дочекају нови водичи – Никола 

Христовски, Петар и Златко, 

председник пл.друштва "Пелистер". 

Одмах смо се договорили за 

сутрашњи полазак. Они предлажу да 

кренемо у 4:30,  а ми, мало 

зачуђени, предлажемо полазак 

између седам и осам часова. 

Ценкање се завршило на 06:00, с 

тим да нам комби скрати пут за 5-6 

км. У граду смо се задржали сат 

времена а затим отишли до дечјег 

одмаралишта "Пелистер", на 1210 м. 

30. август (четвртак) 

Комби креће у 6 h и вози нас до 

1500 м/нв, а успон осморо 

планинара на планину Баба, са 

водичем Петром, почиње у 06:30. 

Умереним темпом, са доста краћих 

паузи и доста серпентина, око 10:30 

стижемо на врх Пелистер 2601 м, 

сада Димев врв (Димов врх). На 

предлог водича враћамо се другим 

путем, тзв. каменим рекама које се 

састоје од мањих и већих громада 

камења. Серпентине од уситњеног 

камења једним делом је направила 

војска и тиме олакшала успон и 

силазак са планине. Дужу паузу 

правимо крај извора, на месту које 

се зове "болница". Од ситног и 

закржљале клеке и боровница, 

вегетација се претвара у све веће 

жбунове и најзад се налазимо у 

шуми пуној малина и купина. У 

16:30 смо на месту одакле смо 

кренули, али сад нас комби не чека, 

па настављамо пут према дому 

"Копанки" на 1610 м/нв. Ту су и 

остали чланови наше мале 

експедиције, са којима размењујемо 

утиске са успона и поредимо их са 

претходним даном.  

31. август (петак) 

Из дечјег одмаралишта 

крећемо у 8 h до археолошког 

налазишта Хераклеа – Линкестид-

ска (област) где се задржавамо сат 

времена и још сат проводимо у Би-

тољу како би потрошили преостале 

денаре. У 10 h крећемо кући.. 

  

Валерија Сабадка   

 

ДНЕВНИК УЧЕСНИКА 

АКЦИЈЕ "ДУРМИТОР 2007" 

 

17. август, (петак)  

Мала али одабрана екипа од 

шест чланова упутила се ка 

Дурмитору. На  аутобуској станици у 
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Жабљаку чекао их је водич, одакле 

су комбијем кренули ка Питоминама 

и кући Сузане и Горана Шибалића, 

где ће бити смештени наредних 

недељу дана. После смешаја по 

собама и вечере крећемо у шетњу до 

Жабљака. 

18. август (субота) 

Освануо је облачан и хладан 

дан. Павлов термометар измерио је 

температуру од 0°С. Око 8:30 

крећемо преко Босаче и Јаблан 

језера на Црвену греду (2164 м) на 

чији врх свих осморо излазимо око 

поднева. С обзиром на лоше време 

видик није баш најбољи али сви се 

надамо да ћемо сутра имати много 

више среће са временом. Одмарамо 

се пола сата и затим враћамо истим 

путем с тим да се на језеру 

задржавамо 20 минута. На 

Питомине стижемо у 16:10 h. 

19. август (недеља - Преображење) 

Дан је прелеп. Почевши од 

самог јутра. Сви се буде рано и 

одушевљавају прелепим јутром. 

Виде се скоро сви врхови, небо је 

плаво без и једног облака а 

температура на Павловом 

термометру - опет 0°С!!. После 

доручка, тачно у 8, крећемо ка 

Савином куку. Пут нас води преко 

Црног језера извора Точак до Миоч 

пољане, подножја Савиног кука. 

Крећемо пешке до друге станице 

жичаре уз заустављење на првој 

станици и у малињаку. Када смо 

стигли до друге станице прорадила 

је и жичара која води ка Савиној 

води тако да смо то искористили и 

скратили најтежи део пута који води 

преко сипара.На Савини воду 

стижемо око 11:30. На врх излази 

нас деветоро (придружио нам се и 

наш члан Далибор који је био 

смештен са групом Стеве Илеша на 

Босачи) и тачно у подне уживамо у 

пре-лепом видику. Са леве стране 

нам је Шљеме, испред нас Међед а 

дес-но, у долини, Црно језеро и 

Жаб-љак. Приликом спуштања до 

Сави-не воде срећемо планинаре из 

сара-јевског "Жељезничара", чији 

смо гости Вуки и ја били прошле 

годи-не на Слету железничких 

плани-нарских друштава бивше 

Југосла-вије. Заједно се спуштамо до 

Миоч пољане, одакле Павле и 

Мирослав преузимају вођство групе 

а ја оста-јем са Сарајлијама у 

оближњем ка-фићу. Присећамо се 

прошлогодиш-њег сусрета и 

заказујемо нови, ако не на Корабу, 

онда код њих на Бјелашници. Не 

задржавамо се дуго јер они журе за 

Сарајево па онда на Триглав, Кораб 

... 

