
PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 63  NOVEMBAR 2008.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e6
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 63  NOVEMBAR 2008.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e6
2

 

ГОДИНА: XI; Број 63 

 

 

 

 

 

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 
63 U kajaku Dunavom 

Jovan Tanurdžić; 
64 34 Palićki susreti 

Zoran Vukmanov; 
66 17 Uspon na Golemi Korab 

Zoran Vukmanov; 
67 Rumunija 

Marinko i Eržebet Puzić; 
69 Jadovnik-Sopotnica  

Zoran Vukmanov; 
71 Running with the gods  

Dragan Ćirić; 
56 Boje Ruja 

Milan Glumac; 
75 Prvomajski uranak 

Goran Zubić 

 

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 

 

PROJEKAT K2  

2012. godine 

 

Upravni odbor Saveza je na sednici od 

25.10.2008. godine usvojio plan 

projekta uspona na K2. Planom su 

predviĊene sledeće ekspedicije: 

 

2009. - Daulagiri (8.167 m); 

2010. - Loce (8.516 m); 

2011. -  Nanaga Parbat (8.126 m); 

2012. -  K2 (8.611 m) 
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U KAJAKU DUNAVOM OD 

IZVORA DO CRNOG MORA 

Ravnica je samo prividno 

jednolika i ćudljiva. Ona je stvorena 

za sanjarenje. Somborac rodom, na 

Bukovaĉkim salašima majĉinim 

mlekom odnegovan, Milivoj Nastasić 

je snevao snove: kako da ĉamcem od 

Sombora stigne do Kalemegdana i 

Beograda u kojem je studirao i docnije 

i diplomirao ekonomiju. Sporstko 

sanjarenje je to bilo. Uraditi nešto što 

niko od njegovih školskih drugara nije 

ni pokušao. Bio je Milivoj neobiĉan, 

priznavali su to i njegovi najbliţi. Od 

tog dunavskog sna prošlo je 

ĉetrdesetak leta, a moji snovi su se 

ostvarili, divani laloški i baĉki, al' i 

sremaĉki onako odseĉeno, britko i 

ubedljivo - tako će Milivoj Nastasić. A 

i gde bi, nego na obali Dunava u svom 

kutku na kajak klubu koji je 

zahvaljujući i njegovom angaţmanu, 

dosegao sporstki i organizaciono 

evropske vrhove.  

- Izazovi u sportu su bili i ostali 

deo moje liĉnosti. Nisam se baktao 

takmiĉarskim igrama, lopta je bila tu 

negde, al' nikad meĊ' mojim nogama 

il' rukama. Skijao sam i nordijski i 

alpski, traĉao onako za svoj ćef, da 

budem fiziĉki i mentalno jak. Da 

mogu da odgovorim radnim zadacima 

u Novosadskom institutu za ratarstvo i 

povrtarstvo gde sam vodio finansije, a 

znate li kakvo je vreme bilo u 

poslednjoj deceniji prošlog veka. 

Trebalo je imati ĉistu glavu i zdravo 

telo da bi se izborili sa onim ludim 

informacijama. E, tu sam pobeĊivao! 

A u planinarenju, trĉanju, teranju 

bicikla kilometrima i veslanjem 

ostvario sam sve one deĉaĉke snove sa 

našeg salaša.  

I razdivani se Milivoj. Ne moţ' 

ga zaustaviti. A, nismo ni hteli.  

- Na Triglavu sam bio 6 puta, 

osvajao ga i pohodio planine gde god 

ih bilo na ovim prostorima. Rešim da 

dosegnem i vrh Evrope, ĉuveni Mon 

Blan. Bilo je ĉupavo, išli smo 

francuskom stranom i levkom, 

Kuloarom smrti, prepunom lavinom 

kamenja, topio se sneg, i te 2003. 

godine mnogi su ostavili kosti na ovoj 

planini. Stigli smo do vrha od 4.810 

metara i muka je bilo vratiti se istim 

putem. Preporuka je bila da odemo na 

italijansku stranu, ali' ne bi mi bili 

Baĉvani da ne teramo po svome. 

Uspeli smo. Kao što sam trĉao do 

fiziĉke boli na Beogradskom maratonu 

20 puta, na Fruškogorskom maratonu 

ĉak pune 3 decenije u kontinuitetu. 

Pola od tih godina sam bio ukljuĉen i 

rukovodstvo ove manifestacije kojom 

Vojvodina treba da se ponosi.  

Uz sve pobrojano svakog vikenda 

sam istrĉavao deonicu od moje kuće u 

Sremskoj Kamenici do TV tornja na  

Vencu. Tih 22 kilometra, zimi i leti, u 

proleće i jesen, bili su “punjenje 

baterija” za radne obaveze tokom 

sedmice. Kad mi je organizam traţio i 

veće napore, sednem na bicikl pa u 

Sombor. Tamo i nazad! Teranje 

kajaka od Štranda od Titela je bilo, 

nekako normalno. I ovog leta sam to 

ĉiniio s vremena na vreme.  

Ravniĉar i sanjar Milivoj je 

potom naumio da veslanjem u kanuu 
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stigne do izvora Dunava do Crnog 

mora.  

- Najteţe je bilo obezbediti 

raznorazne dozvole, vize za brojne 

zemlje kroz koje velika reka protiĉe. 

Spremao sam se, nije da nisam. 

Pomalo i plašio, a onda je stigao poziv 

iz Nemaĉke. Krenućemo, prvo je to 

bilo u grupi kajakaša prijatelja iz 

Nemaĉke. Znate li vi da na Dunavu 

postoje brojne hidrocentrale. Prošao 

sam u kajaku duţine 5,17 metara, od 

izvora Brigaha i Brega, 2.778 

kilometara veslom za devedesetak 

dana. Spavalo se, jelo, odmaralo i 

ponajviše uţivalo u kajaku. U 

Nemaĉkoj sam prošao kroz kapije 

pedesetijednog šlazja, kroz 

hitrocentrale ( u Austriji ih je devet, 

Slovaĉkoj jedna i u Srbiji dve). Veliki 

Đerdap je bio lep i izazovan, a i posle 

Golupca i Đerdapa nazirala se Sulina i 

nulta taĉka mog putešestvija. Crno 

more je bilo mutno, a moja duša 

bistra. Ispunio sam jedan san, 

decenijama sanjan.  

Bilo je na putu sigurno i 

problema, a da li je istina da je 

novosadski Štrand najlepše kupalište 

na celom Dunavu, pitamo 67-

godišnjeg mladića. 

- Kod Pasaua oko mog kajaka 

tridesetak brodova, samo sam ĉekao da 

me neki potopi, al' izvukao sam se. I 

tu i u Delti i kod Golupca. Izazov su  i 

ti mali problemi. Sve je na tebi. Sam 

odluĉuješ, ponekad i reskiraš, a bez 

reskira nema ni profita. Moj dobitak je 

put u kajaku dug skoro tri hiljade 

kilometara i to od izvora. Plovili su 

mnogi, al' od Rezenzburga, Pasaua, a 

nikako od Donauešingena – 

zadovoljan Milivoj Nastasić. 

 

Jovan Tanurdžić 

34 PALIĆKI SUSRETI 

Dana 4. 10. 2008. godine na 

prostoru Muškog štranda na Paliću 

odrţan je 34. Palićki susret planinara 

Srbije u organizaciji Planinarskog 

kluba Spartak Subotica.  

Ni najavljeno zahladjenje, ni kiša 

koja je uporna padala tokom celog 

dana nisu spreĉili 612 planinara iz 33 

planinarska društva iz Srbije, 2 

planinarska društva iz Republike 

Madjarske i uĉenike 2 osnovne škole 

da dodju i uĉestvuju na jednoj od tri 

pešaĉke ture, takmiĉenjima u 

sportskom penjanju i planinarskoj 

orijentaciji.  

