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Ovako je u januaru 1998 godine, 

tadašnji predsednik planinarskog 

saveza Vojvodine (tada Planinarsko 

smuĉarskog saveza) gospodin 

Borivoje Veljković najavio pokretanje 

biltena Putnik. 

Bora moţda nije izmislio ništa novo 

jer, Putnik je postojao još pre rata u 

Kraljevini Jugoslaviji u Novom Sadu, 

ali je nastavio jednu lepu tradiciju koja 

je već bila zaboravljena. 

Od tada, Putnik izdrţava sve 

poteškoće, od finansijskih do 

kreativnih a sve zahvaljujući trudu 

pojedinaca koji su ga odrţavali u 

ţivotu.  Dok  se  moglo,  izlazio  je  i  u 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                  страна 910 

štampanoj formi ali u skromnom tiraţu dovoljnom da pokrije tek osnovne 

arhivske potrebe ovdašnjih planinarskih klubova/društava. 

Pošto je samoinicijativno kopao po predratnoj istoriji i iskopao ovaj dragulj 

planinarske literature, bilo je logiĉno da Veljković bude i prvi urednik novog 

Putnika. U prvih devetnaest godina svog postojanja, Putnik nije promenio 

mnogo urednika. Bora nije morao dugo da ĉeka da bi uvalio vruć krompir 

mladom i naivnom Milivoju Erdeljanu koji samo što je stupio na funkciju 

sekretara PSS Vojvodine. 

Erdeljan još uvek drţi rekord kao urednik Putnika, uz veliku šansu da ga ovo 

priznanje isprati i u planinarsku penziju, ako se to ikad desi i ako planinarstvo 

u Vojvodini to bude moglo da preţivi. Milivojeve zasluge nisu ništa manje od 

Borinih. On je unapredio bilten, povećao broj stranica, saradnika i kvalitetnih 

tekstova i od šturog biltenĉića na desetak stranica koji je uglavnom sluţio kao 

oglasna tabla saveza, napravio je zahtevniji i ozbiljniji štampani medij u 

kojima su se mogle proĉitati zanimljive priĉe sa svih strana sveta i sa najviših 

vrhova planete. 

Pošto je 16 godina nosio breme, ali i titulu, medijskog magnata vojvoĊanskog 

planinarstva, istovremeno i slomljen sve brojnijim administrativnim zahtevima 

koje su novi zakoni o sportu lepili i za planinarstvo, Erdeljan je prepustio 

uredništvo Putnika potpisniku ovih redova. Birajući izmeĊu nikoga i urednika 

biltena Planina je raj, koji je izdavao planinarski klub Ţelezniĉar-InĊija (tada 

PSD Ţelezniĉar), Milivoj nije mogao mnogo da bira i ta odluka će dovesti do 

nekoliko istorijskih promena u planinarskom novinarstvu. 

Prvo, bilten Planina je raj je ukinut jer, zvaniĉno, nije bilo fiziĉki izvodljivo raditi 

dva najveća biltena istovremeno. Nezvaniĉno, dosadilo mi je da cimam 

ĉlanove svog kluba da mi stalno pišu izveštaje pa mi se ĉinilo da ću svoje 

novinarske ambicije lakše ostvariti ako se proširim po Vojvodini (a i mnogo 

dalje od toga), nego da, uz više utrošene energije a manje rezultata ostanem 

u svojoj bari i zadovoljavam ambicije nekolicine. 

Drugo, bilten je rapidno rastao, stizao i do 100 stranica po broju a postajao je 

i šareniji, ukrašen fotografijama koje su pratile tekst, pojaĉan autorima koji 

nisu samo pisali o svojim planinarskim avanturama već i o drugim znaĉajnim 

temama koje mogu biti od koristi planinarima i svim ostalim ljubiteljima 

prirode. Planinarenje i dalje zauzima najviše stranica ali je prostor dat i 

drugim  sportovima  na  otvorenom,  ĉak  i  onim koji  nisu našli svoje mesto u 
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porodici planinarskog sporta. Tako je Putnik prešao prethodno postavljene 

granice i stigao na desktopove onih ĉija je jedina veza sa planinarskim 

sportom ljubav prema prirodi i boravkom u njoj. Po meni, to je dobar potez jer 

na taj naĉin uspevamo da planinarsku ideju prokrijumĉarimo i do onih koji se 

ovom idejom ranije nisu bavili a upravo su im neki tekstovi u Putniku pomogli 

da moţda razmisle o svom uĉlanjenju u prvi planinarski klub. 

Takav, novi Putnik, apsolutno je zasluţio da preĊe na novi level pa sam ga 

samoinicijativno, uz prećutnu saglasnost saradnika i ĉitaoca, prozvao 

ĉasopisom. Doduše elektronskim, jer sredstava za štampanje nema, ali 

svakako sadrţajnijim, ĉitljivijim, gledljivijim, bogatijim, informativnijim, 

zabavnijim, pismenijim, uĉenijim, korisnijim... ma, što da ne kaţem, u svemu 

superiornijim od ranijih izdanja. 

U strahu da ne ispadnem sebiĉan, ovde ću prestati da hvalim samog sebe i 

sledeće redove posvetiti saradnicima bez kojih ne bi ni došli do ovog jubileja. 

A saradnika je sve više. Oni stojiĉki podnose moje maltretiranje i poslušno 

šalju svoje tekstove na prve preteće mejlove koje im šaljem a to za krajnji 

rezultat ima (pa sad opet treba proĉitati poslednju reĉenicu prethodnog 

pasusa) Putnik. I stvarno, da nemam toliko saradnika, da ti tekstovi nisu toliko 

dobri, da je Putnik ostao na nivou biltena, ja bih digao ruke od njega već prve 

godine mog uredništva i vratio ga Erdeljanu da se on sa njim bakće, na pauzi 

za doruĉak, jer više vremena ne bi ni imao. Ne usuĊujem se da ih imenujem 

jer ne bi bilo u redu da nekog izostavim. Teško je napisati tekst a još teţe 

napisati kvalitetan tekst. Zato ne bi bilo fer da nekog izostavim. HVALA je reĉ 

koju ste upravo svi proĉitali ali koja nije svima upućena. Hvala što ĉitate jeste 

svima upućeno ali nemojte zameriti što je manjim slovima ispisano. Jer, da 

nema onih koji se nalaze iza velikog HVALA, ne bi ni vi ispod malog Hvala 

imali šta da naĊete na stranicama Putnika. 

I tako smo stigli do stotog broja. Jedva da sam zasluţan za 20% Putnika a 

ipak mi je pripala ĉast da prvi podignem ĉašu šampanjca i nazdravim u to 

ime. Pa, ĉestitam vam jubilej, ţelim vam da zajedno doĉekamo i dvestoti broj 

i pozivam vas ne samo da i dalje ĉitate Putnik već i da postanete deo njega. 

Samo udruţenim snagama moţemo odrţati naš ĉasopis, samo ga udruţenim 

perima moţemo uĉiniti bogatijim. Uţivajte ĉitajući ga i stvarajte ga pišući ga. 

Vladimir Banić 
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ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА III 

 

Вежбе загревања и истезања пружају велике предности и добробити 

сваком спортисти у било којој спортској дисциплини.  

Сваки спортиста би непосредно пре суделовања у некој телесној 

активности као што је тренинг или такмичење требао да се правилно 

загреје и истегне да би могао правилно да изводи одређене покрете на 

вишем нивоу и на тај начин постигне боље резултате и онемогући појаву 

повреда. 

Вежбе истезања је препоручљиво радити након престанка бављења 

пењањем јер на тај начин тело бившег пењача одржава функционалне 

способности. 

Снага је способност смисленог и ефикасног искоришћења силе мишића 

за савлађивање спољних сила (нпр. трење, гравитација...)  

Снага је способност спортисте, која се манифестује приликом 

савладавања различитих отпора. Зависи од физиолошког пресека и 

дужине мишића, биохемијских метаболичких процеса и психичких 

функција са доминацијом мотивације. Снага коју испољава мишић 

зависи од броја активираних моторичких јединица, при чему моторичку 

јединицу чини једна нервна ћелија и све мишићне ћелије (влакна) које 

она надражује као и од учесталости активирања моторичких јединица у 

јединици времена. Условљена је реактивношћу мишића, тј. силом којом 

мишић одговара на одређени импулс. 

Тренинг снаге је за традиционалне планинарске дисциплине значајан јер 

смањује количину стреса на коленима, олакшава ношење тешких 

ципела, осигурава језгру тела (мишићи леђа и стомака) могућност да 

носи ранац тежак 20-30 кг, понекад и више од тога. 

Снагу као психомоторичку способност могуће је дефинисати сходно 

изабраним гледиштима: 

- Гледиште удела тела којим савлађујемо оптерећење (општа и 

локална односно специфична снага) 

- Гледиште карактеристика грчења мишића (статичка и динамичка 

снага) 

- Гледиште силовитости (највећа снага, брза снага и издржљивост 

у снази) 

Прво гледиште дели снагу на општу и локалну.  Општа снага значи снагу 
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која је карактеристична за цело тело, док је локална односно 

специфична снага скоро у целости добијена специфичним вежбањем. 

Друго гледиште описује снагу из перспективе карактеристике грчења 

мишића, где се статичка снага показује као сила изометријског грчења 

(мишићни везови мирују), а динамичка снага као сила код динамичког 

грчења (мишићни везови се приближавају или удаљавају). Са гледишта 

силине грчења мишића, које се у пракси најчешће користи, разликујемо:  

- Највећу или максималну снагу, коју дефинише онај највећи терет 

који можемо уз одређено кретање (прописану технику) савладати 

једанпут 

- Брзу или експлозивну снагу, која је означена као способност да се 

неки терет убрза што већим убрзањем, обично из мировања до 

највеће могуће брзине  

- Издржљивост у снази која може бити статичка или динамичка. 

Снага се дели на општу и локалну, статичку и динамичку. Унапређење 

ове способности се остварује кратким напорима високог интензитета. 

Силину грчења мишића могуће је повећати савлађивањем унутрашњег и 

спољног отпора. Приликом вежбања за повећање снаге чешће се 

користи спољни отпор. Такво вежбање користи масу или део масе тела 

вежбача (спортско пењање) и/или партнера, као и реквизите односно 

алате. Снага планинарима чува зглобове и помаже у ношењу тешких 

ранчева. Ако можете пењати умерено тешку смер или стазу цео дан, а 

заустави вас један мало тежи део у смери или на стази, треба да 

повећате своју снагу. Циљ вежбања за општу снагу је јачање оних 

мишића које планинари обично запостављају али су важни за 

спречавање повреда јер њима успостављамо мишићну равнотежу. 
 

МЕТОДИКА ТРЕНИНГА СНАГЕ 

Оптимална учесталост тренинга снаге је три пута недељно. Мишићима 

треба бар два цела дана да се опораве од тешког тренинга. Важно је 

усвојити правило да се веће мишићне групе тренирају пре малих током 

било ког тренинга. 

Према томе у каквом режиму мишићи развијају снагу (са или без 

кретања) разликују се динамичка и статичка снага. За пењање су обе 

значајне и требају се развијати. 

По другом критеријуму где постоји  захтев за  савладавање максималних 
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оптерећења динамичким или статичким испољавањем снаге, снага је 

дефинисана као максимална. Посебну пажњу овде заслужује подела на:  

- максималну апсолутну и 

- максималну релативну снагу. 

У првом случају реч је о снази коју спортиста развија приликом 

савладавања максималних оптерећења, а у другом о снази која је 

сведена на килограм телесне масе спортисте. За пењање је значајнија 

релативна снага. За максимално брзо извођење једнократног покрета 

потребна је експлозивна снага или брзинска снага, а за способност 

понављања покрета у коме се испољава снага користи се термин 

репетитивна снага. 
 

ТИПОВИ МИШИЋНЕ СНАГЕ И ЊИХОВ РАЗВОЈ 

За експлозивну снагу се најчешће примењују методе: 

- изометријских снажних контракција (напрезање мишића је велико, али 

дужина мишића остаје иста); 

- метод експлозивног надражаја (са 50 до 60% спољашњег оптерећења 

врше се брза понављања уз активацију тачно одређених мишићних 

група); 

- комбинација метода максималног надражаја (60% од максималног, са 

брзим понављањем). 

За еластичну или плиометријску снагу: 

- дубински скокови за доње екстремитете; 

- дубински скокови на кампус борду; 

- за труп се изводи медицинкама (примање и враћање лопте партнеру 

бацањем медицинки са груди са леве и десне стране, изнад главе из 

седа, лежања и стајања). 

Са скоком са висине се истежу мишићи (ексцентрична фаза) који се 

одмах рефлексно (преко истезања мишићних вретена) контрахују 

(концентрична фаза). Брзо и снажно истезање вретена олакшава 

контракцију мишића и тако производи већу експлозивну снагу. Важно је 

истаћи да због надоптерећења (у саскоку делује сила гравитације и 

тежине тела) плиометријске вежбе носе велики ризик од повреде из овог 

разлога треба бити врло опрезан приликом дозирања оптерећења 

(висине са које се скаче). Добар начин за развој еластичне снаге је 

вежба наскок – саскок – наскок. 
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За репетитивну снагу и издржљивост у снази: 

- метода понављања (оптерећења се крећу у распону од 50 до 80% 

максималних, обављају се у више или једној серији са максималним 

бројем понављања – до отказа; 

- метода станица (поставља се 6 до 12 различитих задатака који се 

тачним редоследом изводе, суседне станице ангажују различите 

мишићне групе, постоје интензивне и екстензивне форме). 

За статичку снагу најефикаснија метода је метода изометријских 

надражаја са оптерећењима, која су од великих до максималних. 

Истраживања су показала да једна максимална контракција (у трајању у 

само од једне секунде), поновљена 5 до 10 пута дневно, доводи до 

значајног пораста снаге датих мишићних група. Сличан резултат се 

може добити ако се произведу 2/3 максималне контракције у трајању од 

5 до 6 секунди. 

За мишићну издржљивост се развија када је оптерећење мање од 70% 

од једног максималног понављања са понављањем 12 и више. 

Тренинзи снаге веома су значајни за спортске пењаче.  

Тренажна средства: 

1. Природна стена 

2. Вештачка стена 

3. Тренинг плоча (фингерборд) 

4. Вратило 

5. Кампус борд 

6. Вежбе у теретани 

 

Природна стена би требала бити почетна и 

крајња тачка свакога ко воли овај спорт. На 

стени ви стварно учите пењати. На стени се 

развијате и психички и физички и технички и 

тактички.  
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Вештачка стена је најважније средство 

тренинга за свакога ко се бави спортским 

пењањем. На вештачкој стени можемо 

посебно развијати способности које нам 

недостају за извођење максималних 

такмичарских активности. Осмислите од 3 

до 5 детаља који имају од 5 до 10 покрета, 

а тежине такве да их можете проћи након 

два или више покушаја. 
 

Тренинг плоча је тренажно срество на коме се 

налазе хватишта разних величина и облика. Овим 

тренажним помагалом можемо развијати снагу 

подлактице и надлактице, леђа те снагу и 

издржљивост. Постоје разне врсте програма за 

фингерборд где се комбинују разне вежбе у 

различитим временским интервалима. Врло је 

важно бити умерен у тренирању на фингерборду да 

не дође до повреде (тетива, руку и рамена). 
 

Вратило има скоро свака спортска сала, јер је јако 

погодно за развој снаге у почетној фази 

тренинга. Због доброг хватишта погодно је за 

разне врсте згибова и мртвих вишења (Deat 

hang) али је исто тако добро и за вежбе 

трбушних мишића у висећој позицији. 
 

Кампус борд је благо превисна дрвена плоча са 

дрвеним хватиштима разних величина. Погодна је за 

развој контактне и изометричке снаге прстију, као и 

за експлозивност горњег дела тела. Врло је важно 

бити умерен у тренирању на фингерборду да не 

дође до повреде (тетива, руку и рамена). 

Кампус борд је изумео Wolfgang Gullich, 1988. када 

се припремао и тренирао за савлађивање нове 

тешке пењачке смери. 
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Вежбе у теретани 

Тегови су врло корисни за тренинг када желимо радити на снази целог 

тела. Добро је у годишњи план тренинга уврстити два до три месеца 

тренинга у теретани да би се поставили бољи темељи за наредну 

такмичарску сезону. 
 

Вежбе снаге у теретани 

Вежбе снаге обухватају вежбе за руке, вежбе за труп и вежбе за развој 

снаге ногу. 

Вежбе се раде у серијама по неколико понављања са одмарањем међу 

серијама. Уз максималну експлозивну снагу потребну за пењање 

боулдер смери потребно је развијати и репетитивну снагу потребну за 

јачање тетива и за развој издржљивости. Разлика између те две врсте 

тренинга јесте у томе што се максимална снага развија подизањем 

тегова велике тежине, од 1 до 4 понављања у 3 до 5 серија са одмором 

од 2 до 4 минута између понављања, и одмором од 4 до 6 минута 

између серија. 

Репетитивна снага развија се подизањем тегова умерене тежине између 

10 и 20 понављања у 6 до 8 серија,  између понављања нема одмора, а 

између серија правити одмор од 2 до 4 минута. 

Вежбе за руке - прсти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежба се изводи тако да се тег ротира у шакама док отварамо и 

затварамо шаке, тј. опружамо прсте. 
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Вежбе за руке - подлактица 

 

 

 

 

 

 

Подизањем, спуштањем, и ротацијом тега који се налази у рукама 

развијамо снагу подлактица и јачину  зглоба шаке. 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе за руке – надлактице                                 Вежбе за рамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе за леђа 
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Вежбе за груди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вежбе за труп (абдомен) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Специфичне вежбе 
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Примери вежбе снаге за доњи део тела                   

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

    

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Примери вежбе снаге за горњи део тела 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

Примери вежбе снаге за труп 
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ЗБОР ВОДИЧА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

У недељу 18. 06. 2017. у току трајања Летње школе за водиче ПСРС (III 

категорија) у планинарском дому на Котловачи (планина Козара) одржан 

је Збор планинарских водича ПСРС.  

На збору су сумирани резултати досадашњег рада, изабрано је ново 

руководство и трасирани даљи пут Службе водича. 

Служба планинарских водича Планинарског савеза Републике Српске 

основана је 20. јула 2008. године у планинарском дому ''Ставна'' на 

Романији код Пала, а након одржане, тада Летње школе за водиче 

излета и похода на Тјентишту 29. јуна – 6. јула, исте године. 

У осврту на досадашњи рад Службе констатован је значајан успон у 

периоду од оснивања до 2012. као и евидентна стагнација од 2012. до 

данас. У периоду успона одржано је неколико што летњих, што зимских 

обука из којих је изашло 89 обучених водича. У периоду стагнације 

одржана је једна обука 2015. године на Котловачи. Овај други период 

стагнације може се приписати одговорности руководства службе, али у 

већој мери заслужна је неактивност руководства Планинарског савеза 

Републике Српске и недостатак његове комуникације са Службом 

водича. Без обзира на период стагнације у анализи рада одато је 

признње и захвалност досадашњем начелнику Службе, Душку Блажићу, 

за велики пионирски рад пре оснивања, оснивање и велики замах у 

првом периоду, као труд и напоре на одржању и опстанку службе. 

За нови састав начелништва Службе водича ПСРС изабрани су: Драган 

Прпош, Душко Блажић, Слободан Гочманац, Ненад Станишић и Ђорђе 

Кљештан. За начелника Службе изабран је Драган Прпош, водич 

инструктор. За секретара Службе изабран је Јовица Праскало. 

На Збору је донета одлука о формирању инструкторског тима чији 

чланови су Душко Блажић, Слободан Цоле Гочманац, Драган Прпош, 

Горан Бурић и Милорад Кличковић. 

Члан новоизабраног начелништва, Слободан Цоле Гочманац се активно 

заложио за сређивање документације службе, које поред увођења 

нопходног административног реда неопходног за њено нормално и 

легално функционисанње, има за циљ и подношење пријаве Комисији за 

стандарде  УИАА   ради   сертификације   програма   обуке   и   добијања 
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међународне лиценце. Инструкторски тим се заложио за борбу за 

опстанак службе у виду редовног одржавања обука за III и II категорију и 

развој службе у виду формирања нових инструктора. 

У намери да се стање у служби поправи, а рад службе унапреди 

најављен је нови збор водича ПСРС до краја календарске, 2017. године. 

Збору ће претходити седница начелништва која би трбало да се одржи 

након завршетка прве фазе сређивања документације, за шта је 

процењено да ће се десити до почетка јесени. 

Ново руковдство ПСРС, Љубиша Араманда, председник и Игор Ђукић, 

секретар, и сами водичи и чланови Службе, дали су пуну подршку свим 

активностима Службе. Новоизабрани секретар Службе водиче, Јовица 

Праскало је одмах након Збора, а по сугестијама Цолета Гочманца и 

других чланова новог и старог начелништва предузео кораке на 

сакупљању расуте и несређене документације. 

На Збору је, за изузетан целокупан допринос у оснивању и раду службе, 

Слободану Гочманцу, додељена златна значка са јубиларним матичним 

бројем 100.  
 

''КОТЛОВАЧА 2017'' 

ОБУКА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ III КАТЕГОРИЈЕ ПСРС 
 

У периоду од 16. до 25. јуна одржана је Летња обука за водиче ПСРС, 

односно обука за водиче III категорије. Обука је одржана на планини 

Козари, на локалитету Котловача у близини села Козарац код Приједора. 

Седиште обуке је било у планинарском дому ''Котловача'', који је 

власништво Планинарског друштва ''Клековача'' из Приједора.  

У току Обуке одржан је Збор планинарских водича ПСРС и састанак 

представника планинарских друштава Приједорске регије.  

Обука је трајала 9 дана и извођена је по програму који је усаглашен са 

Комисијом за стандарде УИАА, који је у Планинарском савезу Србије 

(ПСС) већ сертификован. 

Обуку су изводили водичи инструктори Душко Блажић, Горан Бурић и 

Милорад Кличковић. Обуком је руководио инструктор Слободан Цоле 

Гочманац. Инструктори имају вишегодишње искуство у извођењу обука, 

преко десет обука по инструктору. Значајну помоћ у извођењу обуке 

пружио је Марко Сарић, водич III категорије ПСРС. 
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Број полазника је био 

мали – 9, што је омогућило 

лакши рад инструктора, 

непосреднији контакт и 

висок квалитет обуке. То 

се одразило и на 

резултате испита – теста, 

практичног и усменог. 

Скоро сви полазници су 

имали изнад 80% од 

максималног број бодова. Посебно квалитетно су обрађене теме ''Прва 

помоћ'' и ''Оријентација''. Први пут на овој обуци састављено је десетак 

задатака из области картографије и оријентације које су полазници врло 

предано решавали графички 

и нумерички. 

За теоретски део обуке 

приређена је скрипта ''Козара 

2017'' обима око 280 страна 

која покрива 9 теоретских 

области. 

Обука је завршена свечаном 

вечером у суботу 24. јуна, а у 

недељу 25. 06. новим 

водичима су на свечаној церемонији додељене дипломе и водичке 

значке. Према показаним резултатима и укупном утиску током обуке за 

најбољег полазника генерације проглашена је Милица Богдановић, 

чланица ПД „Клековача“ из Приједора. За њу је ПСРС обезбедио 

корисну, и у будућем водичком послу  употребљиву награду - пењачки 

шлем. 

Општа је оцена да је ово до сада најбоља генерација полазника од свих 

обука у којима су ова четворица инструктора учествовали у Републици 

Српској и у Србији. Вредни полазници ове генерације показали су велику 

жељу за стицањем знања и вештина, високу заинтересованост, 

мотивисаност, марљивост и преданост водичком послу. Ни у ретким 

слободним  тренуцима  нису  се  могли  видети  без прусика  и скрипти  у  
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рукама. И поред тога ни друге пратеће обавезе нису трпеле, као што су 

хигијена дома и околине, дежурства, помоћ у кухињи, а нарочито 

трпезарији и др. Право је задовољство и част било радити са овом 

генерацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛА, ОБУКА И АКТИВНОСТИ У СЛУЖБИ ВОДИЧА ПСРС 
год. термин обука локација 

2007. 
 

Споразум о сарадњи ПСС и ПСРС 

2008. 29.VI-6.VII Летња школа за водиче излета и похода Тјентиште, хотел ''Младост'' 

20. VII Испит Романија Пале пл.д. ''Ставна'' 

20. VII Оснивање службе Романија Пале пл.д. ''Ставна'' 

5.-7. IX Школа за водиче у екстремним 
спортовима 

Бања Лука, Карановац Рафтиг 
камп 

2009. 7.-15. II Зимска школа  за водиче излета и похода Фоча „Забран'' 

7. III Испит КозараПревија 

2011. 6.-14. VIII Обука за  
водиче III категорије 

Шипово ''Драгнића подови'' 

24. IX Испит Шипово ''Драгнића подови'' 

4.-11. XII Обука за  
водиче III категорије 

Фоча ''Забран'' 

2012. 26. II- 4. III 
 

Обука за  
водиче II категорије 

Шипово ''Драгнића подови'' 

2015. 30. X - 8. XI Обука за  
водиче III категорије 

Козара ''Котловача'' 

2017. 17.-25. VI Обука за  
водиче III категорије 

Козара ''Котловача'' 

Милорад Кличковић 
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Za 100-ti broj biltena Putnik spremio sam tekst o tome kako sam po prvi put u 

ţivotu prešao stazu dugu 100 km. 

Kék Balaton 
 

Naziv  plavi Balaton (Kék Balaton) ne potiĉe od boje vode u jezeru kako bi se 

to u prvi mah pomislilo nego od boje markirane staze koja se prostire po 

pobrĊu uz ovo poznato jezero. Plava staza duţine 104,8 km je deo drţavne 

plave transverzale koja je 

trasirana oko cele MaĊarske. 

Baš taj plavi Balaton bio je 

izazov za mene, Bilju, Nešu i 

Acu, izazov kome je bilo 

teško odoleti. 

Svi se uredno prijavljujemo i 

uplaćujemo kotizaciju od 

4.000 ft (oko 1600 dinara). 

Na stazi će biti deset kontrolnih taĉaka sa okrepom, na cilju dobijamo 

ulaznicu za plaţu, na jednoj kontroli bon za piće u kafani. Naravno na cilju su 

diplome i bedţevi kao i znaĉka specijalno pravljena za ovu priliku. Planirane 

su i medalje za pojedine kategorije uĉesnika (na kraju se pokazalo da ih je 

bilo više od potrebnog broja pa su i Neša i Aca uspeli da umesto znaĉke 

kućama ponesu lepe finišerske medalje). 

Online prijave, uplata kotizacije, isĉekivanje dana polaska, praćenje 

vremenske prognoze, analiza treka i visinskog profila staze. To su bile moje 

pripreme za Kek Balaton 100 (ili 50). Oznaĉio sam sebi par kljuĉnih taĉaka na 

stazi: prvih 25 km bi trebalo da bude lako, slede 24 km sa ĉetiri vrlo strma 

uspona i spuštanja, poredim ih sa nekim fruškogorskim stazama, mada nije to 

to, znam ja to, bio sam na jednoj turi u okolini Balatona. Dobro, i tih narednih 

24 ću nekako preći, raĉunao sam na maksimalnih 12 sati za prvih 49 km 

staze. To bi bilo debelo u limitu onda. Do 71 km bi trebalo ponovo da je lakše 

pa sledi dug spust i još jedan, kljuĉni uspon na 98. km. Planirao sam da na 

cilju budem negde do podne u nedelju tj. da stazu preĊem za 30-ak sati. 

Treba maksimalno iskoristiti vreme dato za limit od strane organizatora. No, 

to je bio plan, realnost je najĉešće nešto sasvim drugo. 

Pred polazak u petak samo je  jedno bilo  izvesno, neće  biti tropskih  vrućina. 
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Meni više ništa nije ni potrebno. U pet do dvanaest menjam odluku, nećemo 

noćiti u školi, da ne vuĉemo sa sobom i vreće i podmetaĉe i drugu opremu, 

spavaćemo u mestu Varpalota udaljenom 5 km od starta. Prelomio sam i 

kada je izbor obuće u pitanju, umesto u cipelama ovaj put idem u patikama. 

Došlo je i vreme za polazak na put. Petak prepodne, prvi problemi, voz kasni 

skoro sto minuta. Lokomotiva se pokvarila već u Zemunu. Dobro, nije 

tragiĉno ali nam menja satnicu, znaĉi kasnimo na predviĊeni voz u 

Budimpešti, idemo na onaj sledeći što znaĉi da kasnimo i u smeštaj. U mestu 

Varpalota gde smo rezervisali smeštaj bili smo tek posle 20 sati uveĉe. 

Srećom domaćica je vrlo ljubazna, u smeštaju u drugoj sobi je još jedan 

uĉesnik sutrašnje manifestacije. Na ţalost nemamo vremena da malo 

obiĊemo ovo zanimljivo mesto. Moţda nekom drugom prilikom. Jurimo do 

prodavnice, ove bliţe već ne rade, radi samo Tesco koji je na oko 3 km od 

smeštaja. Kad se mora nije ni teško, šta su 3 km u odnosu na sutrašnja 

iskušenja. Vaţno je da smo se snabdeli hranom i pićem i da spremni ĉekamo 

start. 

Rano buĊenje u 

subotu, u pola pet 

već doruĉkujem, 

znam da od toga 

što ujutro pojedem 

mnogo zavisi kako 

će mi se ponašati 

organizam u narednih 24 sata. Pakovanje pa pešaĉimo do autobuskog 

stajališta gde ĉekamo bus za Petfurdo. Tamo smo nakon desetominutne 

voţnje. Start je iz školskog dvorišta koje je na dva minuta od mesta gde smo 

izašli iz autobusa. Pošto smo prijavljeni putem interneta od organizatorke 

Edine preuzimamo uĉesniĉki list koji sadrţi mapu i druge neophodne podatke 

bitne za stazu. Višak stvari organizatori prevoze na cilj. Taĉno u 6 sati Gabor 

udara peĉat starta i nas trojica krećemo dok Bilja odluĉuje da saĉeka još 

malo, ona ima neku posebnu  

taktiku. Neša i Aca ubrzo odoše svojim tempom napred (mada  smo  se 

kasnije sreli još dva puta, zato oni imaju malo više preĊenih km od zvaniĉnih 

104,8)  a ja ostajem sam, onako kako sam i planirao, drţim korak, nikako ne 

dozvoljam da me ponese  atmosfera,  ništa brţe od  5 km na sat.  Vremenske 
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prilike kao naruĉene, pirka vetrić, više je oblaĉno nego sunĉano. Ako sada ne 

uspem neću nikada. 

Poĉetni kilometri protiĉu prema oĉekivanju, relativno lagan teren, bez većih 

uzbrdica i nizbrdica. Drţim tempo 5 km na sat, mislim da me to neće previše 

umoriti. Gotovo neosetno stigoh na obalu Balatona, prvih 25 km je već iza 

mene. U Balatonalmadiju, mestu na samoj obali jezera sve vrvi od turista. Par 

kilometara se hoda 

naseljem a zatim sledi 

onaj teţi deo staze sa 

nekoliko oštrih uspona i 

spuštanja. Lepi pogledi 

sa nekoliko mesta na 

Balaton, novi i 

obnovljeni vidikovci na 

par vrhova su ublaţili 

teškoće koje su ĉekale uĉesnika na ovoj deonici. Ko god pomisli da je uspon 

na “vrh” visine od 300 ili 400 i nešto metara bezazlen neka se slobodno prijavi 

sledeće godine na Plavi Balaton. Mene poĉinje muĉiti stomak, srećom u 

Alsoorsu u kafani na narednoj kontrolnoj taĉki uspevam delimiĉno da rešim 

problem. Na narednoj kontrolnoj taĉki ĉeka nas voćna ĉorba, pravo 

osveţenje. Tu je i Gabor sa kojim konaĉno uspevam da rešim i plaćanje 

godišnje ĉlanarine. Nakon ĉetiri spuštanja i pet penjanja doĊoh na 49. km 

staze, mesta gde oni koji su planirali ići na Kek Balaton 50 završavaju 

uĉešće. U dvorištu nekadašnje crkve, sada samo ruševine dvadesetak 

uĉesnika, odmaraju, osveţavaju se uz lubenice. Muĉim muku sa stomakom, 

stara boljka, ne mogu ništa da jedem, a ne valja to, trebaće snage ako mislim 

nastaviti dalje. Opruţio sam se, odmaram i razmišljam. Do sada je sve išlo po 

planu, ako nastavim imam još 56 km i više od 20 sati vremena da to pokušam 

preći. Ma mogu ja to, sad ili nikad. Dajem sebi odmor do 19 sati pa krećem. 

U narednih osam kilometara ĉekao me je još jedan uspon. Uspone 

savladavam bez većih problema, nizbrdice su mi već malo problematiĉnije. 

Listovi na obe noge postaju sve zategnutiji. Pada uskoro i mrak. Moraću 

usporiti, trek koji sam stavio u gps nije najtaĉniji, moram više paţnje obratiti 

na problematiĉnim mestima kako ne bih otišao pogrešnim pravcem. Planiranu 

duţu  pauzu kod  tvrĊave Zadorvar  odlaţem,  nisam još toliko umoran  da bih 
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morao praviti duţu pauzu i dremnuti malo. Uz sve to nailazim na par 

konfuznih detalja na stazi, konfuznih u smislu da se trek ne poklapa sa 

stazom na terenu a markacije nisu uvek najjasnije, nije mi jasno u ĉemu je 

problem osim da sam ja stavio pogrešan trek u ureĊaj. Sve više razmišljam o 

toplom, kuvanom jelu koje bi trebalo biti na kontrolnoj taĉki na 75. km. Da bi 

došao do ţeljenog obroka bilo je neophodno pronaći kontrolnu taĉku u mestu 

Szentantalfa. Mesto se lako da pronaći ali objekat sa kontrolnom taĉkom, hm, 

pa nije išlo kako meni tako ni mnogima ostalima. Nisam uspeo iz prvog 

pokušaja, ni drugi pokušaj nije bio uspešan, tek iz popravnog drugog 

pokušaja sam u društvu dvoje uĉesnika koji su dobili instrukcije uspeo stići na 

traţeno mesto. Da li ovo da pripišemo lošoj 

markaciji ili umoru? 

Na moju veliku ţalost kuvanog obroka je 

nestalo, sledeća isporuka je trebala biti u 

narednih sat vremena. Ovaj detalj bih ipak 

pripisao na dušu organizatorima. Ne volim da 

kritikujem, zaista ni sada nemam nameru da 

to uradim ali zaista ako se zna koliko je ljudi 

na stazi ne vidim u ĉemu je problem da se 

spremi dovoljan broj porcija i da svi dobiju ono 

što im sleduje. Tako ostadoh ja bez krompir 

paprikaša sa kobasicom. Šta raditi? Sedim 

malo u dvorištu, svi se ţale da im je hladno, 

meni nije, opruţio sam se na kratko, promenio 

ĉarape, prepakovao ranac. Muljam one 

ćevape koje sam poneo sa sobom, ćevape i 

krastavce iz tegle. Nešto moram makar na silu 

da pojedem. Treba imati snage za dalje. Još 30-ak km je do kraja. 

Nastavljam, ponovo umor ĉini svoje, ne nalazim stazu iz prvog pokušaja, 

otišao sam u kontra smeru, toliko sam ljut da odluĉujem da se vratim i 

odjavim i tako odustanem od ostvarivanja ţeljenog cilja. Ne mogu više. Ipak 

nije lako odustati. Ono što je suĊeno mora da se desi. U povratku na drugoj 

strani fudbalskog terena ugledah jednog uĉesnika kako sa lampom na glavi 

hoda (iako je već svanulo) lagano putem koji vodi ka brdu. To je to, to je 

svetlost koja obasjava put koji vodi dalje, nema odustajanja, idem za njim. 
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Uzbrdica, tu deţura ponovo Gabor, uspeo sam da popijem ĉokoladno mleko i 

ponovo malo progledam. Sledi laganiji deo asfaltnim putem, iskreno asfalt ne 

volim ali šta da se radi. Asfaltni put vodi ka mestu Kovagoors, duga, ne 

mnogo uzbudljiva deonica. Bliţimo se 90-om kilometru. U selu ima 

prodavnica, zastajem da kupim nešto i malo se odmorim. Kupujem ĉips, 

jedinu kesicu koja je ostala u maloj radnji, naravno da nisam pogodio ukus, 

kupio sam onaj koji nikako ne volim. Nema veze, malo sam predahnuo, 

ostalo je još 16 km do kraja. I u nastavku se hoda asfaltnim putem u pravcu 

mesta Kekkut gde se nalazi fabrika mineralne vode. Na ulazu u fabriku je 

ĉesma sa mineralnom vodom. Asfaltni put se napušta tek po izlasku iz 

Kekkuta i ulasku u naredno naselje Salföld gde je na ergeli poslednja okrepna 

stanica. E ovde je već imalo šta da se jede u izobilju i za nas sporije 

uĉesnike. Ako bi trebalo glasati na naj kontrolnu taĉku moj glas bih dao ovoj, 

poslednjoj. Kako zbog ponude tako i zbog ljubaznosti a i lokacija je za 

pohvalu. 

Nakon okrepe u Salföldu sledio je finiš, uspon na Örsi-hegy. Uspon se sastoji 

iz dva dela, najpre se penje kroz šumu ka prvom vrhu, u samom podnoţju se 

taj vrh zaobilazi i kroz vinograde nastavlja u pravcu drugog, već pomenutog 

Örsi-hegya. Uspone uspevam da izguram relativno lako, mada su noge sve 

teţe, listovi zateţu do maksimuma. Spust već mnogo teţe podnosim, svaki 

pokret je spor, traje dugo, korak po korak, strmina je velika, obazriv sam, ne 

ţelim da na šest kilometara pre kraja pogrešim u neĉemu što bi me spreĉilo 

da ostvarim cilj. Stiţem do prvih vikendica i asfalta. Sada je mnogo lakše, bar 

psihiĉki. Hodam još sporije, svestan sam da sam uspeo iako još nisam na 

cilju. Do 15 ĉasova kada istiĉe limit za prelazak staze još ima podosta 

vremena. Overavam i poslednji prolazak na 26. kontrolnoj taĉki i laganim 

korakom jer brţe i ne mogu idem kroz mesto Badacsony Tordemic. Svaku 

praznu klupu usput “overavam” sedenjem od po par minuta. Umor, bol, sreća, 

ponos, mešaju se osećanja. 

Na cilj ulazim u 13.30, meni zaista nebitan podatak, ono što je delovalo kao 

nemoguća misija sada je stvarnost. 

Mogu sada u svoju planinarsku biografiju da upišem da sam sa uspehom 

savladao jednu treking stazu duţu od 100 km. Do 200. broja Putnika ću 

morati više da treniram ako ţelim tada da savladam stazu dugu 200 km. 

Zoran Vukmanov 
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СА ИЗОХИПСАМА У ЛЕТЊЕМ МАГНЕТНОМ ВРТЛОГУ 
 

Пречанска О-сцена је обогаћена са још једним такмичењем - 

тродневним Војводина Опен. Одржало се од 18 до 20 августа на 

теренима Варадинске тврђаве и јужним падинама Фрушке горе код 

Врдника. Драж ове највеће спортске манифестације оријентиринга у 

Покрајини  је била неконвенционална шема типа такмичења и средине 

где се одржавало за разлику од устаљених, до сада одржаних у Србији, 

по већ учмалим пропозициајма и правилима која су почела да нас воде у 

летаргију. Први дан, са стартом у 17:00 на средњим стазама, изабрана је 

Варадинска тврђава, где вас неће замарати ни азимут ни изохипсе. У 

суботу класична дистанца у Врдничкој шуми са стартом у 11:00 која нас 

поново увлачи у конзерватизам; те читај рељеф; те води рачуна о 

азимуту; те нађи нападну тачку; те изабери најбољу  варијанту; те.....?! У 

недељу, опуштајуће, без оне застареле О-крилатице: „што погреши луда 

глава не могу надокнадити ни брзе ноге“,  спринт  у 11:00, у врдничкој 

колонији, значи урбани део, у којој до сада није никада било ова врста 

такмичења. Да закључимо. Петак - ЗАГРЕВАЊЕ. Субота - ТРКА. 

Недеља - ИСТРЧАВАЊЕ. 

