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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.rs 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
03 Dobitnik nagrade Award 

Winner:K2, Gerald McDonnell 

MontEverest.net; 
09 Пирин 

Душан Томић; 
10 Сток Кангри 

Снежана Митић; 
11 Успон на Злу Колату 

Драгица Коцић; 
14 Месечарење ПК Спартак 

Исо Планић; 
15 Јесење чаролије на Фрушкој 

гори 

Зоран Вукманов; 
17 Велебит 2009. 

Ангелина Миладић; 
19 Зимски успон на Дурмитор 

Душан Томић; 

 
 

SUBOTA 13.3.2010. u 11 h 

Redovna izborna Skupština PSS 
Vojvodine 

u sali Sportskog saveza 
Vojvodine,  

Masarikova 25, N. Sad 
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Best of ExplorersWeb 2008 

Dobitnik nagrade Award 

Winner: K2, Gerard McDonnell 

 

Godine 2008., K2 je pogoĊen 

jednom  od svojih najvećih tragedija 

do sada. “Nakon što smo noć i dan 

pratili penjaĉe, govorili s roĊacima, 

intervjuisali preţivele, sastavljali 

statistike - i odbacivali laţne glasine” 

- 5. avgusta ExWeb završiva je svoju 

priĉu  sa sledećim stavom:  

1. avgusta 2008 pomraĉenje 

Sunca obeleţava konaĉni pokret ka 

vrhu. Bonatti se samo verovatno nada 

da je istina što se zapravo dogodilo s 

vremenom će se pojaviti na površini, a 

nadamo se ne i prekasno.  

Zbunjenost 

"Zbrka? Koja zbrka?! Sa smrti, 

nema zabune!"Detektiv  se smejao 

jako sa urednikom ExplorersWeba. 

Tokom veĉere, razgovarali smo o 

razlikama u iskazima sa K2. Sa 20 

godina rada sa ubistvima, policajca 

veterana niko nije prevario. To nisu 

bile ulice Majamija ipak, šta je sa 

velikom nadmorskom visinom? "U 

moje vreme sa svima tamo nikada 

nisam imao bilo kakvih problema oko 

pamćenja vaţnih stvari", istakao je 

drugi urednik, "i kako doći do toga da 

dobijemo u osnovi istu priĉu od svih 

Inakijevih spasitelja?"  

Nalaţenje istine u tragediji poput 

ove nije jednostavan zadatak. Penjaĉi 

ţele sebe predstaviti najboljim, dok su 

novinari s liĉnim iskustvom iz zone 

smrti retki. Priĉe i izjave su retko 

potpuno neistinite, umesto toga one su 

pune propusta i pretpostavki. Uvrede 

se nalaze izmeĊu redova.  

Nespretni cvet 

"Ja sam nosio i ţive i mrtve ljude 

iz planine!" Rano ujutro, 3. avgusta 

Fredrik Strang (ĉlan medjunarodne-

ameriĉke ekspedicije) je imao dan za 

vlasništvo na polju medija. On je liĉno 

bio vodeći za pokušaje spašavanja, 

Strang je tvrdio, iz baznog logora, 

dodajući da su njegove kolege penjaĉi  

preminuli na K2 zbog vlastite 

nesposobnosti. Rodbina i prijatelji su 

bili oĉajni.  

Porodica Gerarda McDonnella je 

provela oko ĉetiri sledeća meseca u 

intenzivnoj potrazi za istinom o 

njegovim poslednjim satima. U 

medijima, Gerard je opisan kao "cvet" 

i "Krist". U istom dahu su pisali da je 

slab i zbunjen, šeprtlja.  

To nije prava istina. Gerard i 

prijatelj su dobili 1999 priznanje 

Denali Pro Pin za pomoć za voĊenje 

pet penjaĉa sa vrha grebena prilikom 

naglog pogoršanja vremena. Na 

Everestu 2003 Pemba i Gerard su 

pomogli iscrpljenom penjaĉu na vrh 

Everesta Pat Falvey-u da vrati u 

visinski kamp. "Da Ger i Pemba nisu 

bili toliko briţni, ne bih mogao biti 

ovde da im dam komplimente," 

napisao je Pat ExplorersWebu.  

"Na planini, Ger je bio izuzetno 

jak, brz, nadleţan i siguran", napisala 

je penjaĉica na vrh Everesta Klara 

O'Leary u poĉast kolegi Ircu. "U svim 

penjanjima koje sam uradila s njim, 

nisam ga videla da je pod pritiskom"  

Zauzeti penjaĉi 

"To je jasno da mediji duguju 
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porodici Gerard McDonnell izvinje-

nje za tako loše predstavljanje uspo-

mena na njega", napisao je Freddie 

Wilkinson hrabro na Huffingtonpost 

na web stranici 24. decembra.  

Ali to nije bio samo medijska 

greška. Gerardova porodica je poslala 

bezbrojne poruka, obavila telefonske 

pozive, pa ĉak i putovanje oko sveta, 

ukljuĉujući i Islamabad. Penjaĉi nisu 

bili od velike pomoći, kaţu, neki su 

bile zaokupljeni obavljajući zajedno 

predavanja i potpisivanje knjiga.  

Gerard verojatno ne bi puno 

brinuo o nedostatku poverenja meĊu 

sebi ravnima i u medijima. Ali on bi 

bio besan zbog agonije koju je njegova 

porodica iskusila.  

Ova priĉa je moguća zahva-

ljujući naporima Gerardove porodice i 

prijatelja, nekoliko dobrih novinara, i 

profesionalizma Pemba Gyalje.  

Pemba ima snaţnu ţelju da samo 

zabeleţi dogaĊaje gde je odig-rao 

kljuĉnu ulogu. Sherpa nije imao 

problema da ponudi jasne ĉinjenice, i 

bez njegove izjave i slika, koji ilustri-

raju ovu nagradu, istinita priĉa o K2 

herojima moţda bi izgledala 

drugaĉije. 

Prazno mesto 

S obzirom da su bili u toku deša-vanja, 

rane procene Explorers Weba i dalje 

staje iznenaĊujuće taĉne. Ovo je prvo 

aţuriranje, a ovde su rane slike, 

intervjui i link na AdventureStats sa 

vrha po vremenskoj skali.  

Kao što smo već pisali o većini 

dogaĊaja koji su se dogodili, ova priĉa 

će se uglavnom fokusirati na kljuĉna, 

prazna mesta. "Ko je pomagao 

zarobljenim penjaĉima", pitali smo 2. 

avgusta. Sada znamo.  

Ove sezone K2 nije pruţio jasne 

situacije. Neki penjaĉa su bili jaĉi od 

drugih, ali niko nije hodao kraj umi-

rućeg brata prema vrhu. Umesto toga, 

sezona je istaknula problem laţnih 

starih slava i nedostatak priznanja.  

Samo National Geographic 

Adventure je iznenaĊujuće, na dobar 

naĉin, uz dodelu nagrade Pembi i 

stavljajući ga na naslovnu stranu 

njihovog magazina bio izuzetak.  

Natrag na K2 

Dana 1. avgusta uspon na vrh je 

poĉeo priliĉno kasno. U 11:45, Srbin 

Dren Mandić je pao nakon što se na 

kratko otkaĉio da promeni svoju bocu 

kiseonika. Njegovi drugovi poţurili su 

dole nakon što je pakistanski nosać 

Jehan Baig, koji je po dolasku do tela 

mogao je samo da potvrdi da je 

Mandić mrtav.  

Internacionalno/ ameriĉka eks-

pedicija već se okrenula nazad. Šve-

danin Fredrik Strang se vratio nazad 

preko Ramena do Srba koji su zamo-

lili za pomoć u spuštanju tela na dole. 

"Ja sam zapovedao i vikao na nosa-

ĉe", Strang je citiran od strane medi-

ja. U meteţu, Jehan Baig je izgubio 

uporište i pao u prazninu, nakon ĉega 

su penjaĉi osigurali telo Mandića, 

ostavili ga sa cepinom za led i spustili 

se.  

Fiksni konopac je zatrpan 

Iznad Botelneka, uspon je 

nastavljen. Dan je bio vrlo topao, neki 

su penjaĉi skinuli perjana odela. 

TakoĊe je prošle godine Amerikanac 

Chris Warner prijavio da je ova 
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sekcija puta vruća. Baskijac Alberto 

Zerain je bio prvi na vrhu u 15 h. Bio 

je stalni dolazak penjaĉa na vrh. U 

roku od nekoliko sati kasnije, su stigli: 

pet Korejaca – Kim Jae-Soo, Go Mi-

Sun (Ko Mi-young), Kim Hyo-Geong 

(Kim Hyo-gyung), Park Kyeong-Hyo, 

Hwang Dong-Jin, Norveţani (Cecilie 

Skog, Lars Flato Nessa)  - sa 

HolanĊanima Wilcom van Rooijen 

(voĊa Norit K2 Exped-ition 2008) i 

Cas van de Gevel (Norit K2 

Expedition 2008), Irac Gerard 

McDonnell (Norit K2 Expedition 

2008), Francuz Hughes d'Aubarede, iz 

Pakistana Meherban Karim, Pemba 

Gyalje Sherpa (Norit K2 Expedition 

2008) i Italijan Marco Confortola 

(voĊa Italian K2 Expedition 2008) 

meĊu poslednjim oko 20 sati.  