Друштво предвођено Павлом и 

Мирославом свраћа на Црно језеро, 

тако да ја пре њих стижем на 

Питомине. 

20. август (понедељак) 

Као и обично крећемо у 8 h, 

овај пут ка Леденој пећини. 

Претходно вече се договарамо са 

Стевом да удружимо групе, тако да 

креће нас седам и њих шесторо. 

Налазимо се код Јакшића млина и 

преко Локвица стижемо до Ледене 

пећине у 13:30. На путу од Локвица 

ка Леденој пећини стиже нас још 

један наш члан који је одлучио да 
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нам се придружи (Вељко) тако да 

нас је сада 14. По доласку пред 

пећину облачимо топлију гардеробу, 

Вељко и ја укопавамо цепин, 

везујемо уже и полако се један по 

један спуштамо у пећину. Павле 

мери температуру и она износи 3°С. 

У пећини се задржавамо 45 минута 

а затим после краћег одмора 

крећемо нас осморо на Облу главу 

(2303 м). Враћамо се подељени у 

две групе, једну коју је водио Павле 

и другу где смо водичи били Стева и 

ја. На Питомине стижемо око 19 h. 

21. агуст (уторак) 

Још један облачан дан али што 

је најважније без кише. Данас нам је 

у плану највиши врх, Боботов кук 

(2523 м). Устајемо у шест. Наша 

вредна домаћица Сузана устала је у 

четири и испекла гибаницу за 

доручак. Стиже и Гале тако да у 

6:50 h нас десет праћено Бојаном, 

Гораном и незаобилазним Белим 

крећемо пут Седла. На Седло 

стижемо у 7:20 h и преко Сурутке 

долазимо до Зеленог вира (језера на 

највишој висини). С обзиром на то 

да је зима била скоро без снега и да 

месец и по дана није било кише у 

Зеленом виру нема воде. Крећемо на 

успон шибани јаким ветром и 

праћени сивим облацима. У 10 h 

стижемо на Велику превију, 

остављамо вишак ствари и крећемо 

ка врху. У 10:47 h сви излазимо на 

врх, сликамо се, отискујемо печат и 

уписујемо у књигу. Спуштамо се на 

Велику превију, правимо паузу за 

ручак а затим нас десет одлази на 

Лучин врх (2351 мнв). У плану су 

били и Шарени пасови али како се 

време све више погоршавало 

оставили смо то за неки други  пут. 

Спуштамо се преко Млијечног и 

Урденог дола на Шарбан где нас 

чека Гале и у 14:15 долазимо назад 

на Питомине. 

22. август (среда) 

Данас смо требали да идемо на 

рафтинг али пошто нас нема 

довољно одлучујемо се за успон на 

Минин богаз (2387 м). По старом 

добром обичају крећемо у 8 h овај 

пут нас седморо, преко Јакшића 

млина и Локвица до Сагорелих 

плоча (2037м). Од Сагорелих плоча 

до Мининог богаза стижемо за сат и 

двадесет минута. Са малом тугом 

гледамо у Боботов кук и жалимо 

што данас нисмо ишли тамо јер је 

време одлично за 

фотографисање,али шта је ту је.  

Поглед је овај пут фантастичан и 

можда и најлепши да сада. Боботов 

кук нам је на дохват руке, виде се и 

Шарени пасови, Обла глава, Чворов 

богаз, Шљеме, Бандијерна, Савин 

кук . . . На Питомине се враћамо око 

17:50 h. 

23. август (четвртак) 

Последња тура по Дурмитору 

ове године. Креће нас само петоро. 

Остали остају на Змињем језеру да 

уживају а после ће на Црно.За задњу 

туру одабрали смо најудаљенију али 

по многима и најлепшу, Планиницу. 

Крећемо у 8 h преко Црапуљ пољане 

и Доње Алишнице на Планиницу 

(2330м). Ја одустајем у Црапуљ 

пољани а четворочлана екипа 

предвођена Павлом стиже на врх 
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око 12 h. Температура је највиша до 

сада и износи 35°С. У повратку 

свраћамо на Змиње језеро а Павле и 

Горан су искористили прилику и 

окупали се и у овом језеру. У 

вечерњим сати приредили смо 

другарско вече. Угостили смо 

Далибора и Војислава. Ми смо били 

задужени за храну, они за пиће, а 

Сузана нам је направила колач. 

