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CRNA GORA 2003. 

14.08.2003. 

 
Lakonogih 54 planinara 

planinarskog kluba Spartak iz Subotice 
pojačani sa tri planinara iz Kikinde i 
jednim iz Bele Crkve zauzeli su ceo 
putnički vagon voza za Crnu Goru. 
04.08. u jutru oko 4 sata u Mojkovcu 
ekipa se razdvojila da bi se ponovo 
sastala 13.08. na železničkoj stanici 
Bar. 
 Grupa od 23 planinara je iz 
Mojkovca iznajmljenim kombijem 
krenula za Grbaju na Prokletijama, njih 
13 je otišlo put Durmitora, a manje 
ambiciozna grupa  je produžila do 
primorja u želji da tamo planinari 
strmim ulicama primorskih gradova.  
 Grupa koja je krenula u 
pravcu Prokletija se smestila u šatorima 
kraj planinarskog doma planinarskog 
društva Radnički iz Beograda. Dom se 
nalazi na 7 km od Gusinja, u 
neposrednoj blizini karaule do koje 
vodi asfaltni put. Dom je smešten na 
1175 m n.v. i  veoma je skromno 
opremljen: ima 20 ležaja, trpezariju i 
kuhinju. Nema struje ni vode jer je 
izvor od kojeg je voda sprovedena 
presušio. Dolina Grbaje je nekadašnji 
lednički valov koji se sastoji iz četiri 
livade razdvojene uskim pojasima 
bukove šume. Dolinu okružuju 
prekrasni i zastrašujući vrhovi koji su 
pravi planinarski izazov. Iz doma se 
izvode planinarske ture na Volušnicu 
(1879 m, uspon oko 2 sata), Popadiju 
(2057 m, uspon oko 3 sata), Karaulu 
(1915 m, uspon oko 2,5 sata), Trojan 
(2190 m, uspon oko 5 sati), Rogopeč 
(1781m, uspon oko 3 sata), Jagnjičar 
(1975 m, uspon oko 3 sata), Podgoja 

(2021 m, uspon oko 3 sata), Očnjak 
(2185 m, uspon oko 3 sata), Karanfil 
Ljuljaševića (2240 m, uspon oko 3 
sata), Mali Karanfil (2119 m, uspon 
oko 3 sata), Severni vrh Karanfila 
(2460 m, uspon oko 5 sati). Osim 
planinskih vrhova u okolini se mogu 
obići i prirodne znamenitosti kao što su 
Alipašini izvori, vodopad Grlje i vrelo 
Savino oko.  
 Članovi naše grupe su tokom  
šest dana boravka  u skoro punom 
sastavu izašli na Volušnicu (1879 m), 
Popadiju (2057 m), Severni Karanfil 
(2460 m), Veliki Karanfil (2490 m), 
Očnjak (2185 m) i Karaulu (1915 m). 
Osim planinarskih tura izvedene su 
eksurzije i do Alipašinih izvora, 
vodopada Grlje  i Plavskog jezera. 
Alpinisti su prema svom programu 
izvodili tečaj pod rukovodstvom 
instruktora Slobodana Milovanovića- 
Bobana koji su pohađala dva člana 
grupe, a alpinisti koji su uzeli učešće u 
taboru alpinista su ispenjali 12 čovek-
smeri i popeli Južni vrh Karanfila 
(2441 m) koji se može osvojiti samo na 
alpinistički način. 
 Nakon boravka na 
Prokletijama grupa je uz pomoć Milete 
iz Lajkovca i njegovih čamaca  
upriličila sebi zanimljivo jednodnevno 
splavarenje niz Lim od manastira 
Kumanice kod Bijelog Polja do 
Brodareva, a zatim smo se vozom 
prebacili do primorja gde smo proveli 
još  tri  vrela, skupa i slana dana. 
 Grupa koja je krenula na 
Durmitor se smestila u privatnom 
smeštaju u Žabljaku. Odatle je izvodila 
planinarske ture po Durmitoru 
obilazeći Lokvice, Crno i Zmijinje 
jezero i Ledenu pećinu.  Svoj boravak 
na Durmitoru grupa je krunisala 
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usponom na najviši vrh ove čarobne 
planine, Bobotov kuk (2522 m). Nakon 
osvajanja ovog vrha i ova grupa se 
spustila na primorje, gde smo se 
okupili u punom sastavu predveče pre 
polaska voza za Suboticu. 

 Iso Planić 

 

АП, АП, ЦЕО КАМП 

 
 Три ноћи између 17. и 20. 
јула 2003. године, верујем да ђе дуго 
памтити планинари из целе Србије, 
који су се окупили у кампу на обали 
Колубаре, на периферији Лајковца.  
 Ја сам пристигао и подигао 
шатор средином ноћи у саставу ПСД 
“Железничар” из Новог Сада и више 
других друштава. Због прегласне 
музике и галаме неколицине оних 
које смо ту затекли, нико од нас у 
целом кампу није могао да спава. 
Изузетак су била деца и понеко од 
старијих, који је имао ту “срећу” да 
га је слух издао.  
 Надали смо се да ће друга 
ноћ бити мирнија, али је она била 
још бучнија од прве. У њој се 
малтретирање спавача показало као 
организована, вешто усмеравана и 
дозирана ативност оних који су се 
окупили око наложених ватри у 
самом логору и ту пили, роштиљали, 
пуштали музику и забављали се. 
Поред иритирајуће турбо-фолк 
музике из касетофона окаченог на 
дрво, било је појединачног и 
колективног вриштања и дреке из 
свег гласа. Појавио се и злосрећни 
слоган “Ап, ап, цео камп”, кога су 
радо прихватала деца. 
 Колико сам могао да 
приметим, нико се није 

супротстављао галамџијама, 
вероватно у уверењу да би то било 
узалудно или чак 
контрапродуктивно. На измаку друге 
ноћи, у којој нисам ока склопио, као 
ни у привој, пришао сам 
окупљеникма око једне ватре, више у 
жељи да откријем о чему се ту 
заправо ради, него у нади да ћу их 
смирити. Моја слутња да има нешто 
посебно у свему томе обистинила се. 
- Господине, ми смо дошли да се 
забављамо.  
- Па ви малтретирате цео камп од 
сто шатора.  
`- Не господине, забава обухвата 110 
шатора – исправи ме један са 
стакластосветлим погледом и прасне 
у смех. 
 Објаснише ми да они 
уопште нису планинари него домаћа 
омладина, која је већ трећи дан ту. 
Тако испаде да смо ми планинари 
уљези који су дошли да им 
ограничавају слободу.  
 Даље нисам имао потребе 
да било шта питам, јер ми је 
одједном пукла пред очима цела 
истина. Некоме од локалних 
душебрижника за своју омладину 
пала је на памет добронамерна, али 
несрећна идеја да организује 
дружење те омладине и планинара, 
надајући се, вероватно позитивном 
утицају планинара на њу. Разултат 
тога спајања био је сасвим супротан, 
али по мени, не зато што је та 
омладина гора од других, већ зато 
што су се сукобили програми који 
један другога искључују – ноћна 
забава и ноћно спавање.  
 Резулатат је био, поред 
уништавања живаца планинарима 
које је чекао тежак дневни програм, 
напуштање кампа и повратак кући 
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супруге нашег водича, паковање још 
једног шатора и одлазак раскошних 
кола непосредно из моје близине. 
Показало се да су то била једина 
спасоносна решења. Везан за 
колективну возну карту ја сам 
покушао да спасем мир бар у трећој 
ноћи.  
 Миле, домаћин био је моја 
последња нада, па сам га потражио. 
Успут сам код моста наишао на 
четири полицајца са два огромна 
вучјака како стоје, што је требало да 
застраши евентуалне изгреднике и 
улије веру у ред. 
 Мало касније, иде Миле 
лајковачким мостом, а са њиме један 
омладинац и ја. Био је толико 
огорчен и одлучан да заведе ред, да 
сам унапред жалио оног момка са 
стакластим погледом, једног од 
главних коловођа. Али кад смо 
стигли на моје велико изненађење, 
он је прозвао и напао једног који се 
готово није ни примећивао. Овај је 
покушао да нешто каже, али Миле 
није дозвољавао никоме ни да зуцне. 
Назвао га је кретеном, опсовао му 
мајку и обећао, ако се поново врати, 
да ће им се велики заједнички шатор 
наћи у Колубари. Своју 
интервенцију завршио је речима: - 
“Ја имам 50 године и таквих као ти 
направио сам ни броја им се не зна!” 
 Сличну лекцију очитао је и 
код друге ватре, а кад смо стигли до 
треће ватре, случајно или намерно, 
није било никога. 
 Показало се да је све то 
било узалуд. Ја сам, ипак, делимично 
спавао те ноћи. Момак кога сам 
замолио да нас поштеде те ноћи, 
погледао је моје подочњаке и 
смејући се свечано објавио “Ноћас 

