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Следећи број билтена Путник излази у децембру 2015 године 
текстове за 93 број билтена можете слати на мејл адресу gorstaci.indjija@gmail.com 

заједно са текстом пошаљите и пратеће слике по вашем избору 
 

исти мејл можете користити и за: 
- слање предлога, критика и сугестија у циљу побољшања квалитета билтена 

- пријављивања за добијање електронског примерка билтена 
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Писмо читатељке и редовне сараднице билтена Путник 
 

„Из Владимировог позива планинарима да пошаљу своје чланке сам закључила 
да нема много планинара који су вољни да ставе своја искуства и доживљаје на 
папир. 
Упитала сам се зашто је то тако? 
Неко можда мисли да мора да има ко зна какав доживљај да би то било вредно 
писања. Из мог искуства, свако има нешто да каже, од сваког може нешто да 
се научи. Ја Путник читам као давних дана Политикин Забавник, од корица до 
корица. Сваки чланак који прочитам је још једно путовање на које сам отишла, 
које сам доживела кроз очи писца. Неки текстови буде старе успомене (и 
измаме покоји уздах), неки пробуде жељу да се обиђу нови предели. 
Неко можда мисли да нема дара за писање, да је то урођено, са чиме не могу да 
се сложим. Писање, као на пример и учење језика, или мешење кифлица, 
захтева праксу. У почетку је тешко преточити на папир све што си доживео, 
речи мало незграпно изгледају на белој подлози, али временом је све лакше и 
лакше. После прве две реченице све остало долази само од себе. Често у 
толикој мери да после треба размишљати о томе како све то мало и 
скратити. Пракса чини мајстора. 
Неко је можда стидљив, можда се плаши критике или тога шта ће други 
мислити о његовом тексту. Кажу да је добро за самопоуздање да се изађе из 
сигурносне зоне, да свако уради нешто чега се плаши и што му је тешко. Па, 
зашто то рецимо не би био ове године текст за Путник? 
Неко је, зашто не рећи, можда и лењ. Има много других активности које 
изискују много мањи напор од писања, као на пример читање, Фејсбук, 
дружење,... да ни не помињем ТВ. 
Цветин Ристановић из Поштара ме је чим сам почела да планинарим 
подстицао да пишем извештаје са излета (хвала чика Цвеле), у почетку 
сувопарне, а после под налетом инспирације после лепих излета извештаји су 
прерастали у нешто више од статистичких података о броју учесника, 
пређеним километрима и висини. Једна од ствари коју радим на послу (можда и 
најзанимљивија) је држање курсева новозапосленима о Принципима добре 
документације. Први приницип и златно правило документације је да ако 
нешто није записано, није се ни десило. После курса понеко кад ме сретне на 
ходнику насмеје се и каже: Ако није записано, није се ни десило! То ми је највећи 
комплимент јер су ето запамтили најважнију ствар. 
Зато папир (или компјутер) у руке и напред. Једва чекам да читам ваше 
текстове у Путнику!“ 
 

Јелена Попржен 
 

П.С. И ја сам се више пута борила са свим овим разлозима за неписање које 
сам горе изнела и користила их као изговоре. 
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СВЕТИ САВА – ПРВИ ПЛАНИНАР 
 

Свети Сава (око 1175 - 1236), световним именом Растко Немањић, једна је од најзначајнијих 
личности српске историје. Историја га памти као утемељитеља и првог архиепископа 
аутокефалне Српске православне цркве, монаха, књижевника и законодавца. По предању, као 
најмлађи син великог жупана Стефана Немање, млади Растко је са петнаестак година 
напустио двор и замонашио се на Светој гори, где је добио монашко име Сава. У Србији се 
слави пре свега као просветитељ и народни учитељ, како га памте многобројне легенде. Ипак, 
мало је познато да је Свети Сава био и један од првих планинара, не само српских већ и 
светских! 
Пре извесног времена седео сам са пријатељем, теологом по струци, кад нас је прича навела 
на тему о планинарењу. Тада сам први пут чуо да је Свети Сава био први српски планинар. С 
обзиром на полу-шаљив тон нашег разговора до тада, а и на разне приповести о Светом Сави 
(које између осталог говоре и како је учио народ да прави сир, суши месо и гради прозоре на 
кући), сматрао сам то за још једно од многих народних веровања о овом светитељу и нисам 
томе придавао значаја. Тек неколико дана касније почне то да ме копка, кренем мало да 
истражујем, и на своје изненађење схватим да је мој пријатељ био у праву. 
Према тврдњама више домаћих историчара, "Житије Светог Саве" монаха Теодосија 
несумњив је доказ да је српски светитељ извршио једно од првих забележених освајања 
планинских врхова. Ова хагиографија, настала између 1290. и 1292. године на основу једног 
старијег житија Светог Саве које је написао монах Доментијан, казује како је Свети Сава 
недуго по доласку на Свету гору освојио врх планине Атос, односно Свете горе. За овај подвиг 
историчари сматрају да је највероватније остварен око 1195. године, иако се у Теодосијевом 
"Житију" не помињу 
датуми. Шта тачно пише у 
овом делу?  
"Одморивши се мало 
времена с њима, замоли 
од игумана благослов да 
га пусти како би се 
поклонио и видео 
манастире, и из ових да 
се попне на врх Атона, и 
да види како живе 
самотници и да га 
благослове. Игуман 
одобри молбу његову, 
пославши с њим братију 
искусну у овом његовом 
тражењу... Одавде се 
попе на давно му жељени 
Атон, где принесе Богу 
коленоклањање и ноћно 
стојање и многе молитве 
из дубине срца, и 
радосним и топлим сузама довољно тај свети врх одаждивши, која ли благодарења не 
говораше Богу, који га је удостојио да се попне на њега. И обишавши свуда тај свети врх, и 
сагледавши на падинама горе и у њезину подножју многе испосника, сишавши са горе испитао 
је њихов најсуровији живот, и видевши њихово пустињачко и безметежно живљење чуђаше се 
и весељаше се и у души узрасташе што се удостоји видети такве Божје људе." 
Да би се схватила величина овог подвига, овде треба рећи и коју реч о планини Атос. У питању 
је висока планина, са највишим врхом на 2.030 метара надморске висине, који се убраја у 
такозване ултрапроминентне врхове, то јест оне код којих апсолутна висинска разлика између 
подножја и врха износи више од 1.500 метара. И у данашњим условима, освајање оваквог врха 
сматра се значајним резултатом, а пре више од осам векова то је било изузетно достигнуће. 
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Међутим, планинарски походи Светог Саве не завршавају се успоном на врх Свете горе. Даље 
у свом спису Теодосије наводи и успон на планину Тавор (588 м.н.в.) у Галилеји, приликом 
ходочашћа у Свету земљу: 
"Одатле стиже и на свету гору Тавор, и у цркви место свето са сузама врелим и свесвете горе 
врх обилазећи целиваше, где Христос преобразивши се показа ученицима својим божаства 
својега славу, малу зраку — колико могаху однети, одакле и глас Очев из облака светла, како 
му сведочи да је он његов син вазљубљени." 
Теодосије касније наводи још један Савин успон, овог пута на Синајску гору (2.285 м.н.в.): 
"А свети дође и у Свету Гору Синајску, и ушавши у манастир у цркву Пресвете Богородице 
поклони се на месту светом... Са многим умиљењем хваљаше Бога, који га је удостојио да и на 
тај жељени и свети врх узиђе и да се поклони, и да таква страшна, чудна и света дела Божја 
на њему види. Испунивши се весељем духовним, и веома обогативши се, радосно у манастир 
сиђе. Провевши сву свету четрдесетницу у манастиру у посту с братијом, сваке суботе 
усхођаше на свети врх и испуњаваше тамо свеноћно стојање у недељу у песмама и 
молитвама, и свршивши свету и божаствену службу опет у манастир ка братији долазећи 
остајаше, заволевши веома њихов добар живот у Богу."  
Свети Сава овиме постаје први планинар у забележеној историји (па одмах и високогорац!), 
више од века пре првих планинарских подухвата Дантеа Алигијерија 1311. године, скоро сто 
педесет година пре успона Франческа Петрарке на Мон Ванту 1336. године и готово пуних 
шест стотина година пре првог освајања Мон Блана, који су 1786. године остварили Жак 
Балма и Мишел Пакар, чиме и званично почиње историја планинарства. 
Колико је веровати Теодосију, то је на историчарима да одлуче, ипак много планинских 
топонима у Србији и околним земљама везано је за име Светог Саве, и сва та места је по 
легенди он походио. Врхови Савин кук (2.313 м.н.в.) на Дурмитору, Савина греда (2.101 м.н.в.) 
на Сињајевини, Савина глава (569 м.н.в.) код Ваљева, извори Савина вода на више планина, 
као и Савина испосница уклесана у неприступачну стену планине Радочело изнад манастира 
Студеница, за коју се поуздано зна да је служила светитељу за молитву у осами, само су неки 
од њих. Превише да би се могло тек тако занемарити као обична народна празноверица 
Иако се Свети Сава данас слави првенствено као заштитник школства, много планинарских 
клубова у Србији везује своје традиционалне акције за Савиндан (27. јануар). Да ли због 
његових планинарских подухвата или не, то већ треба питати оне који су те традиције 
установили. Једно је сигурно: Свети Сава је и без тога заслужио да се његово име слави и 
поштује, били верник или не. 

Приредио: СЛОБОДАН ЛАЛИЋ – ДЕЛЕ 
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Времеплов  
ТРИ ПРИЧЕ ЗА “ЛУТАЈУЋИ АЗИМУТ“ 

1. О једном позиву за О-такмичење 
2. О значају шешира у планинарској оријентацији 
3. О једном светском прваку 
Прва прича казује како и један позив за оријентационо такмичење може да прерасте 
класичну, званичну и најчешће неопходну стереотипију. 
Почетком септембра месеца 1975-те године на адресе свих планинарских друштава у 
Војводини стиже позив  за јесењи дан планинара Војводине који ће се одржати на Стражилову 
следеће садржине: 
„Као што смо вам пролетос саопштили одлучили смо да ЈЕСЕЊИ ДАН ПЛАНИНАРА 

ВОЈВОДИНЕ буде оне недеље која је најближа почетку „златног годишњег доба―. Сматрам да 

је НЕДЕЉА, 21. СЕПТЕМБАР, најподеснији дан да се нађемо заједно и то на Стражилову. Овај 

део Фрушке горе одабрали смо из више разлога - најприступачнији је долазак, у то време овде 

се одржавају приредбе „Бранковог кола―,нема ни комараца ове године, ту је вечити „стражар― 

Фрушке Бранко, па му се поклонимо што нам је поклонио ове дивне стихове  које и данас радо 

читамо. 

Да нам боравак на Стражилову не би био досадан (а када је уопште боравак у природи 

досадан) одлучили смо да тога дана организујемо и званично првенство Војводине у 

оријентационом такмичењу за пионире и омладину. Старт ће бити на планинарском дому, који 

је за ову прилику посебно уређен и спреман је да прими велики број гостију. Истога дана 

одржаће се и већ традиционално оријентационо такмичење за одрасле - „Меморијал др 

Радивоја Симоновића― у организацији чланова ПСД „Фрушка гора― из Сремске Каменице. 

Знамо да ће циљ овог такмичења бити на Стражилову, а детаље о самом такмичењу добићете 

од организатора посебно. 

Уместо да вас „убеђујемо― да дођете на Јесењи дан планинара на Стражилово шаљемо вам 

стихове Бранка Радичевића: 

  „Брже браћо амо, амо, 

  да се скупа поиграмо...― 

Наш састанак на Стражилову требало би да буде ништа друго него „игра―. Јер, поред 

војвођанских планинара овога пута као „госте― позвали смо и београдске планинаре, а позив је 

упућен и члановима планинарских друштава Шумадије и Славоније―. 

У оквиру позива је комплетан програм приредбе „Бранково коло― које се одржава поред 

Чардака за оне који се неће такмичити а желе да се забаве током боравка на овом излетишту. 

Најпривлачнији део ће почети у 13 часова када ће на песничкој трибини наступити Љубивоје 

Ршумовић и Душан Радовић. 

Зато је старт пионирских и омладинских екипа са планинарског дома на Стражилову 

предвиђен у 8 часова а планирано проглашење у 15 часова. Предвиђено је да ће све 

сениорске такмичарске екипе које су стартовале са Главице у оквиру „Меморијала др Радивоја 

Сиомоновића― већ бити на циљу па ће се проглашење заједно обавити. 

Овога пута сви учесници који немају сопствени превоз уштедеће додатни напор на релацији 

Срем.Карловци - Стражилово. Наиме аутобуси ГСП сваких 40 минута саобраћају од Рибље 

пијаце до Стражилова  а за карту је потребно издвојити 2 динара. 

Сада прочитајмо пажљиво упуства за такмичење. Најпре РЕЧ - ДВЕ О ОРИЈЕНТАЦИОНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ ПИОНИРА И ОМЛАДИНАЦА.  Како се 25 маја показало да многе екипе 

омладинаца нису биле спремне да тачно реше задатак (уз неке пропусте и Такмичарске 

комисије) овога пута смо одлучили да скренемо пажњу друштвима да колико-толико припреме 

такмичаре за овога пута нешто лакше такмичење. 
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Затим следи објашњење радњи по старту:  

ТЕСТ ИЗ ТОПОГРАФИЈЕ. Екипе ће на старту добити комплетан 

задатак у којем ће бити тестови из топографије и прве помоћи и 

задатак из оријентације. Израдили смо две врсте теста за пионире 

и омладинце посебно. Екипа ће одмах на старту морати да реши 

пет задатака: сваки задатак у тесту из топографије имаће нацртан 

топографски знак и три различита одговора од којих је само један 

тачан. Тачан одговор се заокружује. 

ТЕСТ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ (једнак за пионире и омладинце) Пошто 

је екипа решила тест из топографије на другом столу наставља да 

решава тест из прве помоћи. Принцип је исти: треба одговорити на 

пет питања, а свако питање садржи три одговора од којих је један 

само тачан. Принцип решавања је исти као и код теста из 

топографије.  

ЗАДАТАК ИЗ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ. 

Омладинци - имаће 6 (шест) контролних тачака на карти Сремски Карловци 3 (моћи ће да се 

купе на старту) искључиво помоћу азимута и удаљења и пресека азимута мораће да реше 

задатак. На делу стазе, између 3 и 4 КТ је брзинска етапа, а по доласку на циљ свака екипа 

добија задатак уласка под азимутом.Време за испуњење задатка је 150 минута. 

Пионири - имаће 5 (пет) контролних тачака. На карти Сремски карловци 3 решиће их 

искључиво помоћу азимута и удаљења. Пионири у задатку немају пресеке азимута. Улаз на 

циљу под углом. Време за испуњење задатка 120 минута. 

ЗА ОБЕ КАТЕГОРИЈЕ - време за испуњење задатка је оно када екипа прими све задатке. 

Дакле, рачуна се и брзина решавања тестова. Све остало иде по Пропозицијама ПСС 

Војводине. Победничке (три) екипе у свакој категорији добијају пехар.― 

У позиву се саветују да екипе дођу на Стражилово још у суботу увече а цена ноћења је 15 динара.  
 

Друга прича је из 1975 године, историјске године за српски оријентиринг, када је 

током пролећног класичног екипног такмичења за Стражиловски куп демонстриран 

појединачни оријентиринг на карти светских стандарда 1:20 000, и када  су 

смедеревци у Брестовику одржали прво званично појединачно такмичење код нас.  

Нећемо говорити о том великом јубилеју, него о најзначајнијој манифестацији 

југословенских оријетираца - 13. ПОТ ПСЈ,. 

13. Првенство Југославије у планинарској оријентацији ШАРA - СТРУЖЈЕ 11 - 12. 10. 1975. 

На  13-ом првенству ПСЈ у оријентацији  Војводина је имала право наступа са три такмичарске 

екипе сходно пласману на покрајинским квалификацијама. Наступиће само две прволасиране 

екипе Стражилова док треће пласирана  „Фрушка гора― из  Сремске Каменице одустаје.  

Цело такмичење када сагледамо из нашег „угла― кроз странице записа из „Дневника акција за 

1975.годину― и извештаја једног од учесника из другог планинарског друштва свешће се на – 

ШТО ПРЕ ЗАБОРАВИТИ!  

Победник је добијен из шешира. Претходило је полусатно решавање низа тестова из прве 

помоћи и ГСС али нико није погрешио. Међутим ми смо покушали да пронађемо резултате 

нашег слабог пласмана; 8.место за Вуковић Ђорђа, Дућак Јосип и Борислав Стевановића као 

прву и: 12 .место за Шестан Милана, Кузмановић Миленка и Дућак Ђуру као другу екипу. У 

почетку смо сматрали да је састављање друге екипе у последњем тренутку (јер дан пред 

такмичење Затезало одустаје) као долазак Боре (од 10:10 са додатком др) и Ђорђета у раним 

јутарњим часовима на Цвиљен након целоноћног путовања оставило траг на психофизичку 

спремност. Ипак не. Све ово није утицало да се постављени, једноставни, такмичарски задатак 
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првога дана успешно савлада. Пре би се могло рећи да је то била дивна високогорска тура на 

висинама од 1300 до 1800м надморске висине, са погледом на снежне врхове Шаре, карауле 

југословенско - албанске границе, етномотиве забачених села и њихових становница са 

канираним косама, старице са губом на изворишту потока у Заплужју и успон на пирамиду 

Цвиљена. Организатор је предвидео, технички речено ―широко― пре(о)лазно време, па од 20 

такмичарских екипа само три касне. На биваку какву год да смо тактику разрађивали за 

сутрадан шансе су биле само - магловито време и раздвајање. Сутрадан од наших адута 

имали смо само један. Јесењу, ромињајућу, сипљиву, кишу која се на овим висинама просто 

лепила за вас уз таласе магле која је долазила са албанских планина. За правац кретања, 

начин приласка ка првој контроли губимо превише времена у консултацијама. Имали смо једну 

карту. Већ прокислу. Обрис у кругова око контрола су се разливали. Стижемо многе, 

претходно, стартовале екипе у широј зони КТ али желећи да се одвојимо и сами упадамо у 

замку. Тих осамдесетак метара нашег обухвата, ка западу, по магли, која је у том тренутка 

смањивала видљивост на неколико метара, а све да избегнемо једне од фаворита - екипу 

Сљемена, односи драгоцених 15 минута. До КТ2 већ смањује предност неколико водећих 

екипа. Као и на старту за прву КТ тако и за КТ3 следе непотребно дуге консултације које су 

резултовале лошом концепцијом. 

Стижемо на циљ. Тестови прве 

помоћи и ГСС – само формалност.  

Испоштовали смо чин проглашења 

победника где нисте чули ни један 

аплауз. 

Следи један дуг и напоран силазак 

кроз шиптарска села, кроз уличице 

препуне блата, оцоке из торова и 

нужника, мусаве али надасве 

радознале деце као да су они 

једини становници ту, Душанов град 

под Призреном па Богородице 

Љевишке. А пред пут, пред 

вагонима КСР који ће поћи ка 

Београду у 23:00, са препуним 

устима ћевапа и отпијањем 

косовског црног, започиње прича о хитној промени такмичарског правилника. 

Сада прочитајте и овај извештај искусног оријентирца из другога друштва: 

„На планини Цвиљен, на северним обронцима Шар планине изнад Призрена, одржано је 13. 

Оријентационо такмичење ПСЈ, 11 - 12. 10 1975. Организација такмичења била је поверена 

Планинарском савезу Косова. Учествовали су представници свих републичких савеза са по 

три екипе, и обе покрајине (Војводина са две и Косово са једном). 

Релативно лоше време (магла, киша) отежавало је такмичење, нарочито другога дана. Као по 

традицији  и овога пута кршене су неке одредбе правилника, тако да је поново дошло до 

непријатних и мучних сцена. Организатор се није држао писаног правилника (то је била бољка 

и ранијих организатора!). Овога пута реч је о бодовању и одређивању пласмана, а да се нису 

дочекали и консултовали контролори; затим уместо да сваки појединац одговара на питања из 

прве помоћи, одговарало се заједнички, и на крају није било појединачних етапа за сваког 

појединца. Верујемо да би пласман тада био сасвим другачији, па да екипама без казнених 

поена (њих четири) не би требало одређивати пласман извлачењем из шешира!? 
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Време би било да се проблематика око тог начина такмичења већ једном реши, укључивши и 
правилник, као и сам модел и принципе организације такмичења. Или, ако се то не може, нека 
се такмичење укине. Из године у годину постоји све више аргумената да се то прозове 
―неоријентационо такмичење―. Једина предност је, што се такмичења одржавају у дивним 
планинским пределима наше домовине, која увек остављају дубоки утисак. Нажалост тај 
осећај бива помућен препирком и неспортским  потезима на крају такмичења. Тако је то било и 
ове године. Очито је да код такмичења недостаје ауторитативан организатор, који ће моћи 
утицати да се правила такмичења поставе у складу садашњег тренутка и схватања већине 
такмичара (не уске групе!) да се правила поштују. 
Технички подаци о стази: први дан износио је 16,5км ваздушне линије са 5 КТ, други дан 6км 
ваздушне линије са 4КТ. Стаза је била постављена на потезу: пл.дом „Стружје―, село Стружје, 
село МанАстирица, кота 1600м, село Заплужје, село Лез, врх Цвиљен 1381 м, село Јабланица, 
кота Габел 1383м, пл.дом „Стружје―. 
 

Трећа прича неће имати за актере једине представнике Југославије на Светском 
првенству у оријентирингу ,које се одржала од 04 до 06 септембра 1985 године у  
аустралијском граду Бендигу, репрезентативца Милета Стевановића и тренера 
Борислава Стевановића, него  причу о новом светском прваку - финцу Кари Салинену.  

Први дан такмичења појединачна трка. 
Дан такмичења освануо је сунчан и ветровит. У 8:30 почео је 
старт. Око 400 гледалаца се спуштају са паркиралишта ка циљу. 
У мушкој конкуренцији дужина стазе износила је 15,2км, 600м 
висинске разлике и 23 контролне тачке. У женској конкуренцији 
стаза је била 8,4км, висинска разлика  290 метраа. Након нешто 
више од 3км мерило се прво пролазно време. Такмичар са бројем 
један Л. Палмисквит из Шведске претрчао је тих 3км за 19 
минута. Он је држао најбоље пролазно (међувреме) док финац 
Паси Раука са стартним бројем једанаест постиже ускоро 
најбољи пролаз са 16,55 минута. Драма се наставља. Са 
стартним бројем осамнаест Егил Иверсен из Норвешке био је 
бржи од Финца за минут и 22 секунде.  
Више од сат времена је Иверсон држао најбоље међувреме на 

свим контролама. Убрзо стартује неколико врхунских оријентираца. Торе Сагволденс 15,32 
избија на прву позицију и на следећем мерењу на 6,2 км ову предност одржава која износи 
33,05. Мортен Берглија, светски првак са прошлог шампионата у Мађарској, није га достигао на 
другом пролазу јер његово време износило је 38,14 а тиме и мале шансе за пласман међу 
првом тројицом. Код треће контроле пролазног времена долази до малог преокрета јерТ. 
Сагволден заостаје 2 минута за норвежанином Е. Иверсоном па се очекивала сигурна победа 
норвежана. Међу последњим такмичарима са стартним бројем 62 стартује Кари Салинен из 
Финске. И код првог и другог пролазног времена он је у заостатку на водећу тројку за минут па 
је већ искључен из круга фоворита. Следи изненађење јер извештај са треће контроле 
пролазних времена говори да је стекао предност над норвежанином Иверсоном од минут и 
дванаест секунди. Последња контрола међувремена која је била лоцирана на неких 9 минута 
до циља потврђује његово вођство. Време од 88.08 доноси му наслов Светског првака за 1985 
годину. Торе Сагволденса 90,01 заузима друго место, а Егил Иверсон је трећи са 90,42. 
Које Кари Салинен? 
Кари Салинен потиче из породице где су сви бавили оријентацијом. Отац Тенхо и мајка 
Раилису у својим категоријама међу најбољима у Финској. 
Кари је одрастао и живи у Вихти, селу даљеном 50км северозападно од Хелсинкија. Још као 
јуниор био је велика нада Финске оријентације, што је оправдао освојивши 1981. на Светском 
првенству у Швајцарској пето место. Након тога је два пута заредом освојио тутулу првака 
Финске, што је у тој земљи права реткост. На Светском првенству у Мађарској, 1983г осваја 
поново пето место.  У 1984 имао је слабије резултате, а то се поновило и идуће такмичарске 
сезоне. На квалификацијама за светско првенство које је спровела његова земља пласирао се 
на  друго  и  шесто  место. Тренер  га увршатава  у тим и  верује да  је он  тајни фаворит  после 
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њихове велике наде Нику 
Лаинена који се у 
Аустралији пласирао на 
пето место. 
Као личност Салинен је 
скроман и повучен, не 
иситиче се у разговору и не 
жели бити у центру пажње. 
Што се тиче његове, 
релативно, слабе кондиције 
која је била показана на 
пробама од 5000м са 
временом 14,30 заваравала 
је јер је у шуми Салинен 
својим ниским растом и 
атлетском грађом спретно 
трчао брзим и динамичним 
кораком који је нарочито 
долазило до изражаја на кратким успонима.  

А шта сам Кари Саленен каже 
поводом победе: 
 ―Нисам изненађен. Знао сам ако 
не направим неку грешку током 
трке да могу победити. У 
Швајцарској и Мађарској сам био 
тек пети  јер сам направио 
неколико грешака―. Финци су у 
појединачним тркама постигли 
врло добре резулатате што Кари 
објашњава: ―Терен са камењем и 
каменим громадама нам је више 
одговарао него у Мађарској―. А 
како Салинен види будућност и 
финске репрезентације: 
―Очекивања су велика јер у кругу 
најбољих светских 
репрезентација располажемо са 
млађом екипом. Две наше 
такмичарке у Аустралији су биле 
међу најмлађима: Риита 
Карјалаинен 21 годину дванаесто 
место и Марја Лиса Портинса 19 
година на двадесет и другом 
месту.― 
 
 

 

 
 

Борислав Стевановић 
Сремски Карловци 
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Иран 

ДАМАВАНД (5617), АЛВАНД (3574), ТОЧАЛ (3964) 
 

У понедељак 31.07. кренули смо на давно очекивану акцију, успон на Дамаванд. Авионом 
увече из Београда до Истанбула а затим до Техерана тако да смо рано ујутру стигли на 
одредиште. Одмах смо наставили за Хамедан (450 км) где смо се сместили у хотел а затим 
дан провели у разгледању града. 
Кренуло је нас 12, 5 из Србије и 7 из Словеније + 2 водича, Реза Карими и Горан. Ујутру смо 
кренули бусом до 2.050 м.н.в. а затим око 9 кренули на пешачење ка врху Алванд. Око 10:30 
стигли смо до дома на 2.450м. Задржали смо се дуже попивши чај. Дан је био леп, сунчан и 
топао а како кажу у Ирану не пада киша од маја до октобра и време је лепо. Околина је посута 
камењем и земљом која се само на неким местима зазелени где има воде од потока насталих 
топљењем снежника. Ишли смо без журбе јер времена је било довољно. У близини врха ушли 
смо у стену и ускоро смо дошли до тога да се није видело како даље. Реза је предложио једну 
вертикалу али  није било шансе да ту прођемо. У том тренутку изнад нас се појавио један наш 
члан који је кренуо са друге стране и уз његову помоћ и навођење како где стати успели смо да 
прођемо даље с тим што су две планинарке одустале јер им је све то изгледало сувише 
опасно. После наредних пар метара опет је био проблем проћи. Постојала је сајла али видело 
се да је давно постављена и није уливала сигурност. Опет је у помоћ прискочио наш члан, 
Растимир који је био у најбољој ситуацији, због своје висине стизао је и тамо где ми нисмо 
могли. И ево нас најзад на врху Алванд. Да није било њега мислим да се не би ни попели на 
сам врх. Врх је скуп стена са тешким прилазом. Леп поглед на околину са висине а свуда около 
су високе планине. Фотографисање иако је на самом врху врло мало места. Силазак је био 
проблематичан као и успон али уз његову помоћ  успели смо и то. Наше планинарке су нас 
чекале и заједно смо кренули назад. Око 13:45 били смо на врху а око 15:45 стигли смо до 
дома где смо и ручали. То нам је била прва аклиматизација. Повратак до места одакле смо 
кренули док је сунце и даље пржило. Затим одлазак до водопада Абас Абад који се 
стропоштава са стена и расхлађује околину капљицама воде ако му се довољно приближи. Ту 
је и табла Ганџнаме стара 2550 год уклесана у стену од стране персијских краљева. Место је 
веома посећено, пуно је туриста и продаваца. Лепо проведен дан и повратак у хотел. 
Четвртак, одлазак у обилазак пећине Али Садр, једна од највећих подземних вода на свету. 

Највећи део пећине се 
обилази чамцима који су 
повезани као конвој а 
много мањи део пешака 
па И ту су постављени 
понтонски мостови за 
пролазак. Има пећинског 
накита И заиста је леп 
доживљај. Температура је 
око 18 степени И веома је 
пријатно у односу на оно 
што нас чека 
напољу.Задржали смо се 
око 4х,  гужве су велике, 
долазе Иранци из свих 
крајева. За обилазак је 
отворено око десетак км 
иако је пећина много 
дужа. 
У петак смо кренули на 
другу аклиматизацију на 

Точал. Претходног дана смо дошли у Техеран и сада рано ујутру у 6 часова кренули смо бусом 
до села одакле је кретала стаза. Стигли смо око 7 и кренули кањоном тигрова ка врху. Кретало 
се  са 1700  м.н.в.  На изласку  из села  има уз  пут пуно  малих продавница  са воћем,  пићем и 
ПУТНИК – Планинарска седма сила                                                                                                                                        страна 324 



Број 92                                                                                                                                                                                        Јесен 2015 

ђинђувама. Интересантно је да је свака продавница довела воду са планине помоћу 
пластичних цеви које ставе у поток који силази са планине а цеви су од пар километара и свако 
има своју. Кањон је прелеп. Планине свуда около а у дубини жубори поток од снежника који се 
топе. Стаза је шира и уређена и било би право уживање ходати њоме. Проблем је само што је 
гужва као на Фрушкогорском маратону тако да нема осећаја мира. Има се утисак да је цео 
Техеран изашао на планину, а има 14 милона становника. Око 9:3м ево нас у дому на 2.400м. 
Пауза за ручак и њихово безалкохолно пиво. Дом је велики, од камена и има воду за пиће. 
Ускоро крећемо даље и долазимо до жичаре на 3000м. Договор је био да идемо жичаром до 
3500м а затим пешака до врха. Али Реза се предомислио и тражио је да наставимо пешака. 
Нисмо сви били за то али ипак смо кренули. На 3500м један члан је одустао, остао је без воде 
и није желео даље. И ја сам био веома уморан и са великим напором дошао до врха. 2300м 
успона је заиста превише поготову ако нема разлога за то. Врх Точал је широк има изграђен 
објекат и таблу са висином за разлику од Алванда. Око Точала, у даљини је такође безброј 
високих врхова. Дан је као и увек био сунчан и топао и сунце нам је било највећи непријатељ. 
Због великог успона и умора договорено је да се вратимо жичаром са 3500м. што смо и 
урадили. Интересантно је да немају маркиране врхове али понегде се виде неке заставице. 