Дружење је потрајало до касно у 

ноћ. 

24. август (петак) 

После доручка, пакују се 

ствари,спремају собе и после зајед-

ничког сликања са домаћинима 

крећемо ка Жабљаку. 

Шта рећи на крају? Хвала свим 

учесницима, били су сјајни. Посебно 

хвала Павлу који ми је био од 

велике помоћи при вођењу групе. 

Сандра Лудрован 

 

ПЕШТЕР 

 

Многи су Пештер називали 

српским Тибетом због оштре климе, 

релативно високе надморске висине 

и значајних светиња које се налазе у 

његовој непосредној околини. 

Налази се на југу Старог Вла-

ха, оивичен рекама Ибром и Ли-

мом. Име је добио по многоб-ројним 

пећинама (пештерима). Прекривен 

је непрегледним пашњацима које 

само повремено "прошара" понеки 

шумарак, збијено село или њива 

планинског жита. Од давнина су 

људи са Пештера познати овчари, 

добри трговци а својевремено и 

познати кријумчари. Одувек су 

живели оскудно, на граници два 

света у непосредној близини важних 

путева. Можда се зато при првом 

сусрету са овим људима осети доза 

неповерења и кратко процењи-вање. 

Срећом, то траје кратко и после пар 

речи домаћини показују сву своју 

гостољубивост, својствену 

планинским људима. 

На североисточном делу 

Пештера се налази 1351 метар висок 

врх Тројан са остацима града који је 

замро током 6. века. На простору 

Пештерског поља је својевремено 

било језеро које је временом отекло. 

По легендама је у језеру живела 

аждаја коју је убио Свети Ђорђе. 

Аждаја је била троглава па се њен 

самртни ропац развукао Оод града 

Тројана до извора Рашке где се 

данас налази манастир Сопоћани. 

Тако је настала прича да се аждаја 

браћакнула код села Браћак а 

опружила се код села Пружањ. 

Репом је окрњила шуму у Крњој 

Јели а од њеног лета се занинала 

цела планина Нинаја. Код Живалића 

је још била жива, код Вучинића се 

вукла да би јој код Точилова 

највише крви истекло а у Коштаном 

пољу су јој остале кости. Мештани 

су у Чукотама нашли њену прву 

главу па су је чукали моткама. Друга 

обаљена глава је нађена код баљена 

а њен реп, сличан гујином су 

пронашли Гујићи. Легенду су многи 

заборавили, неки је никад нису ни 

чули али топоними су остали. Пре 

сукоба са аждајом је Свети Ђорђе 

ударио мачем у камен и из њега је 
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потекла хладна планинска вода. На 

извору Ђурђевице, која и данас ту 

тече, су и Срби и Муслимани за 

Ђурђевдан приносили жртву (овна) 

Светом Ђорђу. Крв би потекла у 

реку а злосрећни ован би завршио 

на ражњу на општу радост 

присутног света. 

Пештерска висораван је крашка 

висораван надморске висине од 

1100-1250 м. Богата је суватима за 

испашу оваца а сам крај је познат по 

производима који долазе од 

пештерско-сјеничких оваца, попут 

пештерког сира, кајмака, млека, 

вуне, меса. Пештерско поље се 

налази на надморској висини од 

1150 м/нм, површине 63 квадратна 

километра. Пештерска висораван 

садржи многе понорнице од којих је 

највећа Боровштица. Становништво 

чине Бошњаци, Срби, а има и нешто 

Албанаца на крајњем истоку 

области. Погодна је за планинарске 

туре. 

 

Горан Зубић  

 

У ЗМАЈЕВОМ ЗАВИЧАЈУ 

 

У Сремској Каменици се све 

врти око чика Јове Змаја. У центру 

је раскрсница са његовим споме-

ником, рад Сретена Стојадиновића, 

а ту је у непосредној близини и кућа 

у којој је становао. Данас се у њој 

налази музеј чувеног дечијег 

песника, где друго него у Улуци 

Јована Јовановића Змаја број 1. 

Недалеко од одатле, и почива ... 

Али, обиђимо још који круг око 

трга. Дијагонално од музеја је црква 

Светога крижа коју је у 19. веку 

обновио и проширио гроф Мартон 

Марцибањи. Од једног другог 

грофа, Гвида Карачоњија, добила је 

оргуље које нисмо успели да видимо 

јер су врата била затворена. Зато 

нам и није преостало друго него да 

направимо још један мали заокрет. 