Један мој пријатељ ми рече да у мојим годинама не смем бити тако 

незадовољан, саркастичан, упорно а често и у грчу тежити ка даљем 

унапређењу овога спорта, као да желим још и платинасти компас, већ да 

морам бити задовољан и са стварима онаквима какве јесу. Да би 

уравнотежио своје емоције, морам осећању незадовољства придодати 

једнаку тежину и важност као и осећање задовољства. Не можемо само 

да га потиснемо и игноришемо. Па тако једно рано летње јутро, 

нереаговах на прве сунчеве зраке што кроз прозор дођоше од Тителског 

брега, него поново затворим очи и пустим то незадовољство да ме 

прожме. Затим се сетим ситуације која је проузроковала то 

незадовољство а онда тај осећај незадовољства претворих у свог 

савезника. Извагах. На једном тасу ставих оријентиринг као спортску 

грану која код нас треба да се угледа на дешавања у свету а ако нам је 

то предалеко, довољно је, и на суседну Мађарску, а на други тас ставих 

типичну српску сцену која врви од спринтова, микс штафета, лиге ПСК. 

Поново прочитах једно поглавље Дон Кихота, избалансирам се, е ево ме  
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на све три трке Војводине опен. По овоме ПЛАНУ: петак - трчкарање и 

шетња са још једним упознавањем Вобанове архитектуре и евентуално 

улога малог самарићанина када ми неко поставе питање: “чика (доктор) 

Боро а где се сада тачно налазимо“; субота - у шуми све радити 

супротно од онога што сам радио на тренингу пре два месеца на овом 

терену; недеља - што пре се релаксирати лаганим трчкарњем до 

Дућаковог ранча. 
 

Петак 18. август, ВАРАДИНСКА ТВРЂАВА: З А Г Р Е В А Њ Е 

Први дан такмичења је 

одржан на Варадинској 

тврђави у категорији 

средњих стаза са стартом у 

17:00 код Музеја. На старту 

89 оријентираца. Стаза по 

ваздушној линији је 

износила 2,2км за моју  

категорију  (М60) коју сам 

прешао са „невероватних“ 54:38 и пласирао се на прву позицију. Имао 

сам предност у односу на противнике из Смедерева и Смед. Паланке, 

где сам много брже 

очитавао симболе за 

лавиринте и нивое бедема 

на карти и уочавао их на 

самој Тврђави са ранијих 

такмичења. То знање 

користим већ у варијанти 

за КТ3 где се практично 

провлачим кроз један, 

запуштени, поплочан смећем пролаз, који је назначен на карти али врло 

тешко уочљив због постављене ограде некадашње великог паркинга. 

Онај кога није уочио продужиће, имаће лепу трчљивост по путу и 

покошеној ливади, стићи ће брзо, али сигурно моја је предност због 

пречице двадсетак секунди. Следећа контрола је на најнижој тачки  код 

паркинга и зграда Лориса да би трасер одатле дао успон, на последњи 

степен,   у бастионе  иза  Музичког  факултета.   Можете  преко   мањежа 

 



 

Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                  страна 932 

пратећи бројне уочљиве али и теже уочљиве стазе, кривине, раскрнице 

путева, па пронаћи, на карти видно приказан али у природи теже уочљив 

новоотворени пролаз или нешто около путем до Музичке, уз само један 

поглед на карту, па кроз онај широки, мрачни али и ветровити тунел ка 

бастионима и контроли лоцираној на једном углу, тик поред још увек 

закључаних вратанаца за улаз у ходнике подземља. И наредне две 

контроле занимљиве. У почетку ме је навладао Минотаур па ме је 

сустигао ветеран новајлија Драгиша Вит, али сам убрзо преузео улогу 

Тезеја и да трасер није поједноставио последњу трећину ка циљу, где је 

требало оптрчати око пола Бованове конструкције поново бих уживао у 

Тврђави. Али за трчање било је изузетно тешко. Топао ваздух на њеном 

највишем платоу практично стајао. Попео се и ОН па не мрда него 

„гледи“ на Дунав и Фрушку ко да је туриста. У том оптрчавању 

североситочним ободом, сваки час сам се морао заустављати, да 

предахнем или чак да попијем воду из неке одбачене флашице, у којој 

се још задржала, можда још од Егзита. Помажем најмлађима како да 

изаберу праву варијанту ка циљу, тако бодрим и да  издрже, а неке са 

одвише знојавим и препланулим лицем тешког корака, водим и до 

контрола. 

Одмарајући се под хладом јавора, у Такмичарском центру, са ко зна 

којом чашом воде сетим се ових речи Арчибалд Џозеф Кронина: „Живот 

није широк, раван тунел без препрека кроз који путујемо неометано, већ 

лавиринт препун стаза, кроз који се морамо пробијати, изгубљени и 

збуњени, сваки час суочени са ћорсокаком. Ипак, ако имамо вере, врата 

ће се увек отварати пред нама, можда не она која смо замислили, него 

она која ће на крају бити најбоља за нас“. 
 

Субота, 19. август, МОРИНТОВО: Т Р К А 

Други дан дуге дистанце са стартом на око 1км од последњих кућа у 

врдничкој колонији на маратонској стази за Змајевац. 103 такмичара. 

Стартујем у 12:03 и сва вода из литарске боце је нестала у току 

двадесетминутног загревања. Одмах после прве контроле све се 

пребацује на гребен Моринтова а да би дотле дошли потребно вам је 

„суво“ пењање од 1км па као да сте на трекингу у Купусини а не на 

оријентирингу. Такмичарска стаза са десет тачака постављена у том 

делу  врло  занимљива  а  терен  трчљив  и  на  оним   деловима  који  су 
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означени средњом нијансом зелене боје јер овде све стоји. Лишће на 

ниским гранама и шибљацима 

изуврнуто а поток сада 

ширини 20цм са дигди, дигди 

воде. Основни технички 

елемент на овоме делу стазе 

је био азимут. Нисте могли да 

се поставите као оријентирац у 

пропагандним филмовима где 

је он са максимално 

истуреном руком напред, 

оштрим погледом у даљину и положајем ногу као Болтов финиш. Јара 

вас успорава што бива донекле и добро па сте максимално пажљиви, 

али је то део терена, једна блага падина без уочљивих рељефних 

детаља, која нема тих природних 

рељефних карактеристичних тачака у улози 

коректора вашег кретања. Онда нас трасер 

стазе опет враћа горе тј. назад, али са 

нешто мање „сувог“ успона, само 500м, где 

сваки час загледам у карту као да не знам 

где сам, а заправо правим кратке одморе и 

као заваравам конкуренцију да нисам 

преморен. Када све то савладате имате 

освежење. Пре тога вам је постављена 

контрола на двадесет метара од пута да би црвено бела призма 

оставили утисак  о озбиљности трке и на тој „трекинг“ деоници. Пуно је 

значило неколико чаша воде, на добро постављеном месту за 

освежење, јер наредне четири контроле добро налазим. Улазак у циљ 

као ултрамаратонац када стиже на Поповицу после поноћи, али то није 

само слика мене и мојих година, него већине такмичара. Спор успон на 

првом делу у две мање грешке на КТ6 и КТ7 позиционирале су ме на 

треће место са пет минута заостатка за првим и два за другим. Међутим 

у укупном пласману, захваљујући лепој предности од 6 мунута на 

Тврђави,  задржавам прву позицију са само минутом предности над 

другим ветераном Бранком Грујићем из Смедерева. 
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Недеља 20 август, ВРДНИЧКА СТАРА КОЛОНИЈА:  И С Т Р Ч А В А Њ Е 

Спринт и дан одлуке. 113 такмичара. Одржава се на потезу Старе 

колоније где се сем насељеног дела, централно позиционираног на 

карти 1:5000,  налазе и делови терасастих земљаних одрона са леве и 

десне (источно и западно) стране од шљаке обрасле травом и глоговим 

жбуњем. Овога пута све похвале организатору за карту на коју је већ 

применио међународне стандарде за израду карата које ће бити у 

обавези свим организаторима међународних такмичења почев од 2018 г. 

а састоје у уједаначавање цртежа како за карту размере 1:15000, 

1:10000, тако и 1:5000. 

Коначно идеално време. 

Ромиња. Супарник (Бранко 

Грујић), који има минут 

заостатка, стартује минут испред 

мене. Планинарао сам ако га 

стигнем, да ћу се „прикачити“ и 

наставити у његовом темпу, 

иако знајући његову кондицији 

то може бити мало већи напор, 

јер треба двоглаве, троглаве и 

четвороглаве, са 7мин/км 

спустити  на 6мин/км. Ово је спринт и првих неколико контрола је по 

уличицама, тако да колико год да сте брзи, ривал вам је  већ замакао за 

неку зграду, улицу, док у шуми можете да га пратите нарочито ако идете 

азимутом, или је контрола на успону. Тек преласком на терасасте 

ливаде (западни део карте) угледао сам Бранка како напушта контролу 

коју тек треба да оверим. Мало сам клонуо. Али настављам, помаже ми 

небеско „фајтање“ и након неколико контрола врло једноставних по 

угловима улица, чесмама прелазимо на супротни део карте (источни) 

где је опет природни амбијент ливаде са жбуњем. Управо тај прелаз 

једном мало теже уочљивом стазом коју није приметио ни Драгиша који 

бејаше мало испред мене доноси ми велики двоминутну предност. 

Растрчао сам се и финиширам у циљ, поздрављен аплаузима младих 

карловчана који су већ завршили трку, знајући да често, данас, у 

модерном   оријентирингу и  секунде  одлучују.   Прва  реч  коју  упућујем 
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судији на циљу: “Да ли је стигао Грујић (ривал)?“. Не. Али још није време 

за радовање јер морате проверити да ли сте добро оверили контроле, 

јер се у спринту због брзине, 

„јурњаве“ ривала, бројности 

контрола на једном малом реону, 

често дешавају грешке да добро не 

погледате да ли је то баш ваш 

кодни број, оверите други и тиме 

све одлази у воду. Ипак нисам био 

тако брз (плет)  и убедљиво сам 

тријумфовао трећи дан и задржао прво место у генералном пласману. 

Следио је опоравак са елексиром из десног џепа Дућаковог ранца. Овога 

пута сетих се Аце Дејановића и оне Бранкове „Мали цветак“ што почиње: 

“Сунце сија запара је љута, свака травка стоји забринута....“. 

Ово тродневно такмичење је основа за анализу наредне седнице УО 

ОСВ - ШТА И КАКО ДАЉЕ!?. Као да оно четворедневно од пре неколико 

година није било опомена. На победничком постољу од 26 категорија, у 

само осам, имали сте  оријентирца који су стајали над бројевима 1, 2, 3. 

А тек посла за аналитику ОСС јер други и трећи дан се бодовао за ПСК 

тј. лига систем. Но да ОСС не стајемо на велику муку  јер у времену када 

ово пишем на Жабљаку се одржава Првенство Југоисточне Европе где 

Србија има само једног такмичара у мушкој сениорској категорији. На сву 

срећу сениорке су комплетне као и јуниори и јуниорке. 

Много шира лепеза дешавања, по програму такмичења, је у комисији за 

оријентацију ПСВ, јер се тамо одржавају такмичења у  аматерској 

оријентацији, у  планинарској оријентацији, у оријентирингу. Учесницима 

су на располагању карте размере 1:25000,1:4000,1:6500, прилагођене 

богатству рељефа наше равнице а усклађене према изворним 

стандардима планинарства. Знам да нема стартнине; знам да ме 

привлаче изложене медаље као лицидерска срца; знам да могу и 

оставити компас код куће; знам да нећу заморити квадрицепс; знам да 

ми је то сјајан мини тренинг за трекинг лигу;знам.....' али зато не смем да 

не пратим упутства судије на старту и његов рукоказ? Чим се приближе 

Срему, ту код Сирига и Врбаса,ето ме. 

Борислав Стевановић 
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PUTOPIS IZ AUSTRALIJE 

OD PREDELA VULKANA DO CRVENE STENE 
 

Priĉa prva: PREDEO VULKANA 

Drum kroz jugozapadnu Viktoriju je oiviĉen planinskim vrhovima koji kriju 

preko 400 uspavanih vulkana. 

Pogled sa vrha Mt. Rouse u Viktoriji je toliko impresivan da zaustavlja dah, u 

bilo kom pravcu da se pogled pruţi. Prema severu, razuĊena silueta 

Grampians je na kraju prostrane, enormne ravnice. Prema jugu, ravnica se 

završava, nakon nekih 60 kilometara, na ivici Juţnog okeana. Gledajući 

prema zapadu, pogled se fokusira na jednom solitarnom vrhu u daljini, dok se 

sledeći pogled gubi u veĉernjem plavetnilu prema istoku. 

Za one koji nemaju geološku pozadinu panorama je ĉisto zadivljujuća. Za one 

sa znanjem, meĊutim, ono što vide je ništa drugo nego jedno neoĉekivano 

otkriće. Pogled pada na najrasprostranjeniju i najbogatiju ravnicu pokrivenu 

bazaltnim kamenom. Usamljeni Mt. Napier je zadnji vulkan koji je bio aktivan 

u Viktoriji. Udaljeni vrhovi prema istoku su takoĊe roĊeni vatrom. Kao što je i 

Mt. Rouse. Kameniti predeli rasprostranjeni dolinom su nekad bili deo tekuće 

reke uţarane lave. 

Mt. Rouse je u predelu koji geolozi nazivaju Novija Vulkanska Provincija 

(Newer Volcanic Province). Površina pokriva više od 19,000 kvadratnih 

kilometara, rasteţući se od Melburna do Mt. Burr severozapadno od grada 

Mount Gambier u Juţnoj Australiji. Unutar ovog regiona nalazi se zapanjujući 

broj vulkana – 437, za koje se zna. Oni koji imaju smisla za vulkansku 

morfologiju mogu da prepoznaju vulkanske oblike vrlo lako ako paţljivo 

pregledaju okolinu.  

Napuštajući Melburn duţom 

Calder Highway ubrzo se stiţe u 

Organ Pipes Nacionalni Park. U 

dolini koju je prosekao Jacksons 

Creek mogu se naći 

heksagonalni stubovi bazalta koji 

nude uvid u vulkansku istoriju 

ovog predela. Samo nešto više 

od  70 kilometara  prema  zapadu 
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nalazi se region u kome postoje mnogobrojne banje sa mineralnim izvorima. 

Daylesford i Hepburn Springs su omiljene vikend destinacije za one koji traţe 

odmor i relaksaciju u ovim banjama. Imao sam to zadovoljstvo nekoliko 

godina unazad. 

Mnogi posetioci ni ne 

primete uspavane 

vulkane koji dominiraju 

prirodom istoĉno od 

ova dva slikovita 

gradića. Nadalje, tu su 

Macedon Ranges a 

isto tako i zagonetni 

svet nazvan Hanging 

Rock – obesmrćen 

filmom Picnic at Hanging Rock, koji su isto vulkanskog porekla.  

Pre više od 6 miliona godina viskozna, lepljiva lava izbijala je iz tla hladeći se 

i formirajući veliki kupole. Hanging Rock (718m) i Camels Hump (1000m) su 

danas znatno erodirani zaostaci tog doba. U celom regionu mogu se naći 

stenovite formacije lave, piramide od skorije, tuneli kroz koje se moţe hodati. 

Mt. Eccles sadrţi otvor u koji se moţe abzajlovati da bi se pregledale 

formacije dna.  

Svega nekoliko kilometara od Hepburn Springs nalazi se Mt. Franklin koji je 

ništa drugo nego ugašeni vulkan danas prekriven tamnom borovom šumom. 

Krater pruţa idiliĉno mesto za kampovanje. Putujući nadalje prema gradu 

Clunes, gde se nekad kopalo zlato, vulkanska istorija predela postaje sve 

oĉiglednija. Uzduţ neasvaltiranog puta od Ullina do Kooroocheang uzdiţu se 

dva impresivna brda: Mt. Kooroocheang i Mt. Moorookyle. Njihove kupole se 

identifikuju kao vulkani. 

U gradu Clunes focus se brzo menja sa vulkanima prema plemenitom metalu. 

Prvi nalazi zlata u Viktoriji su bili otkriveni baš ovde i mnoge istorijske zgrade i 

fasade još uvek stoje u dobrom stanju. Ali putujući dalje prema Lexton vulkani 

ponovo preuzimaju paţnju. Turbine na vetar „ulepšavaju‟ Mt. Mitchell uporedo 

sa nekoliko vulkanskih kupa formirane od strane gas-bogatom magmom koja 

se potisnula do površine. Danas ova glatka brda ĉine umiljatu sliku koja 

zamenjuje njihovo vatreno roĊenje. 
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Kod Stockyard Hill, oko 50 

kilometara juţno od 

Lexton nalazi se maar-

vulkan, vrsta vulkana koji 

ima oblik obrnute kupe i 

koji je sadrţavao vodu pre 

i prilikom izliva lave i 

magme. Eksplozija je 

raznela površinu i na taj 

naĉin otkrila sloj vrlo 

plodne, obradive zemlje 

oko udubljenja.  

Manje od 40 kilometara juţno od Stockyard Hill, u blizini mesta Skipton, 

nalazi se posed Mt. Widderin na prostoru od 810 hektara. Na posedu 

dominiraju podzemne vulkanske pećine i tuneli kao zaostaci protoka lave koja 

je tekla ispod površine i ostavila podzemna šupljine iza sebe. Ove formacije 

se pruţaju do mesta Derrinallum, još nekih 20 kilometara juţnije. 

Idući direktno prema zapadu da bi se stiglo u Hamilton, blizu juţnog kraja 

Grampians masiva paţnja se skreće na Mt. Pierrepoint i Mt. Baimbridge. Ovo 

su stari vulkani koji su danas umirovljeni u ovoj okolini. Ali njihova 

zaostavština je od interesa. Njihova vulkanska podloga, rezultat miliona 

godina erozije, je danas odliĉna plodna podloga za vinovu lozu. Vinarija 

Henty Estate proizvodi rizling, širaz, šardonaj i kabernet-sovinjon vrste 

groţĊa. Podloga je braon-crvenkasta što govori da tu postoji znatna koliĉina 

jedinjenja gvoţĊa, što ĉini podlogu vodo-propustnom i zbog toga pogodnom 

za gajenje vinove loze. 

Produţujući jugoistoĉno, Mt. Rouse ubrzo postane vidljiv bacajući senku na 

gradić Penshurst, gradić koji je postao sabirno mesto za posetioce ovog 

vulkanskog regiona. Tu je 2003. otvoren centar za Istraţivanje Vulkana 

(Volcanoes Discovery Centre) na turistiĉkoj bazi koji najviše posećuju 

organizovane školske ekskurzije. 

Obliţnji Mt. Napier sadţi grupu od oko 50 bazaltnih uzvišica koje liĉe na 

okamenjene mehure sa visinom i do 11 metara; zatim sadrţi Byaduk Caves 

koje su povezane sistemom lava-proizvedenim pećinama. Dodatno, tu je i Mt. 

Eccles sa svojim krater-jezerom, lava-kanalom i prirodnim mostom. 
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Praiskonska lava originalno 

je pokrivala 511 kvadratnih 

kilometara površine sve do 

priobalnog grada Port 

Fairy. Tu, na obali Juţnog 

okeana plaţe su pokrivene 

crnim vulkanskim 

kamenom rasparĉanim u 

gromade razne veliĉine, 

umesto peskom. 

Odavde put vodi do Tower Hill Wildlife Reserve, mesto gde posetioci mogu 

posmatrati kengure svih vrsta, nojeve, domaću vrstu krupnih jeţeva nazvanim 

„echidna‟, i mnogobrojne vrste ptica. Iako je ovo mesto idiliĉno i danas mirno, 

pre 35,000 godina bilo je mesto nezamislivog haosa i opasnosti. Vulkan je bio 

izbio stvorivši krater od 3 kilometra u preĉniku, lava je prošla kroz sloj bogat 

podzemnom vodom izazvavši sudar super vruće, 1000⁰C, lave sa vodom koja 

uvri na 100⁰C ali ĉija para zauzme 2000 puta više zapremine nego sama 

voda. Rezultat tog sudara, vrenja vode i ogromne koliĉine vodene pare je bila 

kolosalna eksplozija koja je proizvela ogroman oblak pepela. Danas, idući 

obimom kratera taj okamenjeni pepeo je svima lako vidljiv. 

Moţda bih na ovom mestu mogao napraviti kratak predah od putovanja da 

bih prodiskutovao jednu od novijih naućno-geoloških grana nazvanu 

'geomitologija'. 

Izvesni broj godina unazad geolozi sa univerziteta u Melburnu su za vreme 

terenskog rada naišli na jednog uroĊeniĉkog starca koji se zainteresovao za 

njihov nauĉni rad. MeĊutim, strarac nije znao da govori engleski pa su njegovi 

mlaĊi ĉlanovi plemena bili njegovi tumaĉi. Tokom razgovora, univerzitetski 

nauĉnici su doţiveli jedno ogromno iznenaĊenje. Naime, starac im je priĉao 

priĉe o tome kako je podruĉje nekada, hiljadama godina unazad, izgledalo: 

šta je tu bilo, kako je izgledala priroda, ko je tu ţiveo...a najviše je priĉao o 

ogromnim eksplozijama zemlje, vatrenim rekama i šumskim poţarima 

eukaliptusa – drveta za kojeg se mislilo da tu nikad nije ni raslo. Starac je 

priĉao priĉe koje su se prenosile s kolena na koleno od pamtiveka dok nisu 

završile s njim. Vremenom, analizom ugljenika izdvojenog iz ostataka lave i 

biljnog  polena ustanovljeno  da je  u tom  podruĉju nekad,  hiljadama  godina 
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u nazad, zaista rasla eukaliptusova šuma. Kako je to neobrazovani starac 

mogao znati? Prenosom znanja oĉevidaca na mlaĊe generacije sve do 

današnjeg dana. Upravo nedavno su pronaĊeni novi dokazi da su uroĊenici 

postojali na ovom kontinentu još sledećih 15,000 godina unazad od onoga što 

se pre toga mislilo (40,000-60,000). Ti prastari ljudi su bili oĉevidci tih velikih, 

drastiĉnih promena u prirodi ovog kontinenta. Istorija australskih uroĊenika je 

potvrĊena unazad najmanje 250 generacija, što znaĉi da su njihovi koreni 

mnogo stariji i od najstarijih poznatih podataka civilizacija Egipta i 

Mesopotamije. 

Geomitologija se bavi nauĉnim proveravanjem i prouĉavanjem plemenskih 

legendi širom sveta. 

A sada da nastavimo putovanje pre nego što nam se stopala ne pregreju 

stojeći na vulkanskom tlu. 

Putem nazad prema Melburnu naiĊe se na Mt. Noorat i kratkim pešaĉenjem 

moţe se stići i do oboda kratera. Ovde, sa vrha, mogu se videti drugi 

vulkanski vrhovi: Mt. Elephant prema severoistoku i Mt. Warrnambool prema 

zapadu, kao i grad istog imena. Nedaleko je i jezero Lake Keilambete. Veća 

koncentracija krater-jezera nalazi se u okolini mesta Camperdown, a najveće 

je Lake Purrumbete. U 

blizini Lake Corangamite 

nalazi se 8000 godina 

star Red Rock Volcanic 

Complex sa najmanje 20 

udubljenja punih vode, 

što ĉini zadnje mesto od 

interesa pre nego što se 

stigne natrag u Melburn 

nakon ovog geološkog 

putovanja. 
 

Priĉa druga: UKLETA REKA U ĈAROBNOJ PLANINI 

Ukleta Reka – njeno ime nije jedina stvar koja će nam uzbuditi srce. Prelazak 

preko reka; planinska idiliĉna panorama; tajna mesta za kampovanje...moţe li 

biti uzbudljivije na ĉetiri toĉka? 

Kada ste tamo, nije teško zapaziti zašto je planinsko visokogorje u Viktoriji 

tako  popularna  destinacija  za  posetu  i kampovanje  na  4  toĉka.  Planinski 
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predeo je izukrštan stotinama kilometara putanja poĉevši od najlakših, 

mekanih puteva za voţnju pa do onih izazovnih i najboljim poznavaocima 

terenske voţnje gde su koloteĉine (ili 'vagaši' po 'vojvoĊanskom') do pola 

toĉka a mulj do vrha diferencijala i gde ima više voţnje preko reka nego u 

Cape York (Kvinslend). Ĉesto, najveći izazov je odabrati kojim putem ići 

voziti. 

Oni koji najviše vole da uspostave bazu na jednom mestu da bi istraţili 

lokalne prirodne lepote jednodnevnim voţnjama lokalnim putevima, onda je 

Talbotville idealno mesto za to. Da bi se stiglo u Talbotville najlakši izbor bi 

bio uzeti McMillan Road nakon što se napusti zaliven drum koji vidi u Dargo 

High Plains, ali izabrati najlakši naĉin putovanja i nije baš tako zanimljivo. 

Postoji mnogo više uzbudljiva ruta za Talbotville putem, jezivo-nazvanom, 

Ukletom Rekom koja je jedna od najinteresantnijih i najuzbudljivijih staza za 

voţnju terencem. Staza 

sledi Ukletu Reku skoro 

celim putem i prelazi je 

najmanje 50 puta, što je 

jedan odliĉan naĉin da bi 

se uveţbavala tehnika 

prelaţenja do perfekcije.  

Putovanje zapoĉinje u 

gradu Omeo, mesto koje je 

jedno od najvaţnijih za 

snabdevanje ovog dela visikogorja. Ovde je najbolje mesto gde treba 

pregledati opremu, natoĉiti potrebno gorivo i popiti zadnje pivo (samo jedno 

naravno, zbog voţnje) pre nego se poĊe na put. Od grada se ide 62 

kilometara prema jugu duţom Great Alpine Road pre nego što se skrene 

udesno pravo u Ukletu Reku i konaĉno se uĊe u grbav teren. Na ovom mestu 

je dobro imati mali instrumenat za merenje pritiska vazduha u gumama jer je 

potrebno sada smanjiti malo taj pritisak, i staviti pojas, za udobniju i sigurniju 

voţnju. 

Mora da ste se već pitali zašto ovaj potok ima tako ĉudno ime? Evo da 

objasnim. Ukleta Reka je dobila ime za vreme zlatne groznice u 19. veku kad 

su avanturisti hrlili na ovu teritoriju sa svih strana sveta. Po legendi, dva 

ĉoveka,  Tom Toke i Ballarat Harry su se uputili u divljinu  da bi traţili  i ispirali 
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zlato duţinom reke. Posle izvesnog vremena Tom Toke se vratio u grad 

noseći neke stvari koje je Harry imao u svom vlasništvu, kao i nekoliko 

vrednih grumenova zlata. Toke je tvrdio da je to grumenje kupio od Harrya 

kad su se razilazili. MeĊutim, pojavila se jaka sumnja u ono što Tom tvrdi i 

bilo mu je suĊeno za ubistvo. Mnogi drugi kopaĉi zlata su za dugo vremena 

nakon toga dogaĊaja tvrdili da ĉuju jake, prodorne vriskove tokom noći i 

verovali su da je to bio duh od Ballarat Harry i od tada se ova protoka zove 

Ukleta Reka. 

U današnje vreme reka je 

više poznata po slikovitoj 

okolini za voţnju terencima. 

Teren je promenljiv ali 

glavna odlika je uĉestan i 

mnogobrojan prelazak 

preko reĉnog korita. Većina 

ovih prelazaka su plitki 

mada ima i takvih gde će i 

najbolji terenac i njegov vozaĉ imati jak izazov za uspeh na strmim obalama. 

Svaki novi prelaz je slikovit na svoj naĉin, a vrlo ĉesto se nailazi i na dublja 

mesta gde se moţe naći dobrodošao odmor i osveţenje, u hladnoj vodi, od 

letnje vrućine. Uzduţ reke ĉesto se mogu naći pogodne ĉistine za 

kampovanje ili ruĉak. Ako se malo skrene posle petog prelaska reke i vozi 

preko Angora Range Road stigne se do sela Dogtown gde se nalazi ugodan, 

ne tako velik kamping, ali dovoljno prostran za samo nekoliko vozila. Za 

vreme visokih letnjih temperatura izdaju se zabrane za loţenje vatre zato je 

potrebno imati svoj gasni šporet za pripremu hrane na kraju dana. Kraj dana 

je istovremeno i poĉetak napada armije komaraca koji se legu u obliţnjoj reci 

pa je pametno imati i dobru liĉnu zaštitu upotrebom krema, prskanja ili kako 

god znate i umete.  

Povratkom na reku dolazi se do prvog teţeg izazova, prelaz je dosta širok ali 

na suprotnoj strani se uzdiţe strma kamenita obala. Većini vozila ovde je 

potreban jak ĉekrk montiran na prednjem kraju vozila da bi se koristio za 

izvlaĉenje, drveća za oslonac ima na pretek. Oni koji putuju sami trebalo bi da 

nose i odgovarajuće podmetaĉe za toĉkove ako toĉkovi zagaze u mekano tlo 

i poĉnu da šlajfuju.  Svakih nekoliko kilometara  moţe se oĉekivati  neko novo  
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rešavanje problema kao što su porušena stabla koja jako lepo prepreĉavaju 

prolaz u onoj situaciji kad se ne moţe skrenuti ni na jednu stranu da bi se 

stablo zaobišlo. Ovde ponovo dolazi ĉekrk u upotrebu, a ako ima i više vozila 

u grupi onda je i još lakše. 

Putovanje Ukletom Rekom nastavlja se dalje prelaskom posle prelaska, ĉesto 

sa strmim usponima i strmim spustovima, a i mnogobrojnim mestima 

pogodnim za osmatraĉnice. Jedno od najboljih zadovoljstava voţnje je to da 

se većinom koriste jaki prenosi u niskim brzinama uspinjući se, spuštajući se i 

prolazeći kroz uĉestale krivine. Voţnja divljinom Uklete Reke se zavšava u 

mestu Dawson City gde se nalazi ugodan kamping na samoj obali reke. 

Kome se ne ţuri da ovde prekine putovanje u visokogorju odavde moţe 

nastaviti koristeći Dawson City Track nadalje u višlje predele oblasti. 

Prelaskom na Angora Range Road ubrzo se stiţe opet u Talbotville. Vreme u 

ovom podruĉju moţe biti jako nepredvidljivo, brze promene izmeĊu obilne 

kiše i toplog sunca su ĉeste i dobro je biti na oprezu za vreme voţnje. 

Za vreme zlatne groznice Talbotville je bio grad ubrzanog ţivota zbog velikog 

broja avanturista koji su traţili svoju sreću i svoj deo bogatstva. Nakon 

nekoliko godina sve manje i manje zlata se pronalazilo tako da su i avanturisti 

napustili mesto i otišli u potragu za novim avanturama. Danas je od grada 

ostalo samo nekoliko ruševina plehanih kuća za uspomenu na ta, moţda 

nekom, bogata vremena. Postoji prostran kamping sa piknik stolovima u 

neposrednoj blizini slikovite Crooked River. Ako avantura sledeći brze vode 

Uklete Reke (Haunted Stream) nije dovoljna onda odavde se moţe poći u 

mnogim drugim pravcima gde posetioce oĉekuju nove uzbudljive avanture u 

slikovitim predelima kao sa razglednice. Ono što je najbolje u viktorijanskom 

visikogorju je to da ima nebrojeno mnogo naĉina da doţivite avanturu koja će 

ostati u dugom sećanju. 
 

Priĉa treća: ŠUMSKIM PUTEVIMA 

Divlje šume i lepota unutrašnjosti na ivici divljine obeleţavaju putovanje 

putevima paralelnim sa juţnim delom obale Pacifika u Novom Juţnom Velsu. 

Juţni deo drţave Novi Juţni Vels (NJV) je oiviĉen sa dve znaĉajne divlje 

oblasti: Tihim okeanom prema istoku i razuĊenim planinama u kojima su 

mnogobrojni nacionalni parkovi. Gusto-šumoviti rezervati ĉine neprekidan 

prirodni koridor od granice sa Viktorijom pa sve do juţnog visokogorja na 

juţnoj ivici Sidneja. 
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Najjuţnije od ovih divljih 

mesta je Jugoistoĉni Šumski 

Nacionalni Park. Do parka se 

dolazi preko sela Candelo i 

vijugavim Tantawangalo 

Mountain Road. U proleće 

farme i talasasta brda se 

sijaju zelenilom pod toplim 

proletnjim suncem. Kad se 

proĊe Candelo i kad se 

zaliven drum završi, 

manikirane farme se postepeno pretvaraju u grbave predele. Ubrzo silueta 

šume se prikazuje, paprati se neţno njihaju na povetarcu pored potoĉića i 

dolina, lišće se moţda sija posle nedavne kiše. Zanosni miris eukaliptusa 

lebdi kroz sveţinu vazduha. Sakriven u šumi je Six Mile Creek kamping. 

Kamp je bio popularno mesto zastoja i odmora i za ljude i za stoku, većinom 

goveda, a ĉesto i ovce, koja je bila terana sa jednog pašnjaka na drugi, a 

moţda ĉak i u klanicu. 

Osoblje koje je pratilo stoku ovde se zvalo, i još uvek se zove, 'jackaroos' što 

bi po ameriĉkom bilo kauboji. Aboridţinali su bili vrlo sposobni i efikasni 

vodiĉi. Na poĉetku 20. veka ovo podruĉje je bilo vrlo šumovito ali je ne brigom 

bilo skoro do potpunosti ogoljeno, dok nisu preduzete mere kontrole seĉe i 

pošumljavanja. Danas ovde postoje 42 razliĉita šumska ekosistema; posebno 

znaĉajan ekosistem je moĉvara Nunnock gde postoji 16 kilometara markirane 

staze za pešaĉenje, osmatranje i razonodu. Napuštajući Nunnock moĉvaru 

put vodi u malu naseobinu Nimmitabel gde je jedina i moţda najbolja atrakcija 

lokalni hotel gde se i ĉaše za pivo drţe u friţideru za vreme vrućih dana. 

Odavde je najinteresantnije ići u bespuće Wadbilliga Nacionalnog Parka. 

Staza, na mestima vrlo grbava, vodi duboko u šumu i zatim krivuda dole do 

reke Tuross. Pored reke, sakriveni mali kamp je dobro došao. Reka se preko 

vodopada Cascades ruši preko polišovanog granita u jedan veliki, duboki 

basen. Malo duţim pešaĉenjem doĊe se do jedne platforme na ivici doline 

dramatiĉnog izgleda sa pogledom na buĉni Tuross vodopad. Ako bismo se na 

ovom mestu zadrţali dovoljno dugo iskusili bismo ĉari prirode: izmaglicu i 

maglu,  sunĉani dan,  kišu i  dugu,  susneţicu  i  sneg,  pa  ĉak i  poneki  udar 
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grâda. Sledeći prašnjavi 

Badja Road uskoro se 

prelazi u šumoviti Deua 

Nacionalni Park. Nakon 

Pikes Saddle put se 

spušta u još jednu 

zabaĉenu dolinu sa 

valovitim brdašcima. 

Nedaleko je i Bendthera, 

jedno od najboljih 

kampova u NJV. Kristalno ĉista Deua River teĉe kroz pitomu dolinu i 

omogućava skoro svakom kamperu da ima svoj mali deo reĉne obale. 

U potrazi za avanturom 

treba otići do kampa Berlang 

nekih 15 kilometara dalje. 

Ovde park pruţa nekoliko 

malo neobiĉnih formacija. 

Big Hole je otvor u zemlji 35 

metara u preĉniku i 110 

metara dubok, a tu su i 

Marble Arch, kreĉnjaĉke 

pećine, kanjon i jedan 

prirodni most. Berlang je 

povoljno poĉetno mesto za 

otići u posetu Wyanbene 

pećine malo juţnije. 

Prašnjavi put vodi prema prelazu preko Shoalhaven River da bi se stiglo do 

mesta Majors Creek koje je danas napušteno nakon što se završila 'zlatna 

groznica' 1851. Ništa znaĉajno nije ostalo izuzev oţiljaka na zemlji gde se 

nekontrolisano kopalo i koji su danas zarasli metlinom. Sledeći prašnjavi put 

Reidsdale Road vodi u šumoviti Monga Nacionalni Park. Veliki eukaliptusi se 

izdiţu iznad visoke paprati i guste zelene trave što znaĉi da oblast bogato 

obiluje kišom. Znaĉajno mesto ovde je Penance Grove, udolina bogata 

ţbunovima paprati i retkim 'plumwood' drvetom (ne znam kako bi se to drvo 

zvalo po našem, kod nas ga nema, ali nema nikakve veze sa šljivama). 
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Napuštajući gradić Braidwood put vodi kroz Morton Nacionalni Park da bi se 

putovanje završilo u gradu Nowra. Neprekidne šumske površine uzduţ puta 

ubedljivo podsećaju na ĉarobnost upravo završene voţnje šumskim 

puteljcima. 
 

Priĉa ĉetvrta: YURAYGIR NACIONALNI PARK 

Skriveni dragulj severne obale Tihog Okeana u Novom Juţnom Velsu. 

Ako bi se skupila grupa posvećenih kampera oko logorske vatre svaki bi imao 

svoje mišljenje o tome šta ĉini najbolji kamping, ali svi oni koji su imali 

zadovoljstvo da posete Pebbly Beach 

kamp smešten u Yuraygir Nacionalnom 

Parku imaće isto mišljenje - da je to 

jedan od najatraktivnijih. Smešten je na 

samoj obali Tihog okeana sakriven u 

jednom malom zalivu što mu daje 

izuzetnu specijalnost. Gde se još moţe 

naći mesto za kampovanje do koga se 

mora doći vozeći kroz šumu mešovitog 

drveta, plantaţe borovine, savlaĊivati 

pešĉane dine, voziti duţom pešĉane 

obale i na kraju preći preko potoka 

izloţenog plimi i oseci da bi se došlo do 

mesta gde se moţe podići kamp? Svi mi 

imamo svoja oĉekivanja kad doĊe do 

toga da biramo perfektno mesto. 

Yuraygir nacionalni park je uzano obalsko podruĉje koje se proteţe od Red 

Rock na jugu do Wooli na severu. 

Ulaz u park se nalazi negde na pola puta izmeĊu gradova Coffs Harbor i 

Grafton uzduţ Barcoongere mekanog puta. Ovaj, 17 kilometara dug put se 

neredovno odrţava zato se mora obratiti paţnja na mnogobrojne rupe, 

prelaske preko potoka i strme, visoke odronjene strane. Nakon prolaska kroz 

Newfoundland i Barcoongere drţavne šume doĊe se do plantaţe borovine 

koja se gaji u svrhu seĉe za industrijsku proizvodnju. Istraţivanje ove šume je 

moguće kad seĉa nije u toku. Mogobrojni puteljci se ukrštaju uzduţ i popreko. 

Deĉiju paţnju će skrenuti uĉestali divlji konji (brumbies) na koje je moguće 

naići posle  svake krivine.  Ĉesto se  moţe naići i  na nojeve,  morske orlove i 
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vrstu kengura srednje veliĉine (wallabies). Na nekoliko mesta podignute su 

ograde da bi se omogućio nesmetan razvoj maloj vrsti ptica koje su na listi 

opasnosti od izumiranja. Sledeći oznaĉeni put naiĊe se na poširoki potok ĉiji 

nivo vode je kontrolisan plimom i osekom. Dolaskom na obalu potoka je 

preporućljivo za vreme oseke jer tada je potok spor i plitak što ĉini prelazak 

ugodnim, a ta mogućnost postoji svega dva do tri sata. U povratku mora se 

paţljivo voziti da bi se pogodilo mesto izlaza. Normalno, brzina ubrzanog 

hodanja je dovoljna za bezbedan prelaz. Pebbly Beach kamping se nalazi 

svega nekoliko kilometara severno od prelaza i pored same obale okeana. 

Pešaci imaju prednost na stazama parka.  

Sam ulaz u park je dobro oznaĉen tablama a na mestu nazvanom The Bin 

nalaze se table koje pruţaju informacije o istoriji parka i pravilima ponašanja. 

Drvo za logorsku vatru se moţe pokupiti u okolnoj šumi. Ostaci i otpatci od 

planskog seĉenja šume su dozvoljeni kamperima za upotrebu u specijalno 

sagraĊenim mestima za loţenje tako da bi se smanjila opasnost 

prouzrokovanja šumskih poţara. Nedirnuta obala je potpuno saĉuvana sa 

vidikom dokle vam pogled doseţe. Moţe se zabaciti udica, a i osetiti sitan 

pesak izmeĊu prstiju stopala. 

Dostupno je oko 60 pozicija 

za podizanje kampa i uvek 

je moguće naći jedno dobro 

mesto. Ne mora se 

rezervisati unapred, park 

radi po sistemu ko-pre-

doĊe-bira-bolje-mesto. 

Oĉigledno najbolja mesta su 

u neposrednoj blizini plaţe 

pod uslovom da se zna gde 

je gornja ivica morske 

plime. Zahod je 

šumsko/poljskog tipa sa septiĉkom jamom darujući jedan sveobuhvatan 

dalekoseţan pogled na plavilo okeana i uzburkane talase.  

