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УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Љубомир 

Попов, Владимир Банић, Исо 
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 SADRŽAJ 
43 Nešto o Noćnim planinarskim 

marševima 

Cvetin Ristanović; 
48 Srebrna šuma tajnu čuva 

Aleksandra Brzak; 
50 Romanija 2010 

Iso Planić; 
50 Daulagiri 

Milivoj Erdeljan; 
55 Treba li nam Fruškogorski 

maraton 

Aleksandar Damjanović; 
57 Meček 

Magdalena Seleši; 
59 Mučanj,Češalj i Kukutnica 

Smilja Ninkov; 

 

GODIŠNJICA SMRTI 

DRENA MANDIĆA 

У суботу 1.08.2010. године 

навршило се две године од смрти 

алпинисте Дрена Мандића на 

падинама К2 у Пакистану. Тим 

поводом положено је цвеће у 

Дудовој шуми. У просторијама 

Планинарског клуба Спартак 

приказан је филм К2 – последњи 

успон и уприличена је изложба 

његових најуспелијих планинарских 

фотографија  
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НЕШТО О НОЋНИМ 

ПЛАНИНАРСКИМ МАРШЕВИМА 

(ПРВИ ДЕО) 

 

Поводом 30. јубиларног ноћног 

планинарског марша у Фрушкој 

гори, који ће се одржати у ноћи 

између 6. и 7. новембра, замољен 

сам од председнице друштва 

Магдалене Магде Селеш да 

напишем “нешто” о ноћним 

планинарским маршевима. С 

обзиром да се у Друштву и ван  њега 

мало говорило и писало о ноћним 

планинарским маршевима, и то 

углавном у виду најаве и давања 

основних обавештења: када и где ће 

се марш одржати; место време 

окупљања и поласка; колико је стаза 

дуга и колико има успона; шта 

обући, шта  обути и шта понети; 

могућност превоза; где и када  се 

марш завршава и сл. Изузетак су 

позиви  и програми за ноћне 

маршеве одржане 1992. и 1993. Тада 

је г-дин Илија Петровић, дао 

опширнији текст о ослобођењу 

Новог Сада у Првом светском рату. 

Сећам се, да су ме у разговору  

више пута питали планинари, они 

који не иду на ноћне маршеве, и 

моји пријатељи који не планинаре,  

шта сам то лепо видео на ноћном 

маршу? Помислим, ево згодне 

прилике да покушам и њима да 

одговорим. 

ПСД “Поштар” Нови Сад 

поводом ослобођења Новог Сада од 

1981. организује ноћни планинарски 

марш у Фрушкој гори. Првих 10 

маршева одржавали су се у ноћи 

викендом најближем 23. октобра, 

дану ослобођења Новог Сада од 

окупатора у Другом светском рату.  

Наредних 19 година одржавају се у 

ноћи првог викенда у новембру 

поводом 9. новембра, дана 

ослобођења Новог Сада у Првом 

светском рату и од тада се називају  

ноћни планинарски маршеви у 

Фрушкој гори. Куриозитет ових  

маршева је и то што се никад два 

пута није ишло истом трасом а 

првих 10 маршева се ишло новом 

трасом. Ова акција је ушла у 

календар акција ПССВ. 

До сада је на маршевима 

учествовало преко 2000 планинара 

из 48 планинарских друштава 

односно грађанства. На једном 

маршу је просечно учествовало 69 

планинара, премда последњих 

година учествује и преко 100 особа. 

Половину учесника дају новосадска 

друштва Поштар и Железничар. 

Највише пређених ноћних маршева 

имају наши чланови Цветин 

Ристановић (25) и Боривоје 

Вељковић (23), као и Миливоје 

Киждобрански  (23) из новосадског  

Железничара. 

Само неколико уводних 

напомена да се подсетимо ко су а ко 

нису планинари и шта су то ноћни 

маршеви. 

Нису планинари нека стерилна 

група људи која је забасала у 

планину па се батрга по планинским 

беспућима  и врлетима, како то зли 

језици знају да кажу, “са главом у 

ранцу и ногама у кланцу”. Они су, 
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као и сви остали људи, од крви и 

меса, разумни, одговорни, осећајни 

и имају мана и врлина. Разликују се 

само по томе, што више од осталих 

људи  воле природу и чешће 

органозовано одлазе у планину ради 

дружења и уживања. Временом им 

то пређе у навику па сво своје 

слободно време проводе у природи и 

планини. И још нешто. Планинари 

нису лишени љубави. Напротив, ту 

су у предности у односу на друге 

људе јер дружење, заједничке 

шетње, безбрижност, близина, (у 

овом случају) и помрчина, учине 

своје.  Довољно је да кресне и мала 

варница па да букне пламен и 

распламса се љубав, што код 

планинара није редак случај. 

Ноћни марш није за планинаре 

спавалице који су навикли да сваку 

ноћ у одређено доба морају да буду у 

кревету а неке шетње и ходање ноћу 

по планини су им несхватљиве. Па 

ако се некад и нађу у ноћној колони, 

одмах почну са питањима: када ће 

се стићи; колико још има до циља; 

каква је стаза даље; колико су до 

сада прешли и сл. И тако целу 

боговетну ноћ. 

Међутим, планинари 

“ноћобдије”, њих уопште не 

интересује: куда и где иду; када ће 

стићи; какво је време; колико је 

стаза дуга итд. Они сматрају да су 

привилеговани самим тим, што им 

је пружена прилика да целу ноћ под 

звезданим небом  проведу у 

планини. Зар је то мало? Свако 

друштво им прија. Увек су 

задовољни и добро расположени. 

Једно је ипак сигурно, да сваки 

осведочени планинари носи у себи 

клице радозналости  и авантуризма. 

Оне га увек подсећају, опомињу и 

вуку и дању и ноћу у планину. Чак и 

онда када више не буде могао ићи, 

оне ће га, кроз сећање водити 

утабаним стазама којима је некада 

прошао. Оваквих планинара је 

највише на ноћним маршевима. 

Сви знамо да се маршеви 

одвијају у простору и времену са 

групом људи у покрету. Под ноћним 

маршевима у планинарском смислу 

подразумева се да група људи, 

током ноћи у уређеној колони 

дисциплиновано и безбедно пређе 

планирану релацију у предвиђеном 

времену. 

Увек треба имати на уму да се 

маршеви одржавају у касној јесени, 

кад су дани кратки а ноћи дуге и 

хладне. Ретка су места и прилике за 

застајкивање и краће задржавање, а 

о неком већем одмору нема ни 

говора. Наглашавам, на ноћним 

планинарским маршевима је је 

важно да се колона не прекида. 

У ових 29 година трајања, 

ноћни маршевии  су извођени у 

свим временским условима и то: по 

сувој стази, стази посутој лишћем, 

помрчини, месечини,  киши, блату, 

снегу, мразу, ветру и слично. Чак 

смо један ноћни марш ратне 1991. 

године, када се у непосредној 

близини Фрушке горе пуцало и дању 

и ноћу, одржали по дану. Али да би 

колико-толико дочарао атмосферу 

на ноћним планинарским 

маршевима, сматрам  да да би било 
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најбоље да покушам  описати онај 

из 1984. године, по мом уверењу 

најинтересантнији и 

прошлогодишњи ноћни марш као 

најсвежији. 

СТИЋИ ПРЕ СВИТАЊА 

Овај марш је одржан 20/21 

октобра 1984. г. Назив марша 

преузет је из истоименог филма, 

који говори о бекству затвореника из 

сремскомитровачког затвора и 

њиховом напору да се пре свитања 

домогну Фрушке горе.  

У суботу 20. октобра одржано 

је на планинској коси Радованац у 

Фрушкој гори оријентационо 

такмичење под називом «Куп 

ослобођења Новог Сада». Нас 

неколико је одмах по завршетку 

такмичења, просто одјурило на 

аутобус, који ће учеснике ноћног 

планинарског марша однети у 

Сремску Митровицу. 

Уз пут смо у пределу 

Лежимира  на једном усамљеном 

салашу, посетили мали золошки врт. 