И пред нама се указало Дечје село, 

односно како се званично зове 

Хуманитарно-социјална установа 

"др Милорад Павловић". У њему 

још од 1975. године живе деца без 

родитељског старања у 13 прелепо 

уређених кућица, окружених још 

лепшим парком. Осим по овом селу, 

Сремска Каменица је позната и по 

средњој школи унутрашњих 

послова, која је основана 1067. 

године и која сваке године уписује 

400 будућих полицајаца. Зграда је 

зидана од 1852 до 1856. као 

кадетска школа, а за време 

Краљевине Југославије је била 

Жандармеријска школа. 

Из буквално два корака од 

Дечијег села је, како га мештани од 

миља зову, каменички дворац који је 

грађен у етапама крајем 18. и 

поћетком 19 века, на коме изнад 

улаза пише да га је саградила 

племићка породица Марцибањи де 

Пухо. Дворац  је заправо почео да 

гради гроф Ливијус Марцибањи, а 

данашњи изглед му је дао његов зет 

Гвидо Карачоњи. Гроф Карачоњи је 

уз помоћ стручњака околину дворца 

уредио по угледу на енглеске 

паркове. Тако је настао парк с 
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ретким врстама дрвећа, изграђено је 

вештачко језеро и постављене су 

камене скулптуре. Хедна од њих, 

такотвана "Пет глава", налази се на 

брдашцу које је гроф естета назвао 

"Брежуљак љубави". Нажалост, парк 

је данас запуштен, али то није и 

случај са зградом дворца, 

спомеником културе, у којој је 

факултет за европске правно-

политичке студије. Додуше, њен 

добар изглед нарушавају графити. 

Враћајући се ка Змајевом тргу 

и силазећи улицом десно, стигли 

смо до православне цркве. Црква је 

подигнута између 1737. и 1758. у 

моравском стилу, а заштићена је као 

споменик културе заједно с иконом 

Светог арханђела Михаила. У њој се 

од 2002. налази и део моштију свете 

Петке. 

Уместо да кренемо даље низ 

улицу, одлучили смо да "пешачки 

круг" вратимо много година уназад, 

у историју. Управо она је забеле-

жила да су овим крајем готово два 

века владали Илири, па после њих 

Келти, затим Римљани који су на 

десној обали подизали војне логоре 

да би заштитили северне границе 

империје од упада варвара који су 

надирали из мочварног и ритова.  

Ипак, први сигурнији податак о 

Каменици, као насељу, потиче с 

почетка 13. века. Она се тада у 

даровници угарског краља Беле IV 

називала "Villa Kamanch". Том 

даровницом се Сремска Каменица 

као посед дарује манастиру Укурду, 

који се тада називао Белафонс, а 

данас Петроварадин. 

Име Сремска Каменица је 

свакако словенског порекла, јер се и 

код њеног назива "Villa Kamanch" 

назире корен словенске речи камен, 

па се претпоставља да је име добила 

по камену којег овде има јужно од 

ње. 

Од 14. па све до почетка 16. 

века, Сремска Каменица се прочула 

као подунавска варошица у којој су 

цветали занати, трговина и култура. 

Најтеже дане у својој историји 

Сремска Каменица је преживела за 

време турског освајања. Први пут су 

је Турци разорили 1520. године кад 

и многа друга сремска места, а шест 

година касније, после пада 

"неосвојивог" Петроварадина, 

поново је страдала. 

После турске најезде Сремска 

Каменица је опустела. На месту 

богате и познате варошице лежале 

су рушевине и паљевине. 

Године 1702. аустријске влас-

ти преузимају Каменицу од Тура-ка, 

називају је Камениц, а 1728. године 

она постаје власништво генерала 

барона Ифелина. Тачно на прелазу 

између два века поново је 

променила власника и постала посед 

грофа Марцибањија, а потом и 

његовог зета Карачоњија. 

Каменица се у том периоду 

брзо развијала и већ 1886. године је 

постала општина у саставу иришког 

среза и то остала све до 1941. 

године, да би 1955. била припојена, 

на само две године општини 

Петроварадин, после чега је ушла у 

састав новосадске. 

После овог кратког излета у 
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историју вратили смо се у садаш-

њост и прошетали оближњим 

излетиштима: Поповицом, Глави-

цом, Андревљем Иришким венцем, 

Змејевцем, Стражиловом, Ковиљ-

ско-петроварадинским ритом... 