ћете спавати”. И спавао сам, јер сам 
био толико уморан и исцрпљен да ме 
ни грување топова не би спречило да 
склопим очи.  
 Шта рећи на крају. Уопште 
нисам приметио нити чуо на 
разгласу кад у кампу почиње време 
ноћне тишине и мира, а вероватно је 
то зато што се то уклапа у програм 
једних, а у програму других не. 
Домаћини су се истински трудили да 
буду задовољне обе стране. 
Домаћини су организовали врло 
допадљиву фолклорну представу и 
показали да знају да певају и играју и 
да се веселе, али су заборавили да 
постоје ствари које су напросто 
неспојиве.  
 

Ђуро Млађен  

 

KALAPATHAR 2003. 

(17.04.-06.05.2003) 

 
Ekspedicija od 8 planinara 

krenula je u Everest regiju na Himalaje, 
kako bi pokušala da popne i osvoji vrh 
KALAPATHAR 5545 m n/v, na 
jednom od najatraktivnijih i možda 
najtežih planinarskih treckinga u svetu. 
Iz Beograda se krenulo 17.04.2003. 
godine letom za Moskvu, potom za 
Delhi i Katmandu, da  bi se posle 
gotova dva dana leta i promene tri 
vremenske zone i pređenih gotovo 
10000 km stiglo u glavni grad Nepala.  
 Ekspediciju su sačinjavali 
Dragan Jaćimović vođa ekspedicije i 
glavni organizator ovog planinarskog 
projekta, Sony Darijević suorganizator 
i snimatelj, Dragan Milovanović – 
Milo, fotoreporter Večernjih Novosti, 
Slobodan Stokić – Boban, mladi 
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speleolog iz Kučeva, Dejan Vasiljević 
– Deki iz Kraljeva, Saša Ilić – Paja sa 
Brezovice sa Kosova i Metohije, 
Adnan Kožar iz Novog Pazara  i Boško 
Surla iz Kikinde.  
 Sastav ekspedicije je već na 
prvi pogled davao optimizam i 
uverenje da će se svi članovi dobro 
uklopiti i istrajati u zacrtanom cilju.  
 Po dolasku u glavni grad 
Nepala, smeštamo se u jedan od 
mnogobrojnih manjih hotela u blizini 
centra gradam, odakle u narednih dva 
dana pokušavamo da se 
aklimatizujemo, pomalo upoznamo 
vreme, ljude i običaje Nepalaca, 
dokupimo deo opreme koji nam 
nedostaje, prepakujemo se i 
pripremimo za prava iskuštenja koja 
nas tek u velikoj meri očekuju.  
 Posle upečatljive slike koju 
zadržavamo u memoriji o kontrastima, 
kontraverzama i neobičnosti naših 
domaćina krećemo na novi let od 
Katmandua do Lukle, male vazdušne 
luke sa koje počinje avantura zvana 
Kalapathar.  
 Naravno, kakav bi to doživljaj 
bio da nismo odmah u startu imali ne 
malih letačkih problema. Naime, na 
desetak minuta do sletanja u Luklu naš 
avion ulazi u zonu izuzetno jakih 
vetrova, vazdušnih struja i turbolencija 
i mi doživljavamo neplaniranu 
simulaciju padanja aviona i lupinga 
gde nas vešti i iskusni nepalski piloti 
izvlače iz  olujnog nevremena, okreću 
avion i vraćaju na polazni aerodrom, da 
bi posle oko tri sata čekanja ponovo 
poleteli iz Katmandua i negde oko 11 h  
uspešno sleteli na luklansku 
aerodromsku pistu, koja je toliko 
kratka i mala da je pravo remek delo 
kako se na nju piloti sa svojim 
letelicama spuštaju, a da se ne zakucaju 

u stene ili završe u provaliji. Po izlasku 
iz zone aerodroma, dočekuje nas 
gomila meštana koji nude svoje 
nosačke usluge. Na njihovu žalost 
bivaju razočarani i zaprepašteni kada 
uviđaju da od naše ekspedicije neće 
imati nikakve vajde. Naime, mi smo 
bili jedina ekspedicija od nekoliko 
desetina koje su se zadesile tu, koja 
nije unajmila Šerpase, već smo svu 
našu opremu i rančeve poneli na 
sopstvenim leđima. Težina rančeva i 
opreme kretala se od 16 – 21 kg i zaista 
nije bila ni malo bezazlena. Pod tolikim 
teretom krenuli smo ka prvoj planiranoj 
destinaciji zvanoj Tok – Tok na nekih 
2760 m n/v, gde se stiže u večernjim 
satima posle punih 6 sati pešačenja po 
pravoj, klasičnoj planinarskoj stazi. 
Upoznajemo se sa domaćinima koji nas 
vrlo srdačno primaju i naravno odmah 
prepoznaju Dragana Jaćimovića koji je 
tu odsedao već 7 puta.  
 Posle preko potrebnog 
odmora i prespavane noći, sledeće jutro 
u 7 h nas zatiče već na putu ka drugoj 
destinaciji zvanoj Namče Bazar koji se 
nalazi na 3441 m n/v. Put do istog je 
vodio preko Namče Hila žestokog vrlo 
dugačkog uspona koji je savladavao 
čak 700 m n/v. Izuzetno naporna 
deonica koja je na svakom od nas 
ostavila žestok trag. Nakon gotovo 
punih 7 sati hoda uz vlro male pauze i 
kratke stanke negde oko 14,30 sati 
stižemo u Namče Bazar i smeštamo se 
u lodž Kalapathar. Kod pojedinih 
članova ekspedicije pojavljuju se i prvi 
simptomi visinske bolesti, neki 
zarađuju teške žuljeve, a neki ne 
upevaju da sakriju premor. Dva dana 
pauze u ovom najznačajnijem selu 
Kumbu regije, svima nama dobro 
dolazi. Narednog dana krećemo na 
prvu aklimazizaciju na 4000 m n/v 
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iznad Namče Bazar. Po povratku 
popodne provodimo u laganom odmoru 
i opuštanju, te prepakivanju i pripremi 
za jutarnji nastavak treckinga.  
 Novi dan, primorava i našu 
ekspediciju da iznajmi Šerpase, tako da 
neki moraju to da učine zbog premora i 
simptoma visinske bolesti, a neki zbog 
prevelikog tereta u rancu, a ja zbog 
manje hirurške intervncije na stopalu. 
Uglavnom svi članovi ekspedicije su 
bili svesni da bez Šerpasa možemo 
ugroziti uspešnost ekspedicije i to je 
između realnosti i tvrdoglavosti 
presudilo. Nova destinacija Tengboche, 
manastir iz 18 veka sa statuom Bude u 
sedećem položaju, impozantna 
građevina do koje dolazimo takođe 
posle 5 – 6 sati intenzivnog pešačenja. 
Nadmorska visina je 3960 m n/v. Ispod 
manastira se spuštamo u selo do bake 
gde odsedamo u njenom lodžu. Susret 
Jaćimovića i Darijevića sa njom je 
dirljiv i srdačan. Baka ih se setila i 
prijateljska atmosfera se odmah 
stvorila. Uz povraćaj snage u naša 
izmučena tela vraćalo nam se i 
duhovno raspoloženje koje je završilo 
nekim nama dragim pesmama.  
 Narednog  dana (26.4.2003.) 
trecking se nastavlja i sledeća 
destinacija na 4400 m n/v, a to je 
naselje Dingboche, mesto čuveno po 
najvećem broju Šerpasa koji su osvojili 
Mont Everest. Posle odmora krećemo u 
obilazak okoline i penjemo se lagano 
na visinu od gotovo 4700 m n/v i 
otkrivamo jedan klanac koji po svoj 
prilici prvi pohodimo iz Srbije. 
Narednog dana idemo na novu 
aklimatizaciju koja je na visini 5084 m 
n/v i posle žestokog uspona koji je duži 
od 3 kilometra dosežemo do samog 
vrha koji je gotovo kao šiljak, a okolo 