Субота и недеља су биле предвиђене за обилазак Техерана а у недељу поподне кренули смо 
ка месту Рејнех на 2000 м.н.в.Требало нам је око 3 сата планинским путем да стигнемо. Путеви 
су им иначе добри иако је то велика висина, имају ширину, Били смо смештени у приватном 
смештауј, код Мустафе код кога је Реза и раније одседао. Проблем је што Иранци немају 
кревете тако да се спавало на поду или у дворишту тако да је најбоље имати душек на 
надувавање да би се издржало толико дана. 
Ујутру смо кренули теренским возилом до места Гусфанд Сара на 2990м. Пут је делом био 
асфалтиран али делом није тако да су то били облаци прашине. Требало нам је око сат 
времена (25 км). Одавде се кретало пешице ка дому на 4200м. Ту је била нова џамија и још 
неки објекти али није било ништа где би се преспавало а није било ни воде. Дом до кога смо 
ишли је изграђен тек пре десетак година тако да се раније ту спавало на отвореном. Ту су били 
и носачи са мазгама који су носили ствари до дома. Повратна тура до дома је била око 15 евра 
зависно од величине ранца. Већина нас је то и платила. Успон је уобичајен а стазу чини земља 
помешана са ситнијим каменом. Требало нам је око 3 сата до  дома. По  доласку у  дом успели 
смо  да се  сместимо и  поред велике гужве. Кревети су на спрат са дрвеним даскама на којима 
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смо да се сместимо и поред велике гужве. Кревети су на спрат са дрвеним даскама на којима 
је једно ћебе. Наравно имали смо вреће и подметаче. Дом је на спрату. У приземљу је 
трпезарија а на спрату кревети. Може се сместити око 60 људи али многи су спавали и на поду 
и ходнику тако да их је било много више. Обичај им је да на креветима упале примус и скувају 
чај. Веома су љубазни и нуде и друге чајем. Иначе читаве ноћи се нешто догађа, улази се и 
излази, прича и нема мира али с обзиром и на даске тешко се може спавати. Околина дома је 
уређена у том смислу што су направљене терасе на нагибима тако да се могу подићи шатори 
јер планинара је заиста много. Ту су у близини још неки објекти. У даљини се види брана која 
је подигнута на тој висини. Интересантно је ноћу када се у даљини виде села у планини како 
светле, много села. Кажу да је Иран пре санкција, које трају ево већ 27 година имао 40 
милиона становника а сада 80 милиона. Ручак у дому, нека чорба коју многи од нас нису могли 
да једу. Нисмо имали неке знакове висинске болести сем што смо мало осећали главобољу 
осим једног члана који је имао мучнину и повраћао је што је већ био други стадијум.  Ноћ сам 
пробдео и око 4:45 кренули смо ка врху. Јутро је било веома хладно, дувао је јак хладан ветар. 
Кретали смо се полако. Темпо је био спор ходало се пола сата а затим пауза од 2-3 мин. Тако 
је то ишло до 5000м. На тој висини, због умора тражио сам да ходам својим темпом. Ваздух је 
на тој висини разређен, кисеоника је све мање, све се теже дише. Тело само одређује темпо 
којим може да иде тражећи чешће паузе и због привикавања на висину. Нисам имао никакве 
знакове висинске болести проблем је био брзина кретања. Реза је одбио да се успори и да 
свако иде како може а ја нисам желео да идем сам ван групе. Ја сам одустао а такође још 
један члан који је претходног дана повраћао а ујутру ипак кренуо да би му опет било лоше и 
опет је повраћао. По причи оних који су кренули даље њих 3 + 2 водича после пређених још 
100 м.н.в. тражили су да сваки иде својим темпом јер нису могли да га прате. Други водич је 

пристао на то да се иде на тај начин а он да буде на зачељу. Претпостављам да су водичи 
схватили да ће врх попети само њих 2 што би био потпуни блам. На врху су успели да избегну 
сумпор, ветар им је дувао у супротном правцу. Стигли су око 11:30 и после пола сата кренули 
назад. Било је снега на неким деловима али то није био проблем. Овај успон којим смо ми 
ишли је са јужне стране и кажу да је најлакши. Нас двојица смо после одустајања код леденог 
водопада кренули назад, без журбе. Други члан се осећао веома  лоше и ишао је са пуно 
тешкоћа. Око 8 сати смо били на 5000м а око 10 у силаску срели смо нашу планинарку која 
ујутру није кренула са нама а сада је сама ишла и отишла је до леденог водопада а касније је 
још један наш члан, мислим најстарији (79 год) отишао дотле. Нас двојица смо око 11 стигли у 
дом. Наши су стигли око 16 часова са врха. Вечера, одмор. 
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У среду у 10 кренули смо из дома да би око 13 стигли до места где нас је чекао превоз. Уз пут 
смо сретали групе Иранаца које су ишле ка дому. Било је ту 0 оних које смо срели при успону 
на Точал тако да је било срдачних препознавања 0 поздрављања. Неки иду у већим групама 
са паузама уз свирку 0 песму. Било је ту 0 Азербејџанаца 0 Курда 0 Балуџистанаца 0 
Ларистанаца. Иран је земља многих народа а Персијанаца је највише око 50%. Срећом сви су 
шиити осим Курда. Многи знају енглески тако да смо уз пут причали о многим стварима.Мазге 
су у међувремену донеле наше ствари тако да смо убрзо кренули ка Рејнеху. По доласку, 
ручак. Одмор а затим одлазак у оближње село Лариџан у базене за купање са термално-
минералном водом. Базене имају по кућама и онда то издају туристима. Село само пронађе 
воду и свако спроведе до куће а држави се плаћа неки мањи износ за порез. Вода је претопла 
тако да је по жељи расхлађују додавањем хладне воде. Села имају по 2-3.000 становника, сва 
су и на тој висини са асфалтираним путевима, имају амбуланту, џамију, пошту, банку и више 
продавница и чајџиница. 
Данас смо отишли на Каспијско језеро  у месту Махмуд Абад на купање. Требало нам је око 2 
сата и 30 минута. Пут је добар а на појединим деловима и аутопут али види се да се ради јер 
је неколико тунела у изградњи. Улаз на плажу се плаћа, бар за нас не знам за домаће. 
Каспијско језеро је немирно као и Црно море, стално су таласи. Вода је топла и пријатна за 
купање. Чувари стално звижде у пиштаљке, не дозвољавају да се људи удаљавају далеко од 
обале јер кажу да се много људи у току године удави. Жене се купају обучене у њихове црне 
чадоре а и неки мушкарци. Често се цела породица заједно купа у гомили. Плажа је са ситним 
песком али неуредна и прљава. Врућину коју нисмо толико осећали у другим крајевима земље 
због сувог ваздуха, овде се веома осећа због влажности.Ручак, повратак, још једна ноћ на поду 
и полазак за Исфахан, кажу најлепши град у Ирану. 
Исфахан, једно време и главни град Персије сада град са највећим тргом Мејдан иначе другим 
по величини у свету после Пекинга. Има прелеп мост са 33 лука изграђеним пре неколико 
векова али на жалост река је сада без воде. Ту је и Јерменска црква као и најстарија џамија 
Џема из XI века која је уједно и највећа али није више активна. Свака династија од XI века је 
дограђивала џамију тако да је и сада највећа. Веома је лепа и потребно је време обићи је. Ту је 
и обавезни базар са десетак км изграђених улица. Базари изгледају сјајно и ту је хладовина. 
Безброј продавница са егзотичним зачинима који опијају својим мирисима. Народ веома 
љубазан са странцима, сви питају ко смо, одакле смо, желе да се фотографишу са нама. 
Храна се не може упоредити са нашом то је мешавина разних укуса у једном јелу и слано и 
слатко и кисело. Хлеб се веома мало користи углавном је рижа уместо хлеба. А и хлеб који 
имају прави се без квасца јер је квасац штетан и има облик и дебљину палачинке или пак 
листа папира. Али све у свему све је то укусно на свој начин. Највећи је проблем за нас пиво 
које је без алкохола тако да има укус сока и које нам је веома недостајало. 
 

                                                     Љубе  Божиновски 
Вршац 
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СИМОНОВИЋЕВИ ДАНИ 

5 КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 

Усред лета (неки кажу кад му време није) одржано је 5. Коло Војвођанске трекинг лиге. 
Сомборски планинари из ЖПК Др Радивој Симоновић, популарни Симоновићи били су 
домаћини и овај пут код свог планинарског дома крај канала у Купусини у оквиру своје 
традиционалне акције Симоновићеви дани. 
Ни претходних година се на овом догађају није сакупило превише учесника, нешто слично сам 
очекивао и сада поготово када сам сазнао да се исти дан одржава и Јахорина ултра траил који 
је привукао пажњу доброг дела учесника Војвођанске трекинг лиге. У временима када је све 
више трка све је теже ускладити календаре да не буде преклапања. Ипак, они прави 
љубитељи Војвођанске трекинг лиге из Суботице, Инђије, Новог Сада, Зрењанина, Београда 
су се и овај пут нашли на старту. 
Педесетак учесника колико их се пријавило ове године могло је да ужива у заиста лепој стази 
која се протеже кроз Специјални резерват природе Горње Подунавље. Почетну врелину коју 
смо осетили ходајући по насипу у правцу Бачког Моноштора замењује хладовина шуме, 
свежина са бројних канала којима су испресецани делови шуме. Нису ретки ни сусрети са 
разним животињама, не ретко може се срести крдо јеленске дивљачи па чак и понека дивља 
свиња. Наравно песма птица улепшава амбијент на стази крај канала.  

Захваљујући труду домаћина имали смо воду 
на свим контролним тачкама а у Бачком 
Моноштору и Бездану смо имали и 
продавницу дуж трасе стазе па смо могли да 
докупимо оно што нам је зафалило у ранцу. 
Стазе су ове године биле много боље 
маркиране него претходних година мада је на 
понеким деоницима било мало мањкавости 
које су проузроковале да је неколико учесника 
направило нешто више километара од 
предвиђеног. 
Све три стаза воде насипом од планинарског 
дома у Купусини  у правцу Бачког Моноштора, 
најкраћа се одваја непосредно пре а средња 
после Бачког Моноштора, док она најдужа 
наставља чак до Бездана где се прелази мост 
и другом обалом уз канал враћа ка Бачком 
Моноштору и вероватно најлепшем делу 
стазе у густим шумама Горњег Подунавља до 
чарде Штука одакле је остало око 3 км до 
циља. Захваљујући гостима из Мађарске и 
ово коло је имало међународни карактер. 
Што се тиче резултата све је мање више 
протекло према очекивањима. У одсуству 
неких учесника Милан Векић, члан ПД 
Јеленак, Панчево није имао већих потешкоћа 
да први прође кроз циљ код мушкараца, за 
њим су стигли његов клупски друг Јаћимовски 
Дане и Сребрић Никола из Пројектуре, 

Београд. У женској конкуренцији смо имали једно изненађење у виду једне учеснице која се 
први пут појавила у неком колу лиге и одмах победила: Ивана Станковић из Пројектуре, 
Београд. За њом је у циљ ушла и Јаманта Шафрањ, чланица АРК Трон-а са Палића главни 
конкурент за генералну победу у женској конкуренцији ове сезоне. Трећа је била Симовић 
Јелена из ПСД Железничар, Нови Сад. 

Зоран Вукманов, Суботица 
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ПОЗНАВАЊЕ ПЛАНИНА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ 
 

Удубљења и узвишења на Земљиној површини називамо рељеф. Рељеф настаје радом 
унутрашњих и спољних сила, кроз њихов непрекидни сукоб. Унутрашње силе које се 
испољавају кроз покрете земљине коре граде узвишења и удубљења, а спољне силе које се 
манифестују кроз ерозију и акумулацију, у основи снижавају узвишења и попуњавају 
удубљења на површини Земље. 
Основни елементи рељефа су планине и равнице. 
 

ПЛАНИНЕ 
Планине су јаснa истакнута и пространа узвишења у рељефу копна, која се дижу са околних 
нижих и заравњених терена. На свакој планини се могу издвојити подножје, стране и врх. 
Подножје или суподина је линија, односно прегиб, којим се планинске стране додирују са 
околним ниским земљиштем. Међутим, између планина и равница веома често лежи појас 
брежуљкастог земљишта које се назива подгорина. Када се планина пружа у виду лука, 
брежуљкасти терен на испупченој страни планине зове се предгорје, а на супротној конкавној 
страни загорје. Од подножја према врху дижу се планинске стране које се, када су веома стрме 
називају литице. Ако је планина издужена, тј. не завршава се у облику купе, ивица по којој се 
њене стране пресецају назива се венац. Ако је он широк (плећат) зове се било, а ако је оштар 
и назубљен, онда је гребен. Узвишења на венцу, билу или гребену, називају се врхови, а 
удубљења између њих превоји, седла или преседлине. Врхови могу бити заобљени и оштри. 
Заобљени врхови се јављају на венцима и билима, подсећају на пластове сена и најчешће се 
називају главицама. Оштри врхови на гребенима називају се шиљак, чука, зуб, кук, хрид итд. 
Огранци који се од планинских врхова бочно разилазе према подножју, при чему им се висина 
постепено смањује називају се косе. Дужа коса која се одваја од планинског венца а завршава 
у равници или на обали неке реке, а на којој се налази по неколико врхова и превоја назива се 
повијарац. 
Планине су настале издизањем појединих делова Земљине коре. Према начину постанка деле 
се на веначне, громадне и вулканске. Веначне планине су настале хоризонталним покретима, 
набирањем и навлачењем слојева седиментних стена у геосинклиналама, тј. огромним 
удубљењима, обично много већих дужина него ширина, у којима се за релативно кратко време 
наталожи велика количина седимената. У геосинклиналама, иначе покретљивим и лабилним 
зонама у Земљиној кори, под бочним потиском чврстих маса које их ограничавају, долази до 
набирања слојева и стварања бора, које могу да полегну у правцу потиска, а касније да буду 
прекинуте и навучене једне преко других. Крајњи резултат набирања и навлачења слојева у 
геосинклиналама је образовање веначних планина. Током дуге историје Земљине коре било је 
више интензивних набирања. За садашњи рељеф копна најзначајније је тзв. алпско набирање, 
са својом најачом фазом у олигомиоцену. Веначне или набране планине су највиши и 
најизразитији облици рељефа у садашњем рељефу континената. Оне спадају у групу 
најмлађих планина. Пружају се углавном ивицама континената поред океана и мора. У 
Евроазији претежно имају правац запад-исток, а у Северној и Јужној Америци север-југ. 
Најчешће представљају читаве снопове паралелних планинских венаца који се настављају 
једни на друге и протежу на стотине и хиљаде километара. Правци пружања планинских 
венаца готово се редовно поклапају са правцем пружања слојева и бора. На Балканском 
полуострву веначне планине су Динарске, Карпатско-балканске и Шарско-пиндске. 
Громадне планине су настале раседањем, односно издизањем и спуштањем терена дуж 
великих пукотина – раседних линија. Оне се дижу у виду громада без јасно одређеног правца 
пружања. На њима се често налазе простране високе заравни које се називају висоравни или 
платои. Између громадних планина леже спуштени делови терена: котлине и ровови. Родопи 
спадају у ову групу планина. 
Вулканске планине настају нагомилавањем избачене лаве и другог вулканског материјала. 
Оне најчешће имају облик купа. Најизразитије овакве планине су у источној Африци 
(Килиманџаро и Кенија) и у Средњој Америци (Попокатепетл и Оризаба). Све ове планине су 
високе преко 5000 метара.  
Планинске  трупине  су  веначне,  громадне  и  вулканске  планине чији  су виши  делови радом  
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спољашњих сила разорени, снижени и однети. Оне касније тектонским покретима могу бити 
поново уздигнуте и радом спољашњих сила рашчлањене. Овакве планине се називају 
регенерисане или тектонски подмлађене. 
Планине се веома ретко јављају усамљене. Оне су обично груписане у планинске системе. 
Више повезаних веначних планина чине планински венац, а више громадних планина 
планинску масу. 
Према висини планине се деле на ниске, до 1000 м, средње, од 1000 до 2000 м, и високе изнад 
2000 м. 
Планинско земљиште изнад 500 м апсолутне висине заузима 71,2 мил км2 или 47,9% укупне 
површине на Земљи. Највеће пространство има ниско планинско земљиште (28,8 мил. км2 или 
19,3%), затим средње планинско земљиште (22,6мил. км2 или 15,2%), док на високо планинско 
земљиште долази 19,7 мил. км2 или 13,2% од укупне копнене површине. 
С обзиром на правац пружања и положај, планине на Земљи се могу поделити на четири 
главна типа: 
1. Кордиљерско-андске планине меридијанског правца пружања, које се протежу дуж 
читаве Северне и Јужне Америке; 
2. Aлпске планине које претежно имају упореднички правац пружања, а леже у умереном и 
суптропском појасу протежући се од обала Атлантика на западу до обала Пацифика на истоку; 
3. Громадне планине које у Европи углавном леже северно и јужно од алпских планина и 
које су радом спољашњих сила знатно снижене, и 
4. Вулканске планине. 
 

ОБЛИЦИ РЕЉЕФА 
1) Узвишења 
Брежуљак је најмање узвишење (не више од 50 м). Обично је купастог облика, са благо 
нагнутим странама и јасно израженим подножјем. 
Брдо је шире и дуже узвишење, до 500 м висине, а може имати више испупчења. 
Планина је јасно истакнуто и пространо узвишење у рељефу копна, које се диже са околног 
нижег и заравњеног терена. На свакој планини се могу издвојити подножје, стране и врх. 
Масив је компактна планина или група планина, старијег порекла, с пространим заравнима, 
без јасно одређеног правца пружања. 
Врх је највише узвишење на планини. 
Падина је део планине између врха и подножја чији је нагиб различит. 
Гребен је оштра, дугуљаста избочина. Обично спаја врхове и на себи има испупчења (чуке, 
чукаре, обод и сл.). 
Било је благ гребен подједнаке висине. 
Брид је оштар гребен који се протеже вертикално уз стену. 
Камен, стена, нос, кук, рог, зуб, шиљак јесу најоштрије форме појединих стеновитих узвишења. 
Раме је водоравни део гребена испод врха. 
Седло је најниже место на гребену. 
Коса је издвојени огранак планине. 
Шкрбина је оштар и дубоко усечен размак у гребену. 
 

2) Заравњени облици 
Висораван је пространи, заравњени или разнолико таласасти предео са надморском висином 
већом од 200 м надморске висине. 
Под је мања зараван, богата крашким облицима. 
 

3) Облици удубљења 
Долина је пространо удубљење кроз које протиче поток или река. Она је са две или три стране 
окружена гребенима или врховима. 
Котлина је затворено удубљење настало тектонским покретима. 
Клисура је уска речна долина, са веома стрмим странама. 
Кањон је облик речне долине настао готово искључиво вертикалним усецањем речног корита. 
Има вертикалне стране. 
Сутјеска је најужи део речне долине. 
Шкрапе су узане бразде које се образују на стрмим и голим кречњачким повшинама. 
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Вртача је најчешће левкасто удубљење у крашким пределима. 
Увала је крашки површински облик рељефа који настаје спајањем више вртача. 
Крашко поље је удубљење равног дна у крашким пределима, најчешће издуженог облика. По 
дну крашког поља често тече река понорница. 
Валов је ледничка долина са поречним профилом у облику латиничног слова У 
Цирк је удубљење у коме се формира ледник 
 

4) Облици у стени 
- Стена је камена падина, нагиба већег од 700 
- Ивица је крајњи део стене. 
- Литица је висока глатка стена великог нагиба 
- Превисна стена је свака избочина у стени чији нагиб прелази 900 
- Ниша је плитка рупа у стени, ограничена полицом и плафоном. 
- Полица је водоравни појас стене који иде упоредо са њом, а различите је ширине 
- Стуб је веома испупчен део стене који се протеже од њеног подножја до врха. Он је са обе 
стране ограничен јаругама. 
- Процеп је шира пукотина у коју се може ставити нога или рука 
- Камин-оџак је већи процеп у стени, довољно широк да у њега стане верач који се приликом 
верања ослања у обе стране. 
- Жлеб је веома сужена јаруга по којој се слива атмосферска вода. 
- Ребро је мало таласасто испупчење у стени. 
- Тераса је већа водоравна зараван на коју може стати неколико људи. 
- Торањ је велика окомита узвисина која је само у подножју спојена са стеном. 
- Скок, праг или стопа јесу окомити делови стене на падинама. Најмања је стопа, затим праг, а 
скок је највиши део. 
- Гребен је дугуљаста узвисина која се са обе стране стрмо обрушава. 
- Градина је широка полица која је обично обрасла травом и грмљем. 
- Плоча је виша или мања вертикална зараван са ретким ослонцима. 
- Љуска је велики камени блок пљоснатог облика, једним делом одвојен од стене. 
- Трбух је хоризонтална избочина 
трбушастог облика, са свих страна заобљена. 
- Плафон је уско водоравно надсвође у стени. 
- Игла (зуб) је шиљаста камена творевина обично 
одвојена од стене. 
- Пукотина је процеп у стени у коју се може 
забити клин. 
- Пећина је претежно хоризонтални подземни 
облик крашке ерозије. 
- Јама је претежно вертикални 
подземни облик крашке ерозије 
- Кулоар (ходник) је стрми процеп 
Између две окомите стене, који се 
нагло руши у долину и у коме се и 
лети може задржати снег. 
- Точило је  вертикални олук којим 
се распаднуто камење креће 
приликом одваљивања од стене. 
На крају точила почиње сипар, на 
месту где нагиб постаје мањи. 
- Сипар је камење различитих 
величина. Нагнут је, настаје 
испод стене са које се камење 
одваљује и има облик купе. 
- Прозор је надсвођен пролаз кроз стену или гребен. 
- Окрајак је мала дугуљаста избочина која изгледа као остатак полице. 
- Брид је изразито оштар део гребена који се вертикално протеже по стени. 
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- Опало камење је пало и лежи на полицама. 
- Хватиште је место у стени у облику удубљења или испупчења које служи за хватање рукама 
и опирање ногама приликом верања.  
 

ПЕТРОГРАФИЈА 
Земљин стеновити омотач има дебљину од око 5 км на дну океана до око 80 км у старим и 
високим планинским областима. У природи су стене већим делом покривене растреситим 
земљиштем, тлом. Стене се разликују по саставу, чврстини и изгледу. Свака стена се састоји 
из ситних делића који могу бити зрнасти, стакласти или листасти и различитих боја, од црне до 
беле. Ти различити састојци називају се минерали. Стене могу бити изграђене од једног 
минерала (кварцит од кварца, мермер од калцита) или мешавине више минерала.  
Према начину постанка стене су подељене у три групе: магматске, седиментне и метаморфне. 
У грађи земљине корте највећег удела, преко 95% имају магматске стене. Седиментне стене, 
друге по заступљености, јављају се само у површинским деловима у чијој грађи учествују са 
75%. Према текстури (међусобни распоред минералних састојака) стене могу бити масивне, 
слојевите, шкриљаве и шупљикаве. Према структури (величина и облик минералних састојака) 
могу бити крупнозрне, средњезрне и ситнозрне. 
 

Магматске стене 
Магматизам подразумева све процесе везане за кретање и очвршћавање магме. Крећући се 
према површини магма се најчешће хлади и консолидује још у дубљим деловима Земљине 
коре. Такав магматизам називамо интрузивни магматизам. Изливање лаве на Земљину 
површину представља ефузивни магматизам. 
Према месту појављивања магматске стене се деле на дубинске (интрузивне), површинске 
(ефузивне-вулканске) и жичне. 
 

Дубинске стене 
У грађи Земљине коре дубинске стене имају највећег удела. Заједничка им је особина да имају 
зрнасту структуру. То су масивне, компактне и чврсте стене. 
Гранити су углавном сивкасте боје. Главни састојци су ортоклас, кварц и лискун. Ове стене су 
веома погодне за пењање. Прилично су отпорни на механичко и хемијско распадање. Врло су 
чврсти. У стенама има солидних ослонаца и чврстих пукотина за побијања кинова. 
Многобројне бразде које се пружају према горе јасно обележавају правац пењања. Код нас 
гранитних стена за пењање има врло мало (Вршачке пл.). 
Остале дубинске врсте стена су сијенити, диорити (Петроварадинска тврђава), габрови, 
перидотити. 
 

Вулканске стене 
Главно обележје вулканских стена је порфирска структура у којој се разликују основна маса, 
састављена од ситних састојака који се не могу разазнати, и лепо ограничени велики кристали. 
Врсте вулканских стена су Риолити, Трахити, Дацити, Андезити, Базалти, Дијабази, Леуцити. 
Седиментне стене 
Настају од продуката распадања и растварања других стена, посредством спољашњих сила, 
таложењем механичког материјала, из хемијских раствора и посредством организама. 
 

Кластичне седиментне стене 
Представљају агрегате механичких честица разорених старијих стена, који су сталожени и 
цементовани. То су конгломерати, брече, пешчари, глинци, глинени шкриљци, лапорци. 
 

Хемијске седиментне стене 
Су бигар или сига, стене соли, гипс, натријева шалитра, калијева шалитра. 
 

Органогене седиментне стене 
Органогени кречњаци постају таложењем изумрлих животињских организама чије су љуштуре 
биле изграђене од калцијум карбоната. То су коралски, шкољчани, нумулитски и друге врсте 
кречњака. Стене од чистог кречњака су чврсте и глатке, са ретким али чврстим ослонцима. 
Распознају се по изразито белој боји. Ако имају примесе, нарочито гвоздених и алуминијевих 
оксида (препознају се по црвеносмеђој боји), веома су трошни и подложни распадању.Тада су 
веома опасни за верање (Орлово бојиште). Остале органогене стене су силицијске стене, 
фосфати, кремен. 
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Овде спадају и каустобиолити (стене које горе) који се деле на угљеве и битумене. 
 

Метаморфне стене 
Магматске и седиментне стене подлежу различитим променама. На површини, под утицајем 
атмосферилија оне се распадају, мењају структуру, па чак и састав. У дубини Земљине коре 
под утицајем високих температура, притиска и хемијских раствора такође долази до промена. 
Све ове промене се називају метаморфизам, а стене настале овим процесима су метаморфне 
стене. 
Врсте метаморфних стена су филити, микашисти, гнајсеви, кварцити, мермери, серпентинити, 
мигматити и др.  
Шкрилајсте стене су углавном неподесне за пењање јер се лако ломе. Ако су слојеви сложени 
као црепови на крову пењање је тешко јер не постоји добар ослонац за руку или ногу, лакше је 
ако слојеви завршавају у виду степеница. 
 

Пукотине у стенама 
За пењање по стенама од највећег значаја су пукотине које се у њима јављају. 
Сплет најстаријих пукотина у стенама су литоклазе. Оне су управне, врло малог распона који 
износи, понекад, и делове милиметра. Налазе се само у једном слоју и не секу га од једне 
површине слојевитости до друге. Постале су или услед скупљања (стезања) стена – синклазе, 
или услед њиховог ширења – пијезоклазе. То су, у ствари, пукотине постале у процесу 
физичког (температурног и мразног) разоравања.  
Дијастроме су међуслојне пукотине постале за време таложења седиментних стена. 
Брахиклазе су управне, кратке пукотине које секу сваки слој за себе, од једне до друге 
дијастроме, па су стене местимично издвојене у блокове и комаде. Чешће су у површинским 
слојевима. Широке су и до 10 цм. 
Дијаклазе су велике, управне пукотине које пресецају читав низ слојева дуж којих није било 
раседања.  
Параклазе су пукотине највећих размера дуж којих је вршено раседање слојева. То су у ствари 
раседи.  
 

ПЛАНИНЕ У СВЕТУ 
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Северна Америка 
Кордиљери: Најдужи планински венац копна на Земљи се протеже на западној страни Севене 
Америке, од Аљаске преко средње Америке све до крајњег југа Јужне Америке. На Аљаским 
планинама се налази највиши врх Северне Америке Мек Кинли или Денали висок 6194 м. 
Југоисточно, у Канади је Логан висок 5959 м, други по висини врх континента. Стеновите 
планине се протежу у унутрашњости континента, паралелно са океанском обалом у дужини од 
4300 км и имају више од 200 врхова виших од 4000 метара. Највиши врх је Монт Алберт 4401 
м. На подручју Мексика се својом висином истичу вулкани међу којима су најпознатији Оризаба 
5636 м и Попокатепетл 5462 м. Апалачи су у геолошком смислу много старије планине, налазе 
се на истоку континента. Највиши врх је Монт Мичел 2037 м. 

Јужна Америка: На другом по висини континенту на свету (после Азије) по значају и висини 
истичу се Анди. Они се кроз Јужну Америку протежу у дужини од 9000 километара кроз већину 
држава Јужне Америке. Њих чине два, негде и три паралелна венца планина међу којима су 
смештене висоравни које спадају у највиша насељена подручја на свету. У планинарском 
смислу најзначајни врхови се налазе у:  
Перуу - Хуаскаран 6768 м, Алпамајо 5947 м; 
Боливији – Иллиампу 6550 м;  
Еквадору – Чимборазо 6310 м, Котопакси 5897 м;  
Чилеу – Ојос Дел Саладо 6893 м (највиши вулкан на свету); 
Аргентини – Аконкагва 6962 м (највиши врх Јужне Америке), Фитз Роy 3375, Церо Торе 3128 м. 
 

Аустралија и Океанија 
Аустралија - Кошћушко 2228 м 
Нови Зеланд - Мт. Cook 3754 м 
Нова Гвинеја - Карстензова пирамида 4884 м 
Хаваји - Мауна Кеа 4214м 
Јапан - Фуџијама 3776 м 
 

Арктик и Антарктик 
Гренланд-  Гуннбјорнс Фјаелд 3700 
Антарктик - Мт. Винсон 4897 м 
 

Африка 
Са језерске висоравни на истоку екваторијалне Африке издижу се планине вулканског порекла: 
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Танзанија -  Килиманџаро Кибо 5895 м 
Уганда-  Конго Рувензори 5109 м 
Кенија - Монт Кенија 5199 м 
Највиши врх Етиопске висије је Рас Дашан 4620 м у Етиопији. 
Једина млађа набрана планина Африке је Атлас. Највиши врх је Џебел Тубкал 4165 м у 
Мароку. 
 

Азија: Азија је најпространији континент са највишим планинама планете. 
 

Мала Азија: Као наставак два планинска венца млађих набраних планина Европе, кроз Малу 
Азију (Мала Азија у политичком смислу припада Турској) се на северу протеже планински 
венац Понтијских планина са највишим врхом Качкар 3937 м, а дуж Средоземног мора венац 
Тауруса са врхом Ерџијас 3916 м. 
 

Кавказ: На граници Европе, између Црног мора и Каспијског језера протеже се највиша 
планина Русије са највишим врхом Елбрус 5642 м. Планинарски је значајан и Казбек (Русија-

Грузија) 5033 м. 
 

Јерменска висија: Већим делом се прoстире у Турској. Ту се налази и највиши врх Турске 
Арарат (Агри Даг) 5137 
 

Иранске планине и висоравни: Чине га планине Елбурс са врхом Дамавaнд 5671 м, Загрос, 
Иранска висораван и друге планине. 
 

Хиндукуш: После Хималаја и Каракорума ово су треће по висини планине света. Простире се 
јужно од Памира, западно од Хималаја кроз Авганистан и Пакистан. Највиши врх Тирич Мир 
7690 м се налази у Пакистану. 
 