Утисак је више него добар, можда и 

због прелепог дана и сунцем 

обасјаних предела и зеленила. Иако 

мало место, с исто тако ма-лим 

централним тргом, она има своја 

"предграђа": Доњу и Горњу 

Каменицу, насеље Боцке и Татар-

ско брдо, Чардак и Староиришки 

шут у којима живи преко 11.000 

становника (по последњем попису из 

2002. године – 11.140.) 

Шетња кроз Каменицу не би 

била потпуна да нисмо посетили и 

надалеко чувен Институт за 

кардиоваскуларне болести Војво-

дине, који је од центра Новог Сада 

удаљен пет километара. Зграда 

Института, који је основан 

16.11.1977. године, окружена је 

парком који је због своје лепоте и 

вредности под заштитом државе. 

Ово је прилика да подсетимо да је 

модерна медицина стигла у 

каменички крај захваљујући школ-

ској лекарки др Кетрин Макфејл, а 

да је локација на брду чардак 

изабрана пре свега због климат-ских 

погодности. 

Враћајући се у центар варо-

шице, крижни ток раскрснице нас је 

опет довео на поћетак нашег 

разгледања – Змајев музеј, симбол 

Сремске Каменице и кућу у којој је 

велики песник (1833-1904) прожи-

вео последње године живота. Му-зеј 

је основан 1933. године, по-водом 

стоте годишњице песни-ковог 

рођења. 

Није згорег ни да се присетимо: 

Змајев отац Павле је био и 

градоначелник Новог Сада. Змај се 

оженио Ружом Личанин (коју је, 

заједно са петоро деце изгубио за 

само 10 година). Чија Јова је живео 

и радио у разним градовима, али се 

три пута враћао у Каменицу и ту и 

умро – у 4,30, како подсећа зидни 

сат чије казаљке показују време 

смрти. 

У музеју смо се дуже задржали 

да бисмо видели на шта су то 

Каменчани тако поносни. С правом, 

Змајев дом је кућа једноставне 

архитектуре, панон-ског сеоског 

типа. Двориште је као некад 

поплочано ломљеним каме-ном, а у 

њему су још три помоћне просторије 

и подрум. Парк у дворишту музеја 

украшен је бистом песника коју је 

урадио Иван Мештровић. Како су 

ратна збивања од 1941. прилично 

оштетила Змајев музеј и споменик, 

он је 1953. био реконструисан, на 

50. годишњицу од песникове смрти. 

Потпуна реконструкција је завршена 

1957. године кад је музеј поново 

отворен за публику, али и 

прихваћена идеја о фестивалу дечје 

поезије с именом "Змајеве дечје 

игре". И још један доказ да је Змај 

симбол ове вароши: и тамошња 

основна школа од 1951. године носи 

песниково име. 

 

Нада Топлак 
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NOVA GODINA 

 

Planinari panĉevaĉkog "Jelen-

ka" doĉekali su Novu 2008. godinu u 

Deliblatskoj pešĉari, Specijalnom 

rezervatu prirode za koji su vezani i 

dušom i srcem.  

Poloţaj Panĉeva, odnosno blizina 

Deliblatske pešĉare, prirodni su i 

logiĉan razlog vezanosti planinara i 

ostalih ljubitelja prirode za ovu 

destinaciju.  

Planine nisu lako dostupne, 

nekad je i finansijski razlog prisutan, 

a potreba za boravkom u prirodi je 

neodoljiva. Priroda je, meĊutim, u 

Deliblatskoj pešĉari zaista izdašna.  

Pešĉaru posećujemo relativno 

ĉesto. Ovoga puta odluĉili smo se da 

prvi put i Novu godinu doĉekamo u 

njoj. Za lokaciju je izabran Ĉardak. 

Nastao kao naselje za omladinsku 

radnu brigadu, kasnije je prerastao u 

odmaralište za decu, a još kasnije 

postao izbegliĉko naselje. Izbeglice su 

još uvek u njemu, ali su neki paviljoni 

renovirani, pa je ponovo moguć 

boravak zainteresovanih turista, 

planinara, sportista... Veliki šumski 

poţar 1996. godine uništio je velike 

komplekse ĉetinara kojih je na 

Ĉardaku bilo izuzetno mnogo, a sada 

se priroda postepeno i sporo oporavlja 

od ove katastrofe.  

Na Ĉardak smo stigli 30. de-

cembra u prepodnevnim satima. Na-

kon smeštaja, istoga dana organi-

zovano je pešaĉenje u duţini od oko 

15 km. Tridesetak uĉesnika, od toga 

nekoliko dece, uzivalo je u ambijentu 

ĉiste prirode, prekrivene snegom i 

mirisu ĉistog i ledenog vazduha.  

