
PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 56  FEBRUAR 2007.  
 

P
ag

e1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 56  FEBRUAR 2007.  
 

P
ag

e2
 

ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА: : : : XXXX; ; ; ; БројБројБројБрој    55556666    

 

 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

тел/фах: 021/6572-063 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 

 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, , Љубомир 

Попов, Владимир Банић, Исо 

Планић, Гачуф Валтер 

 

Текстове можете достављати на  

e-mail: omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
03 Упуство за учлањење у yahoo 

groups 
Исо Планић; 

03 Фрушкогорска трансверзала 
бициклом 
Драган Ћирић; 

06 Експедиција Дамаванд-Арарат 
2006. 
Лазар Попара; 

10 Мон Блан и Гранд Парадизо 
2006. 
Славко Шмит; 

13 Информације о начину 
финансирања 
Модест Дулић; 

17 Високи Атлас 2006. 
Владимир Банић; 

  

 

SAJTOVI: 

PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 

 

Ф
РУШКОГОРСКА ТРАНСВЕРЗАЛА 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 56  FEBRUAR 2007.  
 

P
ag

e3
 

UPUTSTVO ZA UČLANJENJE 

U YAHOO GROUPS! 

 
1. Otvorite stranicu 
http://groups.yahoo.com/group/v-
alpinisti 
2. U gornjem desnom uglu imate link 
"Join this groups" ... Kliknite taj link 
i sačekajte da se stranice učita 
3. Ako imate otvoren nalog na 
Yahoo-u odnosno ako imate Yahoo 
ID! ukucajte svoj ID i password i 
kliknite Sign In 
    Ako nemate otvoren nalog na 
Yahoo-u kliknite na Sign Up otvoriće 
vam se formular koji morate popuniti 
i time dobijate svoj Yahoo ID!!! 
    (Napomena: prilikom otvaranja 
Yahoo ID!-a ne morate imati e mail 
nalog na yahoo-u) 
4. Nakon što se ulogovali ili otvorili 
novo članstvo treba da vam se otvori 
formular za učlanjenje u grupu v-
alpinisti 
    Popunjavanjem tog formulara 
direktno se učlanjujete u grupu! 

Matična stranica naše grupe je 
http://groups.yahoo.com/group/v-
alpinisti. Poruke grupi možete čitati i 
da niste član grupe, ali ako želite da 
primate obaveštenja i učestvujete u 
kreiranju i unošenju novih podataka i 
vesti morate se učlaniti! 

Sva pitanja možete slati na adresu 
andor.luhovic@gmail.com ili na 
telefon 063/82 86-965 – Andor 
Luhović 

 
Iso Planić 

 

ФРУШКОГОРСКА 

ТРАНСВЕРЗАЛА БИЦИКЛОМ 

 
Обележавање 50 година Фруш-

когорске трансверзале почело је 
већ у јануару ове године, када су 
чланови наше подружнице у 
Бачком Маглићу, њих тројица, у 
зимским условима, 160 километара  
најстарије трансверзале у ''великој'' 
Југославији, обишло ''у једном 
даху'', за шест дана, спавајући на 
терену.  
У календару акција ПСС 

Војводине за 2006. годину, налази 
се и акција планинара ПСД 
''Нафташ'' из Новог Сада, са којима 
ћемо организовано обилазити 
трансверзалне стазе, а поводом ју-
билеја, већ је реализована акција 
обиласка Фрушкогорске тран-
сверзале, али на планинским 
бициклима!  
Најкраћа историја бицикла 

могла би да гласи: Човек је још у 
праисторији измислио точак, а 
када је измислио два точка, 
направио је бицикл! Позив орга-
низатора акције, ПСД ''Желе-
зничар'' из Инђије, имао је 
духовито упозорење - "Неки од 
ВАС ће можда умрети, али ЈА сам 
спреман на ту жртву", али су 
планинари-бициклисти, шест из 
инђијског и троје из новосадског 
"Железничара", после тродневног 
обилазак Фрушкогорске тран-
сверзале, сви остали живи! Шта ви-
ше - после пређених 250 кило-
метара асфалтних путева и 
шумских стаза по Фрушкој гори, 
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на девет бициклова није било ни 
једног гуми-дефекта.  