Oni su kasnili. Siguran uspon na 

bilo koji vrh od 8000 m zahteva da 

silazak bude u vreme dnevnog svetla. 

Ali vreme je bilo dobro, a uţe je fik-

sno na teškoj /zamršenoj sekciji. Pe-

njaĉi na vrhu nisu previše zabrinuti.  

Norveţani Cecilie Skog i Lars 

Naesse sišli sa vrha u 17:20 h i 

odjurili do Cecilijinog muţa Rolf Bae, 

koji je stao 300 m ispod vrha. U 20:30 

h, 150 m iznad poĉetka Botel-neka, 

serak se odvalio. Cecile i Lars su 

gledali kako svetlo Rolfove lampe sa 

glave nestaje. Rolf i fiksni konop su 

nestali.  

Preţiveli su došli u kamp 4 

Noć je pala. Sherpe Pasang i 

Tsering Bhote su iznad kampa 4 na 

ramenu. Jumic Bothe, koji se penjao s 

korejskim timom, bio je Tseringov 

brat. Pasang je bio njihov roĊak. 'Tri 

Bothesa su popeli nekoliko vrhova od 

8000 m sa Korejancima. Zaustavljani 

su na Ramenu sa rezervnom vodom i 

kiseonikom, Pasang i Tsering su 

zabrinuto ĉekali silazak svog tima.  

U 22 h, HolanĊanin Cas van de 

Gevel je prošao Francuza Hughesa, 

koji je bio na vrhu zajedno s njego-

vim pakistanskim nosaĉem Karimom 

u 19:30 h. Karim se navodno ne ose-

ća dobro pre završnog uspona na vrh, 

a sada je Cas primetio da Hughesa bio 

sam. Ubrzo nakon ponoći u Botelneku, 

Cas je ĉuo buku – on se okrenuo i 

vidio je da Hughes pada.  

Cas i Pemba su uspeli da siĊu do 

kampa 4. Korejski voĊa Kim Jae Soo i 

planinarka Idi Mi Sunce, su se sastali 

sa dva Bothesa na ramenu, odakle su 

dva Sherpa vukli iscrpljenu korejsku 

devojku do  kampa 4. Dva Sherpa su 

stigli nakon svoje muke. TakoĊe, 

Norveţani Cecilie i Lars su sišli dole 

do kampa 4. Cecilie je na strašnim 

mukama, poginuo joj je muţ.  

2 avgusta 

U Botelneku su ostali preostali 

korejski penjaĉi koji su bili na vrhu i 

njihov Sherpa, Jumic Bothe. Odjed-

nom, svetlo njihovih lampi za glavu je 

nestalo. Iznad njih, u ponoć Irac 

Gerard i Italijan Marco su odluĉili da 

iskopaju otvoreni bivak i ĉekaju dan. 

Njima se kasnije pridruţio i Holan-

Ċanin Wilco, nakon uspona na vrh. 

Wilco je rekao da nisu govorili. Mar-

co je rekao da su on i Gerard razgo-

varali celu noć ... i da je Gerard pe-

vao. Ĉak i italijansku pesmu je znao, a 

nju je pevao posebno za Marca.  

(Napomena urednika (sajta): Još 
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jedan Irac, Shackleton, pevao je sa 

svojim ljudima na njihovom ĉamcu za 

spašavanje pri prelazu preko ledenog 

antarktiĉkog mora.)  

Zora je stigla na gornju padinu 

K2 već u 5 sati. Wilco, Gerard i 

Marco raspravljali su kojim putem će 

se spuštati. Wilco je osetio slepilo bar 

na jednom oku, na levom Bilo je malo 

izvan karaktera za Gerarda da ostavi 

Wilco samog u takvom stanju. Osim 

ako je Marco bio još gore?. Sherpama 

je rekao da je Marco bio u priliĉno 

lošem stanju oko vrha. Wilco je 

pronašao korejski tim dole da visi 

naopaĉke, upleten u grupi. Po izveš-

taju Norits-a: "Sva trojica Korejanaca 

su jedva bila ţiva. Jedan je bez svesti, 

ali i dalje je puštao glasove, drugi je u 

šoku, a trećem su nestale rukavice i 

cipela." Wilco je rekao da je dao par 

rukavica trećem korejskom ĉlanu i 

nastavio silazak nakon što je rekao 

jednom od njih da je njihovo spasa-

vanje u toku.  

Bilo je nejasno da li je penjaĉe 

pogodila lavina ili su skliznuli i pali. 

Ekipa je na vrhu bila od pet Korejaca s 

jednim Sherpom. Sa voĊom Kimom i 

ţenskom Idi koji su već u kampu 4, od 

ostala ĉetiri penjaĉa, samo troje ljudi 

je ostalo.  

Gerard i Marco su krenuli dole 

malo pre 6 sati. Prema izvoru Norita, 

Marko je rekao da, kad su on i Ge-rard 

došli do korejskog tima, barem jedan 

je bio naopako, a drugom je nestala 

ĉizma i rukavice. Oni su još uvek ţivi, 

iako jedva svestni, rekao je Marco. 

Markov izveštaj je postao malo 

konfuzan u ovom momentu. On je 

izjavio da je našao voki-toki Korejaca 

na padini i pozvao njihovu ekipu za 

pomoć. On je verovao da su dva 

Sherpasa odgovorili na poziv. Pemba 

je kasnije izjavio da se ne seća da se 

razgovor voki-tokijem odvijao izmeĊu 

Marka i korejskih Sherpa.  

Kamp 4 

Dole, ujutro Van de Gevel Cas i 

Pemba su pretraţili Rame. Po pov-

ratku u kamp 4, naĊoše Tsering i 

Pasang Bhote u nevolji. Iscrpljeni su 

pošto su proveli najveći deo noći na 

Ramenu. VoĊa korejske ekspedicije je 

naredio dvojici Bhote da idu na uspon 

do Botelneka i da pomognu korejskim 

penjaĉima. Pemba je obes-hrabrio 

dvojicu Sherpa te je takoĊer upozorio 

korejskog voĊu da nestabil-ni serak 

moţe napraviti misiju previ-še 

opasnom. Nakon rasprave, Bhotesi 

odoše.  

Prazno mesto 

Gore na traverzi, Marco je re-kao 

da su on i Gerard proveli tri sata da 

probaju spašavanje korejskog ti-ma. 

Wilco je u to sumnjao, a on je 

navodno rekao za Men's Journal da bi 

to bilo samoubistvo. U sledećem 

intervju s Marcom, UK Independent je 

napisao: "Za tri sata, McDonnell i 

Confortola pokušali su da ih isprave, 

ali to je bilo uzalud. Sva trojica su 

mrtvi." Magazin Outside je napisao da 

su oni odustali "kada je lednik krenuo 

u blizini te ih podsetio na njihovu 

opasan poloţaj." U svom iskazu 

kasnije Marco je napisao da je 

osigurao penjaĉe i ostavio ih nakon 

poziva za pomoć.  

U svakom sluĉaju, Marco je 
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krenuo prema dole, dok se Gerard 

popeo. "McDonnell, moţda zbunjen 

zbog nedostatka kiseonika, popeo se 

natrag gore strmo prema vrhu (Bot-

lneka)", napisao je Outside magazin. 

U svojoj izjavi, Marco je kazao kako 

misli da Gerard je moţda otišao da 

fotografiše. Gerard je ipak ostavio svoj 

fotoaparat kod Pemba koji je rekao da 

mu je Marco drugaĉije priĉao. Pembi 

je Marko rekao kako je Gerard 

verovatno otišao gore do najbliţeg 

sidrišta kako bi više olaba-vio uţe te  

tako olakšao oslobaĊanje Korejaca iz 

uţeta. Pembi je ovo objašnjenje 

uverljivo "jer znamo Gerardove dobre 

manire", rekao je Pemba, "on je uvek 

ţelio pomoći." Na silazku, Marco se 

onesvestio na dnu Botelneka gde su ga 

pronašla dvojica Bothesa oko 11 sati 

koji su se peli. Oni su javili voki-

tokijem Pembi da je Marko u nesvesti. 

On je krenuo po iscrpljenog Marca, 

dok su Pasang i Tsering nastavili gore. 

Pasang je bio  jaĉi i oko 300 m ispred 

Tseringa. 