ambis za ludilo i vrtoglavicu. Koliko je 
pogled dole strašan toliko je pogled na 
gore, na okolne vrhove Himalaja koji 
prelaze i 8000 m n/v, u nama izazivao 
oduševljenje i divljenje. Ovu 
aklimatizaciju svi nisu najbolje 
podneli, ali su se svi ispeli na vrh 
Pokala.  
 Naredni dan ekipa ide dalje. 
Naravno, sve je teže i napornije, 
manjka kiseonika sve više, a svaki 
ishitreni i nepromišljeni pokret ili 
korak se skupo plaća, jer se odmah 
ostjae bez daha, a kolena klecaju. 
Loboche destinacija koja je u svakom 
pogledu prekretnica, to je već 4930 m 
n/v. Ovde se već uveliko oseća dah 
klime najvišeg vrha sveta. Miris 
hladnoće, zime i snega je u vazduhu. 
Kiseonika na momente kao da nema. 
Nakon smeštaja u velikoj zajedničkoj 
spavaonici i dvosatnog odmora 
ostvarujemo kontakte sa članovima dve 
ekspedicije: španskom i slovenačkom, 
koju smo sreli i kontaktirali prethodni 
dan. Na počinak krećemo ranije no 
obično jer krećemo u cik zore. Razlog 
takvog preranog polaska ka destinaciji 
Gorak Shep 5184 m n/v je mali broj 
ležaja u lodževima pomenutog mesta, a 
veliki broj članova prispelih 
ekspedicija, te s obzirom da nismo 
nosili šatore, valjalo se obezbediti 
smeštaj i krevete. Posebno nas je 
brinulo vreme koje se u zadnja dva 
popodneva sve više pogoršavalo i sve 
je mirisalo na sneg. I zaista, kada smo 
sutradan u cik zore krenuli, verni 
pratilac nam je bio ledeni vetar koji je 
prvo doneo ledenu kišu, a onda i sneg. 
Ništa nas nije toliko zabrinulo koliko 
olovni oblaci koji su se valjali tik iznad 
naših glava. Svaki od nas je samo 
razmišljao da li će nam se posrećiti i da 
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li ćemo imati bar malo lepog vremena i 
vedrine da vidimo taj kolos od najvišeg 
vrha sveta. Svako od nas je strahovao 
da nam se ne zalomi i zbog olovnih 
oblaka ne vidimo ništa. Jedan od 
najsurovijih uspona na ovoj trecking 
turi upravo se isprečio ispred nas i 
pokazao nam je u svoj svojoj veličini 
surovost i težinu Himalaja. Na oko 
5080 m konačno savladavamo isti i 
lagano negde oko 8,30 h stižemo u  
Gorak Shep. Sada se već oseća blizina i 
goropadnost Mont Everesta. Nakon 
doručka svi odlazimo na počinak 
prilično iscrpljeni i neispavani. Oko 
podneva ustajemo i ručamo, a onda 
jedni kreću ka Baznom logoru Everest, 
a drugi ka vrhu Kalaphatar. Na pola 
puta do vrha ja odustajem od odlaska 
na vrh jer nisam bio adekvatno 
opremljen i prilikom polaska nisam ni 
razmišljao da ispenjem vrh još danas, a 
namrgođeno nebo ukazivalo je da se 
sprema snežna mećava. To se i 
obistinilo oko 15,30 h kada je započela 
mećava koja se nije smirila celu noć. 
Kožar Adnanm je uspeo da ispne vrh 
Kalaphatar i da se sa istog vrati sa 
kanadskom i još jednom ekspedicijom 
samo par minuta pre početka mećave. 
Ne zadugo iza njega stižu Jaćimović i 
Ilić iz Baznog logora Everest, ali već 
prilično promrzli i pomalo mokri. 
Popodne, a neposredno pred mrak 
mećava se pojačava i sneg je već 
napadao preko 10 cm. Na našim licima 
grč straha da će nevreme stati do sutra 
u jutro. Čak pravimo i varijante 
penjanja i u popodnevnim, pa čak i 
noćnim satima ukoliko nevreme ne 
stane do sutra u podne. Svi smo 
spremni da rizikujemo i žrtvujemo se 
samo da ispenjemo vrh i vidimo 
svetskog kolosa broj jedan.     
 Tako opterećeni vremenskom 

neizvesnošću polazimo na počinak. 
Oko 5 ujutro se budimo i odmah 
izlećemo napolje da vidimo kakvo je 
vreme. Sneg je stao da pada, vetar se 
malo primirio, a oblaci su počeli da se 
dižu i povlače. Odmah odlučujemo da 
krenemo ka vrhu čak i bez doručka. U 
6 sati smo već na usponu, zadnjem ali i 
najvećem. Ne nije varka, nije ni 
zasićenost treckingom, zaista je uspon 
izuzetno težak i naporan. Manjak 
kiseonika ga čini još ubitačnijim. 
Svima je izuzetno teško  i grčevi od 
iscrpljenosti i napora se odslikavaju na 
većini članova ekspedicije.  
 Tačno u 9,15 h 29.4.2003. 
godine celokupna ekspedicija se popela 
na KALAPHATAR (5545 m n/v) i to je 
bio veliki uspeh za sve. Vreme nam se 
posrećilo i ispred nas su se pojavili 
obasjani jutarnjim suncem najlepši 
vrhovi Himalaja od Nupcea, Locea, 
Everesta do udaljenog i dalje gordog 
Ama Dablama koji nas je sve vreme 
treckinga nadzirao i bio iznad naših 
glava, te kod nas izazivao 
strahopoštovanje, što i zaslužuje. A 
iznad nas, iza naših leđa nadvisio se 
gorostasni prelepi vrh Pumorija, visok 
preko 7000 m n/v.  
 Konačno, nakon 14 dana 
žestokog treckinga i pređenih gotovo 
90 km u jednom pravcu, mi smo sa 
osmesima na izmorenim i iscrpljenim 
licima gledali u Mont Everest i divili 
mu se. Posle zadržavanja od nekih 90 
minuta bacismo još jedan  pogled u 
podnožje najvišeg vrha sveta i 
zadivismo se i šatorima u Baznom 
logoru Everest. Nakon toga krenusmo 
ubrzanim tempom ka Gorak Shepu i po 
dogovoru, brže bolje spakovasmo 
stvari i krenusmo u niže predele. Sve 
vreme nas je pratilo prilično loše vreme 
sa niskim temperaturama i snegom, 
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koji je na momente prelazio u ledenu 
kišu. Brzo smo napredovali i nakon tri 
dana obresmo se u Katmanduu. Nakon 
21 dana ponovo se obresmo u 
domovini srećni i zadovoljni 
ostvarenim uspehom.  
 Većina nas po prvi put na 
Himalajima, uspešno je izvršila prvu, 
vrlo važnu fazu aklimatizacije, na 
surove Himalajske uslove i širom 
otvorila vrata za novu fazu osvajanja 
Himalaja i najvišeg vrha sveta.  
 