Памир: Северно од Каракорума и Хиндукуша Памирска високопланинска област представља 
средиште према коме се истичу планине различитих старости и грађе. Може се рећи се из тог 
средишта планински венци  разилазе на североисток, југоисток и југозапад. Од Памира се у 
правцу североистока протеже Хиндукуш, према југоистоку се простиру Квен Лун, Каракорум и 
Хималаји, а ка југозападу планински венци све до Пиринеја у Европи и Атласа у Африци. 
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Значајни врхови су: 
Кина Мустаг Ата 7546 м, Конгур 7649 м 
Киргистан Пик Лењина 7134 м 
Таџикистан Исмоли Сомони Пик комунизма 7495 м 
 

Хималаји: планине над планинама, највише на свету, дуге око 2500 км и широке 200 до 400 км 
намерника не остављају равнодушног. Поред познатих чињеница о њиховом постанку 
запамтио сам једну од многобројних легенди локалног становништва: Бог Вишну, док је једном 
приликом шетао по земљи, приметио је девојку како спава на сунчевој припеци. Пошто је овај 
бог чинио само добро људима, дохвати омању планину и држећи је на врху прста заклањаше 
њоме лепу спавачицу. Да би и у будуће лепе девојке могле спавати у хладовини, подиже брда 
тако висока да су давала велику сенку и заштиту од врелих сунчевих зрака. Тако постаде 
Хималаја. 
Хималајски венац је у Централној Азији у облику дугачког ланца који се пружа од истока, од 
завоја реке Брамапутре па све до западних граница Кашмира. Тај импозантни венац дели 
тајанствени Тибет од Индо-Гангешке низије. На дужини од 2500 км и на ширини од 200-400 км 
протеже се преко Кашмира, Непала, Сикима, Бутана и Асама. Хималајски венац је обухваћен 
великим рекама као што је на западу Инд, а на истоку Брамапутра. 
На истоку, од оштрог завоја Брамапутре протежу се Источне Хималаје на подручју Индијске 
државе Асам. највиши врхови су Намче Барва 7782 м и Кангто, 7090 м. На подручју Бутана 
имамо Бутанске Хималаје са највишим врхом Гангкар 7570 м и Кула Кангри, 7554  м. Сиким 
Хималаје су се сместиле између Бутана и Непала. Ту је Канчендзонга 8586 м као трећи врх по 
висини на свету. Непалске Хималаје су највише. Ту се сместио највиши врх света Mонт 
Еверест, 8848 м, са још неколико врхова виших од 8000 метара. Између Непала и Пенџаба 
налазе се Гарвал Хималаји. Највиши врхови су: Нанда Деви, 7816 м и Камет 7756 м. 
кашмирске Хималаје протежу се северозападно од Пенџаба. Доминирају врхови Нанга Парбат 
8125 м и Нун 7135 м. 
 

Каракорум: Каракорум се често сматра за самосталну планинску групу која лежи северно од 
река Инд и Шиока, источно од Хиндукуша и јужно од Памира. Назив потиче од планинског 
прелаза Каракорум. Турског је порекла и значи: кара – црни и корум – гранит. На Каракоруму 
се налази четири врха преко осам хиљада метара (К-2 – 8611, Гашербрум 1 – 8.068, Броад пик 
– 8.047 и Гашербрум 2 – 8.035 м), а чак 174 преко 7.000 метара. 
 

Квен Лун: Планински венац дуг око 1600 км простире се источно од Памира и северно од 
Тибета. Налази се у Кини. Највиши врх је Кунлун Годес Лиусхи Схан или Квенлунска богиња 
7167 м висока. До недавно се мислило да је највиши врх Улугх Мустаг, новија мерења указују 
да је висок 6925 
 

Тјан Шан: Тјаншан (небеске планине, божанске планине) се простире од истока према западу 
готово 2.800 км преко Казахстана, Киргистана и Кине до Узбекистана, а широк је од 500 до 300 
км. Највиши врх је Пик победе Џенгис Чокусу 7439 м на граници Киргистана и Кине. 
 

Алтај: Планина централне Азије између Русије, Казахстана, Монголије и Кине. Највиши врх је 
Белуха 4506 м на граници Русије и Казахстана. 
 

Европа 
Скандинавске планине: Простиру се у Норвешкој и Шведској, дуге су око 1700 а широке 320 км. 
По постанку су веома старе (каледонска орогенеза). Нису високе, али се стрмо спуштају према 
западу где се налази Норвешко море. Највиши врх се налази у Норвешкој - Галдхøпигген 2469 
 

Планине Пиринејског полуострва: На полуострву се простиру планински венци Пиринеја, 
Кантрабријских планина, Сијера Мадре и Кастиљских планина. Највиши врх се налази на 
Пиринејима у Шпанији - Пико де Ането 3404 м 
 

Апенини: Венац Апенинских планина се протеже средином истоименог полуострва (Италија) у 
дужини од 1450 км. Највиши врх је Kорно Гранде 2974 м, често се планинари пењу и на вулкан 
Везув 1270 м, а на Сицилији се налази вулкан Етна 3550 м. 
 

Алпи: Простиру  се од  Словеније и  Аустрије на  истоку, преко Италије, Швајцарске, Немачке и 
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Лихтенштајна до Француске на 
западу у дужини од 1200 км. Од 
Средоземног мора нижу се 
следеће значајније планинске 
групе: Приморске и Котијске 
Алпе, Грајске и Савојске Алпе 
(група Мон Блан, 4810 м), 
Пенинске Алпе (Матерхорн 
(Монте Kервино) 4478 м, Монте 
Роса (Дуфоурспитзе) 4634), 
Бернске Алпе (Јунгфрау, 4158 
м), у централном делу Ретијске 
и Етзтал- ске Алпе, Бергамске и 
Енгадинске Алпе (Бернина 4050 
м), Доломити (Мармолада 3343 
м). Према североистоку нижу се 
Баварске Алпе (Зугспитзе 2962 
м), Карвендел (Биркор 2756), 
Салзбуршке Алпе Ватзман 2713 
м), Дацхстеин, 2995 м, Високе 
Туре (Гросглокнер, 3797 м). У 
Словенији се протеже огранак 
Алпи: Јулијске Алпе (Триглав 
2863 м), Караванке и Савињске 
Алпе (Гринтовец 2558 м). 
 

Карпати: Карпати уоквирују 
Панонску низију на северу и 
истоку. Протежу се у дужини од 
1500 км кроз Чешку, Словачку, 
Пољску, Украјину и Румунију до 
источне Србије. Највиши 
врхови су:  
Словачка Герлаховски штит 
2655 м 
Румунија Молдовеану 2543 м 
Румунија Негој 2535 м 
 

Динариди, Шарске и Пиндске планине: Венац ових младих планина (алпска орогенеза) 
простире се између јадранске обале и реке Саве од Соче у Словенији до Скадарске и 
Метохијске котлине. Даље се према југу настављају Шарске и Пиндске планине. Неки 
значајнији врхови су: 
БиХ Маглић 2386 м 
Црна Гора Дурмитор Боботов кук 2522 м 
Хрватска Велебит Вагански врх 1758 м 
Проклетије Маја Језерце 2694 м 
Проклетије Ђеравица 2656 м 
Шара Титов врх, Велики Турчин 2748 м 
Кораб, Голем Кораб 2764 м 
Олимп, Митикас 2917 м 
 

Родопи: Најстарије планине Балканског полуострва се простиру у Бугарској, Македонији и 
Србији. За наше планине овог система је боље користити назив српско-македонска маса. 
Састављене су од старих стена, махом метаморфних шкриљаца који су понегде пробијени 
магматским стенама. Највише су планине које се налазе у Бугарској, највиши врхови су: 
Рила, Мусала 2925 м 
Пирин Вихрен 2914 м 
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ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ И ПОДЕЛА ПЛАНИНСКОГ РЕЉЕФА СРБИЈЕ 
 

Највећи део површине Србије чине остаци некадашње океанске коре, а мањи делови на истоку  
представљају остатке континенталне коре односно Евроазијске плоче. Србија се налази у Зони 
сударања Евроазијске и Афричке плоче. Српско-македонска маса је зона најстаријих планина 
у Србији. Настала је услед међудејства поменутих плоча издизањем дна океана Тетиса у 
палеозоику. Западно од ове масе налазио се остатак океана Тетиса којег називамо Вардарски 
океан. Даљим сударањем и издизањем од дна овог океана настале су Динарске планине и 
планине Вардарске зоне. Потискивањем Евроазијске плоче од стране Српско-македонске масе 
набране су Карпатско-балканске планине. Тако је пре око 65 милиона година рељеф Србије 
добио данашње контуре. Са даљим издизањем планинских система на северу Србије дошло је 
до спуштања Панонског басена којег је пре око 30 милиона година испунила вода Панонског 
мора. Тектонске покрете пратио је интензивни вулканизам у Косовско-рудничкој области 
(Звечан, Рогозна, Островица), области Црне реке (Тилва Њагра) и јужноморавској области 
(Грот и Облик). Савремена сеизмичка активност је показатељ да се процес међудејства 
тектонских плоча није окончао.  
Према начину постанка, правцу простирања, геолошком саставу, облику и висини, планинско-
котлинска Србија може се поделити на неколико геотектонских области. То су Српско-
македонска маса, Карпатско-балканске планине, Динарске планине, Вардарска зона и 
Косовска и Метохијска котлина. 
 

Српско-македонска маса (средишња зона громадних планина и котлина) обухвата планинске 
просторе од Вршачких планина на северу до државне границе са Македонијом на југу. 
Простире се са обе стране долине Јужне и Велике Мораве. Дуго је називана Родопска маса, 
међу планинарима овај се назив одомаћио, али је новијим истраживањима доказано да то није 
само наставак Родопа. Изграђена је углавном од кристаластих шкриљаца. Представља 
најстарији део копна у Србији. Вертикалним покретима раседања овај планински систем је 
рашчлањен на громадне (раседне) планине и котлине које немају одређени правац 
простирања. Источно од Јужне и Велике Мораве налазе се планине: Рујан, Козјак, Широка 
планина, Зладовачка планина, Коћура, Дукат, Чудинска планина, Бесна кобила, Валози, 
Глошка планина, Рудина, Милевска планина, Руј, Чемерник, Грамада, Острозуб, Крушевица, 
Селичевица, Бабичка гора. 
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Западно се простиру: Островица,  Кукавица, Гољак, Радан, Пасјача, Видојевица, Јастребац, 
Мојсињске планине, Јухор и Црни врх. На ободу Врањске котлине издижу се две старе 
вулканске купе - Грот и Облик. 
 

Карпатско-балканске планине заузимају источни део Србије. Пружају се од Дунава на северу 
до државне границе са Бугарском на југоистоку (до планине Руј). На западу се граниче са 
Српско-македонском масом, а на истоку са Влашко-понтијском низијом. Изграђене су од 
шкриљаца, црвених пешчара, кречњака и магматских стена. Услед бочних притисака из правца 
запада дошло је до набирања хоризонталних седимената и стварања веначних планина. 
Рељеф источне Србије је разноврстан, у њему су заступљени крашки облици рељефа, 
палеовулканске творевине, речне долине га чине проходнијим од Динарског предела, а по 
броју котлина подсећа на предео Српско-македонске масе. Карпатско-балканске планине су 
распоређене у три паралелна низа који имају генерални правац пружања север-југ, југоисток.  
Западни планински низ простире се од Ђердапа до планине Руј. Планине су састављене 
углавном од кречњака. Низу припадају Хомољске планине, Бељаница, Кучај, Ртањ, Озрен, 
Девица и Сува планина.  
Средњи низ: Северни Кучај, Стол, Велики крш, Црни врх, Тупижницу, Тресибабу, Сврљишке 
планине и Белаву. Источни низ: Мироч, Велики гребен, Дели Јован и Стару планину. 
 

Вардарска зона (Унутрашњи Динариди) је најсложенија геотектонска област Србије. У 
литератури се назива и Унутрашњи Динариди, а према новијим схватањима представља 
засебну геотектонску област. Настала је набирањем слојева, стварањем веначних планина 
услед вишеструког отварања и затварања океанског дна. Простире се између Српско-
македонске масе на истоку и Динарида на југозападу и западу. Геолошки састав чине углавном 
магматске стене, флиш и кречњак. Према геолошком саставу и правцу простирања Вардарска 
зона се дели на више планинских група (блокова) различитог геолошког састава, историје и 
порекла: Копаоничка, Шумадијска, Ваљевско-подрињска и Сремска. 
Копаоничке планине се налазе између Српско-македонске масе на истоку, долине Ибра на 
западу и Западне Мораве на северу. Овој групи припада Копаоник, Гоч, Столови, Студена 
планина, Равна планина, Жарачка планина, Жељин.  
Шумадијској групи припадају Рудник, Гледићке планине, Венчац, Букуља, Космај, Авала. На 
вулканизам који је био присутан приликом стварања ових планина указују Островица и 
Котленик. Мермер (Венчац) је настајао метаморфозом на контакту кречњака и магме. 
Ваљевско-подрињске планине имају заравњене врхове и благе стране. Геолошки састав чине 
палеозојски шкриљци и еруптивне стене за које су везане појаве различитих руда и минерала. 
Мезозојски кречњаци се јављају само у мањим партијама. Деле се на Рудне и Флишне 
планине. Рудне планине су: Гучево, Борања, Јагодња, Бобија, Соколске планине, Медведник, 
Јабланик, Повлен, Маљен, Сувобор. Флишне планине су Влашић и Цер. 
Вардарској зони припада и Сремски блок који је на површини откривен само на Фрушкој гори. 
 

Динарске планине (Динариди) обухватају просторе западне и југозападне Србије. На западу се 
простиру до државне границе. кроз Црну Гору и БиХ. Источну границу чине планине Вардарске 
зоне. Геолошку грађу чине претежно кристаласти шкриљци и кречњаци. Динарске планине се у 
Србији деле на три групе: Старовлашке планине, Проклетијску групу и Шарску групу. 
Старовлашке планине се простиру од Дрине на западу до Ибра и Косовске котлине на истоку и 
од Ђетиње и Западне Мораве на северу до Црногорских брда и површи на југу. У рељефу се 
истичу заталасане површи и висоравни са којих се дижу планине. Овде спадају и Пештерска 
висораван и Новопазарски басен. Важније планине су Звијезда, Тара, Златибор, Чемерник. 
Пештерску висораван и Сјеничку котлину окружују Златар, Гиљева, Голија и Јавор. Рогозна је 
позната по вулканским елементима рељефа као што је угашена вулканска купа Јелач-град. 
Проклетијској групи припадају Јуник, Богићевица, Хајла, Жљеб, Мокра гора. Ове планине су 
део најкршевитије и најнеприступачније планинске групе у Европи. 
Шарској групи припадају Шар-планина, Паштрик и Коритник. Ова група се делом налази на 
територији Косова. Према старијим схватањима ова група припада посебној геотектонској 
јединици која се назива Хелениди. 

Исо Планић 
Суботица 
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БИТИ ВОДИЧ 

 КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ВОЂА 
 

Чак и једноставни успон је сложен подухват. 
Као што је сваком планинарском тиму потребна мапа и компас, свакој планинарској акцији је 
потребан добар вођа – али стил и начин вођења тима варира зависно од тога о каквој се 
акцији ради. Сасвим је другачије водити искусне другове планинаре на сунчани викенд са 
успоном на врх планине, него организовати технички компликован успон са планинарима који 
се међусобно не познају и први пут иду на тај врх. 
Код планинара који добро познају један другог, вођа ће бити одређен спонтано, вероватно без 
посебног договора. Акцији коју чине планинари који се добро не познају биће потребна 
формалнија организација. Ипак, у оба случаја вођа има исти задатак, а то је да држи екипу 
компактном и да успон буде сигуран и заврши се успешно на задовољство свих учесника. 
Вођа је неко ко има посебну одговорност за организовање успона и доношење одлука у ходу. 
Зависно од састава тима, организација ће бити у распону од строго формалне до практично 
невидљиве. Међутим, у сваком случају се морају обављати одређене функције. Избор вође 
може потећи од спонзора или спонтано од самих учесника, али чињеница је да неко мора бити 
вођа.  
Мале, неформалне екипе често не бирају посебног вођу. Свако се осећа одговорним за 
организацију, поделу задатака и учвршћивање компактности тима. Сваки члан зна шта они 
други раде, тако да координација не представља проблем. Организатор успона, или 
најискуснији планинар у тиму може бити тактички признат за вођу групе, али он не треба да се 
понаша превише ауторитативно. 
Са друге стране, велике групе не бирају вођу међу собом и обично су успешније ако им се 
постави вођа. Чланови такве експедиције не могу сви знати шта други раде, тако да неко мора 
бити главни организатор, макар само зато да се не превиди неки битан детаљ. Великим 
групама такође може бити важно да се изгради тимски дух, зато што се чланови екипе 
највероватније неће сви познавати. 
Типови вођа већине планинарских експедиција могу се сврстати у следеће групе: 
Колега планинар: У овом случају ради се о групи познаника који одлуче да иду на 
планинарење. Обично не постоји одређени вођа, него чланови групе неформално распоређују 
главне функције. Рецимо један планинар је задужен за набавку опреме, други за транспорт и 
храну, и тако даље. Већина одлука се доноси једногласно. Али чак и у овом најнеформалнијем 
типу организовања, један члан ће се обично наметнути као „први међу једнакима― и 
подразумеваће се да је он вођа. То ће бити особа која показује иницијативу, добро расуђује, 
стара се о целој групи и уопште улива највише поверења. 
Организатор: Особа која организује успон – најчешће онај који је и имао првобитну идеју за 
експедицију и затим ангажовао и остале. Организатор је обично де фаkто вођа иако није 
формално постављен на ту позицију. 
Најискуснији учесник: Група додељује улогу вође и ослања се на процене планинара који је 
апсолутно најискуснији у групи. 
Представник клуба: Вођу формално одређују спозори у случају када је акција део неког 
организованог програма. Често вође морају проћи кроз процес акредитације да би се проверио 
одређени ниво искуства и компетентности. Може се направити и хијерархија међу самим 
вођама, тако да постоји један главни вођа, а остали су његови асистенти – инструктори. 
Професионалини вођа: Планинари плаћају услуге водича који има компетенције да тo буде. 
Професионални водичи су често истакнути планинари и у потпуности су задужени и одговорни 
за групу. Они доносе одлуке за све планинаре и преузимају одговорност за њихову сигурност. 

 

Уколико не цениш људе, 
ни они неће ценити тебе: 

Али ако имају доброг вођу, који мало прича, 
онда када је његов посао готов, а циљ испуњен 

људи ће рећи: ―Сами смо то урадили.― 
Лао-це 
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Улога и задатак вође је да помогне да експедиција оствари свој циљ на сигуран начин и на 
опште задовољство, уз минимум нарушавања планинске средине. Вођа мора бити искусан, 
поседовати техничке вештине потребне за успон, али није обавезно да буде и најискуснији у 
групи, или буде најбољи планинар. Вођа треба да буде физички спреман да издржи све 
напоре, али не мора бити најиздржљивији. Али вођа мора имати способност исправног 
расуђивања, здрав разум, као и искрену посвећеност и бригу за целу екипу. Током акције, вође 
ће бити у ситуацији да преузимају многе улоге које могу бити следеће; 
Чувар безбедности: Главна брига сваке екипе је сигурност, а она почиње још у фази 
планирања. Вођа треба да утврди да сваки члан има одговарајућу опрему, искуство и физичку 
спремност и да је одабрана рута прихватљива за групу као и да је у безбедном стању. Током 
успона, када планинари постану уморни, нестрпљиви, или превише узбуђени, они постају 
неопрезни. Исто се може догодити и ако су неискусни. Вођа је обучен да препозна овакве 
реакције као упозорење и да постане буднији, да прати и обазриво подсећа на опрез, али и да 
буде досадан ако је потребно. Међутим, када треба донети одлуке као што је, враћање групе 
због временских услова, онда вођа мора отворити непријатну дискусију пре него што ситуација 
постане критична. 
Планер: На многе детаље треба обратити пажњу ако се зна да група људи треба да буде у 
право време на правом месту и са правом опремом да би њихов поход био успешан. Вођа не 
мора лично да се бави свим детаљима планирања, али сноси одговoрност за проверу и 
констатовање да су све припреме обављене. 
Експерт: Давати савете онда када вас питају или када је то потребно, важна је улога вође. 
Обука, искуство, и добра процена, предуслови су за обављање овог посла. Неко не мора бити 
најбољи алпиниста у групи да би био ефикасан вођа, али сигурно мора имати довољно 
искуства да би имао развијен „њух за планину―. Потребна су му разна знања и вештине осим 
познавања технике пењања. Вођа мора нешто знати о опреми, сналажењу у простору, првој 
помоћи, техникама спасавања, временским приликама... 
Учитељ: Када се група састоји од мање искусних планинара, учење постаје део улоге вође те 
групе. Обично то не подразумева ништа више од повремених давања савета и демонстрирања 
радњи. Међутим, ако неким члановима недостаје познавање техника неопходних за сигуран 
успон, било би паметно зауставити се с времена на време и спровести кратку обуку на лицу 
места. Многи искусни планинари сматрају да је преношење њиховог с муком стеченог знања 
нешто на чему сви треба да буду захвални – али ово подучавање треба извести веома 
обазриво. Почетницима може бити непријатно зато што нису довољно обучени, или их може 
уплашити присуство физичке опасности. Није време ни место да их малтретирате. Уместо да 
са висине неком кажете да не ради добро, покушајте овако ―Дај само да ти покажем како ја то 
радим.― Изузетак од овог правила је ако полазник ради нешто опасно; тада морате имати 
директнији приступ. 
Тренер: Ова улога се мало разликује од улоге учитеља. Тренер помаже људима да превазиђу 
тешкоће тако што им улива храброст  и проширује знање. Често је права препрека недостатак 
самопоуздања. Помагати колеги који има тешкоће, помаже тој особи, а истовремено омогућава 
да цела група иде напред. Бити ефикасан тренер, помагати људима да дају свој максимум и 
уживати у њиховом задовољству, једна је од најлепших страна у раду вође. 
Иницијатор: Током успона група мора донети низ одлука: Где ћемо поставити камп или бивак? 
Којом стазом ћемо ићи? Када треба да се будимо? Када да користимо ужад? Често није тешко 
донети одлуке, али оне морају бити донете благовремено. Функција вође није обавезно да  
намеће одговоре, него да изнесе права питања у право време. 
Арбитар. Када почне дискусија, јавиће се и различита мишљења. Добро би било уважити сва 
мишљења и сагледати све тачке гледишта, али то би могло довести до неодлучности („Који 
курс да изаберемо?―) или свађе („Ти грешиш!―). Свако ко је у позицији вође, било да је 
формално одређен или не, има одређену моћ коју може искористити као предност у таквим 
случајевима. Ако група нагиње одлуци која је технички погрешна, или опасна, ако се 
атмосфера подгрева, или се дискусија расплињује, тежина мишљења које изнесе вођа 
најчешће ће средити ситуацију и покренути групу. 
Чувар околине:  планинари морају све учинити да не наруше природну планинску средину тако 
да и будуће генерације могу искусити  исто задовољство.  Вођа мора  давати пример  тако што 
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ће увек примењивати технику минималног нарушавања природне средине. Ако други не следе 
његов пример, треба их опоменути, најпре благо, а затим одлучно. 
Оријентација ка циљу: Овај стил уско је повезан са процесом и структуром – шта радити, ко ће 
шта да ради, и како. Вође које су оријентисане ка циљу сконцентрисане су на доношење 
одлука и давање упутстава. 
Оријентација ка односима у групи: Овај стил подразумева да се посвећује пажња и даје 
подршка да група људи постане компактан, кооперативан тим. Вође које раде на односима у 
групи показују личну заинтересованост за људе и њихове ставове, консултују се са њима 
приликом доношења одлука и изграђују кохезију и морал у групи. 
Већина људи нагиње више једном или другом слилу, али то није ствар избора или/или. 
Ниједан стил не треба занемарити, а ефикасан вођа балансира између њих. Баланс ће 
зависити од врсте групе и потреба у датом тренутку. 
Сваки вођа мора развити лични стил кроз процес изучавање вештине планинарења и 
изналажење ефикасних начина на које треба да гради односе са колегама планинарима да би 
постали задовољан и успешан тим. 
Иначе, вођа као личност треба да буде оно што јесте. Неки људи су комуникативни и духовити; 
неки су помало резервисани. И једни и други могу бити успешне вође. Боље је бити свој, него 
копирати неки замишљен идеализован тип. 
Сви се надамо да се то никада неће догодити, али понекад ствари крену наопако. Услови на 
успону могу постати опасни, или се неко може повредити. У том моменту се фокус пребацује 
са рекреације на безбедност и опстанак. Улога вође се такође мења. Ако сте били одређени 
као вођа, ово је прилика за вас да пређете на одлучнији стил. У малој, неформалној групи, 
вођа ће се сам наметнути. Јавља се јасна потреба за координирањем и људи ће тражити  
најискуснију особу или неког ко, из било ког разлога, улива највише поверења. 
Када до незгоде дође, нема више времена за ширу дебату. Потребна је хитна, ефикасна акција 
и њом треба да руководи неко ко је обучен и искусан. Без обзира на то, вођа треба што мање 
сам да ради, али да даје упутства, има преглед ситуације и да мисли унапред. 
Група треба да се придржава три правила спасавања  у кризном случају:  
• Безбедност спасилаца је на првом месту – испред безбедности жртве. 
• Реаговати се мора хитно, али прорачунато и мирно. 
• Користе се процедуре које су научене и увежбане; није време за експериментисање. 
Лако се може закључити да су сви несрећни случајеви питања живота и смрти чији исход 
зависи само од спасиоцa. Пре свега, већина несрећа има за последицу посекотине и модрице, 
уганућа, понекад поломљене кости, али само врло ретко се дешава нешто горе од тога. 
Друго, исход често зависи од фактора који нису у домену спасилаца. Све што се реално може 
очекивати је да ће се вођа планинара ослонити на своју обуку и искуство да би сковао 
одговарајући план и онда га спровести сигурно и ефикасно колико то околности дозвољавају. 
Најбољи начин да се спрече незгоде је предвидети их. Вођа мора увек да мисли унапред и да 
поставља питање „Шта ако?― Кад је у кампу, он мисли на успон; приликом пењања мисли на 
спуштање; у случају успеха, на повлачење. Он будно прати прве знаке умора код својих 
колега, меморише свако место за бивак, мери проток времена и бележи све атмосферске 
промене. Када је на путу, вођа у мислима прелази сваки мост пре него што на њега стане; 
пренебегава незгоде. Тако што је један корак испред, сваки вођа жели да избегне проблеме, 
или да се суочи са њима док још нису прерасли у кризну ситуацију. 
Несреће су неочекиване, али се можете припремити за њих тако што ћете похађати курсеве, 
читати стручну литературу и у глави претресати сценарио по коме се догађају. Обука за 
пружање прве помоћи је обавезна. 
Не постоји једноставна формула да неко постане вођа, али ево неких упутстава: 
• Вођа не сме бити себичан; одлуке се доносе за добробит групе, а не вође 
• Од тога колико вођа искрено брине за сваког члана групе зависиће колико ће чланови 
бринути једни за друге и колико ће група бити јака као тим. 
• Вођа се не сме претварати, нити правити важан; он мора бити искрен у погледу својих 
способности, односно ограничења. Треба да призна ако нешто не зна – и да дозволи групи да 
му помогне да нешто закључи. 
• Смисао за хумор може да помогне. 
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ВЕЛЕБИТ – СТЕНА, ЛИВАДЕ И МОРЕ 
 

Две године смо покушавали да сложимо све коцкице да одемо на Велебит како бисмо уживали 
у његовим пејзажима и мору подно његових врхова - и коначно успели. Жељка је била та која 
је највише гризла да се тамо оде. Идеја о планинарењу и купању у мору после сваког успона 
јој је била толико фантастична да је доласком сваког пролећа причала само о одласку на 
Велебит и како то морамо да остваримо ове године. И ето, упорност јој се исплатила. 
Фиксирали смо датум и почели са припремама. На мени је било да се побринем око пешачких 
стаза и нађем неке лепе и занимљиве туре по јужном Велебиту. Све што ми је требало сам 
нашао на planinarenje.hr где су све стазе лепо описане и постоје трекови. Одлука је пала. 
Идемо на Бојин кук 1110 мнв, Свето брдо 1752 мнв (други врх по висини на Велебиту) и на Пут 
Малог принца са успоном на Били кук 1171 мнв. Овај Пут Малог принца је будио посебну 
знатижељу пре свега због описа који сам прочитао на интернету. Цитирам: „Од ове точке 
најприје се стиже у Дворе, затим Коноба и Ниска врата, па лијево кроз Дворска врата, а након 
њих до Зденкове јаме, у коју се обавезно треба спустити. Након Зденкове јаме слиједи силазак 
у Шушњевац, па Слипи кланац, Тисни кланац, Подкук, силазак у Папратњак, након којег се 
кривудаво пење кроз Криви кланац након којег се силази на Тонкина врата и убрзо на Станкина 
врата. Ту почиње успон на Кичму. Након Кичме пролази се кроз Небеска врата, након њих се 
хода шумом, мијења се смјер и испод врха Били Кук, враћа се на почетну точку обиласка стазе 
Малог принца…‖. Биће ово лепа четири дана. 
Уморни од касног доласка у Вруље где су нас угостили Марко и Тања, допустили смо себи да 
мало дуже спавамо. Размишљамо тура је кратка, по треку који имам, свега 9км, па нема 
разлога за журбу. Док смо се ми спремали и разбуђивали Жељка је стигла и да се окупа у мору 
пре поласка. Возимо до Старог града и одатле уским, асфалтираним путем ка месту где 
почиње успон на Бојин кук. На крају асфалта леп паркинг на којем затичемо неколико возила. 
До почетка трека треба да идемо још око 1км макадамским путем, а тај 1км прихватамо као 
гратис на оних 9 колико је трек дугачак. Након макадама каменита стаза иде кроз траву и 
повремено нас од сунца заклања по које дрво. Изнад 900 мнв заклона од сунца више нема. 
Само стене, глатке, 
чврсте и предивне за 
пењање. На деловима 
који су мало 
експониранији 
постављене су сајле ради 
сигурности планинара. 
Ногу пред ногу, са стена 
на стену и ето нас на врху 
Бојин кук, висок скромних 
1110 мнв, али може да се 
похвали предивним 
успоном и фантастичним 
погледом на море који 
постаје све лепши са 
сваким метром успона. 
Налазимо мало парче 
хладовине надомак врха и 
ту остајемо да уживамо и 
одморимо се још мало од 
путовања. По неко од нас 
је дремнуо, али горе је 
такав мир и тишина да 
просто желите да се 
препустите сну на једном 
таквом месту.   
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Силазак на другу страну, ка предивној висоравни која се пружа између гребена на којем се 
налази и Бојин кук, и који ову висораван одваја од мора, и са друге стране гребена Велебита 
на којем се налазе његови највиши врхови. Овај део стазе није ништа мање атрактиван него 
стаза којом смо пењали врх. Наилазимо и на цркву Пресвете Богородице где постоји бунар са 
металном кофом који смо једва дочекали да се мало освежимо и угрејалу воду заменимо са 
свежом и хладном. Милан је био бунарџија, а ми смо стрпљиво чекали у реду за ледену воду 
из кофе. Одавде настављамо летњим путем. У једном тренутку планинарска стазе се одваја са 
овог макадама, а ми, што због слабо видљивог уласка у стазу, што због лоше процене, 
настављамо макадамом у нади да ће нас он брже довести до аута. Ипак, стигавши на превој 
са којег се види куда све макадам кривуда одлучујемо да се вратимо на планинарску стазу. 
Биће да је ипак нису џабе баш туда провукли. И ето, након свега стижемо до аута, а 
планираних 9км, претворило се у 15км, значи чак 6км гратис за први дан. 
По доласку у Вруље, Марко нас је обрадовао са рибом на роштиљу, а јесте да кажу да вино 
иде лепо у рибу, али ми смо се задовољили хладним Жујом. И онда, да крај дана учинимо још 
бољим, одлазак на ноћно купање. Заслужили смо! 