Jedna od dobrih strana koju Pebbly ima je to da posetilac moţe tu ostati i 

malo neplanirano duţe u sluĉaju nadolaska visoke plime kada se više ne 

moţe preći  nazad preko  onog  potoka  koji  se  pregazi  pri  dolasku.  U  tom  
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sluĉaju ne preostaje ništa drugo nego da se posetilac opusti i naĊe razonodu 

i zadovoljstvo u 

istraţivanju okoline, 

kupanjem i sunĉanjem 

kao i pecanjem – 

raznovrsne i povelike ribe 

redovno 'rade' a naroĉito 

noću. Potrebno je uvek 

imati dovoljne zalihe 

hrane i vode. Jednom, 

kad je kamp već podignut posetilac se moţe otisnuti na pešaĉenje po okolini; 

pešaĉenje moţe trajati od jednog pa do pet sati hoda u zavisnosti od toga 

kako ko ţeli. Jedna od najboljih odlika ovog mesta je to što kroz ovu oblast 

okeana redovno prolaze kitovi nedaleko od obale tokom njihovog prebivanja 

u toplijim vodama za vreme zimskog godišnjeg doba na juţnoj hemisferi kad 

kitovi napuste oblast Antarktika da bi proizveli novu generaciju. Kitovi su 

normalno u prolazu od aprila do oktobra.  

Pešaĉenje, plaţa, pecanje, logorska vatra, kitovi, uvek umerena klima...kome 

se ide kući? 
 

Priĉa peta: CRVENA STENA 

U potrazi za divljinom i okeanom negde gde se moţe biti u svoje vreme i na 

svoj naĉin. 

Nedaleko od Pebbly 

Beach nalazi se još 

jedan kamping park, i 

plaţa nad kojom 

dominira crvena 

stena prkosno 

odbijajući ljutite 

talase Tihog okeana 

svakog vetrovitog dana. Ljudski instikt je roĊen darom prirode, priroda je ono 

što nas nezaustavljivo vuĉe nazad k sebi, instikt nam govori da tu provedemo 

toliko vremena što je duţe moguće i da se vratimo k njoj. Ponovo se ĉuje 

pitanje ''kome se ide kući?'' Kući? Kojoj kući, u kući smo, prastaroj kući, samo 

smo je zaboravili u potrazi za neĉim drugim. 
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Ptiĉja pesma prodire u uši donoseći svoje šarenilo zvukova; radoznala 

pomisao se javlja ţeleći da zna šta se nalazi napolju, van šatora, iza mreţe 

za muve i komarce. Mašta se pruţa prema ĉistoj obali opranoj prastarom 

vodom okeana, toj nevinoj okolini koja vodi verovanju, najviše za delić 

sekunde u mašti, da se moţe biti sretan makar za jedan dan. Pesma 

kookaburre, koja se smeje na obliţnjem drvetu, to potvrĊuje (poj 'kookaburra' 

ptice zvuĉi kao ljudski smeh). Lagan povetarac raznosi miris polu-izgorenog 

drveta od sinoćne logorske vatre pomešanim sa mirisom neĉije slanine na 

ţeravici i jajetom u tiganju za doruĉak. Neki se vraćaju sa jutarnjeg trĉanja (ko 

hoće da trĉi na vikend?), dok se drugi lenjo pojavljuju iz šatora, prikolica, 

vreća za spavanje... Kamp se budi, moţda po instiktu, da bi zapoĉeo 

zadovoljavanjem standardnih navika koje, moţda, zovemo povratak u prirodu 

da ne bismo bili 'zarobljeni u komforu' nego slobodni pa makar i sa dozom 

opasnosti. Pogled se pruţa u pravcu puĉine okeana, visoki penušavi talasi se 

kotrljaju prema obali, misli se skreću prema mestu gde je surf board 

sakrivena iza obliţnjeg drveta; izazov je neodoljiv, bitka sa talasima se mora 

zapoĉeti. Neprekidan, uporan vetar raznosi lepršavu penu sa vrhova talasa, 

obala je šarolika u spektrovima boja, horizont je ocrtan tamno plavom linijom. 

Vazduh treperi gledajući prema Brooms Head. 

Brooms Head kamp je 

sliĉan kampu u Woody 

Head… previše mali, 

previše tesan, ali tu je još 

jedan kamp u blizini – 

Red Cliff. Prolazeći kroz 

Maclean upravo postaje 

jasno da je to jedan 

škotski grad u Australiji. 

Red Cliff kamp je dobar 

izbor. Dugaĉki se pogledi 

pruţaju preko okeana sa 

vrha crvene stene. Plima je nadošla, voda je safirno plava, lenji talasi se 

razbijaju o obalu bez velike buke. Uzan puteljak vodi dole do plaţe, moguće 

je odvozati se do peska, prostrti ćebe za piknik, ako je to po ţelji. Odavde se, 

obalom, moţe odvozati plaţom nazad do Brooms Head. 
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Kamp se širi prema severu u duţini od oko jedan kilometar da bi se tamo 

našao još jedan sakriven kamp pre nego što se stigne do Angouri Lake 

obiĉnom pešaĉkom stazom. Mekani put vijuga dalje u unutrašnjost prema 

Wooloweyah s druge strane Angourie. Leţeći na travnatoj zemlji sve što se 

ĉuje je vlastiti dah i poneki cvrkut zalutalog vrapca. 

Redovni kamperi kaţu da postoji kamp za svaku osobu; verovati da su oni svi 

isti je neistinito, ali ako se traţi dovoljno uporno i ako se zna šta se traţi moţe 

se naći jedan koji bi se mogao nazvao vlastiti. 

Mora se verovati u svoj instikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja još uvek traţim moj liĉni i u tome je uzbuĊenje. S vremena na vreme mora 

se stati, poreĊati misli i utiske u njihove zamišljene fajlove i poĉeti sa novim 

programom koji će pokazati put u nove avanture, u nova bespuća ukrštenih 

staza i stazica bez obzira da li pešaĉimo, vozimo bicikl ili terenac, ili ĉak i 

jašemo na konjskim leĊima. 

Do sledećeg putovanja negde u Australiji. 

Zvonko Đaić 
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LOVĆEN – BICIKLIZAM 
 

Nacionalni park Lovćen nalazi se u jugozapadnom delu Crne Gore i uzdiţe se 

sa obala Jadranskog mora, ĉineći zaleĊe drevnom primorskom gradu Kotoru. 

Nalazeći se na granici mora i kopna, planina Lovćen, trpi uticaje oba 

klimatska tipa. 

Dva najviša vrha planine su Štirovnik (1.749m) i Jezerski vrh (1.657m). Na 

Jezerskom vrhu, nalazi se Njegošev mauzolej, posvećen Petru Drugom 

Petroviću Njegošu. Podignut je po zamisli vajara Ivana Meštrovića, na kome 

je prethodno srušena Njegoševa zavetna crkva. 

Par mojih prijatelja iz Triatlona kluba „Poţarevac“ i ja došli smo u junu 

bajkovima u Crnu Goru, gde smo skoro svakodnevno vozili duţ crnogorskog i 

hrvatskog primorja. Na tim voţnjama sam imala idealnu priliku da sagledam 

skoro svaki detalj Orjena i Lovćena i ne bih mogla da se odluĉim koja od te 

dve planine me je više zadivila. Orjen je lep zbog svog izrazito glaciokarstnog 

karaktera, što je matiĉni supstrat veoma ĉistog kreĉnjaka. Zbog snaţne 

glacijacije duţ Orjena se uzdiţu ogromni stenoviti blokovi za koje nisam baš 

mogla da procenim kolike su duţine/visine, ali sam sigurna da su idealni za 

penjaĉe. Sa druge strane, Lovćen ima neki drugi tip lepote, a to je ta 

gorostasnost, brojne vrtaĉe i uvale, kao i svojevrstan arhitektonski relikt, 

vredan paţnje – ĉuvene lovćenske serpentine. 

U Crnoj Gori smo bili smešteni u Ţvinjama, u blizini Igala. Do ovog sela vode 

vijugave serpentine u duţini od 3 kilometra. Iz tog mesta smo danima obilazili 

primorske predele i gradove kao što su Dubrovnik, Molunat, Kotor, Tivat, 

Perast, itd. Mateja Marković, moj dugogodišnji prijatelj i trener, odnosno 

predesednik triatlon kluba, ponudio mi je opciju da od Ţvinja izvozimo bajkove 

do Lovćena, odnosno Jezerskog vrha i mauzoleja. To je zvuĉalo baš teško u 

mojim ušima,  ali danima,  gledajući  iz  Igala  tog diva i njegova  predivna dva 
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vrha , ţelja za tom  idejom je rasla.  Ovaj  put je bio  potpuno neplaniran,  a ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sam par nedelja pre toga na instagram profilu našeg „ironman“ triatlonca 

Vladimira Savića, videla fotografiju mauzoleja i komentar da je do njega 

stigao bajkom, u sklopu svog triatlon treninga. Nisam ni sumnjala da i mene 

„za koji dan“ ĉeka sliĉna avantura. 

Od Ţvinja do izlaza na Jezerski vrh ima oko 100 kilometara. Od taĉke mora, 

odnosno od nulte taĉke nadmorske visine do 1.660 mnv, treba preći duţinu 

od oko 30 kilometara uspona. Toga sam se i najviše pribojavala. Kako ću 

izgurati tih 30 kilometara, nakon izvoţenih 70-ak. MeĊutim, ispostavilo se da 

je to za mene, planinara, u stvari bio i najbolji deo. I ne bi mi sigurno bilo 

drago da sam se u Srbiju vratila, a da nisam popela neku od prelepe dve 

planine. Divila sam se serpentinama do vrha. Divila sam se pogledu na Boku. 

Te slike su zaista nestvarne i ostaju urezane u sećanju. Upravo ti prizori su 

mi i dali snagu. Mislim da sam se do vrha dovukla iskljuĉivo zahvaljujući 

endorfinu. Nakon kraće pauze kod mauzoleja, usledila je još jedna lepa 

avantura, a to je ono što te uvek saĉeka nakon teške uzbrdice, a to je 

nizbrdica. Let niz serpentine i mnogo adrenalina. Kada smo se spustili u 

Kotor, najpre smo otišli do supermarketa da se „nalijemo“ soka, s obzirom da 

na Lovćenu nema izvora vode. Da budem iskrena, ne znam da li sam bila 

srećnija što pijem taj sok ili što smo uspeli da realizujemo svoju akciju, ili 

moţda zbog toga što ispred sebe vidim Orjen obasjan narandţastom 

svetlošću koju baca daleka usijana zvezda. Sada treba odvoziti do Ţvinja, a 

ni to nam posle svega nije bilo teško. I dalje je strujao hormon sreće našim 

venama i ĉinio pedaliranje lakšim... 

Ana Stojanović 
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Poluostrvo York, Južna Australija 

U POTRAZI ZA GURMANSKIM RUČKOM 
 

Poluostrvo York zapadno od Adelaide na drugoj strani zaliva St. Vincent je 

jedno perfektno mesto gde se moţe pobeći preko cele godine od gradske 

uţurbanosti i ima sijaset mogućnosti za akomodaciju po potrebama svakoga, 

poĉevši od jednostavnih priobalnih kolibica do luksuznih vila sa beskrajnim 

pogledom na more, a na dodatnom izboru su karavan parkovi, kuće za 

odmor, apartmani, hoteli-moteli, krevet za noć i doruĉak, noćenje na farmi, 

grupni smeštaj, kampovanje...mnogobrojne mogućnosti pruţaju bogat izbor 

koji odgovara dţepu posetioca. 

Region nudi preko 30 karavan parkova, jedan atraktivniji od drugog i u kojima 

postoje sve potrebne pogodnosti: kuhinje sa svom potrebnom opremom koja 

se sija od ĉistoće, roštilji na gas, igrališta za decu, sportska oprema za 

izdavanje (reketi za tenis i ping-pong i sliĉno), sale za elektronske igre, mesta 

za ĉišćenje ribe i mnogo ĉega više. Većina parkova su opremljeni sa 

pumpama i septiĉkim jamama da bi karavani i motorni karavani ispraznili 

otpadne vode zbog potrebe zaštite okoline. 

Port Hughes Tourist Park se nalazi u 

ovom popularnom gradiću gde su plaţe 

bezbedne za plivanje, sportove na vodi i 

plovidbu ĉamcima. Mesto se hvali jednim od 

najatraktivnijih plaţa na celom poluostrvu i 

zbog toga je odliĉan izbor za odmor sa 

familijom. Park se nalazi na samoj obali 

plaţe i nudi bogatstvo aktivnosti za svakog 

ĉlana porodice – deĉje igralište, go-karts(!?), 

veliki jastuk naduvan vazduhom da deca 

skaĉu (jumping pillow), daske za veslanje 

na stojećki (paddle boards), kajaci...Ĉak su i kućni ljubimci dobro došli. 

Lociran na jugo-istiĉnom kraju poluostrva, Edithburgh Caravan Park je 

odliĉno mesto kao baza za istraţivanje ovog dela  poluostrva. Ima pogled na 

jednu od najboljih rampi za porinuće motornih ĉamaca na poluostrvu, u blizini 

je plaţe sa odliĉnim uslovima za surfing, ima plaţu bezbednu za decu, 

prirodni bazen  za plivanje izloţen plimi i oseci  i razuĊenu obalu.  Pristupaĉni 
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su svi nivoi akomodacije od šatora pa do luksuznih vila sa spa-kupatilima što 

odgovara svim vrstama budţeta. Pogodnosti ukljuĉuju modernu kuhinju, 

modernu perionicu, kupatilo za osobe sa invaliditetom, elektriĉni roštilj, deĉije 

igralište i igralište za košarku, kao i beţiĉni internet. 

U gustoj hladovini nalazi se vrlo komforan Ardrossan Caravan Park kao 

jedan od najpogodnijih za jednodnevnu posetu iz Adelaide, a vrlo je pogodan 

i kao centralna baza za kratke posete po celom poluostrvu. Svega je udaljen 

kratkim hodom od obale gde se mogu naći ugodna mesta za pecanje. Sprave 

za hvatanje pešĉanih rakova se mogu uzeti u najam iz kancelarije parka, a 

mogu se dobiti i specijalni lonci za kuvanje ulova. Sve uobiĉajene pogodnosti 

su pristupaĉne ukljĉujući i sobe za osobe sa invaliditetom, kao i domaći 

ljubimci. 

Coobowie, popularno 

porglašen 'pristanište 

za pelikane' je sve više i 

više popularno mesto 

za odmore u sredini 

specijalno zaštićenog 

zaliva i ima jednu od 

najsigurnijih plaţa na 

poluostrvu. Coobowie 

Caravan Park ima jako 

pogodne cene za akomodaciju i jedno je od najboljih lokacija za istraţivanje 

obalnih mesta za ribolov. Juţni deo York poluostrva je jedno od najplodnijih 

regija za pecanje u ovoj okolini. 

Za one koji ţele da istraţuju juţni deo poluostrva oni mogu naći smeštaj u 

Marion Bay Caravan Park koji se nalazi svega pet munuta voţnje od Innes 

Nacionalnog parka. Park je zamišljen kao šumski park mada ima sve 

pogodnosti potrebne za višednevni boravak, ukljuĉujući i beţiĉni internet. 

A sad stiţemo do neĉeg što je najzanimljivije – oni koji ţele da 'pobegnu od 

svega' mogu da zakupe 'svoje liĉno' ostrvo. Troubridge Island je samo 

kratku distancu udaljen od Edithburgh i na kome se nalazi stari svetionik i 

kuća za operatera svetionika. Kuća se moţe uzeti u najam što posetiocima 

pruţa priliku da nauĉe kako se ţivelo u to doba kad su svetionici bili pod 

stalnom  ljudskom kontrolom  i sa stalnim  boravištem  na ostrvu.  Svetionik je 
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drugi po redu koji je bio izgraĊen 1855. za potrebe pomorske navigacije. Na 

morskom dnu u okolini ostrva ima nekoliko starih potopljenih brodova koji su 

tuda prolazili 'napamet' pre svetionika. 

Poluostrvo Yorke, ili Yorkes kako ga posetioci zovu iz milja, je jedno od 

najbolje opuštenih destinacija za miran odmor u Juţnoj Australiji. Sa kristalno 

ĉistim morem, dugaĉkim uvuĉenim plaţama, širokim površinama nedirnute 

prirode, bogatim ribolovom, fascinantnom istorijom... i mnogim drugim 

privlaĉnostima što ĉini ostrvo jednim od najpopularnijih mesta za posetu.  

Yorkes je pravo blago što se tiĉe domaćih proizvoda hrane, kako za domaće 

stanovništvo tako i za posetioce. Region je bogat morskom hranom, a 

naroĉito ostrigama, u gradu Stansbury postoji i farma ostriga; ne treba 

zaboraviti ni lokalnu proizvodnju belog vina, jaja, meda, sveţeg povrća pa ĉak 

i zeĉeva u lokalnim mesnim prodavnicama – i sve se to moţe poneti i kući. 

Svaki gradić ima i svoje lokalne pekare sa mnoštvom peciva na izboru i kafiće 

sa raznim vrstama kafe, sladoleda, kolaĉa po izboru i najvećih gurmana. 

Barley Stacks Wines, vinarija juţno od grada Maitland proizvodi vina od 1996. 

Najbolja stolna vina su Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Viognier a 

od nedavno i Rosé; posetioci su dobrodošli na degustiranje vina u podrumima 

vinarije. 

Kada je ovakvo bogatstvo izbora provoda pristupaĉno samo po ceni od dva-

tri sata ugodne voţnje da bi se stiglo na odabrano mesto, nema prijatnijeg 

zadovoljstva nego istraţivati gde se moţe dobiti najbolja gurmanska tacna 

lokalnih kulinarskih dostignuća. Svaki lokalni gradić ima svoj 'Sea Food 

Restaurant' – restoran morske hrane. U gradu Moonta u ponudi je bila 

atraktivna porcija probarenog repa jastoga, poznatog pod imenom maron, uz 

dodatak  avokado  pirea,   odrezak  kiselog   krastavca  i  sa  garnirungom  od 
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dimljenog kajmaka, kao i biljnim zaĉinima. Egzotiĉno jelo, više kao predjelo 

nego kao glavno jelo ali je zasluţilo visoke ocene u svojoj kategoriji. 

Prolazeći kroz gradove Kadina i Wallaroo nekom sledećom prilikom 

neizbeţno je bilo zapaziti privlaĉnu okolinu i atraktivan pogled na mestu 

lokalnog restorana, a i primamljujući mirisi hrane, sa stomakom koji je krĉao, 

bilo teško izbeći. Ovog puta, umesto morskih delikacija paţnju privlaĉi 

nesavladlivi miris jagnjetine. Peĉeni jagnjeći odrezak sa krompirićima, 

prelivom od kiselog mleka zaĉinjenog mirisnim biljnim zaĉinima i umešanim u 

dukkah (kombinacija proprţenih 'nuts' – kikiriki, orasi, lešnici, kim, semenke 

suncokreta, susama i fenela, bibera i sitne paprike...). Odliĉno ide uz hladno 

pivo. 

Za sada, dok ne pronaĊem bolje mesto, pobedu zasluţuje mali gradić 

Ardossan, samo sat i po voţnje od Adelaide. Razlozi za posetu ovom mestu 

u ovom sluĉaju nije samo gurmanluk, tu imam i više kolega-prijatelja koji se 

bave spasavanjem brodara u nezgodi na njihovoj strani zaliva, nešto ĉime se 

ja bavim u regionu Adelaide. Gradić je poznat po tome što se tu tovare 

mnogobrojne ţitarice u okeanske brodove, ţitarice koje se gaje po celom 

poluostrvu. To je jedan tipiĉan mali poljoprivredni gradić sa dodacima 

bogatog morskog ribolova. Gradski 

umetnici su bili vredni, kao što se vidi 

po ovim slikama na zidu zgrade, dok je 

moje omiljeno mesto za akomodaciju u 

karavan parku, koji je gore opisan.  

Ono što je najvaţnije i najinteresantnije 

u ovoj priĉi je to da li sam pronašao 

gurmanski ruĉak. Da: Prţena 

barramundi riba sa piperadom 

(namazom) od crvene babure, tapenadom (pire) olive, safron rouille (sos) i 

confit (prezerviran) fenel; ne treba zaboraviti ni dobru ĉašu hladnog piva. 

(Samo uzgred, ako neko ţeli taĉan recept za pripremu ovog tanjira kontakt je 

moguć posredstvom našeg urednika Vladimira). 

Mogućnosti za daljnja istraţivanja i potragom za gurmanskim ruĉkom su 

neiscrpna, gradići poluostrva su slikoviti, mirni, lako su dostupni ugodnom 

voţnjom, a jedno prijatno iznenaĊenje je uvek moguće bilo kojeg vikenda. 

Zvonko Đaić 
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Пре пола века 

ЛУТАЈУЋИ АЗИМУТОМ ПРЕ ПОЛА ВЕКА 
 

Не пишите како је било него како је могло да буде 

Аристотел 

Долази још једна година када тражим  те 

сићушне делиће у догађајима на 

такмичарском пољу 1967-ме, које желим да 

уградим у велики мозаик оријентиринга  

Сремских Карловаца, па наилазим на податке 

који обележавају значајна и преломна (!?) 

дешавања у нашем спорту у Југославији, која 

не смеју бити заборављена. А све је почело 

када сам поново прочитао „Обзорја“ - споменар ПД „Поштар“  из Новога 

Сада и сажео њихову активност за ту годину. Из извештаја овога 

друштва након одржаног првенства Србије на Јастребцу сазнајем: 

„Ово је такмичење показало, баш на примеру „Поштарове“ екипе, да 

стварно познавање оријентације, сналажење на непознатом терену, 

тачност и брзина којом се прелази стаза, нису довољни да би се 

победило на једном оријентационом такмичењу. Јер, такмичари су 

стигли на Јастребац, и тамо се пласирали на седмо место од 

седамнаест; да нису пали на испиту из прве помоћи (погрешно су 

одговорили чак на пет питања), били би, највероватније, први“.  

Новосадски поштари су оправдано били разочарани резултатом јер су 

сматрали да оријентационом такмичењу мора бити у првом плану знање 

у читању картом и сналажење на непознатом терену са компасом а не 

нека тривијална питања прве помоћи и слични садржаји из планинарског 

вишебоја. У Војводини на такмичењима је тај део био у потпуно другом 

плану, симболичног значаја, да би се задовољиле форме правилника а и 

примедбе када би се јављале односило се првенствено на „шлепање“ 

неких екипа или да ли је КТ по висини била 50м више или ниже. На 

жалост код већине такмичења у ужој Србији такмичарска стаза је била 

врло поједностављена јер није било квалитетних трасера, па су је екипе  

прелазиле у задатом времену, да би за коначни пласман одлучивало 

бацање   бомбе,   гађање  из   личног  наоружања   и  поодавно   научена 
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напамет питања из прве помоћи. Оријентирци Поштара су управо 

средином шездесетих година одлично оспособиле такмичарске екипе па 

потиснули у други план карловчане, каменчане и инђијце. За то великих 

заслуга има Милан Мића Стојиловић. Након повратка са двонедељног 

семинара за начелнике планинарских друштава, који је одржан у Вршцу 

1959, преузима начелништво за оријентацију и убрзо започиње 

припреме за курс из оријентације. Од почетка фебруатра па до 1 маја, 

једанпут недељно су се одржавале вежбе на теренима Фрушке горе. 

Убрзо стижу сјајни резултати са локалних и меморијалних такмичења  од 

којих је најзначајније прво место у Војводини 1964 г. поводом 

обележавања четрдесет година планинарства у покрајини.  

Ипак за крај такмичарске '67-ме, за резултатску утеху, због непостигнутог 

резултата на савезном, остаће Фрушка гора, па ће тако на ноћном 

општинском такмичењу које је стартовало на Змајевцу са циљем на 

Поповици, од две такмичарске екипе, једна освојити треће место, док је 

друга одустала скоро пред циљем, правдајући се у извештају: 

“....на успону од Лединаца према језеру на Поповици, пошто у мраку 

нисмо успели да се снађемо на кукурузишту које нас је „дочекало“ на 

изласку из шуме“. 

То велико разочарење новосадских поштара које су понели са 

Јастребца, беше опрвадано, јер су јасно увидели да оно што је основа 

овога спорта а то је оријентација на непознатом терену, бива потиснута 

неким споредним али „значајним“, „традиционалним“, „нашим“ 

дисциплинама, како би их називали високи руководиоци у планинарским 

форумима. То су увиђали и многи чланови врхунских такмичарских 

екипа, широм земље који су учествали на бројним такмичењима,  

исказујући бројне проблеме тек по доласку на циљ, пред такмичарском 

комисијом.  

Све је то условило да се поново „усталаса“ планинарска организација,  

након једног одличног текста о овоме спорту објављеног почетком 

шездесетих, објављивањем средином 1967-ме године у планинарском 

часопису „Наше планине“, текста који добро анализира досадашња 

дешавања у оријентацији и покушава дати неке одговоре како даље.  

А он је био врло једноставан.  

Но најпре се упознајмо са најважнијим садржајем овога чланка:  
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“Као споредну грану своје делатности планинарска организација 

спроводи оријентациона такмичења. Оријентациони спорт, чија је 

колевка у нордијским земљама, а раширио се по осталим земљама, 

представља нешто сасвим друго него оријентациона такмичења у 

нашем планинарству. Тај нордијски оријентациони спорт има само 

неке заједничке компоненте са планинарским оријентационим 

такмичењем. Оне се састоје у боравку у природи, кретању тереном, 

савлађивању теренских препрека, кретању са картом и компасом 

итд. Основна разлика која га потпуно одваја од планинарског 

оријентационог такмичења састоји се у томе, што је ово последње 

по правилу екипно и што се за све деонице пута, осим једне одређује 

минимално потребно трајање пешачења, које искључује потребу 

трчања. Нордијско оријентационо такмичење је, на против, од 

почетка до краја брзинско, слично је дугопругашком или крос трчању 

појединаца, а повезано са упоредним решавањем оријентационе 

проблематике. У нашој земљи се планинарска оријентациона 

такмичења одвијају по пропозицијама, која се од прилике до прилике 

израђују. Таква несређеност крије у себи опасност, да у поједине 

пропозиције улазе опасне норме, које могу озбиљно угрозити здравље 

и сигурност такмичара. Добро познавање оријентације уз коришћење 

карте и компаса за сналажење у природи, спретност кретања по 

сваком терену, самосталност деловања, истрајност и издржљивост 

- особине су које развијају оријентациона такмичења. То су уједно и 

елементи практичног планинарења.  

Карактеристике планинарских оријентационих такмичења оваквих 

кавих се спроводе код нас, условљене су пре свега теренских 

тешкоћама, које постоје на планинаском терену и рационалном 

принципу да у планинарству као целини мерење времена за пређени 

пут не може бити мерило вредности. 

Колико год, у недостатку јединственог правилника, пропозиције су 

шаролике, искуство је показало, да све квалитетене екипе прелазе 

деонице стазе унутар нормираног времена. И тада долази до изражаја 

противречност са принципом „не мерења“  у планинарству, јер је за 

успех екипа - барем оних која заузимају прва места - најчешће 

меродавно   трајање  прелажења  „брзинске  етапе“.   А  на  тој  етапи 
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кретање није ништа друго него нордијско такмичење под отежаним 

условима. 

Будућност постојања оријентационих такмичења у планинарству 

треба ставити под знак питања. Садашње стање је неодрживо - 

потребно је пронаћи и спровести одговарајуће решење. 

Једно је могућност да се такмичења задрже, с' тим да се прилике 

среде, тј. Да се израде и усвоје правила за оријентациона такмичења, 

да се издају приручници, да се одржавају течајеви за такмичаре и за 

трасере, а да се оријентациони спорт као дисциплина ,редовно 

тренира. То је један замашан посао, и тешко да постоји и једна 

организација која би могла успешно обављати уз своју редовну и 

основну делатност. Остајање при оригиналним - сада присутним 

принципима планинарског оријентационог такмичења - представља 

нешто сасвим ново и усамљено у свету. Прихватање нордијског, 

свуда и  у свету раширеног, оријентационог спорта - захтевало би 

или његово осамостаљивање или његово укњучење у програм 

спортских, а не планинарских организација.  

Друга могућност, да се у планинарству задржи само вежбање 

оријентације, која и онако чини саставни део самосталног боравка у 

природи. У прилог таквом решењу говори 

чињеница, да планинарска организација у 

Југославији - осим Словеније, а нарочито 

у Хрватској - све више губи од своје 

планинарске физиономије. Назадовање 

основне стручне планинарске 

делатности огледа се у садржају рада 

свих организација - од секција, 

регионалних до републичких савеза. 

Одбацивање – макар на око и драстично - 

сваке делатости, која нема изразито 

планинарски карактер, у овом тренутку 

би помогло оздрављењу планинарства. 

Таквим захватом аутоматски би био 

решен и проблем „такмичења у 

планинарству“.“ 
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А зашто сам употребио реч једноствано када је у питању решење 

проблематике, чији су најснажнији гласноговорници били они 

руководиоци у друштвима који нису знали ни основе овога спорта и они 

планинари оријентирци који су се такмичили с времена на време а на 

такмичарску стазу  гледали као на „козарачко коло“ уз логорску ватру. 

Требало је само пратити дешавања у суседним земљама. У раној фази 

оријентационог спорта, почетком педесетих, такмичења и у суседној 

Бугарској али и Чехословачкој укључивала су многе елементе и облике 

како они наводе као „туриситичке“ спретности, навика и вештине. 

Обавезно се носили ранци који су морали бити тешки 15кг за мушкарце 

и 12кг за жене. Одговарала су се питања из топографије, носили 

повређени, кретало се по строгом азимуту дању и ноћу... Као и нашим 

такмичењима којима смо дали снажан атрибут „наше традиционално“. 

Почетком 1961.г. нестају тзв „туристички“ елементи, задржава се ношеће 

ранца а такмичари иду у паровима. Већ наредне, 1962г. се елеминишу  

сви непотребни неспортски елементи и такмичење постаје појединачно.  

То ће омогућити да Бугари наступе већ на првом Европском првенству 

где неће постићи неки значајнји резултат али убрзо у Мађарској ,на 

великом међународном такмичењу  Балатон куп, њихов такмичар Ћирил 

Бојанов осваја победнички пехар.  

Негде је оријентација тек кренула својим првим корацима као што је  

Аустралија, САД, Канада. 

Одржан први Хунгариа куп једно од најпоплуранијих такмичења у 

средњој Европи које и данас окупи преко 2000 уечсника. 

Путем тзв “нордијске оријентације“ први су кренули почетком 

шездесетих година оријентирци из суседне Хрватске. 1967. године 

формирала са селекција ПСХ у оријентацији у саставу Златко Смереке, 

Маријан Жунић, Борис Скукан, Алфред Жидан и Жељко Гобец под 

вођством селектора Николе Алексића и учествовали су на 

поједниначном оријентационом такмичењу у близини Будимпеште по 

правилима ИОФ-а. Они су се по први пут срели са вишебојном 

спортском картом јер су се у Хрватској користиле црно-беле фотокопије 

војних карата. Изненадила их је опрема такмичара где су многи трчали у 

кратким панталонама и спринтерицама. Дужина стазе је била 25км 

најбоље   пласмане   су   имали   такмичари   из  Мађарске,   Швајцарске,  
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источне Немачке. Укупно је наступио 151 такмичар. Најбољи резултат 

остварио је Жељко Гобец који је освојио 69-о место. 

Средином маја месеца ПСХ 

основао је комисију за 

оријентацију на чијем је 

челу био Златко Смерке. 

Убрзо је утврђена лига 

појединачних (4 кола) и 

екипних (6 кола) такмичења 

ПСХ. И поред тога што је 

током године на екипним 

такмичењима  наступило 

320 екипа број од 102 

такмичара на „нордијским“  

је импозантан за почетак ове форме оријентације. 

У кратким вестима након ове трке на Балатону у у планинарском 

часопису је напоменуто: 

„Оријентациона такмичења у мађарској разликују се од наших јер се 

одржавају на равним теренима са малом висинском разликом а то су 

заправо такмичења атлетичара у природи а за разлику од наших 

такмиче се у спринтерицама“ 

Ово искуство из Мађарске примениће већ на четвртом отвореном 

првенству Загреба одржаног 22. октобра 1967. године. Организатор је 

добро знао за могућу „проблематику“ од виших форума јер у Југославији 

није уобичајено да се одржавају појединачна такмичења из оријентације 

већ само екипна, код којих често одлучујућу улогу, осим сналажљивости 

на терену играју разни облици задатака, који нису повезани са 

такмичењем оног типа какав се негује у целој Европи. Основни елеменат 

за постизање пласмана било је овај пут познавање оријентације и 

физичка кондиција. Ако томе додамо да су се трасери стазе одлучили за 

низијски терен спустивши се након три узастопна такмичења на 

Медведници у подручје јужно од Саве, са правом можемо тврдити да је 

Загреб први град у Југославији који је прихватио познати тзв „нордијски 

систем такмичења“, који има велику популарност у северним европским 

државама. 
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Под покровитељством Планинарског одбора града Загреба, 

организацију целокупног такмичења и овај пут имало је студентско 

планинарско друштво „Велебит“. Постављачи стазе су били познати 

трасери Исмет Баљић и Недељко Јакић уз помоћнике Антуна Филипчића 

и Хрвоја Лукателу. 

До задњег часа није се знало место старта. Организатор се трудио да то 

држи у тајности како би се остварило равноправно учешће свих 

такмичара. Због тога су сви такмичари аутобусима пребачени до места 

старта које се налазило у Купинечком Краљевцу. Тиме је постигнута 

равноправност учешћа, чега није било на Медведници где су бољи 

познаваоци сљеменске конфигурације лакше и са успехом завршавали 

такмичење. 

Стаза се кретала у мушкој конкуренцији у облику латиничног слова „С“ 

према југу до раскршћа у селу Јамница недалеко од Писаровине. У 

женској конкуренцији старт је био недалеко села Радичевићи и стаза се 

кретала преосталим контролним тачкама мушке конкуренције. Дужина 

стазе за мушкарце од око 14км била је подељена у шест етапа (5КТ) док 

су жене дужина стазе 8км у четири етапе (3КТ). Терен је био погодан за 

такмичење са изузетком на неким местима због мочварног терена и 

густог грмља нарочито у близини КТ1. Према мишљењу већине 

такмичара пронаћи прву КТ је било тешко. Управо је она била узрок 

одустајање неких такмичара јер губитак једне КТ јер су КТ биле 

задаване на претходној за следећу. Стартовало је укупно 39 сениора и 6 

сениорки из загребачких друштава „Железничар“, „Пријатељ природе“ 

„Загреб – Матица“ „Рунолист“, “Сљеме“, „Јастребарско“, „Велебит“ и 

„Платак“ из Ријеке. По први пут се такмичио Божидар Хрдличка који није 

члан ни једнога клуба. Доминатну улогу на првенству Загреба одиграли 

су чланови „Сљемена“ међу којима је Маријан Жунић био најбољи. Код 

сениорки је најбоље време постигла Ана Марић из „Пријатеља природе“. 

Са овогодишњег такмичења треба извући и једну поуку, а то је да 

такмичари долазе на такмичење још увек премало физички 

припремљени. То је вероватно и утицало да доста велики број 

одустајања, јер стаза теренски ни оријентационо није била претешка.  

Само пре две недеље, неки од појединаца учесника на овој трци, били 

су  чланови  такмичарских  екипа на  петом првенству  Југославије које је 
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одржано под покровитељством Извршног собрања СР Македоније 7 и 8 

октобра на теренима планине Осогово (Пониква – Кочанско). Извршни 

одбор ПСЈ поверио је организацију овога такмичења Планинарском 

савезу Македоније који је: „уз свесрдну сарадњу и помоћ свих органа 

скупштине Кочани спровео на опште задовољство“. Такмичарска 

стаза је износила 38-40 км са 10 контролних тачака и у потпуности је 

одговарала Правилником предвиђеним условима за ово такмичење. У 

такмичењу су узеле учешће екипе из свих република и то: Босна и 

Херцеговина 3; Црна Гора 1; Хрватска 3; Македонија 3; Србија 3; 

Словенија 3. Укупно 16 екипа. На основу постигнутих резулатата на овом 

такмичењу, екипе су заузеле следећи пласман: 1. Златоврв (Прилеп) 2. 

Геолог (Београд) 3. Челик (Смедрево) 4.Јахорина (Сарајево) 5. Јахорина 

(Сарајево) 6. Поникве (Кочане) 7. Загреб (Загреб) ... 9. Велебит (Загреб) 

10. Сљеме (Загреб) 11.Руше (Руша) 12. Победа (Београд) 13. Љубљана 

Матица (Љубљана) 14. Пониква (Кочани) 15.Крањ (Крањ) 16.Клековача 

(Приједор). 

За најбољи савез је проглашен Планинарски савез Србије. Вредно је 

истаћи да је од шеснаест екипа сем једне све остале успешно решиле 

постављени задатак што чини напредак у знању читања карте, рада са 

компасом, кретања на терену и пружања прве помоћи. 

Ни друга меморијална, традиционална, саборска такмичења нису се 

разликовала по задатку и тежини од савезног такмичења. Најбоље ћемо 

сазнати из дневника Звонка Ђајића вође екипе ПСД “Железничар“ из 

Инђије која је узела учешће на такмичењу Дан Железничара и Пролећни 

дан планинара Србије који се одржао 15 - 16. 04 на Бељаници: 

„Такмичење је трајало 24 сата тако да смо морали носити и шатор са 

нама за преноћиште негде у планини где нас ноћ затекне. Тадашњи 

шатори су били направљени од дебелог материјала и требало их је 

разапети користећи дрвене и гвоздене колчиће; један комплетан 

шатор је био тежак и до 20 килограма. Сваки члан екипе је добио да 

носи шатор за одређено време, као и свој лични ранац што је исто 

тако био тежак. Такмичење је било изузетно напорно преко 

бељаничких стрмина прелазећи преко Соколице 1172 и Бељаничке 

капе 1261м често кроз густу храстову, а понекад и кроз још гушћу 

букову   шуму   испреплетаном   густом   леском   коју   је   било   скоро 
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 немогуће пробити за пролаз. Пробијајући се кроз леску били смо 

нападнути милионима ситних мушица које смо пореметили сакривене у 

ситном лишћу леске. Често смо имали дилему да ли да идемо напред 

стрмо низбрдо а затим стрмо узбрдо, што је краћи пут, или да идемо 

около по изохипси, што је дужи пут али не напоран. Таква је Бељаница, 

стрма и висока (баш бих волео знати како је село Стрмостен добило 

своје име?). Преспавали смо ноћ на неком малом шумском травнатом 

пропланку са малим нагибом што је био покривен са разбацаним 

камењем. Нисмо имали могућности да по мраку пуно бирамо место за 

шатор па смо га разапели тамо где смо пали од умора. Тек ујутру сам 

схватио да сам имао поприличан камен испод себе целу ноћ. (Да ли је 

неко стварно рекао да је планина рај). Такмичење се завршило 

средином преподнева 16. априла. не сећам се како смо се пласирали 

тога пута, али мислим да смо били негде око петог места, јер никада 

нисмо били лошији од петог места на било ком такмичењу шездесетих 

година ,ако нисмо били први. Путовали смо кући у Инђију у друштву 

екипе из наше суседне Сремске Каменице“. 

Живу активност имали су планинари Југоисточне Србије. Средином 

шездесетих година, када у Војводини полако замире планинарска 

активност а расте она „викендашка“, док у југоисточној Србији она је и 

даље активна у свим гранама планинарства па и у оријентацији. За 

зимско оријентационо такмичење за првенство републике које ће се 

одржати 11. 12. 02 на Копаонику увелико теку припреме и од стране 

начелништва планинарског савеза општине Ниш долази распис:  

„Начелништво ПСС заказало је републичко првенство у оријентацији 

11 и 12 фебруар на Копаонику Скуп такмичарских екипа 11. фебруара 

до 16 часова у дому „Сунчана долина“. У том смислу Начелништво 

ПСС Ниш је предложило да се пре републичког првенства одрже 

квалификациона такмичења у свим градовима нишког среза док у 

циљу уштеде предлаже  да се заинтересоване такмичарске екипе 

договоре и удруже ради путовања на колективној објави“. 

На зимском државном првенству најбољи резултат ће постићи екипа 

ПСД „Кукавица“ освајањем 6-ог место. Овога пута на победничко 

постоље су се попели планинари - скијаши из Зрењанина. На летњим 

оријентационим  такмичењима  изузетна је  бројност екипа, па је  тако на 
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оријентационом такмичењу планинара Југоисточне Србије, у част 9. 

маја, које је одржано 06 - 07. 05 одржано код Алексинца на потезу Обла 

глава учествовало је 230 планинара разврстаних у 27 екипа. Домаћин 

такмичења је друштво Млади Рудар са Алексиначких рудника. 