Boško Surla 

 

НА ТРИГЛАВ 

11 – 16.07.2003. 

 
 Изнајмљеним аутобусом 
преко Мађарске, јер је нама тако 
ближе, кренула је група Суботичана 
појачана са неколико планинара из 
Новог Сада, Сомбора и Новог 
Кнежевца. Након путовања које је 
трајало целу ноћ стигли смо до 
Бледског језера у којем смо се 
освежили и припремили за приступ 
планини. За полазну тачку успона на 
највиши врх Словеније смо изабрали 
фосилну ледничку долину Врата и 
Шлајмарјев дом на 1015 метара н.в. 
На путу кроз Врата, од Мојстране до 
дома паузу смо направили крај 
прекрасних водопада Горњег и 
Доњег Перичника од којих је доњи 
висок 60 метара.  Из  одлично 
уређеног дома се пружа један од 
најлепших призора на Јулијским 
алпима. Долина се увукла дубоко до 
испод Триглава (2863 м), Шкрлатице 
(2740 м) и других врхова те се над 
њом издижу импресивне вертикалне 
литице међу којима се истиче 

северна стена Триглава висока око 
1000 метара .Следећег дана у зору 
смо кренули према дому на 
Кредарици маркираном (козијом) 
стазом коју зову Томиншкова пот. 
Групу су чинили 31 планинар из 
Војводине и Митја Равникар из 
Љубљане. Они бржи су у дом стигли 
после 6 сати, а споријима је требало 
читавих 10 сати да се по овој добро 
маркираној и челичним сајлама 
обезбеђеној стази попну до дома.  
 Триглавски дом на 
Кредарици се налази на 2515 м н.в. и 
власништво је нашег домаћна, 
планинарског друштва Матица из 
Љубљане. Ово највеће планинарско 
друштво Словеније има 12000 
чланова и неколико планинарских 
домова и функционише као добро 
организовано предузеће па га је 
тешко поредити са нашим 
планинарским друштвима. Дом ради 
од јуна до октобра, има и 
двокреветне и вишекреветне собе са 
комплетном (и чистом) постељином, 
мокрим чвором и рестораном. 
Детаљан опис са ценовником овог 
дома, али и осталих планинарских 
објеката можете наћи помоћу 
званичног сајта ПЗС. 
 Наредног дана у зору нам је 
од Триглавског дома до врха требало 
нешто више од сат времена. Тамо 
нас је чекао Ендре Шуриња који је 
на врху провео ноћ чекајући зору да 
би са фото апаратом забележио 
излазак Сунца.  Са врха је 27 
планинара уживало у  погледу 
десетинама километара у круг, а од 
врхова које смо тога дана могли 
видети највише смо гледали у правцу 
Гросглокнера, највишег врха 
Аустрије на ком су претходног дана 
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били наши чланови Виктор 
Штајнфелд и Петар Томашев.  
 Са врха смо сишли до 
Триглавског дома, а из њега пошли 
пут Кочи при триглавских језерих. 
Маркирана стаза (овај пут скоро без 
сајли) води поред неколико домова 
који дају прилику за боравак или за 
предах и окрепљење. У Триглавском 
националном парку иначе није 
дозвољено камповање, остављање 
отпадака, ложење ватре, купање у 
језерима... На стазама и крај њих 
нема смећа и поред тога што су стазе 
понекад закрчене туристима и 
планинарима из, може се рећи, свих 
крајева света. Не могу а да не 
повучем паралелу са Фрушком 
гором. 
 Од Кредарице до Коче при 
триглавских језерих је најспоријима 
требало девет сати хода, а наредног 
дана смо до слапа Савице и 
планинарског дома крај њега ходали 
још око 5 сати. Поход смо завршили 
купањем у Бохињском језеру крај 
којег нас је чекао аутобус за 
повратак у Србију. 
 Од групе су се у Љубљани 
одвојили Феликс Кривошија и Исо 
Планић који су у Словенији провели 
још два пријатна дана. Пред 
повратак кући смо се састали и са 
Грегом Кресалом начелником 
Подкомисије за врхунски алпинизам 
ПЗС и једним од тренутно најбољих 
словеначких алпиниста. Митја 
Равникар, Грега Кресал и Планић 
Исо су 17.07. пењали смер Заједа 
скрози окно у пењачком подручју 
Над ситом главе, Вршич,тежине 5+ и  
дужине 120 м . Надам се да ово није 
крај сарадње између нашег и 
Словеначког планинарског савеза.   

  Исо Планић 

 

Mirjana Vašut 

 
Lepo je biti žena. Biti žena sa 

visokim kriterijumima i svesna svojih 
kvaliteta nije popularno u našem 
okruženju. Dok svi pričaju o sebi ti 
moraš da ćutiš i slušaš, jer priču o tebi 
nema ko da sluša. To druženje je 
dosadno. Ako se baviš još i ekstremnim 
sportom ti si neobičan, a bavljenje 
alpinizmom još više je odvaja od 
ostatka sveta. Veruje ljudima koji 
veruju u čuda, a izuzetno ceni ljude 
koji oplemenjuju i šire pozitivnu 
energiju u sredini u kojoj žive. Ne voli  
ljude koji ne smeju da rizikuju, koji 
nisu hrabri, koji nemaju strast. Njena 
strast je priroda. Prvo je zavolela 
prirodu ispod vode. Dugi niz godina se 
bavila ronilačkim sportom. Iz vode je 
iskočila pravo na livade i šumske 
proplanke. Čitala je od Tibora Sekelja 
Anapurnu, sanjarila o Himalajima, a 

sticala je prva iskustva na visokim 
planinama na Musali, Durmitoru i 
Pirinu. Najviši vrh Evrope bio joj je 
prva odskočna daska ka svetskim 
vrletima. 

• Dugo sam se pripremala za 
Kavkaz. S obzirom na uslove u 
kojima živimo to nije lako. Na 
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Kavkazu sam prvi put osetila 
glavobolju, nedostatak apetita i 
nesanicu. Tada sam doživela ono 
što sam čitala samo u knjigama: da 
napravite tri koraka i ne možete 
dalje, da vam se glava polako 
spušta ka cepinu koji držite 
zaboden u snegu i onog trenutka 
kada glavom dotaknete cepin 
počnete spavati. San je najveća 
opasnost u tim okolnostima, a 
imate strašno tu želju, što je znak 
da je kiseonika drastično malo u 
vazduhu. 

Kakve si donela uteske sa prve tvoje 
ekspedicije? 

• Sasvim drugačije sam sve to 
zamišljala. Tada sam shvatila 
koliko smo sićušni u odnosu na 
prirodu koja nas okružuje. Brzo 
shvatiš da moraš fizički, tehnički i 
psihički da napreduješ ukoliko 
želiš da dosegneš vrh. 

Najviši vrh Afrike, Kilimandžaro je 
sledeća stepenica ka nebu? 

• Tajna našeg uspeha ležala je u 
slozi i zajedništvu cele 
ekspedicije. Sve je funkcionisalo 
kao sat. Tu sam shvatila da uspeh 
mnogo zavisi od ljudi sa kojima 
penješ.  Mada planinari čuvaju kao 
nekakvu tajnu mi smo prvi put 
javno prikazali na video 
materijalima kakva sve napore 
smo preživeli da bi smo stigli do 
vrha. Danas mi uspon na 
Kilimandžaro deluje kao kakav lep 
san. Pogotovu se lepo setiti 
trenutaka provedenih u džungli i 
savani zajedno sa životinjama koje 
slobodno šetaju tu pored tebe.  

Sledeća stepenica u tvom stenovitom 
putu su bili Himalaji? 

