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90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 

 
 
 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
ПОВОДОМ 90 ГОДИНА 

ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 
Суботица, 29. Новембар 2014. 

 

ПРОГРАМ СВЕЧАНОСТИ: 
 

10:30 отварање изложбе фотографија и значака 
Изложба значака Слободана Мијатовића 

Фотографије по избору ''Фото фокус'' , изложбу уредио Милан Љубић 
 

11:00 Свечана академија 
- Фанфаре (музичка школа Суботица) 

- Конферансије: Сања Васић 
- Поздравни говор: Покрајински секретаријат за спорт, град Суботица, 

Планинарски савез Славоније, Планинарски савез Србије.... 
- Поздравни говор Исо Планић 

- Музичка нумера: Музичка школа Суботица 
- Експозе поводом 90 година планинарства, Милан Бреберина 

- Музичка нумера: Музичка школа Суботица 
- Представљање књиге: Приче са планине, Александар Дамјановић 

- Рецитал, пригодни текст праћен слајдовима, 
глумац  Народног позоришта 

- Музичка нумера: Нора Богнар, спортски пењач, клавир 
- Филм: 90 година планинарства, Владимир Банић 

- Конферансије 
 

Тамбураши воде госте у хол испред свечане сале, 
пригодно послужење 
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НАЈАВА КЊИГЕ „ПРИЧЕ СА ПЛАНИНЕ“ 
Пред нама је збирка од 70 изабраних чланака који су на једно место сабрани 
да би представили организацију која постоји деведесет година. Чланке су 
написали планинари инспирисани погледом са висине, пријатељским стиском 
руке, разговором  и тишином. У изабраним чланцима  на приступачан и 
занимљив начин се пише о планинама, дешавањима на њима и око њих. 
Књига илуструје разноврсне активности и преовлађујући начин размишљања 
војвођанских планинара, њихове подвиге и стремљења. Изабрани текстови 
су претходно објављени у часопису Путник основаном 1862. године као 
планинарско-туристички часопис. Желим овде нагласити да је Путник први 
часопис те врсте на словенском југу.  
Из обиља квалитетних текстова написаних и објављених током протеклих 
деценија уредник и секретар Планинарског савеза Војводине је бирао и 
избор направио међу новијим, углавном насталим у последњих двадесетак 
година. Чланци су по времену писања из новијег доба, али се први од њих 
баве личностима које су радом обележиле развој организације; први чланак 
је о Радивоју Симоновићу, рођеном у Лединцима 1858, лекару, етнографу, 

географу, историчару, филологу и социологу, неуморном путнику и истраживачу, фотографу и пиониру 
планинарства у нас. Други чланак нам представља биографију Радивоја Ковачевића, и он је као и 
његов старији имењак рођен у Лединцима, много касније, 1936. године. Из богате биографије 
посвећеног планинара, познатог новинара и председника Планинарско-смучарског савеза Војводине у 
једној реченици као најупечатљивији може се издвојити податак да се овај члан чувене југословенске 
експедиције на Монт Еверест из 1979. године на Триглав попео 27 пута.Затим се чланци нижу, воде нас 
са планине на планину, из приче у причу, из авантуре у авантуру, од Фрушке горе до висова Хималаја. 
Ушушкајте се на вашем омиљеном месту за читање, узмите књигу у руке и препустите се доживљају 
авантуре. Концепција уредника приликом избора била је да обухвати активност ширег круга аутора који 
су се опробали у писању извештаја за Путник. Укупан број аутора је 60, само пет аутора имају више од 
једног текста.Старији чланци доживели су свој евентуални репринт у монографијама издатим поводом 
претходних јубилеја. 
Прошло је деведесет година, а када се на Фрушкогорском маратону окупимо, видим да смо још увек 
млади и жељни изазова. Од времена када је планинарски покрет настао као израз потребе, тежње 
човека за очувањем контакта са природом, мењали су се изазови који пред нама стоје када у додир са 
планином дођемо. Планинарство је имало дуг развојни пут, одавно је постојало интересовање  ловаца, 
пастира, рудара, војника и истаживача за кретање по планинским пределима. Подсетимо се да је 
савремено планинарство мотивисано 
спортским и естетским потребама 
настало у Европи током процеса 
индустријске револуције крајем 18. и 
током 19. века. Јачање растућег 
грађанског друштвеног слоја, множење 
градског становништва и вишак 
слободног времена били су предуслов за 
настанак планинарства. Од подухвата 
покренутих истраживачким разлозима 
планинарство се убрзо претворило у 
покрет и спорт. 
Прва планинарска организација у свету, 
лондонски ''Alpine club'' основана је 1857. 
године. Прва планинарска организација у 
Србији основана је 1901. године. Српско 
планинско друштво је девета 
организована спортска грана у Србији после коњичког спорта, мачевања, стрељаштва, гимнастике, 
дизања тегова, бициклизма, соколарства и фудбала. Планинско друштво ''Фрушка гора'' основано је у 
Новом Саду 1924. године. Планинарско-смучарски савез Војводине наставља традицију овог друштва 
које је основала група угледних новосадских планинара. Одлука је донета на Масној ћупи, излетишту на 
Фрушкој гори крај Буковца где је 2001. године подигнут споменик оснивачима Планинарског савеза 
Војводине. Тада присутни оснивачи били су: Др Игњат Павлас (први председник Планинског друштва 
Фрушка гора), инг. Ђука Михајловић, Младен Станојевић, Петар Деђански, Коста Капамаџија, др 
Милорад Попов, др Коста Мајински,  Леша Петровић,  Ђура В. Јовановић,  др Сима Алексић,  др Милош   
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Ћирић, др Никола Вучковић и Гаја Грачанин. О деловању наших оснивача написани су бројни чланци, 
на овом месту и поводом овог јубилеја желим само да се подсетимо да су на Фрушкој гори у кратком 
временском периоду подигли три планинарска дома: на Змајевцу 1926, Осовљу 1927. и Иришком венцу 
1934. године. У години овог јубилеја потребна нам је енергија и предузимљивост наших оснивача. 
Важећа дефиниција гласи да је планинарски спорт активност у којој планинар кретање по планинским 
спортским теренима врши споственим снагама из спортских побуда, а планинарски спорт је део 
планинарства у ширем смислу. Планинарство у ширем смислу обухвата планинарски спорт и 
неспортске планинарске активности. Изазов, искушење, рекреација, дружење са природом и себи 
сличним људима као и специфични туризам, данас су водећи мотиви који људе у планине гоне и вуку. 
Оно што будуће време доноси не можемо знати, извесно је само да ће промене у планинарству 
настајати као последица промена које се дешавају у нашој заједници и свету. И ако су француска 
буржоаска револуција и индустријска револуција омогућиле настанак савременог планинарства, 
сигурно је да ће интернет револуција чији смо сведоци изменити поглед на свет и услове нашег 
деловања. Пораст популарности невођеног кретања у планини, ГПС уређаји, експлозиван раст примене 
мобилних уређаја који користе интернет, нови материјали који се користе за израду савремене 
планинарске опреме, све мање кретања у свакодневном животу и све већа потреба за њим већ данас 
битно мењају околности под којима се одвијају активности планинара. 
Сваки јубилеј, ево и овај, прилика је 
да се осврнемо иза себе, сетимо ко 
смо и одакле идемо и затим 
окренемо напред и изаберемо наш 
пут. Данас док пишем овај текст 
ПСВ има око 2300 чланова, мало 
више него прошле године, радује 
нас благо повећање планинарске 
популације након вишегодишњег 
опадања. Да само напоменем да је 
између два светска рата највећи 
број чланова забележен 1938.-5842 
члана, док је после Другог светског 
рата највише регистрованих 
планинара било 1963. – 10163. 
Најмање нас је било 1999. године -
1979 члановa и 1993. године, свега 
2014. Када се анализира кретање 
броја нашег чланства кроз време, 
као да се може уочити релативна 
корелација између броја чланова 
ПСВ и прилика у којима живи 
такозвани средњи слој 
становништва код нас. Без обзира 
на број, иако бисмо волели да нас 
је више, спортски резултати које 
смо остварили нису занемарљиви. 
Чланци који су пажљиво бирани 
обухватају готово целокупну шаролику делатност Планинарског савеза Војводине. Пешачење околином 
места у којима живимо, планинарење нашим вољеним Вршачким планинама и Фрушком, трансверзале 
и трекинг лигу, пешачке европске путеве, оријентациона такмичења, планинске трке и маратоне, 
планинарство и високогорство по планинама Србије, окружењу и безмало целом свету, алпинизам и 
спортско пењање. То су делатности које негујемо и у спорт  убрајамо. Специфични туризам, еколошке 
акције, едукација, издавачка делатност су неспортске области нашег деловања које не треба 
заборавити ни занемарити. Чињеница да нисмо само спорт, то што имамо карактер покрета, одређује 
нас планинаре као заиста посебну дружину. Тешко нас је са другима поредити и на одређену полицу 
сместити. То је наша предност, мана или специфичност. Ако правилно схватимо сваку нашу особину у 
предност је можемо претворити и наредне јубилеје радосни дочекали. 
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ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА СТРАЖИЛОВУ 
 

Почетком маја месеца 2014. започета је обнова Планинарског дома 
„Стражилово“ који је изгорео у пожару 2011. године. Реконструкција објекта 
представља једну од активности које се реализују у оквиру пројекта 
“Danube Stream for Green Dream“, једног од 17 пројеката који је подржан од 
стране Аустријске развојне агенције (АДА) и Европске уније кроз ИПА 
програм, кроз конкурс „Социјално економски развој Дунавске регије у 
Србији”, на ком је учествовало 27 дунавских општина. Реч је о пројекту који 
има за крајњи циљ развој и промоцију Сремских Карловаца, односно 
микрорегије коју чине Стражилово, Сремски Карловци и Ковиљско-
петроварадински рит, као топ еко-туристичке дестинације у Србији. 
Носилац пројектних активности је Покрет горана Војводине заједно са 
партнерима: Планинарско-смучарско друштво „Стражилово“, Природно-
математички факултет – Департман за географију, туризам и 

хотелијерство, ЈП “Војводинешуме”, Кампинг асоцијација Србије и Покрет горана Новог Сада. 

Посао на обнови Планинарског дома „Стражилово“ је започео 7. маја ове године и највећи део посла се 
односи на изградњу спрата и кровне конструкције који су потпуно уништени у пожару. Изградња ће се 
вршити са материјалима и технологијама које су у потпуности у складу са савременим захтевима за 
енергетском ефикашношћу и употребом обновљивих извора енергије. У цео објекат ће бити уграђен 
систем централног грејања, док ће се санитарна вода загревати помоћу соларних панела. Спрат ће, као 
и пре пожара, садржати 10 соба за смештај гостију, као и два велика купатила. Приземље, које је 
(захваљујући бројним прилозима пријатеља и љубитеља дома) реновирано непосредно после пожара, 
је нажалост претрпело знатна оштећења током претходне две и по године због недостатка крова. Доле 
ће бити реновирана купатила и направљена велика мултимедијална учионица спајањем две постојеће 
собе. После радова на реконструкцији, следи опремање соба креветима, као и монтажа вештачке стене 
на задњем зиду објекта. Рок за завршетак грађевинских радова је 15. септембар ове године, а у августу 
очекујемо да ћемо моћи да угостимо прве љубитеље природе.  

Да подсетимо, Планинарски дом „Стражилово“ 
је пре пожара 12. септембра 2011. био 
омиљено место планинара, рекреативаца и 
љубитеља природе. Обављао је тројаку 
функцију: едукативну, спортско-рекреативну и 
туристичку. Објекат је угостио велики број 
ђака, студената и научних радника на бројним 
семинарима, едукацијама, школама у природи, 
мотивационим и тим-билдинг викендима. 
Сваке године планинарски дом „Стражилово“ 
буде домаћин неколицини међународних и 
многобројним националним и регионалним 
такмичењима из оријентиринга и планинског 
бициклизма, као и планинарства. И на крају 
али ништа мање важно, планинарски дом је 
био један од омиљених и најпосећенијих  
туристичких објеката на овом делу Фрушке 
горе. Било је и културно-уметничких догађаја, 
попут концерата, уметничких радионица, 
наступа КУД-ова. Објекат је на 550 метара 
квадратних корисне површине располагао са 
50 кревета распоређених у 10 соба, 4 
купатила, 2 кухиње, велику и малу салу, 
мултимедијалну учионицу. Изграђени су 
спортски терени за мали фудбал и одбојку, 
игралиште за децу, отворени амфитеатар, 
Ботаничка башта, камп и бројни други садржаји.  

Овом приликом би желели да се захвалимо свим појединцима, фирмама и институцијама који су 
последњих година помогли реконструкцију Планинарског дома „Стражилово“. 
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ВРЕМЕПЛОВ - НА СТРАЖИЛОВУ ПРЕ 40 ГОДИНА 
 

Последње недеље, августа месеца 1974 године, на адресе преко 70 друштава у 
целој Југославији, које су имала своје секције за оријентацију, стиже Билтен ПСД 
„Стражилово“ из Сремских Карловаца, са позивом на оријентационо такмичење 
„Стражиловски куп 74“,које ће се одржати у недељу, 8 септембра, на Стражилову 
у Фрушкој гори. Читамо: “И ове године Планинарско-смучарско друштво 
„Стражилово“ у Сремским Карловцима организује, по други пут, оријентационо 
такмичење које треба да постане традиционално за све планинаре Југославије. 
Јер, ово такмичење одржава се на Стражилову, на оном Бранковом Стражилову, 
које је одувек било симбол братства и јединства свих наших народа и 
народности. Јер, не заборавимо оно дивно Бранково коло из „Ђачког растанка“ у 
којима позива све наше народе да се ухвате у коло једно, јединствено, коло 
братства, јединства, љубави. Зато вам поручујемо: 

Брже, браћо амо,амо, 
да се скупа поиграмо... 

а наше оријентационо такмичење, признаћете и сами, није ништа друго до једна 
игра у којој је победник онај ко боље чита карту, ко боље барата бусолом, ко има, поред главе, и нешто 
у ногама, па стазу пређе у одређено време, што је у основи услов да би постао победник. 
Зато се, опет, послужимо, Бранковим стиховима, па уместо позива шаљемо вам ове стихове: 

Ми идемо Стражилову томе, 
Под ногама росна трава, 

А са стране брда мирисава..“ 
Стражиловски куп одржава се према пропозицијама Планинарског савеза Југославије, а једина је 
измена што екипа не мора да има опрему за бивак (шатор, врећу за спавање, ћебе или шаторско 
крило), док је све остало неопходно.  
А те године на теренима Фрушке горе, октобра месеца ће се одржати Савезно оријентационо 
такмичење, па су у склопу  припрема  за учешће на државном првенству, а све да се што боље упознају 
са фрушкогорским рељефом, по први пут на неком такмичењу у Војводини учествовале и екипе из 
Хрватске и Босне и Херцеговине које су се на својим републичким такмичењима квалификовале за 
шампионат. 
Кроз новинске чланке,такмичарску карту, фотографије  и педатни извештај секретара Друштва 
дочараћемо слику највећег клупског такмичења у Југославије те године. 
Извештај секретара ПСД “Стражилово“ 
„У недељу, 8 септембра, на Стражилову је одржано, сада већ традиционално друго по реду, 
оријентационо такмичење под називом „Стражиловски куп '74“ чији је одрганизатор ПСД Стражилово“ 
из Сремских Карловаца. Према оцени такмичарске комисије, а и готово свих такмичара са којима смо 
имали прилику да разговарамо, ово такмичење је потпуно успело, како по броју учесника, тако и по 
квалитету саме стазе. 
Друштво је 6. августа одштампало 100 корица Билтена Стражиловског купа '74 а сутрадан је на 
матрици искуцан његов садржај. У Билтену се поред позива за такмичење, налазио и текст о историји 
Сремских Карловаца, опис најпознатијих грађевина у граду и један краћи текст о Бранку Радичевићу. 
Текст је са матрица скинут 13 августа, а сутрадан су Билтени упућени друштвима. Према постојећој 
евиденцији Билтен, што значи и позив, упућен је на адресе 92 друштва. Пошто нисмо имали адресе 
планинарских друштава из Београда упутили смо га на 
Градски одбор планинара Београда, али он, нажалост 
није стигао на назначену адресу. Међутим, Градски 
одбор планинара Београда умножио је наше пропратно 
писмо, које смо одвојено послали и упутио их свим 
друштвима. Отуда, вероватно и релативно слаб одзив 
београдских планинара на овом такмичењу. 
Припреме за такмичење одвијале су се према тачно 
утврђеном плану. Новчану помоћ добили смо од Савеза 
планинарских друштава Општине Нови Сад за куповину 
три пехара која су додедељена у трајно власништво 
трима првопласираним екипама, затим за куповину 
спомен плакета који су добили појединачно чланови 
победничких екипа, као и израду пригодног печата 
такмичења. Савез је дао овоме друштву и 25 диплома 
које су  подељене  свим  екипама.  Извршни  одбор  ПСД 
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„Стражилово“ стао је на становиште да појединачне награде на овом такмичењу, као и на свим 
осталим, не би требало да буду планинарски реквизити, јер то махом сви учесници имају, већ пригодна 
спомен обележја која ће остати као вечити доказ о пласману појединаца. 
Екипе су почеле да стижу на Стражилово још у суботу, 7 септембра, око подне. Увече се на ноћењу 
нашло 90 планинара што је било изнад свих могућности капацитета Дома, па су отуда махом, сви 
планинари морали да спавају по двојица (или) две у кревету. Чланови ПСД „Железничара“ из Новога 
Сада донели су са собом шаторе и ту коначили што је мало олакшало посао око смештаја домаћина. 
Тачно у 20,30 часова, 7 септембра, извучени су стартни бројеви. 
Дисциплина у дому, била је на завидном нивоу није било пијаних, никаквих инцидената нити било шта, 
што би покварило утисак што истичемо као веома добар пример с обзиром да се на једном месту 
нашло толико људи. 
Старт екипа је био тачно у 6,30 часова у недељу 8 септембра. Предходно су развдедени контролори. 
Стаза је била дугачка око 12км и имала 6 контролних тачака. Дато време за прелазак је износило 120 
минута. Токи-воки радио станицама била је успостављена веза између старта и КТ6 тако да смо 
контролисали пролазак екипа целом трасом. Такмичење се одвијало по пропозицијама Планинарског 
савеза Југославије с' тим што је екипа морала да има само један ранац а обућу по избору. Последња 
екипа је стартовала у 8,05 часова.  
Док су се екипе по лепом и мало облачном времену налазиле на стази, планинарски дом на 
Стражилову претворио се у велико стециште планинара-„нетакмичара“. Вредно је помена да су 
масовно на излет изашли чланови ПСД „Железничар“ из Новога Сада, 11 чланова из истоименог 
београдског друштва, преко 50 чланова ПСД „Стражилово“, 10 чланова ПСД “Црвени Чот“ из 
Петроварадина и још тридесетак излетника. Рачунамо да је у недељу Дом посетило (са такмичарима) 
преко тристотине људи. 