У њему смо  видели: пар паунова, 

како се шепуре, кокице морке, малог 

понија  и неку врсту јапанских 

црних патака. Видели смо још и 

кавезе и кућице-скло-ништа за 

лисице, срне и  дивљу прасад, али те 

животиње нису излазиле или их тада 

није било. 

У Сремској Митровици 

положили смо венац на споменик  и 

одали пошту погинулим 

ослободиоцима Сремске Митровице. 

На брзину смо се снабдели храном и 

пићем коме је то недостајало и 

поново се укрцали у аутобус  који ће 

нас превести до сремског села 

Манђелос. 

У пределу Манђелоске планине 

излазимо из аутобуса. То је омање 

викенд насеље на мало издигнутој 

површи земље. 

У ово дивно октобарско вече,  

посматрам небо, околину и цео 

предео. Сунчев котур је румен и 

благо лебди  на западном хоризонту, 

спреман да сваког тренутка потоне у 

мрачно море на крају равнице. На 

плавом небу, звезде ту и тамо 

стидљиво просветлуцају. Ваздух је 

влажан. А свуда око нас се види и 

осећа смирај дана. 

Кренули смо.  На челу колоне 

био је Миле Стевановић из Шида, 

тада,  а и више година касније, 

актуелни превак Југославије у 

оријентационом кросу. Ишли смо 

пољским и шумским путевима и 

повремено стазом, подно Кречанске 

јаме, правцем запад-северозапад.  

Шума је под вегетацијом. Ноћ 

је ведра али без месечине. Нешто 

пре 10 сати увече смо стигли у 

Шишатовац и одмах нагрнули у 

једину кафану у насељу. Како смо 

ми онако бучни и дивљи право из 

шуме улазили у кафану, тако су 

питоми домаћи гости полагано и 

нечујно излазили из кафане. У 

једном тренутку остали смо једини 

гости у кафани.  По мени личили 

смо више на окупаторе него на 

госте! 

Кафану је држао или бар у њој 

радио  један старији господин, рече 

да је борац или првоборац, не сећам 

се, као што се ни имена више не 
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сећам . Кад је сазнао да смо још 

синоћ кренули из Сремске 

Митровице и да пре свитања треба 

да стигнемо у Марков до код 

Визића, старина  се потпуно 

разнежио. Још кад му је један 

сомборски планинар, у тој буци 

запевао на уво запевао познату 

песму “Кад су Сремци  кренули, из 

те Фрушке горе!” стари је засео са 

нама, пригрлио нас и са нама ћаскао 

и веселио се до краја. Наше девојке 

планинарке, уместо њега су нас 

послуживале: точиле пиће, кувале 

кафу, прале чаше и наплаћивале. 

После сат и по-два времена 

проведеног у кафани, у поласку опет 

део песме “Угледаше Мајевицу, 

брда јој се плаве!” –честиту старину  

ражалостили смо до суза. Испраћа 

нас уз ехо ”брда јој се плаве”! 

Растасмо се некако од нашег 

домаћина и лаганим ходом кроз 

шуму Петковица идемо уз брдо 

Чакалово ка Рохаљ Базама. 

Поноћ је већ  одавно прошла. 

Од Шишатовца идемо непрекидно, 

корак по корак, стопу по стопу, реч 

по реч, и ћа ћу са сапутником, уз 

само два кратка застоја да 

пристигну и заостали. Још увек  

пролазимо кроз честаре Ђипшанског 

Кушелеза, из кога, кроз предео 

Матора шума силазимо у 

Ђипшанску долину.  

У пролазу  поред Керског дола, 

осећамо нагло захлађење и јако 

влажну траву, што нам наговештава 

скору зору. 

Убрзо, сасвим десно од нас 

горе у планини, примећујемо да 

затрепере нека светла. Кажу да је то 

Визић. А ми жељни предаха и 

освежења, у ходу будни сањамо и 

маштамо о крчми у планини чија се 

светла виде тамо у даљини. 

Прођосмо поред  две зграде  и 

ускоро нас  пут доведе до шумске 

куће, за коју рекоше да је ловачки 

дом. 

Полако улазимо и пипајући у 

полумраку седамо и лежемо на 

сасвим го под поред зида 

покушавајући да нађемо погодно 

место. 

“Затварај врата!” повика неко 

из угла. 

“Затварај врата!” продера се 

поново онај исти глас 

“Што, зашто?” рече онај 

најближи вратима покушавајући да  

напипа браву. 

“Затварај врата  ући ће 

свитање, ми смо и онако пре 

стигли!”-рече сад већ сасвим мирно 

онај исти глас од  малопре. 

Хладно је. Покушавамо да се 

покријемо јакнама и кабаницама, 

скупљајући и пружајући преморене 

ноге, које су већ почеле да се хладе 

и да трну. Тврд под жуља а умор не 

да да заспимо. 

Размишљам, Богу хвала, ово је 

крај  нашег марша, нашег шетања, 

нашег умора и нашег бденија. Али, 

авај, преварио сам се. Није тако 

било. 

Чекало нас је друго полувреме. 

Док се ми мешкољимо, зачу се 

бректање трактора. По звуку 

процењујемо да је стао пред домом.  

Чује се нека шкрипа и истовар. Неки 
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од будних планинара провирују, 

излазе, поново се враћају. Кажу, 

истоварују клупе и столове. Стиже 

још један трактор. Чује се  лупкање 

и звецкање посуђа и есцајга.  

Полако и ми устајемо и 

излазимо напоље. Јутро је свеже и 

сунчано. Ватра пуцкета и на њој у 

котлу крчка  свињски паприкаш. 

Неколико мештана су ту око ватре и 

посуђа, намештају и бришу столове 

и клупе. Ми онако поспани, уморни  

и изгужвани као дезертери шетамо 

около, па мало навратимо поред 

ватре. 

Флаша домаће ракије (мислим 

да је била лозовача) кружи од руке 

до руке,  уз традиционални поздрав 

“Ајд, живели”! 

Јутрање сунце је сад високо 

одскочило изнад  виса Прдипоље. 

Пронесе се глас да се спремимо 

за смотру. На брзину се ми: 

исправисмо, испрсисмо и 

постројисмо поред столова. Илија 

Петровић, као заменик комаданта 

марша (тада смо имали и 

комаданте) провери да ли све у реду 

и рапортира комаданту Марку 

Јосимовићу-Чичи (једином од нас 

учесника у НОБ-у), са “Друже 

комаданте,  чета спремна за 

смотру!” Чича наслони десну руку 

на аркаду и дугим корацима 

промаршира испред строја и 

поздрави нас са “Другови 

планинари, здраво!” Ми једногласно 

одпоздрависмо са “Здраво!” Паде и 

команда “На месту вољно!” У том 

часу смо, чини ми се, некако 

живнули и осећали се поносни, 

вреднији и важнији. Сећам се, да 

никада пре тога марша, а и после 

њега нисмо практиковали и нисмо 

ни имали прилике за те искључиво 

војне изразе као: чета, стој, смотра, 

рапорт, поздрав, мирно, вољно, 

комадант и сл. 

Поседасмо за сто и послужисмо 

се пићем, а ускоро је био и 

паприкаш готов. Поче ручак  а убрзо 

стиже и вино. Ручак је протекао уз 

весео и шаљив разговор са 

мештанима. 

После ручка одлазимо сви у 

Визић да видимо споменик који је 

јуче откривен. Док нам је 

представник НОР-а  из МЗ говорио 

о жртвама које је Визић имао у 

Другом светском рату, нас су све 

редом послужили са вином, не 

питајући  “Ко је ис Ковина?” Вино је 

точено из домаћих подрума а сода и 

кисела вода су доношене из кафане. 

Нама је то било необично па један 

шаљивџија прокоментари са “Шта 

ћете сремачка посла, људи се држе 

традиције. Тако су им и стари 

радили пре рата”. 