Organizovane su pešaĉke ture 

stazom oko ĉetvrtog sektora Palićkog 

jezera u duţini od 13 km (181 

uĉesnik), kao i stazom oko trećeg i 

ĉetvrtog sektora u duţini od 18 km (5 

uĉesnika) kao i pešaĉka tura do jezera 

Tresetište u duţini od 15 km (103 

uĉesnika). Ove godine je po prvi put 

organizovana i „Planinarska trka po 

ravnom" na pomenutim stazama, 

najbrţi su bili Ostojin Oliver, Nadj 

Karolj i Kić Dragan iz Društva 

ljubitelja prirode iz Kanjiţe na stazi 

od 18 km i Predrag Šolaja, 

Planinarsko društvo Ravniĉar Baĉka 

Palanka, Seĉ Aleksandar iz 

Planinarskog kluba Ţelezniĉar Niš i 

Samac Miroslav iz Planinarskog kluba 

Sirig na stazi od 13 km.  

Na takmiĉenju u planinarskoj 
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orijentaciji je i pored loših vremenskih 

uslova uĉestvovalo 13 ekipa sa 38 

takmiĉara.  

Ukupno 25 penjaĉa iz Kikinde, 

Beograda, Baĉke Topole, Segedina i 

Subotice se takmiĉilo u sportskom 

penjanju.  

Rezultati po kategorijama su 

priikazani u posebnom izveštaju. 

RANG LISTA TAKMIĈENJA U 

SPORTSKOM PENJANJU PALIĆKI 

SUSRETI 2008  

Juniori (1989 – 1992)  

1. Luka Perunović P.K. Beograd 

Beograd  

2. Aleksandar Gavranĉić P.K. Pentrax 

Kikinda  

3. Aleksandar Vlaškalić P.K. Pentrax 

Kikinda  

4. Aleksandar Đokić P.K. Pentrax 

Kikinda  

5. Terek Lorent Ţ.P.S.D Baĉka Topola 

Baĉka Topola  

Juniorke (1989 – 1992)  

1. Gabrijela Pataki P.K. Pentrax 

Kikinda  

Juniori A (1993 – 1995)  

1. Boris Radak P.K. Pentrax Kikinda  

2. Ilija Tomić P.K. Spartak Subotica  

3. Alen Mehić P.K. Spartak Subotica  

4. Sanjin Mehić P.K. Spartak Subotica  

5. Lakatoš Rihad Ţ.P.S.D Baĉka 

Topola Baĉka Topola  

6. Balot Peter Ţ.P.S.D Baĉka Topola 

Baĉka Topola  

Juniorke A (1993 – 1995)  

1. Sabo Monika P.K. Pentrax Kikinda  

2. Kanalaši Pirika P.K. Pentrax 

Kikinda  

Juniori B (1996 i mlaĊi)  

1. Tabaroši Kopanj Segedin  

2. Aleksandar Zafirov P.K. Black 

Rock Beograd  

3. Damjan Petrekanović P.K. Spartak 

Subotica  

4. Terzin Bogoljub P.K. Pentrax 

Kikinda  

5. Oleg Petrekanović P.K. Spartak 

Subotica  

6. Inštitoris Andrej Ţ.P.S.D Baĉka 

Topola Baĉka Topola  

Juniorke B (1996 i mlaĊe )  

1. MrĊa Jelena P.K. Pentrax Kikinda  

2. MrĊa Marija P.K. Pentrax Kikinda  

3. AnĊela sekulić P.K. Black Rock 

Beograd  

4. Danica Mirović P.K. Black Rock 

Beograd  

5. Tabarši Boglarka Segedin  

6. Šilić Kristina P.K. Pentrax Kikinda  

U okviru „34. Palićkih susreta" 

odrţano je orijentaciono takmiĉenje u 

Velikom parku na Paliću. Takmiĉenje 

je odrţano po izuzetno lošem vremenu 

što je uticalo i na samo takmiĉenje, 

kako po broju prijavljenih ekipa tako i 

po kvalitetu samog takmiĉenja. Zbog 

lošeg (kišovitog) vremena preforatori 

nisu funkcionisali na najbolji naĉin, a 

većina ekipa nije imala zaštitne folije 

za karte pa su iste posle nekog 

vremena postajale neupotrebljive. Sve 

u svemu takmiĉari su bili izuzetno 

korektni i ovom prilikom je fer plej 

došao do punog izraţaja (nijedna 

kontrola nije uništena, nijedan 

perforator nije baĉen, a svi takmiĉari 

su znali da objasne kakav je perforator 

na kojoj kontroli). Na takmiĉenju je 

uĉestvovalo 38 orijentiraca u 4 

kategorije (pioniri, juniori, seniori i 

veterani). Organizator PK Spartak, 
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Feliks Krivošija 

  Plasman 

 Pioniri – ţenske ekipe 

 Spartak Subotica (Tikvicki Dora, Pos 

Andrea, Neneš Patricia)  

Spartak Subotica (Tot Sabina, 

Batrović Tamara, Borovac Nastasja)  

Spartak Subotica (Rac Dora, Ovari 

Dora, Gubić Tamara) 

 Pioniri – muške ekipe 

 Spartak Subotica (Vukmanov Vladan, 

Kopilović Boris, Lukić Bojan)  

Spartak Subotica (Ĉović Darko, Basta 

Bojan, Jeremić Miomir)  

Spartak Subotica (Marton David, 

Varga Viktoria, Rac Sabo Kristian, 

Seleš Andor) 

 Juniori – ţenska ekipa 

 Spartak Subotica (Galamboš Andrea, 

Torma Rita, Sarić Dijana) 

 Seniori – muška ekipa 

 Zmajevac Vrdnik (Mišković Lazar, 

Vukajlović Marko, Vasić Nemanja) 

 Seniori – ţenska ekipa 

 Zmajevac Vrdnik (Mišković Jelena, 

Tomić Majda)  

Leson Beĉej (Savić Vesna, Prodanov 

Marija) 

 Veterani – muška ekipa 

 Kompas Vršac (Vitas Vladimir, 

Radovanović Rade, Zubović Nenad)  

Sirig Sirig (NaĊ Karlo, NaĊ Robert, 

Ćurĉić Nikola)  

Vilina vodica Bukovac (Vjerg 

Branislav, Ljubinković Jelisaveta, 

Vjerg Ivan) 

 

Vukmanov Zoran 

 

17 USPON NA GOLEMI KORAB 

       Na ovogodišnji, 17. po redu uspon 

na najviši vrh Makedonije pošli smo u 

petak vozom iz Subotice u 17.26 

ĉasova. Preseli smo u Beogradu i 

nastavili put Skoplja. Iz našeg 

planinarskog kluba bilo nas je 23, 

pridruţio nam se jedan planinar iz 

Sombora, jedna planinarka i dva 

planinara iz Novog Sada, jedna 

planinarka iz Beograda i dvojica iz 

Poţarevca. U Skoplje smo stigli u 

subotu sa dvoĉasovnim zakašnjenjem. 

Na stanici nas je saĉekao ĉlan PD 

Rabotniĉki Kitka, društva koje pomaţe 

u organizaciji PSD Korab-u iz 

Skoplja, glavnom organizatoru ove 

akcije. Ostavili smo naše ranĉeve u 

prostorijama kluba na ţelezniĉkoj 

stanici. Uz pomoć vodiĉa obišli smo 

Skoplje, stari deo grada, tvrdjavu 

Kale, arheološki i etnografski muzej, 

kupili neophodne stvari u prodavnici i 

saĉekali voz za Zajas. U Zajasu nas je 

saĉekao taksi kombi i u dve ture nas 

odvezao do planinarskog doma 

Tajmište. Udoban smeštaj u 

šestokrevetnim sobama sa kupatilom, 

kuhinjom i ljubaznim domarom nam 

je prijao nakon dugog puta. Nismo 

dugo ostali budni, sutradan nas je 

ĉekalo rano ustajanje i uspon na 

najviši vrh Makedonije. 