Уз најбољу намеру органи-
затора да група буде компактна и 
да се три дана дружимо на стази, 
практично смо сва три дана возили 
у две групе, које се првог дана нису 
ни виделе а следећа два дана само 
заједно полазиле на стазу а убрзо 
са раздвајале и возиле свака својим 
темпом.  

Првог дана, у петак, 12. маја, 
шесторица Инђијаца (две девојке 
су отказале у последњем тренутку) 
нису могли из Инђије да крену пре 
11 часова, па су у Врднику били 
тек око 13 часова. У то време су 
три члана нашег Друштва (Сандра 
Лудрован, Душан Милосављевић и 
Драган Ћирић) већ завршавали 
своју дневну етапу.  

А, кренули смо испред 
просторија Друштва у 7 часова, 
претходно направивши заједничку 
фотографију, преко Моста 
Слободе, пут Лединаца и Раковца. 
Контролна тачка 4 Фрушкогорске 
трансверзале - манастир Раковац, 
"оверена" је фотографијом јер су 
трансверзални печати КТ манастир 
Раковац и Думбово изгорели пре 
пар година у пожару којом 
приликом је изгорео манастирски 
конак. Знајући да је због обилне 
кише претходне вечери, долина 
Думбовачког потока тешка за 
вожњу бициклом, оставили смо 
обилазак Думбовачког слапа за 
неку другу прилику, и наставили 
према Змајевцу. У девет ујутру, 
дом на Змајевцу је још увек био 
закључан, па је и КТ-23 "оверена" 

фотографијом. Овде смо одлучили 
да се ни на осталим КТ не 
задржавамо тражећи печате, а на 
свим фотографијама које касније 
направили на КТ, уз нас су и наши 
бициклови - ако коза лаже, бицикл 
не лаже! 

Са Змајевца смо се спустили 
до манастира Раваница у Врднику 
(КТ-24), па преко села Ривица 
стигли до Ирига. У Иригу смо се 
растали - Сандра и Душан су преко 
Иришког венца кренули кући у 
Нови Сад, а ја сам преко Нерадина 
наставио до манастира Гргетег 
(КТ-29). Пратећи маркацију 
Буковачког маратона, обишао сам 
манастир Крушедол (КТ-30) и 
манастир Велика Ремета (КТ-31), 
затим изашао на Партизански пут и 
спустио се на Бранков гроб (КТ-
32). За крај дневне туре остала је 
"посластица" - силазак са Бран-
ковог гроба, гурање бицикла до 
дома на Стражилову (КТ-1), па 
силазак до Буковца и повратак у 
Нови Сад. Сандра и Душан су тог 
дана прешли 60 км а иза мене је 
било целих 90. 

У суботу, 13. маја, исто 
зборно место, иста екипа и вожња 
поред Института у Сремској Каме-
ници преко дома под Главицом 
(КТ-2) до ТВ-торња (КТ-28) где 
смо се коначно срели са Инђиј-
цима, организаторима ове плани-
нарско-бициклистичке акције. Али, 
убрзо је следио растанак - Инђијци 
су кренули кроз шуму да обиђу 
Старо и Ново Хопово, а новосадска 
тројка је наставила Партизанским 
пут преко Иришког венца (КТ-25) 
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и још једном преко Змајевца до 
Врдника. Овај пут смо од Врдника 
наставили у правцу запада, преко 
манастира Јазак (КТ-21) и Мала 
Ремета (КТ-20) до Бешенова (КТ-
19). Следио је жесток успон 
(гурање бициклова) стазом 
Планинарског маратона до 
споменика на Јабуци (КТ-18), али и 
олакшање - после 60-так кило-
метара за нама, пред нама је била 
Летенка где је у Омладинско 
насељу, у удобним креветима и 
чистој постељини, раније 
резервисано ноћење.  