• Tokom čitavog života, što god da 
sam radila i čime god da sam se 
bavila uvek sam se borila da 
ostvarim svoje ciljeve. Jedan od 
ciljeva mi se ostvario, zakoračila 
sam u Himalaje. Mnogo je teže 
koračati po Himalajima nego što 
sam mislila. Samo sam dvanaest 
dana spavala u snegu na većoj 
visini od najvišeg vrha Evrope 
Elbrusa (5642 m). Od dereza, 
cepina i alpinističkog pojasa se 
gotovo i nisam odvajala. Svi oni 
predeli koje sam videla trajno su 
se urezali u moje sećanje. 

Da li te je žao što se nisi popela na vrh? 

• Ljudski je da ti bude žao. Ali taj 
žal kratko traje, jer svi članovi 
ekspedicije su doprineli da 
ekspedicija uspe. Danima smo 
opremali visinske logore. Trebalo 
je tu opremu odneti, stazu 
obezbediti, a trebalo je i prtiti 
sneg. Najspremniji su se popeli na 
vrh, a da je bilo više lepog 
vremena i da nisam povredila 
koleno i ja bih sigurno dobila 
šansu da zakoračim na vrh. 

Koji su glavni problemi u planini? 

• Naravno na visokim planinama 
vladaju ekstremno niske 
temperature, ali uz adekvatnu 
opremu hladnoća ne predstavlja 
problem. Daleko veći problemi su 
zdravstveni i psihički problemi. U 
sferama gde je smanjena 
koncetracija kiseonika u vazduhu 
problem je kako očuvati mozak, 
srce, pluća. U svetu uticaj planine 
na ljudsko zdravlje proučava 
posebna grana medicine – 
planinska medicina (High Altitude 
Medicine). Na žalost pošto kod 
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nas ta grana medicine nije 
razvijena moramo da se snalazimo 
na raznorazne načine ili da 
sticanjem ličnih iskustava 
usavršavamo svoje znanje. Do 
sada sam alpinističku opremu 
koristila na raznim tečajevima 
onako demonstrativno, a u 
Himalajima se nisam odvajala od 
nje. Tek tada sam se osećala 
sigurno na užetu. 

Oprema? 

• Za uspon na Himalajske vrhove 
neophodna je najbolja oprema. 
Takva oprema se kod nas ne pravi 
i jako je skupa. Mi iz ekspedicije u 
ekspediciju kompletiramo deo po 
deo opreme, najbolje opreme koja 
se proizvodi. Za Barunce smo 
kupili North Face VE-25 šatore.To 
su trenutno najbolji šatori na 
svetu. Pravljenje jednog šatora 
traje  dva meseca, svaki šav je 
testiran na minus 50 stepeni 
celzijusa i overen sa tri potpisa 
odgovornih ljudi. Ovi šatori su 
atestirani na udar vetra od 260 km 
na čas. Napravljeni su od 
specijalnih veštačkih materijala 
koji zadržavaju toplotu i 
propuštaju kiseonik, pa ne moraju 
da noću stoje otvoreni kao obični 
šatori. 

Garderoba? 

• U planini ne možeš da budeš 
maneken. Tamo nema lepotica i 
zgodnih žena. Tamo je sasvim 
drugačiji imidž oblačenja. 
Garderoba je uglavnom živopisnih 
boja, da bi alpinista bio uočljiv u 
snegu, steni ili magli. Odeća mora 
biti topla i praktična i to je jedini 
kriterijum po kojem se bira 
garderoba. 

Članovi ekspedicije? 

• U planini ste okrenuti jedni 
drugima. Put do vrha je težak i 
trnovit, duž kojeg se strogo vodi 
računa o gotovo spartanskoj 
disciplini, jer tada su rezultati 
vidljivi. Razgovori ne prelaze 
granicu ukusa i to je možda jedini 
momenat kada članovi ekspedicije 
obrate pažnju na ženu u 
ekspediciji. Mnogo je važnije 
puno poverenje u članove 
ekspedicije, da radiš kao tim jer od 
kolege iz ekspedicije ti zavisi 
život, pa tek onda uspeh. 

Kakav je status žena u ekspediciji?  

• Malo je žena u ekspedicijama, na 
svakih deset muškaraca tek je 
jedna žena član ekspedicije. Kad 
krećem na ekspediciju svesna 
sam da nema kupanja mesec-dva. 
Presvlačenje samo kad sunce 
ogreje, a fiziološke potrebe 
obavljaš ravnopravno sa muškim 
delom ekspedicije. Ipak momci iz 
naše ekspedicije iz našeg tima 
imaju puno uvidjaja prema meni. 
Kad naidjemo na vodu, prvo 
kupanje je moje, gledaju da mi 
daju najbolje mesto u šatoru, da 
ako ima hrane na biranje da ja 
prva biram pa čak dobijem i toplu 
vodu na 6000 metara da operem 
kosu. 

Utisci posle ekspedicije? 

• Bila sam van sebe od sreće kad 
sam se vratila sa Himalaja u Sr. 
Mitrovicu, gde živim. Nema lepše 
stvari nego kad se osećaš ponosno 
zbog nečega što ste uradili. 
Pogotovu nijedna žena pre mene 
nije bila član ni jedne Himalajske 
ekspedicije sa ovih naših prostora. 
I sama ocena težine uspona od 3D 
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je priča za sebe, jer svi dosadašnji 
usponi ne prelaze ocenu uspona 
2A. 

Poznato mi je da imaš veći broj zapisa 
sa planine: 

• Svaki put kad se vratim sa planine, 
deo mene još danima ostaje tamo 
gore u svetu tišine, a pisanje mi 
postade način da deo mene koji 
još luta tamo gore po planini 
vratim dole u nemilosrdnu 
stvarnost. 

Šta dalje? 

• Volela bih se ponovo vratiti 
Himalajima, ali to zavisi od 
oporavka kolena koje sam 
povredila u predhodnoj 
ekspediciji. Ima još želja i planina 
na koje bi rado otišla, a nisu tako 
zahtevne: Akonkagva, Alpi ... 

I na kraju jedno klasično žensko 
pitanje: Kako se snalaziš u kuhinji? 

• Volim da eksperimentišem u 
kuhinji. Trenutno mi najveći 
izazov predstavlja priprema 
pravog nedeljnog ručka, onako 
kako mi Vojvodjani, odnosno 
Sremci volimo: supa, rinflajš i na 
kraju obavezno bundevara. 

 
Milivoj Erdeljan 

 
 

ОД ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕКО 

АКЦИЈЕ ДО УСПЕХА 

 
 Случај је што сам у другој 
половини јула боравио на Фрушкој 
гори . Случајно  сам такође, у 
уторак, 22. јула, дошао до “моје” 
новине “Политике”. Тако сам, 

случајно, баш на Фрушкој гори 
“набасао” на чланак о војвођанској 
планини у директној вези са 
планинарима.  

Сазнајем: Савез 
планинарских друштава Новог 
Сада формирао је Иницијативни 
одбор за заштиту Фрушке горе. За 
само месец дана Иницијативни 
одбор је анимирао 20000 грађана 
Војводине да потпишу петицију 
(захтев) којом се тражи 
домаћинско газдовање Јавног 
предузећа Национални парк 
“Фрушка гора”, на чији рад се 
стављају многе замерке. У 
писменој форми  захтева се да о 
томе расправљају покрајински и 
републички парламенти. 
Иницијатива је узбуркала јавност у 
Покрајини. Председник Извршног 
већа АП Војводине Господин 
Ђорђе Ђукић одлази на лице места 
где разговара са 
председставницима Националног 
парка, који показују да нема 
основа за критике на њихов рад. 
Председник Надзорног одбора 
Националног парка Миливоје 
Настасић подноси неопозиву 
оставку. То је прва последица рада 
Иницијативног одбора и петиције. 
Друга је: Председник Извршног 
већа АП Војводине Господин 
Ђорђе Ђукић изјављује да је, 
очигледно, неопходна 
реорганизација ЈП Национални 
парк “Фрушка гора”, не слаже се 
да је Фрушка гора “преоптерећена” 
посетиоцима већ се залаже да 
сваки кутак планине буде доступан 
посетиоцима и за валоризацију 
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њеног туристичког потенцијала. 
То су, за сада конкретни 

резулатаи иницијативе 
новосадских планинара. Прави 
резултати су, у ствари, много већи: 
Планинари су се представили као 
они који се брину за очување 
природних ресурса; Планинарска 
организација се легитимисала не 
само као спортска организација и 
скуп   жељника да део слободног 
времена проведу у природи већ као 
значајна друштвена формација; 
Едукативни задаци не само према 
свом чланству већ и шире о 
потреби свеопште бриге за 
очување природе заслужују 
поштовање.  