Probudili smo se posle pet 

ĉasova, spakovali naše ranĉeve i u šest 

ĉasova se ukrcali u autobus koji je iz 

Kiĉeva došao po nas. Na Mavrovskom 

jezeru smo zastali, doruĉkovali dok su 

se sakupljali i ostali uĉesnici ove 

akcije. U dugoj koloni smo nastavili 

do karaule gde se sakupio impozantan 

broj planinara iz mnogih evropskih 
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drţava. Krenuli smo na uspon, neki 

brţe, neki sporije. Do vrha je trebalo 

oko 4 ĉasa hoda onima koji su bili brţi 

pa do pet onim sporijima. Na vrhu 

neopisiva guţva, upis u knjigu 

posetilaca, udaranje peĉata u 

planinarske knjiţice, fotografisanje sa 

zastavama, zajedniĉko fotografisanje 

sa starim i novim prijateljima, vesela 

atmosfera. Ipak mora se poći nazad. 

Korak po korak i svi smo dole na 

mestu odakle smo jutros krenuli. 

Silazimo do autobusa i vraćamo se oko 

22 ĉasa u Tajmište. Od 28 ĉlanova koji 

su pošli na uspon samo troje se nije 

popelo na vrh. Ĉetiri ĉlana, naši 

drugari iz Novog Sada i Beograda 

zbog obaveza nakon uspona napuštaju 

Makedoniju i vraćaju se kući.  

U ponedeljak desetoĉlana grupa, 

umorna od juĉerašnjeg uspona i ţeljna 

da upozna nova mesta odlazi do 

Ohrida u celodnevni obilazak 

znamenitosti ovog mesta kao i kupanje 

na jezeru. Ostatak, nas 14, pojaĉani 

dvojicom domaćina polazi na planinu 

Bistru u ţelji da se popnemo na vrh 

Sandaktash. U poĉetku strma staza 

obeshrabruje one sa slabijom 

kondicijom ali uz podršku ostalih svi 

nastavljamo dalje. Dve trećine staze 

prolazi kroz lepu šumu pa je ugodnije 

hodati, ne prţi toliko sunce. Za nešto 

više od 5 ĉasova smo na grebenu 

odakle se već lepo vidi Mavrovsko 

jezero. Uskoro smo na samom vrhu. 

Uţivamo u pogledu, pravimo nekoliko 

fotografija i krećemo nazad. U daljini 

se ĉuje grmljavina ali srećom vreme se 

nije pokvarilo pa smo bezbedno svi 

sišli do doma do 18 ĉasova. Uskoro 

stiţe i deo ekipe koji je bio u Ohridu. 

Razmenjujemo iskustva i u veseloj 

atmosferi provodimo ostatak dana i 

veĉeri u dvorištu planinarskog doma.  

U utorak smo spavali nešto duţe, 

spakovali naše ranĉeve i taksijem se 

prevezli do ţelezniĉke stanice u Zajasu 

odakle smo se vozom vratili do 

Skoplja. Još jedan obilazak grada na 

Vardaru, susret sa planinarima Kitka 

Rabotniĉkog i povratak u Srbiju. 

Uobiĉajeno kašnjenje voza je bio 

razlog što smo u Suboticu stigli tek u 

sredu posle 15 ĉasova umorni ali više 

nego zadovoljni.  

 

Zoran Vukmanov 

 

RUMUNIJA 

28.04.2008.-04.05.2008. 

1. dan - Sa grupom od 45 planinara 

krenuli smo autobusom u 4.35, u 

Ĉantaviru smo pokupili još jednog 

ĉlana kluba. Brojno stanje putnika 46 

plus dva vozaĉa. Prelaz i carinske 

formalnosti na prelazu Srpska Crnja 

trajale su oko 2 sata, i sve je prošlo bez 

problema. U toku puta stali smo u 

gradu Timisoara (Temišvar), radi 

zamene deviza i razgledanja centra 

grada. U gradu Deva (Déva) smo se sa 

uspinjaĉom popeli u razrušenu 

tvrdjavu, odakle smo imali predivan 

pogled na grad i okolinu. U nastavku 

puta zaustavili smo se u gradu 

Hunjedoara (Hunyadvára) gde smo 

pogledali velelepni srednjovekovni 

zamak.  

U Rimeteu (Torockó) smo stigli 

uvece u 22.30 gde su nas domaćini 
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srdaĉno doĉekali. Posle smeštaja 

ĉlanova akcije, otišli smo na veĉeru, 

koja je bila izvanredne i obilna.  

2. dan - Posle doruĉka u 9.00 smo 

krenuli u osvajanje vrha Szekely 

kamen (Székelykő). Krenulo je 39 

ljudi, ostatak grupe je ostao dole u 

razgledanju sela i okoline. Na oko 

ĉetvrtini puta odustalo je još 8 ĉlanova 

zbog fiziĉkih sposobnosti, vratili su se 

istom stazom koja je bila obeleţena. 

Na vrh nas je stiglo 31. Posle kraćeg 

zadrţavanja krenuli smo grebenom do 

susednog sela. Tamo smo se spustili, 

prošli kroz selo i nas 18 se popelo na 

brdašce sa ruševinama tvrĊave. Nakon 

kraćeg odmora vratili smo se u 

Rimeteu. Ovo penjanje je bilo dosta 

naporno zbog velikog nagiba uspona i 

spusta. Jedan ĉlan kluba se okliznuo 

prilikom spusta, i prošao je sa manjim 

ogrebotinama po ruci koje su sanirane. 

Veĉera koju smo dobili je bila bogata i 

obilna. U seoskoj krĉmi smo dobili 

diplomu za uspešan uspon na vrh 

Szekelj kamen i peĉate u planinarske 

knjiţice.  

3. dan - U 8.00 smo krenuli dalje 

autobusom, sa stvarima. U 8.30 smo 

krenuli peške u obilazak Cheile Turzii 

- kanjona Turda (Tordai hasadék). 

Kanjon je urbanizovan sa stazom i 

mostićima preko potoka. Na kraju 

kanjona 17 planinara krenulo nazad 

preko grebena kanjona. Ostatak grupe 

se vratio istim putem kroz kanjon. 

Posle kraćeg odmora u 13.00 sati 

krenuli smo busom do grada Turda 

(Torda) i pogledali rudnik soli koji je 

van funkcije i malo je jeziv. Nakon 

razgledanja krenuli smo na sledeće 

odredište - selo Praid (Parajd). 

Domaćini su nas srdaĉno doĉekali. 

Oko smeštaja je bilo malo 

nesporazuma, ali se na kraju sve 

rešilo. Bili smo rasporeĊeni u 4 

domaćinstva. Veĉera nam je posluţena 

u domu kulture. Hrana je bila fina.  

4. dan - Sastanak i pokret autobusom 

u 9.00. Nakon putovanja od oko 80 

km stiţemo do jezera Lacu Rosu 

(Gyilkos tó). Planinari su se podelile u 

2 grupe. Jedna grupa od 16 ljudi je 

ostala pored jezera i obišli su jezero i 

turistiški deo. U 11.40 se druga grupa 

od 30 planinara uputila na vrh 

Suhardu Mic Peak (Kis Cohárd) sa 

kojeg se pruţa prelep pogled na jezero 

i okolinu. U 15.00 smo krenuli 

autobusom dalje. 15.45 – 17.15 smo 

proveli u Cheile Bicazului - kanjonu 

Bekas (Békás szoros). Tu smo uţivali 

u šetnji i razgledanju kanjona (zidovi 

kanjona su visoki i preko 300 m). Po 

povratku u Praid veĉerali smo i svako 

je veĉe provodio po svom nahoĊenju.  

5. dan - Autobus rudnika soli je došao 

po nas u 9.15 i odneo nas u rudnik. 