Други дан је био резервисан 
за најдужу туру. У плану је 
било Свето брдо, други врх 
по висини на Велебиту и ако 
стигнемо гребенском стазом 
да попнемо и Вагански врх, 
највиши врх Велебита. 
Наравно, опет смо се 
успавали и кренули сат 
времена касније него што 
смо планирали, а уз то нас је 
успорила и вожња по 
макадаму од Ровањске до 
почетне тачке успона која је 
трајала скоро сат времена. 
Ауто остављамо на месту са 
предивним погледом на 
море, где постоји и сто и 
клупе за оне који само желе 
да уживају у погледу. Пола 
12 је, сунце пржи, али на 
нашу срећу дува јак ветар 
који нам је једини вид 
хлађења данас јер се на 
хладовину шуме нисмо 

могли ослонити. Већ тада смо видели да од Ваганског врха неће бити ништа, али Свето брдо 
је ту, близу, а кружна тура дугачка око 18км. Хм, подне је, а ми наилазимо на путоказ који каже 
5х до Светог брда.Ако је ово тачно биће ово један дуг дан на планини. Стаза води до Светог 
Ивана, места где је некада постојала камена црквица, а данас пар крстова који означавају да 
се налазите на светилишту. Ту смо већ изгубили око 150 метара висине, а сада креће успон на 
превој. Сво време узбрдо. У почетку нешто мање стрмо, па све више и више. А под ногама 
камен, обрастао травом, који прети да вам искрене чланак уколико не пазите где стајете и како 
стајете. Изласком на превој, отвара нам се поглед на страну Светог брда са које ћемо га 
пењати. Милан рече како га подсећа на Љуботен. Види се да ће завршни успон бити изразито 
стрм, али обећава фантастичан поглед. Не добијајући пуно на висини, али ни не губећи 
стижемо до планинарског склоништа Душице, смештеног у хладу букове шуме. Склониште је у 
сасвим пристојном стању и за пример како треба да изгледа једно место на коме планинари 
могу да нађу уточиште, а да о његовом стању брине сваки планинар који проведе време у 
њему. Кратак успон и излазак из шуме на део стазе испресецан вртачама, па стаза стално 
вијуга. Од овог тренутка остало нам је још око 2км до врха, а треба савладати  око 550  метара  
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успона. Кратак пролазак кроз још један део стазе под шумом, хватање даха у хладовини и 
настављамо даље. Одавде се излази на гребен и у наредних 800 метара добија последњих 
250 метара висине. Тежину успона смањује предиван поглед на све стране, и ка мору и ка 
Лици. Уз повремено застајкивање, тешимо се не због умора, него због уживања у погледу, 
излазимо на врх. Од оних 5х колико је писало на путоказу потрошили смо 3,5 сата. Ипак и овде 
потребно време мере истим неким сатовима као и код нас у Србији. Већ је пола 4 поподне те 
уживање на врху скраћујемо на свега 45 минута и крећемо доле. И овај пут је стаза кружна, а 
силазак је у правцу планинарског склоништа Влашки град које се тренуто реновира и није у 
функцији. Успут смо наишли и на заостали снег те је пало и јунско грудвање. Додуше нико није 
погођен грудвом, али добре воље да се тако нешто деси је било. Код Светог Ивана стаза се 
спаја са стазом којом смо ишли ка врху. Пре тога смо наишли на извор који нас је освежио 
после вишечасовног боравка на велебитских 30+ степени. Ноге су све теже и теже, а ми 
полако бројимо кораке до краја. Овај пут није било гратис километара и све се завршило са 
планираних 18км. Кратка пауза код аута, уживање у погледу и крећемо доле, на обалу, на 
плажу. Овај пут нећемо чекати да стигнемо у Вруље да би се купали, него плажу тражимо у 
Ровањској. Стижемо на време да се окупамо и да након тога уживамо у заласку сунца уз црно 
Карловачко. Предивно! 
Трећи дан, уједно и последњи планинарски за овај продужени викенд, смо посветили нечему 
што нам је својим именом будило велику знатижељу – Путу Малог принца. Коначно смо устали 
на време, а и успон почиње поред магистрале, па смо већ у 9х били на путу ка Путу Малог 
принца. Кренули смо ка планинарском склоништу Црнопац или како га још зову склониште 
Татекове дружине. Креће оштро. На првом километру пењемо 250 метара висински, углавном 
по каменитој стази провлачећи се поред ниског дрвећа, које ипак пружа какву-такву хладовину. 
Након тога улазимо у букову шуму, амбијент подсећа на нашу Фрушку гору, а успон постаје 
блажи, али не и превише благ. Након још једног километра хода следи стрми успон на превој и 
затим спуст ка склоништу. Пре самог склоништа чекају нас стене, а ми већ срећни и не 
слутимо да је то само увод у све што нас чека. Долазимо до склоништа и остајемо без речи. 
Кућица, колибица, не знам како да је назовем, смештена и ушушкана међу каменим 
громадама, на ивици шуме, која јој пружа хладовину, а са друге стране се пружа поглед на 
стеновити део околине. Испред склоништа предивна тераса, ка шуми, од камена, направљен 
камин за роштиљ или само за ложење ватре током хладних ноћи. У шуми довољно места и за 
шаторе којих је и овај пут било, и то 5-6 онако одокативно. На једном дрвету окачена застава 
од пустоловно еколоше удруге Актив Натура. Сигурно су већ на Путу Малог принца. 
Склониште може да прими 6 планинара комотно, а ако се мало скупе може сигурно и 10 њих 
да стане. Краћи одмор и крећемо и ми пут Пута. Убрзо наилазимо на таблу са путоказом да 
треба да скренемо десно. Пут Малог принца је почео! Сам почетак обећава и штапови више 
нису потребни, чак и сметају јер се морају користити руке. Пролазимо Дворе и долазимо до 
Конобе. Сагињемо се и кроз врата у стени улазимо у њу, предивну камену просторију на чијем 
центру се уздиже дрво, рекао бих буква, која се у дну стабла увила сама око себе, а Коноба је 
отворена само са горње стране, тачно ту где се буква пробија до свог места под сунцем, и са 
по којим мањим отвором са стране. Разлика у температури се осети и пријатно је свеже у њој. 
Излазимо и настављамо даље. Пролазимо кроз Дворска врата, па одлазак до Ниских врата. 
Наилазимо на маркацију која нас упућује на видиковац. Пењемо се и уживамо у погледу на 
камене пределе са којих се уздиже по које, углавном четинарско, стабло које успева да се 
избори за себе у овом кршу. Наилазимо и на прве сајле које су постављене на стази. Путоказ 
нас упућује ка Зденковој јами за коју је у опису стазе писало да се обавезно треба спустити. Па 
ајде да видимо шта нас тамо чека. Уски кланац, тек толико широк да може да се прође, нас 
води ка јами и прво се указује сигурносна сајла, а како прилазимо расположење расте и осмех 
се шири. Указују нам се алуминијумске мердевине које су постављене у том кланцу како би 
могло да се сиђе у јаму, следи метар-два стене, па још једне мердевине. Све време су ту 
сајле, а где треба и постављена арматура у стену да би овај спуст у јаму био довољно 
безбедан. Адреналин је већ урадио своје и расположење је предивно. У јами опет пријатна 
температура која прија по овако врелом дану. Са једне стране цурка и капа вода са стене, са 
друге се стене уздижу високо изнад вас. Неколико фотографија, допуна воде и идемо даље. 
Поново на мердевине, али овај  пут уз  њих. Полако  нам постаје јасно зашто пут дужине 2,5 км 
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траје око 2,5 сата. Враћамо се на стазу и наилазимо 
на Шушњевац, превис на стази који је веома 
интересантан за пролазак. Улазимо у Слипи кланац 
који се, како му и само име каже, завршава након 10-
ак метара. Затим следи стрми успон и силазак на 
другу страну на Подкук. Одавде се спушта у 
Папратњак, а стаза је препуна арматура које су 
убушене у стену што ово отпењавање чини изузетно 
занимљивим. Следи Тисни кланац, исто као и Слипи 
само што овај има излаз на другу страну. Кроз њега 
струји хладан ваздух какав бисте само пожелели да 
имате кући уместо климе. Следи још једно занимљиво 
отпењавање уз сајлу и затим успон уз Криви кланац 
после којег се пролази кроз Тонкина врата и долази до 
дела где се налазе Станкина врата која воде у 
Станкину рупу. Овде срећемо групу извиђача из 
Загреба. По која размењена реч и шала, смех са обе 
стране и хладно пиво које смо добили од њих. Нас 
троје, а једна лименка, брзо смо је испразнили. 
Одавде се пење на Кичму, предиван гребенчић 
дугачак 20-ак метара, дуж којег је постављена сајла за 
оне несигурније. Жељка је сво време чекала да види 
Кичму и њен осмех на овом месту није могао да 
сакрије огромно задовољство. Затим мало узбрдо кроз 
Небеска врата и улазак у букову шуму. Овде се одваја 
стаза ка Кити Гаћешиној, а ми настављамо ка Билом 
куку. Успон на Били кук је нешто предивно – газишта 
од арматуре, сајле, пењaње стене, провлачење кроз 
отворе у стени и на крају излазите на врх који 
доминира овим делом на којем се налази Пут Малог 
принца. Овде срећемо момке и девојке из 
АктивНатуре. Проводимо са њима готово пола сата на 
врху уживајући што у погледу што у осећају који су у 
нама пробудили различити делови Пута. Они одлазе, 
а ми још мало остајемо. Рачунамо спорији су, више их, 
стићи ћемо их, а и неће они даље од склоништа јер ту 
остају да ноће. Фотографисање и крећемо доле. 
Колико год је успон био занимљив некако је спуштање 
увек, макар, за малко интересантније. Након повратка 
у шуму остало нам је само још да се вратимо до 
склоништа. И тако је Пут Малог принца, као што је 
њему донео путовање од планете до планете и тиме му пружио различита искуства, нама 
донео путовање од места до места, која су по себи таква да за нека од њих имате осећај да 
сте на другој планети. Те промене амбијента и температуре стварно су стварале такав утисак. 
Ми смо на нашем Путу, за разлику од Малог принца, сретали само позитивне и насмејане 
људе. У склоништу настављамо дружење, размењујемо по који контакт и док они крећу на Киту 
Гаћешину ми крећемо назад, ка ауту истом стазом којом смо и дошли до склоништа. 
Овај пут стижемо у Вруље већ око 17, па смо успели коначно и да се окупамо још док је сунце 
довољно високо. Пријатно вече и сабирање утисака са пута уз Жују супер дрy. 
У недељу нема планинарења, само преподневно купање, паковање и напуштање једног 
предивног места које нам је пружило толико тога, а још много више има да пружи. Момци и 
девојке из АктивНатуре су овај дан посветили кањону Крупе и Зрмање, а њихове фотке просто 
маме да ова два места обавезно посетимо приликом следећег одласка у ове крајеве. 
Ето нас опет тамо првом приликом. 

Исидор Мац, Суботица 
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Нанга Парбат - Планина убица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. јула 1953. усамљена фигура једва је стајала на врху Нанга Парбата, девете планине по 
висини (8126 м). Био је то трећи по реду врх од преко 8000 метара на који је ступила људска 
нога. (Еверест је био освојен тек пре нешто више од месец дана). 29-то годишњак родом из 
Инсбрука, Херман Бул, је испунио свој сан и после 17 сати од како је напустио задњи висински 
логор постигао је циљ. Није било еуфорије, само аутоматске радње сликања, постављања 
заставице и велико олакшање знајући да нема више успона. Али 
било је већ 7 сати увече и почињао је сумрак. Најтежи део пута 
тек предстоји – силазак. Бул је током успона оставио ранац и са 
собом понео само неколико таблета, цепин и гвоздену вољу која 
му је помогла да дође до врха. Његов партнер, Ото Кемптер, је 
оклевао током поласка и Бул је у 2 сата ујутро, како је било 
договорено, кренуо без Кемптера који је тек излазио из вреће. 
Ото је на почетку успона каснио за Булом око сат времена, да би 
га у једном моменту Бул изгубио из вида - остао је сам. Касније 
ће Бул доживети велике критике због одлуке да сам крене на 
успон. Пребациваће му да је неодговоран, непромишљен, али 
бар у овом тренутку док стоји на врху зна да је сав ризик који је 
преузео био вредан оствареног циља. Свестан је своје тешке 
ситуације и не преостаје му ништа друго него да што пре крене 
назад у нади да ће успети да дође бар до свог ранца и да ће бити 
месечине која ће му помоћи да сиђе до логора V. 
У глави му је само једна мисао, да се не преда планини која је 
стекла надимак "планина убица" јер је на њеним стенама живот 
до тада изгубио 31 планинар. 

Све је почело још 1895. године, када је изведен први покушај 
успона на врх висок преко 8000 
метара. Трочлану енглеску експедицију је предводио 
четрдесетогодишњи Алберт Мамери, најпознатији и 
најцењенији алпиниста тога доба. Син богатог индустријалца 
(власника кожаре) и градоначелника Довера, рано је показао 
склоност ка економији и међу сарадницима је био познат као 
врло конзервативан бизнисмен. Насупрот томе, у планинарским 
круговима је остао упамћен као врло неустрашив и храбар 
планинар који је изводио скоро немогуће успоне, на које је често 
ишао без водича. Једним од његових највећих успеха се сматра 
успон на Матерхорн, 1879. године преко до тада неистраженог 
Змут глечера. Детаљан и методичан у свом приступу свему што 
га је занимало Мамери је дао велики допринос унапређењу 
планинарске опреме и развоју нове дисциплине, пењања на 
стени. Његов најпознатији изум је био нова врста шатора 
(познат као Мамери шатор) који је био стабилнији од 
Вимперовог шатора и имао је већи комфор, а у исто време био 
довољно лак да се може носити на експедиције.  Мамери шатор 
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је био синоним за висинске шаторе све до 
50-тих година XX века. О планинарењу, 
Мамери у својој књизи Путовања по Алпима 
и Кавказу, каже следеће: 
"Планинарење ми је донело пуно пријатеља, 
на које могу да рачунам у доба лепог и лошег 
времена, донело ми је сећања којима ни 
старост ни болест не могу ништа." 
После успеха у Алпима и на Кавказу, Мамери 
је решио да окуша срећу и на Хималајима. 
1895. се још увек мало знало о условима 
планинарења на Хималајским висинама и 
висинској болести. Мамери је мислио да ће 
применом исте тактике као и у Алпима 
успети да се попне на Нанга Парбат. Чак ни 
када је видео импозантну северозападну страну Нанга Парбата, Диамир страну, није устукнуо, 
мада је експедиција 40 година касније решила да приђе планини са друге стране када се 
суочила са истим призором. 
Мамеријева експедиција је имала доста проблема са носачима и храном. У почетку 
оптимистичан и убеђен у успех, у каснијим писмима супрузи, са којом је често планинарио, 
изразио је сумњу у успех због спорог напредовања и болести које су пратиле остале чланове 
експедиције. 
24. августа 1895. године Мамери је са два носача кренуо пут врха, али се никада нису вратили. 
Сматра се да су нестали у лавини на Диамир глечеру и тако постали прве жртве Нанга 
Парбата. 
Следећих скоро 40 година, Нанга Парбат наставља да ужива у миру. Очи света су биле упрте 
у друге врхове и тек 1932. године на падинама Нанга Парбата долази до активности. Но, 
изгледа да му то није по вољи јер се труди свим расположивим средствима, лавинама, 
хладноћом, висином, да се одбрани од напада. И тако почиње трагични биланс жртава који ће 
му донети тај незавидан и помало застрашујући надимак - Планина убица. 
Од 1932. па до 1939. године Немачка шаље чак 5 експедиција (1932, 1934, 1937, 1938 и 1939) 
упркос великим људским жртвама. Експедиција 1934. када је достигнута висина од 7850 
метара, се завршила повлачењем са планине услед лошег времена и снежне олује. Агонија је 
трајала готово недељу дана. Алпинисти и носачи су падали у снег од изнемоглости не 
могавши да иду даље. Остали чланови експедиције који су били ниже су беспомоћно пратили 
развој ове трагедије немоћни да пруже икакву помоћ јер их је лоше време приморало да се 
после сваког покушаја спасавања врате назад у шаторе. Уз једног планинара који је пре овог 
судбоносног повлачења подлегао последицама висинске болести крајњи биланс погинулих у 
овој експедицији је био 4 планинара и 6 Шерпаса. 
Експедиција 1937. је упамћена по до тада највећем броју погинулих на планини - чак њих 16 (9 
Шерпаса и 7 чланова експедиције) је однела лавина која је сравнила са земљом камп IV. Логор 
је стајао на истом месту као и током претходне две експедиције када су се лавине увек 
зауставиле на више од 100 метара од шатора. Али, 1937. године камп IV је био покривен са 2,5 
метра снега и леда и није било преживелих. 
Под притиском нацистичке власти у Немачкој, која успон на Нанга Парбат види као доказ 
аријевске супериорности, и поред толиких жртава, напад на Нанга Парбат не престаје. У 
последњој експедицији пре другог светског рата (1939) је и млади аустријски планинар који је 
место у тиму обезбедио великим подвигом, првим успоном на северну страну Ајгера у Алпима. 
Али и поред тог изузетног успеха тај планинар је више остао упамћен по путовању и боравку у 
Тибету након бекства из Британског логора у Индији него по алпинистичким достигнућима и 
способностима. Хајнрих Харер је након бекства из Тибета због Кинеске инвазије, 1952. године 
објавио књигу Седам година на Тибету која је доживела велику популарност и скренула пажњу 
јавности на један мали и мирољубив народ и већини читаоца била први додир са Тибетом и 
његовим необичним и занимљивим обичајима. Када сам први пут прочитала књигу, више од 40 
година  од  како је  била објављена,  оставила је  на мене  велики утисак  и након 15  година од 
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тада и мноштва прочитаних књига, Херцогова Анапурна и Хареров опис доживљаја у Тибету су 
и даље моје омиљене књиге са планинарско-авантуристичком тематиком. 
Прву послератну експедицију су извела два Енглеза 1950. године и том приликом су обојица 
изгубили животе скоро у подножју планине. Док се Енглези усредсређују на Еверест, Италијани 
на К2, Немци не одустају од своје планине. 1953. године Немачка експедиција је опет у 
подножју Нанга Парбата. У Немачкој је ова експедиција дочекана одмахивањем глава са 
сумњом у успех. Организатор и вођа експедиције, Карл Херлигкофер, полубрат Вили Меркла 
који је водио експедиције 1932. и 1934. када је и погинуо, није имао никаво планинарско 
искуство и експедицију је организовао на основу Мерклових бележака. Али све то не смета 
Херману Булу који сматра да је својим успесима у Алпима спреман да се ухвати у коштац са 
Хималајским врховима. 
Бул је живео за планинарење и од детињства се пењао по Алпима. Својом изузетном снагом и 
издржљивошћу постао је познато име у пењачким круговима. Коначно је стигао и позив да се 
прикључи експедицији на Хималајски врх – на Нанга Парбат. Тамо га је дочекао свет потпуно 
другачији од Алпа. Лавине нису престајале. Већ на самом почетку експедиције дошло је до 
проблема, прво са водичима који нису били искусни, због чега је често долазило до застоја, а и 
због сталних несугласица између организационог штаба у базном кампу и пењачке екипе. 
Базни камп је био врло конзервативан и опрезан у свом приступу, делом због недостатка 
планинарског и Хималајског искуства а делом и због непоузданих временских извештаја. Ове 
несугласнице су кулминирале отвореним сукобом, 30. јуна, док су Бул, Кемптер, Ханс Ертл и 
Валтер Фраунбергер били у кампу III, кад је стигао захтев од базног кампа да се сви врате због 
надолазећег монсуна. Група је једногласно одбила и следећег дана су отишли у камп IV. 
Преговори између базног кампа и пењачког тима су се наставили и сутрадан и базни камп је 
коначно дао благослов да се успон настави. Камп V је постављен на висини од 6900 м. 
Одлучено је да успон покушају Бул и Кемптер као најјачи у тиму. 3. јула у 2 сата ујутро Бул је 
сам кренуо на успон. Напредовао је врло споро и да би олакшао успон на висини од око 7900 
метара решио је да остави ранац и понесе са собом само заставице за врх, фото апарат, воду 
и таблете. У шест поподне још увек није био на врху. Ево како је Бул описао тај успон у својој 
аутобиографији – Ходочашће на Нанга Парбат: 
"У мојим очима врх је био толико близу да сам могао да га додирнем. Али за моје тело, врх је 
био бесконачно далеко. У току успона сам се покоревао својој подсвести у којој је била само 
једна мисао – попети се што више. Моје тело се одавно предало. Ишао сам напред у стању 
само-хипнозе. Споро сам пузао према врху са сумњом у успех. У једном моменту нигде више 
није било узбрдо. Стајао сам на врху, на циљу свих мојих снова и био сам прво људско биће 
коме је то пошло за руком. Али, нисам осећао неизрециву срећу, нисам имао никакву жељу да 
викнем, није било никаквог осећања победе и усхићења. Нисам уопште био свестан значаја тог 
тренутка. До сада је успон трајао 17 сати и сваки корак је био битка кроз коју сам прошао 
захваљујући својој великој жељи да се попнем. Највећа емоција коју сам имао је била 
захвалност што не морам да идем више узбрдо." 
Бул се на врху задржао пола сата, направио неколико фотографија, оставио цепин са 
Пакистанском и Тиролском заставом као доказ успеха и у пола осам увече, кад се већ 
смркавало креће назад. Већ у току дана је схватио да мора провести ноћ на планини у силаску 
али је решио да силази док год има светлости. Али ноћ брзо пада, а месец излази тек око 
поноћи. При преласку преко једне експониране стене, десна дереза попушта тако да даљи 
спуст по мраку не долази у обзир. Оно што следи је прича која спада у легенде алпинизма и 
која помера границе могућег. 
Бул проводи ноћ изнад 8000 метара сам, без шатора, вреће за спавање, без додатног 
кисеоника, без дебелог џемпера који је оставио у ранцу током успона, без воде, уз помоћ 
неколико таблета первитина (метамфетамин) и подутина (за циркулацију) и уз велики 
благослов хималајских богова који су се потрудили да ноћ буде изузетно блага, тиха и 
релативно топла. 
Ноћ проводи балансирајући на избочини у стени која је била толико узана да није могао ни да 
седне. Повремено задрема али се брзо буди плашећи се да се не оклизне и падне. Дошла је 
поноћ и месечина обасјава Нанга Парбат, али је место где Бул стоји у сенци и тами тако да 
остаје прикован за стену док није почело да свиће. 
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Први циљ  у  новом  дану  је  да  пронађе ранац који је оставио у току успона и уз мало лутања 
и пуно среће и копања по снегу успео је. Ужурбано преврће по ранцу у нади да ће наћи неку 
храну, али једино што је нашао су таблете декстрозе. Гута их уз помоћ снега иако зна да то 
може довести до компликација. Мучи га неописива жеђ. На измаку је снаге. Cан га на моменте 
савладава, али кад се у једном моменту тргнуо видео је ситну тачку на падини испод, за шта је 
помислио да је још једна од халуцинација које су га пратиле током силаска. Гледа на сат – већ 
је пет сати поподне. Зна да нема никакве шансе да преживи и другу ноћ на падинама Нанга 
Парбата без шатора, воде и хране. Узима преостале таблете первитина и наставља даље 
задњим атомима снаге. 
Када је поново угледао шатор, видео је чак и ситне тачке које се крећу. Знао је да је спасен. 
У 7 сати увече 4. јула, 41 сат након што га је напустио, вратио се у камп V. Ханс Ертл га је 
гледао са неверицом - Бул је изгледао десет година старији него кад је пошао на успон. Под 
брижном негом Ертла и Франбергера, уз помоћ чаја и додатног кисеоника, Бул се полако 
вратио у живот тако да су следећег јутра, 5. јула напустили камп V и спустили се до кампа III 
где су преноћили. 
Ни сутрадан нису успели да се спусте у базни камп због размекшаног леда на глечеру код 
кампа II на коме нису успели да пронађу пут. Та ноћ у кампу II је Булу била најтежа јер су 
почеле да се појављују последице свих напора кроз које је прошао претходних дана. Болови 
од промрзлина на два ножна прста су постали врло јаки, стопала су му отекла, а грло је било 
толико отечено од снега који је јео да је једва могао да гута. 
Коначно 7. јула успели су да се спусте у базни камп који је већ био полу евакуисан. 
Најсрдачније су их дочекали носачи. Несугласице и готово нетрпељивост који су постојали 
међу групом нису престале ни у тренутку повратка са планине. 
Три године касније Бул је поново 
исписао странице планинарења у 
Хималајима. 9. јуна 1957, заједно са 
још тројицом аустријских 
планинара, Бул је на врху још једне 
планине изнад 8000 метара - Броад 
Пик. Тиме је постaо први планинар 
коме је успело да изведе први 
успон на два 
врха преко 8000 метара. То је 
успело још само једном планинару, 
Аустријанцу и Буловом добром 
пријатељу Курт Диембергеру. 
(Диембергер се на први врх преко 
8000 метара попео заједно за 
Булом 1957, на Броад Пик, 1960. 
био је први који се попео на 
Даулагири.) Али, након непуних 
двадесетак дана после успеха на 
Броад Пику, 27. јуна, Бул је изгубио 
живот приликом успона на оближњи 
врх Чоголиза, услед пада у 
пукотину. На том фаталном успону 
Бул је био са Диембергером.   
Нанга Парбат се још увек није 
потпуно предао. Уз К2, то је једини 
врх преко 8000 метара на који није 
изведен зимски успон. И даље остаје достојан свог страшног надимка. На жалост, неки 
планинари су на Нанга Парбату изгубили животе не само у окршају са планином од лавина, 
висинске болести или пада. 2013. године 10 планинара и један водич су убијени у базном 
кампу у нападу Талибана. 

Јелена Попржен, Канада 
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На иницијативу планинара из ХПД "Бршљан Јанковац" из Осијека планинари ПСД "Поштар" из 
Новог Сада прихватили су се домаћинства у смислу организације боравка учесника сусрета 

планинара у Овчар Бањи од 07. до 09. 08. 2015. године. Зденко Фурy је организовао планинаре 
(24) из Осијека, Вараждина, Нашица, Копривнице и других места, а Боривоје Вељковић је 

повео планинаре (6) из Новог Сада, Зрењанина и Перлеза. Било нас је 30.  
 

Питоми Овчар и стеновити Каблар 
 

Други викенд у августу провели смо на излету у чачански и драгачевски крај.  
Посетили смо две опеване планине, Овчар и Каблар. Уживали смо у пешачењу шумовитим 
падинама Овчара (985м) и пењању по стеновитим литицама Каблара (885м). Посебан 
доживљај био је прекрасан поглед са врха Каблара на меандре Западне Мораве. Најлепши су 
у Србији. На заравни у непосредној близини врха Овчар планине налази се манастир 
Сретење, а под врхом Каблара испосница Светог Саве. Посетили смо их. И то није све.  
У суботу пре подне једна група 
учесника сусрета пловила је у 
панорамској вожњи бродићем по 
Међувршком језеру, кроз меандре 
Западне Мораве.  После 18 часова 
па до поноћи провели смо у Гучи на 
Сабору трубача. Недељу пре подне 
смо индивидуално, по сопственом 
избору: посетили манастире, 
купању у Велнес центру ―Каблар‖ и 
шетњи кроз Бању на обали 
Западне Мораве. 
Кренули су из Осијека 07.08.2015. 
године, око 05 часова, група ХПД 
"Бршљан Јанковац" са гостима из Вараждина и Нашица. Из Новог Сада пут настављамо око 08 
часова ка Овчар бањи. У Овчар бању до одмаралишта "Сунце" стигли смо после 13 часова. 
Већ у 14 кренули смо пешице ка Дому и даље преко висећег моста на Овчар. Било нас је 21.  

Стаза нас води поред манастира Преображење 
стрмим успоном ка Манастиру Сретење. Пењали смо 
се око 2 часа. Скоро цео сат смо се задржали у 
пријатном амбијенту манастира. Добродошлица, 
гостопримство и срдачност које су нам сестре-
монахиње у манастиру приредиле очарало нас је. 
Замолио сам једну од монахиња да се у храму 
Манастира обрати групи и упозна нас са кратким 
историјатом ове светиње и животом у манастиру. 
Рекла је: „Прво да се послужите, освежите и 
одморите па ћу после да вам причам о Манастиру и 
да запалите свеће.―  
И поред послушања које су имале за тај дан, кување 
парадајза за зимницу, оне су за путнике намернике и 
ходочаснике припремиле колаче и кафу уз изворску 
воду која је истицала из зида у трему поред конака. 
Хвала им. Нисмо скривали наше одушевљење. 
Прилог за манастир оставили смо на икону у цркви. 
Порта уређена као ботаничка башта. Не могу да се 
одлучим шта је лепше цвеће или трава која је као 
тепих. Четворо остаје да ужива у порти манастира. 
Одустали су од даљег пењања. Нас 17 уз захвалност 

за све што су нам приредиле поздравили смо се са монахињама и наставили ка врху Овчара. 
За непун сат стижемо до врха планине. Приликом преласка преко једне ливаде десно, према 
истоку, поглед нам  се пружа  ка гребену  планине  Јелице  и даље  на Чачак.  На врху  је печат 
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уграђен на метално 
постоље анкерисано у 
стену. Немамо јастуче за 
печат. Сналазимо се и 
отискујемо га у књижице. 
На суседном врху релеји за 
телевизијске и телефонске 
потребе. Са врхова 
панорамски погледи на 
Овчар бању, Каблар и 
манастире Никоље и 
Успење, меандре Западне 
Мораве и акумулационо 
језеро Међувршје.  
Снимци за успомену, 
кратак одмор и повратак 
истим путем назад до 
Овчар бање. До нашег 
одмаралишта стигли смо 
око 19:30 часова. Диван сунчан дан. Хладовина у шуми омогућила нам је да лакше поднесемо 
сате пешачења по падинама Овчара. На успону смо провели око 3 сата. 
Манастир Сретење налази се на 840м надморске висине. У порти манастирској провели смо 
око сат времена. До врха планине Овчар (985м) пешачили смо још око 1 сат. По повратку, код 
ресторана ―Дом‖, поједини учесници пешачења купали су се у Западној Морави. До 19 :30 
часова вратили смо се у Овчар бању на заслужени одмор. 

Субота, 08.08.2015. године, Други 
дан боравка у Овчар бањи. 
Пењали смо се на Каблар. После 
устајања, кафице и доручка, око 08 
часова кренули смо ка исходишној 
тачки за успон на Каблар, код 
ресторана "Дом"  (280м). Пењемо 
се стрмом стазом уз литицу ка врху 
планине до испоснице Светог Саве 
(530м). Кратка пауза и настављамо 
пењање преко Девојачке стене до 
врха Каблара (885).  
На врх смо стигли око 11 часова. 
Био је то за поједине учеснике 
напоран успон, уз стрме литице, на 
сурови Каблар. Сат времена смо 
уживали у панорамским погледима 
на Овчар бању, Овчар, Западну 
Мораву и меандре Западне 

Мораве у акумулационом језеру Међувршје. Диван сунчан дан провели смо на падинама 
Каблара. У повратку нас је освежавала хладовина коју су правиле крошње у густој шуми на 
стази ка планинарском дому ПД "Каблар" из Чачка. Око 14 часова стигли смо до ресторана 
"Дом" у Овчар бањи. Купање у реци за освежење. Пиво и ручак на крају ове предивне туре. 
Било нас је 14 учесника на успону на Каблар (885м). Препешачили су око 8 км, провели око 8 
часова у природи и савладали 610м висинске разлике успона. 
Друга група је пловила чамцем по меандрима Западне Мораве на акумулационом језеру 
Међувршје. По завршеној панорамској вожњи изнајмили су комби којим су се превезли до села 
близу врха Каблара. Са видиковца на врху Каблара овековечили су меандер Западне Мораве 
по којима су се возили чамцем. У повратку су посетили манастир Успење на врху рта којим се 
падина Каблара спушта до Језера.  
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Поподне смо провели на тераси ресторана ―Дом‖. 
Док су једни обедовали и освежавали се пивом, 
други су освежење пронашли у таласима Западне 
Мораве. 
Припрема за одлазак до Гуче. Полазак у 18 часова 
на шетњу улицама Гуче и да присуствујемо 
финалном такмичењу оркестара трубача на 55. 
Сабору трубача у Гучи. Оркестри на сваком кораку. 
Шатре и музика на све стране. Врте се ражњеви са 
прасићима и јагњићима. У глиненим ћуповима кува 
се Свадбарски купус. Роштиљ. Плесачице дрмају 
трбушни плес на столовима. Момци лудују и 
веселе се. Продају се опанчићи, шајкаче и друга 
обележја Србије – Гуче. Прави вашар. Обнажена 

артисткиња са змијом око врата и трбуха нуди посетиоцима 
хладан додир змиjског тела. На фудбалском игралишту је 
свечана бина. Програм презентују оркестри који се такмиче за 
најбољу-златну трубу Сабора. Било је величанствено. 
Конферансије је у једном тренутку објавио: ―Србија је првак 
света у ватерполу‖. Као и већина посетилаца и ми смо јели 
Свадбарски купус и освежавали се пивом. Посету овој 
манифестацији завршавамо око поноћи. Домаћини кажу да је у 
дане Сабора Гучу посетило 
око 400.000 сабораша. 
Одлазимо у Овчар бању на 
ноћење.  
Недеља, 09.08.2015. године. 
Устајање по жељи. Припрема 
за напуштање одмаралишта 
„Сунце―. Крећемо на 
факултативни део програма. 