Ĉudo spasavanja 

U ovoм trenutкu, Мarko vеruје 

da је Dţerard mrtav. Ka dnu 

Botelneka, on је ĉuo јak prasak i vidеo 

vodopad lеda iz sеraka 400 mеtara 

iznad. Marko је rekao da је vidеo tri 

Koreјanca i "Dţerardove ţutе cipеlе 

da prolaze." Slika, mеĊutim, u 10 

ĉasova, pokazuje da je grupa 

korejanskih pеnjaĉa i daljе u gornjеm 

dеlu traverze, dalеko od vrha 

Botelneka. Za njih misli da su 

skliznuli i zbog toga što prvo bi morali 

da proĊu dugu traverzu, a zatim bi 

morali napraviti oštar zaokret nadolе. 

Oko 5 sati kasniје - Pasang sе sastao 

sa njima. Pasang je pozvao Pеmbu oko 

15 sati sa zadivljuјućom vеsti. On је 

rekao da su dva Koreјaca i Јumic 

Šеrpa bеzbеdni, oni su imali nеkе 

promrzline, ali su u redu. "Јеstе li 

vidеli bilo koga drugog?" Pеmba 

upita. Postoјao је ĉovеk u crvеnom 

odеlu sa crnim zakrpama blizu njih 

trojice, Pasang je odgovorio, ali prе 

samo nеkoliko minuta, njega је 

pogodio komad od sеraka i pao je. " 

Samo јеdan planinar nosio takvе odеlo 

- Irac Dţerard. Pasang se sastao sa 

pеnjaĉima na poĉеtku Botelneka. 

Njеgov poziv voki-tokijem је pokazao 

da je tim – nastradao od lavine, 

zaplеtеni i vеruје da su praktiĉno 

mrtvi - bili su osloboĊеni i to kroz 

traverzu.  

Planinar lutalica 

Daklе, šta o svеdoĉеnju Marka? 

Ista slika pomеnuta gore, pokazuје 

pеnjaĉe dalеko od seraka, takoĊе је 

pokazala da јеdna osoba sеdi iznad 

njih. Na drugoj slici, snimljenoj kas-

niје tе vеĉеri, planinar је otišao. Njе-

gova taĉka је zamеnjеn slabim tra-

gom/ stazom koji idе u pravoј liniјi 

prеko vrha seraka. Ako su Koreјanci 

izgubili svog ĉеtvrtog ĉlana tima u 

padu, taĉka na fotografiјi mora biti 

Karim Pakistanac, koјi је moţda si-

šao i pao preko sеraka, iskljuĉitе 

opciјu "vodopad lеda", Marko је 

primеtio.Karim je nosio ţutе ĉizmе za 

pеnjanjе.  

Bes K2 na kraju 

Pemba je dobio poziv Pasanga, 

koji se brinuo o malo svesnom Mar-

cu, brinuo se o vodi i kiseoniku, na 
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podnoţju Botelneka. 10-15 minuta 

kasnije besna planina je pokazala 

svoju poslednju srdţbu. Lavina je po-

ĉela da ĉisti sve. Tsering je bio malo 

ispod svog roĊaka i skoĉio je sa puta. 

TakoĊe i Pemba, povukavši Marca za 

vrat. Klizište je ponelo 4 ĉoveka, 

Tseringovog hrabrog roĊaka Jumica i 

roĊaka Pasanga i 2 mlada Korejanca 

koji su bili blizu Pembe i Marca. 

Wilco 

Pemba, Marco i Tsering su se 

konaĉno vratili natrag u kamp 4. Kas-

nije tog dana, iz  baznog kampa su 

videli penjaĉa koji nosi narandţasto 

odelo nedaleko od kampa 3 (na 

Ĉesenovoj ruti). HolanĊanin Wilco je 

sam nastavio put na dole. On je nosio 

satelitski telefon, ali nije mogao da se 

seti bilo kog broja osim od svoje 

supruge, koju je pozvao. Wilcov po-

ziv je bio kratak ali kljuĉan kao što je 

predviĊeno jer je dao GPS signal. 

Ţena zove webmaster tima, koji je 

kontaktirao HumanEdgeTech (Het). 

Het je dala podatke o Wilcovom sate-

litskom telefonu i bili su u moguć-

nosti odrediti njegov poloţaj uz pomoć 

Thuraye. (Iz politiĉkih razloga to nije 

sasvim jednostavan proces; Het je 

pokušao uĉiniti isto za Inakija ali je 

bio odbijen u to vreme). Het je stavio 

nacrtane koordinate na 3D kartu za 

K2 koju je holandski web-master 

prosledio u logor. Ĉitanje je potvrdilo 

da je Wilco primećeni pe-njaĉ (neki su 

predpostavljali da bi to mogao biti 

Gerard). Ostavljajući Marca u kampu 

4 sa Tsering i Kore-jancima, Pemba i 

Cas su otišli za kamp 3 na Ĉesenovoj 

ruti te noći. Sledećeg jutra, 3. avgusta, 

iz baznog kampa se videla naranĉasta 

taĉkica opet i voki-tokijem je javljeno 

Casu i Pembi koji su se popeli natrag 

oko 300 metara. Dva iscrpljena 

penjaĉa pronašli su Wilca, i odveli ga 

sve do baznog kampa. Wilco je bio bez 

hrane i vode tokom 50 sati, a njegovo 

spašavanje postalo je poslednji heroj-

ski napor na K2 ove nesretne godine.  

Bazni Kamp 

Cas i Wilco su spušteni helikop-

terom; Pemba napusta bazni kamp. 

Marco se spustio sam do kampa 2, gde 

su ga doĉekali Gheorghe Dijma-rescu, 

Rinjen Sherpa i Mingma Sher-pa. 

Nijh trojica su mu pomagali pri 

spuštanju do baznog kampa. U me-

Ċuvremenu iz baznog kampa, poslata 

je vest o mrtvima, i njihova imena i 

izveštajima o ĉudesnim zajedniĉkim 

naporima za spašavanje predvoĊeni 

ŠveĊaninom Fredrik Strangom.  

"Nosio sam dole i ţive i mrtve 

ljude iz planine. Paniĉio sam kad je 

pakistanski visinski nosaĉ pao ravno 

na moja leĊa, sa svojom celom 

teţinom", prenosi novinska agencija 

TT  reĉi Stranga u neĊelju ujutro 3. 

avgusta. Novosti -hit u svetu - bilo je 

dosta pogrešnog i špekulacija - ali nije 

bilo reĉi o Gerardu, Pembi, Casu ili 

Botho-vima.  

Bonatti bi bilo drago da zna da je 

ovih dana, istina je malo brţa. Došlo 

je vreme da ĉinjenice otkriju prave 

heroje na K2.  

Pravi heroji 

Napori Pemba Gyalje Sherpa su 

oĉevidni. Cas bi verovatno saĉuvao 

delove svog prozeblog stopala da je 

izabrao da ide ravno do baznog kampa 
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nakon svog uspona. Tri Sherpa Bhotes 

su se borili za njihove klijente do 

samog kraja. Jedan magazin je 

istaknuo da Wilco imao porodicu i da 

malo dete ĉeka njegov povratak kući. 

Nije bilo spomena o Sherpa Jumic 

Bhote, koji je pozvao svoju trudnu 

suprugu sa satelitskim telefonom sa 

vrha. Nakon što je umro, Bhotesova 

supruga rodila je devojĉicu. Tseringov 

gubitak brata i bratića, napravila je još 

teţim ĉinje-nica da ekspedicija nema 

osiguranja za njihove ţivote, 

ostavljajući dve Bothe udovice bez 

novca. Najviše nesebiĉan napor je 

napravio Irac Gerard MacDonnell, 

koji je nakon dve noći na gornjim 

padinama K2, ukljuĉujući onu na 

otvorenom, odlu-ĉio sam da ostane i 

pomogne dvojici korejskih penjaĉa i 

nepalskom Sher-pi, a penjaĉe nije ni 

poznavao. Ge-rard je dobro znao da će 

njegov na-por ozbiljno staviti i svoj 

ţivot u opasnost. Njegovo delovanje je 

goto-vo bez premca na vrhu od 8000 

m. Gerardova neverovatna hrabrost i 

samilost nije urodila plodom kada su 

preţiveli ubijeni u konaĉnoj lavini. 

Tragiĉno, njihov spasitelj izgubio je 

ţivot takoĊe. To verojatno ne bi bio 

sluĉaj da je Gerard jednostavno sle-dio 

njegove drugove Marco i Wilco dole, i 

danas bi bio ţiv. Bez konaĉ-nog pada 

seraka, priĉa Gerarda, Bot-hesa i 

Korejaca bi imala drugaĉiji kraj. Ipak, 

njihove smrti ne moţe pro-meniti 

prikazan duh. Gerard je pod nazivom 

"Isus" bio poznat meĊu svojim.  