Spustili smo se na 266 stepenica do 

dela rudnika koji je za turiste i 

bolesnike. Do 11.00 smo razgledali 

rudnik koji ima muzej, radnju, crkvu, 

igralište, kafić i internet caffe. Nakon 

izlaska na površinu krenuli smo peške 

kroz selo prema kanjonu soli. Ova 

akcija nije u potpunosti (samo oko 

60%) realizovana pošto je tokom 

topljenja snega bujica odnela 2 

mostića sa potoka i tako nismo mogli 

preći na drugu stranu (bilo je pokušaja 

ali voda je bila hladna a dno potoka 

klizavo). Nakon povratka u 14.00 i 
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odmora (bila je provala oblaka), u 

15.00 smo krenuli busom u Sovatu 

(Szováta). Vremenske prilike nisu nas 

uplašile i svi smo bili u busu. Sovata je 

mondensko letovalište sa poĉetka 

prethodnog stoleća sa prelepim 

vilama. Obišli smo jezero Lacu Usrus 

(Medve to), i ostala jezera. Po 

povratku smo imali mali odmor da bi 

neki mogli pogledati deĉiji folklorni 

festival i pripremiti se za drugrasko 

veĉe, koje se oduţilo do pola 3 ujutro.  

6. dan - Zbog kiše i mestimiĉnog 

snega na vrhu Buĉin pala je odluka da 

odustanemo od poslednje šetnje koja je 

trebala biti sa vrha Bucin do skijališta 

Bogdan, i da provedemo više vremena 

na usputnim destinacijama. Krenuli 

smo u 10.00. U mestu Korond smo 

proveli vreme od 10.30 do 12.00 

kupujući suvenire i razgledajući 

rukotvorine meštana. U mestu Lupeni 

(Frakaslaka) posetili smo grob Arona 

Tamašija - poznatog pisca. U mestu 

Szelykefürdő smo se prosetali ispod 

poznatog niza Sekelj kapija. Najduţe 

smo se zadrţali u gradu Sighisoara 

(Segesvár) od 15.00 – 17.30. 

Razgledali smo naseljenu 

srednjovekovnu tvrĊavu sa prelepim 

tornjem i rodnom kućom Drakule. Na 

granicu smo stigli oko 3.00, i oko 5.30 

smo bili ispred prostorije kluba.  

 

Marinko i Eržebet Puzić  

 

JADOVNIK-SOPOTNICA 

 

Ĉetvrtak 24. juli - Polazak iz Subotice 

poslovnim vozom sa polaskom u 05.45 

ĉasova. Svi su u vozu. Moramo da 

platimo kartu za rezervaciju sedišta od 

po 110 dinara, drugih problema nema. 

Stiţemo na vreme u Beograd, kod 

stare lokomotive u dogovoreno vreme 

stiţe autobus koji smo obezbedili uz 

pomoć Milana Samarţije iz PSD 

Kopaonik-Beograd, i kojim se 

prevozimo do Vreoca. U Vreocima 

ĉekamo putniĉki voz za Luĉice. Osim 

nas nema drugih putnika na stanici 

tako da se smeštamo bez problema u 

voz i krećemo sa nekoliko minuta 

kašnjenja. Put do Luĉica je protekao 

bez problema. U Luĉicama nas je 

saĉekao Ljujić Branko sa traktorom, 

utovaramo naše ranĉeve u prikolicu a 

mi polako krećemo ka Sopotnici. 

Uskoro poĉinje i sitna kiša. Smeštamo 

se u dve kuće i u planinarski dom kao 

i u nekoliko šatora.  

Petak 25. juli - Za prvi dan na 

Sopotnici odluĉujemo da prošetamo do 

Ĉeline, vidikovca sa koga se lepo vidi 

dolina Lima. U zakazano vreme na 

zbornom mestu se pojavilo 32 

planinara. Do Ĉelina vodi markirana 

staza, nešto manje od 4 km u jednom 

pravcu. Najteţi je deo pred samim 

vrhom, staza je na nekim mestim 

delimiĉno zarasla, klizavo je ali nas to 

ne spreĉava da izaðemo na vrh i 

uţivamo u pogledu na dolinu Lima. 

Povratak delom istom stazom do 

raskrsnice, dalje krećemo ka vrhu 

Fiulj koji je nalazi u neposrednoj 

blizini. Uz pomoć GPS-a nalazimo 

najviši vrh, uţivamo u suncu koje nas 

je ogrejalo. Uskoro poĉinje sitna kiša i 

umesto stazom ka gornjim 

vodopadima odluĉujemo da se 
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spustimo na stazu kojom smo došli do 

Ĉeline. Pošto se vreme stabilizovalo, 

deo grupe se u povratku odluĉuje da 

obiðe srednji i gornji vodopad.  

Prepešaĉeno je 12,5 km, 

savladana visinska razlika 712 metara  

Subota 26. juli - Meteorološka 

prognoza nam nije naklonjena za ovaj 

dan, ipak plan je da se prepešaĉi 

kruţna tura i ispenju najviši vrhovi 

Jadovnika. Na poduhvat je pošlo 15 

planinara. Sveţe markirana staza nas 

vodi ka Katuniću, najvišem vrhu 

Jadovnika. Do vrha nam je trebalo 

nešto manje od 5 ĉasova. Vreme je 

sunĉano, ne previše toplo, gotovo 

idealno za pešaĉenje. Sa Katunića 

krećemo ka Jablanici, nailazi jedan 

crni oblak, na svu sreću putevi nam se 

ne susreću. Hodamo grebenom oko 2 

ĉasa, uskoro poĉinje kiša i silazimo u 

dolinu ispod Malog Jadovnika i 

stazom nastavljamo do Sopotnice gde 

stiţemo mokri ali vrlo zadovoljni.  

Prepešaĉeno je 27,2 km i 

savladana visinska razlika 1516 

metara.  

Nedelja 27. juli - Nedeljni dan je 

predvidjen za lakšu turu, zbog najave 

lošeg vremena odluĉujemo da se 

spustimo do Luĉica i eventualno 

obidjemo pećinu Orlić. Silazak do 

Luĉica i poĉetak uspona ka pećini je 

prošao bez problema, vreme je bilo 

sunĉano, u nekim momentima je 

izgledalo da će biti pravi letnji dan. 

Strmi uspon na putu ka pećini se 

obeshrabrio nekoliko ĉlanova i oni 

odustaju od daljeg pešaĉenja. Kod 

jednog izvora se i drugi deo grupe 

odvaja, samo najuporniji nastavljaju 

dalje. Uskoro se vreme naglo 

pogoršalo i bili smo prinudjeni da se 

spustimo do sela Graĉanica gde se 

sklanjamo od nevremena. Svi smo na 

broju, ĉekamo da se vreme prolepša i 

da se vratimo nazad u Sopotnicu. Do 

povratka se vreme ĉesto menjalo, ĉas 

kiša, ĉas sunce.  

Prepešaĉeno je 18 km, savladana 

visinska razlika 585 metara.  

Ponedeljak 28. juli - Za današnji 

dan je planirana pešaĉka tura do 

manastira Mileševa. Za one sa 

slabijom kondicijom obezbedjen je 

taksi kombi za povratak iz manastira 

do Sopotnice. Polazimo u dogovoreno 

vreme, ima nas 28. Prvi kilometri su 

sa strmijim usponom, nekima to teţe 

pada, ima i malo gundjanja. Izlazimo 

na greben i nastavljamo delom 

asfaltnim putem preko sela Kaĉevo. U 

daljini se vidi Jerinin grad. Deo grupe 

se odvaja i penje na vrh grada odakle 

se lepo vidi manastir Mileševa. 

Silazak uz obilazak pećine Svetog 

Save i nastavak pešaĉenja do 

manastira su protekli bez problema. 

Deo grupe koji nije išao na Jerinin 

grad i pećinu je već u manastiru. 

Nakon odmora grupa od 9 planinara 

se vraća peške istim putem nazad do 

Sopotnice, ostali se u dve grupe 

vraćaju taksijem.  