U veĉernjim satima, posle veĉere, 

organizovana je i noćna pešaĉka tura, 

duţine oko 10 km., koju nije bilo 

jednostavno izvesti. Ipak, sve je prošlo 

u najboljem redu i uz jedinstveni 

osećaj šumske noći i mraĉne 

mistiĉnosti.  

Sledećeg dana, podeljeni u dve 

grupe, nastavili smo istraţivanje. 

Spremnija grupa prepešaĉila je 20 

kilometara predelima potpeska, uz 

potoke Spasovinu i Obzovik, kroz 

belinu ravnice, pa zanimljivi brdoviti 

reljef, a zatim pored još jednog 

specijalnog rezervata prirode, jezera 

"Kraljevac", sada zaleĊenog, pored 

koga je podignuta i jedna crkva 

vodica. U drugom delu akcije obišli 

smo šumu oko lugarnice "Dolina", da 

bismo u jednom delu ušli u teško 

prohodne terene, obrasle bagremom, 

pa su uĉesnici imali priliku da osete i 

ovu "suroviju", trnovitu stranu 

Deliblatske pešĉare.  

U veĉernjim satima, u 

odmaralište su pristigle i "doĉek 

devojke", pa je grupa bila kompletna 

za slavlje koje je uskoro i poĉelo, uz 

muziku sa TV-a i DVD-a. U 23,30 h 

svi smo krenuli na pešaĉenje, osim 

dece koju smo vukli na sankama, do 

jedne barake sa klupama, u šumi na 

oko 2 km. od paviljona. Tu smo, uz 

prskalice, šampanjac, ali i kuvano 

vino, muziku sa tranzistora i vatromet, 

doĉekali i jedni drugima ĉestitali Novu 

godinu, u jednoj krajnje uzbudljivoj 

atmosferi i ambijentu koji ćemo svi 

dugo pamtiti. Bio je to najneobiĉniji 
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poslednji kilometar u staroj i prvi 

kilometar u Novoj godini.  

Veselje je nastavljeno u toplom 

paviljonu, ali nije predugo trajalo jer 

su uĉesnici bili umorni od napornog 

pešaĉenja i hladnoće koja je ovih dana 

stezala celu zemlju.  

Jutarnje ustajanje i polazak na 

novo pešaĉenje bio je bez zakašnjenja, 

u 10 h. Opet podeljeni u dve grupe, 

slabija je obišla lokalitet "Vrela", a 

jaĉa predeo Topila, Markušev bunar, 

Konstantinovu baru, Šumarak i Vrela, 

stazom duţine oko 25 km. kroz 

nepreglednu ĉetinarsku šumu, okićenu 

snegom koji je vejao od jutra. Dugo 

pešaĉenje, do samog mraka i 

hladnoća, uĉinili su svoje, pa je za 

noćno pešaĉenje od dodatnih 6 km. 

bilo raspoloţeno samo dvoje uĉesnika. 

Poĉele su i prve brige, zbog zavejanog 

puta i jednog automobila koji nije hteo 

da upali. Ipak, raspoloţenje je 

popravila kuvana rakija i kiseli kupus.  

Poslednje jutro osvanulo je 

ponovo sa snegom koji je malo slabije 

padao, ali nije prestajao. Ĉuli smo da 

je put ipak proĉišćen, pa smo krenuli 

na još jedno pešaĉenje od planiranih 

desetak kilometara. Već duboki sneg 

priliĉno je oteţavao kretanje, ali je 

napravio i ĉudesne prizore sneţnih 

tunela od grana koje je svojom 

teţinom obarao prema zemlji. Krećući 

se po jedva prepoznatljivoj stazi, 

pratili smo tragove jelena. U drugom 

delu pešaĉenja, uĉesnici su imali 

prilike da doţive još jedan detalj 

Deliblatske pešĉare, jašući preko 

njenih dina, kao deca na toboganu.  

U 13.30 h, u sredu, krenuli smo 

kući, u zagrejanim automobilima, 

ispunjeni srećom, lagano klizeći po 

belom i ledenom drumu.  

Impresije sa ovog izuzetnog 

druţenja polako se vraćaju u stvarnost, 

kao slike iz foto aparata.  

Milan Glumac 

 

EDMUND PERSIVAL HILARI 

 

Kada je Edmund Persival Hilari 

u pitanju, ĉovek prosto ne zna odakle 

da poĉne. Da li od uspona na najviši 

vrh sveta Mont Everest, ili od 

severnog ili juţnog pola? Reĉ je o 

ĉoveku koji je još kao dete poĉeo da se 

vere po novozelandskim planinama i 

do smrti 11.1.2008. nije prestajao.  