Изузетно велики број такмичарских екипа је био на оријентационом 

такмичењу које је одржано 7 - 8. 10 у оквиру Сабора планинара 

Југоисточне Србије а све захваљујући правовременим припремама и 

календару такмичења који је достављен свим чланицама СПОЈС-а. Још 

8.ј анура текуће године Савез планинарско смучарских друштава среза 

Ниш је усвојио да систем оријентационих такмичења који је вођен у 

оквиру среске организације остаје на снази с тим што се завршна 

такмичења за сваки временски период (зимски, летњи и јесењи) 

одигравају на општинском првенству. Термини за одржавање могу 

остати исти а могу се и прилагођавати условима и потребама на 

територији сваке општине. Значи у основи правила за такмичења 

Среског савеза остају на снази с тим што се изостављају среска 

првенства. 

И на крају да се вратим прикупљеним податцима о активности 

карловачких оријентираца. Документација ПСД „Стражилова“ у периоду 

од 1964 - 1972 г. нестаје у пожару у омладинском склоништу у Дворској 

башти. Само из једне забелешке, касније пронађене у личној архиви 

Ђорђа Вуковића, сазнајемо да су те године врсни такмичари овога 

друштва, учествовали на такмичењу на Каминишкој бистрици и то ван 

конкуренције (!?), у саставу Ђорђе Вуковић, Матић Александар, Цветић 

Влада, Фурдек Јосип, Галко Јарослав или Мића Пејаковић, и освојили 

прво место. Ту је податак да су екипе ПСД „Стражилово“ на такмичењу 

Трофеј Бељаница на Авали освојиле 2 и 3 место. Сигурно је да су 

оријентирци из Сремских Карловаца учествовали и на другим 

такмичењима као што је општинско такмичење Новога Сада одржано на 

Змајевцу и првентсву Војводине одржаном јуна месеца на Осовљу али 

постигнуте резултате и списак учесника нисам могао сазнати.  

Сваки одлазак на Авалу био је изазов бројним генерацијама карловачких 

планинара - оријентираца али овај је у себи носио не само такмичарски 

дух него и пијетет за трагично страдалим вршњацима по чему је ово 

такмичење и добило назив “Трофеј Бјелашнице“.  
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Већ четврту годину за редом ПД „Наша Крила“ из Земуна на теренима 

Авале одржавају меморијално оријентационо такмичење „Трофеј 

Бјелашница“, које је у почетку имало назив „Меморијал Зорана 

Иванишина и другова“ успомену на трагично страдале чланове свога 

друштва приликом успона на Бјелашницу 2 децембра 1962 године. 

Колико год су терени Авале били привлачни љубитељима оријентације а 

нарочито ако је то било оно чувено ноћно крајем октобра, толико је 

одлазак на ово такмичење које се одржало 16. 06. 1967. г. али у  

учесницима увек је било пуно сете. 

Зашто?! Пре доделе награда,отац 

једног од страдалих земунаца 

Зорана Иванишина (19г.) подсетио 

је учеснике такмичења, како се у 

ноћи између 1. и 2. децембра 1962 

догодила једна од највећих 

планинарских трагедија у 

Југославији. Наиме група од 

једанаест особа петорица из 

земунских Наших крила и остали из 

сарајевског Железничара, где је 

најстарији имао 31 а остали непуних 15 и 19 година кренула ка 

Бјелашници, наилазе на снежну олују 2. децебра и само 500 метара од 

објекта бјелашничке Опсерваторије страдали су Зоран Иванишин (19), 

Слободан Вујинац (18), Никола Кожух (16), Александар Крњешевац (15), 

Анђелко Сабо Пешић (15) из Земуна и Саралјије браћа Синиша (18) и 

Зоран (16) Творић. Не окривљујући никог Зоранов отац је ипак указао да 

је: 

„Организација била лоша, да су земунци кренули на пут неадекватно 

обучени а неки са мокасинкама, док је вођа акције био крајне 

неауторитативан и игнорисао молбе домара на „Ситники“ да не крећу 

према врху јер се спрема лоше време и долазеће олује брзине од 

160км/час, како би се млади људи за све високогорске акције добро 

припремили, проучили пут и саслушали оне који су већ походили ту 

планину.“ 

Борислав Стевановић 
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СУНЧАНЕ ЛИВАДЕ 
 

Последња провера пре него што напустимо паркинг Тим Хортонса, 

ресторана где обавезно пре одласка на стазу купимо кафу. Горан је 

понео фото апарат (и резервне батерије и картицу), двоглед и ГПС, 

Карчи има у ранцу довољно хране да нахрани шесторо људи за два 

дана, Илдика је понела карте за реми, моја књига о пољском цвећу 

Алберте је у ранцу. Можемо да кренемо на овај дугоочекивани излет на 

Сунчане ливаде.  

Сунчане ливаде су познати скијашки центар 10-так километара од 

Банфа. После скретања са главног аутопута, након 5 км долази се до 

великог паркинга, који често није довољан да прими све скијаше, тако да 

су кола паркиранa уз обе стране пута све до главног аутопута. Код 

паркинга се налази велика жичара која превози скијаше на планину у 

велики ски центар одакле креће читав сплет других жичара (укупно их 

има 12) које воде скијаше на једну од 107 стаза. Ту наравно има 

ресторана, чак и један хотел, право мало село. Али, сада је лето, крај 

јула и срећом (по нас) већ месец дана на планинама око Банфа нема 

снега. У скијашком центру ово време користе за ремонт и припрему за 

следећу зимску сезону. До центра возе аутобуси који су власништво ски 

центра, а одатле води стаза до прелепих ливада које обилују 

разноликим пољским цвећем 

и које су познате као Сунчане 

ливаде. Место у аутобусу се 

мора унапред резервисати, 

јер је број места ограничен и 

ово је врло популарна стаза. 

Ми смо у првом аутобусу. 

Аутобус нам је уштедео око 

два сата пешачења и после 

само двадесетак минута 

путовања по вртоглаво 

стрмом путу и без икаквог 

напора, стижемо до ски центра који је на висини од 2100 метара. Све је 

сада пусто,  само ради  мала продавница где се  могу купити  уобичајени 
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сувенири и кафа сумњивог квалитета. Цео центар изгледа као велики 

џин који је у летњем сну и чека први снег да се пробуди и крене у акцију. 

Иако је крај јула и дан ће бити топао, још је рано и на овој висини је 

доста хладно. Зато се не задржавамо много већ одмах крећемо на стазу. 

Срећом стаза се одмах пење тако да нам даје могућност за брзо 

загревање. Чим смо напустили то мало цивилизације, са обе стране 

стазе се види цвеће. У почетку само неколико различитих врста белог 

цвећа. Консултујем књигу и проналазим имена цвећа које видимо. Ни 

једно ми није познато из Србије. Једно личи на зевалицу, друго подсећа 

на белу раду али је много крупније, видимо и шумске јагоде тек у цвету. 

Покушавам да запамтим енглеске називе, али убрзо решавам да се 

концентришем само на најзанимљивије па памтим да се цвеће које 

изгледа као Деда Мразова брада зове Prairie smoke (преријски дим) или 

Old Mans Whiskers (бркови старог човека) на шта сам се насмејала јер 

бих му и ја дала слично име. Њега има у изобиљу и где год погледамо 

видимо високе стабљике које на врху имају клупче од семенки које су као 

семенке маслачка али са много дужим длачицама. Када се кроз њих 

погледа према сунцу они се просто пресијавају. Има пуно и валеријане и 

иако је још хладно на тренутак се осети њен карактеристичан мирис. Од 

животиња видимо само једну врсту веверица које живе у рупама у 

земљи и њих ћемо виђати у великом броју током целог излета. Врло су 

симпатичне, стоје на две ноге изпред својих кућица (тунели у земљи), са 

предњим шапицама скупљеним на грудима и посматрају околину. Како 

нас угледају, цикну да опомену остале и великом брзином уђу у своје 

рупе. Са леве стране пута 

наилазимо на чудне облике, 

изгледају као гомилице земље 

које су обрасле дугачком травом, 

као да су их ископале кртице. 

Оближња табла нам објашњава 

да су то формације које су 

настале чак у леденом добу као 

последица глацијације. После 

стотинак метара успона већ смо 

се угрејали,  сунце  је јаче и излазимо на  континенталну разделницу.  Са  
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једне стране разделнице сва вода отиче у Пацифик, а са друге у 

Атлантик. После тога стаза је скоро равна и иде по огромној ливади на 

којој се понегде само у даљини види усамљени четинар. Са главне стазе 

се одваја пут према Асинибоин планинини која се види у даљини. 

Асинибоин је због свог облика познат као 'Канадски Матерхорн'. Ми 

остајемо на главном путу и ускоро примећујемо прво језеро које својом 

плавом бојом даје јако леп и упечатљив контраст околном зеленилу. То 

језеро се зове Камено острво. Као што му само име каже, најлепша 

карактеристика језера је камено острво са неколико зелених јела. Још 

увек нема гужве, идеално за фотографисање. Ту већ наилазимо поред 

већ виђених белих цветова и на цвеће других боја, жуто, попут нашег 

љутића, неколико различитих врста које подсећају на наше беле раде, 

али су им латице много крупније и има их у жутој и љубичастој боји. 

Мени је најлепше цвеће које се зове индијанска четкица. Биљка је 

висока око тридесетак центиметара али може у погодним условима да 

достигне и пола метра, са узаним ланцетастим листовима који су при 

врху боја које варирају од жуте преко розе до загасито црвене што 

зависи од састава земљишта на коме расту и околине. У овом пределу 

је индијанска четкица претежно светло црвенкасте боје, али са друге 

стране језера је гримизно црвена. За име овог цвета је везана једна 

прелепа индијанска легенда (Путник бр. 88). 

Топлије је и ми смо се 'откравили' па разговор постаје живљи.  
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- Смислио сам нови изум. - каже Карчи. - На качкет поставим фото 

ћелије по целој површини и повежем их са малим мотором који може да 

се намести да стоји позади на ранцу и тај мотор окреће жицу на коју могу 

да ставим неку виршлу или кобасицу која је у стакленој тегли и лепо се 

док стигнемо до врха испече једна или две виршле на сунчани погон. 

- Али то није довољно, само две виршле за нас четворо – укључујем се у 

дискусију.  

- Е, па зато ћу да направим четири, па свако носи по једну за себе и 

решили смо проблем ручка.  

Горан је то све слушао и после краћег размишљања предложио да 

треба да смислимо нешто што ће моћи да испече више виршли, можда 

кад стигнемо до одредишта, па онда да можемо да продајемо. 

 - Одлична идеја. - сложио се Карчи – 5 долара виршла.  

У том смо дошли и до друге стране 

Каменог језера где стаза напушта језеро 

и мостићем прелазимо преко отоке из 

језера која формира мали водопад. 

После тог мостића почиње најлепши део 

стазе, са најразноврснијим цвећем. Сада 

ту поред индијанске четкице и већ 

уобичајених белих и жутих цветова, 

видимо и небеско плаве споменке, 

ситне, деликатне, који као да упијају и 

рефлектују плаветнило неба. Има и 

дивљег љиљана, који се зове тиграсти 

љиљан, цвет наранџасте боје који са унутрашње стране цвета има црне 

пеге које подсећају на тигра. Наравно, због висине све је ово много 

мањег обима него незаборавне Рајачке ливаде почетком јула, пре 

косидбе, где трава и цвеће досежу до изнад колена и простиру се 

километрима, али у овој алпској и врло сувој клими, ово је најближе рају. 

Недостаје и мирис Рајачких ливада, једино што осетимо је мирис 

валеријане који је на појединим местима толико јак да је на моменте и 

непријатан. Пут неколико пута прелази преко потока и по изласку из овог 

магичног дела, наилазимо на монотон раван пут који пролази кроз 

предео препун ниске клеке и жутих  цветова попут  љутића који  нас води  
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до следећег језера, највећег од три која се обиђу на овој стази. Зове се 

Рис језеро. По имену би се рекло да можда у овом крају има и рисева 

али сада је већ било толико људи да нас то уопште није узбуђивало, ни 

један рис не би пришао толикој гужви. Стаза иде поред обале језера у 

дужини од око 1,5 километара. Око језера је ретка шума и на једном 

делу је обала језера каменита и то је било омиљено место за паузу, 

групице људи су се наместиле по камењу и уживале у погледу. Ми смо 

пронашли један камен који је био скоро потпуно у води, довољно велики 

за нас четворо и кренуло је распакивање. Прво је Карчи са доњег дела 

ранца скинуо карирано ћебе таман довољно да покрије цео камен, да 

нам буде удобније. Онда је отворио ранац. Ранац је од оних старих 

типова са шипкама са стране, али је наравно прерађен. Унутрашњост 

ранца је обложена стиропором, чак је и на поклопцу залепљен слој 

стиропора, тако да је ранац трансформисан у један велики фрижидер из 

кога је Карчи сада вадио хладну кока колу, киселу воду, и сокове. Ту су 

били и сендвичи, лепо охлађени. Температуру су држале замрзнуте 

флаше воде. 

- Могли бисмо да направимо знак на картону – 5 долара, па да 

продајемо хладно пиће овде. - предложила сам. 

- Може, али само ако нешто преостане.- одговорио је Карчи. 

После сендвича на ред су 

дошле наполитанке и 

незаобилазна партија карата. 

Али нико није био много 

концентрисан на карте јер смо 

сви као опчињени гледали у 

језеро где се вода мрешкала 

на површини и сунце се 

преламало стварајући утисак 

да је испред нас безброј 

дијаманата који се цакле на 

сунцу. Уз обалу, где је вода плића, кроз бистру воду видело се пешчано 

дно намрешкано од таласа. Убрзо смо баталили картање и легли да 

уживамо у сунцу и води. Било нам је тешко да се померимо кад је Горан 

објавио да је време да се  крене јер нисмо прешли ни  пола пута а  већ је 
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прошло подне. Установили смо да нам није остало много пића за 

продају а и чека нас дуг пут, тако да је та идеја остала да се реализује 

неки други пут.  

- Сад ми недостаје кафа. - рече Карчи оно о чему смо сви размишљали. 

- Ето још једне идеје. Треба да донесемо кафу овде у термосу или да 

кувамо, па продајемо за 5 долара. 

Карчи је већ имао нову шему у глави. Уследила је дискусија да ли је 5 

долара можда много за кафу. 

- Па ево реци, зар ти не би сада дала 5 

долара за кафу? - рече Карчи, чиме је 

дискусија окончана јер смо сви били спремни 

да платимо 3 пута више за кафу овде него 

што кошта у граду.  

Опијени сунцем и наједени, отетурали смо се 

неколико стотина метара до окуке иза које се 

пружао поглед на дубоку клисуру и одједном 

смо се расанили. Не од погледа него од 

ветра. Чим смо зашли за окуку ветар је из 

клисуре дунуо толиком жестином да смо 

скоро остали без даха. Илдика и ја смо на 

брзину бациле поглед и продужиле даље, а 

Карчи и Горан су по службеној дужности 

морали да се задрже дуже да би све 

забележили фотоапаратима. Треће језеро је 

најмање. Зове се Гризли језеро, опет једно застрашујуће име али од 

гризлија ни трага ни гласа. Много је плиће и зелене је боје, тако да је 

оставило блед утисак после оне раскошне плаве и светлуцаве површине 

претходног језера. На крају језера опет наилазимо на поток, који се овде 

рачва и чије су обале потпуно обрасле растињем, тако да даје утисак 

једне сребрне траке која се прострла на зеленој ливади.  

Ускоро смо на раскрсници и уследила је одлука да идемо на аутобус или 

да одемо до осматрачнице. Решили смо се за другу опцију да бисмо 

потрошили бар неке калорије које смо набацили на Рис језеру. Од 

раскрснице до осматрачнице стаза стално иде узбрдо, али сада смо се 

већ мало расанили и ранчеви су били лакши па смо добро напредовали.  
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На два стратешка места су постављене клупе, таман кад помислиш да 

не можеш даље, ево клупе, одакле се пружа поглед на долину са 

језерима и према околним планинама. У последњем делу успона смо 

били заузети посматрањем једне врсте дивље кокошке и њена три 

пилета. И онда смо били на осматрчници, солидној платформи од 

дрвета у два нивоа до којих се долази степеницама, а која одоздо 

изгледа као кула. И опет ветар, као онај код клисуре. Тешко се дише ако 

си окренут у правцу ветра, па се замотавамо у мараме и облачимо јакне. 

А поглед! Као да гледамо 

неку макету, пред нама се 

јасно виде три језера која 

смо обишли, и погледом 

смо испратили целу 

данашњу стазу, на којој је 

врвело од људи. Око нас 

планине високе преко 3000 

матара и у даљини се виде 

у измаглици обриси 

Асинибоина. Фотографија са те осматрачнице ми је месецима била на 

екрану компјутера на послу и сви који су је видели били су одушевљени 

призором и изненађени мојим одговором на питање где је то – ту код 

Банфа, такорећи иза ћошка.  

Пожурили смо назад, да ухватимо аутобус. Наиме место у аутобусу се 

резервише само за долазак а за повратак је ко први дође и како се ко 

снађе да уђе у аутобус, тако да су гужве у одласку много веће. Али 

вештина гурања за улазак у аутобус је као и возити бицикли, једном кад 

научиш не заборављаш. Нас четворо смо одавно испекли занат у 

домовини тако да смо успели да уђемо у први аутобус. Кад је аутобус 

био пун да игла није могла да падне, кренули смо стрмоглавим путем до 

паркинга. Ту нам је требало дуже да се сви искрцамо него што је трајао 

сам силазак. Кад смо се сместили у кола, решили смо да овај савршен 

дан заслужује и савршени завршетак што ће се постићи одласком на 

сладолед.  

Сладолед је коштао 5 долара! 

Јелена Попржен 
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АЗБУКОВИЦОМ 
 

од Дрине преко Сокограда и Мачковог камена до Доброг потока 
У заједничкој акцији “Славије” 
и “Победе”, у дане викенда, 
прошли смо лепе пределе 
Азбуковице. Прво смо се 
хладили ладном Дрином 
рафтингујући од Трешњице до 
Врхпоља. 
Траса је била око 15-ак 
километара. Температура 
тиркизно бистре Дрине је била 
око 17 степени а на једном 
месту је била пауза за купање.   

Потом смо посетили манастир Светог Николаја под Соко градом где смо 
и ноћили. Конак је одличан тако да су нам на располагању биле дво и 
четвoро креветне собе са купатилима.   
Пре вечере смо прошетали до водопада 
клепачке реке. Ту смо се сликали испод 
велике поткапине. 
Сам водопад је прилично неприступачан, 
што се може видети из фотографија али 
вреди труда. После паузе за сликање, 
кренули смо назад до манастира на 
вечеру. 
Ујутру, да би боље искористили време, 
пре доручка је пала лагана шетња. Успон 
до крста нам је омогућио да манастирски 
комплекс видимо и из птичије 
перспективе. Призор је изузетан. 
Касније смо обишли и нови манастир 
Свете Огњене Марије у селу Постење.  
На Мачковом Камену испред Спомен 
комплекса имадосмо прави историјски час 
о великој битци у Првом светском рату. 
Са видиковца Перуника смо баш као и капетан Курсула у филму „Марш 
на Дрину“ лепо поздравили Дрину. 
На крају изнад Крупња обиђосмо црквени етно комплекс Добри поток.  
До следеће туре 

Тихомир Војновић 
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„MAZE“ 3. пут – Јелашница 17. 06. 2017. 

 

Спортски клуб „Tribe” успешно је организовао авантуристичко такмичење 
„MAZE“ (чита се меиз а значење је лавиринт). Више трка код нас има 
префикс авантуристичка. Међутим, ова са 22км и скоро 40 препрека - 
вежби онда мора бити најавантуристичкија. Ове године је било преко 
400 (четири стотине) учесника а ни једне озбиљне повреде, ни једног 
проблема. Ако се узме да је 
повећан број млађих учесника, 
наша мисија је у потпуности 
реализована. За слабије 
припремљене је осмишљена 
стаза од 12км развучена преко 
Јелашничке клисуре. 
Почетак и крај стазе су биле на 
спортском терену основне школе. 
Испред школе је био организован 
камп а део учесника је био 
смештен у сали за физичко. 
Атмосфера на старту је била 
изузетна. Сви су били одлично расположени. Ако се узме у обзир да је 
око 350 учесника завршило ову трку, мора се признати да су били и 
одлично припремљени. 
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Трку је обезбеђивала Нела а помагали су јој тамо неки из оног, како 
беше, ГСС-а.  
Међу многобројним учесницима је био и Дартвејдер лично. Нажалост, не 
знамо који је резултат остварио. Обзиром да није победио, “сила” му није 
помогла. 
Стаза се од школе кретала горе доле по ободима кањона. 

Кад смо приметили да је такмичарима потребно освежење, нисмо ни 
часа часили. 
Кад смо приметили да су се такмичари успавали, порадили смо на 
разбуђивању. 
Да би олакшали прелазак неких детаља, учесницима смо обезбедили и 
ужад. 
За школу, за наредну зиму, смо прикупили и понеку цепаницу. Добро, 
балванчић. 
Затим је уследио тренутак за одмор. Активан. 
Да се не би охладили, уследило је загревање са чучњевима. Добро де, 
нашла се и понека гума. 
Последње смо замолили да 
покупе гуме за следећу 
годину. 
Такмичарима смо максимално 
олакшали прелазак преко 
Јелашнице, на различите 
начине. 
Чак је било времена и за 
рекреацију. Могао си да се 
љуљаш колико хоћеш, кад се 
попнеш. Ако се попнеш. 
Изашли смо у сусрет и онима којима више одговара љуљање на ужету. 
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Чак смо им и чворове правили. 
Некима смо помогли да не испрљају патике 
у једном делу. 
Цела трка се одвијала под будним оком 
дрона тако да нико није могао да прекрати 
стазу. 
Мада су нам се неки и провукли. 
Ипак, на крају, нико није избегао поновно 
освежење. 

Сутрадан смо 
организовали разне 
активности. Било је ту јоге, 
пењања, зиплаин, шетњи 
по траци, туче џедаја... 

Туча џедаја није била у 
плану али знате како је то 
кад вас “сила” понесе. 
Звук мачева правите 
сами. 
За представљање основа 
пењања је био задужен 
наш Вук Роквић. 
За ход по траци је био 
задужен Флавио. 
Трака је била 
постављена изнад 
поткапине тако да су сви 

могли лепо да виде Флавијево умеће. Било је неких који су успели да 
пређу траку до некле. 
Зиплаин се стандардно практикује са планинарским појасом. Међутим, 
увек се појави неки... Знате шта мислим. 
У овој трци су сви победници. Требало се одважити и кренути у овакав 
изазов. Ипак, награде су добили најбољи. 
Стазу од 15км најбрже је савладао Мирослав Милић за сат времена и 54 
минута!?  У Београду  се дуже прелази  траса од  Вука преко  Славије до 
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Франша. Друго место заузео је Мишо Врућинић за 2 сата и 2 минута, док 
је трећепласирани Бранислав Миленковић прошао кроз циљ након пет 
минута. 
Најбржа у женској категорији 
била је Ивана Милић која је 
савладала стазу са свим 
препрекама за 2 сата и 12 
минута. На друго место се 
пласирала Маја Симић за 2 
сата и 56 минута , док је 
треће место заузела Милица 
Медић за 2 сата и 57 минута.  
Посебно атрактивна и веома 
захтевна Адвентуре 
категорија (25км), привукла 
је најбоље тркаче и тркачице из региона који су се спартански борили за 
пласман и долазак до циља. Најбржи на стази ове године био је Срган 
Милошевски из Македоније са временом 3 сата и 28 минута. Атанас 
Наумов заузео је друго место са временом 3 сата и 35 минута, док су 
трећепласирани били Борис Тасић и Игор Ковачевић, са временом 3 
сата и 40 минута. 
Најбржа Адвентуре девојка била је Невена Рајковић која је на циљ 
стигла за 4 сата. Другопласирана Ивана Герчакова прешла је стазу за 4 
сата и 29 минута, док је трећепласираној Марији Ђорђевић било 
потребно 4 сата и 35 минута. Она се, узгред буди речено, нећкала да ли 
да се такмичи јер се не осећа спремном. Шта ли ради кад се осети 
спремном? 

Журку, која је уследила 
после поделе награда, 
осветлили су Флавио и 
екипа УСБ. 
Више од 400 такмичара је 
претрчало изузетно 
компликован терен уз 
гомилу препрека. Није 
забележена ни једна 
озбиљна повреда нити 
проблем у организацији. То 

је заслуга фантастичне екипе која је месецима припремала све ово. Част 
је бити део оваквог тима! На слици је део екипе.  
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Од видео материјала са ове трке је направљен филм који се може 
погледати на адреси: 
https://www.youtube.com/watch?v=zPVLv18ekSQ&t=2s 
Подршку у организацији овог догађаја пружили су: Туристичка 
организација Ниш, градска општина Нишка Бања, “Com Trade”, Роса 
вода, Пан Спорт, “Vitalikum”, “Adventure Travel Network”, “Alternativa 
Medica”, “Golden Rose”, Alp, “Outdoor Collective”, Зелено Дрво, 
Планинарски савез Србије, као бројни волонтери и локално 
становништво. Посебну захвалност заслужују: Макалу, ЈП Србијашуме, 
ОШ “Ђура Јакшић”, наши пријатељи из Нишког Џедајског покрета, “Urban 
Street Brothers”, специјални гост Transylvania Dragon - Flaviu Cernescu, 
као и незаобилазне породице Павловић и Лилић из села Јелашница. 
Ова трка је постала традиционална па ће и догодине бити одржана 
током јуна. Слободно дођите, ако смете. 

Тихомир Војновић 
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Kako je Sheila McDowall ispricala u pero Zvonku Djaicu 

OD ADELAIDE DO FLINDERS RANGES 

- 900 KILOMETARA NA PLANINSKOM BICIKLU 
 

Poĉetkom maja meseca, prvi dan biciklistiĉke ture Outback Odyssey otpremio 

je preko 170 vozaĉa na ovogodišnje putovanje koje će ih odvesti 900 

kilometara daleko od Adelaide kroz Barossa Valley vinogradarski region da bi 

svoje putovanje završili u planinskom masivu Flinders Ranges, dve nedelje 

kasnije. U grupi je bila i Sheila McDowall koja mi je ispriĉala njeno iskustvo sa 

ovog putovanja. Ovde su njeni utisci u prevodu. 

Dan prvi: Prvi dan putovanja je imao najmanje kilometara zato što je trebalo 

voziti uzbrdo, uzbrdo i opet uzbrdo da bi se popelo i prešlo preko Adelaide 

Hills, planinski masiv u pozadini grada gde je najvišlji vrh Mount Lofty (727m). 

Ne naporno ako se vozite automobilom, ali za bicikl strm uspon od 10 

kilometara zasigurno odvoji one u dobroj fiziĉkoj formi od onih koji su formu 

zapostavilii i pošli nepripremljeni. Mislim da još nikad nisam vozila bicikl duţe 

od 65 kilometara bilo kojeg dana u mom ţivotu, a onda pomislim da će na 

ovoj turi biti podosta dana kada će trebati voziti i po 80 kilometara na dan, a i 

sa moţda najmanje dva dana koji će sadrţati i preko 100 kilometara.  

Dan drugi: Na putu smo već u 8 sati ujutro i to ubrzano. Nakon 78 kilometara 

prošli smo kroz jedan privlaĉan predeo sa vinogradima, farmama na kojima je 

bilo friško pokošeno seno ostavljajući opojan miris u vazduhu, valovitim 

brdima pokrivenim zelenom travom posle nedavnih jesenskih kiša. Zelenilo je 

prijatno jake boje ugodne za oĉi, dok 

je teren dosta naporan za noge. 

Dan treći: Pošto smo napustili 

vinogradarski region, na poĉetku 

trećeg dana prolazimo kroz šume 

prastarih eukaliptusa, borimo se sa 

valovitim brdima prekrivenim 

pšenicom, i vijugamo izmeĊu 

ovĉarskih farmi. 

Dan ĉetvrti: Današnja voţnja je 

poĉela u ugodnoj toploti jutarnjeg sunca koje će nas pratiti kroz bogatu 

vinogradarsku oblast  koja okruţuje  grad Clare.  Mnoga nagraĊivana  vina su 
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otišla u svet iz ove oblasti gde je tlo izuzetno nadareno za uzgoj vinove loze. 

Pogled na vinograde odmara oĉi i odvraća paţnju od umora koji se skuplja u 

nogama nakon kilometara i kilometara okretanja pedala. 

Dan peti: Nakon tri sata putovanja pejsaţ se kompletno menja. Vinogradi su 

ostali u pozadini a pred nama se otvaraju široke ravnice sa valovitim brdima 

na vidiku. U ovo doba godine ravnica izgleda kao jedan šareni jorganski 

pokrivaĉ: ţuto od pokošenog sena, zeleno od useva koji stidljivo izbijaju iz 

podloge, crno od izgorene strnjike i crveno na mestima gde je zemlja 

poorana. Sutra je dan odmora i cela grupa oĉekuje taj dan sa zadovoljstvom. 

Dan šesti: Prolazak kroz regiju obradive zamlje nije dugo trajao dok smo 

neprestano i uţurbano okretali pedale. Ubrzo krajolik se potpuno promenio, 

poĉeli smo prolaziti kroz travnate predele sa dovoljno zelene trave koje je 

rasla iz mekane zemlje da bi ĉinila zadovoljstvo pogledu prema horizontu gde 

su se kroz plavilo vazduha ocrtavali obrisi udaljenih planina kojima se 

pribliţavamo ovim asfaltiranim putem. Lokalni stanovnici, u ovom sluĉaju 

nojevi, nakratko su nam 

poţeleli dobrodošlicu i 

sretan put nadalje. 

Dan sedmi: Današnja 

okolina je zelena i braon 

protkana ţutim tonovima, 

pogled je isprekidan 

šumarcima eukaliptusa. Vrlo 

je prijatno voziti kroz ovaj 

kontrast ove tri osnovne 

boje. Oĉigledno, vreme je bilo naklonjeno farmerima ove godine do sada jer 

usevi izgledaju zeleni i zdravi. Istodobno, vrlo je oĉigledno kako ovaj prostor 

moţe biti teţak za ţivot i poljoprivredni rad kad se pogleda na kuće koje su 

bile izgraĊene u 1800-tim pa napuštene do 1900-tih zbog sušnih godina. 

Stare vetrenjaĉe još uvek stoje u stanju raspadanja, dok uporedo pored njih 

stoje nove koje proizvode struju na vetar. Kontrast je vrlo upeĉatljiv. 

Dan osmi: Danas smo prolazili pored kanala za navodnjavanje koji su bili 

sagraĊeni oko 1850. Prestali su biti u upotrebi kad je nakon nekog vremena 

sagraĊeno sabirno jezero tako da smo prolazili i pored cevi za vodu umesto 

kanala. Okolina je divno zelena većinom zbog trave i useva. 
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Dan deveti: Vozili smo uzduţ mnogih kolskih puteva danas što je bilo 

zanimljivo, gladajući poljoprivredno zemljište u okrugu. Crvena tvrda glina 

oteţava voţnju i na mestima koloteĉine dokazuju koliko voţnja ovde moţe biti 

teška ĉak i za terence.  

Dan deseti: Ukratko smo prolazili kroz jednu plantaţu borovine dok nismo 

došli u otvoren prostor preko koga nam se pokazao prizor udaljenog Mt. 

Remarkable, i brdima dokle god oko doseţe. 

Dan jedanaesti: Nakon dana odmora u gradu Melrose, gradu koji je poznat 

kao biciklistiĉka Meka za planinsku voţnju u SA, imali smo relativno kratku 

voţnju na današnji dan. Vremenske prilike su postajale izazov, sa Flinders 

Ranges na vidiku u daljini, plave, sa obrisom koji se gubi u crnom sivilu kišnih 

oblaka. 

Dan dvanaesti: U 9 sati ujutro kiša još uvek uporno rominja i skoro svaki ĉlan 

grupe je na svom telefonu proveravajući vremenski radar. U 10:45 izlazimo 

na put. Pravo prema severu, a toliko daleko koliko se moţe videti ocrtava se 

zmijolika kolona vozaĉa u njihovim fluoro-ţutim kišnim jaknama. Flinders 

Ranges se samo nazire u daljini dok se svi duboko nadaju boljem vremenu 

uskoro. 

Dan trinaesti: Ustajemo zahvalni da je kiša prestala i da je osvanuo sunĉan 

dan. Staze će biti lakše prohodne i suvlje i dnevna temperatura će biti 

pogodna za voţnju. Slika okoline je taĉno ono što bi se moglo oĉekivati na 

ovom mestu. Sledili smo stazu crvenkaste zemlje sa brdima oko nas koji su 

pokazivali interesantnu teksturu i boju u jutarnjem suncu. Neka kombinacija 

Centralne Australije, 

Table Mountains u 

Juţnoj Africi i Rockies 

u SAD. Okolina je 

prošarana suvim 

reĉnim kanalima sa 

po kojim zaostalim 

jezercem, enormnim 

eukaliptusima koji su 

verovatno stotine 

godina stari. Vidljivi su i znaci povremenih zimskih poplava, što je teško 

zamisliti kao dogaĊaj u ovom regionu. 
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Dan ĉetrnaesti: Još jedan dan kratke voţnje. Ustali smo u sunĉano jutro sa 

nekom izmaglicom u podnoţju masiva što ĉini vrlo lepu sliku. Voţnja je bila 

fantastiĉna, svi smo fotografisali okolni masiv koji je zelen do blizu vrha, a 

zatim crvenkast na vrhu. Pejsaţ je bio divan, obasjan suncem u plavom nebu. 

Dan petnaesti: Danas se vozimo stazama kroz prelepu okolinu iako su staze 

ĉesto kamenite i izazovne zbog voţnje gore-dole. Menjanje brzina na 

zadnjem toĉku je zasigurno dobilo dobru upotrebu. Voţnju smo nastavili u 

plavetnilu neba i sa dosta prohladnom temperaturom, mada nam se sunce 

smeškalo u lice. Planine su svuda okolo nas sa borovim šumama na 

padinama, ali dovoljno nisko da bi nam omogućilo pogled na vrh. 

Sunce je na zalasku preko vrhova masiva što je sad odgovarajući kraj 

uspešnoj, ugodnoj dvonedeljnoj voţnji da bi se sa zadovoljstvom završilo u 

gradu Blinman u srcu Flindres Ranges.  

Sheila McDowall 

Zvonko Đaić 
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ELBRUS 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada sam ja išao u školu uĉili smo da je najviši vrh Evrope Mon Blan, 

vremena se menjaju i to više nije tako. Najviša taĉka Evrope je Elbrus 5642 

m. Elbrus, najviši evropski i najviši  vrh Kavkaza visine  5642 metra, ugašeni 

vulkan, smešten na zapadnom Kavkazu, u Ruskoj autonomnoj Republici 

Kabardiono-Balkarija, 65 km od granice sa Gruzijom. Elbrus ima dva vrha: 

istoĉni i zapadni. Zapadni vrh je i najviši, visine 5642 metra, dok je istoĉni 

nekoliko metara niţi i njegova visina je 5621 metara. Iako tehniĉki uspon na 

vrh nije prezahtevan, Elbrus je jedna od najsmrtonosnijih svetskih planina. 

Mon Blan sam popeo, pa je na red došao i Elbrus. U jedan sat posle ponoći 

22 juna 2017, grupa od 22 planinara poletela je sa aerodroma Nikola Tesla 

put Rusije sa namerom da popne Elbrus. VoĊa ekspedicije, Zoran Pavlović – 

Paća - PK Predejane, ĉovek u koga imam poverenje. Ĉetiri ĉlana iz 

Makedonije, tri iz Crne Gore, jedan iz Slovenije i nas 16 iz Srbije. Iz Moskve 

do Mineralnih voda pa do Treskola, sela na Kavkazu u podnoţiju Elbrusa na 

nadmorskoj visini od oko 2.100m .  

Naša prva aklimatizacija je bio uspon na vrh Ĉeget 3500 m. Lagana šetnja do 

vrha. Šume rascvetalih belih rodondendrona tik ispod linije snega. Setih se 

mog neuspelog pokušaja da isti uzgajam kod svoje kuće. Na vrhu ostajemo 

kratko jer je poĉeo da pada sneg. Zatim red snega, red kiše i na kraju ponovo 

sunce.  
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Uspon na vrh Elbrusa smo 

zapoĉeli iz turistiĉkog naselja 

Azau odakle smo gondolom izašli 

na visinu od oko 2.900m nv, a 

potom i na 3.460m nm do stanice 

Mir, a zatim izašli na oko 3.900m 

do tzv. skloništa Cisterna. Tu smo 

odmah iznad ţiĉare u 

osmokrevetnim kontejnerima 

proveli prvu noć. Te noći je duvao 

takav vetar da smo mislili da će 

odneti i nas i sve kontejnere, sve do Gruzije. Razmišljam, šta ako tako bude 

duvao na završnom usponu? 

Sledeći dan se peške penjemo grebenom, izmeĊu dva lednika, pokrivenim 

veĉitim snegom, koji relativno blago vodi do nadmorske visine od 4.157m na 

kojoj se nalazi sklonište Prijut 11 odnosno Dizel sklonište i plato sa novim 

temeljima na mestu gde se nekada nalazio stari dom Prijut koje je uništen u 

velikom poţaru 1999. godine. Tu se nalazi i stena sa memorijalima 

planinarima koji su poginuli na ovoj planini. Samo pogled prema toj steni 

upozorava i tera te na razmišljanje. Ĉesto planinari posle popetog vrha kaţu: 

"osvojili smo vrh". Po meni to je totalno pogrešno i ne stavlja planinara, 

ĉoveka, na svoje pravo mesto u odnosu na prirodu. Mi smo samo mali delić 

te prirode i dok to ne shvatimo i prihvatimo, ne bi trebalo da smo na ovakvim 

mestima punih izazova i zahteva. Ova visina predstavlja mesto sa koga se 

kreće na završni uspon ka vrhu do koga treba savladati još oko 1.500m. 
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Smeštamo se u skolništu Dizel 11, pravimo pauzu a onda krećemo na 

aklimatizacioni uspon. Dan je bio sunĉan i bez jakog vetra. Prošli smo stenu 

Pastuhova i popeli se do pokvarenog ratraka koji je skoro zatrpan snegom na 

visini oko 5050 metara gde pravimo duţu pauzu. Pogled je fantastiĉan. Niz 

vrhova preko 4000 metara ispod nas. Sve deluje pomalo nestvarno. Vraćamo 

se dole na 4.157m gde uţivamo u predivnom zalasku sunca i provodimo noć. 

Sledeći dan ništa ne radimo i dalje uţivamo u lepom pogledu na Kavkaz, a u 

mislima sutrašnji dan, dan završnog uspona. Pogledi su nam uprti prema 

vrhu, išĉekivanje, uzbuĊenje, preispitivanja. Mnogo pitanja a glavno je da li će 

nas vreme posluţiti i dozvoliti nam da se popnemo. Tako blizu, a tako daleko. 

Ekipa je raspoloţena i veoma se lepo druţimo. Stvari i oprema za završni 

uspon spakpovani i prekontrolisani. Idemo oko sedam sati na spavanje sa 

namerom da ustanemo oko jedanaest i u ponoć krenemo peške sa Prijuta na 

vrh. San neće na oĉi, i kada sam konaĉno zaspao Paća nas budi. 

Taĉno u ponoć 27 juna 

krećemo na završni uspon, 

hladno je i duvao je jak vetar 

koji se kako je svitalo smirio. 

Nebo zvezdano, kao da su 

sve zvezde na nebu sijale 

punim sjajem. Posle ĉetiri 

sata hoda svitanje, negde 

kod stene Pastuhova, kao 

nagrada za sve nas. Prizore raĊanja sunca koje izlazi negde ispod nas, 

najviše volim kod uspona na ovako velikim visinama. Posle stene Pastuhova 

poĉinje najopasniji deo uspona tokom koga je neophodno praćenje markera 

koji obeleţavaju najsigurniji prolaz ka vrhu zbog velikog broja pukotina u 

snegu koje se nalaze na tom delu Elbrusa. Uska sneţna staza, iznad 

pokotina u ledu, vodi do pod istoĉni vrh na oko 4.950 m nmv, posle ĉega 

poĉinje da ga obilazi, nije strmo, skoro pa ravno, a ponovo teško. Na visini 

oko 4800 metara poĉinje da mi bude muka. Više puta sam bio na ovim 

visinama i nikada do sada nisam imao problema, malo zaboli glava i to je to. 