Због свега тога, уторак, 22. 
јула, био ми је најлепши дан од 8 
које сам половином месеца провео 
на Фрушкој гори.  
 

Божидар Вељковић 

 

С БЕОГРАДСКИМ 

ПЛАНИНАРИМА У 

БУГАРСКОЈ 

 
 Тражећи нешто ново, 
незнане пределе и људе, нове 
доживљаје и искуства, упустих се 
овог лета у Бугарску. Жељна 
планине и мора, придружила сам 
се члановима београдског 
Планинарског друштва “Победа”, 
који су организовали двонедељни 
боравак у тој земљи: шетњу у 
планинским масивом Балкан, а 
потом одмор у Приморском, крај 
Црног мора. 

 Ноћна вожња аутобусом, 
јутро у Калоферу, месту у 
подножју планине, а надомак њега 
Паниците. полазиште на пешачење 
дуго 62 километра. Нагли успон, 
па ливадама, над Рајском долином, 
кроз букову шуму, преко потока, 
пратећи њихов шум, стижемо до 
планинарског дома – хиже “Рај”. 
Рајско место подно највиших 
масива Тројанског Балкана, како 
Бугари називају планину која 
окружује град Тројан. У пределу 
смо националног парка Централни 
Балкан. Надомак дома, водопад 
Рајско прекало са литице клизи. 
Понире 128 метара у дубину. 
 Сутрадан смо се упутили 
ка Ботеву, највишем врху планине. 
Успут извори, видиковац, поток 
вијуга долином. Тако настаје реке. 
Малине, боровнице, гранит на 
стази. 
 Ботев (2376 м/нв) 
затекосмо у магли. На врху – 
метеоролошка станица. Дежуран у 
њој нам саопштава: 10 је степени 
Целзијусових. А пошли смо по 
ведром, сунчаном, летњем дану. 
Крепимо се чајем, сликање на 
врху, па по ветру хитамо ка дому 
“Васил Левски”. Смештена дубоко 
у шуми, камена зграда нам пружа 
уточиште. У резервату смо Стара 
река. 
 И наредног дана је 
требало изаћи на гребен; њиме 
ћемо стићи до Купене и Амбарице, 
врхова виших од 2000 метара. 
Успон, корак по корак, полако. У 
долини стадо говеда дозива 
залутало теле. За њим трче крава и 
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њено младунче. С друге стране 
гребена оглашава се вук. Још се 
пењемо. Застајемо крај бистре 
воде са стене, па настављамо пут, 
високо, још вишље. У даљини 
угледасмо крдо коња. Много их је. 
На стази се срећемо са породицом 
која је пошла ка њима. Гордо хода 
пастув, за њим шдребе, па кобила. 
Исправан поредак ствари. 
 На гребену смо. Купена је 
ту, изнад нас. Нас седморо крећемо 
ка врху. Ветар је јак. Уском 
стазом, па усеком у стени, уз 
помоћ сајле, и још мало више. 
Стојимо 2169 метара над морем. 
 На Амбарицу је било 
знатно лакше стићи. Ходамо 
гребеном, равном стазом, као по 
Војводини. Заслуга за досадашњи 
труд. Једино снажан ветар умањује 
задовољство. Улазимо у облак. 
Последње узвишење на овом путу 
је пред нама – Амбарица (2166 
м/нв). На врху срећемо Бугаре из 
Пловдива, сликамо се у “керећој 
кућици” – склоништу, и спуштамо 
ка дому “Добрила”. Макадам кроз 
четинарску шуму води нас до 
жичаре којом ћемо се спустити у 
Сопот. 
 Исте ноћи крећемо ка 
мору. У Приморско, на југу 
бугарског дела црноморске обале, 
стижемо у зору. Убрзо налазимо 
смештај. Место невелико, 
туристичко. Све је надомак руке, а 
у њему све што је туристима 
потребно: две банке, пошта, 
мењачница, и мноштво ресторана 
... и простране плаже, песковите. 
Море топло, ветар непрестано 

пири – милина! Крај обале 
разноврсне шкољке. Избаци море и 
понеког рака и медузу, мада се 
ретко могу видети у води. 
 Чудно је Црно море. 
Отворено, озбиљно. Привлачно, а 
намеће опрез. Често валовито, 
прачено струјама. Знајући за то, 
спасиоци на плажи непрестано 
мотре и сваког дана обавештавају 
купаче: истакнута зелена заставица 
– купање је безбедно, жута – време 
је нестабилно и не препоручује се 
улажење у воду са душеком, а 
црвена – опрез! Тада је купање 
дозвољено само испред 
спасилачких пунктова. Не сме се 
ићи далеко, јер струја зна да 
одвуче несмотрене. А страдају и 
искусни пливачи. 
 Посетили смо Несебар, 
стари град са мноштвом цркава, од 
којих су неке претворене у 
галерије. Рушевине на улазу у 
место, улица с калдрмом, дрвене 
куће с основом од камена. 
Ресторани, продавнице. И 
археолошки музеј. С разлогом је 
под заштитом Унеска. 
 Купање на плажи 
комплекса хотела Сунчев брег, па 
одлазак у Бургас. Стигли смо у 
сутон. Бургас је велики град, лука. 
Наредно јутро освануло нам је у 
Софији. Разгледање центра града: 
црква Александра Невског, Свете 
недеље, Ротонда у окривљу 
Парламента, па пут границе. 
 Још чујем шум мора и 
ветра у дављини, завијање оног 
вука. Осећам укус изворске воде 
тамо где је природа тријумфовала 
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над човеком – тријумфовала 
мудро, племенито. И дотичем, у 
мислима, камен старих грађевина, 
камен незаборава. 
 

Сања Штефан 

 

TAMO GDE NASTAJE TISA 

 
Još pre NATO agresije 

Planinarski glasnik je u 
decembarskom broju 1998. godine, 
pisao o izletu grupe planinara 
''Naftaša'' iz Novog Sada koji su 
službenu posetu iskoristili za uspon 
na Goverlu (2061 m) najviši vrh 
ukrajinskih Karpata. 

Juna meseca ove, 2003. 
godine, prelepi, a nama nepoznati 
kraj Karpata posetili su Slobodan 
Lalić - Dele i Aleksandar 
Damjanović, kao pripremu za 
organizovani planinarski izlet u 
Ukrajinu. 

Po prelasku reke Tise i 
mađarsko-ukrajinske granice, kod 
Čopa, krenusmo na istok uz reku. Na 
svim grubljim kartama koje imamo, 
čini se da je Tisa granica dve države. 
Ustvari nije tako. Obe obale Tise su 
čas u Ukrajini, čas u Mađarskoj. Tek 
posle više od sto kilometara, kada se 
uđe u Karpate, Tisa postaje granična 
reka, ali između Ukrajine i Rumunije. 
Tisa je tu brza planinska reka široka 
svega tridesetak metara. Put ide tik uz 
nju, duž granice. Interesantno je da su 
na udaljenosti od pedesetak metara, 
na drugoj strani reke, kuće i na obali 
pecaroši u drugoj državi! 