Prepešaĉeno 29,6 km, savladana 

visinska razlika 1577 metara.  

Utorak 29. juli - Nakon juĉerašnje 

umereno naporne ture današnji dan je 

po slobodnom izboru uĉesnika. Neki 

su se popeli na Mali Jadovnik, neki su 

brali lekovito bilje, neki su šetali 

okolinom uz obaveznu posetu 
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sopotniĉkim vodopadima. Konaĉno se 

i vreme stabilizovalo, kiša je prestala, 

svaki dan je sve topliji.  

Sreda 30. juli - Dan na Sopotnici koji 

je predvidjen za turu do etno sela Tiĉje 

polje. Polazak u rano jutro, spremno je 

10 planinara. Dosta oštrim tempom, 

uz povremene kratke pauze 20 km do 

Tiĉjeg polja smo savladali za pet i po 

sati. Sat vremena odmora u hladovini 

u selu uz razgovor sa malobrojnim 

stanovnicima je brzo prošlo i moral 

ose nazad. Istom stazom uz ispenjani 

vrh Javor koji se nalazi u neposrednoj 

blizini staze kojom smo išli i sa koga 

se lepo vide okolni vrhovi Jadovnika. 

Za povratak nam je trebalo nešto više 

od šest sati.  

Prepešaĉeno je 40,4 km i 

savladana visinska razlika od 1804 

metra.  

Ĉetvrtak 31. Juli - Ujutro nakon 

budjenja i doruĉka, sledilo je 

spremanje stvari za povratak kućama. 

U zakazano vreme traktor je bio 

spreman da nam ponese stvari do 

ţelezniĉke stanice u Luĉicama. Voz je 

stigao na vreme i na vreme stigli do 

Beograda odakle smo preko Novog 

Sada nešto posle ponoći stigli kući u 

Suboticu.  

 

Zoran Vukmanov 
 

RUNNING WITH THE GODS 

Наслов преведен са енглеског 

језика - ТРЧАТИ СА 

БОГОВИМА - мото је  маратона 

на Олимпу у Грчкој. У недељу, 29. 

јуна, одржан је пети Олимпијски 

маратон, а међу 480 учесника, били 

су два члана ПСД "Железничар" из 

Новог Сада, Зоран Марковић и 

Драган Ћирић, уједно и једина два 

учесника Маратона из Србије! 

Јунска прича, међутим, 

почиње много раније - у јесен 

прошле године, када смо од 

пријатеља, два учесника 

прошлогодишње трке (Драго Бороја 

из Футога и Миливој Симић из 

Сремске Каменице) чули за ову 

занимљиву планинску трку. 

Пратили смо Интернет и већ 

почетком фебруара послали пријаву 

за овогодишњу трку и тако се 

нашли међу близу 500 маратонаца 

из 20 земаља, са чак четири 

континента. Тркачи су у Грчку 

стигли из Канаде, САД, Аустралије, 

Европу су представљали такмичари 

из Шпаније, Швајцарске, 

Словеније, Србије, Француске, 

Пољске, Холандије, Албаније, 

Белгије, Кипра, Немачке, Аустрије, 

Румуније, наравно, и домаћини 

Грци, а прави куриозитет је долазак 

једног шерпаса из Непала (Азија). 

Захваљујући медијској пажњи 

генералног спонзора маратона - 

познате грчке Скај телевизије 

(тачан назив маратона је Скај 

Олимпус маратон) у маленом 

Литохору се, осим учесника трке, 

окупио и велики број Грка, а сам 

маратон је организован на 

највишем могућем нивоу. По 

доласку у Литохоро, окићено 

заставама земаља свих учесника, 

након пријављивања, добијате, у  

лепо шивеној торби, плакат 
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матаратона, мајицу и капу са 

обележјем маратона, бидон за воду, 

пластифицирани стартни број на 

којем је одштампано ваше име (!!), 

земља за коју наступате, старосна 

категорија, па чак и име екипе и 

спонзора (уколико сте то у пријави 

навели). Организација на самој 

стази је савршена - трчите са 

електронским чипом везаним на 

патику, са којим на пет контролних 

тачака пролазите поред компјутера 

који региструје ваш пролазак, а 

податке, осим судијама на циљу, 

шаље и директно на сајт маратона 

на Интернену, што значи да ће 

неко, рецимо у Србији, пре вас на 

стази, знати тачно време вашег 

проласка кроз контролну тачку(!!?). 

На сваких 5-6км се налази окрепна 

станица са водом, соковима, сувим 

кајсијама и грожђем, сланим и 

слатким кексом и геловима (које 

иначе користе и врхунски 

спортисти на олимпијадама и 

светским првенствима), па смо 

Зоран и ја први пут трчали 

планинску трку без, код нас 

обавезне, флашице са водом и руци 

и "бонжите" у џепу! 

Вече уочи маратона, 

организована је, за маратоне 

уобичајена, Паста парти са готово 

неограниченим количинама 

макарона, са неколико врста 

прелива и додатака, а  по завршетку 

трке, уз учесничку медаљу и 

сертификат о вашем учешћу на 

којем је забележено ваше место у 

генералном пласману и пласман у 

старосној категорији, сваког 

маратонца је чекао богат ручак - 

ћевапчићи или ражњићи, салата, 

слаткиши, сокови, вода . . . и уз све 

то, два дана се налазите у друштву 

истомишљеника, заљубљеника у 

планине и планинско трчање из 

целог света! За мене јединствен, 

непоновљив доживљај (или ће се 

поновити већ следеће године!), а 

одушевљење трком на Олимпу, са 

мном дели и Зоран, који је већ 

учествовао на сличним тркама у 

Немачкој, Италији, Словенији и 

Хрватској. 

На крају и мало техничких 

података о стази који ће вам 

дочарати тежину трке и, наравно, 

победнике, времена најбржих и наш 

пласман. Стаза је дугачка 44 км, 

али од "дужинских" километара, 

много је важнија висинска разлика 

коју треба савладати. Старт трке је 

у Диону на 22м н/в (из Диона је 

Александар Македонски кренуо у 

освајање Света и стигао чак до 

Индије, па се његов лик налази на 

једној страни учесничке медаље), 

после 21км непрекидног успона 

стижете под Митикас (највиши врх 

Олимпа, 2917м), тачније, до Дома 

Ц на 2760м н/в, што је највиша 

тачка на трци, а онда се преко, 

планинарима познатог Дома А, на 

2100м н/в, Прионија и кањоном 

реке Енипее спуштате до циља у 

центру Литохора, на око 220м н/в. 

Дакле, веома тешка и захтевна 

стаза којом могу трчати само они 

који то и тренирају. Ово 

напомињем због чињенице да је 

прелазак целе стазе временски 
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ограничен на 10 часова, па је од 480 

учесника, колико је стартовало у 

Диону, 406 маратонаца на циљ 

стигло у овом временском лимиту. 

Маратон на Олимпу, који је 

прве четири године био "грчка" 

трка (побеђивали Грци, а међу 

првих 20 се "убацивали" тек по 

један или два странца), ове године 

су странци просто "растурили"! 

Победио је млади Шпанац који целу 

стазу прешао за 4:33:39, чиме је за 

23 минута поправио досадашњи 

рекорд маратона (!!?) а Грка на 

другом месту, досадашњег 

рекордера оставио иза себе за 

готово 12 минута. Трећи је шерпас 

из Непала, четврти Швајцарац, пети 

Словенац. Следе два Грка, а онда, у 

готово невероватном времену 

(5:29:59), као осма на циљ је стигла 

Францускиња, прва међу женама. 