Видим доста је планинара 

натанковало вино у чутурице а неки 

су се снашли  па напунили и 

канистере за понети. Уз пут питам 

једног: “Шта је, зар је вино тако 

добро па сте га понели кући?” “Вино 

је одлично” настави он. “А јеси ли 

ти момче чуо за ону песму: 

”У том Сомбору, свима на 

вољу 

Свега има тој истина 

Там и жене пију вина 

у том Сомбору” 
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па ми нашим женама морамо донети 

доброг вина!” Мислим: Благо њима, 

али како ствари стоје, сумњам  да ће 

то вино у комплету стићи до 

Сомбора. 

У раним поподневним 

часовима, на аутобуској станици у 

Новом Саду поздрављамо се са 

нашим драгим пријатељима 

Сомборцима. И ту је, тек тада био 

крај нашег ноћног марша. 

 

Шта рећи за овај наш ноћни 

марш? Са одласком и повратком 

трајао је два дана и једну ноћ. 

Стицајем разних околности, за њега 

је било везано или прикачено 

неколико успутних догађаја и 

доживљаја. Шесторо нас је 

учествовало на оријентационом 

такмичењу посвећеном ослобо-ђењу 

Новог Сада.  Уз пут смо у Лежимиру 

обишли мали зоо врт. У Сремској 

Митровици смо одали пошту и 

положили венац на споменик 

ослободиоцима Сремске Митровице. 

Незабораван предах у Шишатовцу. 

У Визићу смо дочека-ни и 

угошћени, малте не као осло-

бодиоци. Дан раније, приликом 

откривања споменика они су 

обавештени о нашем доласку. Са 

тим чином они су били посебно 

почаствовани. 

Ово нам све говори, да су 

планинари били и остали, онај боље 

информисани и организовани део 

друштва. Увек су се, на правом 

месту нашли у право време. 

Размишљам даље, где све 

планинари не стигну и у којој чорби 

буду мирођија.!-То је све било са 

другима и за друге а оно лично 

доживљено за ова два дана и ноћ, 

сваки планинар трајно задржава у 

свом срцу, само за себе, као посебну 

драгоценост. 

 

Цветин Ристановић 

 

SREBRNA ŠUMA TAJNE ČUVA 

 
Fruška gora – panonska 

planinska lepotica, ušuškana na severu 

Srema kraj Dunava, poznata je po 

manastirima, izletištima, šumama, 

vinogradima i voćnjacima, livadama, 

retkim biljnim i ţivotinjskim vrstama 

i, naravno, dobrim domaćinima, koji 

će vas uz jednu „ljutu” ili čašu 

sremačkog vina srdačno ugostiti. Ali 

kakvo sve još bogatstvo i lepote krije 

Fruška gora, teško se moţe saznati bez 

dobrog vodiča i onoga ko ovu planinu 

u dušu zna. A reporteri „Dnevnika” su 

imali tu sreću da, uz veliku pomoć 

Nacionalnog parka „Fruška gora” i 

iskusnih rendţera Milana Radojčića i 

Zorana Milikića, otkriju delić toga što 

čuva čarobna šuma! 

Na put smo krenuli specijalnim 

terenski motorima, što je već bio znak 

da idemo u „ divljinu” i na neke ne 

baš pristupačne lokalitete. Naši vodiči 

su nas prvo odveli u Beli Majdan, 

bivši rudnik-kamenolom. Mada se 

nalazi odmah uz selo Rakovac, ostali 

smo zatečeni neobičnim prizorom. 

Pod brdom veličanstveni zasvoĎeni 

hodnici, s puno „prolaza” i 

nesvakidašnjeg reljefa, kao 
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scenografija za neki SF film! Stare 

legende kaţu da se u ovoj pećini krije i 

ţivi pećinski čovek Veliki Sremac 

Baća. Nismo ga sreli, ali... ko zna? 

Činjenica je da je od ovog kamena 

sagraĎen manastir Rakovac, da 

Majdan obilaze planinari, bajkeri i 

dobro upućeni ljubitelji prirode, kao i 

umetici koji traţe inspiraciju. Ovaj 

lokalitet je ureĎen, postoje stepenice 

koje, uz brdo, vode gore ka šumi... a 

tamo pogled puca ka Bačkoj i okolnim 

padinama.  

 

Do vodopada dug je put 

 

Kaţu da se do Dumbovačkog 

vodopada moţe doći iz nekoliko 

pravaca. Recimo, autobusom do 

okretnice u Starom Rakovcu, a zatim 

peške, krene se blago uzbrdo, odmah 

desno pored vikendica markiranom 

stazom Fruškogorskog maratona na 

prevoj, a dalje nizbrdo do vodopada. 

Drugi put je izmeĎu Rakovca i 

Beočina: na mestu gde se prelazi 

potok Dumbovo skrene se levo, proĎe 

kroz istoimeno naselje, sve do kraja. 

Odatle se nastavlja uz potok, šumskim 

putem, a zadnji deo stazom uz potok, 

sve do vodopada. Moţe se prići i od 

Brankovca, niz Beočinske livade do 

Dumbovačkog potoka, pa onda lagano 

sve do vodopada. 

Na putu ka Dumbovačkom 

vodopadu svratili smo i na poznati 

vidikovac Zmajevac, da uţivamo u 

suncem okupanom Vrdniku i ponosnoj 

kuli što odoleva zubu vremena. A 

onda smo se se uputili zaista 

čarobnom srebrnom šumom, kroz koju 

svetlost dopire kao u talasima. Vlaţna 

zemlja, kišom natopljena, naĎikalo 

rastinje i trava, oteţali su prolaz čak i 

snaţnim redţerskim motorima. Niz 

put počinjemo da pratimo 

Dumbovački potok, koji tiho, kao da 

klizi niz šumu. Voda poskakuje po 

kamenju i granama, otpalim sa drveća, 

kapi vrcaju, zasvetle i nestanu... Ovaj 

potok izvire na severnoj strani ispod 

Brankovca i Beočinskih livada, a uliva 

se u aluvijalnu ravan izmeĎu Rakovca 

i Beočina.  

Do samog Dumbovačkog 

vodopada ostaje nam da malo i 

pešačimo i sa više ili manje uspeha 

preskačemo potok. Cvrkut ptica, 

zujanje brojnih insekata, zelenilo, 

voda... izazivaju onaj doboro poznati 

osećaj blaţenstva koji samo priroda 

moţe da nam podari. I eto nas – 

vodopad, a usred Fruške gore. 

Poznavaoci kaţu da ni u vreme 

najvećih suša ne ostaje bez vode, a 

dešava se da u proleće ili s jeseni ima i 

dva do tri slapa. Ljubitelji zimskih 

šetnji i planinari tvrde da je 

fascinantan i okovan ledom.  

Od rendţera Zorana Milikića 

saznajemo da tu, uz samu vodu, raste 

„jelenski jezik”, vrsta paprati, a da u 

ovaj deo šume zalaze srneća divljač, 

divlje svinje, lisice, zečevi, kune, pa i 

divlje mačke. Ovaj predeo je na 

granici prvog i drugog stepena zaštite. 

Ali da li zasluţuje da se otkrije 

velikom broju ljudi, ostavlja nas u 

dilemi puna kesa smeća, odmah ispod 

vodopada! Ma ko tu da je boravio i, 

verujemo, uţivao, za sobom je trebalo 

da ponese i smeće, jer mu tu zaista 
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mesto nije!  

U povratku smo ostavili mašine i, 

nogu pred nogu, uzbrdo, krenuli kroz 

šumu. Tu hrast, tu grab, okolo paprat, 

grmlje, trava... Opet vas obuzme ona 

magija, samo prirodi znana i poznata: 

koliko li je, zaista, ovakvih krasota za 

koje ne znamo i koje su skrivene od 

naših očiju. Na to pitanje odgovor zna 

samo Fruška gora. 

 Aleksandra Brzak 

 

ROMANIJA 2010. 

 

Neko bi mogao reći da upotreba 

GPS navigacije na planinarenju 

uništava čar koju sa sobom nosi 

neizvesnost avanture, ali je članovima 

šestočlane ekipe alpinista iz Vojvodine 

pomogao da naĎu Novakovu livadu na 

Romaniji negde iza pola noći 10. jula. 