"Heroj" je bolja reĉ. 

 

MontEverest.net 

PIRIN  

 
Nas 14 kreće sa ţelezniĉke sta-

nice u Novom Sadu za Beograd. Tu 

nam se prikljuĉuju Zrenjaninci tako da 

je ekipa kompletna. Idemo vozom za 

Sofiju i to kušet kolima pa je put bio 

veoma prijatan. Oko sedam sati po 

bugarskom vremenu stiţemo u So-fiju 

gde nas ĉeka naš prijatelj i doma-ćin 

Venci. Odmah krećemo prema 

autobuskoj stanici gde za petnaestak 

minuta već imamo autobus za Ban-

sko. Posle nešto više od tri sata voţ-

nje u dobrom i udobnom autobusu 

stiţemo do Banskog i dalje do Dobri-

ništa. Iz jednog autobusa izlazimo a 

već nas ĉeka drugi da nas preveze 

dalje do planinarskog doma Goce 

Delĉev. Kombi je malo tesan, meĊu-

tim, svi smo uspeli da se ukrcamo u 

njega iako smo bili zatrpani velikim 

ranĉevima. Ubrzo smo kod doma i 

onda sledi najlepši deo puta, voţnja 

ţiĉarom do planinarskog doma 

Bezbog na 2240 mnv. Naš domaćin 

Venci sve je besprekorno organize-vao 

tako da smo već u podne bili na 

odredištu. Smeštamo se u trokrevetne 

sobe koje su dosta ruinirane ali u 

njima ćemo najmanje biti. Okolina 

doma je prelepa. Veliko ĉisto jezero a 

oko nas toliko vrhova pa se pomalo 

brinemo kako ĉemo stići da sve to 

obiĊemo. Da ne bi gubili vreme 

odmah posle kratke pauze organizuje-

mo uspon na prvi vrh Bezbog koji je 

visok 2645 mnv. Nije tako teško ali 

sam izlazak na vrh daje nam nade da 

će ovo biti jedna od naših najlepših 
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akcija. Snegom prošarani vrhovi de-

luju impozantno i zadivljujuće, pred 

nama su sedam lepih dana visoko-

gorskog planinarenja. Za sve ove da-

ne, po veoma lepom vremenu, prešli 

smo oko 71 km i savladali visinsku 

razliku od 7039 mnv. Popeli smo se na 

23 vrha, svi viši od 2500 mnv, što je 

za svaku pohvalu. Bilo bi potrebno 

mnogo prostora da napišem sve ono 

što nam se izdešavalo za ovih sedam 

dana ali mogu da kaţem da je grupa 

bila dosta homogena, sloţna i da je 

akcija ostvarena bez ijedne ekscesne 

situacije, nije bilo povreda, niko se 

nije izgubio. Ĉak smo jedan dan 

napravili roštilj na Ţabljem jezeru tek 

da ne prekinemo tradiciju koju smo 

zapoĉeli Đura i ja pre dve godine. 

Tada smo prvi put bili na Pirinu i tada 

se stvorila ideja za organizaci-jom 

jedne ovakve akcije. Naravno ne mogu 

da zaboravim ni našeg prijate-lja 

Vencija koji se svojski potrudio da 

nam pomogne u organizaciji akci-je i 

da zajedno sa nama na njoj i 

uĉestvuje. Po meni najlepši deo akci-je 

je bio odlazak na Tevno jezero sa 

velikim ranĉevima na leĊima i one 

slatke muke koje smo imali da bi došli 

do njega. Bilo je još dosta snega pa 

smo morali da vršimo improviza-cije, 

da traţimo nove staze a i da pazimo 

na sigurnost svakog uĉesnika. Dom je 

priĉa za sebe. Nalazi se na preko 2500 

mnv pored lepog velikog jezera i 

imate oseĉaj kao da ste na ne-koj 

drugoj planeti. Netaknuta priroda, 

bistra voda a o lepoti i da negovori-

mo. Dom ĉist, uredan sa tepihom 

(naravno, izuvanje je pred vratima), a 

domarka ljubazna i predusetljiva 

uĉinili su da ovo bude za nezaborav. 

Nama najteţi uspon je bio na Kame-

nicu vrh veoma atraktivan i teţak za 

penjanje ali zato vredi prolivenog 

znoja i napora. 2882 mnv. nisu neka 

visina ali ono što sa njega vidite je 

nezaboravno. Naravno treba nešto i 

ostaviti za sledeću godinu, zato nis-mo 

uspeli popeti vrh Dţengal. Ovaj put 

pokazao se kao jaĉi od nas i nije nam 

dozvolio da se popnemo na nje-ga. Na 

kraju akcije bio je šlag to jest zadnja 

akcija sa usponom na Kutelo i onda 

nezaboravna, opasna šetnja grebenom 

Konĉetom sa usponom na Banski 

suhodol. I to nije kraj. Uspon na 

najveći vrh Pirina Vihren 2914 mnv, 

treći vrh na Balkanu po visini. A onda 

kraj akcije bar za ovu godinu. Šta reći 

na kraju? Sve je dobro što se dobro 

svrši. Hvala svima, hvala našem 

domaćinu, pa se vidimo i sledeće 

godine na istom mestu u istom 

terminu. Uostalom Dţengal nas ĉeka 

sa svojih 2730 mnv. 

Dušan Tomić 

 

STOK KANGRI – 6153 m 

 

U periodu od 21.avgusta do 13. 

septembra 2009 godine grupa od 17 

planinara boravila je u Indiji gde je u 

organizaciji PD Ţelezniĉar iz 

Beograda izvršila uspon na vrh Stok 

Kangri visok 6153 m. Organizator i 

voĊa je bio Zoran Filipović. 

Nakon izvršenih kondicionih 

priprema i višemeseĉnog ozbiljnog 

planinarenja planinari su bili spremni 
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za ovu veliku akciju. Svaka planinar-

ska akcija u kojoj se vrši uspon na 

velike nadmorske visine zahteva 

ozbiljne pripreme prilagodjavanja 

organizma na smanjenu koliĉinu ki-

seonika. Veoma bitan uslov uspešnog 

penjanja na velike visine je aklimati-

zacija. U ovoj ekspediciji aklimatiza-

cija je izvršena na najbolji mogući 

naĉin, sedmodnevnim trekingom u 

regionu Ladakh treking stazom poz-

natom kao Markha Valley gde se vi-

sine kreću od 3500 pa do ĉak 5250m. 

U 7 dana predjeno je oko 90 km, 

kampovalo se na visini preko 4700 m. 

Već drugog dana trekinga kretanjem 

uz dolinu reke Jingchan predjeno je 10 

km da bi se došlo do Ganda La baznog 

kampa koji se nalazi na 4650 mnv. 

Znaci visinske bolesti su kod većine 

planinara izostali. To je bio dobar 

znak i ekipa je naredne, iako teţe 

dane, savladavala bez većih 

problema.  

Trećeg dana trekinga prvi put 

prelazimo visinu od 5000 m. Iz baz-

nog kampa stiglo se na prevoj Ganda 

la koji je na 4950 mnv a zatim i na 

obliţnji vrh na kome su instrumenti 

izmerili 5020 m. Prve slike sa zas-

tavom i radost.   

Šestog dana trekinga staza vodi 

opet na visine preko 4500 m do mes-ta 

Nimaling na 4950 m i tamo se bo-ravi 

u kampu gde se prvi put ozbilj-nije 

oseća hladnoća i blizina najviše taĉke 

trekinga koja će se preći sutra-dan. To 

je prevoj Gongmaru La na 5250 m. 

Nakon veoma dobro odradjene 

aklimatizacije i jednog dana odmora u 

mestu Leh poĉinje uspon do baznog 

kampa odakle će se izvršiti juriš na 

vrh. 

Tri dana je trajala završnica. 

Pošlo se iz sela Stok na 3700 m do 

prvog kampa na 4400 m, prespavalo i 

zatim sutradan nastavilo do baznog 

kampa na 4950 mnv. Nakon provere 

planinarske opreme i neophodnog 

odmora u 1 sat posle ponoći 7. Septe-

mbra pošlo se na završni uspon. Tre-

balo je popeti visinsku razliku od 1200 

m i isto toliko sići. Uspon je trajao 9 

sati a silazak individualno od 2 do 5 

sati. Naš je vodiĉ Dţon iz Indije, 

dvadesetĉetvorogodišnji mla-dić koji 

je samo na Stok Kangri 12 puta vodio 

razne grupe. Njegova sigurnost i 

iskustvo odrţalo je grupu na okupu i 

uspeo je da izvede 11 pla-ninara na 

vrh. Bilo je naporno, bilo je i hladno, 

bilo je i odustajanja. Oni koji su 

izdrţali na vrhu osećaju radost koja im 

greje promrzle prste i odmara umorne 

noge. Zadovoljni i srećni zbog velikog 

uspeha, slikamo se. I zastava Jelenka 

se viori na vrhu, Sneţana se ponosno 

slika sa njom.  