Као домаћини трудили смо се да сваком госту 
изађемо у сусрет што сматрамо да смо постигли. 
„Стражиловски куп '74“ био је идеална прилика да 
пустимо у продају све разгледнице које је Друштво 
штампало Бранков лик и његов оригинални рукопис 
посвећен Мини Караџић у споменар, тако да је за два 
дана, продано 300 примерака ових разгледница. 
До 13 часова на циљ су стигле све 24 екипе од којих 
су 12 имале свих 6 контролних тачака док је осталима 
недостајала једна или више па су по томе и 
рангирани. 
Примедба: На извлачењу стартних бројева 
пријављена је и екипа „Железничар3“ из Новога Сада 
са стартним бројем 20 али се ујутру није појавила. 
Две комбиноване екипе су ишле ван конкуренције али 
су ради прегледности уврштене у пласман. 
Прволасирана екипа Челика добила је поред свих 
предвиђених награда и скупоцени прелазни пехар.  
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ВЕСТИ ИЗ ОРИЈЕНТИРИНГА 
 

Два последња викенда, августа месеца текуће године, остаће у историји 
српског оријентиринга као НАЈДИНАМИЧНИЈА, како по видљивим 

дешавањима на такмичарском пољу, али много више оним „бекстејџ“, који заслужују посебно причу 
након одређене временске дистанце. 
Најамбициознији програм војвођанског оријентиринга назван је СРБ-О-ТУР састојао се из 
четвородневног такмичења „Дунавски куп“ (23 - 26. 08) и Првенства Југоисточне Европе (28 - 31. 08). 

ДУНАВСКИ КУП 
Прва етапа нашег међународног представљања, где су учешће узели и такмичари из Русије, Румуније, 
Молдавије, Бугарске, Мађарске, Словеније, Хрватске, Кине, Норвешке, започела је трком 23. 03. на 
теренима Летенке на средњим пругама. Ни слабо дорађена карта није сметала да преко 120 учесника 
оде разочарано кући понуђеним концепцијима стаза. Друга етапа, 24 августа, на теренима Свилошке 
Угљаре окупила је преко 150 учесника јер се та трка бодовала као Првенство Србије на дугим 
дистанцама и за Светску ранг листу. Такмичење је одржано по идеалним временским приликама, на 
новој такмичарској карти, и у потпуности испунило очекивања ОСС.  
Трећа трка 25. 08. одржала се на теренима 
Циганског логора где је узело учешће 45 такмичара. 
На солидним такмичарским стазама у средњој 
дистанци за већину категорија, али  нажалост и са 
погрешно постављеном КТ у сениорској, што ће се 
одразити на број учесника  финалног дана. 
Последњег дана  Дунавског купа, 26 августа, на 
теренима и истоименој карти Папратски До, 
окупило се свега 26 оријентираца, који су са 
минимум такмичарског жара прелазили постављену 
стазу. Победник четвородневног такмичења у 
најјачим такмичарским категоријима су 
репрезентативци Румуније  Данијел Баркаш и 
Вероника Минои. 
Детаљна анализа овог такмичења мора да се што 
хитније нађе на дневном реду Управног одбора 
ОСС, јер се радило о међународном представљању наше земље, нарочито ако се зна да је само 
такмичење за данашње прилике имало велику и правовремену финасијску подршку бачкопаланчке 
општине којој Нештин (ОК “Нештин“) припада. 

ПРВЕНСТВО ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 
Четврто првенство Југоисточне Европе у 
оријентирингу одржало се на теренима 
Фрушке горе са такмичарским центром у 
Врднику у организацији ОСС и техничком 
извођењу АОК “Нови Сад“ из Новог Сада.  
Нова спортска карта израђена баш за овај 
шампионат обухватила је преко 8 
квадратних километара, разноликих 
висински и конфигурацијских а надасве врло 
занимљивих терена, који до сада нису 
коришћени за појединачни оријентиринг, са 
јужном границом која се протезала од 
Моринтова до Врдничке куле, док су  
северну чиниле  јужне падине Фрушке горе 
од асфалнтног пута Змајевац - Краљева 
столица. Од 17 чланица овога савеза на 
такмичењу су узели учешће 
репрезентативци из Босне и Херцеговине, 
Бугарске, Хрватске, Македоније, Румуније, 

Црне Горе, Молдавије, Турске, Словеније и наше земље. Највећа штета је неучешће Италијана који у 
мушкој конкуренцији имају врхунске оријентирце. Ову манифестацију је пратио и Шампионат 
Југоиситочне Европе за ветеране и међународни Војводина опен тако да је број учесника на свим овим 
приредбама био преко 600. Конструкцију такмичарских стаза у средњој дистанци и штафетама је 
извршио мађарски  интернационалац  Денеш Золтан  који и предводио  тим  реамбулатора док је дуге и 
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извршио мађарски интернационалац Денеш Золтан који и предводи тим реамбулатора док је дуге и 
спринт стазе испланирао Душко Радојчић. Међународни контролор је био Томислав Варница из 
Хрватске. 
Први дан такмичења је био на дугим деоницама, што је било мало изненађујуће за бројне учеснике, јер 
шампинати у свету започињу или са спринтом или средњим дистанцама. На врло напорној 
такмичарској стази, која је у многоме подсећала на ПОТ, наши репрезентативци су постигли слабе 
резулатте. Једино злато је освојио Никола Билић у М20 док је његов брат Милош у М16 био трећи. 

Други дан је био много занимљивији и технички захтевнији иако 
се радило о средњој дистанци. Међутим и ту  нисмо поправили 
резултате од јучерашњег дана. У категорији М18 Билић Стефан 
је трећи док у М20 Билић Никола заузима друго а Лазић Сава 
треће место. У сениорској категорији победио је румун Јонут 
Зинка а наш најбољи такмичар је био Грујић Марко са 15–им 
местом, док је код сениорки малдавка Галина Рибедиук 
припредила победом лепо изненађење у односу на фаворизова 
бугарке и румунке. Нова шампионка Србије Марија Ћосић је 
била пета што је  врло леп успех међу 22 такмичарке. 
Трећи дан у тркама штафета, које су најдинамичније и за 
учеснике и за посматраче, леп успех наших сениорки које су 

освојиле бронзу (Драгана Докмановић, Слађана 
Јовановић, Марија Ћосић) иза репрезентација Бугарске 
и Румуније. Њима су се придружиле и јуниорке у Ж18. 
(Радовановић Тија, Гајић Маја, Станојевић Олга). Наша 
сениорска штафета (Максимовић Блажо и Никола и 
Бранко Грујић) били су шести од петанест постава, што 
је до сада наш најслабији пласман, док су тријумфовали 
Румуни. 
Последњи дан Првенства одржао се у Новом  Саду у 
спринт дисциплини на карти „Штранд 2“ на потезу 
Штранда испод моста Слободе до ОШ „Јован Поповић“ и 
Лиманског парка. То је била брза, технички једноставна 
трка на врло прецизним картама размере 1:4000 и 
најбољи начин да се овај спорт презентује новосађанима. А публици и целом репрезентативном тиму  
најбоље су се представили браћа Билић са златним одличјима: у категорији М16 Милош, М18 Стефан и 
М20 Никола. Милица Милошевић у Ж18 освојила је бронзану медаљу. Од наших сениора најбоље се 

пласирао Блажо Максимовић са петом позицијом док је 
синиорка Драгана Докмановић била седма. 
У укупном пласману Србија се пласирала на четврто место 
иза Молдавије. Убедљиво је тријумфовала Бугарска док је 
Румунији припала друга позиција. 
А на Првенству Југоисточне Европе за ветеране 
величанствен тријумф Љубице Бачанац. У све три трке 
била је најбоља. За њом резултатски следи њена клупска 
другарица из београдског ДИФ-а Ирина Јухас са сребрним 
медаљама на дугој и средњој док је у спринту освојила 
бронзано одличје. Мушкарци су били успешни само први 
дан на дугим дистанцама где је Тасић Живота у М55 био 
трећи а Миодраг Радосављевић други у М70. Наши 
ветерани би били свакако успешнији да је организатор 
испоштовао њихове пријаве по адекватним старосним 
границама. 

ВОЈНО, АУСТРИЈА 
Од 24 до 30 августа у аустријском месту Гасинго држан је 47-ми Војни шампионат у оријентирингу. 
Репрезентација Војске Србије наступила је у саставу: Кап. Савић Синиша, Кап. Војновић Саша, Кап. 
Ивковић Слободан, Кап. Поповић Дејан, Кап. Ћорић Жељко, Кап. Милић Милован и Кап. Митровић 
Ненад. Селектор и тренер репрезентације је био наш истакнути оријентирац Пук. Иван Буквић. 
Наступило  је 256 такмичара из 29 земаља нашег континента а такмичило се у категоријама мидл, лонг 
и штафете. Наш најуспешнији такмичар био је Поповић Дејан који међу 180 репрезентативаца заузео у 
мидлу 80 а у лонгу 83 место. У штафетним тркама наступило смо са две поставе где је наша прва 
екипа дисквалификована, док је други тим заузео 32 место од 52 штафете. 
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ПРВОМАЈСКИ ПЛАНИНАРСКИ ПОХОД НА РУДНИК 
30. 04.- 02. 05.2014. 

 

Први мај је по многима право време да се оде негде у природу, даље 
од цивилизације. На жалост, неким људима то је и једини дан када 
унапред знају да ће спаковати ћебе, роштиљ и пиће, и упутити се у 
неке зеленије крајеве. Пошто већина појури у најближи парк, шумарак 
или на најближу ливаду, планинари попут нас су брже боље похитали 
на неку планину, да максимално искористе сваки нерадан сат.  
Тај 30. април сваке године на послу пролази веома споро, сви тапкају 
ногама о под, чекајући да прође и последњи минут радног времена. И 
напокон, сви смо завршили са својим обавезама и налазимо се код 
маркета у Инђији, одакле почиње наше овогодишње првомајске 
путешествије. Као и увек, покушавамо да понесемо само најнужније, 
али по обичају смо опет натоварили пун гепек потребних и 
непотребних ствари, хране и пића као да идемо на минимум недељу 
дана, а не на два дана. Чекамо да пушаћи испуше по једну, а затим 
Слободан седа за волан, пали кола и крећемо у сусрет Руднику. 
Током пута стандардне приче, догодовштвине са претходних акција и 
успут се упознајемо, јер се неки виде први пут. То наравно има своју 
драж, јер чар оваквих дружења, планинарења и путовања и јесте 
упознавање нових људи, истомишљеника и склапање нових 

пријатељстава. Упркос гужви у саобраћају на појединим деловима пута, веома брзо стижемо на Рудник, 
из другог пута успешно проналазимо прави пут до планинарског дома где се по мраку са свим 
пртљагом тоциљамо још мало пешке земљаним путем кроз шуму до дома. Ту нас дочекују љубазни 
домаћани. У дому је још смештен пар из Београда и још једна девојка која је ту дошла са рођаком. Сви 
заједно проводимо пријатно вече уз пиће и смех, планирајући како је најбоље искористити наредне 
дане, јер неке од нас су табани сврбели у жељи да се попентрају на неки врх.  
Буђење... магловито... тмурно... киша у најави... али то не плаши искусне планинаре. Док неки 
припремају роштиљ, моја маленкост одлази са Мајом и њеним рођаком у више крајеве, у потрази за 
сремушом. Одмах на почетку нашег хода кроз шуму, киша нам кваси образе, али кабаница нас штити, 
све док се небо није толико наљутило па је почело градом да нас гађа и пљуском да нас купа. Иако већ 
мокри до коже, са задовољством беремо најлепше листове сремуша уживајући у његовом опојном 
мирису на лук, непосредно испод врха Мали Штурац (1058 м.н.в.). Исплатиће се сав тај покисли труд 
када наше организме обрадујемо свежом салатом направљеном од ове лековите биљке. Добро, 
роштиљ је исто имао лековито и 
блажено дејство на све нас. 
Толико нам је пријао да смо се 
једва покренули у лагану и 
краткотрајну шетњу по крају. 
Домаћин нас је прво одвео до 
споменика посвећеном првим 
омладинским радним акцијама у 
ослобођеној Србији, које су се 
одвијале након II светског рата. 
Након тога смо уживали у лаганој 
шетњи кроз зелене и бујне шуме, 
све док се нисмо спустили у место 
Рудник. Место је мало, али има 
све што је неопходно за нормалан 
и леп живот, штавише многи 
градови би му могли позавидети 
на разноврсности објеката и 
садржаја које он нуди. На жалост, 
ипак је све то мање више 
запуштено и препуштено времену које изједа старе напуштене фасаде. Као и из осталих мањих 
градова у Србији и одавде млади често одлазе негде даље у потрази за бољим животом. Пред сам 
повратак у дом обишли смо и цркву Св. Ђорђа, која се налази на једном брду, изнад центра Рудника. 
Због тога је ноћу поглед на обасјану цркву феноменалан, јер тако издигнута изнад центра града, 
изолована у црнини ноћи, делује као да лебди на небу.   
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Друго јутро не доноси сунце, нити обећава лепо време. И поред тога одлучни смо да се попнемо на 
неки врх, те након дужег преговарања одлучујемо да освојимо Острвицу (758 мнв). Острвица је 2009. 
године проглашена за споменик природе, а по пореклу представља остатак разорене вулканске куле. 
Због свог положаја и облика, Острвица је у средњем веку била значајна јер се на њој налазило војно 
утврђење, чији се остаци и данас могу видети на самом врху. Ово је веома кратка тура, до врха нас 
дели само 1 км, али и 230 м успона. Пут до врха почиње са ливадом и води до шуме, која, како се 
пењемо, препушта простор голом камењару. Стене су доста глатке и у случају кише веома клизаве, па 
је очекивана киша повећавала наш адреналин приликом пењања ка врху. Овде су се неки од нас први 
пут сусрели са алпинизмом, јер се на већем делу маркиране стазе налазе сајле и клинови, за лакше и 
сигурније пењање и спуштање по стенама. Са врха се пружа леп поглед на околна села у подножју, на 
остале врхове планине Рудник, и на прелепе олистале шуме које су испресецане светлозеленим 
ливадама. Након успешног успона следи силазак, који је после великих киша сасвим озбиљан 
подухват. Треба озбиљно испланирати сваки корак, са темељним тражењем квалитетних рукохвата. 
Свако отклизавање може бити фатално – Острвица је један од захтевнијих успона у Србији. Међутим, 
са добрим и искусним вођама, овај једночасовни алпинистички подухват чак ни за аматере није био 
проблем. Осећај задовољства након успешног првомајског планинарског подухвата је непроцењив, и 
далеко лепши од класичног роштиљања на некој тамо ливадици у комшилуку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОРТСКИ И ХУМАНИ ПОДВИГ ГУГЕ 
 

Вршачанин Ђорђе Гуга (1948) члан Планинарско-смучарског друштва 
„Вршачка кула“ заједно са још десет војвођанских планинара боравио је на 
масиву Пирин у Бугарској. Том приликом направио  је прави спортски подвиг 

јер је током 10 дана, препешачио више од 100 км са висинском разликом од преко 8000 мнв. 
Током слободног успона на врх Каменицу (2822 м), чланица војвођанске експедиције С.С. из 
Зрењанина се оклизнула и полетела у амбис. Она је била око 3 метара изнад Ђорђа Гуге, који је 
муњевито одреаговао тако што је 
подметнуо своје тело да прими ударац и 
ублажи пад несрећне планинарке. Након 
што је планинарка пала на Гугу, њих двоје 
су се заједно котрљали неколико метара 
по низбрдици, док Гуга коначно није успео 
да је задржи да не падне даље у амбис.   
 „Имали смо невероватну срећу у несрећи, 
да је једини део стазе са шљунком био 
управо онај на који смо пали и по коме смо 
се котрљали. Свуда око нас су биле оштре 
стене. Колегиница и ја смо прошли са 
нагњеченим ребрима и модрицама по 
читавом телу, али ништа нисмо сломили. 
Заиста смо имали среће, јер да смо пали само који метар лево или десно, ударили бисмо на стене и 
онда би и наше повреде биле много озбиљније. Можда има неке симболике у томе, да се овај догађај 
одиграо баш на Видовдан 28. јуна“, скромно је прокоментарисао свој  хумани гест Ђорђе Гуга. 
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Војвођанска планинарска експедиција је боравећи у три 
планинарска дома: Вихран (1950 мнв), Тевно језеро (2530 
мнв) и Безбог (2240) освојила следеће врхове: Муратов врх 
(2669), Кутело 1 (2908), Кутело 2 (2907), гребеном Концето 
до Банског Суходола (2884), Вихрен (2914), Мала Тодорка 
(2714), Средња Тодорка (2705), Велика Тодорка (2746), 
Превалски Цукер (2604), Ваљевски Цукер (2664), Џенгал 
(2730), Каменица (2822), Безбог (2645), Ползен (2851), 
Сиврија (2590) и Џано (2668). 
Такође, обишли су и многа језера од којих су највећа: Окито, 
Рибље језеро, Жабље, Попово, Муратово, Безбожно и 
Креманска језера. 
„Са овог планинарења носим предивне утиске које ћу 
памтити читавог живота. Природа је фантастична. Свих 
дана је било идеално време за планинарење, без кише, што 
ми се одавно није десило“, додао је на крају Ђорђе Гуга. 