2010. Iz  elektronskog zapisa  koji 

ostaje na ureĎaju moţe se pročitati da 

se to zgodno mesto za podizanje šatora 

podno romanijskih vertikala nalazi na 

oko 1450 metara nad morem. 

Dovoljno da ni usred leta ne bude 

previše toplo. Zvonko Kočiš (N. Sad), 

Laza Radivojac, Vladimir Kojić 

(Kikinda), Enes Sulejmanović,  Mirko 

Kujundţić i Iso Planić (Subotica) su 

činili šestočlanu ekipu koja se 

namerila verati po stenama planine 

koja se nalazi na domak Pala i 

Sarajeva. 

Lepo vreme, pristojno opisane i 

opremljene smeri omogućili su ovoj 

ekipi entuzijasta mešanoj po ţivotnom 

i penjačkom iskustvu da u nameri 

uspe. Prvi dan je započeo sa 

zagrevanjem na sportskim smerima da 

bi zatim sve tri naveze (Kojić-

Radivojac, Sulejmanović-Kočiš i 

Kujunţdić-Planić ispenjale Zapadni 

zub (IV+, IV) 50m. Narednog dana, 

11.07. Radivojac-Kojić i Planić-Kočiš 

penjali su Centralni brid (III-IV (V-)) 

250m, a Sulejmanović-Kujundţić su 

ispenjali smeri: Okomitu (V+A0) 

110m i Kapetana Roberta (VI A0) 

100m. Treći dan je trojna naveza 

Radivojac-Kočiš-Planić penjala 

Kapetana Roberta (VI A0) 100m , a 

Sulejmanović-Kujundţić Zijinu ljusku 

(VI-/IV-V, III) 140m. Zatim je 

penjanje prekinula kiša. 

Četvrta ovogodišnja akcija KA 

PSSV na penjačkim područjima bila je 

uspešna, ako već taj alpinizam ne 

moţe biti masovnija pojava ravnice. 

Sledi alpinistički tečaj u septembru na 

Vracama u Bugarskoj. 

 

Iso Planić 

 

DAULAGIRI 

 

Ma koliko puta čovek dolazio u 

Nepal, za nas je on onaj stari koji 

bismo ostavili, sačuvali u sećanju kao 

najlepšu sliku, ali je uvek nov, 

neponovljiv, neotkriven. Grad toplog 

daha i osobene atmosfere, opet nam je 

uzeo srce, a za uzvrat nam je darovao 

sopstveno, veliko. Ono što je ostalo 

nepromenjeno je masa naroda, vreva i 

na sve strane razmilele rikše, motori, 

stari i novi automobili, a novo- Nepal 

više nije kraljevina. Prolazimo pored 

palate u kojoj je do pre koju godinu 
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ţiveo kralj. OgraĎena niskim lancima 

sada je samo znamenito mesto 

pretvoreno u muzej. 

Šetamo uzanim, ali bučnim 

ulicama Tamela. Jedna uz drugu tesno 

se radnje. Ispred na niskim klupicama 

sede prodavci. Kada bi pogledali u 

izlog prodavci skaču na noge i sluteći 

mušteriju započinju ubeĎivanje. 

Osetno je manje turista, brzo spuštaju 

cenu, jer itekako im je stalo da nešto 

prodaju. U oči pada da se u 

najstarijem delu Katmandua dosta 

ruše stare kuće i prave nove zgrade 

koje drčno štrče i prkose onima ispod 

sebe svesne da je pitanje vremena kad 

će zauzeti i njihova mesta. Nadamo se 

da će umeti da procene i uspeti da 

očuvaju istorijsku i kulturnu 

autentičnost tog dela grada.  

Dok šetamo ulicama nozdrve i 

pluća ispunjava nam miris jakih 

zaprški koji se iskradaju iz 

mnogobrojnih restorana. Pravi je 

izazov za one koji vole puna usta 

ukusa i mirisa otići u neki od 

restorana koji nikog ne ostavljaju 

ravnodušnim. Katmandu je 

preplavljen egzotičnim restoranima 

italijanske, korejanske, indijske, 

kineske ili neke druge kuhinje. Ispred 

nas, na ulici, prašina i haotični nered 

od vreća i najlonskih kesa. Nasrtljivi 

prodavci tigrove masti mame došljake 

na svakom ćošku. Iza ugla gotovo smo 

naleteli na tezge. Teško je u 

potpunosti proučiti šta se sve nudi na 

šarenim tezgama i izmeĎu njih. Na 

jednoj su poreĎane figure Bude, na 

drugoj gurka noţevi, trećoj molitveni 

mlinovi... Sva roba potiče iz radionaca 

koje se nalaze tu odmah iza ćoška.  

Posle tri dana šetnje po 

Katmanduu, Mićo Jovović i moja 

malenkost napuštamo ovaj grad i 

upućujemo se u zapadni deo Nepala u 

region vrha Daulagirija. O mnogim 

planinama ima mnogo na internetu, a 

o vrhu Daulagiri tek nešto malo. 

Shvatili smo da je mali broj ljudi bio u 

njegovom podnoţju, a još manji na 

njegovom vrhu. Rešili smo da ove 

godine odemo i da obiĎemo oko vrha 

Daulagirija visokog 8167 metara i da 

poput dečaka koji se igraju slaga-

licom, i mi “uklapamo” deo po deo 

svog plana i sledeće godine krenemo 

na njegov vrh. Da bi se popeo na 

planinu nije dovoljno imati samo 

dobru volju, već treba saznati i mnogo 

o planini na koju ţeliš da se popneš. 

Opet je bilo sve isto kao i na 

svim dosadašnjim ekspedicijama. 

Trebalo nam je pet dana da stignemo 

do podnoţja planine do  „Kola“ kampa 

koji se nalazi na nadmorskoj visini od 

3.445 metara. U uglu neravne livade 

koja je prekrivena mirišljavom travom 

kao naslonjena na šumu uzdiţe se 

manja koliba. Zub vremena ju je dobro 

nagrizao. Zidovi su joj od upletenog 

pruća, šupljine na sve strane zjape, a 

krov prekriven najlonom. Vaţno je 

samo da ima dobar krov koji ne 

prokišnjava. Vidimo pušku malo dalje 

od ognjišta. Pitamo domaćine imal 

ovde divljih ţivotinje. Kaţu moţe da 

se desi da izbliza vidimo, gotovo da 

dodirnemo opaku zver, mrkog 

medveda. Pojavljuje se iznenada, a 

najviše voli da jede mladi bambus. 

Poslepodne ponovo kiša. Definitivno, 
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ovde godišnje ima veliki broj kišnih 

dana. Da li zato što je vreme ručku već 

odavno prošlo pa nam stomak krči kao 

pokvareni radio ne pravimo pitanje 

čime ćemo ga ućutkati, već samo 

poţurujemo kuvara Dudu da što 

spremi ručak. Problem je, tek smo 

stigli, a kuhinju će podignuti tek za 

koji sat. U slast smo pojeli tanko 

narezanu salamu od jakovog mesa i 

jakov sir, koje nam je nabrzaka 

nasekao kako bi smo zavarali malo 

glad. Od ukusnih Ďakonija koje nam je 

kuvar kasnije spremio posebno nam se 

svideo ukusan hleb – tanka i hrskava 

lepinja. U početku smo imali dilemu 

pomiriti radoznalost i glad sa 

opreznošću da se izbegnemo 

mogućnost trovanja zbog evidentnog 

pomanjkanja higijene. Vrlo brzo kuvar 

nas je potpuno razoruţao sa svojim 

ukusnim jelima od kojih niko nije 

imao stomačnih problema.  

Napuštamo po velikoj rosi Kola 

kamp. Nogu pred nogu prvih sat 

vremena se konstantno penjemo od 

dna doline, bez priče, ujednačenim 

udisajima i izdisajima. Zatim 

prolazimo kroz gustiš od visoke trave. 