Повратак је уследио око 13 часова из Овчар бање. Сви смо 
понели прелепе доживљаје у своје крајеве. Имаћемо шта да 
причамо пријатељима у Осијеку, Вараждину, Нашицама, 
Госпићу, Копривници, Новом Саду, Зрењанину, Перлезу и 
свугде где будемо боравили наредних месеци. 
У Нови Сад смо стигли око 17 часова. Хвала учесницима на 
лепом дружењу и сарадњи коју су ми пружили у реализацији 
овог предивног излета. 

 
На свом фејсбук профилу Мира 
Бенкус је записала: „ХПД 
Бршљан-Јанковац из Осијека и 
ПД Поштар из Новог Сада 
организирали су предиван излет 
на Овчар, Каблар и Гучу од 7. - 
09. 08. 2015. Хвала господину 
Зденку из ХПД Бршљан и 
господину Бори из ПД Поштар на 
дивној организацији и свим 
планинарима који су учествовали 
на овом излету на дивном 
дружењу...― 
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Међудруштвени излет планинарта металске и поштанске струке 
 

„МИВ― Вараждин и „Поштар― Нови Сад на Фрушкој гори 
 

У петак 22. маја, планинари новосадског "Поштара" били су домаћини - водичи планинарима 
ХПД "МИВ" из Вараждина на Фрушкој гори и у Новом Саду. Боривоје Вељковић дочекао их је 
на Иришком венцу око пола једанаест. Било их је 50. Аутобусом смо стигли до споменика на 
Иришком венцу и Инфо-центра.  
У одсуству кустоса ја сам гостима испричао потребне информације о Фрушкој гори, 
манастирима и излетничким турама. После разгледања музејске поставке НИП "Фрушка гора" 
и освежења наставили смо ка ТВ торњу. Код торња је репрезентативан хотел Норцев, а 
испред њега експонат, чаура не експлодираног пројектила којим су 1999. године НАТО авиони 
гађали торањ.  

Овде се група поделила, на мању која је ка Стражилову 
наставила пешице и већу која је путовање наставила 
аутобусом ка Сремским Карловцима и Стражилову преко 
Банстола.  
Време магловито са ниском облачношћу и благом кишом. 
Боље речено ишли смо кроз облак. Киша која је падала 
претходно вече натопила је суву фрушкогорску земљу, али 
још није направила блато.  
Преко Столова стигли смо до "Масне ћупе". На овом месту 
организован је излет, далеке 1924. године, оснивача првог 
планинарског друштва у Војводини. После фотографисања 
за успомену наставили смо ка Стражилову, кроз високу 
траву и сада већ блатњав земљани пут кроз атаре.На 
Буковачким лединама и Селишту прошли смо поред 
девастиранког војног објекта срушеног у НАТО 
бомбардовању 1999. године. 
Испред њега напасало се стадо оваца. Стаза нас је водила 
у долину Ешиковачког потока све до споменика Бранку 
Радичевићу изливеног у бронзи.  

Ресторан "Чардак" још није прорадио. Припреме су у току. Сачекали смо аутобус испред рампе 
Стражилово, на улазу у НП "Фрушка гора" .  
Наставак програма одвијао се кроз Сремске Карловце - Капела мира, преко Текија - Везирца и 
Петроварадина до Новог Сада. У краткој вожњи до Тврђаве у аутобусу сам им саопштио пар 
информација о дешавањима кроз историју на овом терену у времену од 17. до 20 века.  
У подножју Петроварадинске тврђаве моју улогу домаћина преузела је Магдалена Селеши. О 
њеном дружењу са гостима из Вараждина написала је:  
„Било је око 2 сата 
поподне, када је стигао 
очекивани позив од Боре, 
да БУС креће са 
Стражилова. По договору 
дошла сам до аутобуске 
станице испод Тврђаве у 
Петроварадину. Бора је 
отишао кући да се 
пресвуче, а ја сам са 
гостима наставила до 
њиховог смештаја у 
Јеврејској улици и даље 
да им покажем град. Ушла 
сам у БУС и видела 
позната лица, од њихове 
раније посете Новом Саду, неке сам срела у Кутјеву, неке у Јаблановцу, у Великој и ... 
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Смештај смо лако нашли, али је остао проблем где паркирати аутобус, пошто знамо да у 
центру не постоји такав паркинг. После консултације са једним возачем аутобуса, помогла сам 
возачу вараждинског БУС-а да дође до слободног паркинга на кеју поред Дунава. Пешке смо 
се вратили до Јеврејске улице где су се полако окупљали планинари који су желели на 
петроварадинску тврђаву. Ишли смо полако, поред Позоришта, преко трга Слободе, кроз 
пешачку зону Змај Јовином и Дунавском улицом до Дунавског парка.  
Успут сам им испричала све што знам о улицама кроз које смо пролазили, о споменицима, 
Гимназији, Градској библиотеци, музејима, кибиц фенстерима, о нашем граду. О Дунавском 
парку, који постоји већ 120 година, као и да је у последњих 60 година у Новом Саду, уз 
Футошки и мали парк код Међумесне аутобуске станице, освануо само још један, Лимански 
парк. Град се шири, становника је све више, али за нове паркове, нема места у Новом Саду.  
После Дунавског парка кренули смо ка Тврђави преко моста „Дуга―. До Сата и Лудвиговог 
бастиона попели смо се познатим степеницама поред цркве Светог Јурја. Упознала сам их о 
градњи и рушењу наших мостова, о градњи Тврђаве, њеној намени, ЕГЗИТУ. Киша је сипила, 
па престала. После кратке шетње уз зидине тврђаве сишли смо у Градић, најстарији део 
Петроварадина у подножју тврђаве. Застали смо поред куће у којој је рођен Бан Јелачић да би 
направили пар снимака. У Нови Сад смо се вратили поново преко „Дуге― и наставили 
Булеваром Михајла Пупина и улицом Модене до пешачке зоне у центру. Код Дунавског парка 
придружио нам се и Бора. На инсистирање господина Ладислава направили смо паузу. Једни 
су се шетали даље, други су изабрали „Трчику― за место освежења. Нас неколицина сели смо 
у башту старог новосадског ресторана „Липа― да се освежимо пићем по избору, а неко и 
топлом чорбом. Били смо разочарани што немају греипфрут-пиво и не дају фискални рачун за 
плаћено пиће, али једна планинарка успела је да се договори са конобаром за лепу, пивску 
чашу за 100 динара. Испунили смо жељу нашим гостима, да виде вагон трчике, претворен у 
ресторан, прошли поред Синагоге. Док смо шетали покушали смо да уђемо у Синагогу, цркву 
Имена Маријиног и још једну цркву, али смо свуда наишли на закључана врата. Зашто? Нисам 
знала да им одговорим. Прошетали смо до Футошке пијаце, да виде где ујутро могу да купе 
доручак, воће и много шта другу. Било је око 8 сати увече. Ја сам се поздравила са гостима и 
пошла кући, уз обећање да ћу сутра доћи да их испратим. И дошла сам, као и Бора. Неколико 
њих било је одушевљено нашом пијацом. Кажу да имамо свега и да је много јефтиније него 
код њих. Дошло је време растанка.― 
Субота је. Освануо је диван сунчан дан. Око 10.часовима испратили смо госте. Позвали смо их 
да нам дођу опет, а они нас да им будемо гости у Вараждину и Загорју.  У току излета 
поклонио сам водичу пар бронзаних значака нашег Друштва и књигу Александра Дамјановића 
„Планине и око њих―, о Церу и планинама северо-западне Србије. Од Новак Ладислава, вође 
пута, Магдалена и ја добили смо по мајицу са амблемом њиховог друштва и признањем да су 
2014. године били најбоље друшво у Хрватској. Захвалили су нам се на домаћинству и вођењу 
кроз Фрушку гору и Нови Сад.  Били смо почаствовани што су нам изразили похвале за вођење 
по Фрушкој гори и Новом Саду. Уз „До виђења, до следећег сусрета―, пожелели смо им  срећан 
пут и лепо време, јер њихов план пута укључује и обилазак Суботице, Палића и Сомбора.  

Боривоје Вељковић и Магдалена Селеши, Нови Сад 
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IZ  ISTORIJE  PLANINARSTVA  BOSNE  I  HERCEGOVINE 
 

Alpinizam kao bitna grana planinarstva, pretpostavlja postojanje posebnog subjektivnog odnosa 
penjaĉa i stijene, postojanje svijesti  o „beskorisnom― (planinarskom) cilju jednog uspona u suhoj ili 
mokroj stijeni, koji se izvodi po odreĊenim regulama i uz primjenu dozvoljenih sredstava. 
 

Kosi kamin i stijena Sfinge u Sivadiji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tečajci prvog alpinističkog tečaja na Prenju 1949. U prvom redu, prvi slijeva je Hidajet Haračid-Hari. 

U drugom redu (sa šeširom) je Drago Entraut 
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Nimalo ne zaĉuĊuje što se u planinama Bosne i Hercegovine alpinizam davno prije XXI vijeka oglasio 

prigušeno i bezimeno. Alpinizam je u ono vrijeme, kao fenomen rizika, uglavnom osporavan i 

kritiziran. Upravo ovaj osporavani alpinizam naveo nas je na tragove prvih penjaĉa, iako ih nismo 

mogli dosljedno slijediti kroz tamu proteklog vremena. 

Prvi penjaĉki usponi u stijeni s izrazitim i svjesnim alpinistiĉkim (planinarskim) ciljevima izvršeni su u 

Bosni i Hercegovini u periodu od 1930. godine do poĉetka XXI vijeka. 

MeĊutim, imamo svjedoĉenja da je prvi pokušaj alpinistiĉkog penjanja u stijeni  izveden 12. Avgusta 

1912. godine na Ĉvrsnici planini. Prvi pokušaj - penjanje u stijeni Velikog Kuka na Ĉvrsnici izveli su 

poruĉnik Laubner i šumarski ĉinovnik Marko Jelić iz Jablanice (O ovom dogaĊaju dugo se 

prepriĉavalo po Jablanici, a o tome su svjedoĉili: Mato Papković, Hamdija Fejzagić i Strahinja Mihać). 

Bosansko-hercegovaĉki alpinizam javlja se dakle, relativno dosta kasno, ako ga promatramo 

europskim historijskim mjerilama. Ali i pored toga osamljeni poduhvati prvih bosansko-hercegovaĉkih 

alpinista, njihove prve alpinistiĉke organizacije (Sekcije 1935) i prvi alpinistiĉko-spasavalaĉki teĉajevi 

(1958) potpuno koincidiraju s prvim pojavama alpinizma u drugim jugoslovenskim regionima (osim 

Slovenije), gdje je alpinizam bio ili u zaĉetku ili negdje ĉak i gotovo nepoznat. 

Konzervativno gledanje, svojstveno predratnoj graĊanskoj sredini, da je planinarstvo „turistika― koja u 

sebi ne nosi i ne smije nositi nikakve posebne rizike i opasnosti, kao i nepostojanje gotovo nikakvih 

bliţih kontakata s europskim alpskim zemljama, pa i sa Slovenijom (prije rata je vrlo malo planinara iz 

Bosne i Hercegovine posjećivalo slovenaĉke planine), sigurno su imali odluĉan uticaj na usporavanje 

prerastanja bosansko-hercegovaĉkog visokogorskog planinarstva u alpinizam. 

Tek kasnije, dolaskom jedne nove i neopterećene planinarske generacije alpinizam u Bosni i 

Hercegovini, biljeţi tridesetih godina prošlog stoljeća svoje prve planinarske pokušaje (Dr. Josip 

Fleger: Prilozi za povjest planinarstva u Bosni i Hercegovini – „Hrvatski planinar― godina 1940 – 

1941). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasvim desno stoji instruktor Rado Kočevar u razgovoru sa tečajcima na Boračkom jezeru 
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Svi ovi preskromni i ne odviše ozbiljni usponi, a posebno prvi doticaji pojedinih znanstvenih radnika, 

uglavnom stranaca, sa stijenama bosansko-hercegovaĉkih planina, mogli bi se u izvjesnom smislu 

smatrati i kao neka daleka najava dolaska jednog alpinistiĉkog pokoljenja, koje će, s poĉetka teško, a 

kasnije sve bujnije, stasati u stijenam Bosne i Hercegovine. 

Znatiţelju i izazov, planine i njihove stijene, stalno su podgrijavali okupaciju planinara, posebice 

mladih, koji se brojnije pojavljuju u Bosni i Hercegovini tek u toku XIX stoljeća. 

Tek stvaranjem samostalnih planinarskih organizacija, ĉije osnivanje je 1948. godine poĉetak perioda 

revitalizacije planinarstva uopće. Problem organizacije alpinizma kao posebne planinarske discipline 

postaje akutan i aktuelan. Trebalo je poĉeti sve ispoĉetka. Jer, pored gotovo potpunog nedostatka  

alpinistiĉke tradicije u Bosni i Hercegovini, planinarske organizacije i forumi nisu raspolagali ni 

sredstvima, ni kadrovima osposobljenim za ovu kompliciranu planinarsku djelatnost. Zbog toga se 

organizovanje alpinizma postavlja u poĉetku na centralistiĉkoj osnovi. U Planinarskom Savezu Bosne 

i Hercegovine 1949. godine formira se alpinistiĉki odsjek, koji je trebao biti zaĉetnik osnivanja 

alpinistiĉkih sekcija i odsjeka u planinarskim društvima. 
 

SJEĆANJE  NA  PRVE ALPINISTIĈKE  TEĈAJEVE  U BOSNI  I  HRECEGOVINI 

(Iz bljeţnice instruktora Rado Koĉevara, PV 1958/9) 

Na saveznom alpinistiĉkom teĉaju (prvom alpinistiĉkom teĉaju u BiH), koji  je odrţan polovinom 

oktobra 1949. godine na Prenju, sudjelovalo je osam pretstavnika Bosne i Hercegovine. Dok na 

republiĉkom alpinistiĉkom teĉaju, odrţanom u septembru 1950. godine na Ĉvrsnici, sudjeluje 30 

polaznika. 

„Bila je jesen, 1949. godina. Planinarski Savez Jugoslavije organizovao je alpinistiĉki teĉaj (od 14 do 

24. oktobra) na Prenju za uĉesnike iz svih republika tadašnje drţave. Baza teĉaja bila je na 

Boraĉkom jezeru. Savez je pozvao instruktore iz Slovenije: Marijan Perko, Evgen Vavken i Rado 

Koĉevar. 
 

Ostaci kude na Vilincunakon požara početkom mjeseca jula 1949. Foto: Drago Entraut 
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Te jeseni putovali smo uskotraĉnom ţeljeznicom od Sarajeva do Konjica. Iz Konjica, malog 

orjentalnog mjestašca, smo putovali kamionom dalje na Boraĉko jezero, gdje su nas ĉekali teĉajci. 

Imali smo na raspolaganju idiliĉnu vikend kućicu za stanovanje i odliĉnu ishranu. 

Tehniĉki voĊa teĉaja bio je Marijan Perko. Svi teĉajci su bili uglavnom poĉetnici. Od Slovenaca teĉaju 

su se odazvali: Saša Slavec i Franc Jezeršek, oba iz Kranja. Iz Bosne i Hercegovine teĉaju su 

prisustvovali: Drago Entraut, Muhamed Buturović, Vlado Travner, Mijo Novaković, Vojo Radić, Sonja 

Fedi, Hidajet Haraĉić i Vjekosav Reba. Prva dva dana smo uglavnom radili na kratkim stijenama u 

suhom kanjonu Šištice (izmeĊu jezera i Neretve). Potom je slijedila orijentacijska tura u samo gorje 

Prenja. 15. oktobra smo poslije obilnog ruĉka, u 11 sati prije podne krenuli na Prenj. Duga kolona 

mladih penjaĉa se je brzo kretala kroz Boraĉku Dragu. Nakon trosatnog hoda izašli smo na visoki 

plato, zvani Crno Polje. Nešto sliĉno, kao kad bi izašli od sela Planinška na Vodole u Dleskovškom 

platou. Na prvi pogled Prenj daje ljepši utisak nego Ĉvrsnica. Tu na Crnom Polju teĉajci su upoznali 

prve stijene Prenja. Pogled na prve stijene planine bio im je vrlo zanimljiv. A prije dva mjeseca, tu na 

Crnom Polju, došlo je do velike tragedije dviju planinarki iz Kranja. One su pri ljepom vremenu 

krenule na turu, lagano opremljene i u kratkom hlaĉama. Bila je sredina avgusta, kad je iznenada 

poĉela pustošiti snjeţna mećava. Zapadalo je preko pola metra snijega. Planinarke, koje su bile u 

društvu nekog studenta iz Mostara, su našle u toj mećavi strašnu smrt. Njihov prijatelj je napola 

mrtav, došao do Boraĉkog jezera. Ta nesreća je imala veliki odjek u našoj domovini, posebno u 

Bosni i Hercegovini, jer su tamošnje planine uzele prve ţrtve. 

Izgled planinarske kude na Vilincu, 21. juni 1949. godine.  Foto: Arhiv AO Jesenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoga dana smo se ulogorili u, zadnjem ratu, porušenoj planinarskoj kući na Jezercu (1700 m). Noć 

je bila lijepa i ugodna. Vatra ja plamsala dugo u noć, a razgovor je tekao s našim poznanicima iz 

Bosne. Upoznao sam simpatiĉnog planinara i alpinistu Entrauta Dragu, kasnije su ga prijatelji zvali 

„Dragec― funkcionera u Planinarskom Savezu Bosne i Hercegovine. MeĊu mladima bio je alpinistiĉki 

vrlo aktivan Hidajet, kojeg smo zvali „Hare―. Mladog alpinistu Hareta, koji je puno obećavao, kasnije 

je smrt pretekla u stijeni Babinog zuba kod Sarajeva. Penjao je 80-metarski stub. Ekstremni detalj 

dosegao je  teţinu VI.  U podnoţju  ispod njega  bilo je mnogo ljudi iz bosanske metropole. Tada se u 
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prevjesu odlomio oprimak. Tjelo se zanjihalo, klin je izdrţao, a konopac se pri padu prekinuo te je 

pad bio fatalan. Kroz dva dana na sahrani mu je bilo mnogo ljudi. Kad se podsjetim na njega, bude 

mi ţao momka. Bio je tamo dobar i prijatan drug. Najviše su izgubili tamošnji alpinisti. Hari je bio 

svjetlost, koja nije zasvijetlila. 

Slijedećeg dana smo se podjelili u razne grupe. U stijenu smo krenuli nas dvojica s Entrautom. 

Ispenjali smo prvenstveni smjer u sjevernoj stijeni Otiša. Stijena nije bila teška i po teţini odgovara 

uzlaznom dijelu sjeverne stijene Triglava, samo s tom razlikom, da je bila strašno kratka, kakvih 300 

metara. Moj drug je penjao dobro, tako da je sve penjao vrlo brzo. Bio je lijep jesenji dan. S vrha se 

vidjeo veliki dio Bosne i Hercegovine. Odatle je bilo izuzetno vidjeti Prenj, kao što bi gledao s vrha 

Tiĉarice dolinu Sedam triglavskih jezera s okolnim vrhovima. Tamo je Ĉvrsnica bila blizu sa svojim 

Pešti brdom (brdom Ploĉa), koje je djelovalo izazovno. 

Drugovi su otišli na vrhove: Zelenu glavu, Osobac i Prevorac. U popodne smo se spustili na Crno 

polje. Vratili smo se zajedno na Boraĉko jezero. Tog dana sam odnio izuzetno lijep utisak – potpuno 

drugaĉiji nego prije dva mjeseca u Ĉvrsnici. Utvrdio sam, da je u juţne krajeve bolje putovati krajem 

proljeća ili u jesen, pa sam kasnije to saznanje morao primjeniti – bilo je tri godine kasnije, kad sam 

vodio odlazak u Prokletije. 

Slijedećih dana smo se motali oko jezera. Imali smo lovaĉku pušku i u slobodnom vremenu lovili smo 

pacove. Dvaput smo zacijelo otišli u kanjon Neretve i tamo nad brzacima buĉne rijeke, uz opšto 

ĉuĊenje ĉobana, izvodili smo razne akrobacije. Zato su nas tamošnji mještani pitali, šta traţimo po 

planini. Većina ih je mislila, da traţimo rudu. Nikako nisu mogli vjerovati, da iz vlastitog zadovoljstva 

hodamo po planini. „Pa koliko vam drţava plaća?― su bila svakodnevna pitanja. Zacijelo bih rado 

obrazloţio tamošnjim ljudima to pitanje, a bilo je bez uspjeha. Nikako oni to nisu razumjeli. 

Alpinisti AO Ljubljana –matica pored Radave potoka, nedaleko od Sadina, 24. Jula 1949. 

Slijeva: Vojo Šerbec, Evgen i Vido Vavken i sasvim desno Danica Pajer.  Foto: Sandi Blažina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boraĉko jezero je lijepo, veliko kao Bledsko, ugodno za kupanje i ostale vrste sportova na vodi. 

Danas je jedno od najljepših ljetovališnjih krajeva u Bosni i Hercegovini. Ali saobraćajne veze su 

slabe. Ako koga nanese put, neće mu biti ţao. Poslije dva dana vjeţbanja u stijenama, pored Neretve 

i Šištice, smo se opet zaputili u visokogorje planine. Na završetku teĉaja, teĉajci poĉetnicii su otišli 

preko Kule u Glavatiĉevo. Druga skupina bolje uvjeţbanih teĉajaca se je ponovo ispela u visokogorje 

pod vrh Prenja-Osobac. Ĉetiri penjaĉke grupe u ĉetiri razliĉite stijene. Sad su bili na programu 

usponi. Jer danas nije bilo penjaĉkog voĊe, a o penjaĉkim smijerima nismo ništa znali ni nagaĊali. 

Moj  novi planinski  drug i  današnji supenjaĉ  bio je  Tomo Faber  iz Zagreba.  Prepenjana je  smjer u 
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sjevero-zapadnom stebru Malog Osobca. Stijena je bila previše strma. Lijevo od ulaza se vuĉe gore 
300m izboĉena prepreka. Prepreka je bila mjestimiĉno prevjesna i zahtjevala je tamo klinove. U 
vršnom dijelu prelazi u usku ploĉu. Tu bi morali imati mnogo klinova, zato smo preĉkali desno po 
uskoj polici i naletjeli na veliki prevjes, koji je bio kao najeţen s klinovima. Poslije smo saznali, da su 
tu izveli smijer hrvatski penjaĉi Mesarić i Brezoveĉki. Smjer u naravi nije ništa posebno, nešto tako 
kao Kalška planina s Kokrskega sedla. Dvadesetak metara desno je lijep prolaz. Šta je Hrvate 
natjeralo u prevjes i da ga najeţe s klinovima? Stijena se malo nadnosi vani. Tu bi se s nekoliko 
klinova moglo proći. Svakako nam je manjkalo klinova. Molio sam M. Perka, koji je već prepenjao 
svoju smjer i stajao na vrhu, nek mi veţe uţe. Zatim sam sam izbijao klinove. Izbili smo ih ukupno 12. 
Tada se Perko još jednom spustio do prevjesa. U Prevjesu smo ostavili tri klina, a ostale smo 
razdjelili (4 – 5 stepeni teţine, visina stebra 400 m). 
Moj cijeli uspon je i prvi izlazak – prvenstveni. Da sam imao dovoljno klinova, ispenjao bih normalnu 

smjer do samog vrha. U smjeri je i 50 m petog stepena teţine. Ako koga zanese put, nek pokuša. 

Ostale naveze su se odluĉile za bliţe stijene, da bi koliko-toliko ostali u blizini, svak po izboru. 

Prvenstveni uspon u centralnoj smjeri srednjeg Osobca (3 – 4 stepeni teţine, visina stebra 300 m). 

Prvenstveni smjer-uspon od lijeva prema desno u srednjem Osobcu (3 Stepeni teţine, visina 300 m) 

te konaĉno prvenstveni  uspon u zadnjoj stjeni zapadnog Osobca (2 Stepen opasnosti). Teĉaj je u biti 

zadovoljio u svojoj namjeni iako bi brojĉano uĉešće popravilo moralni i struĉni uspjeh teĉaja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drago Entraut i Rado Kočevar na Vlašidu, 1955. Foto R.Kočevar 
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Ţao mi je što nemamo saĉuvane izvorne podatke, koji su napisani i prosljeĊeni PSJ. Moţda ga imaju 

u PS BiH. Pet prvenstvenih smijeri na teĉaju je svakako izuzetnost. 

Slijedećeg dana teĉaj smo zakljuĉili i s kamionom došli na ţeljezniĉku stanicu Konjic. Svi smo se 

razišli s nekim prijatnim zadovoljstvom, koje je ostalo sve do danas nezaboravno. Stijene svakako tu 

nisu visoke. Sve više me podsjeća na Dolinu triglavskih jezera ili Kanina. A kako tek mora biti lijepo 

tokom zime.. ! Posebno je pogodno za turno smuĉanje.― 

(Prema zabilješkama Drage Entrauta, tada teĉajca ispred PSBiH, dogodilo se da je u stijeni pao 

Slovenski teĉajac Saša Slavec, ĉiji pad je zadrţao Hidajet Haraĉić). 

Ĉvrsnica-teĉaj PSBiH, 1950. godina. („Gore-ljudje― - 11. januar 2013. Rado Koĉevar: „Spomini na 

obisk leto 1949. in leto pozneje 1950―). Planom i programom rada PSBiH bilo je predviĊeno da se 

odrţi alpoinistiĉki teĉaj na planini Ĉvrsnici u periodu od 15 – 24. septembra 1950. godine. 

„Kad sam se vratio iz Francuske, pozvao me je prijatelj Marijan Perko. S njim sam bio prošle godine 

na Prenju. Rado, spakuj opremu, veĉeras idemo kao instruktori na penjaĉki teĉaj u Ĉvrsnicu. Kući (u 

Roţnoj dolini) sam bio manje od jednog sata, za mene pa skoro jedan dan - putovanje vozom, 

prijeĉenje Mont Blanca...pa „prespavane― noći na klupama ţeljezniĉkih ĉekaonica... Toga sam već 

bio naviknut noćivajući u bivacima stijena... Nagla odluka za odlazak u Bosnu i Hercegovinu je uticala 

na dogaĊaje, koji su slijedili. Tako sam se pri odlasku iz Ljubljane spakovao, da sam, zbog te hitnost i 

ţurbe zaboravio uzeti liĉne dokumente na put u Sarajevo. I prva neprijatnost. Milicionari na vozu su 

pregledavali, sve po redu, Perko je milicionaru objasnio, šta mi se dogodilo, a milicionar me je htio 

odmah izruĉiti na prvoj sljedećoj stanici. Tako sam pri dolasku u Sarajevo bio dopremljen u centralni 

zatvor, gdje sam proveo oko dva sata skupa sa raznim uliĉnim kriminalcima. No Perko je meĊutim 

našao Entrauta, te su me zatim oba izvukla van. Kako je bilo u pritvoru, moţete si lako predstaviti. 

Nakon toga sjeli smo na voz „Ćiru― pa u Jablanicu, a odatle pravo na Ĉvrsnicu, do šatora kod 

ostataka planinarske kuće (izgorjela poĉetkom mjeseca jula 1949. iz neutvrĊenih razloga i nepoznatih 

poĉinilaca) na Vilincu. Tehniĉki voĊa teĉaja bio je Marijan Perko. Kuhanje i smještaj (instruktora) imali 

smo u skloništu pored kuće, koje nije izgorjelo, a teĉajci su smješteni pod šatorima. U blizini kuće 

imali smo izvor vode. Tu su nas doĉekali 30 teĉajaca iz planinarskih društava BiH, a od toga njih 18 

su bili pripadnici JNA. MeĊu teĉajcima su tu bilii poznanici sa Prenja: Hidajet Haraĉić i Drago Entraut. 

Entraut je na teĉaju radio kao pomoćnik. Pogledaj sad. Opet nevolja. Cijeli dan se je nastavljalo slabo 

vrijeme, većinom je kišilo i sunca nismo ni vidjeli, samo jednom kad smo se popeli na Veliki Kuk. Tad 

sam kratko vidio dio Dive Grabovice. Takvog lošeg vremena nisam upamtio. 

Teĉaj je bio ispao bolje teoretski. Dvaput sam prošao ovo visokogorje, nesnosnu vrućinu prije godinu 

dana i drugi put u kiši, su ostali neobiĉni doţivljaji. S Entrautom sam bio u prijateljskoj vezi još dugo 

godina. Posjetio me je na Vlašiću 1955. dok sam sluţio kadrovski rok u JNA, pa ja njega i suprugu 

Teru dvaput u Sarajevu. Pred Olimpijske igre u Sarajevu smo se zadnji put vidjeli u Sloveniji. 

Naţalost nas je napustio prije godinu, kasnije takoĊer i Tera. Oboje su ostali u nezaboravnoj 

uspomeni― 

Pripremio: Bećir Behrem 
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Осматрачница за пожаре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два дана пред Видовдан, врућина са температурама близу 30 степени је уносила нервозу код 

већине становника Калгарија. Свуда се чуло кукање и жалбе на рачун непроспаваних ноћи. За 

Видовдан су предвиђали да ће температура прећи 30 степени и на вестима су давали савете 

како преживети овај налет топлоте. 

Ја сам уживала. Коначно је дошло време по мојој мери. 

У пола 7, кад смо кренули пут Кананаскиса већ је било 21 степен, колика је иначе просечна 

дневна температура у Калгарију за ово доба године. Град још миран, мамуран од врућине. 

Понеки истомишљеник нам прави друштво на пустом аутопуту. У даљини се јасно виде врхови 

планина (без снега!) наспрам чистог плавог неба. Почетак дана са свим својим могућностима и 

обећањима. На сат времена од Калгарија, код индијанског казина скрећемо лево за 

Кананаскис. 