 

ВРШЧАНИ ОСВОЈИЛИ ТРИГЛАВ 
 

Вршчани Јан Частвен (1936) члан ПСД Железничар и Ђорђе Гуга (1948) члан 
ПСД Вршачка кула освојили су највиши врх Јулијских алпи – Триглав (2864м). 
Њих двојица су били међу 17 чланова међународне планинарско-

алпинистичке експедиције која је 7. августа  из Београда кренула у освајање Триглава. Највиши врх 
Јулијских алпи освојен је 9. августа, а следећег дана је освојен још један врх – Кањевац (2569 м). 
„Одавно сам имао жељу да се по други пут попнем на Триглав. Први пут сам то урадио 1978. године 
заједно са својим тада десетогодишњим сином Ладиславом. Тада су чланови ПСД Вршачка кула под 
вођством покојног Пеце Станкова успешно савладали хладне и магловите Јулијске алпе увек 
прекривене снегом. Мислим да је мој син остао до данашњег дана најмлађи Вршчанин који се попео на 
Триглав, а данас сам ја најстарији члан ове наше експедиције. Овог пута ми је било много теже, што 
због година, што због тога што смо Триглав освајали са 
северне стране, најтежом и технички најзахтевнијом стазом 
преко Прага. Такође, ни силазак није био нимало лакши, јер 
смо се спуштали такође најтежом и најстрмијом стазом преко 
Комарче. Највећу захвалност дугујем колегама Ђорђу Гуги и 
колегиници Беби из Зрењанина који су мотрили на сваки мој 
корак и увек били уз мене. Такође се најискреније захваљујем 
и Клубу екстремних спортова „Изазов“ и његовом председнику 
Милошу Лазаревићу који ми је позајмио алпинистичку 

опрему“, нагласио  је 
Јан Частвен.  
Ђорђе Гуга је такође 
понео најлепше 
утиске из Словеније: 
„Оно што је мене 
фасцинирало, осим 
величанствене лепоте 
Јулијских алпи, јесте 
чињеница да је 
Триглав препун 
туриста и то младих 
брачних парова који планинаре заједно са својом децом. 
Такође, и поред толиког мноштва људи, нигде нисам видео ни 
један једини бачени папирић, а камоли пластичну флашу. То 
нам остаје за наук и пример како се треба односити према 
својим планинама.“ 
Колико је успон на Триглав физички захтеван подухват говори и 
чињеница да је Јан Частвен за три дана трајања експедиције 
смршао чак 5 килограма и поред тога што је у Вршцу имао 
напорне психо-физичке припрема које су подразумевале брзе 
шетње од центра града  до Куле и то три пута дневно.  
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ЛЕТЊИ АЛПИНИСТИЧКИ КУРС (1. део)  
 

У организацији Планинарског савеза Војводине, дана 30. 08. 2014. године је 
почео летњи алпинистички курс на Фрушкој Гори. Инструктори курса су 
Обрад Кузељевић, инсруктор алпинизма ПАК Целтис и помоћни инструктор 
Жељко Дулић, алпиниста приправник ПД Вилина водица.  
Шест полазника су током првог викенда курса 30 - 31. 08. 2014. године имали 
најпре теоријску обуку у планинарском дому Медицинар а потом и вежбе на 
стени на Орловом бојишту, једном од вежбалишта алпинистичке секције ПС 
Војводине.  
На теоријској обуци, полазници курса су најпре упознати са летњом 
алпинистичком опремом: појасевима, карабинерима, клиновима, чоковима, 
ужадима, кацигама... Потом су се упознали са чворовима који се користе и 
који чине једну од фундаменталних ствари у алпинизму без чијег познавања 
је и немогуће бавити се алпинизмом. Након упознавања са основним и 
најчешће коришћеним чворовима, полазници су прешли и на прву вежбу - 

абзајл, спуштање низ стену на ужету.  
Некима је то било прво абзајловање док су неки већ имали прилике да се спуштају низ уже. Вежба се 
поновила пар пута са различитим деловима опреме и претворила у право уживање на Орловом 
бојишту.  
Учило се даље о техничком пењању, функционисању навеза 
у стени, опасностима, исхрани, тренинзима. Потом се стена 
на Орловом бојишту „распевала“ јер су се полазници 
упознавали са техником куцања клинова, прављењем 
сидришта и међуосигурања у стени.  
Потом кроз учење комуникације на стени почело је и прво 
испењавање „Сваки дан растимо“ смери на Орловом 
бојишту. Сви су успешно попели задату смер а подршку су 
дали и бивши полазници, сада алпинисти приправници који 
су током ранијих година успешно положили овај курс. Након 
пењања и дружења, уморни али и задовољни полазници су 
завршили први викенд обуке. 
Добра атмосфера алпинистичког курса наставила се 
наредног викенда 06 - 07. 09. 2014. на истом месту. С 
обзиром да временске (не)прилике, киша и ветар нису 
дозволили да се првог дана викенда вежба на Орловом 
бојишту, обука је током целог дана одржавана у 
планинарском дому Медицинар. Теме су биле овај пут: 
прављење система за самоспасавање где су сви учесници 
добро увежбали ову технику. Кроз вежбу доста 

серазговарало о алпинизму где су инструктори кроз пуно 
примера из праксе допунили сваку тему и сваку вежбу и 
одговарали на питања и више него заинетересованих полазника 
курса. 
Викенд се наставио са учењем о факторима пада који се итекако 
могу десити приликом пењања. Увежбавао се систем “Св. 
Бернард“ који се користи приликом спашавања палог пертнера 
и/или терета и наставила се тема о самом ужету, врстама, 
могућностима, паковању, одржавању и слагању истог. 
Наредног дана, време је омогућило да се полазници поново пењу 
на Орловом бојишту и да вежбају технику самог пењања како на 
смеру „Сваки дан растимо“ тако и на делу „Десине“ смери.  
Након доста вежбе вратили су се у планинарски дом Медицинар 
где се даље наставило теоријско предавање о приступима 
смери, плану успона, биваковању на смери, шемама 

алпинистичких смери и опет све кроз пуно примера из праксе. Касније поподне, опет у лепој атмосвери 
завршен је и други викенд обуке и то уз лепу и заслужену вечеру у планинарском дому. 
Завршни део курса и тестирање одржаће се 20 - 21. 09. 2014.године у Овчарско-Кабларској клисури. До 
тада и до новог извештаја по завршетку курса, држите палчеве учесницима, будућим алпинистима да 
успешно прођу обуку до краја. 
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ПИСМО ИЗ КАНАДЕ 
- Индијанска четкица - 

 

И данас ми се озари лице и појави осмех када помислим на излет на Рајац 
непосредно пре косидбе. Има томе већ око 15 година али и даље памтим бујну 
траву до колена која се таласа на ветру и шапуће своје тајне. А у трави безброј 
разноврсног пољског цвећа и мозаик боја који само природа може да осмисли. 
Било је ту хајдучке траве, цикорије, кантариона, ивањског цвећа, беле раде. О 
биљкама које нисам знала сам се распитивала код осталих планинара и од њих 
учила тајне цвећа. Тако сам и успела да током година упознам биљке о којима 
сам учила на факултету. Већина биљака које сам видела у природи није била 
ни налик сликама у књигама и избледелим примерцима из генерацијама 
коришћеног хербаријума са катедре фармакогнозије. Временом сам научила да 
препознам већину биљака на које смо наилазили у нашим шетњама. 
Кад смо дошли у Калгари све се променило. Непознат град, непознати људи, па 
чак и језик који сам мислила да знам је крио много непознаница. Отишли смо 
ван града у шетњу, са надом да ћемо бар ту видети познате ствари. А тамо, чак 
и цвеће које ми је било познато је изгледало ипак мало другачије. А колико има 

нових и непознатих биљака! А како ли се тек све то цвеће зове на енглеском? Шта сад?  
Купила сам књигу “Пољско 
цвеће Алберте” и уз доста 
стрпљења (и понекад 
фрустрације), временом су 
биљке, као и све остало око 
мене, постајале све познатије, 
пријатељскије и присније; 
постајале су део мене и мог 
новог живота. И овде има 
мразовца (додуше тек крајем 
маја!), хајдучке траве, 
споменка, али и много другог 
цвећа које пре нисам виђала. 
Најузбудљивији тренуци су још 
увек они када видимо неку 
орхидеју (калипсо орхидеја ми 
је најлепша). Од мојих нових 
познаника најлепша ми је 
Цастилеја или како је овде сви 
зову индијанска четкица (Indian 
paintbrush). Наш први сусрет 
са овом биљком је био из кола. 
Возећи се лети кроз парк, не 
можете да не приметите 
црвени тепих дуж пута који је прострт само у вашу част! Пошто је пољско цвеће овде углавном беле, 
жуте и повремено плаве боје, ова експлозија црвене изазива право одушевљење. Детаљније 
упознавање са овом биљком открива многе изненађујуће чињенице. Задивљујућа црвена боја не 
потиче од цветова већ од горњих листова. Цветови су мали, неупадљиви, сакривени у дну листова, 
жути или беличасти. Многи никад ни не виде прави цвет очарани бојом црвених листова. Гледајући 
индијанску четкицу тешко је поверовати да припада истој фамилији као и зевалица (Scrophulariaceae). 
Цастилеја је широко распрострањена у Северној Америци и има преко 200 врста које и професионални 
ботаничари тешко разликују. У Алберти расте осам врста, а боја ове биљке варира од жуте (која је 
најређа) преко разних нијанси розе и пурпурне (обично на већим висинама) до нијанси црвене 
(најдраматичнија је гримизно црвена). Лепоти ове биљке доприноси и то што је у увек у близини других 
биљака. Најлепши ефекат је ако је та друга биљка плави лупин. Разлог за ту друштвеност индијанске 
четкице је то што је она полупаразит и везује се за корење других биљака од којих узима део 
хранљивих састојака. У том процесу не убија биљку за коју се везује, али је то разлог што ју је веома 
тешко пресадити из природе у башту. Индијанска четкица у свом корену везује селен и то јој даје 
лековита али и токсична својства. Индијанска племена су је користила у различите сврхе: против 
реуматизма, као контрацептив, као уље за косу ради побољшања јачине косе и бољег сјаја.  
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Поред драматичног ефекта коју ова биљка има на ливадама Алберте, разлог што ми је ово 
најомиљеније цвеће је и легенда о њеном настанку. Легенда каже да се млада Индијанка заљубила у 

рањеног ратника кога је неговала као заробљеника свог 
племена. Њена љубав је била узвраћена, али је ускоро 
сазнала да је судбина младог ратника да буде мучен и 
убијен кад се довољно опорави. Растрзана између 
лојалности свом племену и љубави према младићу, 
ипак је одлучила да га ослободи, знајући да мора да 
побегне заједно са њим из страха од освете свога 
племена. Двоје младих је живело у љубави и слози у 
младићевом племену, али је девојка временом све 
више туговала за својим родитељима, сестрама, 
браћом и својим племеном, док није једног дана решила 
да оде да види своје племе. Сакривена иза жбуња 
посматрала је камп свог племена, а када је угледала 
шатор својих родитеља и испред њега своју мајку, 
сестре и браћу, обузела је велика жеља да отрчи до 
њих и да их загрли. Понадала се да ће јој све бити 
опроштено. Али, непосредно пре него што ће потрчати 
према шаторима, чула је разговор двојице младића из 
њеног племена који су чували стражу недалеко од места 
где се сакрила. Причали су о страшној казни која чека 
младу девојку која је издала своје племе ако се икада 
врати. Схвативши да више никада неће моћи да загрли 
своје родитеље, сестре и браћу, пуна туге пожелела је 
да нацрта камп и шатор својих родитеља да то понесе 
као једину успомену на њих. Одломила је гранчицу са 
оближњег жбуна, ножем засекла руку и гранчицом 
умоченом у своју крв нацртала је на кори дрвета једину 
успомену на своје племе. Када је завршила и кренула 
назад свом мужу и новом племену, гранчицу умазану 
крвљу је бацила у траву. На том месту је израсла биљка 
налик четкици са врхом црвеним као крв. 

 

ДАМАВАНД 
 

Акцију која је изведена у августу месецу испланирали смо ја, Шахрдад 
Шарабиани и мој пријатељ и земљак Реза Карими, а у организацији 
Планинарско Смучарског Друштва “Железничар” из Новог Сада. Била је то 
планинарска акција у Иран, земљу са много историјских знаменитости, 
прелепих грађевина и високих планина. Међу њима је и један од виших 
врхова света, Дамаванд (5671 мнв). 
Акција је трајала од 04. августа до 18. августа 2014.год. 
Са Београдског аеродрома кренуло је укупно 12 планинара и 2 водича. 
Први лет је трајао од Београда до Истамбула а затим смо од Истамбула 
кренули за Техеран. На аеродром Imam Khomeyni смо стигли 05. августа и 
даље аутопутем наставили пут до Хамадана, града који се налази на око 
450км од Техерана. 
Ту смо се сместили у 
хотел и сутрадашњи 

дан смо провели обилазећи историјске локалитете 
Хамадана и његове музеје.  
Другог дана у Хамадану имали смо планинарску 
акцију и пешачење ка врху Алванд (3574 мнв) на 
истоименој планини. Од 14 планинара колико је 
кренуло, на врх се попело нас 10-оро. Била је то 
једна успешна акција по веома лепом времену. 
Расположење у групи је било одлично а са врха се 
пружао изузетан поглед на остале врхове испод 
нас.  
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Након успона на Алванд уследио је повратак у планинарски дом. Један део смо ишли жичаром док смо 
остали део пута до подножја планине препешачили. У самом подножју планине налази се јако леп 
водопад Абас Абад који смо посетили. Било је пуно људи који су нас пријатељски дочекали, причали и 
сликали се са нама, чак су нам понудили и чај. Утисак наших планинара је био изненађујући. 
Дана 07. 08. 2014. кренули смо у обилазак једне од највећих пећина на свету, пећину Алисадр. Посета 
овој пећини трајала је цео дан. Возили смо се чамцем, пешачили унутар и око ње. Након овог 
целодневног обиласка кренули смо ка главном граду Ирана Техерану. Сместили смо се у хотел који се 
налази у близини парка Лале. Иако је хотел смештен у скоро самом центру града, није било буке,  
галаме и градске гужве тако да смо се добро одморили. Уз то да споменем да Техеран незванично има 
14.000.000 становника и живи 24 сата. 
Пошто се налази у близини планина у петак смо рано ујутру кренули ка њима. Ишли смо према Евину, 
месту са којег је почело наше планинарење. Кренули смо према планинарском дому Palang cal. На 
самом почетку акције група је подељена на два дела, на оне који су ишли брже и на оне који су ишли 
спорије а свака група је имала свог водича. Ја сам водио спорију групу а Реза бржу. 
Око 13 сати стигли смо до планинарског дома, док је она бржа група одатле кренула на врх Тоцал 
(3964мнв). Пошто жичара није радила са врха су се спустили пешке. Иако су на врх изашли само 
планинари који су били у бржој групи све похвале иду свим планинарима јер је акција трајала више од 
15 сати.   
И поред тоге, сви планинари су били срећни, испуњени и задовољни. 
У Техерану смо имали још 2 слободна дана па смо посетили још неке историјске локалитете, Трг Азади 
или спомен Шаха Реза Пахлавија, затим торањ Милад који је висок 435м. и један је од највиших 
торњева на свету и светски тржни центар. Обишли смо и музеј персијских тепиха, базаре и џамије. 
Дана 10. 08. кренули смо ка Дамаванду, планини због које смо дошли и коју смо желели да попнемо. 
Стигли смо у град Реyне Пулур, који се налази у подножју Дамаванда. Сместили смо се у приватном 
смештају и остатак дана се одмарали како би што одморнији сутрадан кренули на успон ка врху. 
Дана 11. 08. теренским возилом од Реyне дошли смо до места одакле је требало да почне наше 
пешачење. Место се зове Гусфанд Сара. 
Две планинарке које се нису пењале на врх вратиле су се у приватан смештај. Од Гусфанд Сара ка 
врху кренуло је 10 планинара и 2 водича. Након отприлике сат времена пешачења група се поново 
поделила на 2 групе, бржу и спорију. Исти водичи су водили исте групе. И поред тога сви планинари су 
успели да стигни до  планинарског дома Barghe Sevom и тако успешно савладали успон до 4230 
метара.  
Иако је ово била велика надморска висина, сви планинари су били весели, без икаквих симптома 
висинске болести. Помогло нам је то што смо пре овог успона имали 2 врха за аклиматизацију али и то 
што су сви планинари били у изузетно доброј форми и кондицији. 
Дана 12. 08. уследио је главни успон на сам врх Дамаванда. 

5 планинара је одустало од даљег успона и 
само 2 планинарке и 3 планинара одлучују да, 
без обзира на све, крену на врх. 
Кренули смо рано ујутро, време је било 
хладно али не толико да би нас зауставило  
или успоравало ка нашем циљу. 
Приближавали смо се Леденом водопаду, 
успешно прошли поред њега и наставили 
даље. Како смо се пењали  кисеоника је било 
све мање а срце нам је све брже и јаче 
куцало. Полако су почињали  симптоми 
висинске болести али то никако није 
успоравало наше изузетно сложне, истрајне и 
утрениране планинаре. Све чешће смо 
правили паузе како би нам организам 
надокнадио и добио што више кисеоника. 
Пролазили смо поред сумпорсних брда где је 
излазио мирис сумпора који је додатно 
отежавао дисање. Сваки планинар је 
употребљавао маску којом је уз помоћ свежег 
лимуна неутралисао мирис сумпора. Иако нам 
је физичка снага била на измаку жеља, воља 
и мотив су нас гурали све ближе врху. 
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Били смо као један, помагали смо једно другом, стално се гледали и бодрили како би надокнадили 
физичку снагу. На крају, после изузетно велике борбе и тешког успона изашли смо на врх Дамаванд 
(5671 мнв). 
У том тренутку само заборавили сав напор и све муке које смо имали до тада. Загрлили смо се и 
изљубили и честитали једни другима на огромном успеху. Браво за 5 планинара и 2 водича који су се 
успешно попели на врх: Млађен Јовановић, Ненад Глушац, Јасмина Петровић, Раде Миленковић, 
Гордана Хорват и Реза Карими. 