Pred nama ukazuje se ogromno 

prostranstvo sa prelepim predelima, 

blagim zaravnima i proplancima, dok 

se sa desne strane obrušava strma 

kamena litica zapadne stene 

Daulagirija. Ispod nje se ugnjezdio 

tzv. italijanski bazni kamp (3.660 m)- 

naš današnji cilj. Paleta boja koja nas 

je okruţivala bila je mahom prigušena 

– mrka, siva, kestenjasta, osim na 

glečeru, bela ili svetlo plava. Ostatak 

dana planiran je za odmor, opuštanje i 

privikavanje na visinu. Leškarimo na 

zubatom suncu, srećom nema vetra. 

Sa svitanjem pojačava se 

hladnoća. Odlučujemo da ranim 

jutarnjim satima krenemo, jer u ovom 

kampu koji je zaklonjen vrhom 

Daulagirija sunca neće biti do 

podneva. Ispred nas ponor. Završava 

se zaravan, velikom strminom litice se 

spuštaju do glečera. Uz uţe spuštamo 

se na glečer. Pred nama uzana vrata 

klanca. Ovde je izvorište reke Myagdi 

Khola. Pitamo se kuda dalje, kad se ne 

moţe proći od potoka dnom klanca, 

dok se s obe strane uzdiţu strme gole 

padine divlje lepote. Penjemo se levom 

padinom. Naša neobuzdana potreba da 

istraţujemo sve se jače razbuktavala 

kada smo opijeni mirisom leda 

ugledali lepotu prostora ispred i ispod 

nas. Ispred nas, još izdaleka, već na 

prvi pogled se vidi da Daulagiri nije 

jedan od običnih vrhova. Deluje nam 

kao “Titanik” na čijim plećima počiva 

nebo. Ispod nas specifičan mozaik 

vodenog lavirinta koji je voda udubila 

u glečeru. 

Dok hodamo po Chhonbardan 

glečeru imamo utisak da nas on 

netremice prati pogledom u zavisnosti 

od toga kako sunčeva svetlost pada na 

vrh. Sa preteće severne stene deluje 

kao da će se svaki čas odvaliti sneg. 

Zajapureni i ustreptali pravimo kratke 

pause, samo da se popije koji gutljaj 

vode i da se pojede neka čokoladica. 

Nakon četiri sata stiţemo u bazni 

kamp Daulagirija (4.748 m). Iako je 

polovina septembra, idealno vreme za 

uspon na vrh, nikog ne zatičemo. Tu 

je samo jedan podignut prazan šator. 
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U moru leda, bazni kamp je ušuškan 

izmeĎu vrhova Sita Chuchura (6611 

m), Tukuche West (6848) i 

Daulagirija. Ispred nas je severna 

stena, severoistočni greben i 

severoistočno sedlo. U vazduhu se 

oseća spokoj koji oko sebe širi planina. 

Seli smo na kamen, nalaktili se i 

vinuli u nebo na krilima mašte. 

Netremice gledamo u severoistočni 

greben ne bi li upili svaki pedalj 

njegove sirove lepote i dokučili kako 

se sledeće godine popeti na vrh. Sada 

nam je jasno zašto su ga nazvali 

Belom planinom. Sneg na njemu visi 

kao grozdovi u vinogradu. Tišina nije 

dugo potrajala, razbudila nas je 

grmljavina lavine koja se sručila niz 

Daulagiri. Posle podne nebom su 

zaplovili niski oblaci zlosluteći na 

kišu, moţda čak i sneg. Popustili su, 

pa smo mogli i u kraću šetnju. Dok se 

još mrak nije ni spustio uvlačimo se u 

vreće za spavanje dublje nego pre 

ijedno veče do sada- hladno je. 

Pred zoru, kad je mesec polako 

počeo da pada na horizontu, poslednji 

lunarni zraci su se probili kroz niska 

vrata šatora i pred nama se ukazala 

tanka izduţena silueta Daulagirija. I u 

ovom hladnom jutru Daulagiri nam se 

toplo smeši. 

Hodamo po stvrdnutoj, ispuca-loj 

površini leda, koja deluje poput 

smrznutog uzburkanog mora, a 

hrapavoj poput ogrubele koţe. Došli 

smo do kraja doline. Pokušavamo da 

otkrijemo pravac našeg daljeg kreta-

nja Naš ljubazni vodič nam prstom 

pokazuje sneţni prevoj na koji treba 

da se penjemo. Sumnjičavo gledamo, 

jer nema nikakve stazice, skrećemo 

levo ka grebenu. Tek posle nekoliko 

stotine metara uspona, kad smo se 

popeli na početak grebena na trenutak 

smo zastali i oslonili bradu na dršku 

od trekig štapova. Primetili smo da je 

dolina obgrljena poput izduţenih 

prstiju šake kakvog velikog dţina, da 

nas ljutito posmatraju na desetine 

čudovišnih kamenih i ledenih litica i 

da je ovaj strmi greben jedini izlaz iz 

nje. Priroda se pobrinula da 

zakoračimo u još kitnjastije okruţenje, 

posle grebena veliki sneţni plato sa 

dubokim snegom. 

Popeli smo se na Francuski 

prevoj visok 5.350 metara. Na 

pozadini modro plavog neba ocrtavaju 

se beličasti, sneţni vrhovi. Nanizali se 

kao ogrlica. Razume se, različiti su, 

priroda ih je drugačije modelirala. 

Kupasti vrh Daulagirija koji je gotovo 

uvek obavijen oblacima, kao da je 

neko u podnoţju podloţio furunu, 

uzdiţe se ponosno. Prizor malo kog 

estetu ili romantičara moţe ostaviti 

ravnodušnim. 

Staza dalje vijuga izmeĎu oštrih 

kamenitih ivica razbacanog kamenja, 

a ubrzo imali smo osećaj kao da 

šetamo po mesečevom pejzaţu. Tu 

ilizuju stvorila je ţiva slika predela po 

kojem hodamo. Samo sitan sivi i crni 

kamen i srebrnastosiva boja peska 

svuda oko nas. Pošto već dugo hodamo 

po izohipsi na pet hiljada metara, 

pitamo našeg lokalnog vodiča  kada 

ćemo početi da se spuštamo. 

Najednom izbijamo pred ogromnu 

dolinu duboko ispod nas. Sa vrha brda 

spustamo se ogoljenom liticom, 
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uskom, strmom stazicom u podnoţje 

brda. Prolazimo kraj stabla bora koji 

usamljeno prkosi strmim liticama. I na 

kraju kamenim stepeništem puštamo 

se u ţivopisno meštance Marfu, koje je 

pribijeno uz padine brda. Kuće su 

uglavnom belo okrečene sa malim 

prozorima, dvospratne, reĎe 

trospratne, ravnih krovova, obrubljene 

terasama. IzraĎene su od kamena i 

naboja, a ograĎene karakterističnim 

kamenim zidovima visine od oko 

metar ipo i simpatično ukrašenim 

raznim rogovima.  Iza kuća su 

plantaţe jabuka po kojima je ovaj kraj 

najpoznatiji. Jabučnjaci okruţuju celo 

selo. Glavna ulica je toliko uzana da je 

moguće dodirnuti zidove kuća preko 

puta, ako se rašire ruke. Ulazimo u 

restoran. Pitamo se šta ima za ručak. 

Na meniju su zastupleni pirinač, 

piletina i jakovo meso. Ne daju nam 

da odemo, moramo kod njih ručati, 

retko im kad neko naiĎe, pa je svaki 

gost svetinja. Njihov široki blistavi 

osmeh učinio je da se uprkos ne baš 

bogatom meniju i neudobnom 

smeštaju prijatno i opušteno osećamo. 

Noću, mesto je u skoro potpunom 

mraku, sablasno prazno i deluje 

nekako zastrašujuće. U kućama se čuje 

glasan, razdragan smeh odraslih 

osoba. Smeštamo se u krajnje skroman 

hotel s prastarim nameštajem i ne baš 

najviših higijenskih standarna. Dugo 

nećemo moći da se oslobodimo mirisa 

memle i ustajalog vazduha. 