Још једна изванредна жена, 

Пољакиња (6:09:27) стигла је пре 

нашег Зорана Марковића који је са 

временом 6:21:40, заузео 23. место 

у генералном пласману. Са овим 

временом Зоран је био пети у М40-

49 (година), од укупно 151 

маратонца у категорији. Ја сам са 

временом 8:02:58 заузео 179. место 

у генералном пласманом, а међу 47 

"вршњака" у категорији М50-59 био 

девети. За планинаре, посебно оне 

који су класично, планинарски 

пењали Олимп, вероватно ће бити 

занимљив податак да је Шпанцу, 

победнику овогодишњем маратона, 

до највише тачке на трци, требало 

само 2 сата и 30 минута, Зорану 

3:32 а мени 4:19.  

Прошло је већ готово три 

недеље од маратона на Олимпу, а ја 

сам још увек препун утисака са ове 

невероватне трке и не престајем да 

"давим" пријатеље са причом о 

матаратону. Видимо се следеће 

године на 6. Олимпијском 

маратону, а ако вас интересује још 

детаља о овој јединственој трци 

"међу боговима" погледајте на 

Интернету сајт www.olympus-

marathon.com 

И да не заборавим, после два 

дана одмора, Зоран и ја смо 

извршили и класичан, планинарски 

успон на Олимп, наравно, у стилу 

добро припремљених маратонаца. 

Без уобичајене колоне планинара за 

собом, које сам водио последње три 

године, нас двојица смо са 

Железничке станице Литохоро (на 

око 50м н/в) кренули у 7:45, у 

Литохору (6км) били за сат 

времена, на Прионију у 12:45, а на 

Дому А (2100м) у 15:05. После 

получасовног одмора продужили 

смо ка врху и већ у 17:45 били на 

Митикасу (2917м). Због грмљавине 

са северозапада, за само сат и 50 

минута били смо поново на Дому А, 

на заслуженом одмору. Сутрадан, 

по лепом времену, уживали смо у 

лепотама кањона и осам 

живописних дрвених мостића који 

сваки час прелазе, на сваком месту 

питку, реку Енипеу.  

 Драган Ћирић 

DELIBLATSKA PEŠCARA 

BOJE RUJA (05.10.2008.) 

http://www.olympus-marathon.com/
http://www.olympus-marathon.com/
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Završena je jos jedna akcija u 

Pešĉari, meni posebno draga. Za to 

postoji više razloga. Samo Braca i ja 

znamo koliko je vremena i muke 

trebalo da trasiramo ovu stazu. 

Godinama istraţujući predele Pešĉare, 

u poĉetku bez detaljnijih karti i bez 

dalekih ciljeva organizovanja 

masovnih akcija, uţivajući u 

samostalnim odlascima, tišini divljine 

i mirisima jelena, humusa i borovine, 

kretali smo se danima i danima po 

razliĉitim lokacijama, otkrivajući, 

ĉesto i sluĉajno, predele izuzetne 

lepote. Za podruĉje Crni vrh saznali 

smo naišavsi na tablu na kojoj piše da 

je u pitanju rezervat zaštićen od 1912. 

godine, dakle u vreme kada je ova 

teritorija bila još u sastavu Austro-

Ugarske monarhije. Danas se ta tabla 

vise ne vidi jer je zarasla u rastinju 

koje Pešĉari svake godine menja 

izgled i zatvara puteve. Svake godine, 

staza i ove trase sve se više zatvara. 

Sama kota Crni vrh nije nam 

bila lako dostupna i u to vreme bez 

GPS-a, pronašli smo je tek iz više 

pokušaja. Ĉini mi se da nije sluĉajno 

da smo toga dana kada smo pronašli 

kotu, u ovom predelu doţiveli takvu 

eksploziju boja koja nas je obojicu 

fascinirala da se i sada prisećamo tog 

nezaboravnog trenutka. Tada nije bilo 

ni digitalnih foto aparata, pa sam 

napravio snimke obiĉnim. Bio je to 

mesec oktobar, moţda i kraj 

septembra, pre 10-ak i više godina. 

Istraţujuci ove i druge predele, ti 

koncentriĉni krugovi polako su se 

pribliţavali, pa smo došli na ideju da 

se negde mogu spojiti predeli Rujevih 

urvina, Crnog vrha i Bendin Bresta, 

sa kompleksima lipa, topola, ĉetinara 

i breza i izvući ono najlepše što bismo 

kasnije mogli da podelimo sa 

prijateljima. Vremenom sam shvatio 

da priroda vraća lepotom enrgiju koju 

uloţiš u druţenje sa njom. Broj 

ţivotinja koje smo viĊali, povećavao 

se onoliko koliko smo uspevali da se 

srodimo sa predelima, a oko se 

izoštravalo do te mere da sam 

uspevao da primetim sakrivenu srnu u 

visokoj travi u koju se svojom bojom 

utopila. Jednom prilikom smo bili 

toliko nagraĊeni da smo i sa velikom 

grupom uspevali da viĊamo zivotinje. 

Kao da su našim ĉestim dolascima 

ţivotinje prepoznavale naše mirise i 

manje se plašile. 

Obaveze koje su se kasnijih 

godina nagomilavale, postepeno su 

me odvajale od Pešĉare i moje 

druţenje sa njom svelo se na odlaske 

u organizovanim većim grupama, 

nekoliko puta godišnje. 

Od ovog vikenda, rešio sam da 

to promenim. Kišna prognoza i 

sumorna subota pokolebala je dosta 

uĉesnika i jedna za drugom stizale su 

sugestivne SMS poruke tipa “Da li će 

se sutra ići?”, “Da li si slušao 

prognozu?”, “Neću moći da idem, 

bolestan sam”, “Hoće li se akcija 

odloţiti?” itd. Iako nisam pristalica 

spartanskog ponašanja po svaku cenu, 

nisam imao mnogo izbora. Na spisku 

prijavljenih uĉesnika bilo je i 10 

ĉlanova beogradske Pobede, a od njih 

mi se bas niko nije javio. Prema tome, 

da sam i hteo, odustajanja nije moglo 

biti. 
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Nedeljno jutro osvanulo je zaista 

sumorno, ali se ipak na startu okupilo 

skoro 40 uĉesnika. 

Kiša je padala, pa rominjala, a 

pribliţavajući se Šušari, gotovo da je i 

prestala. Ipak, trava je bila vlaţna, 

granje zatvaralo stazu, pa su 

mnogima ubrzo bile vlaţne i cipele i 

jakne. Iz iskustva sam znao da je 

trava Pešĉare najvlaţnija trava na 

svetu i da samo vrhunske cipele mogu 

da zaštite noge. A ja ih nemam. 

Braca je zbog problema sa 

kolenima otišao sa vozaĉem da nas 

saĉeka na Ĉardaku, pa sam bio jedini 

vodiĉ. Bez njega imam osećaj kao da 

se krećem jednom nogom i zaista mi 

nedostaje komunikacija sa nekim sa 

kojim sam podelio prve poglede na 

ova prostranstva i osećaj 

privilegovanosti postojanja na 

mestima na kojima se kreću samo 

ţivotinje, upijajući blagotvornu 

energiju svemira. 

Grupa koja se u nedelju 

formirala, ako mogu tako da kaţem, 

bila je po mojoj meri. Kolege iz 

Pobede za koje je tempo kretanja bio 

malo brţi od onog na koji su navikli, 

bile su izuzetno korektne i prilagodile 

se grupi, ponašajući se kulturno i 

disciplinovano. Kišno vreme nije 

pokvarilo lepotu šarenog pejzaţa koji 

liĉi na veliku romantiĉnu baštu sa 

postera kome nedostaje samo 

zaljubljeni par. Jedino su pauze koje 

su po lepom vremenu mnogo duţe 

radi uţivanja u prirodi, ovoga puta 

morale biti maksimalno skraćne zbog 

lošeg vremena i hladnoće. 

Ipak, pauza i opuštanje posle 

ipak napornog pešaĉenja od preko 20 

kilometara, Bracino predavanje u 

povratku za Panĉevo kao i pesma 

simpatiĉnih uĉesnica iz Pobede, 

uĉinili su, bar meni, još jedan 

nezaboravan dan u našoj “banatskoj 

lepotici”. 