Све око нас је зелено и бујно, испуњено свежином и животом, трава око пута прошарана 

пољским цвећем (доста рано у сезони), зелене ливадице високо на планинама, ново лишће на 

брезама уз пут. На обронцима планина очигледна разлика у светлој боји ариша међу тамним 

четинарима. Пролазимо кроз капију отворену пре две недеље и помно гледамо у бројач 

километара. У опису стазе на полеђини мапе Кананаскиса прецизно каже да се на 6,8 км од 

капије, са десне стране, налази мало проширење на путу одакле креће стаза. Нисмо се 

изненадили кад смо видели да смо ми једини. Разноврсне песме птичица и мирис четинара 

испуњен топлотом је прво што смо приметили кад смо отворили врата од аута. Онда 

спремање за полазак које је доста дуго трајало. Обично на брзину намажемо лице кремом за 

сунчање и спремни смо. Сада је требало намазати и ноге и руке, сви смо били у шорцевима и 

у кратким рукавима. После је Илдика прокоментарисала да је: „ово било први пут да Јелена 

није обукла дугачке рукаве или дугачке панталоне ни на једном делу шетње―. 

Балон са водом смо однели у шумицу поред реке да не би прокувао у гепеку од аута. Након 

двадесетак минута коначно смо били спремни за полазак. Циљ данашње шетње – 

осматрачница за шумске пожаре. 

У Алберти се налази око 120 осматрачница за пожаре. У планинским пределима оне су 

постављене на врху планине, а у нижим пределима су обично на искрченим местима у шуми, 

где се осматрање врши са торња који је висок око тридесетак метара. Осматрачнице се 

обично састоје од мале куће, у којој током лета (тј. током сезоне шумских пожара, обично од 

априла до септембра) борави осматрач који посматра околину и када примети сумњив дим 

јавља централи. Онда се активира најчешће неки мањи хеликоптер који одлази да поближе 

погледа о чему се ради и ако  се потврди  да је у  питању пожар  шаљу се 
 

 

 

 

 

велики канадери и операција гашења (или бар довођења под контролу) пожара започиње. Те 

осматрачнице се разликују по комфору зависно од тога где се налазе, све имају струју или 

преко соларних панела или помоћу пропанског генератора. Текуће воде нема нигде, али је 

обезбеђена вода за пиће. За остале потребе користи се кишница а само они довитљиви и 

маштовити имају тушеве којe сами конструишу. Недалеко од сваке осматрачнице се налази 

хелипед - велика дрвена платформа за слетање хеликоптера којима се допремају особље, 

храна  и  опрема.  До  понеких  постоји  пут  и  може  се  доћи  теренским  возилом.  Генерално, 
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намирнице се допремају једном месечно. 

Правила понашања диктирају да се не улази у 

осматрачнице непозван и да се не ремети мир људи 

који ту живе и раде. Такође у случају невремена, 

особље није дужно да пружи помоћ никоме ко се ту 

затекне нити да их пусти у кућу, што је мени врло 

чудно, али ваљда хоће да кажу да мораш бити 

одговоран за своје поступке и да се не упушташ у 

опасне ситуације у нади да ће те особље из 

осматрачнице спасити. 

Један обичан дан на осматрачници пролази у 

прегледању околине. Зависно од нивоа ризика од 

пожара зависи и колико времена сваки осматрач мора 

да проведе у такозваној куполи или осматрачници. 

Остало време проводе у сређивању свог животног 

простора, читању, писању, посматрању околине. До 

осматрачнице има око 4 км, све време узбрдо, али 

срећом стаза је у ово доба дана у хладу. 

Ето, ово рано устајање се исплатило, бар нас не пржи 

сунце. Већ на почетку увиђамо нашу велику грешку – заборавили смо спреј против комараца, 

па млатимо рукама на све стране. Заборавили смо и спреј против медведа, па смо веома 

гласни. На почетку стазе, чим смо прешли мост преко Кананаскис реке, видели смо доказ да 

медведи посећују ову стазу. Срећом, доказ је већ осушен и стар. 

Стаза је, мора се признати, доста незанимљива. Ова осматрачница је једна од ретких до које 

се може доћи колима, ако си добар са чуварем који има кључ од рампе на почетку пута. 

Широки колски пут иде кроз шуму која јесте да прави лепу хладовину али истовремено и 

скрива Кананаскис језера од нашег погледа. Нема везе, ионако нас на крају пута чека, по 

дефиницији, леп поглед. 

Брже него што смо очекивали угледали смо антену. Стигли смо. На врху брда налази се 

монтажна кућица на два нивоа, осматрачница. Испред кућице званичан знак који нас строго 

обавештава да је прилаз неслужбеним лицима забрањен. Окрећемо се ка лепо обележеном 

видиковцу одакле коначно бивамо награђени погледом на Кананаскис језера. Још мало узбрдо 

и видимо целу осматрачницу. Испред ње ниска ограда, двориште пуно цвећа у саксијама, у 

хладу сунцобрана мали камп сто, у ваздуху једва приметан мирис праве ватре. Савршени мир 

прекину глас старијег човека са широким каубојским шеширом: 

- Ви мора да сте јутрос поранили? 

- Да, устали смо још у шест сати да избегнемо врућину – одговарам. 

- Колико вас има, јел само вас четворо? 

Потврђујемо. 

- Хајде онда уђите ако хоћете да вам покажем осматрачницу. 

Када сте последњи пут буквално скакали од среће? Пре овог излета бих се мучила са 

одговором на то питање, али сада могу да кажем - за Видовдан 2015! Можда је таква моја 

реакција нашем домаћину била врло необична, али мени се тада испунио дугогодишњи сан 

који је почео кад сам прочитала књигу коју је написала жена која је провела неколико сезона на 

различитим осматрачницама. Од онда кад год се постави питање шта бисмо радили кад би 

освојили паре на лутрији, мој одговор је да проведем једно лето на осматрачници. Код људи 

на послу овакав одговор изазива чуђење и ново питање: 

– Зашто? 
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На то питање одговарам као и на питање зашто планинарим: „Ако то мораш да ме питаш не 

вреди да ти објашњавам―. (Морам да признам на жалост, да тај одговор није оригиналан. 

Преузела сам га од Луј Армстронга који је тако одговорио кад су га питали „Шта је то џез?―) 

Кроз малу капију смо ушли у 

двориште и степеницама се 

попели на терасу која окружује 

читав горњи спрат где се налази 

осматрачница – купола са 

великим прозорима на све 

четири стране. Унутра реквизити 

за одређивање локације дима – 

мноштво мапа, дурбин, компас и 

још много тога што нисмо 

препознали. Али ништа од тога 

нисмо приметили кад смо се 

попели јер оно што привлачи 

пажњу и оставља без даха је 

поглед! Просто је невероватно 

колико пуно значи кад се човек 

попне само неколико метара (од 

званичног видиковца), таман 

толико да се нађеш изнад врхова дрвећа тако да ти ништа не заклања поглед. Као на длану се 

виде Кананаскис језера, бране на језерима, у даљини сакривен шумом вијугави пут којим смо 

дошли, планине око језера сада у потпуно другачијој перспективи, чак у даљини и планина 

Путник. 

Око Горњег Кананаскис језера постоји стаза која се не види, али за коју знамо јер смо њом 

прошли претходног лета и сада препознајемо делове који су нас намучили, где смо уживали и 

где смо морали да прелазимо набујале потоке преко оборених стабала јер је поплава однела 

мостове, а ми смо били већ на крају снаге и стазе па враћање није долазило у обзир. Са друге 

стране поглед на Елк превој који је на листи наших планираних акција за ову годину. Иза нас 

поглед на планину са чије друге стране се налази Покатера стаза и Хајвуд превој. 

Док упијамо поглед око себе, наш домаћин Џим нам прича како Кананаскис језера мењају боју 

у току дана, да ће ускоро добити много тамнију боју плаве него сада, а пред вече ће бити 

сребрни. Прича нам и о мноштву звезда које виде свако вече, о посетиоцима – лосовима и 

медведима, који су добри суседи и никад их нису узнемиравали, о томе како је ово прва сезона 

(а иначе Џим са женом Кети већ осми пут проводи лето на овај осматрачници) да кад су стигли 

крајем априла није више било снега и да је претходног дана оборен рекорд у висини 

температуре – ту на 2100 метара је било чак 28 степени! Прегледао је дневнике које су водили 

сви његови претходници који иде све до 50-тих година и није наишао на већу температуру. 

Причао нам је и како су за време великих поплава пре две године били потпуно одсечени од 

света, нису се евакуисали и током две недеље су били једини људи који су живели на простору 

докле поглед допире док се вода није повукла и путеви опет били проходни. Испод 

осматрачнице се налази простор где они живе, мала кухиња са фрижидером и шпоретом на 

пропан, трпезерија и спаваћа соба. Шта треба више? 

Захваљујемо нашим љубазним домаћинима и одлазимо до клупица за посетиоце постављене 

мало ниже од осматрачнице. Поред клупица у металном поштанском сандучету на белом 

постољу је књига посетилаца. Узимам књигу да се упишемо и из знатижеље завлачим руку 

дубоко  у  сандуче  кад  оно  –  спреј  против  комараца!   Е,  ничему  се  другом  не  бисмо  тако  
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обрадовали, комарци су били 

баш напасни. И кад смо 

мислили да нас ништа више 

неће изненадити, угледали смо 

WC. Испред WC-а балон са 

водом са ручном пумпом за 

прање руку, луксуз. Кад сам 

ушла прва мисао ми је била: 

„Oво морам да сликам―. Не 

дешава се често да сам толико 

одушевљена WC-ом да желим 

да овековечим тај тренутак, 

али овај WC то заслужује. 

Унутра је сав окречен у бело, 

са сликама на зидовима, 

прозорчетом на вратима, 

резервном ролном тоалет 

папира у пластичној кутији и кутијом у углу са неким миришљавим солима! Чистији од многих 

„правих― WC-а. Онда сам се насмејала, наравно да је и ово као и све остало 

овде савршено! 

Тих неколико сати што смо провели на том магичном месту ми је дало прилику да замишљам 

како би то заиста било живети ван цивилизације, избећи мало тај стални притисак да се 

умрежиш. Да се не равнаш по сату него по сунцу. Да имаш времена да не радиш ништа. 

Овакве осматрачнице замишљам као мале оазе мира и живота какав је некада био и како би 

можда по законима природе и требао да буде. Место где можеш да побегнеш од загрљаја 

дигиталне културе која те тера да свему посвећујеш све мање пажње, да радиш три ствари у 

исто време и да се тиме поносиш. А ја желим баш супротно, да гледам сатима како језеро 

мења боју, да приметим и најмање промене на дивљој ружи што цвета поред ограде код 

степеница ка осматрачници, да видим младунце лоса како расту и како се мењају. Сва 

техничка достигнућа овог двадесет и првог века ме терају у супротном правцу, а ја се трудим 

да се не дам колико могу. Зато и даље одбијам да имам мобилни телефон (да ли из 

тврдоглавости или ината или, на ужас мојих родитеља, неког чудног амалгама ове две 

особине), хоћу да будем недоступна. 

Подсетим саму себе на Хенри Дејвид Тороа, познатог љубитеља природе који се сматра 

зачетником тог покрета, који је готово са презиром гледао на изум телеграфа и поводом тога 

изјавио да не разуме зашто су људи у великој журби да поставе телеграф између Мејна и 

Тексаса, кад може лако да се деси да Мејн и Тексас немају ништа важно што би хтели једни 

другима да кажу. Међутим, да нисам потпуни технофоб доказују и ова писма што читате, јер 

ето не одричем се брзог интернета и email-а. А можда ми и превише времена за оваква 

филозофска размишљања не би донело пуно доброг. Остаје само да освојим ту лутрију и да 

се сама уверим. 

По највећој врућини смо кренули назад, сунце нас је све време пржило, срећа што смо бар 

ишли низбрдо. Балон који смо оставили у шумици је и даље био тамо, вода је била релативно 

хладна, а наша кола су и даље била једина на том паркингу. Када смо стигли кући комшиница 

нас је дочекала вешћу да је викендица њеног брата, на језеру у суседној провинцији 

Саскачевану, изгорела у шумском пожару. Ова године је до сада била врло сушна и једна од 

најгорих по броју шумских пожара. До почетка јула само у Алберти је у шумским пожарима 

изгорело преко 300 хиљада хектара шуме. 
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Балкан 
 

Одавно ме вуче. Одавно сам бацио око на њу. Одавно обећао да ћу јој доћи.  

Летос је испливала из моје маште, између мноштва других симпатија и ''обећаних земаља'' и 

бејах спреман да јој се подам. Међутим, као што се увек у тим љубавним стварима јави то 

међутим, дође до скретања са пута и заврших у северној Босни. А Она оста за неку наредну 

прилику. 

Али, нисам дуго чекао. Са екипом већински биолога, на челу са два Марка као организатора, 

крајем октобра упутисмо се пут југа, пут Пирота и границе, пут Ње – Старе Планине.  

Путовали смо читаву четвртак ноћ, да би стигли у Топли до пред зору. Паркирали смо наше 

три лимузине одмах поред пута и мало одкуњали док се Сунце и Месец нису сменили на 

небеској стражи. Прогноза је била тачна и тај дан је био тмуран и благо кишан, али нас је 

храбрило то што наредне дане јавише прелепо време, те ведри кренусмо уз Јаворску реку. 

Јесен је овде у односу на наше крајеве мало пожурила и шума је већ сва обојена њеним 

јарким тоновима, а ми, опчињени тим шаренилом покушавамо да их упијемо очима, 

објективима. Какве боје! Претежно букова шума и доминира пурпурна – шума просто као да 

жари.  

Идемо уз бујну реку, чије је корито као и код доста 

других водотока овог краја сачињено од прелепог 

црвеног пешчара, који је вода временом изгладила 

до савршенства. Изгледа као да је некада давно 

Онај горе просуо велики ампер неке црвене масе 

која се временом стегла, толико то у појединим 

деловима изгледа изједна и компактно. Успут 

наилазимо на неколико невеликих водопадчића, 

али су прелепи, вода кроз њих дивља. На једном 

месту реку не можемо прећи, него се изувамо и 

газимо је. Стижемо 

до Малог Чунгуљског 

водопада – леп је, 

усечен у стену низ 

коју пада, потсећа ме на тобоган. А при дну има ''нос'' од стене 

који вири из водене масе и цепа је, симпатично распршујући 

воду наоколо. Биолози около већ увелико њушкају тражећи 

занимљиве и ретке биљке којима Стара планина обилује. Од 

Малог водопада према горе река је још лепша, а убрзо се кроз 

шуму назире и Велики, или само Чунгуљски скок. Ух човече, 

каква грдосија када смо му пришли. Огроман је, ценили смо га 

на тридесетак и више метара, али не само то – леп је. Стена у 

позадини је тамна, глатка и равна, такође компактна целом 

својом величином, а вода прави снажан шум при свом удару 

доле.  

Већи део екипе одлази на десно брдо како би скок видели и 

сликали из још лепше перспективе, а један другар је мало пре 

тога већ збрисао на супротно брдо, не јавивши се никоме. 

Срећа па га је један од нас спазио. Али Враг не спава, то није 

помогло да се ситуација добро не закомпликује. Роберт који је 

сам отишао  није видео  нас да  смо се  такође попели, односно  
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сишли са стазе, а ми, не рачунајући на то, нисмо никог оставили да га сачека. Рачунали смо 

брзо ћемо, а и да он зна где смо. Углавном када смо сишли њега није било, а такође ни после 

пола сата чекања и доста дозивања. Које не помаже много јер од хука водопада и реке слабо 

шта можеш чути. Сад креће превртање могућих ситуација у глави, и договор шта радити? 

Двојица бржих крећу назад трчећи до оног прелаза преко реке где смо газили, ако је сишао пре 

нас доле и кренуо назад, да га сустигну. Двојица на брдо куда је он отишао да га траже, ако му 

се не дај Боже нешто десило, а ја са цурама остајем ту где смо се растали, да чекамо њих, или 

њега. Враћају се кроз 40-ак минута ови од доле, затим и ови од горе – ништа. Ови горњи кажу 

претражили су све, није пао. Шта сад? Ићи, или остати? Ајде, надамо се да је најбоље могуће, 

да се вратио до кола и крећемо назад, па ако га нема вратићемо се опет да га тражимо, а неко 

ће ићи по помоћ у село. Успут остављамо на више места на стази поруку да га чекамо код 

кола, за случај да је остао за нама. На сву срећу налазимо га код кола и све је у реду. У 

суштини се десило то да је он брзо сишао са свог брда, видео да нас нема и пожурио низводно 

да нас стигне. Мимоишли смо се у неких 10 – 15 минута, што је било довољно да нам 

закомпликује животе. Нико му није пребацивао и то је добро, само смо попричали о ситуацији 

како је незгодно испало и како треба извући наук за следећи пут. На крају, правило је у случају 

губљења, да се нађете на последњем месту где сте били заједно. Само што кад Ђаво преузме 

ствар у своје руке правила нестају, а једна грешка те вуче у другу и све тако у погрешну 

страну. Пошто смо у тој пометњи изгубили времена, тај дан нисмо стигли отићи и до 

Росомачких лонаца већ то остависмо за последњи дан ако нам остане времена, а ми одосмо у 

Дојкинце у планинарски дом на прво ноћење. Мало смо се окрепили топлим супама и чајевима 

и убрзо и полегали, умор нас је стигао.  

Ујутру паковање, опрема на леђа и пут Понора и Копрена. Одмах из села са нама пође и 

невероватни црни ћуко, који ће наредна три дана газити где год и наша чизма. Све нас је 

редом одушевио и придобио, чак и немилосрдног птичара – убицу мачака. А за сво време са 

нама, замисли, ни једанпут није 

лануо?! Стижемо до Понора 

прилично брзо и ту нас наш 

''домаћин'' упознаје са 

занимљивостима овог места. 

Силазимо доле до пећине да 

сипамо воде и да разгледамо 

њене улазе. Иначе Понор је 

јединствен по томе што на једна 

''уста'' пећине улази речица, у 

пећини прави заокрет од 180 

степени и само 15–ак метара 

одатле на друга уста излази. 

Практично кроз пећину прави 

кривину у виду потковице.  

Настављамо даље ка Копрену, где 

у близини извора Три Кладенца постављамо наше шаторе. Одлазимо до самог гребена и 

границе са Бугарском у сам сутон, видик се пружа надалеко. Под нама је велики одсек и даље 

равница. На њој мало даље велико језеро, неколико градића, а под самим гребеном 

листопадне шуме симпатично прошаране четинарима. Овамо су на нашем гребену црвени 

сунчеви зраци окупали Копрен, Три чуке, Вражју главу, њима ходимо сутра. Како Сунце замиче 

температура нагло  пада, а  на гребену  дува. Поново  се Месец и Сунце смењују, пун је Уштап, 

небо  ведро,  обећава  бистру  ноћ.  Испред  шатора вечерамо,  већ је  око нуле.  После вечере 
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уживамо у месечини, сви стојећи скупљени и збијени, начичкани и омотани цирадом. 

Несвакидашњи доживљај! Минус нам није могао ништа, бар не неко време. Ноћ је прошла како 

је прошла, није се осетила хладноћа директно, али се осетила по (не)спавању. Неколицина 

нас је устала пред свитање, да идемо на гребен и гледамо излазак Сунца. Термометар испред 

шатора показује... опа -10 степени! Али уз брдо се брзо загревамо, а на гребену је 

фантастично. Ово четворо је пожурило право гребену да не закасне, а мене је десно некако 

одвукао и примамио себи 

Копрен. Доле сам видео њих, и 

даље у наставку гребена беле 

граничне каменове и Три чуке, 

све у бакарно црвеној боји.  Са 

мном је пошао и кер легенда, да 

ми прави друштво. Успут сам 

пасао смрзнутих брусница које 

су баш пријале. Када смо се 

науживали, нас двојица 

окренусмо назад према 

шаторима, а и остала дружина 

отприлике у исто време. 

Невероватно је лепа била слика 

четворо људи у даљини, док су 

ме чекали на огромној предивној 

пољани златно жуте високе 

траве која се таласала на јутарњем поветарцу. 

 После доручка се Сунце већ лепо разгрејало, а ми смо растерећени опреме и топлије 

гардеробе пошли у сусрет 

трима Чукама. Преко прве, па 

две на другој и треће. Са њих 

видимо наш камп и под њим 

велики водопад, који неки 

чујем називају Копренски, а 

налази се пар стотина метара 

ниже извора Три кладенца, 

који твори Дојкиначку реку. 

Затим настављамо гребеном, 

лево нам се отворила читавом 

својом ширином Браткова 

страна, а десно нови предели 

Бугарске. Убрзо путељком 

кроз клеку стижемо и на 

Вражју главу са које је леп 

поглед на сад већ ближи 

Миџор, а види се мало даље и Бабин зуб. Испод Миџора погледом и прстом показујемо и 

реконструишемо јучерашњу туру и отприлике лоцирамо Чунгуљски и Крмољски водопад. И ту 

се мало излежавамо и упијамо топле сунчеве зраке, пријају. А онда крећемо назад и хватамо 

пут испод старе карауле, па испод Чука и све кроз четинарску шуму до нашег кампа. Лепа 

стаза. Пакујемо се и крећемо ка Арбињу, преко Крвавих бара. Силазимо низ стрму падину до 

Дојкиначке реке и даље све низ воду до старе  шумарске куће у коју стижемо у сам мрак.  Мало 
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ми је жао што смо низ Дојкиначку реку, која је прелепа и такође сва у црвеном пешчару, ишли у 

сумрак и што је нисмо могли лепо и натенане сагледати. Шумарска кућа нам је била 

планирани конак последње вечери на нашем путешествију, а како неко од раје рече када смо 

ушли у њу, ''ја сам очекивао нешто полусрушено''. Тако и ја, међутим кућа је супер. И ту нам је 

можда било и најлепше вечерње дружење од свих. Одмах смо се организовали за дрва, 

наложили шпорет, а богами приставили и назови гулаш. 

Такав још нико од нас није јео, а и ми да хоћемо да га поновимо, не би успели ни из десет 

покушаја. Чега ту све није убачено... али био је добар, јели су га да кажем сви. Подметаче и 

вреће смо поредали на под једне до других, а за одржавање ватре смо направили распоред 

устајања. Атмосфера права, идилична. Тишина, само ватра пуцкета и вири кроз танке 

пукотине на страници шпорета. 

Ујутру се пакујемо, спремамо кућу за 

собом и настављамо низ реку ка 

Дојкинцима и дому где нас чекају кола. 

Одлазимо да видимо још један водопад 

– Тупавац, по речима нашег вође 

најлепши. Веома је близу реке, можда 

50-ак метара, али ко не зна локацију 

проћи ће поред њега. А то би била 

штета, јер је... диван. Романтичан, та 

ми реч прва на ум паде када сам га 

видео. Нећу ни покушати да га опишем, 

треба га видети. Доле ниже 

Скрипчарове чесме са пута силазимо 

20–ак метара опет до реке да видимо 

још један у низу, и он је леп и богат 

водом, моћан, не знам како се зове. 

Стижемо до кола прилично рано, остаје 

нам времена за Росомач. У селу 

Славињу питамо сељаке за пут према, 

како они кажу, котлићима. Ту су близу, 

можда 20-ак минута од села. И стварно 

су необични, занимљиви и лепи. Ја би 

их описао као вијугави кањон речице у 

невероватно слојевитим стенама, где 

на дну формира неколико лепих вирова 

– лонаца. Свакако треба видети, 

јединствени су. У Славињу обилазимо и несвакидашњу стару Зилотску цркву из, кажу сељаци, 

13 – 14 века. Около цркве су стари камени крстови из половине 19. века, а на цркви има слова 

неког старог писма. Унутрашњост је прилично нарушена и мештани кажу да је опасно улазити 

због урушавања. У олтару има велика камена плоча исписана такође неким старим писмом, а 

мени је веома необично било што је црква пуна венаца из скоријег периода, можда последњих 

30-40 година. Кажу да је унутрашњост у само последњих десетак година пропала 70%. На 

жалост нема ко о њој да води рачуна. После цркве седосмо у наше лимузине и право у Пирот, 

на бурек. Кад смо подмазали стомаке, пут ауто пута нагазисмо на гас и право кући.   

Закључак... па немам га. Или сам се истрошио на овооолики текст, или га једноставно нема. 

Рећи ћу исто што и на почетку - Балкан. 

Горан Ђуричић. Нови Сад 
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Проклетије - Волушница (1879), Талијанка (2033), Попадија  (2056) 

Планинарски табор Грбаја - Проклетије 2015 год 

26-29.06.2015 год 
 

Кренули смо аутобусом у 22:00 испред храма Светог Саве да би око 4:30 били на граници и 

без већег задржавања у 6:30 у Гусињу. Киша је падала у Београду приликом поласка а пратила 

нас је и путем и дочекала и у Гусињу. Пауза од сат времена за доручак и кафу а затим 

настављамо ка Вусању одакле је планиран полазак на Злу Колату. 

Киша је била слаба са повременим прекидима и дилема је била да ли уопште кретати. Ипак 

смо кренули али пошто киша није престајала после сат и по ходања одустало се од успона и 

кренуло назад. У екипи су били и најбољи клинци планинци ПК "Раднички" који су све то 

храбро подносили. Део екипе из Младеновца је наставио ка врху. 

Вративши се назад отишли смо до понора реке Грље која је била пуна воде која се уз буку 

сливала. Од мог последњег доласка пре 3 године направљена је ограда око понора и мањи 

дрвени мост који су штитили људе од могућих опасности. Такође направљено је више 

наткривених простора за одмор и заштиту од кише. Лепо је сређено, урађено од дрвета у 

складу са природом која нас окружује. 

С обзиром да смо имали пуно времена уживајући у пределима отишли смо и до Савиног ока 

које изгледа прелепо са потпуно бистром водом и кажу веома великом дубином. Вода ту 

извире из дубине а затим наставља у виду речице да тече даље. Природа је потпуно 

недирнута с тим што су постављени дрвени подови за лакши прилаз као и усмеравајућа табла. 

У повратку, уместо путем, ишли смо стазом поред речице тако да је доживљај воде која 

жубори био још лепши. Заиста овим природним лепотама је увек лепо враћати се и не жалити 

за врхом на који нисмо могли отићи. Зла Колата је иначе веома далеко и било би потребно око 

11 сати хода а могућност да се има било какав поглед с обзиром на кишу и маглу која се 

навлачила по врховима, врло мала. Врх без погледа и саме лепоте ходања лепим пределима 

до крајњег циља не нуди задовољство било које врсте. 

Успут смо брали јагоде којих је било у изобиљу али је било потребно оштро око приметити их. 

Око 13:30 кренули смо ка дому где смо стигли за око сат времена. Сада постоји асфалтиран 

пут и може се доћи возилом било које врсте. Последњи пут сам био пре 19 година тако да се 

доста тога променило. Пуно је нових кућа у Гусињу и викендица у долини Грбаје. Раније ту није 

било ничега осим дома и карауле а сада караула припада полицији и стоји празна а одмах 

поред дома подигнута је нова викендица. Ту је сада и нова еко кућа која нуди све услуге 

хотелског типа са ценом преноћишта од 8 евра. 

Наравно, Грбаја је увек прелепа са врховима који се уздижу одмах из те уске долине и који 

делују величанствено али ништа се не може упоредити са првим сусретом који је остао 

незабораван. Одмах, поред дома је масив Волушнице са стрмом одсеченом страном 

окренутом ка дому одакле и креће маркација за успон. Наравно, ту су сада и табле које 

усмеравају ка врховима. Дом је такође дотеранији са пуно уложеног рада, уведеном водом и 

осветљењем. Смештај у дому или сопственом шатору зависно од избора. Била је ту већ група 

планинара из Хрватске као и домаћина који су сређивали дом за таборовање. 

Време се у међувремену поправило било је и сунца и топло али касно је било за било који 

успон. Отишли смо до чесме Мулића која је лепо урађена и ограђена и окружена четинарима. 

Ту смо пронашли и стару маркацију која преко потока води на Очњак. 

Увече дружење поред логорске ватре и с обзиром на непроспавану ноћ у бусу ранији одлазак 

на спавање. 

У 8 сати по договору  кренули смо на  Волушницу.  После  15 мин кретала  је и  планинска трка. 
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Стаза је кретала изнад дома кроз шуму и била је свеже маркирана. Водио је Бојан 

Миловановић и било је пријатно ходати. После извесног времена излази се на чистину и с 

обзиром на кишу која је јуче падала а и сада повремено трава је била мокра али време је у 

суштини било пријатно. После 2 сата, ево нас на врху. На жалост видика није било због магле. 

Ту су били и клинци планинци са својим вођом Јагодом која их је бодрила и бринула о њима. 

Клинци су ишли сјајно и није било проблема са њима. Фотографисање на врху и одлука вође 

да се не иде даље гребеном до Попадије због магле. Али нас 14 је у договору са вођом ипак 

кренуло. 

 Јуче смо изгубили дан због лошег 

времена и сада смо желели да 

обиђемо бар читав гребен. Кренули 

смо стазом која је била јасна и 

маркирана. Дошли смо за око 30 мин 

до Талијанке и продужили право 

гребеном на Попадију. Идеја је била 

да се направи лук у обиласку и да се 

вратимо другим путем. Стигли смо до 

краја гребена који се доста стрмо 

спуштао и требало је користити и руке 

при томе. Звали смо мобилним Бојана 

јер се није видела јасно стаза где се 

треба спуштати и добили 

информацију да се спуштамо десном страном. Сви смо били уверени да је неко из групе већ 

био на Попадији и ишао том стазом али се испоставило да није нико. Видела се долина са 

десне стране за доста великим рушевинама неког старог катуна а у даљини и један нови као и 

стадо крава и коза. Спустили смо се у долину тражећи маркацију и када смо је нашли кренули 

смо даље њоме. Момак који је имао делимично скинуту стазу са интернета на мобилни 

говорио је да се удаљавамо од дома уместо да му прилазимо. Нисмо обратили пажњу на то и 

кроз шуму наставили даље. 

По изласку из шуме дошли смо до једног села и помислили смо да смо изашли код Гусиња. 

Неко је ипак био довољно опрезан и питали смо у једној кући где смо и испоставило се да смо 

прешли у Албанију а село се звало Лепуша и било је разбацаног типа као и већина планинских 

села. Рекли су нам да је 25км до границе и још кажу 6км до Гусиња. Документа нисмо имали 

само личне карте и договорили смо се да кренемо назад истим путем. Било је већ 14 сати и 

убрзано смо кренули истим путем. 

Дошли смо до катуна и у разговору са домаћином сазнали да је Грбаја са друге стране 

планине. Идеја је била да се вратимо истим путем али с обзиром да смо силазили 

четвороношке никоме се није ишло тим путем. Испред нас је била једна планина лево од оне 

којом смо дошли али је била приступачнија. У међувремену и време је почело да се квари, 

магла се све више спуштала и постајало је хладно. Изгубили смо још сат времена испитујући 

стазу која је могла да обиђе планину испред нас али смо на крају кренули уз њу. Јак успон али 

и последња шанса да стигнемо до дома. 

Попели смо се до превоја са надом да ћемо видети шта је на супротној страни али магла је 

већ пала и није постојала могућност визуелне оријентације. Кренули смо гребеном десно ка 

Талијанки надајући се да када стигнемо до краја неће бити велики силазак а затим велики 

успон до Талијанке. Шансе су биле доста мале, времена за повратак до катуна све мање а 

могућност да се остане на планини све већа. После око пола сата хода на опште задовољство 

стигли смо на врх Талијанка. 
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Испоставило се да смо у поласку наставили гребеном ка Албанији уместо да скренемо десно 

ка Попадији. Скретање није маркирано а због магле није се видело да уопште постоји други 

гребен. Екипа се доста добро кретала дајући све од себе и на крају смо успели да стигнемо. До 

дома нам је било потребно око 2 сата што значи да би требало да стигнемо до 20х што се и 

остварило. С обзиром да је свима лакнуло и опште расположење се поправило. Око 15мин пре 

доласка у дом сусрели смо се са екипом која је кренула у потрагу за нама. Не знајући шта нам 

се догодило, имамо ли повређене кренули су са свим потребним стварима и срећом нису 

далеко одмакли. 