Vremešnom kaldrmom uz dugi 

bedem koji okruţuje budistički 

manastir izlazimo na glavni put. To 

što se ukazuje  pred nama, samo uz 

pomoć bujne mašte  shvatamo da je 

put. Za oko sat vremena nailazi 

vremešni kombi. Sedišta su tvrda i 

neudobna, amortizeri propali, a vozač 

savladava serpentine tako da u krivini 

da puni gas i okrene volan kompletno 

u stranu, pa voţnja liči na ringišpil. 

Kad naiĎe na reku smanji gas i pretera 

mileći preko reke, jer mostovi su ovde 

retki. Put konstantno vijuga pokraj 

bučne, valovite reke, tamnobraon boje. 

Put do Dţomsona je trajao 30 tegobnih 

minuta. 

Dţomson čini jedna ulica 

popločana kamenim pločama koja u 

jednom pravcu vodi ka kraju doline u 

selo Kagbeni, a u drugom juţnom ka 

izlazu iz doline, ka Beniju. Niz 

sabijenih starih kuća su sa obe strane 

ulice. Kuće svojim spoljnim izgledom 

jednostavnih ali finih linija dopunjuju 

idiličnu sliku ţivota u ovoj malenoj 

dolini koji se ogleda u zelenoj boji 

lišća od malobrojnog drveća i beloj 

boji snegova koji su zagrlili vrhove 

koji okruţuju dolinu. U Dţomsonu 

stanovnici strance rado upućuju u to 

šta ima i gde da se vidi, na kome se 

mestu dobro jede i gde su najeftinije 

radnje sa suvenirima. Ničeg  

spektakularnog ovde nema. 

Jednostavno i mirno se ovde ţivi, 

preţivljava. Preko dana ulice su pune 

ljudi koji kupuju ili prodaju. 

Nemoguće je videti mlade da se drţe 

za ruke ili ne daj boţe zagrle ili 

poljube. Vodi se računa o moralu i to 

je ovde sramota. I prodavci su čudni, 

stoje na vratima svojih majušnih 

radnji i ćutke odmeravaju turiste. 

Dostojanstveni su, mirni, pristojni i 
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nikog ne vuku za rukav da uĎe u 

njihovu radnju. Sa prvim sumrakom 

ulice se prazne da bi sa mrakom 

potpuno opustele. Posle deset sati sva 

vrata su zaključana i najčešće ugašena 

svetla po kućama.  

Iako je na kraju doline i iz njega 

se teško na ovaj ili onaj način stiţe u 

bilo koji drugi deo doline, Dţomson je 

centar regije. Ima aerodrom i svi su 

jednostavno upućeni baš na ovo mesto. 

Bar oni koji ţele brzo i jednostavno da 

stignu u ostale delove Nepala. Najveći 

problem aviončićima od 15 mesta koji 

saobraćaju na relaciji Pokhara-

Dţomson je vetar, koji po pravilu 

počinje da jako duva od 10 časova. Mi 

smo poleteli u 10.05 h. Avion leti na 

maloj visini kroz uzanu dolinu. Stalno 

imamo osećaj da će krilo aviona 

dodirnuti strme lituce koje su tu tik uz 

nas. Taman smo se na to navikli, kad 

se avion počeo ljuljati pod udarima 

vetra. Često smo imali osećaj da 

stojimo u mestu. Kao šlag na tortu, a 

bogme i krike putnika izmamilo je sve 

češće propadanje aviona u vazdušne 

rupe. Jedna japanka ispred našeg 

sedišta se sagnula i zabila glavu na 

kolena, a rukam prekrila glavu. Tih 

četrdeset i pet minuta leta je bilo 

mnogo brţe i udobnije nego da smo se 

dvadeset sati vozili kombijem po 

makadamu do Pokhare. 

Znamo da ovaj deo Nepala ima 

još puno tajni, a mi se spremano da 

otkrijemo još mnogo toga, a pre svega 

da probamo da se popnemo na vrh 

Daulagirija. 

 

Milivoj Erdeljan 

 

TREBA LI NAM 

FRUŠKOGORSKI MARATON? 

Osmog i devetog maja 2010. 

godine okončan je 33. Fruškogorski 

planinarski maraton. Sve je počelo još 

davne 1978. godine sa svega 400 

učesnika, da bi ovaj zadnji maraton 

imao preko 10.000 učesnika! Idejni 

začetnik i organizator od prvog 

maratona, pa sve do danas je, 

amatersko i volontersko Planinarsko 

društvo „Ţelezničar“ iz Novog Sada. 

Sa svakim novim maratonom 

rasle su obaveze organizatora. Od 

prvobitne tri planinarske staze, stiglo 

se danas, do dvanaest staza. Rasle su 

obaveze oko čišćenja i markiranja 

staza, a povećavao se i broj kontrolnih 

tačaka. U početku, posao oko 

organizacije obavljalo je pedesetak 

entuzijasta – danas za preko deset 

hiljada učesnika nije dovoljno ni dve 

stotine dobrovoljaca! Istini za volju, 

nesebičnu pomoć pruţili su nam i 

planinari novosad-skih i fruškogorskih 

društvava („Naftaš“, „Poštar“, 

„Medicinar“, „Jugodent“, „Zmajevac“, 

„Straţilo-vo“, „Sirig“, „Dr. Laza 

Marković“ Irig, „Borkovac“ Ruma 

itd.). Sva ta pomoć je dragocena, ali 

istini za volju – mala i nedovoljna. 

Pored štampanja plakata, 

pozivnih pisama, prijavnih listova, 

učesničkih knjiţica, treba obezbediti 

cisterne sa vodom, regulisati saobra-

ćaj, obezbediti čaj, skuvati hranu, 

deţurati od petka do nedelje uveče na 

Popovici, pa deţurati na preko 

dvadeset kontrolnih tačaka, itd, itd. 
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Taj ogroman posao oko pripreme 

i odrţavanja ove priredbe, već preko 

trideset godina obavljaju isključivo 

planinari-volonteri bez dinara 

nadoknade. Ranijih godina kuvan je 

čaj i dobijali smo besplatne šatore od 

vojske, policijska škola davala nam je 

stolove i stolice, banke odobravale 

novac, pekare su davale sendviče i 

torte za najmlaĎe učesnike. Sada – 

toga više nema! Sve se komer-

cijalizuje, svi traţe da se sve plati. 

Grad Novi Sad daje simboličnih 

200.000 dinara. (Uzgred, te pare su 

potrebne PRE maratona, a organizator 

ih još ni do danas nije dobio!) 

Kada slučajni posetilac doĎe na 

start maratona (u subotu u 9 sati) biva 

očaran i iznenaĎen mladošću i 

lepotom koja ga okruţuje, jer je 60 

posto učesnika mlaĎe od 25 godina! 

Nigde se ne vide pijana ili drogirana 

lica. Sve odiše mladošću, spontanošću 

i sveţinom. Nikada se za 33 godine 

nije dogodio nikakav incident, niti je 

ikada bilo potrebe da interveniše 

policija, iako ovde zna da bude hiljade 

ljudi iz cele Srbije, iz bivše 

Jugoslavije, a dosta učesnika i iz 

MaĎarske, Italije, Finske, Kanade, 

Nemačke, Rusije... 

 Zar ovaj maraton koji okuplja 

zdravu mladost ne samo iz Novog 

Sada i Srbije, ne zasluţuje daleko veću 

pomoć (novčanu) i podršku od grada 

Novog Sada, a i Pokrajine? 

Pomozimo planinarima-

entuzijastima da se ova manifestacija, 

koja je uveliko postala brend i Novog 

Sada i Vojvodine, ne ugasi i ne 

nestane, jer mladi naraštaji zasluţuju 

da ih pravilno usmeravamo i brinemo 

se o njima! 

 

Malo statistike 

 

Trideset i treći Fruškogorski 

maraton odrţan je 8. i 9. maja ove 

godine. Na startu se prijavilo 10.317 

takmičara iz 260 mesta Srbije, Bosne i 

Hercegovine, Crne Gore, Finske, 

Francuske, Italije, Kanade, MaĎar-ske, 

Nemačke, Rusije i Slovenije. Ţene su i 

ove godine bile brojnije (5.186, u 

odnosu na 5.130 muška-raca). Najviše 

je bilo mladih, što ohrabruje, pa je 

tako zabeleţeno da je na Maratonu 

učestvovalo 6182 takmičara mlaĎa od 

25 godina. Na cilj je stiglo njih 9.626, 

prepešačivši ukupno 250.716 km. Od 

cilja je odustalo samo njih 691, što 

znači da je većina uspela da pravilno 

proceni svoje sposobnosti. 