Silazak i proslava u kampu. 

Domaćini koji su pomagali u nošenju 

stvari, šatora, pripremanju hrane 

napravili su slavljeniĉku tortu u obliku 

vrha Stok Kangri.  

Ekipa planinara uţivala je u 

dobro izvršenom usponu i prelepim 

slikama i uspomenama koje su sa vrha 

poneli u srcu i doneli svima vama, 

ljubiteljima prirode, planina, vrhova i 

izazova. Upornost, izdrţljivost i 

neodoljiva ţelja da se bude na vrhu 

bila je glavni pokretaĉ. Nagrada nema 

cenu: pogled na veliĉanstveni lanac 
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vrhova krova sveta koji će se pamtiti 

celog ţivota. 

 

Snežana Mitić 

 

USPON NA ZLU KOLATU  

 

U organizaciji PD Pobeda iz 

Beograda i PD Hrid iz Plava, treći put 

ove godine, pod sloganom “Pro-kletije 

bez granica”, organizovana je akcija 

uspona na jedan od vrhova Prokletija, 

ovaj put na najviši vrh Crne Gore, Zlu 

Kolatu, 2534 m.  

U Crnu Goru smo krenuli sa tri 

minibusa u petak, 11.09.2009. u 20 

sati. Samo što smo izašli iz Beograda, 

imali smo kvar na jednom minibusu, 

tako da smo morali da saĉekamo da 

stigne drugi, kako bi sa sat i po 

zakašnjenja nastavili dalje. Iako smo 

pravili kratke pauze usput, put se 

dosta oduţio, pa smo u Vusanje odakle 

smo krenuli na uspon, stigli tek nešto 

pre 7 sati. Sa planinarima iz Vranja, 

koji su došli svojim kolima, iz Srbije 

nas je bilo 52 planinara, a na uspon je 

zajedno sa domaćinima krenulo 70 

planinara. 

Iz Vusanja smo krenuli oko 7 

sati, seoskim sokakom od karaule, 

pored dţamije, i onda desno, putem 

koji vodi do zaseoka Zarunica u kome 

postoji još svega par kuća. 

Nastavljamo dolinom Bjelićkog potoka 

koji razdvaja padine Bora sa severne, 

od Bjelića sa juţne strane. Vreme je 

tmurno, nije hladno, ali sve miriše na 

kišu. 

Markirana staza vodi prvo kroz 

šumu, a onda pašnjacima do katuna 

gde ima izvor planinske vode. Sve 

vreme, desno od nas, uzdiţu se strme 

stene Bjelića. Staza je sve manje 

travnata, a sve više nailazimo na 

stene. Pravimo kraće pauze usput, sve 

nekako ţurimo, vreme se sve više 

kvari. Dolazimo do prevoja izmeĊu 

Bora i Kolate koji se zove Ćafa Borit. 

Odatle poĉinje strmo kamenje Bjelića, 

jer mi od prevoja skrećemo na jug ka 

Kolati. Neko u grupi komentariše 

kako smo već popeli 850 m visine. Sve 

do tog prevoja, uspon je bio skoro kao 

neka lakša šetnja. Odatle već nije više 

tako. Ulazimo u kraški predeo, 

stenovit, sa puno škrapa, pukotina, 

uvala, sa malim kuluarima, 

nepravilnim preprekama na stazi, koje 

nas dosta usporavaju.  

Sve bi nekako bilo lakše da je 

lepše vreme. Osvrćem se i gledam 

prelepe obrise Karanfila, na horizon-

tu vidim Volušnicu i Popadiju, samo 

na momenat sam uspela da vidim i 

Trojan iza, ali ga je magla vrlo brzo 

pokrila. Nešto lakši teren predstavlja 

ulazak u travnatu dolinu koja odvaja 

Kolatu od ostalog dela Bjelića, kroz 

koju prolazimo desnom padinom, la-

ko uoĉljivom stazom, bez gubljenja 

visine. Na samom poĉetku doline nai-

lazimo na otvor u steni, tj. Ledenu 

pećinu.  

Sad već ne moţemo da 

ignorišemo sitnu kišicu koja nas dugo 

prati pri usponu. Dolinu zatvara 

prevoj Preslopit (2034 m), koji 

istovremeno predstavlja granicu sa 

Albanijom. Odatle krećemo levo (na 

jugo-istok), prvo podnoţjem Zle 
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Kolate, da bi se posle stotinak metara 

spustili u dolinu koja razdvaja Dobru i 

Zlu Kolatu. Sledi najteţi deo uspona. 

Ide se travnatim terasama koje su 

odvojene nekoliko metara visokim 

stenovitim odsecima, uz padinu Dobre 

Kolate, ili kako se naziva LeĊa Kolate. 

Problem je utoliko veći što su stenoviti 

delovi klizavi, pa maksimalno 

moramo da budemo oprezni.  

Konaĉno stiţemo na prevoj 

(2421 m) izmeĊu Dobre i Zle Kolate. 

Tu već vreme više nema milosti. 

Završni uspon na Zlu Kolatu penjemo 

sa jakim vetrom, maglom, više ne 

pada kiša, već su to ledene kuglice 

koje bodu po licu. Toliko se vreme 

pogoršalo da odustajemo od uspona na 

Dobru Kolatu. Na samom vrhu se 

zadrţavamo jako kratko, jer smo 

odjednom svi promrzli. Meni su se 

smrzle ruke, pa ne mogu više ni da 

fotografišem. Kratko pogledam na sat 

i vidim da nam je trebalo 6 sati za 

uspon. Ne znam koliko je to 

kilometara, ali je uspona 1500 m. 

Ţao mi je što se ništa više ne 

vidi, a znam da bih videla i Đeravicu, 

Maja Rosit, Maja Jezercec, Karanfile, 

a da ne priĉam o Dobroj i Ravnoj 

Kolati koje su na dohvat ruke… Kaţu 

da se sa Kolate, kada je lepo vreme, 

prostiru najlepši pogledi prema 

vrhovima Prokletija. Goran i ja 

krećemo odmah nazad. Niz LeĊa 

Kolate silazim dosta teško. Stene su 

još klizavije, a kiša ne prestaje. Do 

Ledene pećine nas dvoje uopšte nismo 

napravili pauzu. Tek tu, sklonjeni 

malo od kiše, presvlaĉimo se u suvu 

odeću kako bismo se bar malo 

zagrejali, jedemo po sendviĉ i nešto 

slatko i već sve izgleda drugaĉije. 

Foto-aparat sklanjam u ranac, jer 

nema svrhe da mi pokisne.  

U Vusanju smo nas dvoje bili u 

17 sati. Ukupno prešli po (GPS-u) oko 

19 km, visinski preko 1610 m uspona, 

sa visinskim oscilacijama na stazi, a u 

silasku isto. Grupa pešaĉila 10-11 sati, 

sa jako kratkim pauzama. Od 70 

planinara koji su pošli na uspon 

popelo se nas 65, od 52 planinara iz 

Srbije, popelo se 48 planinara. U 

ovakvim vremenskim uslovima, lep 

uspeh. 

Minibusevi su nas odvezli u Plav 

gde smo pojeli ćevape. Deo gru-pe je 

ostao u Plavu da spava, a mi ostali 

smo otišli u podnoţje Bogićevi-ce, u 

Babino polje (1480 m), gde smo u 

planinarskom eko-kampu (kućicama) 

prespavali. 

Nedeljno jutro nas je doĉekalo sa 

jakom kišom, tako da je planiran 

obilazak Hridskog jezera otpao. Do-

ruĉkovali smo u Plavu, prošetali pored 

Plavskog jezera, sa ĉeţnjom gledali na 

Visitor, pozdravili se sa domaćinom 

Enkom iz Plava, i krenuli put Srbije. 

Dogovor je bio da posetimo usput 

manastir Crnu Reku i manastir 

ĐurĊeve Stupove. Uputili smo se 

ponovo ka Ribarićima, a zatim pored 

jezera Gazivoda, do manastira Crna 

Reka. Put do manastira je asfaltiran, 

ali se pri samom kraju puta, na 

stotinak metara do manastira obrušilo 

celo brdo, tako da smo taj deo 

prepešaĉili. Iako sam već bila u 

manastiru, svaki susret sa njim je 

doţivljaj koji ne treba propustiti. 
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Manastir Crna Reka predstavlja 

jedinstvenu arhitektonsku celinu i 

pravi je dragulj srpske srednjovekov-

ne kulture. To je monaška isposnica, 

smeštena u klisuri Crne Reke. Poput 

lastaviĉjeg gnezda priljubljena je uz 

strmu stenu, visoko iznad reke ponor-

nice. Okruţena je bujnim stoletnim 

šumama. Posvećena je svetim Arhan-

gelu Mihailu i Gavrilu. O ranoj proš-

losti manastira, ne zna se dovoljno. Po 

jednom predanju, nastao je u 13. veku, 

a drugo govori da je podignut 

neposredno posle kosovske bitke. 