Odjednom, Tisa naglo 

skreće na sever i prestaje da bude 
granična reka. Ali, samo nekoliko 
kilometara severnije, opet 
iznenađenje. Pored puta na obali Tise 
je parking i spomenik! Kakav? Tu je i 
piramida sa tekstom na latinskom 
jeziku. Da ne bi odgonetali latinski 
tekst u blizini je krupan natpis na 
ukrajinskom: ''Ovde je geografski 
centar Evrope''. Ovu tačku su odredili 
geografi još davne 1887. godine! 
Tada se nalazila u Austrougarskoj, a 
kasnije u Sovjetskom savezu, da bi 
danas bila u Ukrajini! 

Posle tridesetak kilometara 
vožnje lepom dolinom reke Tise 
stižemo u Rahiv. To je simpatično 
naselje kilometrima pruženo uz Tisu. 
Okolo su šumovite padine ukrajinskih 
Karpata. U Rahivu noćimo u hotelu 
''Tisa'' koji je poznavao i bolje, 
luksuznije dane. Idemo sve dublje u 
Karpate. Posle samo 6 km desno od 
puta spajaju se dve manje planinske 
reke. Pogledasmo mapu - i, gle! Tu 
nastaje Tisa! Na ovom mestu spajaju 
se Bela Tisa koja dolazi sa istoka sa 
same rumunske granice i Crna Tisa 
koja izvire na visini od 1200 metara i 
do sastava dolazi sa severa. 

Nastavljamo put uz Crnu 
Tisu. Kod mesta Jasinje, napuštamo 
reku i krećemo na prevoj. Prevoj je 
visok 931m i zove se Jablonicki 
prevoj po istoimenom selu koje je u 
podnožju. Inače Mađari, kojih u 
celom ovom Prikarpatskom kraju ima 
podosta, ovaj prevoj zovu Tatarski 
prevoj, jer su tuda Tatari prodrli u 
Panonsku niziju. Na prevoju je 
parking i prodaja suvenira. Najviše 
ima rukotvorina rezbarenih u drvetu i 
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vunenih prekrivača sa dugom belom, 
sivom ili crnom dlakom. Spuštamo se 
u selo Tatariv do raskrsnice puteva. 
Levi krak vodi ka Jaremči, 
odmaralištu i banji i dalje za Ivano-
Frankovsk, glavni grad cele 
pokrajine. Desni krak puta vodi ka 
Vorohti, naselju na visini od oko 850 
metara nad morem. Vorohta jedva da 
ima 5000 stanovnika, ali zato ima čak 
pet skijaških skakaonica. Tri su 
velike za skokove od oko 100 metara, 
a dve su male, za početnike! 
Smeštamo se u tur-bazu ''Ukrajina''. 
Sobe su prostrane, čitavi mali 
apartmani. Sve dosta zapušteno, ali 
čisto. 

Sutradan, krenusmo od 
Vorohte, najpre asfaltnim putem, a 
posle makadamom pod Goverlu, 
najviši vrh Ukrajine. Posle 
dvadesetak kilometara vožnje 
uglavnom kroz crnogoričnu šumu 
stižemo do većeg hotela, kampa 
ukrajinskih olimpijskih kandidata. 
Oko hotela je gradilište, veliki 
parking i - kraj puta. Tu je, na visini 
oko 1400m, simpatična drvena 
kapelica podignuta 1996. godine u 
čast petogodišnjice osamostaljenja 
Ukrajine. 

Putokazi usmeravaju ka 
vrhu koji se od parkinga dobro 
uočava. Sa leve strane šumi i žubori 
potok, izvorišni krak reke Prut. Posle 
45 minuta hoda kroz šumu dolazi se 
do grmovite guste makije kojom 
vijuga staza i na svakih stotinak 
metara su ukopani neveliki obrađeni 
kameni stubovi na kojima sa jedne 
strane uklesano veliko slovo P i 
godina 1920, a sa druge strane slova 

ČS i godina 1923!. Tu je bila granica 
između Poljske i Čehoslovačke sve 
do 1939. godine, kada je Hitler 
porobio Poljsku i raskomadao 
Čehoslovačku, a Staljin, kao prava 
hijena, dočepao se svog dela plena i 
pripojio deo jedne i druge zemlje 
Sovjetskom savezu. 

Kad smo pošli na uspon, 
oblaci su bili visoko. Sada smo u 
magli i počinje da pada sitna, ledena 
kiša. Iako sam dugogodišnji, iskusni 
planinar, na usponu sam od odeće 
imao samo majicu, džemper i letnju 
tanku vindjaknu, a Dele samo majicu 
i džemper! Kiša je sve jača, a 
temperatura sve niža! Stajemo kod 
izvora. Skidam džemper i stavnjam 
ga u kesu, da bar nešto od odeće bude 
suvo kad stignem na vrh. Dele za to 
vreme cvokoće od zime. Kažem mu 
da pođe dalje, jer nema gde da se 
skrene sa staze. Uskoro izlazim na 
livadu, vetar je sve jači, a kiša se 
pretvara u ledene iglice snega. 
Vidljivost je svega desetak metara. 
Dele se ne vidi, ali sam siguran da je 
tu u blizini, jer je staza na livadi 
uočljiva. 

Posle sat hoda izlazim na 
vrh. To je skoro ravan plato prečnika 
oko 40 metara. Visina je 2061. metar. 
Ispred je stub, obelisk, visok oko 4 
metra. Tu je i drveni krst, takođe 
visok 4-5 metara i spomen ploča. 
Magla i snežne iglice zabijaju mi se u 
obraze. Kosa, inače ''bujna'', mokra, 
jer nemam kapu! Deleta nema! 
Vičem. Odaziva mi se samo urlik 
vetra. U čudu se pitam kako i gde 
smo se mimoišli?! Snimam nekoliko 
fotografija sa smrznutim i ukrućenim 
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rukama i krećem istim putem natrag. 
Posle samo pedesetak koraka, 
odjednom, magle i oblaka, kao rukom 
odnetih, - nema! Vidik se pruža do u 
beskraj. Ispod mene livada, pa šuma, 
a u dubini sa crvenim krovom hotel, 
naša polazna tačka. Osvrćem se, 
vičem, ali Deleta nigde na vidiku, 
iako je vidik ogroman! 

Razmišljam. Kako je 
moguće da se tako odjednom usred 
nevremena nebo razvedri, ozari i 
puknu vidici na sve strane?! Tada se 
setih reči koje često koristim kada 
vodim grupe po planini: ''Kad anđeli 
putuju, Bog se smeši''. I, dođoh do 
logičnog objašnjenja. Polazeći na 
ovaj put nisam se obratio dragom 
Bogu. Bog me nije očekivao na vrhu 
ukrajinskih Karpata. No kada je 
shvatio da se ja tamo na nekim 
planinčinama mučim i smrzavam 
rasterao je oblake i sunce je sinulo. 
No, šala na stranu . . .  

Spuštam se padinom. 
Silazim livadom, pa ulazim u šumu. 
Očekujem da me tu negde Dele čeka, 
Ali njega nema. Posle četiri sata hoda 
(uspona i silaska) dolazim do 
automobila. Deleta ni od korova. 
Ključ je kod njega, a ja mokar do 
gaća. Čekam i sušim se na škrtom 
planinskom suncu. Prolaze sati. 
Alarmiram preko zaposlenih u hotelu 
Službu spasavanja. Približava se noć. 
Prebacujem se do Vorohte i hotela. 
Ispraćam ekipu spasilaca oko 21 čas i 
želim im sreću - sčastje! 

Posle ponoći pojavljuje se 
Dele sa drugim spasiocima koji su ga 
kolima dovezli, ali ne sa istočne, već 
sa zapadne strane Goverle. Sve je 

sada u redu. Ležemo u krevete. 
Obojica premoreni, ali san ne dolazi. 
Objašnjava mi kako je pošao sa vrha 
za nekim Poljacima na suprotnu 
stranu Goverle misleći da i oni 
moraju stići na istu polaznu tačku. 