Поносно смо дигли засатаве Ирана и Србије као и заставе наших планинарских друштава.Ту се 
наравно подигла застава и нашег Планинарског друштва “ГСП” Нови Сад која је сада вијорила на 
највишем врху Ирана и Централне Азије.  
Уз све ово морам да напоменем да смо од планинарског дома Баргхе Севаом па све до врха имали 
огромну подршку тима Горске Службе Спашавања “Полумесец” Иран  и несебичну помоћ службеника 
који је стрпљиво ишао у корак са нама, био пријатељски настројен и помагао нам у свакој ситуацији. 
Велико му хвала на пруженој подршци и помоћи. 
На врху смо се задржали око 20 минута, било је славља и сликања али смо се због недостатка 
кисеоника морали брзо спустити на нижу висину. Око 19:00 часова стигли смо у планинарски дом где су 
нам честитали сви планинари који су били тамо. Славље и дружење се наставило.  
Дана 13. 08. кренули смо назад до места одакле је почело пешачење, Гусфанд Сара, а око 17:00 
часова стигли смо до смештаја где смо одсели и где смо још једном, сви заједно прославили овај 
велики успех.  
По завршетку ове акције кренули смо ка Каспијском мору где смо уживали у пливању у најмањем мору 
или највећем језеру света. Са Каспијског мора даље смо отишли у најлепши град Ирана, Исфахан. Ту 
смо провели 3 дана која су јако брзо прошла јер смо много уживали у ономе што смо у том граду 
видели. Одатле, након 3 дана, крећемо на аеродром и преко Истамбула и Београда 18.августа стижемо 
у Нови Сад. 
Хвала још једном целој екипи, хвала планинарима који су били са нама који су у сваком тренутку били 
сложни и бодрили једни друге и хвала свима онима који су остали у Србији али су у мислима били са 
нама и пратили нас до врха и назад. 
Ово је било једно велико искуство и један посебан доживљај.  
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ВИСОКЕ ТАТРЕ - ПИЕНИНИ 
05 -10 август 2014. 

 

После вишемесечног исцрпног истраживања и планирања, коначно те вечери 5 
августа испред железничке станице у Београду, укрцавају се учесници из 
Лазаревца и Београда. Успутно задржавање ради утовара планинара у Старој 
Пазови, Инђији и остатак у Суботици. Укупно нас је 32 и границу Мађарске 
прелазимо око 1 сат после поноћи. Целим путем прати нас невиђени пљусак са 
грмљавином и у себи страхујем од лошег времена у Словачкој. Теши ме мисао 
на бар пет различитих метеоролошких сајтова које сам још јуче гледала и који 
ипак најављују стабилно време без кише… 
У Стари Смоковец стижемо нешто касније него што је планирано, око 9:30 јер 
нас је неко време на путу задржала полиција. Крећемо заједно до станице 
линијске пруге која води ка ски-центру Хребиенок. Овде остављамо део 
учесника који не желе да пешаче до Хребиенока већ за 8 евра тај део пута 
прелазе возићем. Рецимо и то је да карта од Хребиенока “на доле” ка 
Смоковцу 6 евра, дакле низбрдо јефтиније. Овај воз који саобраћа сваких 15 
мин током целе године. Смоковец ми се јако допао! Љупко, планинско место 

подређено туристима. Интересанте куће грађене од дрвета, изузетно чисто, травњаци покошени, цвеће 
на све стране, сувенирнице, продавнице планинарске опреме и мноштво хотела у планинском стилу. 
Дакле, пратимо маркацију и одмах иза станице крећемо стазом. За 40 минута смо у Хребиеноку. 
Прилично велики ски-центар на 1285мнв са рестораном, лети свратиште туриста али и раскршће 
планинарских стаза. Ту се окупљамо са остатком групе која је стигла возом и настављамо даље. 
Ускоро прелазимо Студени поток одакле се стаза стрмо пење. Одатле је почео пљусак који нам није 
дао да уживамо у погледима на околину и пратио нас је до дома. Замковскехо цата је дом на 1475 мнв. 
Саграђен је 1943. године и располаже са 25 лежајева. Ипак постоји могућност спавања у поткровљу на 
душецима за нешто јефтинију цифру, што се и нама непланирано догодило. Иако је наша група 
најављена и уплаћена је аконтација још у фебруару, ипак је „дошло до неке збрке” и успели смо добити 
само четири лежаја у лепо намештеним собама. Остатак групе је морао спавати на душецима у 
поткровљу. Брзо остављамо вишак ствари и по плану, већина групе креће на пешачење Малом 
студеном долином. Ниска облачност (мада смо на 1500 м) нам не дозвољава да уживамо у погледу на 
Ломницки гребен са десне стране. Ипак група је весела, растерећених ранаца  и уз чаврљање лепо 
напредујемо. На крају долине стаза нагло савија на лево преко стења и следи нешто јачи успон. Тада 
се коначно пробија Сунце и тиме охрабрени  надамо се да ћемо бар горе имати леп поглед. У 
смењивању Сунца и облака стижемо на 2015 мнв и Терyхо цата, дом на највишој надморкој висини у 
Словачкој.  Овај дом је саграђен 1899. године. у близини пет глечерских језера. Мени лично се није 
допао, делује прилично мрачно и хладно. Стрмо степениште из ходника  нас је довело у велику 
трпезарију, препуну планинара, задимљену и полумрачну. Овде смо, у веселој атмосфери  попили чај, 
понешто појели из залиха ранчева и за успомену лупили печат. Не могу описати радост свих, када смо 
изашли из дома а обасјало нас је Сунце. Сва лепота окомитих литица око нас, поглед на кристална 
језера, хук воде која  прелива преко 
громада стења, ударила нас је тако 
изненада да нисмо знали куда пре да се 
окренемо! Направили смо брдо 
фотографија за кратко време, у трци да 
забележимо наш боравак док опет све не 
прекрију облаци. Ипак у силаску нас је 
пратило Сунце. У дом стижемо нешто 
пре 19 часова таман на вечеру. Како је 
овај дом деловао питомо у односу на 
Терyхо! Грађен комплетно у дрвету, са 
цвећем на тераси. Домаћица дома, уз 
поновна, силна извињења што нас је 
сместила у поткровље, износи тацну 
препуну наливених чашица са локалним 
воткама, ликерима и ко зна шта још… 
Наравно, ово је одмах загрејало 
атмосверу  у трпезарији и  навалили  смо 
на нашу прву Словачку вечеру,  састојану 
од   неког   киселог   купуса   с'   месом   и 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Текст и Фото: 
ГОРДАНА РОЖЕК 



90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 

кнедлама! После овога се морало пивом гасити жеђ, е ту нас је домаћица обавестила да сво време 
боравка имамо попуст на пиво што нас је искрено обрадовало!  
Другог дана на Татрама устајемо рано а након кратког доручка, већ у 6:30 једна група од 20 планинара 
креће на Славковски штит. Остатак ће са Зораном ићи на Велику Свитовку. Силазак до Хребиенока и 
наставак плавом маркацијом ка врху, у трајању од 5 сати хода, савладали смо без проблема. Стаза 
прво води кроз четинарску шуму и прилично је идилично, најели смо се боровница! Даље излазимо из 
појаса шуме и настављамо све стрмије до гребена. Уз неколико пауза, на врх стижемо нешто пре 
поднева. Весели и задовољни што смо попели без кише, иако у сталној магли, окупљамо се испред 
крста на врху за заједничку фотографију. Уследио је омиљени део, доручак по принципу “ко шта има у 
ранцу”. Ово нас је прилично орасположило а када се коначно појавило и Сунце није нам се одлазило. 
Ипак, након сат времена, знајући да до Хребиенока имамо четири сата хода, силазимо… Тамо себе 
частимо још једносатном паузом, излежавајући се са гомилом туриста. Грмљавина нас је опоменула да 
кренемо и на путу до нашег дома нас је лепо испратио пљусак са једним снажним ударом грома! У 
дому, покисли улазимо у крцату трпезарију која је пружила уточиште мноштву планинара који су се ту 
затекли. Буквално су људи стајали у накрцаној трпезарији и чекали да невреме прође, док се са свих 
цедила вода. Како се у планини време често нагло мења, ово невреме је брзо прошло и када се гужва 
рашчистила, могли смо уживати у комфору полупразног дома, јурећи слободно место на радијатору 
како би осушили своје парче одеће…  
Ујутру следи паковање, доручак и напуштање дома. Силазимо истом стазок ка Старом Смоковцу. Овог 
јутра имамо лепо време и успевамо уживати у погледима на Татре, планинске потоке и водопаде. 
Аутобусом крећемо ка Пољској. Првобитни план да се задржимо два сата у Закопанама, није успео 
због међународне бициклистичке трке. Читав град је био у хаосу, на паркингу смо добили одговор да 
три аутобуса пре нас чекају улазак. У разговору са полицајцем сам сазнала да се ускоро затвара 
главни пут, због трке, ако намеравамо да се задржавамо у граду, ионако нећемо моћи изаћи до вечери. 
Уследила је одлука да наставимо даље, по плану. Циљ је Национални парк Пиенини. Возимо се 50км 
североисточно и стижемо у малени градић Чорштин. Овај градић се налази на обали истоименог језера 
које је настало грађењем бране.  
Наиме, ова област  је одувек била угрожена поплавама. После катастофалних поплава које су 
задесиле ову област Пољске 1934 године, покренута је идеја о изградњи бране. 1975. почета је 
изградња бочних брана на притокама реке Дунајец. Ово је изазвало бројна превирања  и сукобе власти 
и еколога, научника и бораца за очување природе. Ипак радови се настављају и цела долина 
некадашњег насеља Чорштин је поплављана. Насеље, које је тада било углавном изграђено у 
давнашњем планинском стилу, од дрвета, расклопљено је и пренешено на оближњу, вишу локацију где 
се налази и данас. Изградња бране је завршена 1997 године и већ исте године Пољску су задесиле 
огромне поплаве а управо брана је спасила читаву област од катастрофалних поплава, када је “гутала” 
60% надолазеће воде. Шта рећи о читавој области? Рецимо, овај огроман резервоар воде је изменио 
микро климу у кругу од 5 км, просечна температура је порасла за 0,3 степена а неке изузетно ретке 
врсте биљака расту само у овој области! Данашње језеро је магнет за туристе и понуда роњења, 
сурфовања, вожње кајаком, учиниле су ово место вредним туристичким драгуљем. Бројне понуде 
смештаја у виду сеоског туризма, мноштво пешачких, лепо обележених стаза које воде ка Националном 
парку Пиенини, лепо очуване зидине замка Чорштин из XIV века и замак Неђицу са супротне стране 
који такође датира из XIV века. Неђица замак је изграђен на тадашњој Пољско-Мађарској граници, у 
власништву Мађара и имао је стратешки значај. После I светског рата замак се нашао на територији 
Пољске а тек након  II светског рата, под покровитељством државе, почела је његова обнова и данас је 
изузетна туристичка атракција. Интересантно је да је након II св. рата у замку пронађен Кипу, врста 
заборављеног писма у виду чворова, јединствено код древних Инка. У овоме запису, наиме стоји 
записано сведочење о огромном благу Инка потопљеног у језеро Тикикака. Откуда запис Инка у 
Неђици?! Наиме, један од власника замка Себастијан Березевич је отишао у Перу и тамо оженио 
последњу потомкињу краљевске лозе Инка која је Кипу чувала као породично наслеђе. Из овог брака је 
рођена ћерка а услед бројних прогона тадашњих шпанских колониста, Березевичева жена је убијена а 
он је са ћерком побегао назад у Европу…  
Тако се наша група обрела на овоме прелепом локалитету! С купљеним картама, укрцавамо се на 
пароброд који нас, вожњом од 10 минута и ценом карте од 4 евра, превози преко језера. Да напоменем, 
ово је било изненађење за учеснике, нико није знао да ћемо се превести бродом до замка Неђицу и сви 
су били одушевљени! На другој обали се уверавамо у лепоту замка, једва чекамо да уђемо. На улазу 
нас поздравља девојка, видно уплашена што долазимо из Србије јер од запослених немају никога ко би 
нам се обратио на српском. Убрзо је била веома срећна када сам јој објаснила да своју туру обиласка 
може вршити на пољском а ја ћу бити преводилац. Рецимо и то, да легенда о проналаску Кипу-записа, 
данас је забрањена и о томе нисмо добили никакав податак. На врху замка правимо заједничку 
фотографију с погледом на језеро и брану… Стижемо на последњи пароброд и аутобусом идемо у наш  
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смештај. У смештају су сви обрадовани луксузом купатила у свакој соби. Окупљамо се на заједничкој 
вечери и након вечере утврђујемо план за ујутру. 

Ујутру, нешто после доручка, стигао је наш водич за Национални парк. Рецимо и то да у НП стоји 
правило да група која броји више од 10 људи мора имати њиховог водича. А наш водич је Пиотр, који је 
дошао у аутентичној народној ношњи из тог краја Пољске. Течно говори енглески, по занимању геолог, 
иначе планинар и ватрени  обожавалац Проклетија! Укрцавамо се у аутобус и крећемо до почетне 
тачке, тј. уласка у НП. Наша стаза данас је дуга око 14 км, обележена плавом маркацијом. Иначе НП се 
простире на површини од 24 км2 и трећина је прекривена шумом, испресецан је са укупно 35 км 
уређених и обележених стаза. Венац Пиенина је дуг 35 км а широк свега 6 км.  Пиенине пресеца једна 
од најдужих река у Пољској, Дунајец дужине 251 км. Напаја се притокама Бели и Црни Дунајец које 
извиру у Татрама. Кроз Национални парк он протиче трасом од 15 км, прави 7 оштрих заокрета и 
клисуру у коју се окомито спуштају кречњачке литице висине и до 300 м. Е управо овде је природа 
направила, данас највећу туристичку атракцију у Пољској, али о томе касније. Стаза којом смо 
пешачили, у многоме подсећа на Фрушку гору, листопадне шуме, пропланци и предиван поглед на 
Високе Татре! Једино чега нема то је смеће! Нисмо видели нити једну флашицу, лименку или папир, 
невероватно. Након два и по сата пешачења стижемо до највише тачке у Парку, подно врха Трзy 
Коронy (Три круне) 982 мнв. За мој укус исувише подређено туристима, сам успон до врха је усмерен 
преко монтажних степеница! А за ово се морала купити карта од 1,2 евра и стајати у дугој колони 
посетилаца. Ипак, свима је пријао одмор у дебелој сенци шуме и то време смо искористили за закуску. 
Сам видиковац на врху пружа поглед на Високе Татре, слив Дунајца и читаву брдовиту област 
Пиенина. Настављамо силазак и идемо ка месташцу Сромоwце Нижне. Стаза је прилично стрма и 
клизава. Пратимо поток и улазимо у клисуру која нас ускоро доводи до насеља где нас чека део дана 
који многи прижељкују. Одмор у локалној кафани уз специјалитете а затим се укрцавамо на сплавове! 
Ово је Та највећа атракција у Пољској, сплаварење клисуром Дунајца, траса која траје два сата. 
Сплавовима управљају сплавари у народним ношњама, кажу да шегртовање на сплаву траје 7 година и 
тек тада могу полагати испит за сплавара у НП! Ово је био део дана када смо се опустили и уживали. 
Невероватан доживљај, с леве стране Пољска, са десне Словачка а ми клизимо низ воду… Иако сам у 
препискама са НП сазнала да смо ми прва организована група из Србије, у то смо се и уверили више 
пута боравком у Националном парку. Људи су изненађено али веома срдачно реаговали када су чули 
одакле долазимо. 
Следећег дана напуштамо смештај и успут посећујемо цркву Ст. Мартина у Грywалду. Типичан пример 
дрвене архитектуре Малопољске у готском стилу из XV века. Изграђена је на темељима некадашње 
паганске богомоље и комплетно је изграђена од дрвета, нема ни један метални део. Упечатљив је 
мирис дрвета који сам запамтила када смо ушли у унутрашњост цркве и зидови од дрвених греда 
осликани фрескама. 
Наш пут за Србију праћен сунчаним и топлим временом, ведром енергијом учесника протекао је без 
проблема и већ у 21 час смо били у Суботици... 
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У ову прелепу авантуру кренули само са нестрпљењем минибусом у 20 
часова из Панчева, а затим наставили до Београда где је ушао други део 
екипе. Наставили смо преко Ужица и Колашина и у јутарњим часовима 
стигли до крајње тачке наше вожње. Возач је остао, а ми смо кренули ка 
катуну Ропошница који се налази на 1300 – 1450 м н.в. Превоз ствари нам  
је био обезбеђен, а ми смо наставили пешице. По доласку, а требало нам је 
око 3 сата, поставили смо шаторе (некима су шатори каснили због 
проблема са превозом). Ускоро је екипа кренула на Војновац (2072 м) и 
стигла је касно, тек око 19 сати. Пошто сам се лоше осећао, остао сам у 
логору са домаћином и Биљом и Гораном који су планирали да сутра иду 
на Капетаново језеро и тамо спавају у катунима. Обишли смо околину са 
лепим погледом на кањон Ибишнице. Катуни су, нажалост, празни и само 
се једна породица бави гајењем оваца и продајом сира и то у катуну на 
Суботишту који се налази преко превоја. Ми смо се сместили на катуну 
Ананија Стојковића и ту подигли шаторе. Увече је било несвакидашње 
дружење уз домаћи сир са катуна, барен кромпир, пиво и живописне приче 