Zbog lošeg vremena i blatnjave 

staze mnogi su skratili predviĎene 

staze, pa je na cilj Ultramaratona 

(102,750 km) stiglo njih 113. Staze 

Velikog istočnog i Velikog zapadnog 

maratona (82,930 i 86,840 km) prešlo 

je 114, odnosno 97 maratonaca. 

Najviše učesnika je bilo na 

Pripravničkoj stazi (17,210 i 19,905 

km) – 5.562 na Istočnoj i 3.765 na 

zapadnoj, a Stazu radosti i 

zadovoljstva, odnosno Bebi maraton 

(3,520 km) prešlo je 156 mališana koji 

su na cilju dobili diplomu i parče torte. 

Prvi je na cilj Ultramaratona 

stigao Uglješa Nikolić iz Rumenke, a 

sledili su Dragan Šarčević iz Subotice 

i Ţeljko Dulić iz Bukovca. U 

konkurenciji ţena pobedila je Anita 
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SilaĎi iz MaĎarske, druga je na cilj 

stigla Slovenka Marijeta Gomilšak, a 

treća je bila Milica Filipović iz Uţica. 

Na svim dosadašnjim marato-

nima učestvovalo je 151.328 ljubi-telja 

prirode, pešačenja, trčanja ili voţnje 

planinskih bicikala. 

 

Aleksandar Damjanović 

 

 

MEČEK 

 

Imali smo sreće na putu; nije 

nigde bilo guţve, a i na granici smo 

bili jedini autobus. Zadrţali su nas 

samo koliko su morali, tako da smo 

pre 12 bili na domak Pečuju, u 

restoranu da se osveţimo i javimo 

domaćinima: Bela da nas dočeka 

ispred internata, a domaćica internata 

na ulazu u uţi centar grada,  sa 

unapred kupljenom dozvolom za naš 

autobus, jer se skupo kaţnjava voţnja 

centrom grada bez dozvole. 

Našli smo se sa ljubaznom 

Marijom, a ubrzo posle toga smo stigli 

pred internat gde nas je čekao Bela, 

naš vodič po Mečeku. Sada nas je 

poveo do menjačnica, da razmenimo 

evre za forinte i do Informacionog 

centra, pa smo svi uzeli plan grada 

Pečuja, kao i kalendar kulturnih 

dogaĎaja u gradu  (na srpskom 

jeziku). U pola tri smo podelili 

ključeve od soba, da bismo u 3 stigli 

do obliţnje Kuće šampanjca, gde smo 

imali zakazano razgledanje vinarije i 

degustaciju šampanjca, za one koji 

vole ovakve dogaĎaje. Vinarija je stara 

150 godina, a od 1996. vlasnik je 

jedan ŠveĎanin, koji gotovo sav 

proizveden šampanjac (6 vrsta) izvozi 

u Švedsku. U MaĎarskoj se moţe 

kupiti samo u nekoliko velikih 

diskonta i u prodavnici u krugu 

vinarije. 

Posle vinarije, čekala nas je 

saradnica jedne agencije u Pečuju, 

koja nas je povela u 90 minutni 

obilazak šireg centra i ispričala na 

srpsko-hrvatskom jeziku dalju i bliţu 

istoriju Pečuja, kao i ponešto iz 

sadašnjeg vremena. U meĎuvremenu 

nam se pridruţila Rita, druga osoba 

zasluţna za naš dogovoreni program. 

U subotu smo se svi našli u 7 sati 

u autobusu i zajedno sa našim 

vodičima pošli prema Mečeku, onako 

kako je pisalo u našoj najavi. U 

podnoţju Mečeka su nam se pridruţili 

još neki članovi pečujskog Poštara, 

njih dvanaestoro. Od 50 naših 

planinara, samo petoro je ostalo u 

autobusu i zajedno sa vozačem otišlo 

na naš krajnji cilj da nas sačekaju, a 

mi smo – nas 59 - laganim tempom, 

započeli uspon prema najvišem vrhu 

Zengo – 682 m. Usput beremo sremuš. 

Već u pola jedanaest smo svi stigli, 

savladavši dosta strm uspon. Na vrhu 

nas je čekalo iznenaĎenje – naše 

domaćice su nas posluţile sa nekoliko 

vrsta domaćih kolača, koje su same 

umesile, a domaćini crnim i belim 

vinom. Malo duţa pauza, potrošnja 

Ďakonija, fotografisanje, nas nekoliko 

se popelo i na toranj. 

Krećemo na drugu stranu, u 

potragu za obećanim boţurima. Posle 

duţeg silaska i još jednog uspona, 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 70  AVGUST 2010.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e5
8

 

stiţemo do jedne kosine, prepune 

rascvetalih i još nerascvetalih boţura. 

Opet pauza za slikanje. Idemo dalje, 

stiţemo do lepog odmorišta i izvora 

hladne, pitke vode. Pauza i 

nastavljamo dalje, do našeg autobusa. 

Tura od 12 km sa visinskom razlikom 

oko 500 m. Prešli smo je zajedno, kao 

jedna grupa, bez razvlačenja, najviše 

zahvaljujući našem vodiču Beli, koji 

se često osvrtao i traţio poslednjeg u 

koloni i zastajkivao, čim bi primetio 

da zaostaju. Tako je 59 planinara sa 

raznom duţinom planinarskog staţa 

(bilo je nekoliko sasvim novih), stiglo 

u isto vreme do našeg busa i Caneta, 

koji nas je odvezao do 60-tak km 

udaljenog Sigetvara. Podelili smo 

ulaznice i bonove za ručak, koji je 

unapred bio dogovoren. Malo je onih 

koji su odlučili da se neće kupati u 

lekovitoj i toploj vodi nekoliko bazena 

ove banje. Mogli smo da biramo: 

toplija voda unutra i manje topla u 

bazenu na otvorenom. Smenjivale su 

se kaskade i masaţni mlazevi na 

nekoliko mesta u svim bazenima. Pred 

zatvaranje, presvukli smo se, osušili 

kose – fenovi su svuda po garderobi i 

posle 19:00 krenuli za Pečuj. Opet 

slobodno veče. 

U nedelju smo, opet po planu, 

krenuli na sasvim drugi kraj Mečeka i 

prešli 8km lagane, šumske staze. 

Videli smo ostatke Paloš manastira 

koji je osnovan u XIII veku, kao i 

kasnije sagraĎen novi objekat pored 

ostataka manastira. Opet su nas 

MaĎari iznenadili: danas su neke 

druge ţene pošle sa nama i donele 

svoje kolače, palačinke, a i vina je bilo 

još. Lepo smo se okrepili, nastavili 

dalje i prošli pored nepreglednih polja 

sremuša. Dokle god je pogled dopirao, 

levo-desno, napred-nazad, svuda 

sremuš. Onda jedna velika poljana sa 

svim pomoćnim sredstvima za zabavu: 

ljuljaške, klackalice, tornjevi, 

dizajnirani tako da smo i mi odrasli 

mogli da se zabavimo. Vreme 

neumoljivo prolazi, moramo dalje. 

Prolazimo jednim delom Mečeka koji 

je prepun nekih velikih gromada i svi 

se pitamo otkud ovoliko stena u 

Panoniji? Spuštamo se nekako oko 

stena i pravimo fotografije, mogli 

bismo reći da smo negde na 2000 m. 

Tačno u 12:00 stiţe poslednji do 

kafanice u selu gde nas čeka Cane. 

Piće i kafa na brzaka, presvlačenje i 

odlazak do obloţnjeg šoping centra. 