Sledeća akcija u Pešĉari je 

“MeĊuborje” u kojoj nas u oĉekuje 

decembarsko druţenje sa našim 

prijateljima iz salaša “Zeleni dvor”.  

 

Milan Glumac  

 

ПРВОМАЈСКИ УРАНАК 

У рану зору, 1.маја, сео сам у 

аутомобил и кренуо пут Ваљева, где 

сам уз једно кратко одмарање у 

Бранковини стигао за три сата 

вожње. Прошетао сам центром 

Ваљева, купио потребне намирнице 

за два дана и наставио путовање до 

малог села Скакавци, у близини 

Косјерића где сам и нашао 

преноћиште за навече. Пошто сам 

распремио ствари и мало 

презалогајио, оворио сам мапу и 

одлучио да скокнем до Овчарско-

кабларске клисуре. Пут до Пожеге 

је био добар, неоптерећен док 

нисам изашао на Ибарску 

магистралу и кренуо ка Чачку и 

клисури. Имао сам осећај да је цео 

Београд на Ибаркој магистрали. 

Након 20-так минута вожње стигао 

сам до мога одредишта. И заиста 

сам уживао у пределима, 

манастирима, на самој Западној 
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Морави а нарочито у 

фотографисању свега онога што су 

очи виделе. А виделе су доста. 

Овчарско-Кабларска клисура 

се налази у централном делу 

Србије. Представља природно 

добро изузетних одлика, 1. 

 категорије, под заштитом државе. 

Природне лепоте овог предела и 

богатство културно-историјских 

споменика чине је изузетно 

атрактивном за посетиоце. Меандри 

реке Западне Мораве, бескрајно 

зеленило околних шума, манастири, 

лековита вода Овчар Бање, флора и 

фауна, два вештачка језера са 

могућношћу бављења 

рекреативним туризмом 

представљају туристичку понуду 

овог краја. Планине Овчар и 

Каблар погодне су за планинарење, 

на њима постоји осам  обележених 

планинарских стаза. Овде 

инспирацију за свој рад налазе 

бројни уметници, а бораве сви који 

желе да приуште себи одмор и 

опоравак. 

 Овчарско-Кабларска клисура 

је препознатљива по природним 

лепотама али и по својим културно-

историјским споменицима. У 

историји Србије и народа који је 

живео вековима на овим 

просторима манастири су имали 

значајну улогу, не само у духовном 

смислу, већ и у развоју националне 

свести, стицању знања и 

описмењавању. Манастири 

Овчарско-Кабларске клисуре 

(Српска Света Гора), представљају 

траг једног времена и сваки од тих 

манастира (а има их 10) има своју 

причу везану за период њиховог 

настајања и постојања на овим 

просторима. Од архитектуре, 

иконостаса, сачуваних књига и 

црквених предмета може се 

сагледати живот једног народа, 

његови обичаји, историјски 

догађаји. Манастир Никоље је у 

прошлости имало велику 

писарницу. Најстарија, овде 

сачувана књига је Псалтир из 1534. 

године. Манастир Ваведење 

поседује ретке старе књиге међу 

којима је Београдско 

четворојеванђеље из 1552. 

Штампао га је Трајан Гундулић. 

Манастир Успење, који се налази 

на Јовањском брду, на левој обали 

Западне Мораве имао је на свом 

поседу кулу. Служила је за одбрану 

од непријатеља, имала је неколико 

спратова и подрум. У просторијама 

куле писане су и преписиване 

богослужбене књиге. На врху је 

било звоно које је осталим 

манастирима давало знак за 

почетак богослужења, али и друга 

обавештења, посебно у случају 

опасности. Манастир Сретење има 

зидани иконостас какав нема ни 

једна црква у клисури. 

И шта друго да вам кажем 

осим да сам провео пет 

незаборавних сати у правом рају за 

очи, душу и мој фотоапарат. 

Присетио сам се и неких излета у 

овом крају, нарочито обиласка 

Овчарско-Кабларске трансверзале. 

Али, дошло је време за растанак И 

повратак у Скакавце. Возио сам 
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лагано назад, прошао Пожегу и пре 

доласка до Косјерића, скренуо 

десно ка Дивчибарама, преко 

Тометиног поља, јер до мрака је 

било још таман толико времена да 

обиђем и тај крај. И могу вам рећи 

да ме је лепота природе Тометиног 

поља и околине оставила без даха. 

Непрегледно пространство, зелене 

ливаде и шумарци,  разбацана села 

по брежуљцима, залазак Сунца који 

је требало да уследи за сат времена 

. . . све то је код мене изазвало 

плиму лепих осећања. За леп 

једнодневни планинарски излет 

поднебље као створено за уживање. 

Стигао сам у Дивчибаре, где је 

била велика гужва, па сам брже 

боље кренуо пут Скакаваца, где сам 

стигао после пола сата вожње, 

запалио ватру испред викендице, 

ставио на штап пар кобасила и мало 

ражњића за вечеру, али и за 

доручак, јер сам хтео да 

максимално искористим наредни 

дан. Након вечере и чаше пива 

заспао сам и спавао као клада. 

Устао сам са првим петлима, 

доручковао, спаковао се, закључао 

вајат, отворио мапу и одлучио да 

кренем опет ка Дивчибарама И 

Мионици, а даље . . . куда ме пут 

одведе. На путу од Дивчибара до 

Мионице уживао сам у изласку 

Сунца. Време је као и претходног 

дана било прелепо. Стигавши до 

Мионице приметио сам путоказ до 

Струганика и родне куће Војводе 

Живојина Мишића. Мионица, са 

вековном традицијом једног од 

најзначајнијих, економских и 

административно-политичких 

центара ваљевског краја, захвата 

простор северозападног дела 

Србије, осамдесет километара 

јужно од Београда, источно од 

Ваљева до десне обале реке 

Колубаре на обронцима Сувобора и 

Маљена. 

Мапа ми више није требала, 

желео сам да ме пут одведе на 

интересантна места која видим уз 

пут. А шта ћете лепше од посете 

Струганику и родној кући нашег 

великог војсковође. 

У Струганику се налази родна 

кућа војводе Живојина Мишића 

која представља меморијални 

комплекс историјско-етнографског 

карактера. Постава се састоји из два 

дела, историјског и етнолошког. У 

собним просторијама је тематска 

поставка која приказује личност 

Живојина Мишића у контексту 

историјског збивања крајем 

прошлог и почетком овог века, с 

акцентом на оне догађаје у којима је 

војвода одиграо значајну улогу. 

Тако су хронолошки презентовани 

његово рођење и школовање, уз 

историјат породице Мишић, његова 

војна каријера у балканским 

ратовима за независност, Први 

светски рат, са посебним освртом 

на Колубарску битку, затим његова 

болест, последњи дани и најзад, 

признање и допринос војној науци. 

Само двориште око куће је 

лепо уређено и има све пратеће 

зграде које су се користиле у том 

времену као што су вајат, чардак за 
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кукурузе, мљекарница. нарочито је 

лепа ограда од плетеног прућа која 

је карактеристична за Шумадију. 

Даље сам кренуо пут Рајца. 

Налази се на крају венца Ваљевских 

планина, 100 км од Београда, а 12 

км од Љига. Надморска висина 

Рајца креће се од 600 до 849 м. 

Стари путописци су ову планину, 

због пространства протканог 

шумарцима и цветним ливадама, 

назвали "рајем на земљи", па је 

тако и добила име. Стимулативно 

дејство климе омогућава и погодује 

лечењу болести плућа и дисајних 

путева, неуровегетативних 

поремећаја и опоравак, 

ревитализацију и јачање читавог 

организма. 

На подручју Рајца постоји 

више пећина и јама, а најзначајнија 

је Рајачка пећина. Укупна дужина 

канала Рајачке пећине је 286 м, док 

је главни канал дуг 106 м. На 

појединим местима канали се 

рачвају или проширују у дворане. 