Ktitor je takoĊe nepoznat. Dugo 

vremena manastir je bio napušten i 

zapostavljen. Osamdesetih godina 

prošlog veka poĉinje materijalni i 

duhovni procvat Crne Reke, kada 

polako izlazi iz anonimnnosti u kojoj 

je tavorila punih 700 godina. 

Do Novog Pazara smo brzo sti-

gli i odmah se uputili ka ĐurĊevim 

Stupovima. Mnogo puta smo u našim 

planinarskim pohodima bili u Novom 

Pazaru, ali nikad nismo stigli da obi-

Ċemo ovaj manastir. Stalno smo ga 

gledali sa puta i utoliko mi je draţe što 

nam ovog puta nije promakao. 

O posebnom znaĉaju manastira, 

pored starih biografskih tekstova, 

govori i izuzetan poloţaj manastira 

podignutog na samom vrhu istaknu-

tog uzvišenja, kao i osobena arhitek-

tura crkve svetog ĐorĊa sa dve kule-

stolpa/stupa koji su dali kasniji naziv i 

crkvi i manastiru - ĐurĊevi stupovi. 

ĐurĊevi stupovi su manastir 

SPC, posvećen svetom ĐorĊu koji se 

nalazi na brdu iznad Novog Pazara, u 

Starom Rasu. ĐurĊevi stupovi su 

jedan od najstarijih srpskih manastira. 

Manastir je podigao veliki ţupan 

Stefan Nemanja u prvim godinama 

posle stupanja na presto velikog 

ţupana (izgradnja je završena 1171. 

godine), a crkva je oslikana oko 1175. 

godine. Manastir je uvršten u svetsku 

kulturnu baštinu i pod zaštiom je 

UNESKO-a. Manastir postoji već 

preko 830 godina, a od toga je 300 

godina u ruševinama i 40 godina se 

obnavlja. Danas je manastir velikim 

delom obnovljen. U manastiru ţivi 7 

monaha i iskušenika. 

Po pisanju biografa Stefana 

Nemanje, njegovog sina Stefana 

Prvovenĉanog, manastir je nastao tako 

što se Nemanja, dok je bio zatvoren u 

jednoj pećini, zavetovao da će 

izgraditi manastir posvećen svetom 

ĐorĊu. 

Drugi ktitor manastira bio je 

kralj Dragutin koji je dogradio 

manastirsku crkvu i oslikao njenu 

pripratu. On je iz Srema, gde je ţiveo, 

prenet u manastir svetog ĐorĊa i tu 

sahranjen 1316. godine. Manastir 

ĐurĊevi stupovi je zapusteo 1689. 

godine, nakon Austro-turskog rata, 

kada je poslednjih 16 monaha koji su 

ĉinili bratstvo napustili manastir i 

pred Turcima pobegli na sever. Tokom 

naredna dva veka ĐurĊevi stupovi su 

postali ruševina koju su ratovi još više 

razarali. 

U drugoj polovini dvadesetog 

veka poĉeli su radovi na istraţivanju i 

obnovi manastira. Arheološki i 

restauratorski radovi voĊeni su izmeĊu 

1960. i 1982. godine u okviru velikog 

projekta vezanog za Stari Ras i 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%9F%D0%A6
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/sr-el/1171
http://sr.wikipedia.org/sr-el/1175
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A3%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Sopoćane, koji su skupa od 1979. 

godine uvršteni u UNESKOvu listu 

svetske kulturne i prirodne baštine. 

Dragica Kocić 

 

MESEČARENJE PLANINARSKOG 

KLUBA SPARTAK 

 

Već je dugo trajao decembarski 

gusti mrak kada su 54 entuzijasta u 22 

i 45 krenula na pešaĉenje od mesta od 

kog se mnogi Subotiĉani  teško  

odvajaju subotom uveĉe: kafa-ne.  

Makova sedmica i njena posled-nja 

svetla su sa laveţom zbunjenih kerova 

ostali za nama, a naša vijuga-va 

kolona je u potrazi za nepoznatim 

doţivljajima zašla u pešĉaru u koju, u 

to doba noći zalaze malobrojni. Nis-

mo sreli ni jednu osobu koja bi ile-

galno da preĊe granicu, nema polica-

jaca, oni nas prate izdaleka, nema ĉak 

ni ljubavnika i pratećih manijaka koji 

traţe usamljenost u šumi. Duhovi i 

ostale utvare su se povukli na neki od 

mnogobrojnih kanala kablovske 

televizije. Nigde nikog. 

Unapred dogovorena staza, ko-

lonu ĉine svetla ĉeonih lampi. Mesec  

je prošao prvu ĉetvrt, ali se njegova 

svetlost jedva probija kroz oblake. Da 

ne kvari ugoĊaj, tek po nekad osvetli 

predeo i nacrta obrise šume. Vetra 

nema, pešĉara upija bat koraka, ovo su 

najtiše šume kojima sam hodao. 

Hodamo do napuštene Jaseno-vaĉke 

karaule, uz put skupljamo suve 

granĉice. Pred njom smo zapalili vat-

ricu, pauza do 01 i 15.  Ĉaj, kafa,  ne-

ki vade kobasice I slaninu. Smeh i 

razgovor se šire krugom toplote koji se 

prostire oko vatre. Kroz prame-nove 

magle idemo dalje. Neko zagle-dan u 

sebe, neko zureci u mrak, veći-na 

vreme provodi u razgovoru sa 

poznatim I nepoznatim ĉlanovima 

grupe. Većinu nas ĉini tvrdo jezgro 

pešaka koji na ovaj i sliĉan naĉin 

provodi gotovo svaki boţiji vikend, ali 

ima tu i onih koji su po prvi put meĊu 

ovim ĉudacima. Princip je da 

razgovaraš sa nekim dok se tema ne 

potroši. Zatim traţiš novu ţrtvu i novu 

temu. Dovoljno je da za trenutak 

zastaneš ili poţuriš, naći ćeš se u 

novom debatnom krugu. I dok si do 

malo pre razgovarao o klimatskim 

promenama na Arktiku, pruţa ti se 

mogućnost da sa menija izabereš neku 

sveţiju temu, na primer cena kuća u 

Kikindi (sa nama su drugari iz 

Kikinde), ili nezaobilazna muška 

tema: sluţenje vojnog roka.  Politika, 

statika, veliki prasak, budizam, biraj. 

Djaci imaju svoje razgovore, veĉeras 

su sa nama oni iz gimnazije Deţe 

Kostolanji i iz Politehniĉke škole.  

Ĉobanski kriţ, duţ granice oko 

Krstaĉke šume, kroz Saraĉevicu pa u 

Dašĉansku šumu do svetla grada. U 

Dašĉanskoj šumi bolje da dan ni ne 

sviće. Smeće na sve strane. Gde se 

kome svidi tu i istovari prikolicu 

smeća. A mi Subotiĉani volimo za 

sebe da kaţemo da smo pristojan svet! 

Eto posla za ekološku sekciju kada 

doĊe lepše vreme. U planinar-skom 

klubu smo pre 6 sati ujutro. Ukupno 

23,5 km.  Još jedna,  jutarnja kafa sa 

prijateljima pa zatim po sveţ hleb. 

Porodica to oĉekuje za doruĉak. Kući 

sam pre sedam, da nije nedelja bilo bi 
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vreme da se krene na posao. 

Iso Planić 

 

JESENJE ČAROLOJE NA 

FRUŠKOJ GORI  

 

Dva minibusa veselih subotiĉkih 

planinara se uputilo ka Vrdniku sa ţe-

ljom da provede još jedan dan u peša-

ĉenju poznatim i npoznatim predeli-

ma nama drage planine. Iz Vrdnika 

smo podeljeni u dve grupe. Prva, 

spremnija da se upusti u neizvesnu 

borbu sa tridesetak najavljenih 

kilometara kroz neugaţene staze 

fruškogorskih potoka i vodopada. 

Druga, ništa manje ambiciozna sa 

ţeljom da usput obidje i nekoliko 

kulturno istorijskih spomenika.  