Pozdravljamo se sa našim domaćini-

ma, a mi se delimo: Kika, Tesco, 

Intersport, Metro, Elektroworld i još 

nekoliko. U Intersportu su svi dobro 

prošli: bila je akcija ako kupiš 4 

nečega, imaš 20% popusta. Celu našu 

grupu (koja je ušla) tretirali su kao 

jednog kupca, pa su svi dobili popust, 

pa i za 1 komad kupljene stvari. 

Većina je kupila maĎarske 

specijalitete u Tescu, a preostalo 

vreme smo pili sok i kafu do polaska. 

Još jedan pozdrav Riti i Beli, ostali su 

sa nama do poslednjeg minuta. 

 

Magdalena Seliši 

 

MUČANJ, ČEŠALJ I 

KUKUTNICA 
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Planine Mučanj, Češalj i 

Kukutnica nalaze se u Zapadnoj Srbiji, 

na području Moravičkog  Starog 

Vlaha. Odlikuje ih preteţno krečnjački 

sastav. Padine koje nisu previše strme 

su pod šumom, a strmiji delovi su 

zbog erozije ogoleli, stenoviti i 

krševiti. 

Selo Katići se nalazi u podgorju 

ove tri planine, udaljeno je dvadesetak 

kilometara od Ivanjice i poznato je po 

seoskom turizmu i sloganu 

„Udahnimo Mučanj“. Selo i 

pripadajući zaseoci nalaze se razba-

cani po valovitom terenu, na kome se 

smenjuju obraĎene njive, pokošene 

livade i šume. Prelepe panorame, kao 

na slikama naivaca, „otvoreni“ vidici, 

sveţ planinski vazduh i mir 

karakterišu ovo područje. 

Hotel „Logos“ se nalazi u 

Katićima na lokalitetu Vodice, čiji 

potoci formiraju reku Mali Rzav.  

Okruţen je raskošnim četinarima i 

brezama. Apartmanskog je tipa i 

nedavno potpuno renoviran. Osim što 

je besprekorno čist i ureĎen, odlika 

hotela „Logos“ je i gastronomska 

ponuda. Za doručak, na „švedskom 

stolu“ je bilo desetak Ďakonija 

tradicionalne kuhinje – pita zeljanica, 

pita od krompira, nekoliko zapečenih 

kombinacija povrća, testenina, pirinča 

i gljiva, zatim proja, sir, dţem od 

kupina...  
Na subotnju turu smo krenuli oko 

8 sati. Vodila nas je Magdalena Seleši. 

Oba cilja naše ture smo videli ispred 

sebe, a najpre smo krenuli na Češalj. 

Nakon opuštenog pešačenja 

pristupnim seoskim putevima sa 

blagim usponom ušli smo  u staru 

bukovu šumu, ogolelu zbog niskih 

temperatura u prethodnom periodu. 

Provlačili smo se izmeĎu drveća na 

strmini, jer nema staze a ni markacije, 

pa je trebalo birati prolaz i izbegavati 

kamenje. Izbili smo na vrh, divili se 

pejsaţima ispod nas, fotografisali i 

odmarali se sedeći na travi izmeĎu 

kamenja  u zavetrini šume. Zatim smo 

krenuli na drugu stranu, nizbrdo. 

Strminu smo savlaĎivali krivudajući, 

malo smo preskakali ţice-čobanice i 

koristili stazice, koje je stoka 

napravila. Spustili smo se do asfaltnog 

puta koji od Katića vodi ka selu 

Jasenovo i došli na lokalitet Ravna 

Gora. Tu nas je čekao vodič, domaćin 

hotela Bora Pilić, da nas povede na 

Mučanj. Išli smo po makadamskom 

putu oivičenim gustom šumom sa obe 

strane. Uspon je bio umeren, a vreme 

sve toplije. Na desnoj strani puta naišli 

smo na putokaz na mestu gde se 

odvaja šumski put za Petkovu kolibu. 

Produţili smo ka vrhu i na platou-

vidikovcu napravili pauzu. Ispod 

vidikovca su se spuštale strme 

krečnjačke stene i litice, a u daljini su 

se plavile okolne planine – Golija, 

Javor, Čemernica i ostale, poreĎane u 

redove kao modre kulise raznih 

nijansi. Uspon smo nastavili šumskom 

stazom ulevo i stigli do putokaza 

Savina voda, na koji nismo silazili. 

Polako se penjući, izbili smo na 

lokalitet i vrh, Jerinin grad. Na 

zaravnjenom platou nalaze se 

razbacane krečnjačke stene oivičene 

travom, a okolo se obrušavaju strme 

litice u doline sa obe strane. Sa 
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visinom od 1534 m., Jerinin grad 

nadvisuje okolne vrhove, pa je vidik sa 

njega izuzetno lep. Najviša tačka 

Mučnja se nalazi na uzvisini u 

neposrednoj blizini platoa, ali je 

obrasla gustim rastinjem i nep-

ristupačna, pa se zbog toga tamo 

nismo penjali. Uţivali smo na platou 

Jerininog grada u posmatranju predela 

unaokolo, sunčali se i odmarali. Na 

Ravnu goru smo se spustili putem 

kojim smo i došli. Od Ravne gore do 

Katića smo išli asfaltnim putem, sve 

do hotela.  
Zapazili smo u selu, da su starije 

kuće i staje pokrivene četvrtastim 

kamenim pločama tamne boje, 

pribliţnih dimenzija 50x50 cm. 

Saznali smo da ovi krovni škriljci 

potiču iz kamenoloma kod sela Maće, 

udaljenog par kilometara od Katića. 

Maćanskih ploča više nema, jer je 

kamenolom zatvoren (tako smo čuli). 

Novije kuće nemaju taj tradicionalni 

krovni pokrivač odličnih osobina, već 

običan crveni crep. Bilo bi zanimljivo 

jednom otići u selo Maće i pogledati 

nalazište paleozojskog škriljca...  
Nakon večere, u hotelu smo se 

druţili, bilo je muzike i plesa, u čemu 

je učestvovala većina planinara.  
U nedelju smo imali u planu da 

se popnemo na Kukutnicu. Vodila nas 

je Magdalena Seleši. Vreme je bilo 

oblačno, na momente je zapretila kiša, 

ali se nebo uskoro razvedrilo i ponovo 

smo mogli da uţivamo u modrini 

planina ispred nas. Na jednom platou 

pre najvišeg vrha, postavljen je 

spomenik poginulima u bici na 

Kukutnici, u Prvom srpskom ustanku, 

na dvestagodišnjicu, avgusta ove 

godine. Tu smo se malo zadrţali, a 

zatim smo produţili ka vrhu šum-skim 

putem, koji vodi ka okolnim se-lima; 

desnim krakom bi stigli u selo Bjeluša 

i dalje do Arilja. Do samog vrha nema 

staze, samo strmina pokrivena šumom 

i na kraju oštre gromade stena koje ga 

čine. I pored nepristupačnosti i 

vlaţnog terena, nekolicina planinara 

se uspešno po-pela na vrh i bezbedno 

vratila na put. 

U povratku smo se na jednoj 

raskrsnici podelili u dve grupe. Jedni 

su krenuli putem kojim smo jutros 

došli od hotela, a druga grupa je išla 

alternativnim putem pored zaseoka 

Čepovo (i kuće domaćina Čede 

Vlajkovića), zatim pored krompirišta, 

pa duţ potoka, pa preko livada do 

sledećih kuća i šume. Usput smo 

počašćeni crvenim jabukama, koje su 

na golim granama izgledale kao 

ukrasi. Još malo smo hodali putem uz 

šumu i na vreme stigli u hotel. Nismo 

bili jako umorni, jer su ture ovde 

preteţno pešačke sa umerenim 

usponima. Naţalost, staze su 

nemarkirane, bez putokaza i, moţda 

zbog toga, slabije posećene. 

U hotelu smo se pripremili za 

povratak, ručali i krenuli u Novi Sad, 

zadovoljni doţivljajem Mučnja, sa 

nadom da ćemo se ovamo još vratiti, 

jer smo izdaleka videli još zanimljivih 

staza i lokaliteta. 

 

Smilja Ninkov 

 