нашег домаћина Вулета Јовановића.         
У 9 часова комплетна екипа је кренула на Тали. Планина је веома захтевна и не опрашта ни један 
погрешан корак. Морају се користити и руке јер је немогуће проћи на други начин. Додатни проблем је 
стварало нестабилно камење, тако да се сваки прво морао проверити, али срећом има пуно траве која 
је оштра, висока и јака за добар ослонац. Било је пуно проблема и за успон и за силазак. Срећом, наш 
водич Вуле је веома добро познавао терен и бирао најмање опасне прелазе. У 12:30  били смо на врху 
Куле одакле се пружао видик који одузима дах. Дан је био диван и поглед јасан на планине у окружењу 
почев од Морачке капе, Стожца, Сињајевине, кањона Мртвице, Маганика. Потом смо обишли Змајево 
гнездо где је један процеп који води на другу страну планине, али веома узак и низак тако да га је 
прилично тешко проћи. Око 13 часова. и  30 минута смо били код Змајевог гнезда, а затим, вративши се 
на Куле, наставили ка Кокошијој глави где смо стигли око 14:40. На први поглед имали смо утисак да ће 
то бити „немогућа мисија“, али срећом на крају су сви безбедно прошли. Било је извесних проблема 
због одрона камена нечијом недовољном пажњом, али срећом без последица. У 16 часова смо стигли 
на Руду главицу, а затим непрекидним спуштањем око 19:00 у логор. Био је то леп доживљај, али 
веома опасан и у доброј мери ризичан. Увече опет дружење уз пиво и причу, али с обзиром на то да 
нас је сутра чекало рано устајање око 22:00 кренули смо на спавање. 
У недељу, 20. јула, кренули смо у 5 часова ка врху да би они који нису из Београда стигли на следећи 
превоз. Успон је такође био тежак и била је потребна максимална опрезност, али  ипак нешто лакши 
него на Тали. На Лукање чело смо стигли тек око 8:30 што је говорило да ћемо каснити са доласком у 
Београд. Време је и даље било на нашој страни, 
дан је био сунчан, а поглед кристално оштар. 
Пошто смо наручили сир са катуна договор је био 
да се нађемо на превоју у повратку и преузмемо 
га што смо и урадили. Тек у 11 смо стигли у логор. 
Уследило је паковање ствари и шатора и око 12 
смо кренули доле. Било је извесних проблема са 
превозом ствари, јер се трактор  није појавио, 
тако да су неки кренули доле са стварима, али 
срећом у неко доба појавио се ауто у који смо 
потрпали све што је могло да стане. Требало нам 
је око 3 сата хода до минибуса, иако смо са 
домаћином користили пречицу. Успут смо срели 
Ананија на чијем смо земљишту поставили логор 
и који нас је позвао на кафу и ракију, али није 
било времена. Старина има 86 година, а био је на Тали кад му је било 77 година,  можда би, каже, 
могао и сада али су му доктори забранили да иде на већу висину од 1000 м. Одлично се држи, речит је 
и гостољубив. Око 15 часова смо се препаковали и кренули ка Београду. Направили смо једну паузу на 
Увачком језеру, границу смо прошли без задржавања, али и поред тога у Београд смо стигли око 
поноћи. С обзиром на то да ми је последњи аутобус за Вршац већ отишао, примио ме је један планинар 
на спавање да ноћ не би провео на станици. Оно што је било најгоре, али и најлепше, сутрадан сам 
кретао са Ранком за Босну на Вран и Чврсницу. 
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ДВА ПОГЛЕДА НА ЈЕДНУ ПЛАНИНУ 

Ч В Р С Н И Ц А 
 

ПОГЛЕД СА ВРШАЧКЕ КУЛЕ 
Кренули смо у 9 часова и 30 минута минибусом фирме „Геа“ из Београда ка 
Сарајеву, а затим даље до Јабланице. Ја сам због јучерашњег кашњења и 

спавања у Београду у договору са Ранком дошао на Дунав станицу одакле смо кренули даље. Око 
19:00 смо стигли у Јабланицу, мало се одморили и отишли на договор око сутрашњег поласка. С' 
обзиром на то да су домаћини имали неке обавезе договор је био да кренемо око 14 часова. У доласку 
смо ишли преко Мећавника где смо се задржали сат времена уживајући у лепом амбијенту. Затим смо 
наставили преко моста на Дрини код Вишеграда гледајући ка другој обали Андрић град.   
У уторак 22. 7. кренули смо комбијем до Витленице на 1450 метара која се налази на почетку 
Рисовачког поља. Стигли смо око 15:00 и одмах са стварима кренули ка планинарском дому на 
Вилинцу. Опет смо имали леп дан и било је уживање провести време у природи. Није било лако са 
прилично тешким ранцем, али такав је планинарски живот. Предели су били лепи, окупани сунцем, а 
ноздрве нам је голицао опојни мирис планинских трава. Босанци не журе када ходају и уживају у сваком 
тренутку. С' обзиром на мој умор још из Црне Горе пријао ми је тај спори темпо. Попели смо се на 2000 
метара а затим спустили са превоја на 1961 где се налазио дом Вилинац у власништву ПД Вилинац из 
Јабланице. Дом је иначе нов грађен од 2006. до 2010. године на месту старог који је запаљен за време 
рата. Направљен је од лима и добро обезбеђен са спратом који је предвиђен за спавање и може да 
прими око 50 особа. Спава се на подметачима и са ћебадима које они имају. У приземљу је велика 
трпезарија са шпоретом на дрва и водом коју пумпају из резервоара и која служи за прање посуђа. 
Иначе у близини је извор одакле се снабдевају водом за пиће. Око 19 сати стигли смо у дом. Одмор, 
чај, супа и прича до неког доба у ноћи.  

У среду 23. 7. кренули смо на 
највиши врх Чврснице Плочно. 
Чврсница нам се представила у 
свој својој лепоти и 
атрактивности. То је једна велика 
планина подељна на вишу и нижу 
Чврсницу, нижа се зове Пласа и 
постоји истоимено друштво у 
Јабланици које такође има свој 
дом у том делу. Планина има 
више одсечених делова који се 
окомито уздижу по 1000 метара и 
са пуно алпинистичких смери. 
Такође има и сипара који 
изгледају тешко пролазни, али 
користе се увек стазе које су у 
своје време направила стада 
оваца којих сада, нажалост, више 
нема. Некадашњи катуни сада 
стоје разрушени са делимично 
очуваним зидовима као и места за 

воду која су била озидана, а сада су пропала и воде више нема. Биљни свет је веома богат и 
разноврстан, а наши домаћини су брали углавном травке за чајеве - мирисавку, мајчину душицу, 
хајдучку траву, медвеђе ухо, а од печурки највише је било пухара којих углавном има поред стаза и 
слинавке. Када смо се приближили врху видели смо војни објекат који изгледа као орловско гнездо на 
врху стена и који је саграђен још у старој Југославији. Поглед је прелеп, диваљ и осваја сва чула, а са 
друге стране планине, кажу, постоји пут којим долазе возила до врха. Око 11:30 били смо на врху и 
војска нас је пустила унутра да се одморимо. Добили смо и чај и дружили се око сат времена. 
Око 12 часова и 30 минута кренули смо назад и у том тренутку спустила се магла и почела је кишица. 
Срећом то је кратко трајало и време се поново поправило. Било је и сунца и облака, али за ходање 
идеални услови. Не журећи, успут берући траве, стигли смо око  18 часова до дома. Запалили смо 
ватру, скували чај и супу што нам је изузетно пријало после свих напора, а за вечеру припремили смо и 
печурке. У неко доба чула се лупа на вратима и појавила су се два Мађара тражећи преноћиште. У 
договору са домаћином сместили су се да би ујутру кренули даље. Дружење уз пиво, ракију и вино, 
зависно од тога ко је шта волео, потрајало је  до неког доба у  ноћ. 
У четвртак  кренули смо тек  у 10 сати из дома јер  смо имали лакшу  туру до Великог  Вилинца где  смо  
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стигли већ у 10:30. Лепо време и прекрасни погледи су и даље били наши савезници. Са Чврснице смо 
имали леп поглед на Љубушу и Радушу на Северозападу, Чабуљу на југу, Прењ и Вележ на Југоистоку 
и Височицу на истоку. Ту је био и кањон Дива Грабовица. После врха отишли смо на Хајдучка врата која 
се налазе на 2000 мнв и која делују импозантно у облику лука од стена које се круне. У близини је и 
једна јама дубине 10-20 метара. Интересантно је да је ту почео изнад нас да кружи гавран да би после 
извесног времена нестао, а ускоро смо чули из јаме пиштање младих. Отвор јаме је прилично узак и 
нејасно је како се гавран ту спуштао и излетао. Око 13 часова смо били на вратима, а затим без журбе 
кренули ка тачки где је требало да нас чека џип на око 1000 мнв. Око 18:00 смо стигли до одредишта 
где је била екипа са два џипа из ПД Пласе. Они су ту распалили роштиљ, донели пиво тако да нам је 
све било потаман. Била је то млађа екипа, а џип је у власништву друштва. После дужег одмора кренули 
смо ка Јабланици са паузом за пиво код Мехе који је такође планинар. Заиста, планина и хладно пиво 

се идеално слажу. 
У петак  25. 7. у 7 сати кренули смо колима ка 
планини Вран. Ишло се кроз Рисовачко поље, 
добрим асфалтним путем, где сам био 1991. 
године за 1. мај. Поље је пространо, али у 
великом делу необрађено са домом на крају 
поља и скијашком стазом и великим бројем 
викендица подигнутих после рата у близини 
планинарског дома. Ту је и нови самостан 
Масна Лука. На раскрсници се пут лево одваја 
ка Томислав граду и Посушју, а ми смо кренули 
десно ка Прозору и Раму путем који није 
асфалтиран, али је веома добар макадам и 
веома је широк. У каснијем делу је, кажу, 
стављен асфалт. Дошли смо и до налазишта 
стећака из средњег века које је обележено и 
стоји на отвореном. То су велики камени 
блокови украшени фигурама ловаца и дивљачи 

као и разним орнаментима. У 8 часова и 15 минута стигли смо до маркације и кренули ка врху. Стаза се 
кретала кроз шуму са оштрим успоном и њу, кажу, одржавају Хрвати. Затим се иде кроз високу траву, 
па кроз макију, тако да је све било пуно 
влаге. 
Око 11:00 смо стигли на врх, а пратио нас је 
облак који није наговештавао ништа добро. 
Ускоро је почело и да грми тако да се нисмо 
дуго задржавали већ смо кренули назад. Са 
врха се лепо видело Јабланичко језеро у 
даљини и брана. Ускоро је почео да пада 
град који је прешао у јаку кишу. За 1 сат и  30 
минута стигли смо до аута потпуно мокри. И 
тако после шест лепих дана, седми је био 
лош, али све у свему било је добро с' 
обзиром да је то последњи дан те није тако 
страшно. Долазак код Ранка, паковање, и у 
17:40 бус за Мостар, а у 19:30 за Београд 
преко Невесиња.   
У Невесињу паузу од 30 минута сам 
искористио да прошетам до центра. Кафићи 
су пуни младих. У недељу најзад кући, 
веома уморан, али пун драгоцених утисака. Наши домаћини који су из ПД „Вилинац“ су Ранкови 
пријатељи још из доба док је он живео у Јабланици и Мостару. Били су веома гостопримљиви и 
одлично познају планину тако да су нам објашњавали све топониме којима смо пролазили. Јабланица 
је мање место у уској котлини окружено са свих страна високим планинама. Поред Чврснице и Врана ту 
је и Прењ. Поглед из собе приликом буђења је сјајан, чини вам се да руком можете додирнути моћни 
Прењ. Његове високе врхове обавијају магла и немирни облаци који га откривају и одмах затим 
скривају. Вечна игра облака и сунца са увек новом, другачијом панорамом је оно што нас планинаре 
изнова и изнова опчињава и тера да се увек заљубљујемо у планине. 
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ПОГЛЕД СА СТРАЖИЛОВА 
ПСД „Стражилово“ је организовало још једну занимљиву,атрактивну, лепу 
али и веома напорну високогорску планинарску акцију, одлазак на планину 
Чврсницу у Босни и Херцеговини. 
Први циљ акције је био попети фератом (сајлама и клиновима осигурана 
стаза) у једном дану највишу стену на Балкану (Велики Кук 1.180 мнв.) са 
комплет планинарском опремом тешком око 20 килограма. 
Други циљ акције је био да се попне највиши врх планине Чврснице и 
највиши врх Херцеговине (Плочно 2228мнв).  
Акција је почела у Среду 13. 08. око 08:30 окупљањем учесника  испред 
Нафтагасове зграде у Новом Саду.. 
Након паковања ствари и опреме у наша три путничка возила око 09:00 
крећемо на пут преко Лознице, Соколца и Сарајева до Јабланице. Одатле 
настављамо даље путем ка Мостару али после десетак километара 
скрећемо преко бране на Неретви и идемо прашњавим туцаником око 5км 

у правцу засеока Дива Грабовица. 
У оближњем рибњаку остављамо наша возила, а љубазни домаћин нам показује ливаду на којој 
можемо подићи шаторе. 
Са десне стране ливаде је протицао мали поточић који је снабдевао рибњак свежом планинском водом, 
а са леве стране је текла бистра планинска речица. Ливада је била препуна разног ливадског биља које 
је испуштало неописиве мирисе и било је право уживање боравити овде. Малим српом покосили смо 
места за шаторе и прилаз речици. 
Око 19 сати распакована је опрема и постављени су шатори. Испред нас се уздизала стена „Великог 
Кука“ која нас је одушевљавала својом лепотом али и помало плашила јер је деловала неосвојиво.   
Почели смо сликати и коментарисати наше окружење као и наше муке приликом сутрашњег успона. 
Након вечере упалили смо логорску ватру и наставили са дружењем до касно у ноћ, а потом отишли на 
спавање. 
Четвртак 14. 08. 06:00 устајемо, пијемо кафу и доручкујемо, а затим пакујемо шаторе и осталу опрему 
за успон. Одлажемо вишак ствари у возила и трудимо се да што више смањимо тежину ранчева. Из 
поточића узимамо потребне количине воде јер на целом успону нема пијаће воде. Гледамо са 
неверицом у наше велике ранчеве који имају око 18 – 20 килограма и питамо се да ли ћемо успети то 
изнети до планинарског дома. Висинска разлика је веома велика, чак 1710мнв.Немамо избора, носити 
се мора. 
Око 09:00 напокон крећемо из нашег кампа 
(250мнв) туцаником узбрдо ка сувом кориту 
реке Грабовице, а потом улазимо у шуму и 
узаном стазицом полако пењемо. Избијају 
први грашци зноја док се ранчеви све више 
лепе за леђа и тако постајемо једна целина.  
Након сат времена хода силазимо у суво 
корито реке Грабовице и њиме кривудајући 
поново улазимо у шуму и стрмом стазом 
настављамо све више и више. Повремено 
правимо краће паузе и око 11:30  стижемо до 
алпинистичког бивка Жишко (680мнв). 
Овде правимо дужу паузу ради монтирања 
алпинистичке опреме потребне за 
савлађивање ферате која одавде почиње и 
траје око 3 сата. 
Пошто смо већ попили извесне количине воде одлучујемо се да на оближњим стенама низ које се 
слива вода допунимо наше оскудне залихе. Знамо да то баш није паметна одлука али нам је вода 
преко потребна. Свако је носио по 2 до 3 литре воде. 
Око 12:30 настављамо даље улазећи у стену и савлађујемо прве вертикалне лестве (неко са дозом 
страха, а неко са уживањем). 
Стаза веома стрмо пење. Смењују се велике камене громаде и делови са сипаром па онда опет стена и 
клинови са сајлама. Призори су веома атрактивни и лепи. 
Имамо среће да смо у хладовини јер литице кањона заклањају зраке сунца. Камење се рола и стена је 
на неким местима прилично крушљива. Поново вертикалне лестве па клинови и сајле, затим попречни 
клинови и сајле и све тако до уласка у шуму. 
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Помислили смо да је ту крај ферате међутим, она се наставља и 
даље кроз шуму јер је терен веома стрм, прошаран облим каменом и 
високом травом. Качење карабинерима за сајле нам одузима доста 
времена али ипак је безбедност на првом месту. 
Након изласка из шуме и даље се пењемо али сад по травнатим 
брежуљцима. Снаге је све мање и паузе су све чешће. Залихе воде 
су на минимуму и сваки гутљај је драгоцен. Наилазимо и на велике 
вртаче и тад нам се група дели на два дела. Јачи део групе брже 
напредује  и стиже на дом Вилинац (1960мнв) око 18 часова, док 
слабији део групе прави чешће паузе и стиже на дом око 19:00.  
Уморни и исцрпљени точимо у себе незамисливе количине хладне 
изворске воде. 
Пошто око дома нема баш згодних локација за дизање шатора, а и 
ми смо јако исцрпљени одлучујемо се да ноћимо у дому. Дижемо 
само један шатор у непосредној близини дома. Домаћин Сабахудин 
Спаховић (ПД „Вилинац“ Јабланица) нам за вечеру припрема 
пекарски кромпир и печену пилетину са домаћим хлебом и салатом. 
Мммм цео дом мирише. Наравно све се то морало прво подмазати 
његовом домаћом шљивовицом, а потом залити Тузланским пивом. 
У дому су, поред Сабахудина били још и Един и Аднан његови 
пријатељи такође чланови ПД, „Вилинац“. Уз веселу атмосферу брзо 
смо се повратили и опет наставили са дружењем до касно у ноћ. 
Петак 15. 08. 06 сати, устајање, пале се примуси и кува кафа, лагани 
доручак и припрема за успон али сада без већег терета тако да смо 
са лакоћом кренули око 08:00 у правцу највишег врха Херцеговине. 
Без тешких ранаца просто одскачемо од земље. Един и Аднан су 