Вечера, хладно пиво и жеља за одмором ме је убрзо савладала и после доделе медаља за 

трку ускоро сам кренуо на спавање. Прешли смо 17,5км и 1957м успона.    

Понедељак, последњи дан је освануо са кишом тако да се одустало од било каквог пењања. 

Требало је ићи на Северни врх Каранфила или Љуљашевиће а друга група на Караулу али 

није нам се дало. После извесних дилема шта даље одлучено је да у 12 кренемо кући. 

Пауза код Рашке у етно кући Чакмара за ручак и око 21:30 долазак у Београд на железничку 

станицу а у 22 нам је кретао последњи бус за Вршац.  

На акцији је учествовало око 80 планинара из око 15 друштава. Табор је организовао ПК 

"Раднички" из Београда. 

 

Карпати, Румунија: 

Ретезат 2482, Прелукеле 2265, Пелеага 2509, Букура 2433 

11-12.06.2015. 
 

Кренули смо комбијем у суботу у 02 после поноћи релацијом Вршац - Ватин – Решице -

Карансебеш - Хацег. После сат времена вожње комби је показивао да је дошло до квара, није 

могао да вуче тако да смо одмах кренули назад са надом да ће издржати до Вршца. У малеру 

који нас је задесио било је и среће, издржао је до куће. Дошло је до промене плана, кренули 

смо са два аута. 

Мало је измењена траса пута и у 04 смо кренули ка селу Раушор где смо оставили кола у 

близини жичаре и кренули ка Ретезату. Са тог места кретале су две стазе за Ретезат једна 

захтевнија и краћа са предвиђеним временом до врха 3-3,5х и друга са временом од 4-4,5х. 

Кренули смо другом стазом јер је део екипе био пре три недеље првом варијантом. 

Стаза је ишла кроз шуму са доста поточића који су шумели на све стране. Вода је била 

прозирно чиста тако да смо се снабдевали на лицу места. Кренули смо маркацијом црвени 

троугао у белом да би касније прешла у црвену траку са белим тракама. Маркације су биле од-

личне, честе и било би тешко залутати. 

Други део стазе имао је доста крупног камења што је изискивало скакање са једног на други 

али и већу концентрацију. Пре Ретезата уздизао се други врх, нешто нижи Прелукеле где смо 

се нас неколико попели и после краћег задржавања спустили се у подножје. Испред нас се 

уздизао моћни Ретезат који је требало обићи са десне стране и попети се на врх с обзиром да 

је са наше стране био одсечен. Дан је био леп, сунчан и топао и доживљај је био сјајан. 

Из села смо кренули око 8:30 да би на врху били око 13. Прелеп поглед на околину, Пелеагу 

која је у близини и мања језера. Дужа пауза за ручак и обавезно фотографисање. На врху је 

било пуно људи, очито је веома посећен. 

Повратак је био другом стазом, за промену. Екипа није била компактна разбила се на три 

групе али с обзиром да је маркација била јасна није постојала опасност  од лутања.  Силазак је 

некако увек замарајући, циљ је остварен, умор полако обузима а спуштању никад краја. 

Кренули  смо  са  1200м  значи  1300м  успона.   Успут  смо  правили  паузу  поред  поточића  и  
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покушавали да угасимо жеђ али воде никада доста. 

У неко доба, ето нас до жичаре где су нас верно чекали наши аутомобили. Одмор на ливади 

до прикупљања читаве екипе. На сунцу је било пријатно али чим се сенка померила била је 

већ друга прича. Ускоро смо кренули даље ка селу Салас де Сус где смо имали договорен 

смештај. Најбоље је било сместити се у Карнику али ту је увек пуно и резервацију је потребно 

урадити много раније. Смештај је био одличан. То је сеоско домаћинство које се бави и 

туризмом са лепо уређеним делом за туристе. Двокреветне и једна четворокреветна соба са 

купатилом и кухињом. Лепо уређено двориште са старим некад коришћеним деловима 

домаћинства. Вечера, хладно пиво или сок из оближње продавнице и с обзиром на рано 

устајање претходне ноћи ускоро смо кренули на спавање.       

У 5х смо кретали за Карник удаљен око 30км и 40мин вожње одакле смо кретали на Пелеагу. 

Карник је на 1000м а ја сам пре три године био са смештајем у дому Пиетрелеу на 1400м. Сада 

смо због скраћења пута избегли тај дом и одмах кренули ка другом (чини ми се Гентиану, који 

има свој сунчани колектор). Стигли смо за око 2х и направили дужу паузу.     

Део стазе нас је водио поред потока којим је хучала вода са повременим лепим водопадима. 

Ускоро кроз шуму крећемо даље свако својим темпом јер у овим годинама не прати се темпо 

30-огодишњака који нас је водио. Дан је био леп као и јуче и сунчан и повремено облачан. У 

четвртом сату ходања кренуо је успон ка превоју који је био доста неугодан због ситног 

камења и могућности клизања. 

И ето нас на превоју око 10. Одмах пуца видик на језеро Букура које је одмах испод превоја са 

стадом коња које пасе на његовим обалама. Дужа пауза пре него што екипа крене ка Пелеаги 

која се са превоја још увек не види. Пошто сам ја на Пелеаги био пре три године одлучујем да 

кренем на Букуру на коју се иде са превоја десно а на Пелеагу лево. До Пелеаге је потребно 

око 1х 30 м а до Букуре око 1х. С обзром да на Пелеагу нико није био сви су кренули тамо а ја 

сам одлучио да кренем сам на другу страну. 

Не волим баш да идем сам по оваквим планинама, може бити опасно због могућности повреде 

али ето понекад прекршим то правило. Имао сам информацију да је до врха пола сата и 

очекивао сам да је врх негде на почетку гребена али испоставило се да је на крају гребена и 

успон је трајао сат времена. Делимично је успон сличан Ретезату јер се иде преко великих 

блокова камења који се савлађују скакањем са једног на други.  

Око 11х 30м ево ме на врху. На врху је метална табла са натписом врха и висине. Поглед је са 

једне стране на језеро Букура а са друге ка Ретезату. У једном тренутку кренула је магла из 

друге долине преко превоја али није то дуго трајало. Ускоро крећем доле преко камења и за 

око 40м стижем до превоја. Интересантно је да је на превоју увек већа група људи али у 

разговору са њима видим да већина долази из оближњих домова до превоја и враћа се назад. 

Дуже излежавање на сунцу и одмор уморних ногу. Најбржи се враћају сат времена после мог 

повратка, остали још пола сата касније. Једна особа је одустала и чекала повратак групе. 

Ускоро крећемо доле истом стазом којом смо и дошли са потребном опрезношћу. Штапови ми 

доста помажу као ослонац за сигурнији силазак. Затим као и увек дуг силазак који је почео око 

13х 30м да би у дом стигли око 15:30 и после дуже паузе повратак до Карника око 18 што значи 

да је трајало 11сати. У близини Карника је и једна прелепа каскада Лолаја коју смо обишли у 

повратку. Вода пада са велике висине и прави прелепи водопад са видиковцем који је 

направљен због лепшег доживљаја. 

Последња група је дошла доста касније због извесних проблема са обућом тако да смо тек око 

19 сати кренули кући. Без икаквих проблема, брзом вожњом око 23 ево нас на месту поласка. 
 

Љубе Божиновски 
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АРКО, МОНТЕ БРЕНТО, ВИА ВЕРТИГИНЕ – VI+ А2 1000м 
 

Не тако давне 1992. године, трочлана навеза коју су сачињавали Х. Стеинкотер, Ф. Бертони и 

Г. Готарди, испењала је један од најекспониранијих смерова у Европи, кроз величанствене 

плафоне југоисточне стене планине Бренто. Назван Виа вертигине или у слободном преводу 

на наш језик „пут вртоглавице―, смер у потпуности оправдава свој назив. Ретки су смерови у 

свету у којима гуза константно виси у процепу… 

Иако смо и раније пењали велике стене, идеја за пењање баш овог биг вола је дошла као 

жеља да се пење неки несвакидашњи смер, да се помере границе и стекну нова искуства а све 

у склопу припрема за неке стене чије називе за сада нећемо откривати. Али да почнемо из 

почетка… 

Као и неколико претходних одлазака на пењање и овај је 

започео прилично килаво и неизвесно до самог поласка. 

Екипа и планови су се неколико пута мењали а једино што је 

од самог почетка остало непромењено су жеља и одлучност 

да се зацртани смер пење. На крају, на пут смо кренули 

једним колима, Др Катарина, Вукан, Џони и ја, у недељу 

увече око поноћи. 

Возили смо стандардно кроз Хрватску, Словенију и Италију, 

све време аутопутем и уз повремене паузе, јер ипак је 

требало прећи 1000 километара до Арка. У место Рива дел 

Гарда на обали језера Гарда стижемо око поднева, где је 

требало да се пријавимо у хотелу у чијем је власништву вила 

у Арку у којој смо закупили апартман. Изненађујућа чињеница 

пред пут је била да нас је смештај у том апартману коштао 

свега неколико евра више од кампа, што смо наравно 

свесрдно искористили. Ипак, камп нема биде... 

Први дан смо искористили за лагано упењавање а Докторки 

и Вукану је то истовремено било и прво заједничко пењање 

после завршених течајева. Отишли смо на спортски блок 

Баоне, недалеко од центра Арка. Пре свега нас је 

одушевила срдачност локалног власника виле који нас је на 

сопствену иницијативу пустио код њега у двориште да се 

паркирамо, без да је ишта тражио за узврат или нудио било 

какве додатне услуге. Чак нам је на повратку дао и неколико 

шака свеже убраних трешања  Вери Хапи. 

Блок Баоне је савршен блок за почетнике. Оборена плоча, 

релативно густо болтована, са смеровима од 2ц до 5б, 

распоређених у два до три цуга. Џони и ја смо попели нека 

два смера док наши драги сапутници нису имали превише 

среће. Наиме, Вукан је раније тог дана купио нове пењачице 

за које се испоставило да му не одговарају тако да је 

пењање било неподношљиво. После неколико замена и 

тужних погледа продавца, све је било ок. Смер су на крају попели последњег дана, када смо се 

Џони и ја комирали на кревету после пењања Виа Вертигине. 

Следећег дана смо се пробудили одморни и спремни за нове авантуре... Цело пре подне смо 

покушавали да дођемо до неког јако лепог блока изнад Арка али се испоставило да је цео 

прилаз  под  приватним  поседом  тако  да  смо  се  преселили  у  познати регион  стене Парете  
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Зебрата, одакле је нама двојици почињао приступ 

а Докторки и Вукану поново први самостални смер. 

Њих двоје су кренули мало пре нас и пењали смер 

Опера Прима, оцене 5б и висине око 100 метара. 

Пошто смо се спаковали, придружили смо им се 

испод стене и када смо се уверили да све иде како 

треба, оставили их да уживају у пењању и 

наставили наш приступ који је трајао још око сат и 

по времена. План је био да првог дана испењемо 

првих 500 метара стене што смо и урадили после 

4,5 сати активног пењања. Били смо за нијансу 

спорији него што смо планирали јер смо у два 

наврата морали да скидамо тешке ранчеве пуне 

течности и да их извлачимо а све због тежине 

стене. Испоставило се да су оцене добро дате и да 

шестица није ни мало лагана како је уобичајено у 

блоку Зебрата који се налази испод. Сви штандови 

су опремљени болтовима а на већини се налазе и 

алке. Цугови су такође опремљени, углавном на 5-

6 метара, осим током лаганих деоница где 

размаци иду и преко 15 метара. Током овог дела 

стене је могуће предомислити се и вратити, што 

касније апсолутно више није могуће. 

Све у свему, после 13 цугова пењања, сместили 

смо се у бивак нешто пре 21. Бивак је прилично 

добар, дозвољава да двоје колико-толико лепо легну а нека од претходних навеза је чак 

оставила два кратка комада армафлекса. Клопали смо и уз тешком муком извучено пивце 

отишли на починак... 

Следећи дан смо започели у 4:30, доручковали и у 

14. цуг пењања кренули у 6:00. План је био да на 

врх изађемо до 21, односно до мрака. Међутим, није 

све ишло како смо планирали. Пре свега, били смо 

много спорији него што смо очекивали. Ређали смо 

дужину за дужином, наизменично пењући. Због 

великог броја пречки, пењање уз уже није било 

довољно ефикасно, што нам је узимало додатно 

време. Са друге стране, сама стена је доста тежа од 

очекиваног. Надали смо се, на основу попречних 

скица које смо гледали, да осим плафона неће бити 

превише превиса што се показало као апсолутно 

нетачно, цела стена је превисна и тек у неколико 

наврата вертикална или једва оборена, па је и А0 

пењање било готово неизводљиво. 

Сви штандови су опремљени са 3-5 болтова 

дебљине 10 или 12 милиметара док су растежаји 

опремљени танким шестицама и грађевинским 

алкама. Од раније је одређена количина тананих 

болтова попуцала  а ми  смо на  жалост дали  наш допринос  поломивши још  два. Први  који је 
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пукао је у 19. дужини, на самом излазу испод плафона и није страшно дохватити следећи. 

Други је у 24. дужини, неколико метара пре полице и ту постоји проблем јер је већ неколико 

алки раније поломљено. Морам да признам да падање у 

празан простор на овим алкицама уопште није 

занимљиво. Скоро сва места на којима недостају алке је 

могуће проћи уз помоћ скyхок-ова, што смо и радили али 

се следећим навезама топло препоручује да понесу 

борер и резервне болтове или тзв. клип стик дужине 

макар 2 метра, посебно за 24. дужину у којој нам је 

пукла алка са које је висио комад ужета. Срећом, то се 

догодило приликом пењања другог. Ми смо носили 

неколико комада болтова дебљине 6мм и дужине 45мм 

али их срећом нигде нисмо постављали. Кажем срећом 

јер би нам то одузело додатно време које нисмо имали. 

Посебну пажњу треба обратити на претпоследњу алку у 

првом плафону који се директно прелази (22. дужина). С 

обзиром да последња недостаје, претпоследња је 

прилично измучена, клима се и само чека тренутак када 

ће пући. Ова дужина је дефинитивно и најтежа у целом 

смеру. Око 9 метара потпуно хоризонталног плафона, са 

алкама чији размаци ни мало нису једноставни за дохватити. Џони је маестрално извео ову 

дужину! 

Мрак нас је ухватио негде на половини 23. дужине која 

се завршава поред старог винча. Одатле је све некако 

кренуло још спорије, што због умора, што због дуплог 

проверавања свега. Међутим, нашој срећи није било 

краја када смо наишли на поличицу на крају 24. дужине 

и коначно, после 20 сати вишења у појасевима спустили 

гузице на колико-толико чврсто тло. Тачније, ¾ гузица. 

Иако је полица прилично узана, успели смо да се 

наместимо довољно добро да одспавамо око 1,5 сат и 

после тога наставили даље. Све време смо били у 

контакту са Докторком и Вуканом који су чекали да им 

јавимо када да крену на врх са друге стране и сачекају 

нас. 

У овим тренуцима смо већ озбиљно остајали без 

течности. Овај проблем је код мене био израженији него 

код Џонија који је великодушно делио своје последње 

залихе воде, на чему сам му изузетно захвалан јер се 

тај гест слободно може упоредити са спашавањем нечијег живота! 

И таман када човек помисли да је крај, схвати да се зајебо (Смајли). Претпоследњи цуг води 

преко још једног плафона који исцеди и последњи атом енергије, док бејс Џампери све време 

фијучу на свега неколико метара изнад глава. На врх смо стигли у 11, где су нас сачекали 

драги другари са неопходним освежењем. Мислим да ми kоkа-kола никада није тако лепо 

легла као у том тренутку и колико год ја волео да висим, осећај стајања на чврстој подлози је 

стварно био непроценљив!!! Уз лагану причицу, воду и брескве смо полако сишли около до 

Сан Гиовани-а и колима назад у Арkо. 
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Неколико закључака и смерница за будуће пењаче, за други део смера: 

- Комплетно је превисан и физички напоран 

- Иако је „болтован―, то је урађено са танким 6мм болтовима који су врло склони пуцању 

- Понесите резервне болтове и борер или kлип стик дужине барем 2м и неколико скyхок-ова 

- Штедите воду максимално колико је могуће 

- Не крећите у обичним појасевима јер ћете константно висити 

- Једино нормално место за одмор је на крају 24. дужине 

- Добро увежбајте техничко пењање, нарочито у плафонима када су поставке размакнуте 1–1,5 

- Од опреме вам је потребно мин. 30 комплета али ни то неће бити довољно у другој половини 

већ ћете морати да распарујете карабинере. 

- Стаза са врха смера до Сан Гиовани–ја је у неколико наврата тешко препознатљива и 

препоручује се силазак по дану. 

- Бежање из стене, после прве дужине технике није више могуће. Спасавање је теоретски 

могуће али не смем ни да помислим колико би трајало и коштало. Када једном кренете, нема 

више повратка!!! 

Што се сумирања смера тиче, цитирао бих навезу која га је пењала 5 година пре нас, Клауса и 

Герхарда: „Шта рећи о овом смеру? Да ли нуди прелепо пењање? Да ли је забавно пењање? 

Да ли бих га поново пењао? На сва ова питања могу да одговорим са великим НЕ – а ипак, 

Виа Вертигине нуди стварно јединствено пењачко искуство и због тога могу само да га 

препоручим!― 

На крају, желим да се захвалим Др Катарини и Вукану на великој подршци коју су нам пружили 

током овог пењања. Цео свој дан у Арку су посветили нама, пешака изашли на врх и сачекали 

нас са хладним пићима и бресквама. Без њих двоје, нисам сигуран како би уопште изгледао 

силазак. Другари, најбољи сте!!! 

Успон вршили чланови Алпинистичкох одсека Београд 

Стеван Обрадовић, Београд 
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ДАНИ БОРОВНИЦЕ 2015 

Промоција планинарске стазе Село Бресник – врх Гусарица 1539, Чемерно 
 

ПСК „Железничар― Краљево је дана 18 јула 2015 године организовао планинарску акцију „Дани 

боровнице 2015 године― и промоција планинарске стазе село Бресник до планине Чемерно врх 

Гусарица 1539мнв. Стаза је обележена и маркирана црвено-белим ознакама, при одласку 

успон је 787 м а при силаску је 787, стаза је укупне 

дужине 18 километара од краја асфалта у селу до 

врха Гусарица. На акцији је учествовало 150 

планинара из Краљева и околине, 10 планинара из 

Македоније (ПК Кораб Скопље), 2 планинара из 

Словеније (Љубљана). 

На пешачење се кренуло у 08:30 часoва из села 

Бресник до планине Чемерно и врха Гусарица. 

Планинарска стаза је обележена кроз букову шуму, 

преко ливада са пуно цвећа и боровница. На стази се 

налази неколико извора питке воде. До врха се стигло 

за око три сата лаганим пешачењем, краћи одмор на 

врху где су планинари уживали у прелепим видицима 

и околини и где су брали плодове боровница. 

По повратку са стазе приређен је ручак за све 

планинаре, подељене су захвалнице клубовима. 

Најмлађи учесници су били Стефан Јанић и Стефан 

Микић (11 година), најстарији учесници су били 

Димитар Манаков (1930 годиште ПК „Кораб―) и Вукосављевић Љубомир (1928 годиште). 

Наведена акција је успешно организована уз задовољство свих учесника акције уједно је 

обављена и промоција нове планинарске стазе планинара ПСК „Железничар― Краљево. 

Планинарска стаза је дужине 32 километара од села Бресник (Крчма на Ибарској магистрали) 

до врха Гусарица 1539мнв, на планини Чемерно, и може се повезати са нашом стазом 

Голијска трансверзала. У плану је и израда паноа са изгледом стазе који ће бити постављен у 

селу Бресник, а такође је у плану обележавање још три планинарске стазе. 

Поред ове планинарсе стазе планинари из ПСК „Железничар― Краљево у претходних неколико 

година обележили су и одржавају следеће стазе: 

- Голијска трансверзала 129км 

- Матарушка Бања – Столови – Матарушка Бања 26км 

- Маглич – Троглав – Станча 18км 

- Станча – Врановац – село Роћевићи 10км 

- Рудно – Радочело – Рудно 19км 

- Село Раваница – Гледићке планине (Самар) – манастир Каленић – село Раваница 30км 

- Село Раваница – Гледићке планине (Самар) – село Раваница 21км 

- Село Раваница – Гледићке планине (Самар) – село Стубал 22км 

- Село Стубал – Гледићке планине (Самар) – село Стубал 28км 

- Село Стубал – Гледићке планине (Самар) – Манастир Каленић – Село Стубал 35км 

- Село Стубал – Гледићке планине (Самар) – село Раваница 22км 

- Жича – Липар (Столови) – Матарушка бања 10км 

Планинари ПСК „Железничар― Краљево су обележили 13 стаза и наведене стазе одржавају, 

што је укупна дужина од око 402 километара 

Драган Јовановић, Краљево 
 

Број 92                                                                                                                                                                                        Јесен 2015 

ПУТНИК – Планинарска седма сила                                                                                                                                        страна 379 



Путопис из Аустралије 

SNOWY MOUNTAINS – СНЕЖНЕ ПЛАНИНЕ 
  

Имали смо прилике да 

до сада посетимо нека 

места у Аустралији, овом 

далеком и егзотичном 

континенту. Овог пута 

желим да читаоце 

одведем у Алпе – 

Аустралске Алпе. 

Име Алпе је дато масиву 

због његове 

пространости и због тога 

што је масив покривен 

снегом 4-5 месеци 

годишње, а не због 
значајних, оштрих, 

проминентних врхова. Уствари, планински масив је проткан благим заравнима које се пружају 

између травнатих долина. Масив се простире кроз Нови Јужни Велс и Викторију и покрива 

територију величине 1,2 милиона хектара. Кроз масив су се просекле две главне реке MURRAY 

RIVER и MURRUMBIGEE RIVER. Узгред речено MURRAY RIVER је најдужа аустралска река са 

дужином око 3500 километара и завршава у Јужној Аустралији уливајући се у Јужни Океан. Моје 

омиљено место за пецање у овој реци је на обалама реке у околини места TAILEM BEND, 
свега 100 километара од Аделаиде. Једна од мањих река која извире у масиву је SNOWY 
RIVER, сада већ многима у свету позната по имену по томе што су у овој околини снимљена два 

филма аустралске продукције: ―The Picnic at Hanging Rock” и “The Man from Snowy River.” 
Аустралске Алпе се не поклапају са конвенционалним изгледом високих, оштро дефинисаних 

врхова и леденим глечерима издубљених долина као што се може наћи и видети у масивима 

Хималаја и европских Алпи. Уместо тога аустралске Алпе сачињавају валовити плато и 

гребени, окружени стрмим падинама, благим обронцима. Аустралске Алпе можда нису високе 

у поређењу са светским стандардима – највишљи врх MOUNT KOSCIUSZKO МОУНТ је 2228 

метара висине док се MOUNT BOGONG подиже у вис до 1986 метара и MOUNT BIMBERI до 

1911 метара. 

Уместо висине, аустралске Алпе су значајне по старости постанка и начину формирања. Алпе 

су ниже од фамозних масива у другим деловима света зато што су старије, оформљене су 

другачијим тектонским утицајима и изложене су ерозији за дуже време од осталих светских 

масива. Аустралске Алпе су највишљи део главног планинског масива, Источног Високогорја 

Аустралије, који се протеже од северног Квинсленда до јужне Викторије.  

Због тога што аустралске Алпе покривају велику површину оне садрж евелику количин 

уразличитих камених структура и типова, а исто тако и комплексну историју у трајању од 520 

милиона година. Југоисто каустралског континента као континентална маса 350 милиона 

година и изглед је промењен радикално много пута.  Оно што је претходило времену од 

задњих 350 милиона година је океан и архипелази острва тамо где је данас суво копно 

континента. Најстарије камене творевине воде порекло од базалтних лава које су биле 

вулкански избачене на дно океана (подводним вулканима) пре око 520 милиона година у 

географском периоду Камбриа. У ово време источна обала Аустралије није постојала – регион 

је био дубоки океан у коме су се налазила разбацана острва слично данашњој ситуацији у 

Западном Пацифику. Током следећих 80 милиона година, огромне површине океанског дна су 

биле  покривене  дебелим  наслагама песка и  муља које  су се  кроз време  трансформисале у 
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седиментални пешчани камен. 

Сударом тектонских плоча и учесталим тектонским активностима океанско дно се издизало 

милионима година да би се појавило изнад површине океана и тако постало суво копно. Многе 

гранитне формације су отпорне на ерозију и на тај начин омогућиле стварање платоа и 

гребена, док је камен мекше природе еродиран да би се створиле долине и клисуре кроз ко 

протичу многобројне речице. 

Између 300-250 милиона година земља је била у леденом добу и у ово време новооформљени 

аустралски континент је био део ледене масе у пределу јужног пола и највећи део јужног дела 

континента је био покривен ледом. У времену од око пре 130 милиона година копнене масе су 

започеле одвајање од Антарктика, процес који се завршио пре око 100 милиона година да би 

достигао приближно данашњу позицију. Има показатеља да су се значајне геолошке измене 

догађале чак и недавно – пре свега 12000 година. 

У наше време област аустралских Алпи је покривена старим, масивним еукалиптусима и 

боровином; многе заравни су покривене густом, бујном травом што је обезбедило јаку 

популацију више врста кенгура и коала медведица. Област је прошарана многим пешачким 

стазама које су јако популарне и посећене од стране многобројних посетилаца. 

Област је традиционално насељена домороцима племена WALGAL у нижим пределима 

масива и NGARIGO народом у вишим пределима.  

Конзевација природе је важан напор да би се одржала биолошка различитост флоре и фауне и 

да би се обезбедио несметан развој природе, као и презервација историјских објеката из доба 

златне грознице средином 19. века. 

Значајна подрулја конзервације су BIMBERI, BOGONG, JAGUNGAL, GOOBARRAGANDRA, 

YAOUK и други; имена су очигледно домородачког порекла. 

Приликом успона на највиши врх, Mount Kosciuszko, поласком из града THREDBO, планинар се 

мора задовољити успоном без великих или јаких утисака јер успон је благ, мада дугачак. 

Пролази се добро утабаном стазом управо до врха. Добро је почети успон рано ујутро да би се 

до врха стигло најкасније до 10 часова с том намером да би се избегла најезда пешака током 

дана, а и да би се направиле фотографије без многобројних странаца на слици. Познато је да 

врх планине посети 100.000 планинара годишње. 

Ходање кроз аустралске алпе може исто тако бити и незабораван доживљај када је потребно 

савладати стрме падине, често пролазити кроз густо шипражје, прегазити плитке реке или се 

балансирати док се прелази преко балвана положеног преко узаног речног корита. Многе 

пешачке стазе које воде уздуж и попреко су обележене, али се могу наћи и терени где 

озбиљна оријентација мора бити у употреби. Не треба заборавити да је једно од најважнијих 

потреба у аустралском планинарству имати при себи довољну количину пијаће воде због 

редовно учестале запаре или врућине. 

Насупрот томе, једино место у Аустралији где се може ићи на зимско скијање је овде у овим 

Алпима у најпопуларнијим зимским месецима јуни, јули и август. 

Напопуларнија скијашка одредишта која имају и успињаче су THREDBO, MOUNT HOTHAM, 
MOUNT BULLER, CHARLOTTE PASS, PERISHER i FALLS CREEK. 
Веровали или не Аустралске Алпе, или Snowy Mountains, како се још популарно називају, 

приме више снега годишње него Швајцарска. 

Градови од значаја у региону су WANGARATTA и JINDABYNE где се налази и планинско језеро 

са истим именом. 

За мене ове планине имају посебан интерес, не само због имена и носталгије, него и због 

привлачности ових предела који неодољиво личе на Фрушку Гору, а исто тако и на многе друге 

планине Србије као што су Копаоник, Тара, Златибор, Букуља...   

Звонко Ђаић, Аустралија 
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ВИСОКЕ ТАТРЕ 2015 – Пољска – Закопане 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По други пут планинарски клуб из Инђије организује одлазак на Високе Татре. Ове године 

Татре „нападамо― само са Пољске стране. То је циљ нашег организатора и вође пута, да мало 

више промовише Пољску јер углавном планинарски клубови на Татре иду из Словачке. 

Пољаци овај прелепи део Високих Татри називају Тарзански парк народовy. Изузетно је 

уређен, у свему подређен огромном броју туриста који овај део походе било туристички или 

планинарски. Сваки улаз у Национални парк почиње проласком рампе и наплатом 1,2 еур 

улазнице. Наша маршрута првог дана, директно из буса, није била захтевна. Запутили смо се 

путем према језеру Морско око, прво асфалтом, који је забрањен за возила већ се вожња 

обавља само запрегом и коњима. Кочијаши су обучени у локалну народну ношњу а неке 

запреге чак имају и веселог локалца са хармоником. Асфалт даље прелази у макадам до 

језера Морско око где се налази и планинарски дом који има метеоролошку станицу. Овај дом 

је стартно место за успон на Рyсy, највиши врх Татри у Пољској. Међутим, наш план је водио 

десно зеленом маркацијом ка Долини пет пољских језера. Ту је већ знатно мања гужва на 

стази јер већина туриста иде ка Морском оку. Стаза је с почетка кроз густу шуму, испреплетана 

корењем дрвећа, у неколико наврата прешли смо дрвени мостић преко потока и убрзо изашли 

на каменити терен. Уз стазу ускоро наилазимо на водопад Синклава и коначно смо испењали 

за данас највишу тачку. Налазимо се у долини пет језера. Заиста идилична слика смарагдно 

зелене површине језера у којем се огледају оловно сиви планински врхови. Одавде крећу 

стазе на врхове Заврат и Гранат а преко превоја Шпиглас води стаза на Морско око.                                         

На обали језера је надморска висина од 1670мнв и ту је планинарски дом који  датира из 1954 

године. Као и сви планинарски домови на Татрама и овај нуди велики избор куваних јела, 

колача и сладоледа. Ипак, огроман ред испред шанка нас је убедио да је много бољи наш 

избор хране који имамо у ранцу те смо на обали језера направили пикник. Повратак до буса, 

заокружио је 18 км пешачења за тај дан.  

Наш смештај у Закопанама, уговорен три  месеца унапред, надомак је уласка у Национални 

парк. Ујутру крећемо на целодневну туру. Пролазимо рампу, нема још посетилаца, нити 

туриста и  шума је  ту само  за нас!  Уживамо у свежини  јутра, цвркут птица нас прати широком  
 

стазом која вијуга уз Стражински поток. Долином Стражинском пратимо црвену маркацију којом 

након 3 сата избијамо на превој подно Гиевонта. Ово је раскршће неколико стаза и прилична је 

гужва. На овоме месту планинари одмарају на постављеним балванима, с погледом на 

стеновите врхове и падине покривене ниским боровима. Пењемо Гиевонт у гужви осталих 

планинара али и туриста који коче колону на појединим деловима стазе где је каменита плоча 

осигурана ланцима. Ипак свесна сам да имамо среће  јер је  стаза на  Гиевонт увек  закрчена а  
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овога пута смо изашли на врх за неких пола сата. Гиевонт од 1894 метра и огромним крстом на 

врху нема могућности  већег простора за одмор, па другим смером силазимо до превоја. Даље 

настављамо ка Кондрацкој копи и пењемо 2005 метара, за неке из групе по први пут ова 

висина па правимо фотографију и честитамо. Настављамо граничним гребеном између 

Пољске и Словачке, по мени лично најлепшим гребеном на Татрама! Уколико имате среће са 

ведрим небом, овај гребен је право уживање. Вијугајући наизменично се смењују стеновити 

терен са ниском четинарском вегетацијом, са леве стране пуца поглед на Закопане, у даљини 

испред себе видите оштре зупце врхова Свинице, Косциелца и најопасније стазе на Татрама: 

Орлово перо! Овај део од свега неколико километара се прелази за 6 сати, стаза која захтева 

искуство и добру концентрацију јер води гребеном ширине свега 50-ак цм са мноштвом 

детаља са ланцима и клиновима... Ми два сата идући гребеном срећемо планинаре из многих 

земаља Европе, у даљини видимо малену прилику дома на Каспровом врху, који је наш циљ а 

никако да стигнемо до њега... На Каспровом врху од 1987 м, након фотографисања, частимо 

се точеним пивом за 3 еур и излежавамо се на тераси, на лежаљкама које су ту за посетиоце. 