Trudim se da zanemarim ĉinjenicu da mi je muka, dišem duboko i koraĉam 

dalje. Poslednji segment uspona predstavlja obilazak oko podnoţija istoĉnog 

vrha iznad  lednika do  sedla izmeĊu dva vrha koje se nalazi  na visini  od oko  
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5.410m. Srećom kod sedla svi moji problemi sa muĉninom su nestali. Sa 

sedla polaze markirane staze koje vode ka najvišem zapadnom vrhu i nešto 

niţem istoĉnom vrhu, na ĉijim se obroncima nalaze ostaci britanskog Lend 

Rover Defendera (sad iz snega viri samo antena). Ostavljamo ranĉeve na 

sedlu, lagano se penjemo uz strmu padinu prema vrhu. Vreme se menja, 

oblaci zaklanjaju vrh. Hodam, hodam, hodam, a vrha nigde. U susret mi 

dolaze Sale, naši makedonci i crnogorci koji su se već ispeli na Elbrus, bodre 

me. Skupljam snagu i koraĉam dalje. Konaĉno vrh. Taĉno posle jedanaest 

sati uspeo sam da popnem vrh. Temperatura je niska (- 22 stepena), duva 

vetar, ali adrenalin radi, ništa mi ne smeta. Ĉestitanje, slikanje, emocije kipe 

iz nas. Drago mi što sa prijateljima oko sebe mogu da podelim zadovoljstvo 

popetog vrha, osećam ponos što sam uspeo, jer stvarno nije bilo lako. Oblaci 

brzo prelaze preko vrha i povremeno nam otvaraju predivne poglede na 

horizontu. Posle dvadesetak minuta na vrhu krećemo nazad. 

Koliko je uspon na Elbrus 

teţak, toliko je i silazak 

sa njega, nikad, nikad se 

spustiti. Zadnjim atomima 

snage stiţem do 

skloništa, pijem supu i 

pravo gore u krevet gde 

je većina već zaspala. 

Od nas dvadest dvoje, 

osamnaest je uspelo da 

popne vrh, a njih ĉetvoro 

je prešlo visinu veću od 

5000 metara. Uspeh, svi 

smo se ţivi, zdravi i 

zadovoljni vratili sa 

planine. Ostalo je ĉist hedonizam. Uţivanje u kavkaskom krajoliku, odliĉnoj 

hrani, uspehu i dobrom društvu. Hvala svima za to što smo delili i muku i 

zadovoljstvo zajedniĉki penjući ovu planinu i Elbrusu što je dozvolio da ga 

popnemo! 

Ivan Gregus 
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БУГАРСКА '17 
 

Потпуно ван писалачке форме, а да се не лажемо и планинарске, 

одлучих да исукам и заоштрим своје гушчије перо и донекле вам опишем  

наше планинарко путешествије у Бугарску тог лета господњег 2017 

године у периоду од 21 - 23  јула. 

Неоптерећена квалитетом овог текста, али оптерећена питањем откуд  

жеља за писањем горе наведеног, методом загледавања у себе схватих 

да разлог можда лежи у појачаном лучењу хормона среће изазваном 

годишњим одмором или пак празничном броју билтена и последњем али 

не најмање важном симпатисању уредника Путника. Шта год да је  

пустимо оловци на вољу. 

Да не бих непотребно оптерећивала текст предисторијом овог 

планинарског подухвата само ћу вам рећи да је председник ПК  

„Железничар-Инђија“ извојевао аутобус од општинске власти и тиме 

омогућио да се 19 душа удобно смести у исти и започне своје путовање 

ка највишем врху Балкана - Мусали. Читаоцу није од значаја ко су 

чланови најмасовније експедиције на кров Балкана, али писцу ових 

редова је важно да напомене да се радило о једној хомогеној маси, која 

се може успоредити са фино умешеним тестом умешних домаћица 

(каква сам и сама), а што је и самој акцији дало неопходни зачин. На 

семафору  који је  показивао  неумољиву статистику  путовања,  стајао је  
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резултат 14 сати вожње према 0 сати сна, али до Боровеца, као наше 

почетне станице се стигло, уз стотину мука. Вечерњу гардеробу  

заменио је планинарски стајлинг тако да смо упарађени гојзерицама, 

штаповима, ранчевима били спремни да остваримо план за 21 јул, а који 

се састојао од доласка у планинарски дом – Хижа Мусала који се налази 

на 2389 мнв. До остварења плана делило нас је око 5 сати константног 

успона, под пуном ратном опремом, по врелом бугарском камену. Пут до 

дома може да се опише једноставно у 4 речи – крв, срећа, сузе, зној, 

само без среће. Е, а срећу смо требали да нађемо у планинарском дому  

у којем је требао да нас сачека чист и удобан кревет. То је ваљда тај 

Марфијев закон или шта већ, кад тражиш мало, не добијеш ни то, осим 

кревета ког су требали да красе горепоменути епитети, добили смо па не 

могу  рећи мало, а не могу рећи  ни ништа, јер оно што нас је сачекало  

је много више од оног и што смо могли да замислимо. Група од 20-ак  

тинејџера ометених у васпитању, који су не само окупирали дом, него су  

прегласни, преагресивни и све са пре и који у једном моменту међу 

собом крећу да одмеравају снаге, су нам приуштили несвакидашњи 

призор у виду посете полиције око 

поноћи на око 2000 мнв. Спектакл. 

Права је штета што приликом свог 

наступа нису извели перформанс 

алкотестирања свих људи који су 

те вечери боравили на Хижи 

Мусала, мислим да би полицијска 

станица у Боровецу, ако уопште 

постоји била премала да на 

трежњење прими трештен пијане 

домаћине дома са све веселим 

тинејџерима. Све то и не би био 

проблем још увек  расположеној 

групи инђијских планинара, али 

оно што их је потпуно убило јесте смештај (ако се  уопште за оно може 

употребити тај израз.). 

Ваљда човек има тај неки одбрамбени механизам у себи да лоше ствари  

жели да  што  пре  заборави,   али  не  иде  то  изгледа  тако  лако.  Нећу 
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претерати ако вам кажем да се 19 чланова  ове екскурзије  још увек ноћу  

буди у зноју тела свог, сањајући да се налази на Хижи Мусала. Враћа се  

људима у флешбековима тај бетонски кревет, оронули зидови, мокра 

ћебад, језеро на сред собе са све чудовиштем налик оном из Лох Неса, 

мрак најмрклилији од свих до сада познатих тунелских мракова, а све то  

проткано најфинијом аромом нафталина. Неразмажени планинар на 

тромеђи ужаса, агоније и кошмара. Уосталом да не мислите да 

претерујем, знајте да на листи од 20 најстрашнијих фотографија свих 

времена, 19 је усликано баш у те две просторије у којима смо били 

смешетени. 20 на листи је ако се не варам из Чернобиља.. Невероватно 

ће звучати, али се за тај смештај тражила и карта више, јер су те две 

условно речено собе биле премале да у своја недра приме свих 19 

људи, који су  свој чини ми се ипак спас нашли на столицама у кујни.  

Освежени сном и мирисом нафталина  били смо сигурни  да желимо што 

пре кренемо пут врха и да нас  мољци неће нападати. Тако и би, у цик 

зоре  кренусмо срећни што напуштамо велелепно здање, које ће заувек 

живети у нашим мислима, али и свесни чињенице, да физички напор 

ослобађа од стреса. Ногу пред ногу по хладном рилском сунцу, лагано  

напредујемо ка врху, претходна ноћ, недостатак мотива и страх од 

висине узели су своје жртве због чега је врх испењало 16 људи, чиме је 

уједно  и  оборен  рекорд   инђијског    планинарског  клуба  у   категорији  

најмасовнији успон на Мусалу икада. На врху нам ветар односи сво 

незадовољство   зарађено   претходне   ноћи.   А   затим  је  уследила   и 
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природна селекција, формирасмо како бих ја то назвала 3 н групе; 

најјаче, најекстремније и нормалне и кренусмо тако свако спрам својих 

могућности у разним правцима по планинском масиву, али сви са истим 

циљем - силезак у Боровец. Најјачи у петочланом саставу кренуше у 

гребенску туру уз обилазак врхова Мала Мусала, Иричек и Дено. 

Најекстремнији су кренули пут Боровеца спуштајући се ка Хижи Мусала 

литицом о чему аутор текста има посредна сазнања, док непосредна  

има неколицина људи која се пењала на врх и у неверици посматрала  

двојицу егзибициониста како пркосе закону гравитације. Ма уствари шта  

постматрали људи су снимали, сликали, те уколико и ви желите да 

одгледате снимак од ког се леди крв у жилама можете га наћи на јутјуб 

каналу: најлуђивидеоикад.ком. Остатак екипе који себе није видео ни у 

најајачима ни у најекстремнијима вратио се до хиже уобичајеном,  

маркираном стазом. Досадњаковићи који једини нису имали ниједну 

анегдоту за препричавање, ниједно гледање смрти у очи, пих. 

Дођосмо  тако у мили нам Боровец и досадни и екстремисти, али од 

петорке ни трга ни гласа, Као носилац ленте највећи паничар свих 

времена, потписница ових редова изгрицкала је све рожнате творевине 

на својим прстима чекајући петорицу величанствених и дочекала их. Без 

ноктију, али срећна слушала је њихове невероватне приче ове храбре 

скупине о свим недаћама  које су их снашле на путу до Боровеца. Да не 

дужим и не замарам описом ове епске гребенске туре, једино што  ми је 

пролазило кроз главу док сам их слушала је да би документарац носио 

назив „Летећеи ранац Ђорђа Ђурића“, учесници знају зашто. 

И као што приличи свакој бајци, хепи енд је обавезан. Сви поново на 

окупу, препуни утисака, уморни, али задовољни у прелепом смештају 

Горске службе спашавања, прослависмо тако и рођендан ауторке 

текста, најмасовнији још од њеног 18-ог. 

Могла бих још много тога да вам пишем, али годишњи одмор неумитно 

цури. Можда се овај текст не уклапа у концепциују билтена јер је некако 

више о друштву, а мање о природу. Природа је несумњиво лепа, али оно 

што на оваквим путовањима чини да још више уживате у тој лепоти је 

сјајно друштво. 

Александра Стојиљковић  

ПС: А кад се буде бирао најбољи извештај, ако ме се сетите, сетите. 
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DUNAVSKE ĈAROLIJE - 1949 GODINE 
 

Letnje jutro oko ĉetiri pola pet na Velikoj stanici u InĊiji. Oĉi mi se još sanjivo 

sklapaju. Na leĊima mi ranac sa puno raznih stvari ĉija me teţina tera da što 

pre negde sednem i olabavim leĊa. Gledam u mlaĊeg brata i vidim da je i on 

u istoj situaciji. Naša mati ima dve torbe pored sebe i stalno gleda ĉas u nas, 

ĉas u torbe, ĉas u našeg oca koji pretura neki veliki zaveţljaj koji mu se 

stalno ĉini da nije dobro 

spakovan. Otac pogleda prema 

skretniĉkoj kućici kod Loţionice, 

malo oslušne i kaţe: - eno dolazi 

"Ćira". Odmah smo se rasanili i 

pogledali u prаvcu u kojem je i on 

gledao. I jeste, eno dolazi voz iz 

pravca Male stanice, ispod 

nadvoţnjaka gde se odvaja pruga 

za Beograd, Vinkovce i Novi Sad. 

Otac nam kaţe: - sad je kod 

Triangle i Razdelnika. Kod Razdelnika je bila naša mala bašta a u Razdelniku 

je otac radio na odrţavanju i kontroli vaţnih telegrafskih i telefonskih linija.  

Ugledasmo oblak dima i bele pare koja je sukljala iz lokomotive koja je 

dolazila okrenuta zadnjim krajem. Kad je voz stao, otac nas je uţurbano 

ubacio u treći vagon zajedno sa stvarima i njegovim zaveţljajem. Mati je 

usplahireno gledala u nas i stvari. O kako je bilo interesantno gledati kroz 

prozor vagona u bandere i drveće pored pruge koji su nam izgledali kao neki 

beskrajini plot koji se kreće pored nas a mi stojimo u mestu. Prva stanica 

Pustara. Otac kaţe: „Čekamo ukrštanje sa "Brzim" iz Budimpešte“. I stvarno, 

u trenu je pored nas projurio dugaĉak niz vagona i razgoropaĊena parnjaĉa 

koja mi je liĉila na ogromnog Zmaja s krilima. Beška, Ĉortanovci. Brzo smo 

poiskakali s voza. Uprtili smo naše stvari i krenuli od Stanice ispred Tunela 

prašnjavim crnim putem.Iza nas su ostali Ĉortanovci na brdašcu.  

Jedva smo se dovukli do uzvišenja gde se ispred nas ukazao tesnac 

obrastao u ţbunje kroz koje se nazirao puteljak. Posle malog predaha otac je 

rekao; „A sad ćemo kroz Dabar“. E to je bio doţivljaj. Uzana vododerina 

obrasla  šibljem,  raznovrsne  ptice  odleću  iz  njihovih  gnezda  iznenanĊene  
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ekspedicijom koja ih je uznemirila. Na kraju useka preskaĉemo potok koji je 

dolazio s leve strane i uz ţubor tekao prema Podvoţnjaku. U Podvoţnjaku je 

bila ugodna hladovina i osveţavajući zvuk potoka koji se sjurio prema dolini 

na izlazu ispod pruge. Otac nam je rekao: „E sad možete da vičete i cičite do 

mile volje ovde vas niko neće prekoriti zbog toga“. Jest vraga. Kad smo ĉuli 

odjeke svojih glasova u Podvoţnjaku, brzo nas je prošla volja za vikom. 

Krenuli smo levo od izlaza iz Podvoţnjaka i ugledali izvor koji je kroz jednu 

debelu cev izlivao vodu na kamenje. To nam je bila najlepša, najhladnija i 

najmokrija voda koju smo okusili. Krenuli smo dalje. Levo od nas, malo dalje 

od izvora, ugledali smo neke oronule zidine obrasle u korov, koprivu i zovu. 

Otac je rekao da je tu bila nekad šumarska kućica. Spustili smo se nizbrdo 

kroz lipovu šumu i pred nama se odjednom ukazala ogromna plava vodena 

širina. Dunav. Otac je rekao da smo stigli gde treba. 

Jutro je odmaklo. Letnji dan se raĊao u svom sjaju odbleskujući na 

umreškanim talasima. Prošli smo pored ribarske kolibe pored koje su se 

sušile mreţe izvaĊene rano jutros još pre nego što smo stigli. Dvojica ribara 

su nešto petljala oko ĉamaca. Otac se pozdravio s njima i posle kraćeg 

razgovora nam rekao da ćemo malo dalje i mi podići naš šator. Nas dvojica 

smo jedva doĉekali da jurimo ţabe i bizamske pacove kojih je bilo nebrojeno. 

Mati je poĉela da sprema jelo na metalnoj ploĉi koju je otac našao tu negde i 

postavio je na useĉenu rupu na tlu pored nas. Mi smo donosili suvog drveta 

kojeg je bilo svugde okolo. Vatra je lepo gorela, drveće je pucketalo, dim nas 

je štipao za oĉi, ali prţena slanina i jaja nisu nikad bila ukusniji.  

Otac nas je poslao natrag na onaj izvor kod Podvoţnjaka da donesemo vode 

za piće. Osvrtali smo se okolo strahujući da će se pojaviti neke spodobe koje 

još nismo upoznali. Ali pitomina okoline, šumska tišina koja se razlikovala od 

gradske buke, šum vetra u krošnjama, ţubor vode na izvoru i ptice koje su 

neprekidno mamile naše poglede su razbile našu strepnju. Odjednom smo 

osetili kao da smo i mi poleteli krilima od krošnje do krošnje.  

Kad smo se vratili dole na obalu, otac je veĉ postavio ĉetiri drvena stuba i 

konstrukciju preko koje je postavio ogromno šatorsko krilo. Sad znam zašto 

se toliko petljao s tim paketom! Sa zadnje strane smo ispleli pleter od pruća a 

sa prednje postavili ćebe preko ulaza. Sa leve i desne strane smo postavili 

debeo slojs suve trave i lišća i preko toga ćebad. U uglu je bila polica za 

posuĊe i hranu a sa druge strane odeća obešena na raklje od granja. Nastao 
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je veliki zaštićen prostor koji će nam pruţiti 

utoĉište tokom leta koje ćemo provesti 

ovde. 

Jedva smo primetili da je poĉelo da se 

smrkava. Zaloţili smo veliku vatru pored 

obale. Kad sam pogledao u noćno nebo, 

zgranuo sam se koliko se zvezda rasulo u 

tmini. To nikad nisam pre video u gradu. 

Iskre iz vatre su letele u visinu ali su 

nestajale na svom putu do neba. Zvuk 

brodskog motora se pojaĉavao stenjući dok se kretao uzvodno. Odjednom se 

pojavio ispred špica od ostrva ispred nas.  – „Tamo je kod Burme“, rekao je 

otac. Uzeli smo zapaljene grane i njima mahali krugove. Primetili su nas i 

uperili brodsko svetlo prema nama. Zatim se ĉuo brodski pisak u znak 

pozdrava. Pridruţili su nam se i ribari. Doneli su nekoliko riba nataknutih na 

štapove i zaboli pored vatre. Lepšu veĉeru nisam mogao ni zamisliti. Malo 

posle sam osetio miris suve trave i lišća ispod moje glave dok sam tonuo u 

san. Još sam samo pomalo ĉuo jednoliĉno brujanje brodskog motora tamo 

negde kod Karlovaĉkih vinograda. 

Osvanuo je divan letnji dan i mati nas je poslala na obalu Dunava da se 

umijemo i operemo zube. Bistrina vode i njena sveţina su bili ĉudesni a kada 

sam podigao pogled 

plavetnilo reke je bilo 

nestvarno lepo okupano 

u jutarnjim sunĉevim 

zracima.  

Moja Ĉarolija je poĉela. 

Na izmaku tog leta sam 

pošao u prvi razred. 

A tamo gde su bile 

ruševine neke zgrade 

obraslu u korov se danas 

nalazi Planinarski dom 

"Kozarica". 

                       Zvonko Đaić 
 

 

 

 

 

 



 

Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                  страна 998 
 

Са годинама све богатије, месецима најављиване и данима агресивно 

рекламиране, крајем августа 2017 године одржане су: 

XVIII ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ  
 

Борба за сваког учесника се одигравала 

углавном на фејсбуку али и на многобројним 

специјализованим сајтовима на којима се 

могло прочитати о овој манифестацији, као 

и на телевизијским и радио станицама на 

којима смо били редовни гости пред сам 

догађај. Кампања је била успешна јер смо 

забележили рекордну посету која је 

доказала да су Дунавске чаролије све 

популарније и да је вредело труда свих ових 

осамнаест година, колико смо их гајили, развијали, сваке године 

обогаћивали неким новим детаљима и на крају дочекали да прославимо 

18 година њиховог постојања. 

Програм је започео већ у четвртак 24 августа у вечерњим сатима. 

ЧортаФест је фестивал планинарског и авантуристичког филма који се 

већ осам година одржава у 

оквиру Дунавских чаролија и 

који полако прераста у 

заиста озбиљан фестивал. 

Четвртак увече је био 

посвећен филмском 

програму који је трајао 

до ситних сати а приказана 

су изузетна остварења на 

тему планинарства и 

авантуризма у 

најширем смислу тих речи. Са поносом могу рећи да неки филмови нису 

прошли селекциону комисију, шта показује да је интересовање аутора 

било веће од минутаже којом смо располагали за овај део Чаролија. 

ЧортаФест од раније носи епитет „међународни“  што  је  потврђено  и  

ове  године  учешћем  филмова  из 
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Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Русије, Румуније, Аустрије, 

Азербејџана... Упркос квалитетном филмском програму и темама чији је 

распон био од класичног планинарства до алпинизма, кањонинга, 

спелеологије, планинског трчања, екстремног спорта и авантуристичких 

путовања, фестивал ни овога пута није успео да реши свој највећи 

проблем – слабу заинтересоваост публике. Као учесник других 

фестивала у региону, одговорно тврдим да је то генерални проблем и 

због тога не треба паничити. Било је идеја да се ЧортаФест осамостали 

али за сада он остаје део Чаролија. Да ли ћемо у наредним годинама 

успети да привучемо госте да испрате цео програм Чаролија, тако што 

ће већ у четвртак доћи у Чортановце или ћемо фестивал одвојити од ове 

манифестације и тако можда омасовити филмске пројекције? Нема 

сумње да ће ЧортаФест и следеће године имати одличан програм и то је 

довољан разлог да се потрудимо да и гледаоци у већем броју похрле у 

бисокопску дворану планинарског дома Козарица у Чортановцима. 

Као и ранијих година, жири фестивала је био сачињен од младих 

уметника из Инђије, који су међу тридесет селектованих филмова 

одабрали најбоље по њиховом мишљењу: 

- Велики комарац; Победи себе 

- Средњи комарац; Циклокоолтура 

- Мали Комарац; У циљу краја нема 

- Најбоља фотографија; Победи себе 

- Најбољи кратки филма; Мејз ревинд 

- Младе наде авантуристичког филма; Путевима Инка 

Од дрвета, ручно израђене награде фестивала, дело су младог 

уметника из Инђије који је свој задатак одрадио фантастично и на тај 

начин добио сталан посао што се ЧортаФеста тиче.  
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Што се жирија тиче, он је свој посао обавио одлично, озбиљно 

приступивши раду, држећи се теме коју је фестивал дао и не обазирући 

се на несумљиво квалитетну страну продукцију која, са друге стране, 

није толико дубоко утонула у тему, колико је то пошло за руком 

награђеним филмовима. Ни једна награда није изашла из земље већ су 

распоређене по Београду, Сомбору и Инђији. Изузетна уметничка дела 

од дрвета мали, средњи и велики комарац, напустили су Чортановце у 

суботу 26 увече, на додели награда и то су уједно били једини примерци 

комараца које су учесници Дунавских чаролија могли да виде. 

Паралелно са ЧортаФестом 

одржала се и изложба 

планинарске фотографије која 

је, из неразумљивих разлога, 

окупила врло мали број аутора. 

Само три излагача нису у 

сразмери са интересовањем 

потенцијалних аутора пред 

саме Чаролије, што, са друге стране, јесте одличан разлог да изложба 

опстане и у наредним годинама. Излагаче треба охрабрити, можда у 

периоду пред Чаролије мало више потенцирати овај сегмент програма и 

то би требало да буде довољно. Зато ове године нисмо само наградили 

ауторе за њихов труд него и за помоћ коју су нам пружили да опстане 

овај део Чаролија: 

1. Златни Комарац – Јана Ранчев, Сокобања 

2. Сребрни Комарац – Зоран Вукманов, Суботица 

3. Бронзани Комарац – Милорад Новковић, Нови Сад 

После доста пустог четвртка који је углавном протекао у физичком раду 

најужег дела организационог одбора Дунавских чаролија, уследио је 

нешто живљи петак који нам је донео премијеру у виду такмичења у 

кувању рибље чорбе. А пре него што се конзервативци и 

традиционалисти почну бунити да то нема везе са планинарством, 

подсетићу вас да Дунавске чаролије одавно нису само планинарска 

акција. Ако ћемо право, никада нису ни биле јер ми немамо високих 

планинских врхова за масовно фотографисање већ само планинарски 

дом Козарицу са прегршти занимљивости у и око ње. 
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Откуд сад одједном рибља 

чорба на Чаролијама? 

Ствар је врло проста али 

се морамо вратити у не 

тако далеку прошлост. 

Март је месец текуће 

године, у току је прослава 

рођендана у планинарском 

дому Козарица. Ту се 

затекне и локална госпођица која током разговора обелодани своју 

давнашњу жељу да направи такмичење у кувању рибље чорбе у 

Чортановцима. Три, четири месеца касније на њен месинџер стиже 

подсетник, она се прво мало збуни али и пристане те тако преко ноћи 

постаде директорица горе поменутог такмичења. Каснији преговору су 

уствари били договори око тога шта и како, првобитна несигурност да ли 

ће све испасти добро и на крају одушевљење одзивом и самом 

атмосфером током такмичења. Неочекиваних 14 екипа је одушевило све 

и једног члана организационог одбора који су једногласно усвојили 

предлог да ово такмичење постане равноправни члан многобројне 

породице Дунаских чаролија. Квалитетно дружење између екипа, потоци 

рибље чорбе довољни да намире и такмичаре и њихове навијаче, 

одличан тајминг који није оптерећивао остатак програма а обогатио је 

Чаролије и провод после такмичења који се лепо надовезао на наставак 

програма те вечери – рибља чорба је премашила сва очекивања и већ 

на својој премијери постала главна атракција петком поподне на 

Дунавским чаролијама 19, 20, 21, 22, 23, 24... 

А што се тиче везе између планинарства и рибље чорбе, за то се 

побринуо истакнути новосадски планинар, веома користан члан ВТЛ 

тима и вероватно будућа легенда планинарства, господин Синпе, који је, 

као члан жирија, бранио боје планинарства и рибљој чорби дао 

неопходну есенцију овог нашег спорта. Па нека се неко и даље пита 

откуд такмичење у рибљој чорби на једној планинарској манифестацији. 

Вече је завршено другом сезоном највећег шумског музичког спектакла 

икада организованог на овим просторима, шумским талент шоуом 

Звезде Чорте  који је  прошле године направио прави  бум а ове  за мало 
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да заради срамно звање највећег разочарење 18-их Чаролија. 

Непрофесионални однос музичара који су заказани месецима раније, 

довео је до праве драме на позорници испред Козарице. Очигледно је да 

се такмичење неће моћи одржати у оном обиму како је било претходне 

године али опција да се откаже не долази у обзир. Па на десетине 

младих фолк и поп нада чекају годинама ову прилику а да не причамо о 

милионима гледалаца испред малих екрана који жртвују и Парове и 

Фарме и Задруге и Малдиве само да би уживали у шумским изведбама 

највећих екс Ју хитова. Публика је нестрпљива, такмичари нервозно 

цупкају у месту али домаћин не губи главу. Хитан састанак 

организационог одбора (у даљем тексту О.О.) решава ствар. Милан 

Бабић, најјаче појачање овогодишњег О.О-а, иначе ДиЏеј који се после 

15 година вратио на сцену и то баш на Чаролијама, предлаже да се 

музика пушта преко разгласа а да он утиша вокале. Друга опција је 

гитарски дует Ћуре и Шуле који се баш у том тренутку јављају 

телефоном, најављују свој долазак али држе у тајности да ли ће доћи са 

гитарама. Милан је спреман као запета пушка, остали гледају ка Дунаву 

не би ли угледали фарове од кола а окупљени испред дома и не слуте 

каква се драма тренутно одвија. Пола сата касније почиње друга сезона 

Звезда Чорте. ДиЏеј Милан одмара уз заслужено пиће, Ћуре и Шуле 

дају музичку подршку певачима а таленти се ређају један за другим 

пружајући публици задовољство уживања у свим музичким правцима, 

што би се рекло „од Силване до Нирване“. 

Међу десетак певача, нашао 

се и „наше горе лист“ Мића 

Маратонац, икона Чаролија, 

који не само да је одличан 

него је и неопходан извођач 

јер, као представник 

планинара, доказује и 

показује да и Звезде Чорте 

итекако имају везе са 

планинарством. Победница 

овогодишњег такмичења била 

је Мануела Нела Митић која је показала завидне уметничке  способности  
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али и умела да погоди жицу публици, сплетом родољубивих песама из 

покосовског циклуса. Онима који прате ово музичко такмичење од прве 

сезоне, није промакло да је Нела и раније учествовала и изгубила у 

сумњивом фото финишу, па је тако одлука овогодишњег жирија још 

више одушевила публику. Звезде Чорте су још једном потврдиле да су 

расадник талента који можда није кадар да досегне велике планинске 

врхове али се зато може винути у естрадно небо Србије. 

У чортановачкој шуми ноћ траје дуго а дан је прекратак да би се све 

стигло и зато сан није део програма Дунавских чаролија. 

Суботњи програм почиње 

већ у 10 часова, првим 

утакмицама турнира у 

одбојци на песку Турнир је 

дело младих 

чортановчана који су 

пристали да га организују 

у оквиру Чаролија и на тај 

начин су учинили услугу 

свима. Сарадња између 

планинарског клуба „Железничар-Инђија“ и мештана Чортановаца, овде 

је дала најбоље резултате јер је турнир био одлично посећен и што се 

тиче екипа и што се тиче гледалаца. 16 екипа у борби за титулу првака 

Чаролија, борило се од раног јутра до касног после поднева по врелом 

августовском сунцу, расхлађујући се између напорних мечева у 

освежавајуће мутном Дунаву који је незаинтересовано протицао поред 

њих. 

У међувремену, непун километар даље, испред планинарског дома 

Козарица, одвијао се остатак програма Дунавских чаролија. 

Исто кад и одбојка, почело је и планинско трчање које је окупило 30-ак 

тркача међу којима је било и ветерана овог спорта и младих нада којима 

је ово можда била и прва трка. Изузетно напорних али и прелепих три 

километара стазе представљали су прави изазов за све учеснике али и 

поставили питање нама као организаторима; Да ли ова трка због своје 

атрактивности заслужује више пажње? Крајње је време да се посвети 

додатна  пажња промоцији планинског трчања на Дунавским чаролијама. 
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То ћемо постићи већ следеће 

године уласком у лигу планинског 

трчања планинарског савеза 

Србије. На тај начин добијамо већи 

број такмичара па ће, поред 

родитеља који трчкарају са својом 

децом, стазом пројурити и 

озбиљнији спортисти са којима би 

трка добила на значају и 

неопходној афирмацији. Програм 

Дунавских чаролија има за циљ да 

анимира сваког госта али 

чињеница је да су неки делови програма фаворизовани у односу на оне 

друге. Планинско трчање је једна од наших најатрактивнијих дисциплина 

која је раније окупљала завидан број такмичара а у последњих неколико 

година углавном локалне тркаче. Тај тренд се мора променити јер стаза 

коју нудимо заслужује много веће интересовање. 

Да ли сам већ поменуо да је намера Чаролија 

да анимира све госте? Е, ово је кутак за 

старомодне „олд скул“ планинаре који без 

десетак препешачених километара не могу 

замислити планинарску акцију. Чортановачка 

трансверзала задовољава потребе просечног 

српског планинара, нудећи лепу шуму, неколико 

извора, пар историјских локалитета и 

квалитетан ручак који ће замирисати управо у 

тренутку када се са туре вратите на Козарицу. У 

неколико засебних похода, што организовано са 

нашим водичима, што самостално, уз претходно 

чекирање на дому, трансверзалом је у суботу и недељу прошло стотинак 

пешака, што је податак који се не може оспорити али се не може ни 

доказати јер се радило о више група у којима је било мало оних који 

имају афинитета према фотографисању. Овога пута ће те ми морати 

веровати на реч а за следећи пут обећавам бољу покривеност фото 

апаратима у свим сегментима Дунавских чаролија. 
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Субота и недеља су 

такође били резервисани 

и за такозвано чамџијање 

Дунавом, што није ништа 

друго до пријатна 

једночасовна вожња до 

најатрактивнијих локација 

овог дела Дунава. 

Поласци са такси станице 

на плажи били су организовани по потреби, кад се скупи довољно 

путника, тад капетан Ивана пали свој чамац и креће на пут. Бурма, 

Фердин залив, пешчани спруд и острво Африка (локални назив) били су 

више него довољни разлози да се сви путници врате срећни и 

задовољни са овог крстарења. Коме је била мало једна вожња, могао је 

убацити жетон за нову туру. Коме је и то било мало, могао је провести 

пар сати на пешчаном спруду да ужива у невероватној лепоти овог 

природног феномена који изрони из воде баш у време одржавања 

Дунавских чаролија, што недвосмислено потврђује да је и Мајка природа 

умешана у организацију овог величанственог хепенинга. 

А кад смо већ код пешчаног спруда, ред је да представим и једну од 

најатрактивнијих дисциплина овдашње манифестације. 

 

 

 

 

 

 

 

Пошто је пешчани спруд ове године изашао на само 20-ак метара од 

острва Африка и пошто је дубина од пар метара између њих сасвим 

одговарала безбедносној ситуацији, створили су се савршени услови за 

почетак такмичења у скоковима у воду слободним стилом. Скакало се са 

дрвета које је вирило из воде и у свом најистуренијем делу достизало 

висину од око 2 метра, што је било сасвим довољно да свако покаже 

своје умеће.  15 такмичара је одушевило  публику пружајући им изузетан 
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визуелни спектакл али их oстављајући у дилеми ко је од такмичара био 

најбољи. Управо због те дилеме избор за најбољег скакача препуштен је 

стручњацима из такмичарске комисије, која он лајн обавља своју 

дужност и у тренутку док пишем ове редове, још се не зна ко је 

победник. Упркос својој атрактивности која се огледа и у самој 

дисциплини и у локацији на којој се све дешава, скокови у воду слобоним 

стилом нису привукли велики број гледалаца јер се у то време у 

Чортановцима већ дешавало неколико такмичења у оквиру Чаролија. 

Камера је овога пута била на правом месту и у правом тренутку па су 

најбољи скакачи овековечени и сигурно ће наћи своје место у 

промотивном филму са Дунавских чаролија. 

У сам смирај дана, одржано је и 

такмичење у оријентацином кросу. Већ 

годинама у назад у томе нам помаже 

легенда овог спорта господин Фруља 

који не само да припрема стазу него и 

привуче солидан број такмичара. Њих 

20-ак се опробало у овој дисциплини на 

терену кроз чортановачку шуму који, по 

мишљењу горе поменутог стручњака, 

јесу идеални управо за овај спорт. 

Оријентациони крос у разним облицима 

има дубоке корене у организацији 

Дунавских чаролија. Дисциплина се мењала (планинарска оријентација, 

ноћни и крос оријентиринг) али проблем је остао исти – мали број 

заинтересованих такмичара. Свесни тога, већ смо предузели кораке за 

следећу годину и добили организацију једног кола планинарске 

оријентације у оквиру лиге планинарског савеза Србије и тиме, надам се, 

већ сада обезбедили знатно већи прилив такмичара. 

Богат суботњи програм завршен је одличном свирком испред 

планинарског дома Козарица. Те вечери је наступила тренутно највећа 

инђијска пор рок атракција, група Џајв који су знали да подигну 

атмосферу и гостима омогуће одлича провод. Сплетом домаћих и 

страних музичких мега хитова, четворка је подигла све на ноге, храбро 

издржавши  бис после  којег су се,  онако исцрпљени,  једва догегали  до 
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казана са богатим остацима ручка 

и добили заслужену вечеру. 

Суботња свирка у оквиру 

Дунавских чаролија је нешто што 

већ одавно подразумева у 

Чортановцима, Прошле године смо 

направили пропуст у избору бенда 

али ове године смо се на прави 

начин извинули највернијим 

учесницима Чаролија који су дошли у великом броју, опраштајући нам на 

тај начин прошлогодишње звучне непријатности. 

Свануо је 27 августовски дан. Последњи дан XVIII Дунавских чаролија. 

Ноћ је била јако напорна а неки чланови О.О.-а још неискусни у 

организацији оваквог догађаја. Недељно јутро смо дочекали 

десетковани, ослабљени за оне који су нас разочарали и оне који нису 

могли издржати јак темпо претходних дана. И на све то, недеља је дан у 

којем су нас чекали највећи организациони изазови. 

Са малим закашњењем, прво је кренула Каприоло крос кантри трка у 

којој је учествовало 25 бициклиста. Стаза идентична оној којом су трчали 

најспремнији трекингаши, дуга је 41 километар и комбинује асфалт, 

пољске путеве и шумске стазе; брзе деонице технички мање захтевне и 

стрмоглаве  спустеве који су изискивали  значајно возачко искуство;  јаке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                страна 1008 

узбрдице за спремне 

возаче и још јаче 

узбрдице за протезање 

уморних ногу. Није да се 

хвалим, јер ја сам је 

трасирао, али стаза је 

стварно добра. То 

потврђују и шкрти 

коментари учесника. Да 

нешто није ваљало сви 

би у глас то потврђивали. Али, када треба похвалити нечији труд, ту 

настаје тајац. Бициклисти су имали прилику да отворе нову стазу 

Дунавских чаролија која ће, уз мале корекције, од сада бити у сталној 

понуди углавном трекерима и бициклистима. Иако мањи од очекиваног, 

одзив је био солидан. Неки су разочарали, неки су били спречени али 

било је и оних који су пријатно изненадили. То потврђује и победничко 

постоље на које су се попели апсолутни аутсајдери, остављајући срце 

на терену а фаворите са поломљеним машиницама и мањком снаге иза 

себе: 

1. Никола Шукунда, Инђија 

2. Марко Батинић, Шимановци 

3. Горан Димић, Сремски Карловци 

15 минута после бициклиста, истом стазом је кренуло и 134 тркача, 

шетача, рекреативаца. сви заједно под заставом 7. кола војвођанске 

трекинг лиге. Такмичарима су понуђене три стазе; 17, 24 и 41 километар 

са 9 редовних и две тајне контролне тачке које су имале за циљ да 

спрече евентуална скраћења. На свим редовним контролама је било 

воде, воћа и кондиторских производа а они сналажљивији су на самој 

стази могли да се окрепе у многобројним виноградима и воћњацима 

поред којих је стаза пролазила. На контролној тачки Банстол, на којој су 

се поново спојиле средња и велика стаза, постављен је пункт Црвеног 

крста, што је новина у организацији трекинг лиге. Сви који су стигли до 

циља добијали су беџ, што је стандард на свим колима, и финишерску 

медаљу, што је додатни трошак на који се за сада одлучују само 

суботичани и ми из Инђије.  Победници на средњој и великој  стази у обе 
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категорије добили су и 

практичне награде од нашег 

спонзора фирме Каприоло. 

Стаза је била добро 

припремљена, покошена, 

очишћена, и богато 

украшена црвено-белим 

тракама. Џпс трек је свима 

био доступан на фејсбук 

страници војвођанске 

трекинг лиге, штампани опис стазе се добијао уз карту а карта је била 

одлично урађена и одштампана на врхунској штампи и квалитетном 

тврдом папиру. Хоћу да кажем да смо учинили све што је било у нашој 

моћи да би свим учесницима обезбедили што боље услове током 

такмичења. А сада да медаљу окренемо на другу страну. Црвено-бела 

трака као маркација видиљива је и на већим удаљеностима али је 

апсоултно непоуздана у урбаним срединама. Недеља ујутру пред трку, 

пробудио сам се у четири ујутру, после пар сати спавања и кренуо да 

маркирам преосталих десетак километара стазе. Једна од немаркираних 

деоница је она од извора Четири лава у 

цетру Сремских Карловаца па горе кроз 

насеље Черат. Тај део маркирам последњи 

око 8 ујутру и брзо се бициклом враћам 

назад у Чортановце, због чега 

бициклистичка трка касни 15 минута а 

трекингашима остаје још толико времена да 

се слегне прашина од точкова пре него што 

и они стартују. Знајући да у насељеним 

деловима оваква врста маркације не 

опстаје дуго, мислио сам да ће ипак 

потрајати бар толико да ће је затећи сви 

који су кренули на велику стазу. То је неких 

три сата укупно. Нисам био у праву и то је 

све што бих могао рећи на ову тему. Нема сумње да ћемо следеће 

године  траку заменити  неком  поузданијом  маркацијом која,  и ако буде 
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боцкала очи несавесним појединцима, 

бар неће моћи тако лако да се скида.  

Јер, ПК „Железничар-Инђија“ и 

појединци који стоје иза Дунавских 

чаролија, не смеју више дозволити да 

њихов труд који се граничи са 

херојским делом падне у воду због 

тамо неких ликова који не разумеју ни 

зашто неко трчи ни зашто би то њима 

смета. Тамо где смо стали ове, настављамо следеће године и надамо се 

подршци свих добронамерних трекингаша којих је, када се на крају 

подвуче црта, ипак много више од оних који хејтују из прикрајка. На крају 

овог сегмента Дунавских чаролија, честитке свим победницима уз жељу 

да 25 августа 2018 године одбране своје титуле у још већој конкуренцији 

заједничког кола ВТЛ-а и ТЛС-а. 