нам као домаћини били водичи ка врху Плочно тако да смо ми само требали пратити њихов убрзани 
темпо. Стаза је била лагана и благо таласала између многобројних вртача и травнатих падина све до 
подножја врха. Тада се испред нас указао стеновити гребен и на врху војни објекат. Стаза се веома 
стрмо по сипару серпентински успињала ка врху. Док нас је сунце пржило одозго, а камен исијавао 
одоздо ми смо миц по миц пењали ка врху. Изашави на највиши врх Херцеговине Плочно (2228мнв) око 
11 часова дочекала нас је мала групица љубазних 
војника и понудила чорбом и чајем.  
Направили смо дужу паузу, уписали се у књигу 
пролазника, јели, групно се сликали испред пирамиде 
на врху и око 12:00 кренули назад истим путем. На 
раскрсници за Масну Луку смо се растали од наших 
домаћина и сами се вратили преко Пехарових 
станова у планинарски дом Вилинац око 15 сати. 
Након одмора око 17:00 већи део групе одлази да 
попне и оближњи врх  Велики Вилинац (2118мнв).  
Неколицина остаје у дому како би санирала 
жуљевите ноге и сачувала их за сутрашњи такође 
напоран силазак у засеок Дива Грабовица. Помажемо 
домаћину око скупљања дрва за смедеревац и 
доносимо воду са извора за потребе дома. Севап је 
помоћи таквом домаћину. 
По повратку групе са Великог Вилинца око 19 часова, 
уследила је вечера. Опет прво ракијица па пасуљ са 
кобајом и наравно веома леп и укусан Сабахудинов 
домаћи хлеб тек извађен из Смедеревца. 
Пријатна атмосфера у дому нас је опустила и уз 
ракијицу и пивце дружење је опет настављено до 
касно у ноћ. Зоран вади позамашно парче домаће 
сланине и кулена а Сабахудин сецка две врсте сира, па да се мало и мезне уз ракијицу. Каже, ваља се 
тако. У току поподнева  успели смо да нађемо још пар локација за шаторе па је ту ноћ пола групе 
ноћило у шаторима, а остали у дому. 
Субота 16. 08. устајемо око 06 сати пијемо кафу и доручкујемо. Затим следи паковање шатора и 
осталих ствари за повратак. Поново доносимо са извора веће количине воде како би помогли домаћину 
и пакујемо своје смеће за повратак, јер није лепо оставити га у планини.  
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Око 09:00 напуштамо дом и нашег домаћина Сабахудина и опет са великим ранчевима крећемо 
кривудавом стазом узбрдо до једног видиковца.  
Након сликања настављамо даље ка језеру Црвењак (2000мнв) где правимо паузу за купање.  
Половина групе се расхлађује у бистрој 
и ледено хладној води малог језерца. 
Језеро прелепо ал вода ка' лед. Купачи 
су заиста имали јако срце. 
Пут нас даље води ка Хајдучким 
вратима (2000мнв) где се сликамо и 
дивимо кањону реке Грабовице. 
Пошто се у близини налазио још један 
врх одлучујемо се за успон. 
Остављамо ранчеве у подножју  и 
пењемо се на врх Дрињача (2038мнв). 
Лупамо печате и уписујемо се у свеску 
пролазника, још пар фотки и назад по 
ранчеве. 
Стаза нас даље стрмо спушта кроз борове кривуље оштрим серпентинама. Затим улазимо у борову 
шуму и са шишаркама под ногама роламо се низбрдо ка листопадној шуми.  
Планирали смо да свратимо и до ловачке куће Тисе коју смо са стазе видели у пар наврата. Међутим 
када смо дошли до једног скретања видели смо путоказ за воду. Пошто нам вода тад није била 
потребна наставили смо даље и после схватили да је ту требало да скренемо ка ловачкој кући. 
Враћање назад није долазило у обзир па смо наставили даље низбрдо. Чинило нам се да краја нема, 
одужио се тај спуст и напокон стижемо до планинарске куће Жлијеб (890мнв). Одлучујемо се да се 
испењемо на оближњи видиковац и мало искулирамо. 
Успон до видиковца је опет изискивао велики напор и подоста изливеног зноја. Ту правимо паузу за 
клопу и дивимо се стени Великог Кука коју смо пре пар дана пањали. Поново следи стрмо спуштање и 
ишчекивање првих сеоских кућа. Убрзо наилазимо и на извор хладне воде где се окрепљујемо. Сада 
имамо воде на претек па се наливамо до миле воље. Поново силазак додуше мало блажи али и даље 
напоран за наша напаћена колена. Стижемо до још једног извора а затим ускоро излазимо на ливаду 
изнад кућа у засеоку. 
Пролазечи кроз засеок ћопамо купине и рољамо туцаник под ногама. Око 18 сати стижемо до наше 
ливаде и поново дижемо камп. Палимо ватру и печемо пастрмке на жару које су се до недавно 
праћакале у оближњем 
рибњаку. Након вечере 
уследило је санирање 
жуљевитих ногу. Смех и 
добро расположење разлило 
се долином кањона. 
Задовољни својим успехом 
уз логорску ватру чаврљамо 
до касно у ноћ. 
Недеља 17. 08. 07 сати и 
време за устајање. Мирис 
кафе се шири кампом и 
почиње лагано разбуђивање. 
Обавља се јутарњи 
хигијенски ритуал и 
припреме за повратак у 
цивилизацију. Доручкујемо 
преостале залихе хране и 
полако пакујемо ствари у аутомобиле. 
Око 09 сати напуштамо камп и возимо се до Јабланице где правимо паузу за обилазак меморијалног 
центра Битка за рањенике и срушеног моста на Неретви. 
На аутобуској станици Јаковљев вади аутобуску карту за Макарску и ми га срдачно испраћамо. 
Настављамо даље ка Сарајеву где стижемо око 13 часова. Делимо се у две групе и обилазимо 
Башчаршију. Густирамо ћевапе у сомуну, пите сирнице и зељанице, разне колаче и остале ђаконије 
заливајући их кафом и пивом. 
Пазаримо неке ситнице и око 16:00 настављамо повратак за Нови Сад где стижемо око 22 сата. Срећни 
и задовољни са пуно утисака растајемо се до скорог виђења на некој следећој авантури. 
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Није то само печат и маркирана стаза нити су то само пасуљ и јутарња кафица. Ово је 
мултидисциплинарни догађај који има намеру да анимира сваког учесника и који позива у акцију све 

љубитеље природе без обзира да ли имају или немају зелену планинарску књижицу у свом новчанику. 
Инђијски планинари немају у понуди поглед са атрактивног планинског врха али вам зато нуде: 

ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 
 

XV по реду Дунавске чаролије које се одржавају у викенд насељу Чортановци-
Дунав, испред и око планинарског дома Козарица, по броју учесника нису 
испуниле очекивања домаћина акције али се бар надамо да су гости кући 
отишли задовољни и да ће нам се следеће године вратити у још већем броју, да 
заједнички оборимо рекорд по масовности, постављен прошле године. 
Дунавске чаролије су почеле и пре него што ће први путник на станици 
Чортановци-Дунав изаћи из воза и упутити се ка Козарици. Већ у четвртак 28 
августа, истурено одељење ПК Железничар-Инђија кренуло је ка Чортановцима 
како би обавило завршне радове пред почетак Чаролија. Претходних месеци су 
завршавани остали послови, све у циљу да акција буде добро организована и 
да гости уживају у сваком тренутку боравка у Чорти. Наравно, на крају се увек 
нађе неки незадовољни учесник али нико не може оспорити огроман труд и 
жељу да свима тог викенда буде лепо у Чортановцима. 
Први гости Чаролија нису дошли да се такмиче већ да уживају у Дунаву и 
чортановачкој шуми. То су верни фанови овог догађаја а неки од њих од прве 

акције, 1999-е године, обавезно планирају задњи викенд августа за посету Чортановцима. Ливада 
испред дома се полако попуњава шаторима а како време пролази, тако расте и узбуђење пред прво 
такмичење, заказано за 16 часова. 
Оријентациони крос који је био најављен као део пратећег програма оријентационог првенства 
југоисточне Европе, требао је Чаролијама обезбедити звање међународне манифестације па су 
нестрпљиви домаћини једва чекали 50-ак најављених такмичара који су сваког тренутка требали стићи. 
Како је време пролазило, телефон је све чешће покушавао да успостави везу са организатором кроса 
али у томе се није успело. Све што смо тога дана од оријентације добили, била је група Словенаца 
којој ништа није било јасно и изнервирани Доктор Бора који је дошао да се такмичи иако је и сам 
претпостављао да се то на крају неће ни десити. Нешто касније се јавио и главни организатор 
првенства у оријентирингу, званично објавио да данас неће стићи али најавио долазак за сутра. Нада 
да ће кроса ипак бити тињала је још пола сата, док Др Бора није образложио све околности и 
чињенице. Иако је све договорено месецима раније, иако се на старту појавило 10-ак такмичара који су 
директно дошли у Чортановце, оријентациони крос на овим Дунавским чаролијама није одржан и то је 
минус који се не може обрисати а који ће условити да следеће године тражимо новог партнера за 
сарадњу по овом питању. 
У вечерњим сатима истог дана, у петак 29 
августа 2014-е године, почео је V 
ЧортаФест, међународни фестивал 
планинарског и авантуристичког филма 
који је окупио 29 филмских остварења од 
13 аутора, што је највећи одзив до сада. 
На фестивалу се могло свашта видети, од 
филмова са планинарских екседиција на 
највише врхове света, до кратких и 
атрактивних спотова о кањонингу, вожњи 
џиповима, бициклизму... Програм 
фестивала је био богатији него икад а 
гледаоци су могли да уживају у стварно 
одличном програму. И ту долазимо до 
главне замерке фестивала – гледаоци. 
Њих није било много, на појединим 
пројекцијама чак никога. То је проблем који 
стоји од раније, фестивал се развија и постаје све озбиљнији што се аутора тиче али, гледаоци никако 
да се пробуде. Да ли је проблем у томе што се ЧортаФест одржава у оквиру мултидисциплинарних 
Чаролија па се не стиже отићи у велики шатор на пројекције или људе једноставно не занимају ти 
филмови!? Мислим да је истзина негде између. Програм Дунавских чаролија је стварно богат и тешко је 
уграбити прилику за неки филм али је још већи проблем како усадити људима навику да дођу на 
пројекције. На следећим Чаролијама, а у сарадњи са  планинарским 
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савезима који би морали значајније подржати фестивал не само у финансијском него и у моралном 
смислу, овај проблем се мора почети решавати јер је ЧортаФест једини фестивал овакве врсте у 
Србији и због тога га треба неговати. Тим пре што је одзив аутора све већи и што су почели да 
пристижу стварно озбиљни филмови из иностранства. Ако томе додамо гостовање неких познатих 
јавних личности који су боравили у Чортановцима поводом својих филмова на фестивалу, онда нема 
сумње да ЧортаФест оправдава своје постојање. 
Исте вечери је отворена изложба планинарске фотографије. У овом делу програма Чаролија било је 
само четири излагача што је прилично обесхрабрујуће јер изложба не захтева много посла ни за 
организаторе ни за излагаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У суботу 30 августа кренуло је V коло војвођанске трекинг лиге које је привукло и највише такмичара. У 
три стазе од 14, 28 и 48 километара учествовало је око 100 такмичара а посебна занимљивост овог 
кола је та што је најдужа стаза кретала са центра Инђије и ишла све до Чортановаца. Било је 
атрактивно видети 31 тркача у центру града како трчи улицама, док недовољно информисани 
пролазници зачуђено гледају шта се дешава. Можда није лоше ову праксу наставити и наредних година 
јер је стаза била доста атрактивна, пролазила је кроз многа села у инђијској општини, обилазила 
значајне локалитете и на крају спустила на Дунава. Остале две стазе нису биле ништа мање 
атрактивне. Такмичари на оној најкраћој су уживали у густој чортановачкој шуми а они на средњој стази 
су додатно добили и црквицу у Бешки, као најудаљенију тачку на путу до једне од медаља. На крају 
такмичења остаје замерка на лоше маркирану стазу што се може ставити на терет потписнику ових 
редова (као и све остале замерке изнесене у наредном тексту), мада се ни мештани села кроз које су 
стазе пролазиле, нису показали много гостољубиви јер су скидали маркације и на тај начин додатно 
унели конфузију међу такмичаре. 
Истог дана Дунавских чаролија, настављен је ЧортаФест а те вечери су, уз присуство председника ПСВ 
и потпредседника ПСС, додељене награде најбољим филмовима, после чега је уследила свирка 
локалних бендова. 
У недељу 31 августа, програм је настављен двема тркама. 
Прво је стартовало 20 бициклиста на изузетно атрактивној и 
напорној кружној стази кроз чортановачку шуму. Ово је нова 
стаза која је своју такмичарску премијеру доживела управо 
на Чаролијама а коју су осмислили чланови МТБ Дружина из 
Инђије. Стазу су заједничким снагама радили бициклисти и 
планинари неколико година у назад а резултат тога је 
задовољство свих такмичара. Бициклистичку трку је 
подржала фирма Каприоло обезбедивши вредне награде за 
троје првопласираних у категиоријама јуниорке, јуниори и 
сениори. Ово спонзорство је утолико важније што отвара 
могућниост даље сарадње на популаризацији планинског 
бициклизма у оквиру Дунавских чаролија. Иако није велик, 
организатор сматра да је одзив бициклиста био 
задовољавајући, с' обзиром на претходну годину а и на 
целокупну ситуацију уопште. 
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Планинско трчање на Чаролијама постаје све популарније а том тренду ће сигурно допринети 
овогодишњи избор стазе која је 
била иста као и за бициклисте. 
Било је лепо видети 26 тркача 
разних узраста како трче 
чортановачком шумом тог 
недељног јутра 31 августа. Од 
искусних ветерана до јуниора 
којима је ово била прва трка, 
планинско трчање је постало једна 
од најпопуларнијих дисциплина у 
оквиру ове манифестације а то није 
ништа чудно ако се зна да је ова 
дисциплина једна од првих које је 
организатор акције установио пре 
више од десет година. 

Победници у свим такмичарским дисциплинама (трекинг лига, планинско трчање, планински 
бициклизам) су добили медаље за освојена прва три места. Медаље за трекинг лигу је делио директор 
Зоран Вукманов а остале медаље је поделио председник Општине Инђија Петар Филиповић. Плакете 
за изложбу фотографија је такође доделио председник Општине а плакете за ЧортаФест председник 
жирија Немања Ћеранић. 
Са 279 учесника по званичној евиденцији, XV Дунавске чаролије нису биле најмасовније до сада али је 
много важније од тога да смо и ове године добили нове заљубљенике у Чортановце који су на крају 
ових најавили дужи боравак на следећим Чаролијама. То и јесте поента наше манифестације, сакупити 
што више истомишљеника на једном месту, пружити им могућност да се такмиче у својим омиљеним 
дисциплинама али им и омогућити да уживају у лепотама овога краја. На Дунавским чаролијама има 
места за свакога, онај ко неће да се такмичи, може уживати на плажи, у пецању, вожњи кануом или се 
само шетати по чортановачкој шуми. Због чега год да се неко одлучи да дође на Чаролије, везује нас 
иста љубав према природи а то је оно најважније и оно због чега се ми толико трудимо сваке године да 
боравак у Чортановцима остане дуго у сећању.   На том свом путу нећемо стати ни наредних година. 
Зато већ сада упућујемо позив за наредне XVI по реду Дунавске чаролије које ће се одржати од 28 до 
30 августа 2015 године на овом истом месту. 
Могао би ја још дуго да вам пишем о Дунавским чаролијама, о занимљивим људима које тамо можете 
срести, о ноћном проводу испред планинарског дома, о спортистима који уживају да јуре по 
чортановачкој шуми, о плажи на Дунаву и спруду који се повремено појављује на сред ове реке а који 
нас ове године није обрадовао својим присуством... Могао бих, али је боље даљу причу о 
Чортановцима препустити овој фотографији Боре Бађула коме је била потребна само једна права 
секунда у суботу 30 августа 2014 године у рано јутро, да ухвати поенту Чаролија, да вам да разлог да и 
сами дођете следеће године на XVI Дунавске чаролије од 28 до 30 августа 2015 године. 
Овде речи стварно престају да буду важне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За другачији осврт на Дунавске чаролије, конкретно трекинг лигу, препоручујем следећи текст у Путнику 
За све постигнуте резултате, више фотографија, видео и остале информације посетите нас на фејсбуку 

dunavske carolije или погледајте на youtube каналу на линку http://youtu.be/EngquntWVYw 
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МУКЕ ЧОРТАНОВАЧКЕ 
 

Термин пред крај лета последњих неколико година је резервисан за 
Дунавске чаролије. И ове године у склопу Дунавских чаролија било је 
планирано коло Војвођанске трекинг лиге, пето по реду за ову сезону. 
Додатни мотив или додатна обавеза, зависи из ког угла посматрам ствари.  
С обзиром да је домаћин мењао стазу у односу на прошлогодишњу требало 
је поново уложити доста енергије да се ствари доведу у ситуацију какву сам 
прижељкивао: да дуга стаза не буде предуга, да буде три стазе, да све буде 
безбедно и сигурно. Много тога у припремном периоду није нам ишло на 
руку, временске (не)прилике, здравствени проблеми и остало али нисам 
губио наду, живце јесам, њих већ одавно губим, колико их само имам баш 
бих волео да знам. Недељу дана пре почетка некако успевамо да 
дефинишемо стазу, добијам потврду да су и остале ствари неопходне за 
одржавање кола лиге решене и да је све под контролом.  
За разлику од прошлих година интересовање за одлазак на ову акцију из 