Поглед на горостасну Свиницу од 2301 м која је ту, надомак...али ипак на два сата пењања, 

задивљује нас. На Каспровом је увек гужва јер за 10 еур гондолом из Закопана могуће је стићи 

овде и провести дан. Када смо ми били, гондола је саобраћала без гужве иако сам имала 

прилике видети да се за место у њој чека и по два сата. Ми пратећи зелену маркацију 

силазимо ка Закопанама, изнад нас бруји гондола из које нам машу људи и осмехују се. Дан је 

сунчан и пријатан, осећамо пријатан умор и већ разговор почиње о вечери коју једва чекамо. 

Након три сата, сишли смо у Кужнице, заправо предграђе Закопана где је станица за гондолу 

али и дивна туристичка дестинација са симпатичним ресторанима и сувенирницама. Овде 

започињу и бројне стазе према Татрама и све врви од туриста. Саобраћај је забрањен за 

возила, једино се може доћи градским превозом. Након вечерице идемо у вечерњи обилазак 

Закопана, надалеко чувених по скијалишту и зимским спортовима. Главно шеталиште у улици 

Корпаловка је просто закрчено од туриста. Бројне продавнице планинарске опреме, сувенири и 

традиционални ресторани праве збрку у својој шароликости и збрку у глави, шта пре 

погледати. Допали су 

нам се ресторани у 

духу традиције где 

плећати конобари, 

као да су их бирали 

да личе један на 

другога, у 

традиционалној 

ношњи, носе огромне 

дрвене пладње са 

коленицама са 

ражња, вичу и галаме 

уз смех, што веома 

забавља госте. 

Обилазимо и 

традиционалну и 

једину бомбоњерску 

радњу где се, традицијом од једног века, бомбоне праве пред очима туриста (наравно иза 

стакла). Наравно, све може да се проба, па тек онда се одлучите за куповину.  

До следећег пута, ујутру смо кренули назад за Србију... 

Гордана Рожек, Инђија 
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Буковачки маратон 

6. КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 
 

Ове године су нас 
Вилењаци из Буковца 
изненадили неким 
новима стазама на 
Буковачком маратону. 
Две нове стазе су 
уврштене у бодовање 
у оквиру 6. кола 
Војвођанске трекинг 
лиге. 
Суботње јутро у 
Буковцу, гужва је 
нешто мања него 
иначе, Жељко, 
председник Вилењака 
ми каже да деца из школа неће долазити ове године на маратон, пар кишних дана непосредно 
пред маратон је обесхрабирило оне који доносе одлуку о учешћу деце на оваквим 
манифестацијама. Код стола за пријаве за трекинг лигу је гужва, расплет почиње, остала су 
после Буковца још само два кола.  
Шездесет и осам учесника се 
приајвило, нешто мање од очекивања 
али с обзиром да су изостали неки 
стални учесници трекинг лиге онда се 
може рећи да је одзив добар. 
Осим основне стазе маратона од 16 км 
у бодовање за трекинг лигу смо 
уврстили и стазу малог маратона у 
дужини од 22,5 км и стазу средњег 
западног маратона од 33,5 км. С 
обзиром да првенствено тркачи имају 
густе календаре у наредном периоду 
желели смо мало и да их „поштедимо― 
па је из тог разлога најдужа стаза била 
„свега― 33,5 км. 
За учеснике трекинг лиге обезбеђена је 
вода на свим контролним тачкама. На 
најдужој стази борба се водила између 
пара Драган Ћирић, ПСД Железничар, 
Нови Сад и Дане Јаћимовски, ПД 
Јеленак, Панчево и Милан Векић, ПД 
Јеленак, Панчево и Ђерђ Телеки, АРК 
Трон, Палић. На циљ су први ушли они искуснији, Чирић  и Јаћимовски мада су ови други, 
млађи имали предност на 5 км пре циља.  
Код жена „мртва― трка до последњих метара пре циља, на крају у циљ прва стигла Станковић 
Ивана, Пројектура, Београд а убрзо за њом дует Јаманта Шафрањ, АРК Трон, Палић и Тања 
Стојановска, АК Апатин, Апатин. Комплетне резултате као и увек можете наћи на сајту лиге 
vojvodjanskatrekingliga.info 
У поподневним сатима  у просторијама ПД Вилине водице, Буковац одржан је радни састанак 
свих организатора кола лиге на коме су донете одлуке о расписивању конкурса на наредну 
годину, предложен је нови директор лиге и разговарано је о новом систему бодовања у 
наредној сезони. 

Зоран Вукманов, Суботица 
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ВЕСТИ ИЗ ОРИЈЕНТИРИНГА ЛЕТО 15 
 

ВОЈВОДИНА ОПЕН 

Од 21 до 23 августа на јужним падинама Фрушке горе између Врдника и Змајевца одржано је 

тродевно међународно оријентиринг такмичење „Војвoдина опен― у организација Савеза за 

оријентациони спорт Војводине. Преко 160 оријентираца из земље и иностранства надметали 

су се у дисциплини спринт, средња и 

дуга стаза. Дуга стаза се бодовала за 

Светску ранг листу и ПСК док  су 

средња стаза уједно биле и државно 

првенство у овој дисциплини. Поред 

тога посебно се вредновао пласман сва 

три дана за Отворено првенство 

Војводине. Организатор је припремио 

три различите спортске карте за сваку 

такмичарску дисциплину а за квалитет 

стаза су се побринули Драгиша Бауер и 

Душко Радојчић. Општем утиску о 

једној великој међународној спортској 

приредби су допринели и временски 

услови, где је након вишедневне кише 

настала пријатна шумска свежина, а једино је прелаз преко неких јарака успоравао ритам 

трчања. Свеукупни победник сва три дана такмичења је код сениора млади и талетовани 

Милош Билић из београдске Победе а код сениорки Драгана Докмановић из Меџик Мепа.  

На Првенству Србије на средњим стазама војвођански оријентирци су показали одличне 

резулатате.  

Приметно је да су некада бројни нештинци имали само два представника и то у ветеранским 

категоријама док бројни оријентирци који наступају у такозваној планинарској лиги покрајине 

нису имали ни једног такмичара. 
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Једни су нам замерили због скупог пасуља, други су се пожалили због великог размака између 
контролних тачака, трећи су имали примедбу на избор музике али сви они заједно,, свака 
њихова критика и незадовољство, нису могли порећи чињеницу да је у ову манифестацију 

уложено пуно љубави и ентузијазма и да баш због тога, упркос свим неумесним замеркама али 
и неспорним пропустима у организацији, треба доћи у Чортановце и посетити 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сада већ традиционално, акција је почела 100 дана пре званичног почетка, фејсбук кампањом 
у којој су њени конзументи свакодневно бомбардовани важним и мање важним информацијама 
чији је примарни задатак био да редовно информишу пратиоце странице Дунавске чаролије, 
док је секундарни задатак био да их мотивишу да се у што већем броју крајем августа месеца 
окупе у Чортановцима. 
У тој безскрупулозној борби за сваког планинара, сваког пешака, тркача или оријентирца, ПР 
менаџер Чаролија није имао ни милости ни разумевања за своје жртве. А њих је било много, 
од задиханих учесника војвођанске трекинг лиге до збуњених фрушкогорских бициклиста, од 
голобрадих инђијских атлетичара до речитих чланова клуба домаћина акције. Сви они заједно, 
свесно или несвесно, били су део агресивне маркетиншке кампање под називом „Зашто треба 
доћи на Дунавске чаролије?―. А да је ова кампања на крају донела резултате, сведочи и цифра 
од око 500 учесника, што је слободна процена организатора, добијена на основу броја 
такмичара по дисциплинама, шетача по Чортановачким шумама и оних мало мање активних 
гостију који су се задовољавали квалитетном свирком у вечерњим сатима или целодневним 
кулирањем у чортановачкој шуми. 
Пошто је кампања завршена, дошло је време да се оправдају очекивања и испуне многобројна 
обећања дата у претходних 100 дана. 
Петак 28 август. Док организатори полако пристижу у Чорту, како ко заврши са својим 
пословним обавезама у граду, први гости већ спремају доручак после ноћи проведене на 
свеже покошеној и још увек пустој ливади поред планинарског дома Козарица. 

Званичан програм Чаролија је почео у 17:00 
пројекцијом првих филмова у званичној 
конкуренцији ЧортаФеста који је по шести пут део 
програма ове манифестације. Фестивал 
планинарског и авантуристичког филма из године у 
годину постаје све озбиљнији а то доказује и цифра 
од 22 филмска остварења из 5 земаља. За један 
тако скроман фестивал, са тематиком која га 
ограничава у селектирању филмова, ово је више 
него добар резултат који у потпуности оправдава 
његово постојање. Да подсетим, фестивал се бави 
планинарским и авантуристичким филмовима у 

најширем смислу тих речи, што му даје титулу јединог филмског фестивала те врсте у Србији. 
Програм фестивала је био за сваку похвалу и за свачији укус, од класичних планинарских 
похода, преко алпинизма, кануа, планинског трчања и авантура на два точка, до кратких 
излета у историјат планинарства и вожњи мало познатим дајаком. 
Ипак, на ЧортаФесту није функционисало баш све како треба. Проблем са публиком је и ове 
године главна замерка фестивала. Уз повећан одзив гостију фестивала, аутора приказаних 
филмова, забележен је и слаб одзив гледалаца, што је проблем који се јавља у протеклих 
неколико година.  Могући разлог  за празну  биоскопску салу јесу саме Дунавске чаролије које у  
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себи имају толико садржаја да је немогуће све то испратити. У петак, када је фестивал почео, 
била је приређена свирка испред планинарског дома Козарица а у суботу, док се филмски 
програм приводио крају, напољу су се већ увелико одвијала спортска такмичења. Жеља 
организатора да својим гостима у сваком тренутку понуди максималну забаву, у овом случају 
очигледно није дала жељене резултате па је можда дошло време да то и јавно признамо и да 
пустимо ЧортаФест да се осамостали и потражи своју судбину у неком другом термину али на 
истом месту. А можда ће Дунавске чаролије од сада трајати два викенда заредом?! 
Што се награда тиче, ево како их је жири фестивала расподелио у суботу увече: 

- Велики Комарац, Српска експедиција Алпамајо (Србија) 
аутори: Исо Планић и Жељко Дулић 

- Средњи Комарац, Три пута три (Хрватска) 
аутор: Звонимир Микашек 

- Мали Комарац, Дајак ултрамаратон (Република Српска) 
аутор: Синиша Чејић и Игор Нинковић 

остале награде: 
- Најбољи кратки филм, How Water got Her Voice back (САД) 

аутори: Hamilton Pevec, Austin Lottimer 

- Најбоља оригинална музика, Pyrenees Island (Француска) 
аутори: Marie Daniel & Fabien Mazzocco 

- Награда публике, Моби Дик – Земља која плови 
аутор: Небојша Илић Илке 

А док су малобројни сведоци потврђивали 
тврдње организатора да овогодишњи ЧортаФест 
никада није био тако квалитетан, остали 
учесници Чаролија су тестирали своје гласовне 

могућности, асистирајући популарном локалном 

музичком перформеру Војиславу Механџићу који 
је, потврдиће многи, одлично одрадио свој део 
посла. Искусни музичар не само да је запалио 
масу својим избором ултимативних ју рок хитова, 
него је и допринео да се неки скривени музички 
таленти искристалишу, изађу из анонимности и 
можда започну самосталну музичку каријеру. 
Јесте да су неки од вокала у цик суботње зоре, 
пред крај свирке, звучали попут изненађених 
лабудова који се запрепашћени буде под мотором теретног брода, тамо на пловном путу, иза 
пешчаног спруда, али очигледно да су ти први утисци били погрешни. Јутро је и у овом случају 
било паметније од вечери и оно што је у петак увече звучало као крик рањеног пеликана, у 
суботу ујутру је хваљено као најлепша икада отпевана канцона. 
Субота, 29 август 2015 године. Док се из шатора гегају зомбирани људи у потрази за срком, 
два кафе који ће им помоћи да изађу из тог незгодног стања између сна и јаве, у Чорту полако 
пристиже друга смена поклоника Чаролија, у хеланке утегнутих спартанаца који су дошли да се 
опробају на Стази славе. 
Витка, од спорта извајана тела, стискају се код записничког стола да добију свој учеснички 
пакет, док их мирис домаћих колача наводи на грех и тера у искушење да угрозе свој здрави 
живот и своју до савршенства издефинисану фигуру. Ако се неко и послужио нема везе, јер их 
чека загревање од пар километара успона до буса који ће их одвести на старт трке. Тај успон 
би требало да буде сасвим довољан да се истроши ванилица која је завршила у неком 
стомаку. Пола сата касније су сви такмичари у бусу а у следећих пола сата ће стићи и на старт 
трке у село Сланкаменачки Виногради, што је неких 30 километара разлике у односу на раније 
најављено стартно место. Промена плана је дошла изненада, дан уочи трке, без негодовања 
такмичара и уз претходни „благослов― истакнутих спортских радника из света планинарства. И, 
што је најважније, ова одлука није утицала на број такмичара али је зато утицала на критике 
истих:  Велика врућина  на стази,  велика разлика  између контролних  тачака и све остало што 
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би једном такмичару, ако случајно прецени своје могућности или му једноставно не буде дан, 
могло да засмета. Међутим, у овом случају је свака критика уствари похвала јер није џабе трка  
названа „Стаза славе―, што је била јасна асоцијација да је требало уложити ванредне напоре 
да би се на две ноге стигло до циља. Из те перспективе гледано, такмичари чак могу бити 
задовољни јер су ове године добили само комад, свега 24 километара, стазе која ће им за исте 
паре и под истим именом, бити понуђена и следеће године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упркос томе што трка није одржана под заставом војвођанске трекинг лиге, одзив такмичара, 

посебно квалитетних такмичара, је био на завидном нивоу, што се може објаснити мудрим 

избором официјелног промотера трке, тадашњим директором ВТЛ-а господином Вукмановим, 

али и богатом учесничком пакету који се могао добити за смешно мале паре. У то име се на 

овом месту захваљујемо и екс директору и Општини Инђија и осталим спонзорима трке Стаза 

славе. 

Једном руком снимајући а другом руком одмахујући, 

легендарни планинар и хроничар планинарске 

историје Србије и свих културних и спортских 

дешавања у шидској општини, доктор Деле, даје 

знак да трка може да почне па 60-ак такмичара у 

галопу пролазе кроз кадар, да би већ иза камере 

половина њих помирљиво успорила а друга 

половина још више убрзала, јер су на циљу чекале 

медаље у четири категорије. Да, добро сте 

прочитали, у четири категорије. Јер, као што су пре 

три године инђијски планинари по први пут у трекинг 

лиги одвојили мушку од женске категорије, 

постављајући стандарде који су од тада на снази, 

тако су и сада указали поштовање ветеранима 

којима су управо године биле проблем да се понекад 

домогну медаља. Овако је свима дата иста шанса и 

исправљена је неправда због које неки од редовних 

учесника трекинг лиге већ годинама, и то са правом, 

на циљу гунђају себи у брк. Наравно, ово правило ће ПК „Железничар-Инђија― наставити да 

поштује и у будућности, када се поново као организатор врати у трекинг лигу Војводине. 
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На свом 24 километара дугом путу до планинарског дома Козарица, тркачи су се сусретали са 

многобројним препрекама, о чему сведоче и сами актери догађаја али и видео документација 

коју су наши репортери снимили на лицу места. Успон на Кров инђијске општине, који је 

уследио на првој кривини од старта, није ништа у поређењу са осталим искушењима кроз која 

су наши јунаци пролазили. Убрзо је уследила комбинација ужареног асфалта и прашњавог 

макадама, чиме су се стекли идеални услови за узгајање жуљева чак и у најквалитетнијој 

обући. Други проблем су биле флашице са водом које нису биле довољног капацитета да 

удовоље телесним потребама до следећег извора. Поред врућине и несташице воде, 

такмичари су имали проблем и са визуелним ефектима јер је Дунав и какво-такво освежење, 

са гребенског пута изгледао тако близу а у пракси је уствари био километрима далеко, ако се 

узме у обзир неприступачност обале и пут који се дуго нећкао да се спусти до ње. Са друге 

стране, било је и оних довитљивих тркача који нису падали у очај већ су искористили своју 

машту да би пронашли толико потребно освежење, било да је то ветар на врелом 

августовском сунцу или црево са водом којим је викендаш управо у том тренутку заливао своје 

занемоћале биљке. 

Они којима сунце још увек није спржило концентрацију и истопило вољу за опстанком, 

довијали су се на разне начине а у томе су им помагале воћке којих је било у изобиљу готово 

целом трасом, од по стомак увек погубних шљива до првих зрелих гроздова. Ови други не 

само да нису имали снаге да се сагну или подигну руку како би убрали спасоносни плод, него 

су у својој агонији промашивали изворе са водом, падали под мостове у хладовини и дозивали 

нелиценциране таксисте да их возе на циљ. 

Они који су на две ноге успели да дођу на Козарицу, сведочили су о многобројним 

опасностима на свом путу, о примамљивим воћкама и неоствареној идили на вц шољи после 

њих, о дуго ишчекиваној шумској деоници и низбрдицама које су их тамо чекале и само 

докусуриле већ уморне ноге, о комбајну који баца прашину по тркачима и води на сваких 10 

километара... Овде се може стати са набрајањем јер је изречено сасвим довољно замерки да 

би такмичари имали разлога да се жале на циљу. Али, није то ништа ново. Сензационална 

вест је да је било и похвала! Коначно, организатор је добио признање и за фамозно 

маркирање стазе. После прошлогодишњег разапињања на крст због наводно лоше маркације 

(ко не зна шта је лоша маркација, треба да посети сва кола трекинг лиге па ће му се само 

казати где ваља а где не ваља) овога пута смо похваљени речима: „Има је мало али је 

паметно постављена―. Одличан коментар који стоји на месту. 

И док се на потезу Сланкаменачки Виногради – Чортановци, одиграва епска битка између 

врелог августовског дана и утренираног брдског тркача, у Чорти се одржавала једна такође 

напорна али, за разлику од ове прве, мање сурова трка. 

На старту код планинарског дома Козарица се окупио скроман број такмичара разне старосне 

доби, да се окуша у краткој али атрактивној стази по чортановачкој шуми. Осим добре 

кондиције, овим тркачима ништа друго није ни било потребно јер је њихова стаза била 

заштићена густом шумом, претходних недеља толико избомбардованом средствима против 

комараца да су слабији познаваоци ове стазе повремено били у дилеми да ли су промашили 

пут и на неки мистериозни начин изашли из чортановачке шуме. То што на опис ове планинске 

трке овде стављамо тачку, не значи да она није била занимљива. Напротив. Сама стаза је тако 

квалитетна да добија све више фанова али се њихово одушевљење не може речима 

приближити читаоцима нити сликама дочарати гледаоцима. 

У послеподневним сатима после, мишљење је било једногласно, укусног и издашног пасуља 

који је спремио дебитант на Чаролијама Мирослав, уследило је проглашење победника у свим 

планинским тркама одржаним на Чаролијама а медаље је поделила председница 

Планинарског клуба Железничар-Инђија, Гордана Рожек: 
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Стаза славе, 24 километара, Ветерани: 

1. Драган Ћирић 

2. Петар Стојановић 

3. Жељко Миленковић 

Стаза славе, 24 километара, Ветеранке: 

1. Огњенка Николић 

2. Јованка Ивовић 

3. Бранка Марјанов Миљевић 

Стаза славе, 24 километара, Сениори: 

1. Милан Векић 

2. Душан Карас 

3. Александар Вукмировић 

Стаза славе, 24 километара, Сениорке: 

1. Тања Стојановски 

2. Ивана Гемери 

3. Јелена Трифуновић 

 

Планинско трчање, Сениори 12 км: 

1. Горан Вендленер 

2. Иван Вендленер 

Планинско трчање, Сениорке, 6 км: 

1. Јована Радаковић 

2. Анастазија Шупут 

3. Мануела Митић 

Планинско трчање, Ветерани, 6км: 

1. Борислав Стевановић 

И пре него што се стиша аплауз 

намењен најбржим тркачима, дајте 

да о истом трошку кажемо још коју 

реч хвале за нашег кувара који је 

положио пријемни испит и осигурао 

себи директно учешће у 

организацији наредних Чаролија. 

Иако су дежурни хејтери још пре 

првог залогаја направили фрку око цене оброка, пасуљ не само да је поједен до последњег 

зрна у оранији, него је доживео и похвале на које би и Стева Карапанџа поцрвенео. Тањир 

више се тражио све до вечерњих часова, док и последња гладна уста нису нахрањена и док 

није престала свака критика, а уместо ње кренула легенда о неустрашивом витезу на мотору и 

чудесном варјачом у руци. 

Логично да после тако квалитетног оброка човек пожели да оде на Дунав, што је група од 40-ак 

учесника Чаролија и учинила, укрцавши се на чамце који ће их одвести до пешчаног спруда 

Ада Батина (до тада неправилно називаног Бата Бојана, што је назив који се већ одомаћио код 

мештана, па ће бити проблем да се искорени). На овом локалитету је планирано да се одржи 

такмичење у скоковима у воду слободним стилом, што је дисциплина која се по први пут 

организује у оквиру Чаролија. Што се тиче овог пешчаног спруда, он је прича за себе јер се 

налази на сред Дунава, а само 50 метара од чортановачке обале, са песком тако чистим и 

водом тако пријатном да већ при првом искрцавању на њега знате да ћете у Чортановце доћи 

и следеће године са или без Дунавских чаролија у њиховој понуди. 
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Превоз до Аде Батине извршио је сам 

сувласник спруда, уз асистенцију 

његовог шумског колеге Давора. Иако 

је овај туристички аранжман договорен 

као спонзорство за Дунавске чаролије, 

шушка се да је Бата ипак наплатио 

своје услуге, што кроз утешно треће 

место на такмичењу у скоковима у 

воду, што кроз добијено фотељу у 

комисији за планинарски дом Козарица, 

чиме је индиректно бацио шапу на још 

један драгуљ Чортановаца. 

Дакле, пошто су сви стигли на спруд, 

такмичари су отпливали још 20-ак метара до дрвета које је вирило из воде у идеалном 

положају да послужи као скакаоница од два метра, док су се гледаоци сместили на песку и 

брчкајући ноге у плићаку уживали у скоковима. Један за другим, такмичари су се пењали на 

дрво измамљујући уздахе одушевљења после сваког скока на главу, салта, ласте, прелома и 

за публику најзабавније али за самог скакача најтрауматичније „даске―. Одличан провод и 

такмичара и гледалаца, сјајна идеја 

за нову редовну дисциплину на 

Чаролијама али и обавеза 

организатора за следећу годину. Јер, 

не би било фер да они који су били 

спречени да дођу ове године, због 

тога изгубе прилику да уживају у 

лепотама Аде Батине и опробају се у 

овој дисциплини. 

Жене: 

1. Мануела Митић 

2. Оливера Карановић 

Мушкарци: 

1. Игор Ђумић 

2. Иван Хемун 

3. Владимир Јеловац 

Пошто је Дунав повукао сав зној од 

претходних активности и однео га негде према бешчанском мосту, Козарица је поново постала 

централно место дешавања XVI Дунавских чаролија. Групне фотографије, срдачни поздрави, 

обећања да ће се следеће године доћи са шаторима и већ је над Козарицом пао мрак. 

Једна од најлепших особина Чаролија је разноврсност. Она се не огледа само у програму који 

има намеру да анимира сваког посетиоца, него и у разним типовима људи који се тих дана 

одлуче да посете Чорту. Управо овог тренутка, док спортске хеланке и планинарски штапови 

улазе у бусеве и комбије, та разноликост се показује на делу. На сцену ступа сасвим друга 

гарнитура људи, омладинаца и оних који се тако осећају, обучених у фармерке и кариране 

кошуље. Њих не занима много ни трекинг лига ни скокови у води ни планинарски филмови али 

ипак имају додирну тачку са свим осталим учесницима Чаролија. Чортановци су такви, 

привлаче разне типове људи а планинарски клуб Железничар-Инђија и сви они који учествују у 

организацији Чаролија, су ту да свима њима омогуће добар провод и да им понуде нешто што 

би их занимало. 
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Први звуци бучне гитаре најављују да су спортска борилишта за тај дан затворена, 

истовремено најављујући свирку која је променила и старосну структуру и профил учесника 

Чаролија. Трочлана поставка бенда Кофеин је већ од прве песме одлучна у својој намери да 

оправда поверење организатора а са таквим својим репертоаром то јој уопште није било тешко 

да постигне. Док се ређају незаборавни хитови домаће и стране рок естраде, расположење на 

платоу испред планинарског дома 

достиже тачку кључања а 

позитивна енергија која се шири 

по шуми покреће буквално све, од 

средовечног пара у страственом 

плесу, до средње генерације која 

пева заједно са бендом и 

омладинцима који у екстази млате 

главама. О квалитету свирке 

сведочи и бис који је публика 

извојевала после три сата 

жестоког ритма, а о задовољству 

и самих музичара, говори 

заједничко дружење са публиком 

до првих јутарњих сати. 

Пар сати тишине. Толико траје одмор у Чорти током одржавања Дунавских чаролија. Само 

пола сата дужег спавања, само једно превртање више у врећи за спавање, и ризикујете да 

пропустите неки део ове мултидисциплинарне манифестације. У то су се на сопственој кожи 

уверили поједини бициклисти који су добар провод у суботу увече платили не учешћем у 

бициклистичкој крос кантри трци од Инђије до Чортановаца, у дужини од 57 километара. 

Што би се рекло, ово је стаза за све, од 7 до 77 година. Наравно, под условом да оне 

малолетне пусте родитељи. Комбинујући асфалт, пољске путеве, макадам, шумске стазе и 

сеоске улице са хладним изворима, зрелим воћкама и освежавајућим напицима у сеоским 

радњама, постављач стазе је бициклистима пружио јединствени доживљај упознавања са 

инђијском општином. Ову вожњу су делимично упропастили неодговорни мештани којима се 

чинило ужасно забавним да на неким деоницама поскидају маркације или, што је још већи 

степен дебилизма, да их преусмеравају на погрешну страну. Друга мана трке је број такмичара 

који је био испод очекиваног, што иде на терет једној другој бициклистичкој акцији у Србији, 

која је одвукла незанемарљив број потенцијалних учесника Чаролија. Упркос свему томе, трка  

се  може  сматрати  успешном  и  самим  тим  преко   потребном  следеће  године,  уз   обавезу 
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организатора да следећи пут нађе неко поузданије 

решење за маркирање и да уложи ванредне напоре 

да се календари двеју интересно сличних 

организација више не поклапају. Или, ако лобирање 

не уроди плодом, да поради на регрутацији нових 

потенцијалних учесника бициклизма на Чаролијама. 

На ово их обавезује и спонзор, фирма Каприоло али 

и председник Општине Инђија који је био један од 

овогодишњих такмичара на крос кантри 

бициклистичкој трци. 

Јуниори, апсолутна конкуренција: 

1. Милан Војкић 

2. Тина Гемери 

Паралелно са бициклистичком трком, која је 

стартовала са центра Инђије, у Чортановцима се 

одржава такмичење у крос оријентирингу за које је већ дуги низ година задужен легендарни 

доктор Бора којем овог тренутка дајемо реч: 

„Оријентиринг такмичење је одржано у недељу 30. 08. 2015 у 11:00 са стартом и циљем код 

планинарског дома „Козарица―. Наступило је 50 такмичара распоређених у осам такмичарских 

категорија у спринт оријентирингу који је врло атрактиван за овај терен. За такмичење је  

коришћена карта 1.4000/2,5м актуелизована са стањем на терену августа 2015, коју је са 

уцртаним такмичарским стазама одштампао Савез за оријентациони спорт Војводине. 

Такмичарску стазу је поставио Борислав Стевановић. На организацију и ток такмичења није 

било примедби.   

Пионирке 

1. Ана Шимуновић 

2. Кристина Плавшић 

3. Исидора Прица 

Парови 

1. Крунић – Зарубица 

2. Станојчић – Хербут 

3. Јововић - Гавриловић 

Породични оријентиринг 

1. Пор. Алиђукић 

2. Пор.Радојчић 

3. Пор.Ракиџија  

Сениори 

1. Зоран Пешић 

2. Тодор Алиђукић 

3. Владимир Прица 

Сениорке 

1. Теодора Бемилер 

2. Сандра  Лазаревић 

Ветерани 

1. Вељко Радојчић 

2. Јосип Дућак 

3. Сулејман Шушкић 
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Ветеранке 

1. Светлана Ракић 

2. Оливера Радовановић 

3. Радованка Огњеновић― 

У пакету са оријентацијом, додељене су и награде за најбоље излагаче на изложби 

фотографија: 

1. Драгана Ракиџија, награда Велики Комарац 

2. Игор Ђумић, награда Средњи Комарац 

3. Милорад Новковић, награда мали Комарац 

Када је утихнуо последњи аплауз и када је опран последњи тањир од недељног паприкаша, 

XVI Дунавске чаролије су приведене крају. Они највернији су недељно поподне искористили за 

још једно купање на Дунаву а већ са првим знацима мрака, Чортановци су поново постали 

мирно и тихо место кроз чију шуму тек повремено прође неки викендаш или становник. 

Оваквих дешавања нема у овом делу Фрушке горе. Ма, не будимо лажно скромни, оваквих 

дешавања нема надалеко. Чортановци се можда не налазе у календарима активности 

планинарских клубова који својим трофејима сматрају једино фотографију са неког врха и због 

тога се Дунавске чаролије не могу сматрати обичном планинарском акцијом. Оне се обраћају 

свим љубитељима природе, тркачима, бициклистима, оријентирцима, али и свима онима који 

једноставно воле да рашире свој шатор и три дана проведу у шуми. Филозофија Чаролија је 

јасна, сви су добро дошли и свима је понуђен добар провод, под условом да на акцију долазе 

без предрасуда и без нереалних очекивања. Јер, колики год труд да је уложен, увек треба 

имати у виду да цела организација почива на волонтеризму, на искреној жељи организатора 

да својим гостима боравак у Чортановцима учини незаборавним. 

Ову филозофију многи још увек нису схватили, долазе на блиц, одрађују шта их интересује и 

не пружају прилику другим садржајима који би им се можда свидели. Ипак, има и оних који су 

схватили шта инђијски планинари поручују и таквих искрених поклоника Чаролија је све више. 

Дунавске чаролије постоје и због једнодневних и због вишедневних гостију али ови други су 

заслужни за њихов опстанак. Јер, кад видите шатор пун деце која са родитељима учествују у 

оријентирингу, када видите тату како у суботу са једном ћерком трчи, у недељу са другом вози 

бицикли а увече сво троје ђускају на свирци, када вам дође група омладинаца који и трче и 

скачу у воду и при том жале што није дуже потрајало дружење у Чорти, онда знате да сте на 

правом путу и да тим путем треба даље наставити. 

И наставићемо, задњег викенда у августу месецу 2016 године 

Владимир Банић 
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