Мала стаза: 

1. Јовица Цуцић, Нови Сад            1. Агнеш Гириц Цветковић, Инђија 

2. Милан Бабић, Сокобања           2. Драгослава Петровић, Нови Сад 

3. Никола Миленковић, Ковачица        3. Милојка Поноћко, Зрењанин  

Средња стаза: 

1. Никола Илић, Београд                          1. Марија Нешић, Крагујевац 

2. Дејан Николић, Нови Сад                2. Андријана Милетић, Кладово 

3. Душан Стојков, Ковачица                    3. Биљана Чонкић, Нови Сад 

Велика стаза: 

1. Александар Вукмировић, Нови Сад      1. Биљана Бурсаћ, Београд 

2. Бојан Ђачић, Београд                      2. Сузана Праштало, Нови Сад 

3. Александар Петровић, Београд           3. Тамара Пријић, Нови Сад 
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Да резимирамо, имали смо шест такмичарских 

дисциплина, рекреативни програм у виду 

чамџијања Дунавом и чортановачке трансверзале, 

музички програм Звезде Чорте и рок концерт, 

такмичење у спремању рибље чорбе, ЧортаФест 

и изложбу планинарске фотографије. Кад 

подвучемо црту, то му дође четири дана страва 

забаве и неких 6 стотина задовољних корисника 

(изузев оних који нам нису опростили црвено-белу 

траку на стазама трекинг лиге) 

Добронамерни људи нам саветују да смањимо 

програм. Кажу има га превише, не зна човек на 

коју страну да се окрене а не знамо ни ми из 

организације где ћемо пре. Има нас премало за толико посла, гинемо 

узалудно. У праву су, наравно. 

Али (нисте ваљда сумњали да га неће бити) упркос свему постоји та 

нека жеља да гурамо даље. Не да смањујемо програм већ да га додатно 

обогаћујемо. Уверен сам да смо из године у годину све бољи домаћини, 

да нас има све више којима је стало да Дунавске чаролије опстану и да 

се даље развијају. Ово је догађај који је давно изашао из оквира једног 

малог планинарског клуба, ово је манифестација која живи током целе 

године а експлодира крајем августа месеца. О њој се прича стално, било 

да препричавамо анегдоте из претходне године, било да разматрамо 

идеје за следећу сезону. Дунавским чаролијама смо везани између себе 

и Дунавским чаролијама су привучени други људи који схватају нашу 

идеју и желе да буду део ње. 

Захваљујући Дунавским чаролијама Чортановци су почели да живе, 

Козарица је почела да дише и шума је веселија. Зато, хвала свима који 

су нам ове године помогли и на које већ сада можемо рачунати за 

следећу годину. Дунавске чаролије настављају свој пут веће, 

садржајније и привлачније него икад. Ми то можемо постићи упркос 

мишљењу да смо узели превелики залогај. Ако до сада нисте веровали у 

наш рад, можда је време да нам сада поверујете. Пунолетни смо, ваљда 

знамо шта радимо 

Владимир Банић 
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EKSPEDICIJA ALPI 2017 
 

18 planinara sa Balkana, tri 

planine, tri drţave, tri vrha 

preko 3.500 metara, tri 

nacionalna parka, 48 sati 

provedenih na stazi za 10 

dana i šest hiljada metara 

uspona. To je ekspedicija 

„Alpi 2017“ u brojkama.  

U Beogradu vreo julski dan. 

Temperatura preko 35 

stepeni. Vršim poslednju 

proveru opreme i jurim po 

gradu da dokupim još par sitnica. Najdraţi mi ţele srećan put, savetuju da 

budem oprezan i upućuju reĉi podrške koje mi mnogo znaĉe. Polazak 

ekspedicije je bio u 18h sa parkinga u Skerlićevoj, kod Hrama Svetog Save. 

Tu su već Milanka, predsednica PK „Balkan“, Mihajlo, pomoćni vodiĉ, 

nekoliko planinara koji pristiţu i sa kojima se upoznajem, i moji prijatelji koji 

su došli da me isprate. Dolazi bus i pakujemo opremu. Pozdravljamo se, 

fotkamo se, krećemo. U busu su pored Mihajla, od ĉlanova ekspedicije još 

Georgi i Angel iz Makedonije, Irina iz Niša, Aca „Putin“ iz Brusa, Ljuba iz 

Smedereva i Dejan iz Uţica. Milanka nas ispraća, vozi se sa nama do Sava 

centra i obraća nam se u busu u ime organizatora. Posebno naglašava da ni 

jednu planinu ne smemo podceniti. Upijam njene reĉi, i zamišljam opasne 

deonice na stazi koje nas mogu ĉekati. Sledeća destinacija je Novi Sad. 

Dosta ĉlanova ekspedicije ţivi u Novom Sadu, ukljuĉujući i glavnog vodiĉa 

Branka.  

Stiţemo na ţelezniĉku stanicu. Tu je masa ljudi. Mnogo naših prijatelja i 

najbliţih  došlo je da nas  isprati.  Došla  je i  moja  mama.  Pozdravljamo  se. 

Grlimo se. Svi nam ţele puno sreće i uspeha na turi. U bus se ukrcavaju 

Branko, Damjan, Dejan, Dragan, Saša, braća Bobić, Vlada i Nikola, i 

Branislav, moj stari prijatelj i predsednik našeg društva PSD „Straţilovo“ iz 

Sremskih Karlovaca. Nastavljamo put „preko Venca sve do Rume, ostavljamo 

tragove od spaljene gume“ i kupimo Stiva i Rasima iz Bosne i Hercegovine. 
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Sada smo kompletni. Ima nas 18 ĉlanova ekspedicije. Tim je odliĉan. Spoj 

iskustva i mladosti. Sledeća pauza je pre granice sa Hrvatskom. 

Zaustavljamo se na 

benzinskoj pumpi kod 

prihvatnog centra za 

migrante. Mnogi od njih 

igraju kriket. Moj bivši 

kolega Steva tu radi i ja 

shvatam da je upravo 

njegova smena. Javljam 

mu se telefonom. Steva 

dolazi do pumpe i ĉasti 

nas pivom. Objašnjava 

nam trenutno stanje na 

terenu i upozorava nas da pazimo na bus da nam se neki klinci sluĉajno ne 

ušunjaju u gepek. U šali kaţe da ukoliko ţelimo da prokrijumĉarimo par njih 

preko granice, mogli bi smo da zaradimo oko dve do tri hiljade evra po 

migrantu, što nije loše za nas koji nemamo sponzore. Pozdravljamo se sa 

mojim kolegom i nastavljamo naš put. Celu noć vozimo se kroz Hrvatsku i 

Sloveniju i ujutro stiţemo u Austriju. Doĉekalo nas je lepo i sunĉano vreme. U 

ranim prepodnevnim satima stiţemo u Istoĉni Tirol, u Lienz, ţivopisan gradić 

okruţen prelepim, pašnjacima, šumama i alpskim vrhovima, dolomitima i 

gleĉerima. U ovom regionu pored Grosgloknera i Grosvenedigera koji je bio 

naš prvi cilj za aklimatizaciju, nalazi se na stotine drugih atraktivnih terena za 

sve vidove sportova u planini. Hajking, biciklizam, trail running, alpinizam, 

sportsko penjanje itd. Pravi planinarski raj.  Domova ima mnogo i sve staze 

su izuzetno dobro markirane i povezane, tako da posetioci mogu vrlo 

jednostavno da kombinuju aktivnosti u skladu sa svojim ţeljama. Naravno, 

sve je ĉisto, sela su uredna i lepa, reke su bele od kreĉnjaka, a vazuh prosto 

miriše. Deo podruĉja obuhvata nacionalni park Hohe Tauern, sa bogatom 

florom i faunom. Pravo je uţivanje posmatrati mrmote koji trĉkaraju kraj staze, 

ili hodati kroz svetlu šumu ariša. Zaustavljamo se kod šoping mola da 

dokupimo namirnice. Nas nekoliko je zakasnilo par minuta. Bivamo 

opomenuti od strane vodiĉa i upozoreni da se takve stvari ne smeju dešavati. 

Posle shvatamo njegove reĉi.  
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Prva aklimatizacija 

Dalje se vozimo ka našoj polaznoj taĉki Hinterbitchl, 1471 mnv. Stiţemo na 

odredište, prepakujemo se. Dobijamo savet da izbacimo iz ranca višak 

zimske opreme, da nosimo minimalno, tj samo neophodne stvari za dva dana 

i da ĉuvamo snagu jer nam 

je ovo prvi uspon. Plan je 

da prvi dan doĊemo do 

doma Defreggerhaus 2962 

m. Znaĉi, hiljadu i petsto 

metara uspona. Prilikom 

pakovanja, pored nas 

prolazi stariji par iz Austrije i 

gospoĊa se zaĉudi 

veliĉinom naše grupe i 

zapita se odakle smo. 

Govorim joj da smo iz Srbije, a ona nastavlja da hoda negledajući ispred 

sebe. Ja viĉem da stane, ali ona nastavlja. Udara ĉelom u otvorena vrata od 

gepeka autobusa, ja pritrĉavam do nje, ali gospoĊa pada. Hvatam je rukama i 

pridrţavam da ne padne na asfalt. Ţena se onesvestila. Pokušavamo da je 

povratimo, spuštamo je na zemlju i ja donosim flašu sa vodom. Ona dolazi 

sebi, ali je kvasimo sa vodom i dalje. Brzo se oporavlja, i njih dvoje odlaze u 

transu. Kakav poĉetak. 

Konaĉno završavamo pakovanje, fotkamo se i krećemo na uspon. Nekoliko 

ĉlanova je odluĉilo da do pola puta ide taksijem, kako se prvi dan ne bi 

forsirali. Uspon mi je bio teţak u poĉetku, ali kako je vreme prolazilo, bilo mi 

je sve bolje. Prvo kroz šumu, pa makadamski put. Priroda je prelepa oko nas. 

Sve je zeleno. Pratimo tok reke uzvodno i sve vreme ĉujemo njen huk. S 

vremena na vreme pojavljuju se mali vodopadi sa obliţnjih stena koji su 

fenomenalni za osveţenje prilikom hodanja, gde pravimo male pauze. Nakon 

par sati dolazimo do mesta sa koga vidimo bele vrhove planine pod snegom i 

gleĉerima. Fantastiĉan prizor. Sporije se krećem, imam blage bolove u 

stomaku ali oni prolaze. Nastavljamo dalje i dolazim do doma Johannishutte 

2121 m. Većina je stigla pre mene. Ne verujem šta vidim. Svi se razgolitili i 

sunĉaju se na leţaljkama ispred doma, kao da su na plaţi. Kakva samo 

uţivancija.  Tu  pravimo  veću  pauzu,  grupišemo  se  svi  i  nastavljamo  dalji  
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uspon. Tu staza postaje strmija i stenovitija. Tempo je spor i ujednaĉen. 

Pauze se prave na sat vremena odnosno na nekih 250 metara uspona. 

Stiţemo do našeg današnjeg odredišta. Pored nas u domu su planinari iz 

drugih zemalja. Nekoliko grupa je tu već par dana jer vreme nije dozvoljalo 

izlazak na vrh. Dom je na odliĉnoj poziciji, na skoro tri hiljade metara. Pogled 

je oĉaravajuĉi. Sama donja granica gleĉera, a u daljini na stotine vrhova. U 

domu moţe da se naruĉi i 

hrana i piće. Pivo košta 3,5 

evra, a flaša vode od 1,5l 

je oko 3 evra ĉini mi se. 

Postoji mogućnost 

satelitskog interneta za 4 

evra za 30 minuta, ali 

signala za telefon nema. 

Usluga je ljubazna i dom je 

lep. Naša spavaonica je 

bila velika ali veoma 

uredna i ĉista. Kuvamo tehniĉku gleĉersku vodu i pripremamo obrok na 

primusima u zavetrini pored doma. Poneo sam beli luk i djumbir u prahu, za 

što bolju aklimatizaciju. Uveĉe je bio zakazan sastanak. Svi smo dobro, osim 

Stiva koji ima jake bolove u kolenu i koji se dosta sporije kretao na stazi. Na 

sastanku smo dobili detaljne instrukcije i odredili trojne naveze. U navezi smo 

bili Vlada Bobić, Branislav i ja. Posle sastanka smo uz piće i ćaskanje spojili 

prusike ribarskim ĉvorom, kako ne bismo nosili tešku uţad na stazu. Sutra 

ujutro Stiva popuštaju bolovi i svi se osećamo dobro. U 6h krećemo na stazu. 

Vedro je. Prvi deo staze je po stenama, a pred izlazak na sneg i led, 

stavljamo pojase i dereze i formiramo naveze. Teren na gleĉeru nije strm tako 

da koristimo štapove. Za cepinom nije bilo potrebe. Kako je sneg padao dosta 

u prethodnom periodu, nije bilo vidljivih pukotina u okolini staze što nam je 

veoma olakšalo kretanje. Polako se pribliţavamo finalnom usponu na greben 

Grosvenedigera. Vidimo nekoliko drugih grupa koje su ispred nas ili dolaze iz 

drugih pravaca. Izlazimo na greben i polako grebenom na sam vrh. Vreme 

sunĉano i bez vetra. Srećni smo. Popeli smo se na Grossvenediger 3666 m. 

Ĉestitamo jedni drugima i naravno širimo nacionalne i klupske zastave za 

fotografisanje.  Tu je  i  zastava  novosadskih  alpinista.  Nakon  kraće  pauze 
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spuštamo se istom stazom polako i oprezno. Prelazak preko gleĉera pa 

skidanje dereza i razvezivanje. Sad se lakše diše. Dolazimo opet do doma u 

kome smo ostavili vreće za spavanje i višak stvari za finalni uspon. 

Prepakujemo se i nastavljamo da se spuštamo prema Hinterbitchl. Duţ staze 

u intervalima pada slaba kiša. Taman obuĉeš jaknu, a ona prestane i grane 

sunce, i tako nekoliko puta. Marfijev zakon u praksi. Opet pravimo pauzu u 

sjajnom Johannishutte, sunĉamo se, pijemo pivo i jedemo kolaĉe. Ĉastimo se 

za današnji uspeh. Dalje se makadamom spuštamo do busa. Prvi 

aklimatizacioni uspon 

uspešno izveden. Svi 

ĉlanovi ekspedicije bez 

problema popeli vrh i spustili 

se dole. Smeštamo se u 

hotelu u obliţnjem seocetu. 

Nas nekoliko je prošetalo. 

Tu se nalazi centar 

Nacionalnog parka. 

Pronalazimo u blizini i 

lokalni pab sa veoma 

ljubaznim domaćinom. Imamo saunu u sobama. Odliĉno za oporavak. Branko 

nam napominje da obavezno koristimo saunu jer će nam jako znaĉiti za 

kasnije, što i ĉinimo pred spavanje u kombinaciji sa intervalima tuširanja. 

Druţimo se i odmaramo za nastavak ekspedicije. 

Ujutro nastavljamo busom ka Torinu. Pravimo pauzu na istom šoping molu u 

Liencu. Tu smo imali mogućnost za kupovinu opreme po povoljnim cenama. 

Zatim prolazimo kroz predivne predele austrijskog Tirola i ulazimo u Italiju. 

Juţni Tirol. Zadivljeni smo pejzaţima alpskih vinograda i dolomita u daljini. 

Ukljuĉujemo se na autoput, prolazimo Milano i stiţemo do Torina. U Torinu 

smo bili smešteni u jednom finom hotelu u predgraĊu. Veĉe smo iskoristili za 

obilazak grada. To je bilo odliĉno iskustvo. PredgraĊe Torina, preplavljeno je 

migrantima iz Afrike kao i cela severna Italija. Grad ima prelepu arhitekturu i 

trgove. Pešaĉili smo dosta, videli reku Po, gde smo sedeli i uţivali na keju. 

Povratak je bio uzbudljiv. Kroz uliĉice smo se provukli do metro stanice i 

upoznali dušu grada i kupili pice u jednoj tradicionalnoj piceriji. Uhvatili metro i 

uspeli da stignemo na poslednji bus po planu nazad u hotel. 
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Putovanje nastavljamo ka Aosti i Gran Paradizu, najvišem vrhu i Italije i našoj 

drugoj aklimatizaciji.  

Druga aklimatizacija 

U busu se opuštamo, putovanje je prijatno. Poneo sam jednu knjigu za 

opuštanje. Ĉitam Moja pravila igre od PjerluiĊija Koline kako bih se motivisao 

dodatno. Prija mi lako štivo i inspirišu me veliki ljudi i profesionalci. Odliĉna 

knjiga. Stiţemo do Ponta, gde je prvobitno trebalo da kampujemo. Tu se 

nalazi ulaz u nacionalni park Gran Paradiso. Priroda je prelepa ovde. Ponto je 

smešten u dolini okruţenoj vrhovima i stenama sa kojih se slivaju brojni 

vodopadi. Šume i pašnjaci su jarko zeleni. Sve je puno vode. Pravi alpski raj. 

Za faunu su karakterištiĉni 

Ibeksi, specifiĉna vrsta 

divokoza. Zbog najave 

lošeg vremena plan je 

promenjen. Spremni na 

kišu, pakujemo se i 

krećemo ka domu Vitorio 

Emanuele II 2732 m. Kiša 

poĉinje na samom startu i 

pojaĉava se. Uspon nije 

jako zahtevan i dugaĉak 

ali je sada hladno i 

priliĉno smo mokri. Staza je serpentinska i nije preterano strma. Na nekim 

delovima je poploĉana kamenim stepeništem, kaţu nekadašnji Rimski put. 

Deki iz Uţica nam daje bombone na pauzi i nešto će u fazonu; „Ej moj 

Jakovljev,  druže moj napaćeni, šta nam je ovo trebalo?! Umesto da sam 

sada na plaži u Grčkoj, ja blatnjav, smrazavam se i kisnem ovde po ovim 

gudurama“. Dekija sam upoznao na Hajli u januru 2016. Odliĉan je planinar i 

još bolji ĉovek. Pokušao je da me isprovocira i da proveri da li mi je teško. Po 

mojoj reakciji znao je da kapiram da ne kuka, i da znam da jako uţiva u ovim 

trenucima kao što sam i ja uţivao. Znao sam da je dom blizu, da ćemo se 

brzo ugrejati i osušiti, veĉerati i poĉastiti se pićem za okrepu. Tako je i bilo. 

Kada smo stigli do doma, prvo smo mokre stvari skinuli i okaĉili u sušionici. U  

domu je vladala neviĊena guţva. Tu su skoro svi koji tih dana planiraju uspon 

na Monblan. Opet, zbog lošeg vremena, mnogo grupa je ostalo dva ili tri dana  
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u domu ĉekajući šansu za Summiting. Dodatno, kako je na podruĉju 

Šamonija (Chamonix Mont Blanc) bilo loše vreme, a ovde za sutradan 

najavljeno lepo vreme, nekoliko grupa se preselilo na Gran Paradizo. Izgleda 

da smo mi donosili lepo vreme gde god se pojavimo. Smestili smo se u 

potkrovlju. Treći plus nivo. Spavaonica ispod metalnog krova koja ima u 

najvišem delu metar i ţilet. Uvlaĉili smo se nekako u krevete. Iznad mog 

kreveta, ĉini mi se broj 215 je prokisnulo pa sam se prebacio na drugi krevet 

koji je bio suv. Inaĉe, dom je odliĉan. Ima prelepu terasu, dve velike sale, i 

ogroman kapacitet. Ostale sobe su znatno bolje i komfornije. Toaleti su ĉisti. 

Svi su imali rezervisane stolove i uplaćenu komplet veĉeru osim nas 

Balkanaca. Naš BDP nam to ne dozvoljava. Budţetske restrikcije. Mi smo jeli 

uglavnom iz ranca, a mogli smo sebi da priuštimo dodatno supu i pivo, ili kafu 

i ĉaj. Tokom boravka tamo 

imali smo prilike da se 

upoznamo i priĉamo sa 

planinarima iz Austrije, 

Francuske i drugih zemalja, 

te skijašima iz Škotske i 

razmenimo iskustva i 

utiske. Ujutro smo svi na 

vreme bili ispred doma 

potpuno spremni pod 

punom opremom. Šlemovi, 

pojasevi i ranĉevi kompletirani. Još uvek je veoma mraĉno. Svitanje nas 

oĉekuje na samom poĉetku staze kroz velike kamene blokove. Priliĉno je 

teško hodati po njima. Dolazimo do snega ali još ne stavljamo dereze. 

Prolazimo zaniljive delove po stenama sa malim kaskadama i slapovima 

potoka koji je nastao topljenjem snega. Izlazimo na gleĉer i navezujemo se i 

stavljamo dereze. Uspon je teţak i konstantan. Svaki korak je naporan. 

Prelazimo visinu od 3.500 mnv i oseća se veći napor u mišićima prilikom 

svakog koraka. I dalje se krećeo našim tempom. Polako ali sigurno. Obilazi 

nas nekoliko grupa koje su krenuli posle nas. Odliĉno penju i svi imaju 

identiĉnu opremu. Uglavnom mali timovi od tri ĉetiri ĉlana. Shvatamo da je 

ovo njima domaći teren. Neuporedivo su brţi od nas što je potpuno logiĉno. U 

finalni  uspon  ulazimo sa cepinima,  mimolizaimo  se  sa   navezama koje  se 
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spuštaju sa vrha i kojima ĉestitamo na uspehu dok nas oni bodre za dalje. 

Gran Paradizo je specifiĉan. Pravo visokogorstvo sa elementima alpinizma. 

Nakon dugog uspona preko gleĉera izlazi se na stenoviti deo. Sam vrh je 

jedna stena u obliku kocke visine desetak metara. Obiĉno se pristupa 

obilaţenjem, traverzom na kojoj ima klinova za osiguranje, ali smo mi nekako 

prošli drugom stazom sa prednje strane stene u odnosu na pristup i našli se 

tik ispod samog vrha. Dvojica su abzajlovala. Jedan od njih je bio Slovenac. 

Rekao je samo „Bilo kuda, Srbi svuda!“ Mihajlo se prvi popeo na vrh i 

osiguravao ostale. Penjeno se gore, na tu stenovitu kocku, jedan po jedan. 

Najteţi je prvi korak, ali pomoću fiksnog uţeta sa omĉom, bez većih problema 

uspevamo. Vreme je bilo odliĉno. Na vrhu smo. Kako izlazimo gore jedan po 

jedan, tako je sve veći adrenalin na vrhu. Svi su nasmejani. Guramo se jer je 

gore mali prostor. Vreme je sunĉano, prohladno sa slabim vetrom. Vidljivost 

je velika tako da moţemo da uţivamo u pogledu. Nakon kratkog zadrţavanja 

i fotkanja, abzajlujemo 

jedan po jedan dole. 

Nije mi baš bilo 

prijatno gore na steni. 

Mnogo nas, a mali 

prostor. Spuštamo se 

bez problema preko 

gleĉera. Stalno na 

pauzama 

kombinujemo mesta u 

navezama, kako 

bismo jaĉali timski 

duh. Razvezujemo se na pauzi za uţinu. Neki skidaju dereze, meĊutim sada 

kreće avantura. Otpenjavamo niz slapove i preskaĉemo sa snega na stenu i 

obrnuto. Neki su i propadali sa sve sneţnim santama u potok. Sva sreća pa 

nije bilo posledica. Silazimo u bezbednu zonu. Pravimo još jednu pauzu. 

Vraćamo se do doma i koristimo popodne i veĉe za odmaranje, razgovor i 

druţenje. Kiša je padala s vremena na vreme tokom cele noći. To drugo 

noćenje u domu Vitorio Emanuele je jako doprinelo našoj dobroj 

aklimatizaciji, što se kasnije pokazalo. Aklimatizacija je time završena i pred 

nama je bio finalni deo ekspedicije.  
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Finale 

Osvanulo je sunĉano jutro. Spuštamo se do Ponta i nastavljamo naš put 

busom ka Aosti, a zatim kroz tunel Monblan do Šamonija u Francuskoj. U 

Šamoniju, jednom od najvećih svetskih centara planinarstva imamo dva sata 

za kratak obilazak i kupovinu dodatnih namirnica za ĉetvorodnevnu ili 

petodnevnu turu u sluĉaju korišćenja rezervnog dana. Svi smo bili 

oduševljeni. Iznad grada su se nadvijale ogromne planine ispresecane 

ispucanim gleĉerima. Prizor je bio nestvaran. Gde smo mi to pošli? Adrenalin 

je dodatno skoĉio u momentu. Sad nam je jasno da nema šale. Busom se 

prebacujemo do La Fajea odakle polazi Trammway du Mont Blanc, ţupĉasta 

ţeleznica kojom treba da se prebacimo do Orlovog gnezda, Nid d Aigle 2372 

m. Prepakujemo se i sada je potrebno ubaciti u ranac pored  letnje presvlake, 

hrane i tehniĉke opreme, deo šatora, vreću za spavanje i svu zimsku opremu. 

Slaganje stvari u ranac nam je oduzelo dosta vremena tako da skoro kasnimo 

na tramvaj. Ukrcavamo se i polazimo. Uţivamo u voţnji i pogledu na region 

Šamonija. Polako dobijamo na visini. Prelepe šume su kao stvorene za 

stotine turista i hajkera koje 

vidimo usput. Iznad gornje 

šumske granice otvara nam 

se pogled ka steni Du 

Gouter. Delimiĉno je pod 

snegom. Deluje 

zastrašujuće. Vidimo i dom 

na samoj litici. Pokušavamo 

da  odredimo kuda prolazi 

staza. Iznad i ispod stene 

pruţaju se gleĉeri.  Stiţemo 

do Orlovog gnezda gde poĉinje naš uspon ka domu Tette Rouss 3167 m. 

Treba nam oko 3 do 4 sata hodanja do gore. Vreme je prijatno, bez kiše, 

staza nije strma ali postaje sve hladnije i vetar se pojaĉava. Najveći problem 

nam predstavlja teţina ranca. Danas smo pod maksimalnim opterećenjem. 

Razmišljam o tome i hrabrim se da već sutra nećemo imati šator i vreću na 

leĊima i da će nam biti lakše. U ovom delu srećemo nekoliko divokoza. 

Otvara nam se pogled ka Aiguille du midi, najdominantijem špicastom vrhu u 

podruĉju Šamonija.  Deluje kao iz bajke.  Zanimljivo je da je još  1955. godine 
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izgraĊena ţiĉara koja vodi do vrha i koja je ĉak dve decenije bila najviša 

ţiĉara na svetu. Vrh je visok 3842 m. Nastavljamo uspon, a vetar se pojaĉava 

i dalje. U jednom momentu veliki naleti vetra izbacuju nas iz ravnoteţe. 

Maltene da moramo da zastanemo i ĉekamo da popuste udari pa da 

nastavimo kretanje. Stiţemo do doma. Dom je manjeg kapaciteta, oko 70 

ljudi moţe da spava u sobama. Iz tog razloga smo i nosili šatore. Pored 

doma, u kamenim blokovima pored gleĉera postavljamo šatore. Oko nas je 

već postavljeno dosta šatora. Tu su planinari iz celog sveta. To je pravi mali 

grad od šarenih kućica. Prelepo izgleda. Uţivamo u pogledu. Ambijent je 

fascinantan. U domu pripremamo naše obroke standardno. Topimo sneg i 

kuvamo supu, nudle i pirinaĉ. Sada se osećamo kao pravi planinari. Srećom 

vetar nije bio mnogo jak tokom noći, tako da u šatoru nije bilo problema osim 

u pojedinim momentima kada se potpuno uvijao pod naletima jakog vetra. 

Veliki je izazov spavati u šatoru tako visoko u Alpima. Ujutro ustajemo rano, 

doruĉkujemo i pakujemo se za polazak ka domu Refuge Du Gouter 3817 m. 

Nekoliko grupa je već krenulo gore pre nas. Vidimo u daljini i neke koji se već 

spuštaju dole. Prvi deo uspona je preko gleĉera do podnoţja stene. Sada ide 

jedna od najkritiĉnijih deonica. Treba preći preko popularnog Kuloara smrti, 

kroz koji se svakodnevno 

odronjava mnogo kamenja 

i leda nastalog pucanjem 

stena u njegovom gornjem 

delu. Zaklonjeni od 

kamenja, ovde se 

grupišemo i prolazimo taj 

opasni deo od pedesetak 

metara jedan po jedan. 

Proleće po koji kamen, ali 

je sve i dalje pod 

kontrolom. Prolazi Branko 

prvi, a onda drugi, treći, ĉetvrti itd. Posle devetog ĉlana poĉinje prava lavina 

snega i kamenja sredinom kuloara. Staza je nestala u momentu. Ĉuje se 

velika buka od udaraca kamenja. Nakon minut sve se utišalo. Potoĉića u 

sredini više nije bilo. Sada je taj deo sa izmešanim snegom i kamenjem. 

Srećom  Georgi  je  uspeo  da  preĊe  na  vreme.   Sada  je red  na  Vladu  da 
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nastavi. Nije mu bilo lako. Sporim i opreznim koracima, ispitavajući štapovima 

teren ispred sebe, Vlada uspeva da preĊe Kuloar smrti. Nakon njega i mi 

ostali. Po koji kamen proleti, ali je priliĉno bezbedno sada. Svi prolazimo 

kuloar, i tu poĉinje penjanje po steni osiguranoj sajlama. Mimoilazimo se sa 

penjaĉima iz celog sveta koji se spuštaju. Priĉamo sa nekima od njih. 

Razoĉarani su jer zbog lošeg vremena i jakog vetra niko nije uspeo da se 

popne na vrh. Neki od nas su poĉeli da gube nadu kada su ĉuli da je navodno 

vetar najavljen i za sutra i pomislili da se ni mi nećemo popeti. Nastavljamo 

dalje. Nekako prirodno smo se podelili u grupe i u steni smo izgubili 

komunikaciju. Bolji penjaĉi su bili napred, a sporiji nazad. U svakoj grupi 

iskusni su vodili i sve prolazi u najboljem redu. Svi stiţemo do doma Du 

Gouter 3817 m. Presrećni smo. Umor nas je sve savladao. Osećam blagu 

vrtoglavicu i prijatno ushićenje. Ovo je najveća visina na koju sam se popeo 

do sada. Ĉeka nas još oko hiljadu metara uspona do vrha. Nakon okrepe, 

dolazim sebi. Unosim puno teĉnosti i minerala. Nastavljam sa supama, 

instant pire krompirom i pirinĉem. Topimo sneg sa gleĉera. Sve vreme 

ekspedicije poštovali smo reţim da unosimo tokom celog dana velike koliĉine 

vode. Nismo se razdvajali od flašice. Kombinovali smo. Pored snega i 

gleĉerske vode za kuvanje i piće, u domovima smo kupovali flaširanu vodu. 

Konstatujemo da su svi ĉlanovi dobro i odliĉno aklimatizovani. Niko nema 

simptome visinske bolesti. 

Nema glavobolje niti 

muĉnine. Niko nema 

dijareju. Sve je pod 

kontrolom. Svaki dan sam 

unosio tablete 

magnezijuma, cinka i 

aktivan ugalj. Druţimo se i 

dogovoramo finalni uspon 

na vrh. U domu vlada velika 

tenzija. Opet je guţva kao i 

na domu Vitorio Emanuele II. Mnogi su produţili boravak i ĉekaju prozor 

lepog vremena za Summit Day. Kruţe razne informacije o vremenskoj 

prognozi za sutra. Dom je sagraĊen 2012. godine. Praktiĉno je još nov i na 

raspolaganju  ima hranu  i piće  po jakim  cenama za  naše prilike.  Verovatno 
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najveći arhitektonski izazov na Alpima. Dizajn doma je potpuno futuristiĉki. 

Veoma je udoban, a s druge strane otporan na vetar i hladnoću. Sobe i toaleti 

su ĉisti i kreveti su odliĉni, a temperatura u sali i sobama je priliĉno visoka. 

Jedan od najmodernijih planinarskih domova u ovom delu sveta. Jako teško 

je napraviti rezervaciju za veliku grupu u ovom periodu. U sred sezone. 

Svaka ĉast Branku, Milanki i Mihajlu na snalaţljivosti i upornosti.   

Samit Dej 

Budimo se u 2h ujutro. Polazak je bio planiran za 3h. U domu vlada neviĊena 

guţva. Svi se guraju u redovima za toalet, doruĉak i opremanje. Hodnici i 

stepeništa su prepuni. Nekako uspevamo sve da obavimo za sat vremena. 

Svi smo spremni. Nalazim se ispred doma rasporeĊen u poslednju od tri 

naveze. Sada je taĉno 3:00. Krećemo na uspon. Još uvek je mrak. Izlazimo 

na prvi greben. Na stotine svetiljki vidi se ispred i ispod nas formirajući 

svetlucavu zmiju. Mnogo planinara je na stazi. Verovatno oko 200 nas, a 

moţda i više. Ne moţe se taĉno proceniti. Polako se penjemo. Ćutimo i 

duboko dišemo. Ĉuje se samo zvuk dereza koje škripe na zaleĊenom snegu. 

Temperatura je u blagom minusu, a vetra skoro i da nema. Idealni uslovi na 

terenu. Staza postaje sve strmija i teţa. Pravimo kratke pauze i nastavljamo 

dalje. Pojedine naveze pokušavaju da nas obiĊu pa je veoma nezgodno na 

stazi. Iznerviralo me nepoštovanje i nekultura pojedinaca. Vidljivo je da samo 

ţele da što pre doĊu do vrha ne misleći mnogo o bezbednosti prilikom 

kretanja. Uţad se upliću i to nije dobro. Reagujem grublje i govorim voĊi 

naveze da se pomere i puste 

nas da proĊemo ispred i da 

saĉekaju širu stazu. Nekako 

uspevamo na kraju da se 

izborimo za našu poziciju. Sve 

dublje dišemo, i nastavljamo 

kretanje. Poĉinje da sviće. 

Poĉinjemo da primećujemo 

konture obliţnjih vrhova. Boje 

postaju sve lepše. Ţuta, crvena 

i plava poĉinju da se mešaju u 

svim nijansama. Vidi se senka Monblana u Francuskoj. Prizor za pamćenje. 

Suze samo  što ne poĊu.  Prizor je izazvao  neponovljiv  osećaj koji ću pamtiti  
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celog ţivota. Krećemo se polako po grebenu i verujemo u naš uspeh. Sada 

smo već na visini oko 4300 metara, i još „samo“ 500 visinskih metara uspona 

nas deli od vrha. To je najteţi deo. Izlazimo na Noţeve! Oštri grebeni 

smenjuju se u nizu. Ima ih 5 ili 6, ne mogu taĉno da se setim. Staza je 

ekstremno strma. opasna i uska. Cepini su ovde neophodni. Sada je još veća 

guţva jer se najbrţi već spuštaju sa vrha i mimoilazimo se sa brojnim 

navezama. U daljini vidimo kako jedna trojna naveza proklizava na stazi i kupi 

drugu trojnu navezu pa zajedno još malo proklizavaju po snegu ali uspevaju 

brzo da se zaustave. Sledeća scena. Dvojna naveza skreće sa staze da 

propusti jednu trojnu ispred nas. Izlaze na eksponiranu padinu, i posle par 

sekundi prvi se oklizne, vuĉe drugog i padaju na nas. Jedan drugog deru 

derezama i cepaju opremu. Bacamo se na sneg i bodemo cepine ĉekajući da 

nas pokupe. Ipak se zaustavljaju tik ispred nas. Sve je pod kontrolom. Idemo 

dalje. Izlazimo na poslednji noţ. Sigurnim koracima grabimo ka vrhu. Još 

malo. I dalje se mimoilazimo. Sada smo baš na eksponiranom delu ali postoje 

dva kolotraga što olakšava kretanje. Konaĉno, izlazimo na sam vrh! Popeli 

smo se na vrh Monblana. Svih 18 ĉlanova. Veliki uspeh za sve nas. Presrećni 

smo svi. Ĉestitamo jedni drugima i grlimo se. Stivu je ovo treći pokušaj. Posle 

dva neuspešna, treći je bio srećan. Svima nam je drago zbog njega. Ovih 

dana puni 60 godina i za njega nema lepšeg poklona. U transu se fotkamo, 

snimamo, vadimo zastave, diţemo cepine u vis. Vreme je idealno. Sunĉano i 

sa slabim vetrom. Vidljivost je ogromna. Hiljade vrhova štrĉi iznad oblaka. 

Nestvaran prizor. Emocije 

me nadvladavaju. 

Podrhtavam od ushićenja i 

euforije. Milion misli u 

sekudi teku kroz mozak. 

Nisam svestan šta smo 

uradili. Priĉam nepovezano. 

Mislim na najdraţe, mislim 

na budućnost, mislim kako 

da se spustimo dole. 

Srećan sam što smo ispunili 

cilj i što će svi biti ponosni 

na  nas.  Postajem  svestan  
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da ovo nije kraj. Treba se ţiv i zdrav vratiti kući. Spuštamo se oprezno u 

navezama. Opet smo izvršili rotaciju. To rotiranje se pokazalo baš dobro. U 

poĉetku smo imali dosta problema da se uskladimo u hodanju u navezi, ali 

kako je vreme odmicalo bilo je sve bolje. Pravimo nekoliko pauza. Vidimo i 

ĉujemo helikoptere GSS-a kako vrše evakuaciju nekoliko planinara. Mislim da 

su došli po one što su se isekli derezama prilikom proklizavanja. Nema šale 

na Monblanu. Opasno je u svakom momentu. Prolazimo ispod blokova leda, 

takozvanih ceraka. U svakom momentu mogu da poĉnu da pucaju i da 

pokrenu lavinu iznad nas. Prolazimo oprezno taj deo. Konaĉno se spuštamo 

do doma Du Gouter. Srećni smo. Svi smo dobro. Polovina ĉlanova, fiziĉki 

spremnijih penjaĉa je nastavilo popodne spuštanje do Tette Rouss i spavalo 

u šatorima dok je druga polovina u kojoj sam ja bio ostala još jednu noć u 

Refuge du Gouter. 

Imamo vremena za 

odmor što i koristimo. 

Kartamo se, priĉamo i 

koristimo lepo 

popodne u domu. Prva 

grupa se spustila brzo 

i sunĉaju se ispred 

šatora.  

Povratak u Šamoni 

Sutra ujutro i mi se 

spuštamo, 

otpenjavamo na steni. 

Irina i ja smo u dvojnoj 

navezi. Dolazimo do 

kuloara i razvezujemo se. Bez većih problema ga prelazimo. Nakon nas 

kreće lavina. Samo kamenjenje bez snega. Vidimo Francuze kako su 

sakriveni u steni sa druge strane kuloara. Sve opet staje i bezbedno je. Sada 

znam. Gotovo je. To je to. Na bezbednom smo. Spuštanje do Orlovog gnezda 

je rutina. Tako se i pokazalo. Nakon prepakivanja u domu, opet tovarenja 

šatora na leĊa pod punom opremom se spuštamo dole. Uţivamo u susretima 

sa planinarima i divokozama. Oduševljeni smo alpinistiĉkim sposobnostima 

divokoza. Fotkamo se sa njima za uspomenu. Nisu uopšte plašljive i baš vole 
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da poziraju. Stiţemo do ţeleznice i ukracavamo se. Sada nam je još lepše 

nego kad smo dolazili iako smo mnogo  umorni.  Jedva ĉekamo da se  

spustimo u kamp. Razmišljamo o tuširanju, o ĉistoj garderobi, o pivu, 

ĉokoladi, pici, girosu. Busom se prebacujemo do kampa. Nakon postavljanja 

šatora i sreĊivanja, krećemo za Šamoni. Potpuno rasterećeni, srećni i 

ponosni, zajedno sa još mnogo turista, uţivamo u Šamoniju obilazeći ulice, 

trgove, prodavnice i kafiće. Vraćamo se iz grada poslednjim busom i 

nastavljamo druţenje u kampu.  

Venecija za kraj 

Kako nismo morali da koristimo rezervni dan, pre povratka u Srbiju proveli 

smo jedan dan u Veneciji. To je bila prava nagrada. Smeštamo se u 

bungalove i idemo na bazen. Kupamo se u Ċakuziju i leĉimo ţuljeve i 

relaksiramo telo. Nakon toga obilazimo Veneciju i uţivamo u lepoti grada, 

mostovima, kanalima, brodićima, ljudima, hrani i piću. Vraćamo se iz grada 

standardno za nas poslednjim busom i pravac na spavanje u naše 

bungalove. 

Poslednji dan ekspedicije. Vraćamo se za Srbiju. Pravimo pauze u Italiji i 

Sloveneniji. Sve ide po planu. Prelazimo u Hrvatsku pa nastavljamo za Srbiju. 

Rastajemo se sa Stivom i Rasimom u Rumi i pravimo poslednju zajedniĉku 

fotku sa ekspedicije. Nastavljamo do Novog Sada gde izlazi veliki broj 

planinara. Pozdravljamo se i zahvaljujemo Branku na izuzetnoj organizaciji i 

odliĉnom voĊenju grupe. Veliki je uspeh izvesti 18 planinara na 3 vrha bez i 

jednog odustajanja. Krećemo dalje ka Beogradu. Na naplatnoj rampi u Pazovi 

velika guţva. Nekako se probijamo i kasno uveĉe stiţemo u Beograd. 