RoĊen je 20. jula 1919. godine u 

Oklandu na Novom Zelandu, a 

odrastao u Tuakau, u malom gradiću 

64 kilometra juţno od Oklanda. 

Roditelji su mu bili veoma strogi i 

trudili su se da decu što pre 

osamostale, sa namerom da nastave da 

rade u porodiĉnom pĉelinjaku. Kada je 

imao 11 godina, prešao je u novu 

školu. Tokom prve školske nedelje, 

uĉitelj ga je samo jednom pogledao i 

onako mršavog poslao ga u razred za 

netalentovane za sport. Ko bi mogao 

da zna da će se ovaj deĉak popeti na 

vrh sveta?! Dok je bio mlad, jedna od 

velikih pasija mu je bila da izmišlja 

avanturistiĉke priĉe. Priĉajući ih, 

toliko bi se saţiveo da je delovalo kao 

da je u tim avanturama i sam 

uĉestvovao. Njegov heroj je bio veoma 

poznati planinar i pisac po imenu Erik 

Šipton. Posle 2 godine na koledţu, 
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Hilari prekida školovanje i odlazi da 

radi za svog oca kao pĉelar. Nije mu 

smetalo što je posao bio teţak i 

naporan, već što je bio dosadan. Nije 

mogao da zadovolji veliku radoznalost 

i smiri avanturistiĉki duh. Godine 

1942. postaje vazduhoplovni navigator 

u armiji.  Radeći, ovaj posao nimalo 

ne odustaje od svoje prirode. Pošto je 

avanturista „do daske”, penjao se na 

okolne stenovite vrhove.  

Hilarija su 1951. pozvali da se 

pridruţi novozelandskom penjaĉkom 

timu koji je prelazio Himalaje. Nešto  

kasnije, postao je deo Istraţivaĉkog 

tima za Everest, koji je predvodio 

njegov stari heroj, Erik Šipton. To je 

presudilo da bude okrenut prirodi i 

njenoj lepoti. Hilarijeva velika 

energija i planinarska veština su 

privukli paţnju tima Britanske 

ekspedicije na Everest 1953. Mnoge u 

Britaniji je iznenadio poziv u tim za 

Everest dvojice novozelanĊana, 

Hilarija i Dţordţa Loua, jer su 

Britanci smatrali Everest svojom 

planinom na koju pokušavaju da se 

popnu 30 godina. Na sreću voĊa 

ekspedicije Dţon Hant je prihvatio 

sugestije Erika Šiptona koji mu je 

rekao: „Hilari nije samo kandidat za 

našu ekspediciju, nego i jedan od 

najverovatnijih penjaĉa na sam glavni 

vrh Everesta". I zaista 29.5.1953.  

godine Edmund Hilari i Šerpa Tensing 

Norgaj su postali prvi ljudi koji su 

stajali na Mont Everestu, najvišem 

vrhu sveta (8848m) . Hilari je je u 

svom dnevniku po povratku sa vrha 

zapisao: „Kad smo stigli na glavni 

vrh, u poĉetku sam osetio samo neko 

olakšanje. Bio sam zadovoljan što više 

neću morati da usecam stepenike. Bio 

sam oduševljen što više nema grebena 

ni uzvišica koje moramo prelaziti, što 

nema grbina da nas muĉe i zadrţavaju 

i ruše veru u uspeh. Pogledao sam 

Tensinga. Na glavi je imao natuĉenu 

kapuljaĉu, a preko nje naoĉare. 

Njegova maska za disanje bila je 

pokrivena dugim ledenim svećicama i 

u njima skriveno njegovo lice. Ali 

ništa nije moglo sakriti njegov zarazni 

osmeh. Lice mu je bilo ozareno ĉistom 

ljudskom srećom, dok je gledao oko 

sebe. Stisli smo jedan drugom ruke, a 

onda me je Tensing zagrlio. Poĉeli 

smo da se tapšemo po leĊima, gotovo 

tako dugo dok nismo izgubili dah. 

Bilo je 11 i po ĉasova pre podne”. 

Dţon Hant voĊe ekspedicije na 

Everest je o Hilariju zapisao sledeće 

reĉi: „Izuzetno velike snage i obilujući 

neumornom energijom, obdaren 

pronicljivim duhom koji je lako  

otklanjao sve nepoznate prepreke, 

liĉnost Eda Hilarija ostavila je na 

mene snaţan utisak". 