клуба је било мало, ломећи се између минибуса са 15 или 20 седишта одлучио сам се за резервацију 
оног већег. Да не беше одустајања у последњи час и ничим објашњеног недоласка на акцију скоро да 
би га и напунили. Овако…на ивици рентабилности запутило се нас 17 у суботу рано изјутра пут 
Чортановаца. Журимо како би они који ће на дугу стазу која стартује из центра Инђије успели стићи на 
воз у Чортановцима. 
Када се све добро планира онда ни са реализацијом нема проблема. Стигли смо на време у 
Чортановце, оставили минибус код фудбалског терена и пешке кренули ка планинарском дому 
Козарица, дому који је специфичан по томе што се до њега не пење него спушта. Стижемо таман на 
старт кратке и средње стазе у 8 сати. Делује ми да је мање људи око дома него иначе, мада на ливади 
има доста шатора. Пошто се трудим да ми свако коло пре свега буде мотив (да будем учесник) а не 
обавеза (да будем директор) брже боље одлучујем да кренем на стазу. Мој избор је средња стаза, 28 
км, не планирам ићи брзо овај пут, онако опуштено, у горњој граници лимита од 7 сати. 
Почетак стазе кроз Чортановачку шуму је била борба са комарцима. И данас кад бацим поглед на ноге 
и руке схватам да сам из те борбе изашао до ногу потучен. Срећа па је борилиште дуго негде око 3 км, 
релативно је кратко трајала наша борба, није било продужетака ни пенала. Глатко сам поражен. 
Било је борбе и са црвено-белим 
тракицама којима су домаћини 
обележили стазу. Ем су биле 
прекратке, ем су се тако кратке 
запетљавале око грана, у 
оградама, па су биле још мање 
видљиве, ем су неке биле лоше 
постављене па нису биле 
уочљиве. Претпостављам да су 
постављене у најбољој намери 
али се показало да и за 
маркирање треба имати мало 
искуства и знања. Предлажем 
домаћинима да посете курс за 
маркационисте који савез обично 
организује на јесен. Није лоше 
сазнати нешто ново, а може и да 
користи.   
Када бих рекао да сам и поред тих 
мањкавости губио на стази лагао бих. Мало више концентрације на појединим деловима, мало помоћ 
ГПС-а (мада је и он повремено био бескористан јер је стаза водила неком другом путањом од оне која 
је била постављена на сајту лиге), можда и мало среће која увек прати храбре и свих 28 км сам прошао 
без већих мука. Ни КТ1 ни КТ 2 нису биле тамо где су по треку требале бити али сам их нашао. 
Планирани одмор и освежење у Бешки испред продавнице је био пун погодак с обзиром на чињеницу 
да на стази није било воде што је такође мала замерка организаторима. Следећа пауза је била код 
црквице надомак Бешке у хладовини два висока стабла. Бунар крај црквице је само мамио уздахе нас 
жељних освежења јер воде у њему није било. 
До циља смо најпре прошли поново кроз Бешку али овај пут са друге стране насеља па скренули на пут 
преко   њива   у   правцу   Чортановаца.   Ту  се   стаза  спојила   са  дугом   стазом  и  можда   још  више 
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закомпликовала ситуацију за поједине учеснике 
јер дилему лево или десно вероватно није свако 
решио на исправан начин а једна путоказна 
табла би све дилеме решила само да је била 
постављена. Овако… 
Приближавајући се циљу препознао сам 
деонице Чортановачке трансверзале, био сам 
сигуран да сам на циљу за 15-ак минута кад 
оно…раздвајање средње и дуге стазе. Дуга 
право путем којим сам мислио ићи и ја да не 
беше ових путоказних табли, средња води 
десно поред неколико викендица и укључује се у 
пешачко-бициклистичку стазу коју су недавно 
маркирали и уредили бициклисти из Инђије. Да 
је стаза лепа и занимљива уопште није спорно. 
Да ли ми је она баш сад требала то је већ 
питање. Мада, не волим ја да кукам, идем да у 
тој стази уживам. Понеки комарац ме подсећа 
на јутрошњу неравноправну борбу. Еј, па 
утакмица је већ готова, предајем се. Пустите ме 
да на миру савладам ове последње километре. 
Чује се жагор и музика испред планинарског 
дома, ево и види се дом, стигао сам. Упс, нисам, 
пише средња стаза десно у шуму. Авај. Па 

докле бре ово? Опет вијугам кроз шуму, срећа овај пут врло кратко. Коначно сам пред циљем. 
Планираних 28 км је пређено. Дипломе нема, кажу домаћини да су заборавли да их ураде, мада ми је у 
мејлу потврђено да је све обезбеђено. С обзиром да сам беџ добио на старту осећам се помало 
разочарано јер ни овај пут коло неће проћи онако како треба и како сам ја то замислио. 
Одлазим до Чортановаца, да се освежим и сакријем од напасти званих комарци. Враћам се на доделу 
медаља. Ништа без директора, Кад сам већ ту обављам конструктивне разговоре са представницима 
клубова који организују наредна кола како би све протекло по плану. Наравно ту су и свеже импресије 
са стазе у Чортановцима. Пун разних утисака негде пре 19 напуштам плато испред планинарског дома. 
До неке ко зна када прилике. 
 
 

Резултати V кола Војвођанске трекинг лиге одржаног у Чортановцима 
 
 

Велика стаза 48 километара: 
Жене                                                                                                                                                     Мушкарци 
       1. МИРЈАНА КОВАЧЕВИЋ                                                                                      1. ДАВОР ПАНТОВИЋ 
       2. ГОРДАНА ХОРВАТ                                                                                            2. ДАЛИБОР АЛЕКСИЋ 
       3. МАРИНА НИКОЛИЋ                                                                                                 3. ДРАГАН ЋИРИЋ 

 
 

Средња стаза 28 километара 
Жене                                                                                                                                                     Мушкарци 

1. БИЉАНА ЧОНКИЋ                                                                                         1. ЗДРАВКО МАРКОВИЋ 
2. ЉИЉАНА СУШЊЕВИЋ                                                                    2. АЛЕКСАНДАР ВУКМИРОВИЋ 
3. ЈЕЛЕНА ЛУКАЧЕВ                                                                                                    3. ПЕТАР БЛАЖИЋ 

 
 

Мала стаза 14 километара 
Жене                                                                                                                                                     Мушкарци 

1. КАТАРИНА ПОХЛОД                                                                                            1. САША ПРАШОВИЋ  
2. СЛАЂАНА СТАМЕНКОВИЋ                                                                                2. ЈОВАН САМАРЏИЋ 
3. АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ                                                                                  3. АЛЕКСАНДАР ШАЦ 
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ЧАС ИСТОРИЈЕ 

СКИЈАЊЕ У КАРЛОВЦИМА 
 

                                1955/56 
Наше друштво организовало је скијашки курс, који је одржАн на Похорју 

код Рибнишке коче на висини од 1530 м. Трајао је од 16 до 27 јануара 1956 и на курсу је било 16 
ученика. Курс је водио наш члан професор фискултуре Рудолф Гомбач. Курс је у сваком погледу успео. 
Сваки дан се одржавала настава и курсисти су добили лепу основу за даље усавршавање у скијању. 
Приликом болести једне учеснице на курсу веома пожртвовано су помогли приликом  њеног преноса за 
болницу планинари инг. Корбар Бранко из Цеља и Игор Кантушер из Пуле. Они су том приликом 
показали право планинарско другарство на чему им се управа писмено захваљује. 
У плану рада за 1956 годину се предвиђа у фебруару смучање и кратки смучарски курсеви. Смучарско 
такмичење на Фрушкој гори. Децембар Припремни курсеви у смучању. 

1956/57 
Течај зимског планинарења са смучањем одржан је такође на Копаонику, за време зимског распуста, и 
на том течају узели су учешћа 8 наших чланова. Овај курс је био за смучаре почетнике, тако да се није 
одржао предвиђени смучарски курс на Похорју. 
Календар за 1957 
Зимски период: Дан масовног смучања 
Смучарски курс децембар јануар 

1957/58 
Два велика планинарско смучарска течаја одржана су на Бјелашници и Копаонику на којима је 
учествовало 27 учесника. Течај на Бјелашници организовало је наше друштво и стручно га водио Руди 
Гомбач уз сарадњу Раде Ковачевића. На њему су ученици добили основна знања из смучања као и 
зимског планинарења.Течај је трајао 15 дана и потпуно је успео. Овај течај је од посебног значаја за 
наше друштво јер је организован у необскрбљеној планинарској кући тако да је целокупан живот био 
организован од самих учесника. Са задовољством истичемо да код планинара Босне и Херцеговине 
постоји оно право планинарско дружељубље и влада планинарски дух који су наши учесници тамо у 
свим приликама осетили. Посебну захваност и овом приликом исказујемо Планинарском друштву 
Бјелашница које нам је ставило на расположење своју планинарску кућу на Ситнику. 
У плану рада за 1958 годину. Се истиче: „Зимско планинарење узима све више маха у нашој 
планинарској организацији и има све више присталица зато на то треба посветити пажњу. За курс 
смучања и зимског планинарења треба још у летњем периоду извршити припреме, обезбедити дом и 
прихватити сав потребан материјал. У сваком случају треба користити и планинарску школу на 
Копоанику.“ 
У календару је предвиђено у марту учешће на зимском оријентационом такмичењу као и на финалном 
ски оријентационом такмичењу које ће се одржатиа на Проклетијама. У децембру и јануару наредне 
годиен узело би се учешће на смучарској школи на Копоанику али и на смучарском течају на 
Триглавским језерима. 

1958 
На самом почетку  извештаја о раду управног одбора сазнајемо: „И ова година као и оне раније прошла 
је у знаку успешног рада и афирмације ПД “Стражилово“.  И ова година је обиловала успесима, новим 
формама рада, новим трофејима на такмичењима и слетовима, једном речју, овај протекли период 
садржи настављачку тенденцију Управе друштва на пољу друштвено-васпитног рада са омладином 
кроз планинарске акције. Управа друштва се првенствено ангажовала на омладини, која чини гро 
друштва, обезбеди како добро организопване излете тако и могућност да се кроз разне течајеве 
усавршава. Да би у томе што боље успела Управа је обезбедила својим члановима олакшицу у 
набавци планинарске ошпреме на тај начин што је извесну опрему куповала за друштвени новац па је 
уступала својим члановима на отплату. Овакава начин снабдевања опремом показао се као врло 
кориистан те га треба продужити и проширити на већи број реквизита. 
Сматрамо за потребно да упознамо Скупштину да је ове године на Скупштини ПСС у Светозареву 
извршена фузија ПСС са Смучарским савезом Србије. Нов званичан назив гласи: Планинарско – 
смучарски савез Србије.“ 
На самом крају извештаја а пре реферата Рад управе домова који ће увек изазивати бурне полемике 
сазнајемо: „И смучарска секција се последњих година све више развија. Наше друштво је на 
популарисању смучања много урадило па се смучање као зимски спорт и разонода све више одомаћује 
међу карловачком омладином. Смучарски течајеви које наше друштво сваке године организује пружају 
могућност нашим члановима да савладају основну технику смучања и да на тај начин употпуне своје 
планинарско знање.“ 
Зато у предлогу календара за 1959 годину можемо сазнати да је у зимском периоду предвиђено: 
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Смучарски течај на Проклетијама, 
Смучарски течај на Бјелашници, 
Учешће на првенству Србије у 
смучању на Копаонику, на 
квалификацијама у ски 
оријентацији, учешће на течају за 
смучарске инструкторе на 
Копоанику, смучарске припрема 
на Јахорини, зимско ски 
оријентационо такмичење у част 
40-година СКЈ на Копаонику, 
Зимско оријентационо такмичење 
на Копоанику, Зимска Алпинијада 
у Бугарској. 
                        1959 
Ертл Јожа, члан Покрајинског 
планианрско-смучарског одбора 
предлаже организовање 
смучарског терена како за 
чланове овог друштва, тако у за 
смучаре других места  обзиром да Карловци имају повољних терена. 
У извештају о раду начелништва је посебно наглашен рад на организовању бројних излета који су 
приступачни већем броју омладине и пионира са „посебним акцентом а који су уједно обележавали 
јубилеј-прославу 40-те годишњице КПЈ и СКОЈ-а јер је 1959-а година била везана за ову прославу тако 
да су наше акције биле усмерене у том правцу“. Од јанауара до децембра изведено је 58 излета са 
преко 500 учесника али са мањом критиком да ако се гледа кроз бројке масовности онда је резултат 
осредњи али ако се узме у обзир квалитет акција онда друштво може бити веома задовољно. И склопу 
свих тих акција на првом  месту се наглашава почетнички течај за смучаре који је одржан на 
Проклетијама у јануару месецу са четрдесет учесника из Сремских Карловаца и Новога Сада. Течај је 
трајао 15 дана и на њему су почетници стекли основна знања смучања. Они напреднији направили су 6 
излета на околне врхове изнад 2000 метара. 
За 1960 годину предвиђа се почетак рада Планинарско смучарске школе у оквиру које је предвиђен и 
почетнички течај смучања. Смучарство треба да популаришемо до максимума и да ова грана спорта 
постане блиска нашој омладини. Зато треба организовати почетнички течај током зиме негде на 
теренима Словеније ако се добије дом за смештај чланова. Преко лета прегледати и извидити 
могућност узимања у закуп једне зграде у околини Крањске Горе или на неком другом месту, где би се 
лети могао организовати логор а зими да служи за смучање. Па чак ићи и тако далеко да се са 
Општином у заједници купи нека зграда, коју би касније адаптирали за наше потребе. Са школама 
сарађивати и сваке зиме организовати за време зимског распуста два пута по 10 дана течајеве за 
ученике свих школа у месту. 
За зимско оријентационо такмичење на Бесној Кобили у марту по могућству послати две екипе уколико 
се квалификују,  једну старију и једну млађу која ће кроз напорнија такмичења стицати потребну рутину. 
Исказује се потреба да је у реализацији једног овако обимног плана неопходно и комплетирати 
смучарску опрему. 

1960 
„Овом приликом морамо констатовати да неколико чланова Управног одбора није оправдало поверење 
које им је скупштина дала. У најкритичнијим моментима изостајали су са седница и избегавали да 
учествују у одлукама које, истина, није било лако прихватити. Рано су напустили брод, јер су веровали 
да брод тоне. Међутим, успеси постигнути ове године нису им дали за право. Дефинитивно освајање 
пехара на традиционалном оријентационом такмичењу планинара Војводине поводом Дана републике, 
освајање првог места на првенству Србије на зимском оријентационом такмичењу на Шар планини, 
квалитетни успони на врхове Ецталских алпа у Аустрији, освајање Мон Блана, непобитно сведоче о 
даљем успеху нашег друштва. 
Пре него што пређемо на излагање планинарске и друштвене активности, сматрамо обавезни да 
скупштину обавестимо како су планинарски објекти на Стражилову -Дом и Чардак- одузети од нашег 
друштва и каква је моментална ситуација у вези изградње новог дома.“ 

Течајеви 
У току протекле године организовани су течајеви смучања за почетнике за време зимског распуста. 
Први течај био је на Златибору на коме је учествовало 15 ученика учитељске школе а течај је водио 
професор Војислав Грујичић, течај је трајао десет дана и сви учесници  савладали су почетне елементе  
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смучања. Други течај смучања организован је од стране нашег друштав у Крвавцу на том течају је било 
17 учесника  а течај је водио Јожа Ертл потпресетник ПОВ. Успех овога течаја је одличан и трајао је 10 
дана. 
Наши чланови учествовали су на квалификационом такмичењу које је организовао срески планинарски 
смучарски савез на којем смо учествовалаи са ПСД „Поштар“ из Новог Сад а друго и треће место 
заузеле су наше екипе. На овај начин и наше екипе су се пласирале на републичко зимско 
оријентационо такмичење на Шар планини. На овом такмичењу је учествовало 74 екипа из целе 
Србије. Крајњи резулатат овога такмичења је да је наша екипа у саставу Рада Ковачевић, Стеван 
Холовка, Глиша Ракетић, Александар Цвејић и Љубомир Кончар заузела прво место и тиме се 
пласирала као најбоља екипа у Србији. Као награду за освојено прво место друштво је добило 
заставицу ПССС За похвалу је и пласман наше омладинске екипе које су водили Влада Јовичић, Јова 
Констатиновић и која је у истој конкуренцији освојила пето место. 

1961 
Ове године смо током зимског распуста организовали смучарски течај у дому Ситник на Бјелашници. 
Учествовало је двадесет чланова, недосттак је био што нисмо имали неког смучарског учитеља, 
инструктор је био Јосип Матуски који је био учесник многих смучарских течајева тако да је течај 
солидно водио. 15 наших чланова је учествовало на првенству Војводине у смучању и успех је био 
добар. У смуку и слемну први је Матуски Јосип, други Брнић Марјан. У трчању Тоша Филиповић је први 
а Ђорђе Вуковић 4. На овај начин 5 наших чланова стекло је право учешћа на републичком смучарском 
првенству на Копаонику. Наши чланови на Копаонику нису имали нарочити успех јер ми Војвођани 
имамо мало снега за вежбање а припреме су врло кратке. На зимском оријентационом таакмичењу које 
се такође одржало на Копаонику послали смо две екипе које су нас заиста достојно заступале. 
Такмичење је било врло тешко уз велике напоре екипа Раде Коваачевића заузела је 1. место а 
Матуског Јосипа 2. место 6 наших чланова је учествовало на зимском течају у скоковима. Затим су нам 
Новосађани предложили да се организује сусрет два града у смучању на Поповици. То је требало да 
буде реванш за њихов пораз на званичном првенству Војводине. Ми смо пристали и победили. 
Констатиновић Јован, Матуски Јосип, Маријан Брнић, Фурдек Јосип, Станић Божидар а од женских 
Звонка Ковачевић и Јасна Маширевић заузели су најбоља места. 