Grupa koja je krenula u obi-lazak 

fruškogorskih vodopada je poš-la iz 

Vrdnika stazom pored manastira 

Vrdnik – Ravanica pa delom kroz šu-

mu i oranice sve do izlaska na mara-

tonsku stazu koja od manastira Jazak 

vodi ka Brankovcu. Staza je delimiĉ-

no blatnjava ali prohodna. Usput pra-

vimo jednu kraću pauzu i nastavljamo 

do Isinog ĉota, trećeg vrha po visini na 

Fruškoj gori. Za ovu turu je to najviši 

predvidjen vrh. Vraćamo se kratko 

istom stazom do nailaska na markacije 

za stazu koja povezuje nekoliko 

fruškogorskih vodopada. Polazimo 

stazom koja se ubrzo vrlo strmo spušta 

u dolinu Srnećeg poto-ka. Staza je 

dosta zarasla ne nekim delovima, 

verovatno se ne obilazi suviše ĉesto. 

Zbog strmine je dosta zahtevna, 

srećom dobro je markirana pa je 

lutanje gotovo iskljuĉeno. Bez-bedno 

se svi spuštamo do potoka i onda ĉas 

jednom, ĉas drugom obalom stiţemo 

do mesta gde sa visine od dva do tri 

metra voda pada. Na našu ţalost, 

koliĉina vode u potoku je ma-la, tako 

da je i sam vodopad priliĉno 

siromašan vodom. Posle kraćeg 

odmora polazimo dalje, desetak mi-

nuta istom stazom uz sam potok po-

novo preskaĉući sa jedne na drugu 

obalu. Nastavljamo dalje sada već 

širom, šumskom stazom penjući se ka 

asfaltnom putu u podnoţju Crvenog 

ĉota. Izlazimo na put i dalje se kreće-

mo putem ka Osovlju. Pre samog 

odmarališta transverzalnom stazom 

polazimo ka Orlovcu. Ove godine smo 

obilazeći Frušku goru obišli sve 

kontrolne taĉke Fruškogorske tran-

sverzale, ostalo nam je još samo da 

dodjemo do stena na Orlovcu. Gusta 

magla nam delimiĉno uskraćuje lepo-

tu ovog dela Fruške gore. Ipak uţiva-

mo, u dobrom društvu se vremenske 

neprilike lakše podnose. Pauza za jelo 

i nastavljamo dalje. Krećemo ka 

vodopadu na Dobrom potoku. Mar-

kacije koje pratimo se u jednom mo-

mentu gube. Krećemo nasumice u 

potragu, ubrzo nailazimo na potok ali 

ne i na pravu stazu koja vodi ka vo-

dopadu. Svesni da nemamo previše 

vremena ostavljamo posetu vodopadu 

na Dobrom potoku za neku drugu 

priliku. Od Osovlja ponovo asfaltom 

do raskrsnice pa dalje markiranom 

stazom do Brankovca. Namera nam je 

da preko Kobile dodjemo do Dum-

bovaĉkog vodopada. Magla je na 

Beoĉinskim livadama gusta tako da je 
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traţenje staze lutrija, nastavljamo 

dalje do markirane staze koja vodi do 

vodopada. U dolini Dumbovaĉkog 

potoka je već mraĉno iako je tek 14 

ĉasova. Ni ovaj vodopad nije u ovom 

momentu bogat vodom ali je naroĉito 

za one uĉesnike koji ga prvi put 

obilaze pravo iznenadjenje. Pravi je 

doţivljaj i pešaĉenje obalom potoka. 

Vraćamo se stazom koja je markirana 

plavo-ţutom bojom u pravcu doma na 

Zmajevcu preko vrha Gradina. Da li 

zbog magle ili zbog lepote staze kojom 

smo hodali, oĉigledno da smo 

prevideli skretanje u desno te smo 

pešaĉenje umesto kod doma na 

Zmajevcu završili u Rakovcu. To nam 

nije bio problem jer je drugi deo naše 

ekipe bio spreman za polazak kod 

doma na Zmajevcu. Trebalo je samo 

javiti telefonom a podju ka Rakovcu 

gde ih ĉekamo. Nekako smo pronašli 

mesto gde se moţe „uloviti“ signal 

mobilne telefonije i svi prob-lemi su 

bili otklonjeni. Preostalo je samo da se 

minibusevima prevezemo do Subotice. 

Zoran Vukmanov 

 

VELEBIT 2009. 

 

Ne znam kako bih poĉela. 'Od 

poĉetka', neko bi rekao, ali nije mu 

neka fora. A ja moram od kraja i to 

jednom reĉenicom (legendarnom), 

„ljudi moji pa jel' to moguće ?“. Je. 

Prije podne u planini, u stvari svaka 

ĉast planinama ali Velebit je jedan, a 

popodne se kupaš na moru. Uz put 

uĉiš zemljopis, ali ne makar kako, uz 

glazbu. Šta je ovoj? Evo odmah 

odgovora. Mi ne bi bili Slavonci da ne 

„sviramo“ Škoru (za ovo mi sla-vonci, 

D.J. će mi dva puta svirati, znate već 

koju). I tako ĉetiri dana, „Jeleno – 

otok Prvić, došla je iz Zag-reba – Otok 

Sv. GRGUR (velikim slovima, da 

Slavko zapamti), na Kopiki svira, o 

Ana – Goli otok, Jor-govan – Rab, 

moga srca to je zastava – Krk.“ Ne da 

smo nauĉili zemljopis, nego smo ga i 

propjevali. Hvala Branimire. Ovo 

samo da znate, nije ovo bio izlet samo 

za planinarenje i kupanje, nego „škola 

u prirodi“. Završili mi i Ugostiteljsku, 

za kuhare, i to kako, nije doduše bilo 

repete, ali bilo je „kusura“. I sada dok 

ovo pi-šem, mislim, Boţe moj kako 

smo izgledali našim domaćinima, 

prekras-nim domaćinim, (kojima 

odmah sada šaljem pozdrav), dok nas 

nisu „skuţili“, a pogotovo moje i 

Ljiljino, ĉekanje trajekta za Rab. Nada 

je dobila nekoliko pripravnica u „odjel 

za ĉistoću“. Ma funkcioniramo! 

A sada malo pozornosti i malo 

mjesta za ozbiljnost. Za ne povjeri-

vati, bilo je i toga. Pokret iz Osijeka, 

sa starog mjesta, pa duuuuga voţnja, 

sa pauzama, ma šalim se na ovo duga 

voţnja. Da ne bude samo smo se 

vozili, stajemu u Senju i posjećujemo 

tvrĊavu Nehaj (1558. g. ). Stiţemo u 

Jablanac i smještaj u planinarskoj kući 

„M. Hirtz“, koja je na samo 20 m/nv, 

sa terasom „iznad mora“ i,  kao što 

već rekoh, izuzetno ljubaznim 

domaćinima. Do doma ima stepenica, 

a koliko, ne znam. Kako da znam, kad 

su „ĉudne“, sa malim rancem 152, sa 

velikim 550. Pa da vam ne laţem, za 

ovu informaciju će te ostati uskraćeni. 
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Naš voĊa puta, Jung, rasporedio nas 

po sobama. Neki nisu ni raspremili 

stvari, odmah na kupanje. „Lajt“ dan, 

kupanje i odmor, aktivan, uz našeg 

D.J. Mitra. Kad je već tako da kaţem 

da smo imali i ĉlanova iz „Zanatlije“ i 

dvije planinarke iz Vojvodine, pa mi 

ovo doĊe kao neki „meĊunarodni 

izlet“. 

Ne znam da li da spominjem tu 

već „ofucanu foru“ da nam je vrijeme 

prekrasno, eto spomenuh, ali doda-

jem, ne znam da li smo mogli i poţe-

liti tako dobro vrijeme. Sve sam si-

gurnija da smo mi bolji i bolji, a da to 

nema veze sa godišnjim dobom. 

Slaţete se, znam. 

Petak, (moram pisati dane, 

orijentacije radi, da se ne izgubim u 

vremenu). Cilj nam je uspon na KIZU 

1278 m n/v. Ostvareno. Bilo je govora 

o Sadikovcu,  pa Metli, a mi izabrali 

Kizu. Ja sam se dvoumila oko 

„Metle“, priznajem, ali mislim se, pa 

bila sam na Kleku. Vrijeme sam vam 

rekla, pa onda o pogledu sa Kize 

nemam šta reći. Slike će to puno, puno 

bolje od mene. Tomica je sve hodao i 

sve slikao, a o njegovim slikam, bez 

uvrede ostali fotgrafi. Poslije Kize, u 

povratku „ penjemo“ se na „ KUBUS“ 

kojeg drţe 4 kugle, pa izdrţao i nas, i 

pruţio nam još jedan divan pogled na 

otoke i more. Stiţemo do doma i na 

kupanje.  Veĉera, grah. Moram kad 

smo kod ovog kuhanja nešto reći što 

me je izenadilo, pa mi nismo imali 

gdje kupiti sve što nam treba za dva 

obroka. Slabo su opskrbljene trgovine, 

a o ovima u Jablancu da i ne govorim. 