Ujutro polazimo nazad, ka 
prevoju. Zastajemo da kupimo 
suvenire. Kroz selo Crna Tisa 
nastavljamo u pravcu izvora reke. 
Dolazimo do šumarske rampe. 
Dežurni nam objašnjava da dalje sa 
malim kolima ne možemo ići, jer je 
put loš i izlokan, a do izvora ima 15 
km. Nemamo vremena za pešačenje. 
Odustajemo sa ubeđenjem da će 
sledeći dolazak biti uspešniji i da 
ćemo stići do izvora i mesta gde se 
Tisa rađa. 
 

Aleksandar Damjanović 

 

DA SE POGLEDAMO U 

OGLEDALO 

 
Interesi planinarskih 

društava odnosno klubova iz 
Vojvodine i Planinarsko-smučarskog 
saveza Vojvodine i moraju biti 
jedinstveni, i usmereni ka 
unapredjenu planinarstva. U 
ostvarivanju zajedničkih interesa 
svako ima svoj segmenat delovanja. 
Kako je planinarstvo svrstano medju 
sportske organizacije država je jasno 
stavila do znanja u kom smeru 
zamišlja ili, bolje rečeno, planira dalji 
razvoj planinarstva. Kao i sve 
sportske grane i planinarstvo se deli u 
dva segmenta. Prvi je onaj rekreativni 
(pešački), a drugi  sporski deo. Oba 
segmenata imaju svoj značaj i usko 
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su povezani. Trebalo bi da bude 
jedan logičan red napredovanja u 
planinarstvu. Da se od izletnika, 
preko pešačenja, pa preko 
visokogoraca planinari prema svom 
interesovanju opredeljuju za neku od 
specijalizovanih planinarskih 
aktivnosti. Iz  toga se da zaključiti da 
u našoj planinarskoj organizaciji ima 
mesta za sve i svakoga, ali moramo 
tačno definisano  koga gde svrstati. 
To je veoma bitno jer glavni akcenat 
mora biti dat onima koji naše 
planinarstvo unapredjuju i dostojno 
reprezentuju. Pre svega treba razvijati 
takav vid školovanja i obučavanja 
mladih koji će njima biti interesatan i 
privući ih u naše redove i isto tako i 
kvalitetan. Pri tome se mogu 
regrutovati pojedinci koji će dalje 
planinarstvo unapredjivati. Upravo te 
pojedince koji svojim kvalitetima 
iskaču od prosečnog izletnika, pešaka 
ili ljubitelja prirode treba pomoći i 
podržati u realizaciji ostvarivanja 
rezultata koji doprinose unapredjenju 
našeg sporta. Ni masovni vid 
planinarstva, rekreacije ne sme biti 
zapostavljen, ali ne sme se dozvoliti 
da ovaj trenutni trend pretvaranja tog 
vida planinarstva u jeftin vid turizma 
bude pod okriljem pojedinaca. 
Naravno da se taj vid mora 
komercijalizovati ali samo po 
usvojenim i dogovorenim pravilima. 
Naše tradicionalne akcije su veoma 
važne, jer izgleda da smo zaboravili 
da se družimo. Potrebno je na tim 
akcijama pored pešačenja osmisliti i 
kulturni program, možda ih 
upotpuniti sa aktuelnim 
predavanjima, a zašto ne i sa 

odredjenim reklamiranjem društva 
domaćina tradicionalne akcije i 
područja gde se akcija održava.. 

Shodno tim stavovima 
Planinarsko-smučarski savez 
Vojvodine bi trebao da ima sledeće 
ciljeve: 

• školovanje instruktora iz svih 
specijalizovanih planinarskih 
aktivnosti koji bi imali obavezu 
da vrše školovanje kadrova po 
društvima, 

• da organizuje tabore sa 
kvalitetnim i stručnim 
predavačima gde bi se 
primenjivala i proveravala 
stečena teoretska zvanja, 
znanja? 

• da donosи adekvatna akta u 
skladu sa aktima medjunarodne 
organizacije,  

• da izdaje potrebne licence, i da 
ih periodično verifikuje, 

• da izdaje stručnu literaturi, 

• da izdaje literaturu iz planinarske 
oblasti?, 

• да organizje pokrajinskа 
takmičenjа, 

• da organizuje ekspedicije, 

• da prati rad društava i pojedinaca 
i da za ostvarene rezultate 
dodeljuje adekvatna priznanja, 

• da bude koordinator i servis 
društvima, 

• da vrši kategorizaciju 
planinarskih objekata, 

• Internet prezentacije, 

• TV emisije na TV kanalu koji 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 40   СЕПТЕМБАР 2003. страна 92  

pokriva celu Vojvodinu, 

• da inicira osnivanje novih 
planinarskih društava, 

• negovanje planinarske tradicije, 

• i drugi ciljevi koje članstvo 
Saveza odredi. 

 
Rad Saveza treba da se 

odvija preko komisija Saveza a da 
Upravni odbor bude samo 
koordinator. Komisije treba da imaju 
potpunu inicijativu, ali i konkretna 
rešenja kako će se realizovati 
zamišljeni programi. Treba ovlastiti 
sve komisije za marketniške nastupe 
u cilju obezbedjivanja novčanih 
sredstava za realizaciju programa tih 
komisija. Potrebno je pronaći 
mogućnost angažovanja tehničkog 
lica koje će biti plaćeno, jer sadašnji 
trendovi u društvu zahtevaju da 
moramo biti stalno prisutni na raznim 
sastancima koji su gotovo 
svakodnevni. Tu su i razgovori sa 
medijima, sponzorima i naravno neko 
treba da odradi onaj deo tehničkog 
poslo koji nije mali. Takodje treba 
omogućiti licima da od realizovanih 
sredstava za razne projekte imaju 
nadoknadu u vidu putnih troškova. 
Da budemo realni, ljudi koji su u 
rukovostvu imaju veoma malo 
slobodnog vremena da se bave tim 
stvarima. Znači, ako želimo da 
dignemo naš nivo rada i rezultata 
moramo biti efikasni i da iza nas stoje 
rezultati  radu. U cilju unapredjenja 
rada morao bi i Upravni odbor biti 
drugačije oformljen. Nekako kod nas 
vlada mišljenje da se u organe saveza 
biraju ljudi koji su po nekim našim 
stavovima zaslužili da budu birani u 

organe Saveza. Naravno da i takve 
ljude treba birati, ali nažalost 
činjenice govore drugačije. Njihov 
doprinos unapredjenju rada je veoma 
mali, zato što oni zaista jesu ostvarili 
rezultate na polju planinarstva, ali 
njihove mogućnosti nisu dovoljne za 
dalji prosperitet planinarstva. 
Potrebno je izabrati par uticajnih 
ljudi koji mogu svojom ličnošću i 
položajem omogućiti pristup 
uticajnim ljudima iz privrede. Zato 
mislim da bi pre svega treba uvesti 
funkciju predsednika Skupštine 
saveza koja bi bila jedna 
protokolarna funkcija, a zatim 
razmisliti  o broju  uticajnih ljudi u 
Upravnom odboru. Veoma je važno 
birati najstručnije ljude u komisije 
saveza jer bi tu trebao da se odvija 
stručan rad.  

U protivnom možemo da 
ostanemo na ovom nivou na kojem 
smo danas, ali onda ne možemo 
nikoga da krivimo za mesto i nivo 
koji nam je dodeljen. Ne smemo 
dozvoliti da nam okolina i okruženje 
svojim stavovima snižava kriterijuma 
rada i da se mi utapamo u njihovu 
prosečnu sredinu, a da se oštrica 
našer rada otupi. 

 
Milivoj Erdeljan 

                   
 