Велика дворана има дужину од око 

30 м, ширину од 7-10 м, а 

максималну висину од 15 м. Кроз 

поједине делове пећине пролази 

водоток градећи водопаде и језерца. 

У Првом светском рату на 

Рајцу је вођена чувена Колубарска 

битка. Ту се налазе "Споменик 1300 

каплара" и Спомен чесма подигнута 

палим војницима из Првог светског 

рата, као и неколико споменика 

посвећених палим жртвама у 

Другом светском рату. 

Од 1965. године, сваке године 

прве недеље после Петровдана  

одржава се манифестација 

"Косидба на Рајцу" (у ранијим 

временима кошење је завршавано 

до Петровдана - 12. јула). Временом 

је ово постала смотра 

традиционалних изворних садржаја 

у част косидбе и сеоских моба. На 

манифестацији се приказује цео 

обичај почев од окупљања косаца, 

трубача, здравичара, водоноша, 

одласка на косидбу, до косачког 

ручка и завршетка кошења. 

Косци се такмиче у народној 

ношњи, са сламеним шеширима и 

извезеном, шареном торбом на 

рамену. Најбољи од њих 

проглашава се победником - 

ђидијом и добија златну косу. 

Истовремено се одржавају 

културно-уметнички програми, 

такмичења у припремању старих 

јела, изложба и демонстрација 

некад коришћених пољопривредних 

машина за рад у брдско-

планинском подручју. Кад сам већ 

ту скокнуо сам и до споменика 

Дражи Михаиловићу и обишао 

цркву у спомен комплексу која је 

посвећена светом Георгију. 

Кренуо сам даље ка Љигу и 

верујте ми да нисам имао појма где 

ћу стићи. На моје велико 

одушевљење стигао сам веома брзо 

до места где некада давно неки 

јунаци дигоше Други српски 

устанак. Препознао сам тај крај јер 

сам пре свега десетак дана ту био 

на планинарској републичкој акцији 
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"Стазама Другог српског устанка". 

Мојој срећи није било краја. 

Ту је, под барјаком господара 

Милоша Обреновића, почео 2. 

српски устанак. То време, од пре 

185 година, данашњем човеку 

дочаравају: сасушени грм - 

наследник аутентичног храста под 

којим је Милош узвикнуо "Ево 

мене, ето вас, ето рата Турцима", 

споменик Устанку из 1887. године, 

цетрални детаљ са слике Паје 

Јовановића "Устанак у Такову" 

преточен у бронзу. Црква брвнара 

из 1795.године, саграђена на месту 

старије брвнаре из 1724. посвећена 

Св.Ђорђу, испред које се Милош 

Обреновић предао Турцима након 

пропасти Првог српског устанка. 

Испред исте цркве, на Цвети 1815. 

прота Мелентије Павловић 

причестио устанике, а Милош 

Обреновић повео до коначког 

ослобођења од Турског зулума. Ту 

је И Музеј Другог српског устанка, 

смештен у здање школе коју је 

Такову подарио краљ Александар 

Обреновић. 

Одлучио сам да одем и до 

Савинца, да тамо ручам, одморим 

се обиђем манастир што сам и 

учинио. Савинац је засеок села 

Шарани, удаљен само четири 

километра од Такова. Легенда 

казује да је, некада, туда прошао 

Свети Сава - и данас се, у камену, 

види отисак копита његовог коња. 

Много касније, 1819. године, кнез 

Милош ће овде подићи прву 

задужбину - цркву у спомен 

кнегиње Љубице. Није случајно што 

су, под кровом савиначке цркве, 

свој мир нашли земни остаци 

Вукове кћерке Мине, сликарке, 

песникиње и преводиоца - она је 

била супуга универзитетског 

професора Алексе Вукомановића из 

фамилије кнегиње Љубице, жене 

кнеза Милоша. Сачувани чардак из 

Милошевог доба и два извора 

минералне воде у кориту реке 

Дичине, Светиња и Млачац, 

атракције су Савинца. Додајмо им 

шумовите падине које се спуштају 

до капија самог насеља, довољно и 

сунца и хладовине и – речено је све. 

Ваљало је кренути даље. Овога 

пута ми је мапа помогла и 

напустивши Таковски крај кренух 

пут Опленца, рекох кад сам већ ту 

да се поклоним моштима нашим 

славним владарима породице 

Карађорђевић. 

Године 1903. краљ Петар 1. 

Карађорђевић је изабрао место, 337 

метара високо, на врху Опленца као 

локацију за своју задужбину, цркву 

Св.Ђорђа. Првога маја 1910. године 

започета је градња цркве према 

плановима Косте Ј. Јовановића. У 

јесен 1912.године црква је већ била 

скоро довршена а освештао је 

Архиепископ српски Димитрије. 

 Црква је петокуполна 

грађевина. Унутрашња дужина 

храма је 30 метара а висина свода 

27 метара. Црква је постављена на 

високом соклу од масивног 

мермера. У самом храму се налазе 

два саркофага, у северној певници 

је саркофаг Краља Петра 1, ктитора 
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цркве, а у јужној певници саркофаг 

Вожда Карађорђа. 

Цео мозаик у цркви се састоји 

од 725 сликаних композиција (513 у 

храму, 212 у крипти), на којима се 

налази 1500 фигура. Укупна 

површина мозаика је 3500 м2, са 40 

милиона разнобојних стаклених 

коцкица, које имају 15000 разних 

нијанси боја. Сама крипта се налази 

под целом црквом Св.Ђорђа. У 

крипти се налази 39 гробница, до 

сада је сахрањено 22 члана 

Династије Карађорђевић. Шест 

генерација породице Карађорђевић 

је сахрањено у крипти. 

Данас комплекс обухвата 

поред цркве Св.Ђорђа, краљеве 

винограде, музеј (виноградарева 

кућа), кућу краља Петра, краљеву 

вилу, краљичину вилу, Карађорђеву 

цркву, споменик Карађорђу и хотел. 

Спустио сам се и у Тополу до 

Карађорђевог конака који је 

подигнут 1811. године, са црквом у 

комплексу конака и великом 

споменику славном Вожду 

Карађорђу. Према предању, на 

месту где су се укрстила четири 

путна правца изникло је и 

разгранало се велико стабло тополе 

и то место састајања временом је 

названо Топола. До данас Топола је 

задржала изглед типичне варошице 

19. века. 

Препун утисака крећем пут 

Новога Сада. Гледам ауто карту и 

схватам да су кућа и мили ми туш 

још веома далеко. Возећи се 

полако, уживајући у заласку Сунца 

примећујем таблу која каже 

“Орашац” на 7 км од пута. Наравно, 

укључујем жмигавац и стижем на 

место подизања Првог српског 

устанка. 

У знак сећања на овај кључни 

догађај новије српске историје 

уређен је споменички комплекс 

"Први српски устанак" у коме се 

налази црква Вазнесења господњег, 

спомен школа, Марићевића јаруга, 

музеј и окућнице устаника. Од 

2002. године у Орашцу се 

обележава Дан државности 

Републике Србије на Сретење 

Господње, 15. фебруар. Спомен 

чесма се налази на локацији 

"Марићевића јаруга" недалеко од 

цркве, а подигнута је 1954. године 

поводом 150. година Првог српског 

устанка. 

У самој Марићевића јарузи, 

код чесме, хвата ме мрак - треба 

сести у ауто и довести се до Новога 

Сада. Кући стижем око 22 сата. По 

доласку у Нови сад гледам на 

километер сат - за 2 дана прешао 

сам 700км. Можда много, можда и 

превише, али сам сигуран - за два 

дана које сам провео за воланом 

провео сам најлепши Првомајски 

уранак у животу, за два дана видео 

сам толико значајних места наше 

историје, за шта многима треба 

много више времена. Доживљај и 

лепоту виђеног доказује око 1300 

фотографија. И отићи ћу поново!!  

 

Горан Зубић 

 