Pa da ne bi „ostataka“ od slanine iz 

Slavonije, ne znam kakav bi okus 

imali. Ali, to smo mi, pa se uvijek 

snaĊemo. Ha, ha. Pa dobro, šta sad. 

Kaţu domaćini, da vidim ko će danas 

plesati (misli Kizo nas izmorio), a ja 

im kaţem „ma nemate vi pojma“. 

Priznali su prvo veĉe i više se nisu 

ĉudili. 

Idemo dalje hodati. Subota. 

Antunovo. Naš cilj je Zaviţan. Na 

meteo postaji je, to znamo, Ante, pa 

mu idemo ĉestitati imendan. Uz Junga 

mu i zapjevamo i predamo mali dar, 

našu majicu i kapu. U kapelici je bila 

misa, a iznenadilo me je puno ljudi, 3 

autobusa i preko 20 automobila. 

Današnja grupa broji nas 33, nekoliko 

je otišlo na Rab. Uz predivne vidike 

popeli smo se na VELIKI ZAVIŢAN 

1676 m n/v, pa na BALINOVAC 1601 

m n/v, onda kroz BOTANIĈKI VRT 

do doma Zaviţan na 1594 m n/v. 

Ponavljam, o ljepoti koju smo gledali 

znamo samo mi, a vama će mo to 

pokazati slikama. I evo nas opet na 20 

m n/v, u pl. kući. Ĉeka nas gulaš. Naši 

kuhari (Tomo i Mitar) su bili vrijedni. 

Malo je bilo mesa, spašava grah s 

kobasicom od juĉer, koji je kuhao 

Branimir uz našu asistenciju. O 

opskrbljenosti trgovina, da se ne 

ponavljam. Opet kupanje, zabava, po 

onom vicu „kako Crnogorac crta 

isprekidane bijele crte po auto cesti – 

pa nacrta dvije i napiše itd“. Zabava 

dugo traje, znam da smo mogli ranije 

na spavanje, ali? Spominjali smo 

neke, falili ste nam, Bahmajeru, 

spasila te Brankica, donijela je 

Ċumbir. Anu spasio Tomica, Mirko, 

Zdenko, Seko plesa i za tebe, ma u 
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stvari, znate vi ko fali. A ti Jerkiću, šta 

da ti kaţem, ne pentraj se po drveću, 

to je daleka prošlost. Kada budeš htio 

višnje, a ti na trţnicu ili zamoli 

nekoga da ti nabere. Pozdravljamo i 

tebe. 

Evo i nedjelje. Na ţalost. Još 

obići zaljev ZAVRATNICU (park 

prirode), na 15 do 20 minuta od 

planinarske kuće. Koji puta skoĉiti u 

more. Spremanje stvari, oproštaj od 

domara i u 14 h pokret. Vani je 

„samo“ 31 stupanj. I tako malo od 

vrućine u busu, malo izvan busa, malo 

„Ċes ba“, malo Junga i njegove 

pjesme, malo naše pjesme, smjeha, po 

neki mrgudan pogled, evo nas u 

Osijeku. Neki za zarez izbjegnu 

dnevnik sa ţenom. Ali zato smo svi 

nasmijani i zadovoljni, „odradili 

satnicu“ i „prekovremene“, naš vodja 

puta, Jung, ne moţe sakriti ponos što 

je odraĊeno sve super. 

Pozdrav domarima u Jablancu, 

našim gošćama iz Vojvodine (mislim 

da su uţivale s nama), kao i 

„Zanatlijama“,  onima koji su prvi 

puta s nama, a bilo je i takvih. A šta 

ću s nama? 

Angelina Miladić 

ЗИМСКИ УСПОН НА 

ДУРМИТОР 

 

Све до моста на Ђурђевића 

Тари пут је био сув и проходан а 

онда почињу наше муке. Одједном 

се појављује снег који је све већи 

како пењемо пут Жабљака. Пут није 

довољно прочишћен тако да возачи 

имају пуне руке посла. Ни порука 

коју ми шаље наш домаћин 

Шибалић не иде нам на руку. Пут у 

Жабљаку је завејан и можемо да 

идемо само до хотела Планинка а 

даље како се снађемо кроз мећаву.  

Рано је јутро, снег неуморно 

пада, када смо стигли до хотела. 

Договарамо се да део ствари оста-

вимо у комбију а ранчеве понесе-мо, 

касније ћемо видети како ћемо 

ствари однети горе на Питомине. 

Крећемо се путем према Питоми-

нама који се једва назире од вели-

ког снега. И возачи су са нама, 

гунђају али иду. Скоро сат времена 

нам је било потребно да дођемо на 

Питомине где нас чекају наши до-

маћини Горан и Сузана Шибалић. 

Смештамо се по собама и ту већ 

имамо проблем. Возачи не желе да 

бораве овде са нама па се по снегу 

враћају у Жабљак и  смештају у 

хотел Планинка. Ми доручкујемо и 

пошто је снег престао да пада 

крећемо на прву туру. Одлучили смо 

да покушамо успон на Ражану главу 

јер нас наш домаћин саветује да 

нипошто не крећемо нешто даље јер 

је лоша временска прог-ноза. Чак се 

и сунце појавило када смо кренули 

по дубоком снегу. Једва се 

пробијамо колико је снега нападало. 

Упадамо до појаса али ипак лагано 

напредујемо. Пртимо снег на смену. 

Стижемо на Босачу где се двоумимо 

да ли ићи даље или одустати али 

договор пада. Идемо на врх. Веома 

је тешко, снег дубок, пропадање, 

маркацију не видимо тако да се 

једва сналазимо иако смо много 
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пута пењали овај врх. Идемо 

опрезно јер испод овог свежег снега 

има и старог који се није отопио па 

постоји могућност да се неко 

повреди. Коначно изла-зимо на 

превој испод врха. Мало одмора и 

онда завршни успон. Нас 11 попело 

се по великом снегу на Ражану главу 

1862 м. Сви смо срећни јер смо 

уложили много напора да се 

попнемо на овај врх. Силазак је био 

много лакши јер смо имали угажену 

стазу. Чак смо одлучили да одемо до 

Змињег језера што и чинимо пртећи 

дубоки снег и  снежне наносе по 

путу. Језеро је предивно. Први пут 

га видимо овако завејаног у снегу 

али ништа није изгубило од своје 

лепоте. И даље је једно од 

најлепших језера на Дурмитору. 

Ипак морамо да кренемо даље јер 

дан је кратак а и почињу да се 

навлаче облаци. У брвнару стижемо 

пре почетка снежне олује. Уживамо 

у топлини куће, дружимо се. Неко се 

карта, неко чита, неко дрема а 

углавном сви уживамо. Напољу је 

прави кијамет, снег пада све јаче а 

ветар је прави зимски.  

Ујутру устајемо по мраку јер је 

у међувремену дошло до прекида 

струје. Напољу бесни мећава а ми се 

двоумимо да ли уопште има сврхе 

да негде кренемо. Ипак крећемо. 

Идемо за Жабљак па ћемо видети од 

ситуације на терену где ћемо. Али 

треба доћи до Жабљака. Једва се 

пробијамо кроз ову снежну олују. Ни 

пут се не види него идемо напамет 

гледајући у бандере далековода. У 

Жабљаку је мало боље, снег пада 

али га на путу има врло мало. 

Крећемо према Црном језеру да 

покушамо да направимо кружну 

туру. Лепо је, пуно снега дубоког чак 

до појаса, међутим, брзо одустајемо 

јер је немогуће тешко. Ипак три 

планинара креће даље а ми се 

враћамо и одседамо у ресторану уз 

топли чај и кувано вино. Повратак је 

преко Иван дола док неки иду 

поново за Жабљак. У кући нас 

дочекује упаљена ватра и топлина 

огњишта тако да остатак дана 

проводими у дружењу и одмору. 

Права зимска идила. Струје 

још увек нема али имамо свеће па је 

права романтика ово зимско снежно 

вече. Јутро је освануло сунчано али 

са пуно влаге. Снег се топи 

невиђеном брзином тако да 

данашње преподне проводимо у 

кући или у шетњи око куће. Воде 

има преко главе па се не исплати да 

идемо напоље јер за пар минута 

ципеле су мокре а треба путовати. 

Коначно стиже и струја али ближи 

се и наш повратак. Време се поново 

мења. Овог пута почиње да пада 

киша па доносимо одлуку да 

позовемо возаче да дођу по нас на 

Црно језеро а ми се спуштамо на 

Иван дол до језера. Пре тога 

поздрављамо се са нашим 

домаћинима са лепим утисцима на 

њихово велико гостопримство и 

пријатељство које годинама траје. 

Уосталом видимо се поново у 

августу на традиционалном 

летовању. 

Душан Томић 