Danima me drţi pozitivna energija koju sam osetio na Alpima. Misli su još 

uvek tamo gore, iznad oblaka. Presrećan sam ostvarenim uspehom. Posebno 

je interesantno što smo Branislav Srdić i ja uspeli da se popnemo na Monblan 

posle 57 godina od prvog uspona tri ĉlana našeg društva. Pre nas su to 

uradili davne 1960. godine u okviru prve vojvoĊanske ekspedicije na 

Monblan, Radivoj Kovaćević, Josip Matuski, Sava Apatović i Zvonimirka 

Cvejić Kovaĉević, jedina ţena iz Sremskih Karlovaca koja je uspela da se 

popne na vrh Monblana. 

Zoran  Jakovljev 
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ДАН ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ 
 

Планинарски савез Србије у сарадњи и на иницијативу Министарства 

омладине и спорта покренуо је 2014. г. програм под називом "Пешачење 

и планинарење у градовима Србије". 16. септембра 2017. г. 

организована је јединствена Републичка акција под називом "Дан 

пешачења у Србији". Планинарско друштво "Врх" Кладово организовало 

је ову акцију у нашој општини. 

Пешачење и планинарење је најздравија физичка активност, а чињеница 

да се одвија у природи, на најлепшим местима која можемо да 

замислимо још више даје на значају истог. 

Организовањем ове акције желели смо да пружимо могућност пре свега 

деци, омладини и особама у најлепшим годинама (старијим) да се 

упознају са лепотама наше општине. Договорили смо се да поведемо 

заинтересоване у Национални парк "Ђердап" и одемо до Плоча, са 

обиласком три видиковца на Плочама. Ове године нисмо могли да 

обезбедимо бесплатан превоз па су се учесници сами организовали, 

надам се да ће догодине то бити другачије. Ову прилику користим да се 

захвалим ЈП Национални парк Ђердап што нам је омогућио бесплатан 

улаз и  боравак у парку. 

На стази је било 60-оро 

учесника. То су били 

чланови ПД „Врх" Кладово, 

Удружење љубитеља 

природе „Дивљина“ из 

Кладова, подмладак АКУД 

„Полет" и поједини 

чланови других 

планинарских друштава и клубова као и појединци љубитељи природе. 

Време је било дивно. Сви учесници били су одушевљени природом и 

погледима са видиковаца на Ђердапску клисуру и Дунав.  

На крају препоручујем људима који воле природу, учланите се у 

најближе планинарско друштво или клуб, планинари су добро друштво 

(важи парола: Уживај и пусти друге да уживају).   

Драгица  Ивановић 
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НИШКИ УЧЕНИЦИ ОБИЛАЗЕ ИСТОЧНУ СРБИЈУ 
 

Истраживачка станица Јелашница као организациона јединица 

Планинарског друштво Јелашничка клисура по програму Летње еко 

школе – упознај Србију и Образовно еколошко рекреативни спорт 

организовала је два излета у Источној Србији за ученике гимназије и 

основне школе.  

Дана 3. јуна 2017. са ученицима и професорима Гимназије Светозар 

Марковић из Ниша (укупно 106 учесника) најпре смо посетили Сокобању. 

Следи наставак путовања преко планине Ртањ и Бољевца до Лазареве 

(Злотске) пећине. Дивили смо се лепотама и разним фигурама које је 

током милиона година извајала природа у овој пећини. Следио је 

наставак путовања до Брестовачке Бање где смо обишли стационар за 

бањско лечење и конак кнеза Милоша и кнеза Александра. Затим 

одлазимо до Борског језера где смо са професорима и ученицима 

одржали предавање и рекреативни час на терену. У повратку обилазимо 

Золошки врт у Бору. 
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Дана 11. јуна 2017. са ученицима и професорима Гимназије Светозар 

Марковић (укупно 98 учесника) и учитељима, ученицима и њиховим 

родитељима Основне школе Свети Сава (укупно 50 учесника) из Ниша, 

најпре смо посетили Пирот. Следи одлазак до Старе планине (Видлич и 

Висок). Задржавамо се крај Планинарског дома Басарски камен. А затим 

стижемо у долину реке Височице. У селу Рсовци обилазимо манастир 

Св. Илија и цркву у пећини Св. Петра и Павла (фреска Исуса Младенца) 

као и монашке пећине и монашко гробље које нам је открила река 

Височица. У селу Височка Ржана наилазимо на трагове праисторије 

(окамењене медузе и морски пужеви). Обишли смо извор Јеловачко 

Врело (највећи крашки извор источне Србије) као и ушћа Дојкиначке и 

Јеловичке реке. А онда стижемо у срце Старе планине - село Дојкинце 

где су куће и кровови озидани од камена и плоча лискуна. Ту је и 

реновиран и дограђен Планинарски дом, поред бистре и хладне 

Дојкиначке реке. Професори и ученици упознају се са ендемичним и 

лековитим биљкама – мајчина душица, подубица, хајдучка трава, 

петровац...  У повратку  долазимо до манастира Св. Богородице 

(Ржански манастир) одакле је диван поглед на простране пашњаке, 

шуме, планинске врхове и долине Старе планине.   

После много година поново се на Старој планини чуо дечији смех и 

радост у овом прекрасном Парку природе.  

Вођа пута - Љубисав Стојановић, проф. географ., мејл: 

etnotragjelas@mts.rs 

Сајт : Етно траг Јелашница  

https://sites.google.com/site/istrazivackastanicajelasnica/                  

Страница на Facebook - Истраживачка станица Јелашница  

Љубисав Стојановић 
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КУТИЈА СА СТАРИМ ФОТОГРАФИЈАМА 
 

Као  дугогодишњи члан Матице српске, пре неколико година сам добио 

задатак да напишем библиографију др Душана Митровића-Спирте, 

једног од најзаслужнијих планинара између два светска рата. 

О др Душану Митровићу Спирти, писали су многи истакнути планинари и 

о њему се може наћи много записа. Нажалост, многи текстови су са 

нетачним подацима.  

КОВИЉ 

Први записи о Ковиљу  потичу  из 

времена Арпадоваца у 13. веку, под 

именом Кабол који је настао на 

средњовековном трговачком путу од 

Петроварадина до Титела. Мештани 

верују да реч Ковиљ потиче од 

вишегодишње бусенасте биљке из 

породице трава, која расте на сувим 

песковитим и лесним теренима и зове се ковиље. 

Босански фрањевци су 1421. године, тражили и добили од папе Мартина 

V дозволу да оснују католички манастир, како би покатоличавали 

православне Србе, који су се у све већем броју досељавали после 

Косовске битке, бежећи испред Турака.  

Турци, почетком 16 века долазе у овај крај. Ковиљ је 1590. године, имао 

седам домова и припао је Тителској нахији. У време Карловачког мира, 

1699. године, у Ковиљу је забележен 251 кућни старешина, са 161. 

ожењеним сином или братом.  

После протеривања Турака, Ковиљ са предијумима Бела бара и 

Миклошић, улази у састав Славонског генералата.    1745. године, се 

укључује у Потиску границу и 1769. године, улази у састав Шајкашког 

батаљона у којем остаје до 1873. године, када је батаљон расформиран.   

У Хабзбуршкој монархији су постојала два насеља: Доњи и Горњи 

Ковиљ. Доњи Ковиљ се звао Шанац, по некадашњем утврђењу. По 

предању, манастир Ковиљ је основао Свети Сава, који је 1235. године, 

успешно обавио помирење мађарског краља Андрије II и српског краља 

Стефана Првовенчаног. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                страна 1031 
 

На месту сусрета Светог Саве и Андрије  II, подигнута је прва ковиљска 

црква. Сматра се да је црква саграђена на рушевинама католичке цркве 

из 1421. године. Садашња манастирска црква, могла је бити подигнута 

најраније 1741. године, а најкасније 1747. године. 

Доњи и Горњи Ковиљ, данас су једно насеље, а некадашња линија 

раздвајања је ишла данашњом улицом Војвођанских бригада. Основна 

привредна делатност у Ковиљу је пољопривреда.  

У време Шајкашког батаљона и касније, људи су се бавили разним 

занатима. Тако је забележено да се чизмар Стеван Павковић, доселио 

из Сремских Карловаца 1815. године. 

Тих година су Ковиљчани имали кројаче, сараче, ћурчије, коваче и друге. 

Забележено је и да је у Доњем Ковиљу 1832. године, било превише 

ћурчија и да је Ћирило Михајлов, прешао код таста у Чортановце. 

Први познати ковиљски трговци (1816. године ) су били Марко и Никола 

Георгијевић, који су дошли из Грчке (Македонија). Између два светска 

рата, Ковиљ је имао млин и млекару са 36 занатлија у Доњем и 18 

занатлија у Горњем Ковиљу. 

Горњи Ковиљ је 1891. године, имао задругу за међусобно помагање и 

штедњу и Прву ковиљску штедионицу  ДД, основану 1892. године (један 

од чланова Управног одбора је био Димитрије - Мита Шпирта).  

Захваљујући манастиру, Ковиљ је имао развијен културни и друштвени 

живот. Српска основна школа у манастиру је постојала од 1607. године.  

У Доњем Ковиљу, први помен школе потиче из 1735. године, када је у 

њој радио Петар Живковић. У Горњем Ковиљу, школа постоји од 1740. 

године.  

Из прве деценије 20. века, потиче Ковиљско српско занатлијско црквено 

певачко друштво Ковиље, основано 1902. године, па Српска читаоница 

Слога, основана 1904. године и фудбалски клуб Шајкаш, други најстарији 

клуб у Србији. Друштво Српски соко, основано 1905. године, деловало је 

у Доњем Ковиљу. 

Према попису из 2002. године, у Ковиљу  је живело 5599 становника. Од 

тога је било 90% Срба, 2,5 %Мађара и 7,5 %осталих. 

др ДУШАН ШПИРТА 

С обзиром да је др Душан Митровић-Спирта рођен у Ковиљу, и поред 

постојећих текстова, започео сам своје истраживање у Ковиљу. 
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У Месној заједници у Ковиљу, затражио сам увид у Књигу рођених. 

Несебичним залагањем господина Саше Банића из МЗ Ковиљ, 

заједнички смо прегледали Књигу рођених, где смо установили да је 

Душан Митровић Спирта, рођен, 02. 04. 1875. године. Приликом пријаве 

рођења, 06. 04. 1875. године, уписан је као Душан Шпирта. Приликом 

одласка из МЗ Ковиљ, господин Саша ми је препоручио да посетим 

господина мр Бошка Брзића из Будисаве, као човека који најбоље 

познаје историјат овог краја.  

У Будисави сам имао част да упознам господина 

мр Бошка Брзића, учитеља, професора, 

библиотекара, а сада пензионисаног магистра 

српског језика и књижевности и потпредседника 

Извршног одбора Удружења за заштиту 

ћирилице. Испоставило се да се нас двојица 

знамо из виђења.                                    

Наиме, госодин Бошко је приликом својих  

истраживања, често долазио у Библиотеку 

Матице српске.                 

Несебично је отворио кутију са старим фотографијама и издвојио  

коверат са фотографијама породице Шпирта из Ковиља. На полеђини 

сваке фотографије, уредно су били записани подаци о личностима на 

фотографијама. Након што ми је пружио потребне информације, све 

фотографије  ми је уступио на коришћење. 

Др Душан Шпирта, рођен је 02. 04. 1875. године (по старом календару) у 

Доњем Ковиљу. Био је зубни лекар, музичар, планинар, функционер 

Српског планинског друштва. Изненада је преминуо, 28. 09. 1930. 

године, на повратку са излета на Букуљу, на железничкој станици у 

Аранђеловцу. 

Душанови родитељи су били источно православне вероисповести, 

цинцарског порекла.                   

Отац Димитрије Спирта је био трговац, а након женидбе са Аном 

Георгијевић из Ковиља, преселио се из Руме у Ковиљ. Кум му је био 

Ђорђе Стајић, трговац из Новог Сада. 

Душанов брат Славко Шпирта, рођен је 1884. године и живео је као богат 

земљорадник у Ковиљу. Преминуо је 16.12.1946. године. 
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Славко је био ожењен Ружицом, рођеном 1887. године. Са њом је имао 

два сина: Димитрија (педијатар у Суботици) и Александра (ветеринар у 

Новом Саду). 

Ружица је преминула, 01. 10. 1961. године. 

Деда им је био Максим Спирта, који је живео у Руми.  

Душан је био ожењен са Ружом Љубиша, рођеном 1882. године. Са њом 

је имао сина Миленка (конструктор авиона, живео је и преминуо у САД). 

Ружа је преминула, 23. 09. 1950. године.   

У гимназији је у шестом разреду учио осмогласно пјеније, а од 

необлигатних предмета - стенографију, од шестог до осмог разреда. 

Писмени део испита зрелости, полагао је од 17. - 23. маја, а 22. и 23. 

јуна 1894. године, усмени део испита под председништвом пречасног 

господина Милана Ћирића, проте новосадског, гимназијског патрона и 

патронатског повереника. Проглашен је зрелим са врло добрим успехом. 

Матурирао је у Српској православној великој гимназији у Новом Саду, 

школске 1893./1894. године. Медицину је завршио у Грацу, а 

специјализирао је стоматологију. За време студија, бавио се 

планинарством. Као студент, био је члан српских друштава Србадија и 

Српски соко. Пред почетак Првог светског рата, дошао је у Нови Сад, где 

је обављао приватну зубарску праксу. У пролеће 1914. године, отишао је 

на лечење у Врњачку бању. Пријавио се као добровољац у српској 

војсци и био је примљен за управника једне војне болнице. По 

одступању кроз Албанију, прележао је пегави тифус, а као избеглица, 

кратко је био настањен у Ници, где је радио као зубни лекар.  

Навикнут на излете за време студија, окупио је око себе групу 

новосадских интелектуалаца, љубитеља природе и 1909. године је 

организовао излете по Фрушкој гори, на којима је са њима испитивао, 

прикупљао разне биљке, упознавао манастире, разне рушевине, потоке, 

изворе и насеља. У периоду пред рат, официри Петроварадинског 

гарнизона су се скијали по Фрушкој гори. Душан је предводио новосадске 

скијаше. Након ликвидације последњег фрушкогорског дезертера - 

пљачкаша, 08. 06. 1919. године, организовао је први послератни излет 

на Фрушку гору. Као организатор и водич, постао је зачетник 

планинарства у Новом Саду и Војводини. 

По завршетку рата,  1920. године,  преселио се у Београд.  На Ванредној 
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скупштини, одржаној 11. 12. 1922. године, у просторијама Геолошког 

факултета на Београдском универзитету, као благајник је био биран за 

члана Управе поновно обновљеног Српског планинског друштва у 

Београду. Његов скромни стан, као зубарска ординација у ул. Краља 

Милана бр. 71 увек је био отворен за планинаре. Поједини састанци 

Управе, певачке и музичке секције, одржавани су у његовом стану. 

Вежбало се по нарочитим нотама помоћу слова, које је састављао он 

сам, за чланове секције који нису знали читати ноте. Певао је и свирао 

тамбурицу. Његовом иницијативом на Иришком венцу, на сусрету 

планинара Београда и Новог Сада, 13. 05. 1923. године, формирана је 

подружница СПД из Београда. Скупштина СПД је  28. 07. 1923. године, 

усвојила његове предлоге и основан је Одсек за пропаганду. По први пут 

се уводи функција „вођа излета“. На састанку Управног одбора СПД, 

одржаном у његовом стану у Београду, 26. 02. 1924. године, 

констатовано је да се приликом сусрета планинара Београда и Новог 

Сада на Фрушкој гори, мора решити питање неактивне новосадске 

секције. Новосађани нису хтели да буду београдска подружница, па су 

06. 05. 1924. године, на Масној ћупи, донели дефинитивну одлуку  о 

оснивању Планинског друштва „Фрушка гора“. За председника је био 

изабран др Игњат Павлас.  

1925. године, СПД уводи функцију „главног вође излета“. Функција је 

поверена др Душану Шпирти и на овој функцији је остао до 1929. године. 

На основу одобрења Министарства унутрашњих дела Краљевине СХС 

бр. 84 / 1925 од 29. 04. 1925. године, своје презиме Шпирта, променио је 

у Митровић, по оцу Димитрију/Мити.  

На Скупштини СПД, 27. 12. 1925. године, у обновљеном павиљону, 

подигнутој бараци на Авали, биран је за потпредседника. На функцији је 

остао до смрти. До 1930. године, био је најомиљенији и најпознатији 

организатор и вођа излета. Са торбицом на леђима и шташпом у руци, 

водио је излете од Триглава до Шар планине, преко Дурмитора, Фрушке 

горе, Суве планине. Оставио је три пуне књижице у којима су 

систематски записани сви подаци о кретању групе кроз планину у коју се 

први пут ишло: подаци о месту које је посећено, мапе, скице терена, 

одморишта, начин превоза до одредишта, ред вожње, карте од превоза, 

цене услуга исхране и смештаја, временски услови, списак учесника.  
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У његовом стану, одржани су многобројни састанци Управе СПД, 

наплаћивана је чланарина, издаване су чланске карте. На Ванредном 

конгресу СПД одржаном, 06. 02. 1927. године, констатована је и детаљно 

изражена општа корисност планинарског покрета. На Фрушкој гори је 

1927. године, обављао је прва обележавања планинарских стаза, 

засецајући крстић или цртајући знакове кредом на кори дрвећа. На месту 

раније подигнуте бараке на Авали, подигнут је дрвени и зидани 

планинарски дом, који је отворен, 01. 01. 1933. године. Дом је по њему 

назван „Митровићев дом“. На првом спрату, у дрвеној осмоугаоној 

просторији дома, 1958. године, отворен је Музеј планинарства Србије. 

Дом је потпуно изгорео у ноћи, 15. на 16. фебруар 2012. године.  

При повратку са излета на Букуљи, 29. 09. 1930. године, преминуо је на 

железничкој станици у Аранђеловцу. Спровод је пошао из Бријанове 

бр.1 на другом спрату, а опело је обављено у цркви Св. Марка у 

Београду, Сахрањен је 30. 09. 1930. године, у 10 сати пре подне у 

гробници бр. 12, на парцели 1 а, трећи ред на Новом гробљу у Београду, 

десно од улаза, као Душан Митровић Спирта. 

У истој гробници су сахрањени 

Душанова супруга Ружа, брат 

Славко са супругом Ружицом, Ана 

(1910. - 1994.) и Стојанка Шпирта 

(1917. - 2004).  

НАПОМЕНА:  

Презиме Шпирта потиче од 

презимена Спирта.  

У време Душановог рођења, с ове 

стране Дунава се спроводила 

мађаризација под утицајем немачког и мађарског језика, те су чланови 

породице Спирта, прекрштени у презиме Шпирта. Спирте су били 

насељени у Руми, Земуну, а неки су отишли у Русију, где  им се губи 

траг. Сви су славили Св. Стевана. Бавили су се трговином, а посебно су 

трговали храном. Бавили су се шпедицијом и банкарством. Спирте су у 

19 веку имали тринаест храстових лађа и велику фабрику свиле. У 

Србији су међу првима прешли на индустрију.  

Лазар Попара 
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ИЗ ПЛАНИНАРСКОГ ДНЕВНИКА 
16. Септембар 2017. (Дан пешачења у Србији) 

 

Планине су се забелеле. Иако ово није рекорд за први снег у сезони 

ипак нас је затекао неспремне. Јутрос је било доста претурања да се 

нађу капа и рукавице јер је температура у граду била само 2 степена. У 

долини Боу реке магла, која са аутопута личи на дим од шумских пожара 

који су обележили ово лето у Калгарију. Скоро сваки дан, у мањој или 

већој мери, у граду се осетио мирис дима од шумских пожара. Не могу 

рећи ни да су били околни, јер су неки горели и на више од 150 км од 

града. Али ветар, који обично дува са запада, је био заслужан за то да 

неколико пута од дима нисмо видели куће удаљене ни две улице од нас. 

Киша која је почела пре неколико дана је полако почела да гаси шумске 

пожаре, па је забрана паљења отворене ватре у Калгарију укинута. Ван 

Калгарија је још увек на снази. 

Обећаних 14 степени у току дана нас је измамило да уживамо у овој 

првој јесењој шетњи. Пожурили смо да ухватимо јесење боје, јер чим 

почну мразеви, пожутело лишће брзо опадне.  

Данашња операција укључује 

одлазак са двоје кола. Стаза 

коју смо изабрали иде преко 

гребена у провинцијалном 

парку који се зове Западни 

Брег Крик. Место Брег Крик је 

удаљено од Калгарија око 

40-так километара, а 

смештено је у врло питомом 

пределу у подножју планина, 

таман толико да се лепо 

умориш и да све време идеш кроз мешовиту четинарску и листопадну 

шуму. Брег Крик се дичи мрежом стаза у укупној дужини од преко 140 км. 

Стазе су мешовите намене: за шетаче, бициклисте, коњанике, а зими и 

за нордијске скијаше. Пошто су стазе благе и близу града врло су нам 

чест избор. Ту је и стаза на којој смо били највише пута - преко 20, 

апсолутни  рекордер.  Толико смо  често били  ту  да  кад  на  неку  стазу  
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одемо трећи пут, већ неко каже да ће то постати следећи Фулертон. 

Стаза се зове по локалном ранчеру са почетка прошлог века, Џон 

Фулертону, који је доста уложио у развој места и околине. Прилаз стази 

је у последњих пет година мењан три пута, због промене тока реке. Први 

пут после велике поплаве 2013. године, која је потпуно однела почетак 

стазе недалеко од великог паркинга код обале Елбоу реке. Сада је 

направљен прилаз који води подаље од обале, а ко не зна како је било 

пре не може ни да претпостави да је зарасли пут са десне стране, који је 

сав грбав од мноштва набацаног камења, некада био главни прилаз за 

ову стазу.  

Једна кола смо 

оставили на паркингу 

код ове стазе, а другим 

аутом отишли до другог 

паркинга одакле ћемо 

кренути на ову око 11 км 

дугу стазу. Кад смо 

стигли на други паркинг 

нисмо могли да 

верујемо својим очима. 

Од марта, кад смо 

задњи пут били ту, никао је нови паркинг, размера које парирају 

паркинзима великих тржних центара у граду! Наше погађање колико ће 

бити кола на паркингу овде губи сваки смисао, јер је ред величине у 

стотинама. У шоку крећемо на нашу изабрану стазу. Уз одличну мапу 

смо се добро снашли у густој мрежи стаза и без икаквих проблема 

кренули узбрдо стазом “Ренџеров врх”. Поред јесењих боја у жутим и 

бакарним нијансама пратио нас је и добро познати мирис јесени. Мирис 

влажне земље, оштар, чист, једва приметни остаци мириса пољског 

цвећа помешани са мирисом опалог лишћа. На моменте осетимо оштар 

мирис валеријане, али наши покушаји да нађемо саму биљку остају 

неуспешни. Али зато на сваком кораку видимо плодове шипка. Стаза сво 

време иде узбрдо, али врло умерено и уједначено, тако да једном кад 

смо нашли наш темпо напредујемо без застајања. Повремено нас греју 

сунчеви зраци  који се  без  велике тешкоће  пробијају  кроз  ретку  шуму. 
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 Одлазимо до видиковца, изван шуме и храбро скидамо јакне. Али чим 

смо поново зашли у шуму постаје јасно да је лето изгубило битку и јесен 

вуче конце. Поред стазе видимо беле гомилице - остаци ноћашњег 

снега. Велику паузу коју смо направили од нашег претходног одласка у 

планину брзо осећамо у ногама и сви смо захвални када стаза на неких 

1700 метара престаје да се пење и уживамо у ходу по гребену. Успевамо 

да нађемо место за ручак, на стрмој ливади са које се пружа диван 

поглед на околна брда обрасла шумом. Смештамо се поред великог 

осунчаног жбуна клеке који нас поздравља својим мирисом и подсећа да 

је време да се набере клека за маринаду за ћурку (Thanksgiving је за 

мање од месец дана). Док Карчи дрема, а Горан фотографише околину, 

Илдика и ја се боримо са бодљикавом клеком за шаку плодова. Никоме 

се није ишло са тако дивног места, јер знамо да кад следећи пут будемо 

били овде сигурно ће бити снега, осим ако нас природа ове године не 

почасти дугим топлим индијанским (Михољским) летом. После неких 6 

км стаза Ренџеров врх се спаја са добро нам познатом Фулертон стазом 

и спуштамо се готово аутоматски по стрмоглавој прашњавој стази. По 

гужви на стази претпостављамо да је Фулертон стаза чест избор и 

многим другим људима. Паркинг нам изгледа много даље него пре 

поплаве, али ипак стижемо на време. Са запада долазе тешки тамни 

облаци који носе кишу. 

Јелена Попржен 
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PO  PANONSKIM  GORAMA 
 

Pod  ovim naslovom odrţan je 9 i 10 septemba 2017. godine po ĉetvrti put 

susret planinara Slavonije i Vojvodine. Susret je odrţan u planinarskom domu  

u Strmcu na 350 n/m u podnoţju planine Psunj. 

Planinarski savez Vojvodine i Slavonski planinarski savez potpisali su 2013. 

godine protokol o saradnji. Svake godine se na nekoj panonskoj planini  

odrţava susret pod nazivom: „Po panonskim gorama“ Planirano je da se 

jedne godine taj susret odrţi u Slavoniji, a sledeće u Vojvodini. I tako 

naizmence, svake godine u drugoj regiji. Prvi susret je odrţan na Fruškoj gori 

2014. godine, drugi na Papuku 2015, treći na Fruškoj gori uz obeleţavanje 60 

godina Fruškogorske transverzale dok je ove, 2017. godine obeleţeno i 60 

godina Slavonskog planinarskog puta (Ove dve transverzale su najstarije 

kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji.). 

Ove godine je bio planiran susret „Po panonskim gorama 2017“ na planini 

Psunju. (A planina Psunj je najviša u celoj panonskoj regiji. Vrh Psunja je 

Brezovo polje visoko 985 metara!) 

Iz Vojvodine je na susret išlo 17 planinara iz Novog Sada, Subotice, Sombora  

i Siriga. Sastanak je bio u domu u Strmcu, gde je u subotu i nedelju uţivalo  

preko dve stotine planinara. Dom Strmac je udaljen oko 13 kilometara od 

Nove Gradiške i do njega vodi solidan asfaltni put. Sam dom se nalazi u lepoj 

dolini kroz koju protiĉe potok koji je zajaţen i stvoreno je lepo veliko jezero sa 

plaţom. Ceo ambijent je okruţen stoletnom šumom, a na lokalitetu pored 

Doma postoje sportski tereni za košarku, mali fudbal, te veoma lepa -  

uklopljena u okolni ambijent - veštaĉka stena! 

U nedelju, 10. Septembra, organizovano je pešaĉenje - tri kruţne staze. 

Najduţa je išla do vrha Psunja - Brezovog polja i trajala je oko 6 sati hoda uz 

visinsku razliku preko 600 metara. Druga staza je preĊena za oko 4 ĉasa 

hoda uz visinsku razliku od skoro 500 metara. Najkraća staza se prelazila za 

oko 3 ĉasa hoda uz oko 300 m visinske razlike. Sve staze su obeleţene i 

hoda se kroz prekrasan listopadni  šumski ambijent. 

Po završetku pešaĉenja bio je zajedniĉki ruĉak u prirodi zahvaljujući lepom i 

suĉanom danu. Posle ruĉka oprostili smo se sa domaćinima uz dogovor da 

se dogodine vidimo na Vršaĉkom bregu ili Fruškoj gori. 

Aleksandar Damjanović 
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70.  РОЂЕНДАН НА 3701 м/нв 
 

Овај успон посвећен је свим оним планинарима који су почев од давне 

1947. године, својим ентузијазмом и залагањем допринели да наш клуб 

израсте у један од најактивнијих клубова у земљи, као и онима који ће 

доћи после нас и наставити да одговарају изазову планина 

Успон на Grossglokner (3798 m/nv), највиши врх Алпа у Аустрији је прва у 

низу активности којима ПК “Железничар“ прославља  свој  седамдесети  

јубилеј. Стицајем околности, наш организатор и вођа акције, Миљан 

Ристић који је једини од нас већ попео овај врх, био је спречен да крене. 

Тако је наша екипа била лишена водича који је прошао стазу и у самом 

старту се почела сусретати са непредвиђеним околностима. 

На наше прво одредиште у Алпима стигли смо око шест ујутру. Планина 

нам је приредила добродошлицу тако снажним пљуском да смо неколико 

сати провели заробљени у аутомобилу чекајући да  се време 

стабилизује. Око десет сати кренули смо пут планинарског дома 

Studlhutte. Облачно и тмурно, али предивно! Готово величанствено! 

Задивљујуће је било гледати како се црни и сиви облаци играју са 

неустрашивим и моћним планинским врховима мењајући пејзаж из 

тренутка у тренутак. Киша која се претварала у све снажнији пљусак није 

покварила наше уживање 

које лепота Алпа може 

пружити, чак и по овако 

кишном дану. Краћу паузу 

направили смо у дому 

Lucknerhojte  (2241m/nv), а 

 на нашем одредишту, у 

дому Studlhutte (2801m/nv) 

били смо негде око 

четрнаест сати, потпуно 

мокри.  

Сутрадан око шест ујутру били смо спремни за успон. Придружила су 

нам се два Мађара, врсни и спретни алпинисти, како ми је у почетку 

изгледало. Овај српско-мађарски састав била је једина група која је тога 

дана кренула ка врху.  По временској прогнози очекивали смо  облачност 
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и слаб снег, али повољан ветар. Међутим, како смо напредовали ка 

дому Erzherzog Johan Hojte  магла је постајала све гушћа а видљивост 

све слабија. Мост који је служио за прелаз преко глечерских пукотина 

тренутно је срушен, тако да смо морали да се навезујемо и правимо 

сидришта, што нам је, због невремена, нарочито тешко пало у повратку. 

Упркос свему без проблема смо прошли ледени глечер и глечерске 

пукотине и стигли до дома Erzherzog Johan Hojte који се налази на  3454 

м/нв. Након краће паузе кренули смо даље. На тренутак облаци су се 

разишли, обасјало нас је сунце и видели смо сву очаравајућу лепоту и 

монументалност овог планинског масива. Али, само на тренутак! Убрзо 

смо спознали његову дивљу и застрашујућу моћ и схватили шта значи 

заглавити у Алпима.  

Поделили смо се у 

две навезе и ушли у 

стену. Трећу навезу 

су чинили Мађари. 

Напредовали смо 

даље.  Магла је 

постајала све гушћа, 

ветар све снажнији, 

видљивост све 

слабија, а успон је почео захтевати све више алпинистичког знања и 

спретности. Убрзо више нисмо били сигурни да ли смо у „via normane“. 

Ипак смо напредовали. Када смо стигли до превоја на висини од  3701 

m/nv Grossglokner је био на дохват руке, показао  нам је за тренутак  

своје обрисе, читав свој величанствени призор, чак и крст на самом врху. 

Али опет, само за тренутак! А онда нам се и обратио, застрашујућом и 

претећом грмљавином. 

Грмљавина на стени, на 3700 m/nv, то не би сте пожелели ни највећем 

непријатељу, а до врха је требало барем још сат времена. Екипа је 

донела одлуку да се врати. Тако смо 70. рођендан, уместо у на 

грандиозном врху са величанственим погледом, прославили на 3701 

метара, у мећави и грмљавини, не знамо тачно где. 

Али, ни назад није било тако једноставно, имали смо једног  члана екипе 

који  нема  никаквог  алпинистичког  знања и искуства и два  Мађара који 
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осим тога што, како се ипак на крају 

показало, такође немају никаквог 

алпинистичког знања и искуства, још не 

разумеју ни језик, што је још више 

компликовало ситуацију. Били смо у стени 

где нема силаска, нити отпењавања. Назад 

се мора абзајлом, Навезујемо их, трудимо 

се да им објаснимо шта трба да раде на 

енглеском на српском, покретима, 

гестовима, на све могуће начине. И у целој 

тој гужви, журби и опасности сетих се 

познате Балашевићеве песме „Слабо 

диваним мађарски“ и стихова:  “…нисам 

мого да помислим, да ће ми толико 

требати“. Човек заиста никад не зна шта 

му све у животу може затребати! Један их 

навезује и спушта, други чека на наредном 

сидришту, превезује их и спушта даље итд. 

И таман кад смо сви сишли прву дужину, заглавило се уже. Запело и 

неће. Е сад смо заглавили, али буквално! Неко мора поново да се попне 

и да ослободи уже… 

Једна дужина, друга дужина… постепено, њихов абзајл је био све 

бољи… Како год било неки су, силом прилике, морали проћи „мали 

убрзани“ алпинистички курс.  Безбедно смо се спустили до дома 

Erzherzog Johan Hojte где смо поново направили паузу, угрејали се 

колико-толико и кренули назад, а снежна мећава је у тренутку брисала 

наше трагове. ГПС више није радио јер су се  батерије испразниле од 

хладноће… У сумрак смо били у топлој соби  дома Studlhutte. Без обзира 

на све, прошли смо нешто што у повољним условима никад не би 

доживели и окусили, а веровали или не, искуство је било непроцењиво! 

Сутрадан, време још горе. Кренули смо кући. Летњи пљусак за једну ноћ 

заменио је прави зимски  пејзаж. То су Алпи! Снег до колена, стаза 

потпуно завејана и не види се. А онда, још једна неочекивана ситуација: 

стала сам на неки огроман камен испод снега, оклизнула се и повредила 

ногу.  Сада  је  моја  екипа  добила додатни  терет  од 47кг,  а  осим  тога  
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морали су да носе и по два огромна и тешка ранца веома стрмом стазом 

тако да сам све време страховала да се још неко не повреди. За мене су 

од ужета направили „седељку“ за транспорт повређеног. Не могу 

описати колико сам дирнута њиховом бригом и свим оним што су  

учинили за мене. Знам да звучи отрцано и претерано, али није! Тако 

несебично другарство само се у невољи може спознати. 

И вратимо се ономе: „Човек заиста никад не зна шта му све у животу 

може затребати“! У планини вам можда никада неће затребати 

мађарски, али вам свако могу затребати нека планинарска и водичка 

знања и вештине. Планинарење носи одређени ризик, а тај ризик 

можемо смањити ако познајемо неке ствари. Ово нарочито важи за оне 

који на себе прузимају улогу вођа  групе и водича на стази, што неки, на 

жалост, веома олако схватају. 

Моји пријатељи су 

показали, да имају 

велико срце и да су 

спремни да помогну и 

у најтежим условима, 

да имају знања да 

безбедност подигну 

на највиши могући 

ниво и да умеју да 

доносе најтеже 

одлуке. Умели су да 

се организују и да 

одговоре захтевима 

ситуације. Захвална 

сам на свему што су учинили за мене и поносна сам на њих! 

Учесници акције били су: Саша Пантелић, Небојша Николић, Драган 

Костадиновић, Драган Радивојевић и моја неспретност Милена 

Јанковић. 

И наравно, хвала Миљану који нас је окупио! 

Милена Јанковић 
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JEЛАШНИЧКА  КЛИСУРА 
 

Србија је пуна разноврсних клисура. Набројаћемо само овлаш неколико 

познатих клисура: Ђердап, Дринске, Сићевачка, Горњачка, Градац, 

Трешњица, Сврљишки Тимок, Јелашница... Неке су дуге само неколико 

стотина метара, а неке се пружају и више десетина километара. 

Поједине клисуре имају скоро вертикални нагиб страница, док су неке 

блаже, питомије, приступачније. Обиље разноврсности! 

Неке клисуре су дубоке више стотина метара, а неке само десетак. Неке 

су стрмих страна, а неке су блаже. Кроз неке теку снажни брзи 

водотокови, док кроз неке тече само скроман, безазлен,  поток. Све у 

свему, постоји велика разноликост и могућност да их обиђу и посете 

знатижељници са различитим жељама и афинитетима, као  и различите 

физичке припремљености. 

Нешто више ћемо рећи о 

Јелашничкој клисури. Налази се 

само 12 километара удаљена 

од Ниша и само 5 км од Нишке 

бање. Клисуру је створила у 

свом доњем току пред ушће, 

река Јелашница притока 

Нишаве. Mиленијумским радом 

воде у кречњачком терену, 

потпомогнута деловањем ветра, 

настала је ова пробојница. 

Странице клисуре  су скоро  вертикалне, али не више од 50-ак метара. 

Ова доста мала клисура је ризница разноврсности, како што се тиче 

биљног, тако и животињског света, а још више због остатака историје и 

геолошких и спелеолошких феномена. 

Кроз клисуру пролази пут просечен крајем 19 века по налогу краља 

Милана Обреновића великог љубитеља лова. Овај пут води до села која 

се налазе испод греде Суве планине, као и до планинарског дома 

Бојанине воде, а који је најчешће почетно исходиште за успон на 

највиши врх планине Трем, висок 1808 м. 

Клисура  је  кратка,  али је  на  том  сабијеном  простору  сконцентрисано 
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обиље интересантности. Ту су маркантне голе стене у облику стубова, 

зубаца, каверни, подкапина, прозораца. Најпознатији су и најупадљивији 

Здравачки стуб и Инатовац. Горе високо у стени је окно у стени назван 

Прозорац импозантних 

димензија 7x2 м и 

сматра се за највећи у 

Србији. 

Посебна атракција ове 

клисуре је водопад 

Рипаљка, висок 

двадесетак метара. 

Налази се непосредно 

уз аутомобилски пут, 

тако да почесто, а 

поготову после киша и 

топљења снега, зна да 

окупа несмотреног 

знатижељника. На узводном  изласку из клисуре у једном меандру 

Јелашничке реке постоји једна лепа подкапина (полупећина) претворена 

у један угодан и атрактиван угоститељски објекат. 

Излазак на  неку од стена - видиковац Радов камен 580 м, Прозорац 430 

м, Кобилица или Инатовац, планинара из царства камена одједном 

преводи на бескрајне лепоте. које се виде. Одавде пуцају прелепи 

видици на све стране. Види се Нишка котлина и Нишка бања, недалека 

Сићевачка клисура, а на другој јужној страни, голи  гребен Суве планине. 

Кроз Јелашничку клисуру пролазио је и стари антички пут Via millitaris, 

који је спајао Јадранско море са Цариградом. (Не треба заборавити да је 

пролаз кроз Сићевачку клисуру омогућен тек изградњом железничке 

пруге, а да су стари антички и средњовековни путеви обилазили око 

Сићевачке клисуре.) 

У римско доба овај пут је био веома значајан, а клисура је имала и 

утврђења која су штитила прилазак царском граду Наисусу (Нишу). И 

данас су у Јелашничкој клисури видљиви остаци мањих војних утврђења 

- кастела. Неке од римских зграда биле су директно укопане у стене 

клисуре.  Тако да  и данас  имамо видљиве  остатке римских  степеница, 
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уклесаних у стене клисуре. Посебно је познато код Прозорца једно 

удубљење у коме је уклесан гроб неког Римљанина. Народ из 

Јелашнице је тај локалитет назвао Царев гроб. ( Не зна се да ли су овде 

вршена било каква археолошка истраживања). 

Доласком у овај 

несвакидашњи, лепи 

амбијент не задовољити се 

само уживањем у 

посматрању водопада 

Рипаљке, већ се треба 

попети римским каменим 

степеницама, па обићи Царев 

гроб, доћи до Прозорца, 

попети се на Радов камен. 

Уложени труд биће  богато 

награђен виђеним лепотама! 

Обилазећи овај интересантан 

крај, планинар не треба да се 

задовољи само успоном на 

највиши врх планине Трем 

1808, или  изласком на 

Соколов камен 1553 м, 

Девојачки гроб 1317 м,  или 

Мосор 984 м, већ се 

препоручује да поред Јелашничке клисуре виде и упознају села у 

подножју Суве планине: Чукљеник, Горња и Доњу Студена, као и 

недалеки манастир Вета.  

Манастир Вета је удаљен само 45 минута хода од Бојаниних вода. 

Манастир је незнано када, саграђен. Више пута је током бурне историје 

рушен и пљачкан, али увек и обнављан! Налази се заклоњен, са источне 

стране највишег врха Трема, у миру и тишини, у рајском окружењу  

чистих потока, ливада и шума. 

Овде треба доћи, опустити сва чула и  - уживати! 

Александар Дамјановић 
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USPON   NA    „VRH“    K I N Đ U  U  BANATU 
 

Zna se da je skoro cela Vojvodina jedna ogromna ravnica kroz koju pored 

nekolio manjih reka, protiĉu i tri velike: Dunav, Sava i Tisa. Na toj prostranoj 

oblasti imamo samo dve planine. Jedna je u Sremu. To je Fruška gora sa 

visinom od 539 m, a druga je u jugoistoĉnom Banatu i zove se Vršaĉke 

planine. Visina je 649 metara. Ostalo je ravnica. 

A da li je baš tako? Poznato je da se sredinom Baĉke ravnice pruţaju Teleĉki 

breţuljci, koji jedva prelaze visinu od sto i dvadeset metara. Na severu iznad 

Subotice, na samoj granici sa MaĊarskom je i kota Đombe sa visinom od 146 

metara! To je najviši vrh baĉke! Zatim, u juţnom delu Banata je i Deliblatska 

pešĉara, (jedini ostatak pešĉane pustinje u Evropi) sa visinom od 250 metara. 