1963 
Број акција у односу на прошлу годину је знатно смањен јер је дошло до значајне стагнације у раду. Ни 
ове године нисмо успели да оживимо рад старијих пионира који планинаре углавном појединачно или 
уопште не планинаре. За овакво стање део кривице приписује се и ситуацији у коме се данас наше 
друштво налази и уопште планинарство пошто осим прихода од чланарине нема других прихода јер су 
нам 1960 године одузети објекти на Стражилову. 
Недовољно искоришћене зимске припреме јануара фебруар 1963 иако изузетно богате снегом велики 
је пропуст начелништва. Иако су услови били веома повољни то није искоришћено да се смучање што 
више популарише организованим акцијама већ је организован само један дводневни излет на Венац са 
свега пет учесника. 
Организован је 8-дневни течај смучања на Иришком венцу на коме је учествовало 16 чланова Од 
скијашких такмичења учествовали смо на првенству среза са релативно добрим успехом такође је 
организовано пионирско првенство Карловаца на Доки на коме је учествовало 26 пионира. 
Делом због незаинтересованости наших чланова, делом због недостатка средстава наше друштво није 
учествовало ни на зимском оријентационом такмичењу за првенство Србије одржаном на Проклетијама 
иако смо годину дана раније на истом првенству освојили 2 место а и ранијих година постизали исте 
резулатате. 
План за 1964 годину. Рад на смучарству такође треба да заузме једно од видних места у овогодишњем 
нашем програму и плану рада. Започети акцију на популаризацији смучарства и даље форсирати на тај 
начин што ћемо организовати редовне почетничке течаје за наше чланове и даље давати смучке на 
отплату како бисмо овај скупи реквизит што више начинили приступачним за наше чланове, нарочито 
за омладину. Посебна брига треба да нам буде на уздизању такмичарског кадра, то нарочито за 
класичне дисциплине. Намеравамо да већ од првих дана пролећа почнемо са овим тренизима тркача 
да бисмо пуну сезону дочекали што спремније. Исто тако главни задатак у овоме треба да нам буде 
набавка тркачких скија. 
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НИСМО САМИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овако смо описали нашу Дружину још у самом почетку: 
''Одласци у природу, затим лепо и пристојно понашање, и на крају уважавање других, то је нешто што 
нам је свима заједничко и што нам је веома важно... као што нам је важан и Rock and Roll! 
''Природњачка Дружина БукваЛист'' је у ствари најближе одређена својим сопственим именом! Дакле 
ми смо, поред тога што смо међусобно веома добри Пријатељи (Дружина), велики љубитељи и 
поштоваоци свега онога што Природу чини и што Природа јесте (Природњачка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може се рећи да је свест о значају и очувању Природе веома изражена и присутна код свих чланова 
Дружине. Планинарење, бициклизам, алпинизам, преживљавање у природи, сакупљање биљака и 
печурки, пловидба Дунавом, камповања и логоровања... само су део наших интересовања и 
активности! 
Вечери у којима се говоре и читају поезија и лепе приче, све су чешће. У ствари ми уживамо у свему 
ономе што носи лепоту са собом и у себи. А Дружина је, без икаквих ограничења, потпуно отворена за 
све људе добре енергије, за добронамерне људе који не пристају на примитивизам било које врсте! 
Наш мото би могао да буде ''што на уму – то на друму'', искрено, дословно, без задњих намера – 
(БукваЛист). Све што је горе поменуто нам је веома  важно, и баш због тога не смемо одустати, морамо 
остати будни упркос свему што се око нас сваког дана догађа... 
Настали смо као што настаје све што је лепо, дивље, енергично, искрено – из спонтаности. ''Ајде да 
направимо шетњу по Фрушкој, ти позови своју рају, ја ћу своју? – Може!'' И направили, шетали, дружили 
се, зезали и видели да је добро. ''Ајмо опет? – Ајде.'' И тако неколико пута, свидело нам се, позвали још  
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по неког, ови још неког и 
кренуло. Стабло се 
разгранало и формирала се 
група од 20 - 30 различитих 
људи са разних страна  који 
слично функционишу, 
размишљају, желе.  
Како смо добили име? Ко би 
рекао, опет спонтано. Дивно 
је то било, баш на 
Годишњицу. Када се 
приближило годину од прве 
шетње коју смо правили, 
пожелели смо да је 
поновимо, истом трасом, око 
Раковца и Градца. У току 
шетње неком паде на памет 
да би могли да се именујемо. 
И шта, како – неко рече ово, 
неко дода оно, сабери, 
одузми, преплети, укрсти и у 
ходу, у колони, у шуми, роди 
се за час име – БукваЛист. 
Дакле буква  лист, али 
спојено. А ипак раздвојено 
великим ''Л''. А опет спојено 
И тако смо сваке наредне године половином маја правили Годишњице.  
А у међувремену највише ходали Фрушком гором и полако уводили и повремене излете у даље 
пределе. Више пута смо имали и незаборавна викенд дружења на Стражилову праћена невероватним 
таласима енергије, која су знатно учврстила темеље Дружине... Када смо се већ зближили међусобно, 
схватили смо да нам је мало виђање једном или два пута месечно у шуми, па смо кренули да се 
окупљамо сваког уторка у једној лепој малој кафаници у Новом Саду. За ове три године од како је то 
кренуло, можемо се похвалити да се на прсте могу набројати уторци кад се нисмо окупили. 
У лето смо покренули ''летњу експедицију БукваЛиста'', где смо (ево већ четири године за редом) 
боравили по 10-ак дана у Црној Гори и квалитетно упознали Проклетије, Дурмитор, Комове, Морачке, 
Кучке планине...  

Узели смо учешћа у обнови 
пријатељског нам дома и ''нашег 
гнезда'' на Стражилову, што 
учешћем у пар радних акција, што 
нашом акцијом ''Стражиловање''. 
Такође помажемо обнову стазе 
Фрушкогорске трансверзале. 
И кад би требало сумирати шта је 
то БукваЛист планинарским 
речником – не би се имало шта 
пуно рећи: Ми нисмо планинарско 
друштво. Немамо план акција, 
немамо књижице, састанке... 
Имамо Дружину, енергију, 
емоцију. Занимљиве шетње, 
веома лепа дружења, сјајне идеје, 
не тако честа, али јако добра 
планинарења... 
А шта БукваЛист нама значи? 

Много! То су Пријатељи, то је узбуђење, акција, регенерација, упознавање, мењање, песма, игра, 
машта, уживанција... то је важан део живота. Сваког од нас.  

БукваЛист нас плени и племени. 
Дружину БукваЛист можете потражити на њиховом фејсбук профилу 
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ЛЕТЊИ АЛПИНИСТИЧКИ КУРС (2. део) 
 

Завршни део летњег алпинистичког 
курса одржан је на Овчарско-

Кабларској клисури од 19 - 21. 09.2014. године 
Окупљање учесника и инструктора било је у петак 
увече, 19.септембра, у планинарском дому Каблар. 
Полазницима курса су се придружили и алпинисти 
приправници из Новог Сада, Београда и Шапца. 
У суботу, након доручка, расподеле опреме и 
договора око навеза које ће пењати сви су се упутили 
ка алпинистичким смерима у подножју Каблара. 
Инструктору Обраду Кузељевићу су се придружили 
такође инструктори Петар Шундерић и Слободан 
Миловановић из Чачка, већини полазника већ познати 
са зимског алпинистичког курса.  
Током дана су испењане: Пролећна, Моравска и 
алпинистичка смер Класик. Негде по двоје, негде по 
троје у навези, искористило се лепо сунчано преподне 
за испењавање планираних алпинистичких смери. 
Време је ишло „на руку“ полазницима и инструкторима 
како би се испењале обавезне смери летњег 
алпинистичког курса. С првим капима кише, сви су се 
окупили у центру Овчар бање и заједно сумирали 
утиске тог дана. Након повратка у планинарски дом, 
део је отишао на базен у Овчар бањи на релаксацију а 
део је остао у планинарском дому и одмарао пре 
вечере и новог предавања. 
Субота вече је протекла у понављању алпинистичких 
чворова и у предавању о исхрани Жељка Дулића, 
помоћног инструктора.  
У недељу, 21.септембра, током раног преподнева, 
Жељко Дулић је одржао предавање о метереологији и 
морфологији. Накох кратког предаха, учесници су 
радили испитни тест у трајању од 60 минута који је 
обухватио сва теоријска предавања одслушана током 
курса. 
Док су неки инструктори прегледали тестове, други су 
брали печурке у оближњој шуми и то вргање, 
лисичарке и друге и припремали од њих ручак за крај 
овог лепог викенда. Полазници су се придружили у 
томе и научили још нешто ново о исхрани у природи 
али овај пут емпиријски :). 
Трема је и даље била присутна јер је након тестова 
полазницима проверавано практично знање о 
употреби и везивању чворова, постављања сидришта 
у смери, монтирања система за спашавање и осталих 
практичних области летњег алпинистичког курса. 
Подршка је била свакако присутна од стране другара 
алпиниста приравника који су давно прошли кроз 
оваква тестирања и сада се успешно баве 
алпинизмом већ годинама.   
Сви полазници су успешно положили летњи 
алпинистички курс. Након ручка, фотографисања и 
још једног погледа на испењане смери, уследиле су 
честитке за положени курс и жеље за новим 
испењаним смерима.  
У лепом расположењу, уморни али задовољни сви су 
кренули ка свом граду и оставили Овчарско-Кабларску 
клисуру за собом али са намером да поново дођу и пењу неке нове алпинистичке смери. 
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ПУТОПИС ИЗ АУСТРАЛИЈЕ 
 

Централно аустралски град Alice Springs је удаљен 1500 километара 
северно од Аделаиде, главног града Јужне Аустралије, и 1500 километара 
јужно од Дарвина, главног града Северне Територије и налази се поред 
реке, већином суве у току године, именом Todd River. 
У марту 1871. године један надзорник телеграфске линије, William Mills, је 
пронашао мали извор у узаном речном кориту и то место назвао Алисини 
Извори – Alice Springs.  
Ту је, на зеленој равници, изабрао 
место где је подигао телеграфску 
репетиторну станицу за нову 
линију и ускоро су ту биле 
подигнуте колибе за становање, а 
и телеграфска постаја. Управник, 
помоћник управника и четири 
радника су били додати у току 

1872. године. Телеграфска веза је већ постојала између 
Енглеске и острва Јава у Азији, и од Јаве до града Дарвин у 
Северној Територији Аустралије, па је та веза продужена и до 
Алис Спрингса, омогућивши на тај начин да се телеграфске 
поруке пошаљу у „стари крај“ (Енглеску) и да поруке стигну 
тамо за само дан - два. Наравно, то је све било у време кад 
„глобални роминг“ је значило путовати око света бродом.  
Ускоро је у зеленој равници започето издавање парцела за испашу стоке. 1883. године геодет David 
Lindsay је пронашао грумен камена у околним планинама – MacDonald Ranges, за који је мислио да је 
то драги камен рубин. Овај проналазак је довео многе истраживаче и авантуристе у овај регион да би 
опробали своју срећу у каменитом беспућу, тако да је за потребе ових ново пристиглих становника 
била основана и поштанска канцеларија 1888. године за размену свих врста поштанских пошиљки. 
Златне наслаге су пронађене у Tanami 1901. године и у Winnecke 1902. године што је изазвало нови 
прилив популације у регион, тако да је 1926. године ту жело чак 40 особа. Године 1929. ново-основани 
градић је постао повезан железницком пругом са градом Oodnadatta, 600 километара јужно, што је 
затим надаље успоставило и железничку везу са градом Аделаида. Тада је град порастао на 250 
грађана. Железница је имала велики утицај и значајно је помогла развој економије у граду трговину, 
сервисне услуге, банкарство и друго, тако да је 1939. године градска популација била 950 становника. 
Данас у граду живи око 29 000 становника. 
Вредно је напоменути да су аустралски урођеници-абориџинали живели у овом региону током задњих 
50 000 година и да је њихово име за ово место где се налазе извори Mpantwe. 
Регион где се налази Алис Спрингс је познат под називом Централна Аустралија или Црвени Центар. 
Назив црвени центар је дат због тога што је највећи део околине пустињског карактера састављеног од 
црвеног песка и глине. Летња температура ваздуха може да варира и до 28°Ц, од најниже до највише; 
дневна температура је у просеку и до 42°Ц, док зимске ноћне температуре могу се спустити и до 5°Ц 
испод нуле. Кишне падавине су ретке али су зато обилне до нивоа поплаве. Вегетација је састављена 
од нижих врста еукалиптуса, азалеа и домаћих жбунова названих “salt bush” – слани жбунови зато што 
расту на често сланом тлу. Не треба заборавити да је центар аустралског континента пре много 
милиона година био потопљен морем;  још увек се често нађу фосили праисторијских морских бића. 
Популарна места за посету, у данашње време, су Kings Kanyon, MacDonell Ranges, Simspon Desert, 
Larapinta trail и један од 
најпопуларнијих Ayers Rock 
(Uluru на урођеничком), што 
чини Алис Спрингс центром за 
путовања по околним 
планинама, клисурама и 
равницама.  
Иако у данашње време Алис 
Спрингс је модеран град, 
потребно је отићи свега 
неколико километара изван 
града и наћи се у недирнутој дивљини, што сврстава овај град у значајно место ограђено најлепшим 
призорима непознатог, бар за оне који ту први пут дођу. 
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Одлазећи према западу посетилац се може наћи у многобројним клисурама унутар West MacDonnell 
масива. Један од најпознатијих је Stanley Chasm – Станлијев Процеп, узани кањон стрмих страница у 
коју сунчани зраци продиру само за кратко време у току дана. У моментима кад се сунце изненада 
појави изнад главе, стене постану обасјане кристалним зрацима показујући сву своју лепоту и омогуће 
фото камерама да, шкљоцајуци у хору, забележе тај тренутак за вечност. Свако ко воли да се бави 
сликарством или фотографисањем може наћи мноштво пејсажа да задовољи своју пасију у предивном 
Ormitson Gorge, где се налазе разне, плитке и дубоке увале са хладном водом (нема крокодила), 
стрмим стеновитим литицама, мноштвом дивљег света и биљака распрострањених по косим гребенима 
и разуђеним узвисицама, као што је то и типично у централној Аустралији. 
Идући даље према Redban Gorge број посетилаца ће се видно 
смањити због препешачене раздаљине, иако је ова клисура једна 
од најлепших у овом масиву. Да се дође до Редбанк потребно је 
теренско возило са високим точковима да би се прешло задњих 5 
километара прашњавог и каменитог пута који води од насеобине 
Namatjira и још 1 километар ходања преко каменитог терена до 
увала које садрже толико хладну воду да би се купачу замрзла 
крв, ако би остао у води предуго (ни овде нема крокодила). У овој 
околини постоје места за камповање са пикник столовима, вц и 

места за паљење 
логорске ватре; ватру је 
дозвољено палити само 
на специјално одређеним 
местима тако да би се 
спречио пожар суве 
околине. 
На источној страни од Алис Спрингса околина није ништа мање 
спектакуларна. Једна од највећих клисура у „црвеном центру“ је 
Trephina gorge. За разлику од клисура у западном делу масива, 
стеновите странице ове клисуре су широко одвојене пешчаним, 
дрвећем оивиченим, само повремено текућим речним коритом 
и воденим увалама које садрже воду само повремено после 

обилнијих зимских киша. Кратак крос кантри трекинг води преко Panorama Walk до места са 
изванредним видиком преко целог масива. Вегетација је мање - више иста у целом региону. 
Hale River је био центар златне грознице 1886. године, али се показало, на жалост многих, да није баш 
тако богато, кад се установило да локално камење уствари нису рубини. Још увек, ово истраживање 
многобројних авантуриста је довело до стварних проналазака злата у овој области, што је поводом тог 
успеха довело до оснивања града Arltunga. Упркос томе што је златна грозница одавно прошла и што је 
град одавно напуштен остаци градске инфраструктуре су још увек видљиви, укључујући и стару 
полицијску станицу као и неке друге 
државне зграде. 
Они који желе да мало боље искористе 
свој теренац могу да продуже до Ruby 
Gap Gorge, именован по тим фамозним 
„рубинима“ који нису никад пронађени. 
Напуштајући Арлтунга, путања постаје 
све грубља и води према кориту Хале 
Ривер, где путања постаје мекани песак, 
вожња постаје све тежа прелазећи са 
меканог песка на камените површине и 
назад. Овде регион постаје права 
дивљина где не треба ићи без пратње 
још једног возила, опреме за извлачење 
возила, доста резервне хране и поготово 
доста резервне количине воде.  Дуго-
таласне радио станице су, такорећи, 
обавезне.  
Приступ возилима је дозвољен само до одређеног места зато да би се спречила ерозија околине, а 
задњих 2 километра се мора прећи пешице до специјално дивног места названог Glen Annie Gorge. 
Овде, стиснут између високих и стрмих црвених стена налази се изузетан базен хладне воде, што чини 
једно од места где се посетилац може расхладити од врућина током дана. 
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Алис Спрингс је изванредна база за експлорацију околних античких планина аустралског црвеног 
центра, као што је већ споменуто; све што је потребно за експедиције се може набавити у граду. 
Истовремено, град је и један од значајнијих градова у Аустралији где се подржава и охрабрује развитак 
абориџиналске уметности чија историја датира много хиљада година уназад и где постоји музеј за 
конзервацију те уметности, као и изложбене галерије. 
Међутим, данас, кад шаљемо “селфи” некоме кући или удаљеним пријатељима, сетимо се да стари 
јадник телеграфиста да би послао једноставно “ЛОЛ” (Lot of laugh) у Енглеску у то време морао је 
телеграфисати  .-.. - - - .-.. што му није оставило пуно времена за неважан разговор. 
Данас се у Алис Спрингс може стићи возом на прузи Аделаида – Дарвин; асфалтираним путем након 2 
дана вожње или авионом после 2 сата лета од Аделаиде. 
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У креирању овог броја билтена Путник учествовали: 

ДУШАН БАНИЋ - Предња и задња насловна страна, МИЛИВОЈ ЕРДЕЉАН – Свечана академија, 
ИСО ПЛАНИЋ – рецензија књиге „Приче са планине“, БРАНИСЛАВ СРДИЋ – Планинарски дом на Стражилову, 

Др БОРА СТЕВАНОВИЋ – Времеплов на Стражилову пре 40 година, 
Вести из оријентиринга и Скијање у Карловцима, 

САША ЛАЦКОВИЋ – Првомајски планинарски поход на Рудник, 
ПСД „ВРШАЧКА КУЛА“ – Спортски и хумани подвиг Гуге и Вршчани освојили Триглав, 

ЈАСНА РАДИЋ – Летњи алпинистички курс 1 и 2 део, ЈЕЛЕНА ПОПРЖЕН – Писмо из Канаде, 
ШАХРДАД ШАРАБИАНИ – Дамаванд, ГОРДАНА РОЖЕК – Високе Татре, 

ЉУБЕ БОЖИНОВСКИ – Морачке  планине и Чврсница, ЖЕЉКО ФЕКЕТЕ – Чврсница, 
ВЛАДИМИР БАНИЋ – Дунавске чаролије, ЗОРАН ВУКМАНОВ – Муке Чортановачке, 

ГОРАН ЂУРИЧИЋ – Нисмо сами, ЗВОНКО ЂАИЋ - Путопис из Аустралије  
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