Za uspon na najviši vrh sveta 

primio je mnogobrojna svetska 

priznanja. On i Dţon Hant su bili 

proglašeni za vitezove od strane 

kraljice Engleske. Hilari je bio poĉas-

tvovan, ali po prirodi skroman bio je i 

zbunjen priznanjima koja je dobijao. 

Ţeni se 1953. sa starom 

prijateljicom Lujzom Rouz. Medeni 

mesec provode putujući po svetu. 

Godine 1954. dobijaju prvo dete, 

Petera, a ubrzo Saru i Belindu. Sin 

Peter je kasnije krenuo oĉevim 

stopama, i ispenjao se dva puta na 
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Everest. Hilari nije imao vremena da 

uţiva u svojoj familiji. U godinama 

koje su sledile, vodio je ekspedicije na 

prvenstvene uspone na nekoliko 

vrhova Himalaja: Baruntse (7.168 m), 

Chago (6.893 m), i Pethangtse (6.738 

m). Kada je postao poznat u celom 

svetu, ser Edmond Hilari se okreće  

istraţivanju Antartika (penje se na 

Mont Vinson, najviši vrh Antartika), 

traga za mitskim Jetijem u Nepalu i 

napisavsi nekoliko knjiga pokušava da 

se dokaţe i kao ĉovek od pera. 

Šezdesetih godina vraća se u 

Nepal da pomogne razvoju Kumbu 

regiona, podno Everesta. Gradi 

bolnice i škole. Da bi omogućio ove 

projekte podignute su dve piste. Ove 

piste su imale za neplaniranu 

posledicu dolazak mnogo više turista i 

više penjaĉa u udaljene oblasti. 

Nepalci su sekli više drveća da bi 

planinarima i turistima obezbedili 

gorivo. Hilari poĉinje da brine zbog 

degradacije ţivotne sredine Himalaja i 

insistira da vlada Nepala donese zakon 

o zaštiti šuma i da podruĉje oko Eve-

rest proglasi za Nacionalni park. 

Nepalci nisu bili u mogućnostii da 

obezbede novac za projekte, niti su 

imali iskustva u upravljanju parkom. 

Hilari je upotrebio svoj veliki prestiţ 

da prisili vladu Novog Zelanda da 

obezbedi neophodnu pomoć, u ĉemu i 

uspeva. 

U avionskoj nesreći na 

Himalajima 1975. godine izgubio je 

ćerku i ţenu, koje su mu krenule u 

posetu. Kada je već pomislio da mu je 

ţivot izgubio smisao 1989. godine 

ţeni se sa svojom dugogodišnjom 

prijateljicom Dţun Malgrejv. Imali su 

zajedniĉku ljubav, Nepal i planine. 

Kada bi boravio u Kumbu regionu, u 

zemlji Šerpasa, ser Edmond bi rekao 

svojim Šerpasima da je za Dţun i 

njega, povratak u Kumbu region kao 

povratak kući. Zato su ih mnogi 

Šerpasi smatrali delom svojih familija. 

Zajedno sa astronautom Nilom 

Armstrongom (prvim ĉovekom koji je 

stupio na mesec), Hilari je 1985. bio 

na Severnom polu. Iste godine vlada 

Novog Zelanda postavila ga je za 

visokog komesara u Indiji gde je radio 

do 1989. godine.  

Bio je jedini ţivi Novoze-

lanĊanin ĉiji je lik bio na novĉanici 

Novog Zelanda. Na proslavi 50. 

godina od prvog uspona na Everest, 

vozeći se ulicama Katmandua, ceo 

Nepal mu je tapšao, doĉekan je i 

ispraćen kao nacionalni heroj. Nije ni 

slutio da mu je to zadnji odlazak u 

Nepal, zemlju koju je toliko voleo, sa 

kojom se toliko saţiveo. 

Njegov tradicionalni zaštitni 

znak, ţbunaste (guste) obrve, kratki 

beli zalisci i dugaĉka lepršava kosa 

veĉno će leteti i bdeti nad Mont 

Everestom. Ostaće zapamćen njegov 

odgovor na provokativno novinarsko 

pitanje, kako bi se osećao ako se, ipak 

dokaţe da je K-2 viši od Everesta. 

Popularni NovozelanĊanin je 

odgovorio: Mislim da sam dovoljno 

dugo uţivao reputaciju prvog ĉoveka 

ĉija je noga kroĉila na najviši vrh 

sveta. Nema razloga da sad ţalim. 

Kada sam izašao na Everest, onda je 

to bio krov sveta . 

Milivoj Erdeljan 