Dok je sever Banata „ravan kao tepsija“. 

Ipak, u neposrednoj blizini Kikinde, na severu Banata, nalazi se jedan 

breţuljak, humka, vrh koji se zove KinĊa. Ovaj „vrh“ visok je ĉitavih 91 metar! 

E, o „usponu“ na ovaj vrh ćemo nešto više reći. 

Kako doći i „popeti“ se na ovaj vrh? Polazi se sa severozapadne strane  

periferije grada Kikinde iz kraja koji se zove Ĉoka. Polazi se na severozapad 

jednom od „lenija“. Posle oko 2,5 km hoda ravnicom pored obraĊenih polja, 

vidi se sa leve strane jedna izdignuta travom, a i korovom, obrasla humka.  

Svojom visinom humka dominira okolinom. Oko ove dominantne humke 

uoĉavaju se i nekoliko niţih humki. Ta najviša humka  je – KinĊa i smatra se 

da je najviša u celom severnom Banatu! 

Humka ima oblik elipse s duţom osom u pravcu sever-jug. Okolni teren 

nadvisuje za 8-10 metara i svojim poloţajem dominira celom okolinom. 

Strane su joj strme, a vrh blago ispupćen  i na vrhu je zaravnjen u vidu malog 

platoa. Viši delovi humke su pod travom i korovom, dok se donji niţi delovi  

zemljišta oru. 

Godine 1950, Narodni muzej iz Kikinde vršio je delimiĉna iskopavanja KinĊe.  

Rov je bio na istoĉnoj padini. Kopanjem došlo se samo do dva otkopna sloja. 

Pokazalo se da je humka nasuta i da je delo ljudskih ruku. U tom otkopanom 

sloju naĊeni su samo fragmenti slovenske keramike iz XII-XIV veka. Dalja 

iskopavanja su prekinuta. Nešto kasnije, 1960 godine došlo se do podataka 

da je KinĊa podignuta nasipanjem zemlje sa okolnog terena i da su je podigli 

Turci  kao  osmatraĉnicu,  ili  kao  mesto odakle  hodţa  drţi  propoved.  Opšti  
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utisak posle ovih delimiĉnih istraţivanja je da je KinĊa nastala nasipanjem  

zemlje sa  okolnog terena i da su to uradili Turci negde  u XV-XVI veku. 

KinĊa se nalazi na kraju, završetku jedne gredice, „lenije“, koja se pruţa 

pravcem istok-zapad. Smatra se da je i pre nasipanja ovde bila neka omanja 

humka, te su turski kuluĉari (raja) samo je dogradili. 

Za „uspon“ na KinĊu postoji i jedna istinita anegdota stara nekoliko godina. A 

ona glasi: Jedan poznati vojvoĊanski planinar, koji je obišao skoro sve vrhove 

u bivšoj Jugoslaviji, a penjao se i na mnoge vrhove širom sveta visoke i  

preko 5000 metara, reši sa još nekoliko KikinĊana da se jednog jesenjeg, 

kišnog, tmurnog i maglovitog dana „popne“ i na KinĊu! 

IzaĊoše iz Kikinde i krenuše znanim putem, lenijom ka KinĊi. Zbog magle 

vidljivost nikakva. Hodaše tako više od jednog sata. Ali KinĊe nigde na vidiku.  

Poĉeše da se preslišavaju. Dobar pravac su uzeli na izlazu iz Kikinde. Usput 

nigde nisu skrenuli, ali KinĊe, „nema ni od korova“. Nastaviše i dalje. 

Konaĉno doĊoše i do jednog povećeg kanala punog vode. Dalje se nije 

moglo. Pokunjeni i osramoćeni vratiše se istim putem u Kikindu. Sutradan 

vreme se prolepšalo, magla nestala. Odmah posle doruĉka ista grupa krene 

da utvrdi gde se juĉe pogrešilo. Ĉim se došlo do zadnjih kuća Kikinde videla 

se markantna humka KinĊa. Do nje se stiglo za manje od pola sata hoda. U 

povratku pronaĊoše i svoje juĉerašnje  tragove. Tada shvatiše da su prošli  

svega pedesetak metara daleko od KinĊe. No, magla je bila toliko gusta da 

KinĊu  jedini vrh u beskrajnoj  banatskoj ravnici, nisu  uoĉili.   

Naravouĉenije:  Ne  traţi  vrh po magli, i u vidljivoj ravnici ponesi  kompas, zlu 

ne trebalo! 

Aleksandar  Damjanović 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путник – орган за промоцију планинарства                                                                                страна 1049 

PIRIN: U KEMENOM PANTEONU SLOVENSKH BOGOVA 
 

Mnogo je taĉaka na ovoj planeti koja su u stanju da obiĉnim smrtnicima 

oduzmu dah i pomere im tlo pod nogama. Kao sićušna bića koja uvek streme 

samo na gore, nekako najviše paţnje obraćamo na najveće planinske 

masive, najviše vrhove, najteţe staze... Oni "veĉiti drugi" mnogima ostaju u 

zapećku, a da ponekad lepotom i snagom daleko nadmašuju one prve. Tako 

je i Pirin retko kome prva asocijacija na planine Balkanskog poluostrva - niti je 

najveća, niti je najviša, niti je najpopularnija planina na Balkanu, ali se po 

suvoj moći retko koje drugo mesto moţe meriti sa masivom koji su još stari 

Sloveni smatrali domom svojih bogova. 

Mnoge planine s godinama su stekle i kolokvijalne naslove koji ih pobliţe 

opisuju. Ĉesto su to tek preterivanja, ali obiĉno se pri susretu sa nekim od tih 

nadimaka moţe stvoriti bar pribliţan pojam o mestima na koja se odnose. A 

kad neku planinu zovu "najveličanstvenijom i najstrahotnijom bugarskom 

planinom", pa makar u tom imenu bilo i vrlo malo istine, onda tu nema mesta 

šali. A onda kad se jedna takva silesija kao što je Pirin po prvi put ugleda 

uţivo, postaje jasno da su sve te bajke verovatno utemeljene u istini. Postoje 

dve teorije o nastanku imena planine: prva je da potiĉe od imena vrhovnog 

slovenskog boţanstva Peruna koji je po legendi ţiveo na vrhu, a druga da 

vodi poreklo od traĉanske reĉi "perintos", u znaĉenju "stenovita planina"; i 

jedno i drugo deluju podjednako verovatno i slikaju jednako snaţnu i ţivu 

sliku. Postoje stvari koje se ne mogu izmeriti, ali ipak nema pogovora da je 

Pirin mesto koje uliva samo divljenje i strahopoštovanje. 

Najveći i najposećeniji planinarski dom na Pirinu je Hiţa Vihren, smešten u 

dolini izmeĊu vrhova Vihren, Kutelo i Todorka, koji vaţe i za najatraktivnije 

ture na Pirinu, pa je tako "klasiĉnu turu" po slovenskom panteonu tako 

moguće izvesti u nekoliko dana, sa startom i ciljem ispred ovog doma. 

Uspon na greben Todorka generalno sluţi za zagrevanje pred pohode na 

više vrhove, mada ni sama ta tura nije sasvim lagana. O imenu vrha postoje 

dve legende: prva kaţe da se odatle pred turskom poterom bacila bugarska 

junakinja Todorka, druga da je svoj ţivot tu okonĉala jedna devojka istog 

imena kojoj roditelji nisu dozvolili da se uda za mladića kog je volela, 

prethodno isplakavši dva jezera u podnoţju grebena koji se danas zovu 

Todorkine oči. 
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Sa koje god strane se priĊe grebenu, vrhovi se obiĉno penju iz smera juga, 

pa tako prvo dolazi Mala Todorka (Малка Тодорка, 2712 m.n.v.), a malo 

dalje ka severu se nalazi Srednja (Средна Тодорка ili Междинен Тодорин 

връх), koja je od Male viša jedva za metar (mada neki izvori ĉak kaţu i da je 

niţa nekoliko metara). Od Srednje Todorke se greben spušta stotinak metara, 

pa ponovo penje do Velike Todorke (Голяма Тодорка, 2746 m.n.v.), odakle 

se pruţa fascinantan pogled na Vihren i Kutelo sa suprotne strane doline. 

Posmatrano sa Todorke, Vihren i Kutelo izgledaju kao monolitne gromade 

najĉistijeg belog mermera, dostojne samo bogova, obiĉnim smrtnicima 

nedostiţne. Naravno, ĉovek ne bi bio ĉovek kada ne bi makar pokušao da se 

popne na planinu zato što je tamo.  

Vihren (Вихрен, 2914 m.n.v.) spada u takozvane ultraprominentne vrhove, 

što će ugrubo reći da apsolutna visinska razlika najniţe taĉke padina vrha i 

samog vrha iznosi više od 1500 metara. Samim tim, najkraći i najlakši naĉin 

za uspon na Vihren moţda jeste kratak, ali nije nimalo lak: od Hiţe Vihren do 

stuba na vrhu ima jedva tri kilometra staze, ali i kilometar u vertikalnom 

smeru! 

Izbor staze do vrha zavisi od više faktora, a onima koji ţele više uzbuĊenja 

preporuĉuje   se  uspon   sa  severne   strane,   strmom  i  priliĉno   izloţenom 
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stenovitom stazom delimiĉno obezbeĊenom lancima. Suprotna, juţna strana 

priliĉno je drugaĉije morfologije: iako je isto vrlo strma i prekrivena sitnim 

krhotinama kamena, ovde još ima koliko-toliko zemljane staze pa samim tim 

uopšte nema tehniĉkih detalja. MeĊutim, kako se ova podloga ponaša i na 

najslabijoj kišici moţe se samo pretpostaviti, ali komemorativne table uz stazu 

govore više od bilo kakvih znakova upozorenja. 

Za većinu planinara, uspon na Vihren je celodnevna avantura za koju treba 

odvojiti minimum šest sati efektivnog pešaĉenja. Oni malo bolje kondicije i 

veće gladi za surovim lepotama prirode mogu po silasku sa Vihrena (doduše, 

samo pod uslovom da se spuste sa vrha po severnoj strani) da produţe i na 

susedni vrh Kutelo, ali i dalje na prevoj Konĉeto, pa moţda i da preĊu ceo 

prevoj do vrha Banski Suhodol. Cela ova tura (Vihren-Kutelo-Konĉeto-Banski 

Suhodol) smatra se jednom od najekstremnijih planinarskih poslastica na 

celom Balkanu, pa zašto onda ne iskoristiti priliku? 

Kutelo (Кутело, 2908 m.n.v.) je drugi vrh Pirina po visini, udaljen od Vihrena 

svega par kilometara vazdušnom 

linijom. Ove dve mermerne grdosije 

deli samo jedan prevoj, pa dovoljno 

jak i brz planinar moţe stići sa vrha 

Vihrena do vrha Kutela (ili obrnuto) 

za svega sat vremena. Padine 

Kutela podsećaju na juţnu stranu 

Vihrena, to jest mnogo su strme, 

priliĉno krušljive i kondiciono 

zahtevne, ali bez tehniĉkih 

deonica… 

Razapnut izmeĊu vrhova Kutelo i 

Banski Suhodol , prevoj Konĉeto (Ко̀нчето) balansira izmeĊu dva ambisa 

duboka više stotina metara. Stazu dugu oko kilometar a široku jedva izmeĊu 

pola metra i metar planinari najĉešće opisuju kao hod po slemenu kuće, s tim 

što toliko visoka kuća teško da postoji igde na svetu. Za one koji pate od 

akrofobije ovo je mesto iz najstrašnijih noćnih mora, ali ni onima koji nemaju 

tih problema nije apsolutno svejedno. Ime prevoja na bugarskom znaĉi 

"konjić", a kaţu da potiĉe od toga što ga mnogi planinari prelaze tako što 

uzjašu planinu kao konja i mic po mic puze  na drugu stranu.  Celom duţinom 
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prevoja montiran je rukohvat od ĉeliĉnih sajli koji ipak ne umanjuje osećaj 

balansiranja na ivici noţa, a poseban akcenat daje još nekoliko 

komemorativnih tabli na deonicama odakle su se neki raniji nesrećni 

namernici sunovratili u svoju propast... 

Na sreću za one koji tek kad se uhvate za sajlu shvate da imaju strah od 

visine, negde na polovini prevoja postoji staza (takoĊe obezbeĊena) koja vodi 

niţe niz stranu i dalje do relativne bezbednosti. Oni dovoljno hrabri (ili, pre će 

biti, ludi) mogu da nastave i dalje do vrha Banski Suhodol, s tim što u tom 

sluĉaju moraju da raĉunaju i na povratak, opet do polovine prevoja i 

pomenute staze za silazak s grebena. Sam Banski Suhodol (Бански 

Суходол, 2884 m.n.v.), iako mu ime više asocirana na ravniĉarske oblike 

reljefa, slovi za treći najviši vrh Pirina, a pogled na Kutelo i Vihren je 

nadrealan. Pa ĉak i da sjajne vizure ne opravdavaju toliku muku, doţivljaj 

prelaska Konĉeta bio bi sam sebi dovoljna svrha… 

Za dva dana preći ono za šta je mnogima potrebno tri samo po sebi je bio 

uspeh, koji je uspela da ostvari većina grupe s kojom sam bio na Pirinu. 

Trećeg dana izvedena je kraća tura na Muratov vrh, manje poznat ali ne i 

manje atraktivan. Dovoljna ilustracija teţine uspona je što se prvih osam i po 

kilometara staze do prevoja Banderiška porta, sa visinskom razlikom od 

sedamsto metara, od doma savladava za oko sat i po, a za poslednjih petsto 

metara sa visinskom razlikom od stotinak metara potrebno je više od pola 

sata. Vredi li? Makar i samo zbog uţivanja u usponu, apsolutno. Uostalom, 

pitam se koji vrh u celoj ovoj plejadi ne bi bilo vredno ispenjati... 

Naţalost, vremena za više vrhova nije bilo. Nešto se ipak mora ostaviti i za 

neku drugu priliku... A izbor je toliki da mi se ĉini da bi i meseci posvećeni 

Pirinu bili prekratki da se sve što iole vredi ovde sagleda u potpunosti. Da li 

su tri dana dovoljna da se oseti sva moć jednog od najviših planinskih masiva 

na Balkanu? Teško... Ipak, ono najbitnije i najatraktivnije sasvim je moguće 

obići i videti i za manje vremena. 

Da li je Pirin zaista najmoćniji balkanski masiv, ostaje otvoreno pitanje. Ako je 

dovoljno dobar bogovima, ko smo mi da išta zameramo? Naše je samo da se 

divimo i već planiramo povratak. A vratiti se hoćemo. Tako mi Peruna! 

MIlan Mirković 
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TRIATLON 
 

Triatlon je sportsko takmiĉenje koje sadrţi tri razliĉite 

discipline: plivanje, biciklizam i trĉanje. Takmiĉar tokom trke prelazi unapred 

zadane deonice plivajući, vozeći bicikl odnosno trĉeći prema pomenutom 

redosledu. 

Pretpostavlja se da istorija triatlona poĉinje još dvadesetih godina 20. veka u 

Francuskoj gde su organizovane prve triatlonske trke. Prvi triatlon sa 

rasporedom disciplina i duţinama koje danas znamo je nastao poĉetkom ‟70-

ih godina 20. veka u “San Diego Track Club” kao kao alternativa rigoroznim 

treninzima na otvorenom. Prvo takmiĉenje kluba se sastojalo od 10km 

trĉanja, 8km voţnje bicikla i 500m plivanja. Tokom naredne decenije 

popularnost triatlona je nastavila da raste velikom brzinom i veoma brzo je 

postao popularan i meĊu 

profesionalnim sportistima i meĊu 

rekreativcima celog sveta i svih 

uzrasta.  

Triatlon je u programu Olimpijskih 

igara od 2000. godine, i od tada je 

standarni olimpijski sport. Deonice 

olimpijskog triatlona su: 

1500 metara plivanje, 40 kilometara 

bicikla, 10 kilometara trĉanja.  

Pored olimpijskog  postoji i sprint triatlon koji se odrţava na duplo kraćoj 

distanci koja iznosi 750 m plivanja, 20 km voćnje bicikla i 5 km trĉanja. U 

sprintu se obiĉno takmiĉe mladje kategorije tj. juniori i pioniri. 

Kod nas su takmiĉenja na ovoj distanci dosta zastupljena pošto je teško 

obezbediti sredstva za olimpijski triatlon, odnosno najĉešće se odrţavaju trke 

u sprint triatlonu. 

U jednu od najteţih sportskih disciplina na svetu spada Ironman triatlon, koji 

je dobio naziv od engleskih reĉi iron - ĉelik i man - ĉovek; u slobodnom 

prevodu „ĉeliĉni ĉovek“, što aludira na snagu i izdrţljivost koju mora da ima 

takmiĉar u ovom sportu. Ironman je ultra-triatlon tj. takmiĉenje koje se sastoji 

od 3.800 m plivanja, 180 km voţnje bicikla i 42 km trĉanja.  

Postoje dve vrste Ironman takmiĉenja: 
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Ironman 140.6 je standardni i originalni Ironman od 3.800 m plivanja, 180 km 

bicikla i 42 km trĉanja. 

Ironman 70.3 ili polu-Ironman se sastoji od taĉno pola duţine originalnih 

Ironman distanci: 1.900 m plivanja, 90 km bicikla i 21km trĉanja. 

Ironman 140.6 Svetsko prvenstvo se i dalje odrţava u mestu Kona, Havaji, 

USA, dok se Ironman 70.3 Svetsko prvenstvo odrţava u 

mestu Klirvoter, Florida, USA. 

Prvi ultra-triatlon je nastao 

kao rezultat rasprave trojice 

prijatelja (vojnik Dţon 

Danbar, marinac Dţon Kolins 

i trener Gordon Haler) oko 

toga ko je 

najspremniji sportista kad se 

uporede tri pobednika 

razliĉitih takmiĉenja koja su se tih godina odrţavala na Havajima: The Waikiki 

Rough Water Swim (3.800 m plivanja), Oahu Bicycle Race (180 km voţnje 

bicikla) i Honolulu Marathon (maraton tj. 42 km). Trka koja je kombinovala 

sva tri izazova je odrţana 18. februara 1978. godine na ostrvu Oahu, i prvi 

pobednik je bio upravo Gordon Haler. Kasnije je trka premeštena u Konu. 

Iako se danas odrţava veliki broj triatlonskih takmiĉenja, triatlon u Koni se 

smatra originalnim 'Ironman' takmiĉenjem. 

Ostala takmiĉenja u triatlonu koja treba napomenuti su: 

Super sprint triatlon (400m plivanja – 10km voţnja bicikla – 2,5km trĉanja) 

Akvatlon (1000m plivanja – 5km trĉanja) 

Veliki akvatlon (2000m plivanja – 10km trĉanja) 

Sprint duatlon (5km trĉanja – 20km voţnje bicikla – 2,5km trĉanja) 

Standard duatlon (10km trĉanja – 40km voţnje bicikla – 5km trĉanja) 

Veliki duatlon (20km trĉanja – 80km voţnje bicikla – 10km trĉanja) 

Sprint kros triatlon (500m plivanja – 12km voţnje planinskog bicikla – 3km 

trĉanja) 

Standard kros triatlon (1000m plivanja – 24km voţnje planinskog bicikla – 

6km trĉanja) 

Zimski triatlon (20km trĉanja na skijama – 40km voţnje planinskog bicikla – 

10km trĉanja) 
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Triatlon se u Srbiji 

pojavio pocetkom 90-ih 

mada je prvi triatlon 

odrţan 1988. godine u 

Kragujevcu. To 

takmiĉenje nije imalo 

formu kao današnja 

takmiĉenja i razlikovalo 

se i po distancama a i 

po tome što discipline 

nisu bile povezane već 

je postojala pauza 

izmeĊu njih. 

Godine 1993. odrţano je prvo prvenstvo drţave na Adi Ciganliji. Od tada se 

prvenstvo drţave odrţava svake godine i broj uĉesnika je iz godine u godinu 

sve veći i, što je još vaţnije, rezultati su sve bolji.  

Prvenstva se danas odrţavaju u više gradova Srbije: Beogradu, Panĉevu, 

Somboru, Kragujevcu, Boru, Novom Sadu, Malom Staparu i mnogim drugim. 

Savez triatlonskih klubova Srbije je Srpska triatlonska unija sa sedištem u 

Beogradu. 

U nedelju 24. septembra u 

Beogradu će biti odrţana 

trka – 11Tri Belgrade – 

polu-ajronmen triatlon, koji 

je i prvo Otvoreno 

prvenstvo Srbije u ovoj 

disciplini.  

Takmiĉari će plivati 1,9 

kilometara, voziti bicikl 90 kilometara i trĉati 21,1 kilometar, na Savskom 

jezeru, stazama Ade Ciganlije i u ulicama na trasi. Za polutriatlon 11Tri 

Belgrade prijavljeno je 190 takmiĉara, od kojih ih je polovina iz inostranstva, 

preciznije iz 12 zemalja. Srbiju predstavaljaju poznati sportisti, meĊu kojima 

su i olimpijci u sve tri disciplini.  

Ana Stojanović 
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STUDENTSKA EKSPEDICIJA 2017 

USPON NA NAJVIŠI VRH 
 

Poslednjeg dana juna, odnosno prvog vikenda u julu Planinarsko-rekreativna 

sekcija FTN-a je organizovala uspon na najviši vrh Balkana, vrh Musala 2925 

m, koji se nalazi na planini Rili u Bugarskoj. Ovaj visokogorski uspon nazvali 

su „Studentska ekspedicija 2017“. Iako se uspon na Musalu ne smatra 

visokogorskim usponom, grupa je bila tako sastavljena da je pravi naziv ovog 

uspona bio upravo „ekspedicija“. Po dolasku u Borovec, u koji dolazimo u 

ranim popodnevnim satima, prepakujemo se a višak stvari ostavljamo u 

kombiju. Sa svim neophodnim stvarima za dva dana boravka na planini 

krećemo put planinarskog doma Hiţa Musala (2380m). 

Od Boroveca, ski 

stazom penjemo se 

ka stazi uz Musalsku 

reku. Staza je blaga 

ne preterano teška i 

blago se penje ka 

planinarskom domu. 

Sve vreme staza 

prolazi kroz gustu 

ĉetinarsku šumu do 

momenta izlaska na 

2100 metara. Odatle 

nastavljamo uskom 

stazom kroz bor krivulj 

i male planinske potoke do planinarskog doma Hiţa Musala. U dom stiţemo u 

kasnim popodnevnim satima. Pošto je grupa sastavljena od poĉetnika u 

visokogorstvu osim vodiĉa, nakon veĉere odrţavamo sastanak i dogovaramo 

se o sutrašnjem penjanju. Cilj sastanka je da olakšamo sutrašnji uspon na 

najviši vrh Balkana. Nakon sastanka toĉimo vodu neophodnu za uspon i 

odlazimo na poĉinak kako bi odmorni ujutro krenuli na uspon.  

Narednog jutra, nakon doruĉka okupljamo se ispred planinarskog doma i u 

koloni krećemo zimskom planinarskom stazom prema planinarskom domu 

Ledno jezero (2780m) i Musali. 
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Na putu do doma Ledno jezero nailazimo na nekoliko sneţnih krpa koje nas 

podsećaju da je pre samo dve nedelje tu bilo snega. Po dolasku u dom, 

pravimo duţu pauzu za uţinu i okrepu. Od doma nastavljamo dalje ka samom 

vrhu. Do vrha nas vodi krivudava staza pored sajli do izlaska na sam vrh 

Musalu (2925 m.n.v.) – najviši vrh Balkana i Bugarske. Na vrhu se duţe 

zadrţavamo, uţivamo u pogledu koji se pruţa i do planine Pirin. 

Ovekoveĉavamo trenutak boravka na vrhu, pre svega jednom grupnom 

fotografijom. 

Sa vrha silazimo stazom koja nije standardna staza, odnosno, tuda se 

planinari spuštaju zimi kada sneg prekrije Rilu. Ta staza ide uz same sajle i 

spušta se strmo nadole preko velikih kamenih ploĉa. Svi smo se bezbedno 

spustili do doma na lednom jezeru i nakon kraće pauze vraćamo se istom 

stazom do planinarskog doma Hiţa Musala. U domu uzimamo višak, stvari 

koji smo ostavili da ne nosimo na vrh, i krećemo lagano da se spuštamo ka 

Borovecu.  

U Borovec dolazimo 

u popodnevnim 

ĉasovima. Svraćamo 

na zasluţeni ruĉak i 

nakon pakovanja u 

kombi polazimo ka 

Srbiji. U Novi Sad 

stiţemo u ranim 

jutarnjim satima 3. 

Jula oko 3 sata posle 

ponoći. 

Za kraj, neophodno je napomenuti da od dvadeset uĉesnika ove akcije 

sedamnaest uĉesnika su se prvi put popeli na ovu visinu. Većini je ovo bio 

prvi visokogorski uspon što je posebno vredno istaći. Svih dvadeset uĉesnika 

se popelo na najviši vrh Balkana. Od dvadeset uĉesnika devet uĉesnika su 

studenti, ĉlanovi Planinarsko-rekreativne sekcije FTN-a. Uspon na najviši vrh 

Balkana predstavlja za sada najveći uspeh Planinarske sekcije FTN-a a 

verujemo da će ih biti još mnogo. 

Strahinja Marjanović 
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PROSLAVA ROĐENDANA 

PLANINARSKO-REKREATIVNE SEKCIJE FTN-a 
 

Trećeg vikenda meseca juna Planinarsko-rekreativna sekcija FTN-a 

organizovala je pešaĉenje Fruškom gorom a tom prilikom upriliĉena je i 

proslava drugog roĊendana Planinarske sekcije. Okupljanje uĉesnika akcije 

bilo je u Limanskom parku u Novom Sadu. Nakon prijave svih uĉesnika u 9h 

pošli smo na pešaĉenje. Od Limanskog parka pešaĉimo preko mosta 

Slobode do Sremske Kamenice, pešaĉimo pored Instituta i Milicijske škole ka 

Glavici, odnosno planinarskom domu pod Glavicom. Nakon kratke pauze 

nastavljamo pešaĉenje pored izvora Savina voda sve do izvora Viline vode. 

Od izvorišta Vilina 

vodica, nastavljamo 

pešaĉenje crno 

belom stazom. Ulogu 

vodiĉa prepuštamo 

našem iskusnom 

prijatelju Siniši 

Petrovu. On nas kroz 

nemarkirane staze 

provodi ka 

planinarskoj stazi od 

Glavice ka 

Stolovima. Izbijamo 

na maratonsku stazu 

malo iznad debelog hrasta. Odatle se spuštamo ka Pivarovom potoku, 

ponovo na maratonsku stazu. Od Pivarovog potoka uspinjemo se do zimske 

baze na Iriškom putu, uspon nastavljamo do planinarskog doma Orlovo 

Gnezdo. U domu pravimo još jednu pauzu i uţivamo u pogledu ka TV Tornju, 

Crnom ĉotu i Spomeniku NOB-a. Od doma strmom stazom izbijamo na stazu 

radosti i zadovoljstva koja nas vodi do Orlovog Bojišta na koji se penjemo 

grebenskom stazom. Na Bojištu nam stiţe poruka da je ruĉak u domu 

spreman i da poţurimo sa pešaĉenjem. Na vidikovcu pravimo još jednu 

zajedniĉku fotografiju a potom se spuštamo u planinarski dom Crveni Ĉot na 

Popovici, gde nas je ĉekao zajedniĉki ruĉak – pasulj.  
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Nakon ruĉka i dezerta za koji se pobrinula naša Katarina Stefanović, a koja je 

donacija našeg velikog prijatelja Zorana Vukmanova, usledila je kratka 

skupština Planinarske sekcije FTN-a na kojoj su izabrani novi ĉlanovi UO i  

istaknuti rezultati sekcije postignuti u prethodnih godinu dana. Tom prilikom 

podeljene su zahvalnice klubovima i organizacijama koje su se odazvale 

pozivu na naš roĊendan, kao i pojedincima koji su svojim postignutim 

rezultatima predstavljali sekciju i time omogućili da sekcija bude 

prepoznatljiva u planinarskim krugovima. Za najaktivnije ĉlanove sekcije 

izabrani su: Nina Marjanović i Radivoj Malić. 

Zahvaljujemo se svim uĉesnicima akcije na dolasku i prisustvu na našem 

drugom roĊendanu. Posebno se zahvaljujemo Zoranu Vukmanovu na 

dovoĊenju grupe iz Subotice kao i donaciji koja je bila namenjena za izradu 

torte za roĊendan. Zoki, još jednom hvala i uvek si dobrodošao u našu 

Planinarsku sekciju FTN-a.  

A ostali! Vidimo se naredne godine, trećeg vikenda juna na 3. roĊendanu 

Planinarske sekcije FTN-a. 

                                                              Planinarsko-rekreativna sekcija FTN-a 
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KANjON REKE NERE I BEUŠNICE 
 

Prvog vikenda septembra Planinarsko-rekreativna sekcija FTN-a, 

organizovala je odlazak u kanjon reke Nere i Beušnice. Nakon sušnog leta 

reka Nera je sa veoma niskim vodostajem, a slapovi na Beušnici su 

minimalni, a gornji slap potpuno presušio. I pored toga, nije izostalo veliko 

interesovanje planinara za ovu destinaciju. Ukupno 77 planinara pošlo je tog 

2. Septembra na ovu akciju. Nakon relativno dugog putovanja zbog poduţih 

carinskih formalnosti u podne dolazimo u selo Sasca Romana iz kog 

zapoĉinjemo naše pešaĉenje.  

Nakon 10 minuta dolazimo do visećeg 

mosta iznad reke Nere. Po troje 

prelazimo most koji je veoma nestabilan. 

Zbog sporog prolaska dan odmiĉe, grupa 

je pomalo nervozna, meĊutim po nailasku 

na stenoviti deo na kome se nalazi 

nekoliko tunela svima se popravlja 

raspoloţenje. Nakon serije tunela i 

stenovitog dela dolazimo do mesta ušća 

reke Beušnice u Neru. Od ušća širokom 

kolskom stazom krećemo se uzvodno 

rekom Beušnicom. Ubrzo srećemo naše 

prijatelje iz PD Naftaš iz Novog Sada. U 

nastavku pešaĉenja dolazimo do najniţih 

vodopada koji oĉaravaju sve uĉesnike 

akcije i gde je usledila pauza za ruĉak. MeĊutim, malo ko je odoleo 

vodopadima pa je više usledilo slikanje nego sam ruĉak.  

Pešaĉenje nastaljamo i dalje uzvodno. Dolazimo do ekološkog kampa gde se 

staza suţava i kreće uspon ka srednjim i gornjim vodopadima. Nekoliko 

starijih uĉesnika odustaje od daljeg pešaĉenja, ostaju u restoranu eko kampa 

dok ostatak grupe nastavlja dalje ka vodopadima.  

Ubrzo stiţemo do srednjeg vodopada. Nekoliko uĉesnika koji ranije nisu 

pravili pauzu spuštaju se od gornjih vodopada sa informacijom da su 

presušili. Pravimo jednu zajedniĉku fotografiju pre nego što nastavimo ka 

gornjem  vodopadu.  Deo grupe ostaje  na srednjem vodopadu  a potom silazi  
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ka ušću Beušnice u Neru gde nas ĉeka prevoz. Planinari koji su bili fiziĉki 

spremniji i koje je interesovao gornji vodopad bez obzira što je presušio 

polaze na uspon ka vodopadu. Staza je veoma lepa i neobiĉna kroz 

ĉetinarsko/listopadnu šumu, u poĉetku sa usponom a kasnije krivudavo uz 

samu reku Beušnicu. Po dolasku na gornji vodopad potvrĊujemo dotadašnje 

informacije. Vodopad je presušio, ali uoĉavamo pećinu u koju se ne moţe ući 

kada na vodopadu ima 

vode. Fotografišemo se i 

polazimo istom stazom 

na dole ka ušću 

Beušnice u reku Neru.  

Pri povratku u eko 

kampu pravimo pauzu 

kako bi se okrepili. Na 

mesto gde nas ĉeka 

prevoz poslednji ĉlanovi 

grupe izlaze već po 

mraku. Umorni ali veoma 

zadovoljni pešaĉenjem i 

neverovatnim vremenom iako su meteorolozi uporno najavljivali kišu. U Novi 

Sad dolazimo u ranim jutarnjim satima zadovoljni celokupnim putem. U ime 

Planinarsko – rekreativne sekcije FTN-a i u svoje ime zahvaljujem se svima 

na uĉešću na akciji kao i svojim vodiĉima pomoćnicima na terenu. 

Strahinja Marjanović 
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Ima nešto u toj energiji koju uobliĉiš, usmeriš i pošalješ. Vaţno je da znaš šta 

hoćeš! A, ja znala... Baš kao što i sad znam, da ćemo ovde, zajedno, 

napraviti jednu novu, još bolju energiju, i najlepše, Zvoncara fešn priĉe. 

Izabrani smo da pronosimo dobar glas šume, planine, ljudi, i da se 

povezujemo u našim zajedniĉkim ljubavima i strastima. Pa, krenimo....  
 

 
Magija Nacionalnog parka Nera-Beušnica 

Uvek je neka magija. Ja bez magije neću da idem! 

Prvi je maj, uranci na sve strane. VoĊena devizom “Da nam ţivi, ţivi rad!” 

raspoloţena se bajkerska petorka već u ranim jutarnjim satima obrela u 

KaluĊerovu. Nakon kratke pripreme i fotkanja, strmom smo se uliĉicom 

spustili do graniĉnog prelaza.  

Našu smo granicu brzo prešli, ali 

na rumunskoj smo morali malo da 

se druţimo. Dejan, Zoran alijas 

Ţabac, Tina, Dragan, svi su 

nonšalantno prešli, ali im je 

policajac podjednako nonšalantno, 

zadrţao pasoše. E, a sad ja. Kroz 

otvor kućice znatiţeljno me gledaju 

dva plava oka, njihov uniformisani 

vlasnik mi nešto govori, ali tek kad 

je poĉeo da objašnjava rukama, onda sam shvatila. Da skinem kacigu. 

Skinula. Hm. Opet nije dobro. Da skinem gumicu s kose. Skinula. Šta sad nije 

dobro?! Sad mi više nije zanimljivo, ali ajd, da se malo smeškam, nije 

naodmet. I, kao, ništa ja ne znam, ja sam ovde biciklom, znam da to uvek 

upali. Drţi one naše pasoše, nikako da se odvoji od njih. Pokušam nešto 

misaono, kao kad teram nakostrešene pse od sebe, da ih zadrţim što dalje. 

Obiĉno uspe. Ima nešto u toj energiji koju uobliĉiš, usmeriš i pošalješ. Vaţno 

je  da  znaš  šta  hoćeš.  A,  ja  znala.  Hoću  da  maksimalno  lepo  iskoristim 
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današnji dan, da po ĉetvrti put biciklom proĊem jednim delom Nacionalnog 

parka klisure Nere, da sa svojim prijateljima vozim pored reke Beu i divim se 

njenim slapovima i bajkovitim bigrenim kaskadama.. Sve to hoću. A, šta hoće 

ovaj ĉovek?! Vraćaj naše pasoše, smeškam se i dalje, naravno. Pruţi se ruka 

kroz prozorĉe i ja, toboţ nezainteresovano, zgrabih one crvene lepotane.  

Vrlo brzo po napuštanju graniĉnog prelaza, dolazimo do dela puta gde se 

odvajamo od asfalta. Prešli smo na zemljani teren, širok utaban put. Za 

razliku od prošle godine, blata uopšte nije bilo i nesmetano smo vozili, 

ćakulali, uţivali. Vreme, po pitanju temperature, idealno za pedalanje. 

MeĊutim, poĉinje da duva vetar, a obzirom da smo na ĉistini, povremeno smo 

vrlo brutalno izloţeni jakim naletima.  

Ponovo izlazimo na asfalt, i, na nekom dvadesetom kilometru, dolazimo do 

ušća reke Beu u Neru. Tu je i most, preko kojeg prelazimo i ulazimo u 

Nacionalni park. Ali, na ovom mestu sam odrţala i ĉas istorije. Istoriju pišu 

pobednici, zna se, a ovu je napisao moj KTM Race, Konstantin Veliĉanstveni, 

koji je pre godinu dana, u jednom trenutku neobjašnjive sreće, i porivu 

nezaustavljive snage, skoĉio s mosta i obreo se u zapenušanoj i hladnoj Neri. 

Brzo se i predomislio, pa se, umesto da otplovi dalje, prema Dunavu, uhvatio 

za jednu stenu, odakle je, bez ikakvih povreda, izvaĊen na suvo i sigurno. Eh. 

Dakle, ţivot piše romane, a mi da malo prošetamo stazom uklesanom u litice 

kanjona, nastaloj za vreme vladavine Turaka. Ova mi je staza vrlo 

inspirativna, vodi kroz brojne tunele i puna je mistike. Na nekim je mestima 

široka jedva metar, puna je oštrog kamenja! Obratite paţnju da se ne 

poseĉete, a posebno pazite kad prolazite kroz tunele, jer su neki od njih baš 

niskog svoda!  

Nakon kratke pauze za fotkanje i okrepu, nastavljamo s voţnjom. Krećemo se 

klisurom reke Beu, pritokom Nere, uţivamo u brzacima koje pravi. Okruţeni 

smo zelenilom sa svih strana. Gusta je šuma, oĉekivano, zadrţala vetar na 

svojim obodima.  

Dolazimo do prvih slapova, a zatim i do jezerceta nestvarne lepote. Legenda 

kaţe da je jezero nastalo od suza koje je prolio begov sin, nesrećno zaljubljen 

u pastirovu kćer, a da je boja jezera, u stvari, boja mladićevih oĉiju. Ĉudna 

magija izbija iz ovog jezerceta, i, kao da me, zaista, gledaju plave oĉi.. Hm... 

Kaţem vam ja, ne moţe se bez magije!  

Još  malo penjanja i stiţemo do vodopada Beušnica.  Kakav prizor,  uronjen u  
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dubinu šume, nestvarno lep! Na ovom sam mestu osetila neverovatnu 

povezanost s prirodom, sa šumom, zemljom, kamenom, s kapljicama vode 

koje su se otimale i, u dodiru s vlaţnim stenjem, raspršivale svuda unaokolo. 

Ipak, klizava mahovina podsećala je na oprez i nije dozvoljavala da se 

previše opustimo. Posedali svuda unaokolo, svak' udubljen u svoje misli, 

uronjen u svoj spokoj.  

Još jedna zajedniĉka fotografija i polako krećemo nazad. Spust je vrlo lep, ali, 

zbog zaista mnogo krupnog kamenja po stazi, i veoma truckav. Ide to nama, 

baš nam je lepo, smejemo se sve vreme, a onda... Onda... Nećete verovati! 

Po izlasku na asfaltni uspon, a zatim i ĉistinu, onaj isti vetar koji nas je muĉio i 

pokušao da nam smeta, sada se okrenuo nama u korist! I, kao u priĉi, na 

krilima vetra, oĉas smo se ponovo obreli na graniĉnom prelazu! Neverovatno! 

U nekim trenucima prelaska preko njiva niko nije okretao pedale, a kretali 

smo se brzinom i do 40 i 50 km na sat!  

 

 

 

 

 

 

Ponovo smo na rumunskoj granici. Raĉunam, u meĊuvremenu je bila smena, 

ali, eto opet mog plavog prijatelja! Ovaj put je u društvu svoje lepe koleginice, 

koja zna srpski. Ajd, pomislih, barem neću morati da se skidam... Mislim, 

kaciga, i to sve, valjda me sad prepoznaje.. Ali, sad su usledila gnjaveţ-

pitanja: gde ţivimo, odakle smo i u koliko sati jutros krenuli, dokle smo stigli, 

itd.. Ja, znam za jadac, smeškam se, kao, baš mi sve to prija, ta njihova 

ljubopitljivost... Završili nekako i te formalnosti, potrpali se u aute, pa na 

Dunav, na riblju ĉorbu. Tu je vetar orkanski udarao. Ma, ko mari za to! Nama 

baš lepo!  

Povratak kući prošao je u prijatnom ćaskanju i neobuzdanom smehu, kad god 

bi spomenuli mog uniformisanog udvaraĉa. I, što bi rekla Tina: “S tobom uvek 

neki fensi doţivljaji!”. Jes, vala, sviĊa se to i meni. Uvek u susret nekoj novoj 

magiji...  

Emira Miliĉević 

za više Zvoncarinih fešn priĉa posetite www.zvoncara.com  
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