Инђијце је, уз обилазак најза-
паднијих контролних тачака тран-
сверзале, чекао и дуги пут до 
Инђије, па смо у недељу, већ у 6 
часова били на бицикловима на 
путу ка Рохаљ базама (КТ-12) и 
манастиру Ђипша (КТ-13). После 
још једног пријатног сусрета и 
разговора са игуманијом Евла-
лијом наставили смо до манастира 
Кувеждин (КТ-14) и до Дивоша где 
смо направили паузу за доручак. 
Овде смо се поздравили са 
Инђијцима који су убрзали, како би 
пре мрака стигли у Инђију, а 
новосадска тројка је, после мало 
лутања по њивама, око поднева 
стигла до манастира Св. Петка 
(КТ-15). По великој врућини 
наставили смо преко манастира 
Шишатовац (КТ-16) до, одавно 
затвореног хотела "Фрушка гора" у 
Лежимиру (КТ-17) где се и ова 
мала група поделила. Сандра и 
Душан су се, преко Свилоша, 
Корушке и Черевића, упутили ка 
Новом Саду, а ја сам желео да још 

један излазак на Партизански пут 
искористим и обиђем Трешњевац 
(КТ-11) који је од пута удаљен 
само 1300 метара. Преко Летенке и 
Црвеног чота (КТ-7) спустио сам 
се у Беочин, скелом прешао преко 
Дунава у Футог и пре 18 часова 
био код куће. После пређених 90 
км тога дана, за три дан сам сабрао 
240 км а Сандра и Душан по 210 
км. 

Мада је планински бицикл 
(енгл. mountain-bike) већ година, 
нарочито међу младима, веома 
популарно превозно средство, 
колико је мени познато, ово је прва 
акција оваквог типа, организована 
од стране неког планинарског 
друштва, те упућујем  честитке 
планинарима из ПСД "Желез-
ничар" Инђија. Иако Инђијци и 
Новосађани нису успели у својој 
намери да за три дана обиђу целу 
Фрушкогорску трансверзалу 
(остало је неколико контролних 
тачака: манастир Беочин, Осовље, 
Орловац...), утисци су изванредни. 
У осталом, преостале контролне 
тачке се могу обићи у некој другој 
прилици, што је потписник ових 
редова већ и урадио. 

И још мало о километражи - 
познаваоци знају да је стаза Фруш-
когорске трансверзале дугачка око 
160 км, а бициклисти су за непот-
пуни обилазак већ "потрошили" 
близу 250 км! Објашњење је 
једноставно - ако је основни сми-
сао овакве акције ВОЗИТИ бицикл, 
онда је лако разумети да је, на 
пример, растојање између два 
фрушкогорска манастира, лакше 
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савладати возећи 10-12 км 
асфалтним путем, него 2-3 км 
бицикл возити, гурати, или још 
горе, носити шумском стазом.  

Потписник ових редова није 
пропустио лепо време наредна два 
викенда да (бициклом) обиђе и 
преостале контролне тачке 
Фрушкогорске трансверзале.  

У суботу, 20. маја, још једном 
сам користио скелу између Футога 
и Беочина и брзо стигао до 
манастира Беочин (КТ-6), затим се 
вратио у Беочин и преко Черевића 
отишао до Андревља (КТ-10), па 
преко каменолома изашао на 
Партизански пут. Преко Летенке и 
Црвеног чота (КТ-7) сишао сам до 
Осовља (КТ-8), гурао бицикл до 
Орловца (КТ-9) и поново изашао 
на Црвени чот. По великој врућини 
отишао сам још до Бранковца (КТ-
22) и преко Црвеног чота и 
Беочина, скелом се вратио у Нови 
Сад. 

У недељу, 28. маја, код Боцке 
поздравио сам се са учесницима 
"Пешачења у природи" и про-
дужио до Думбова (КТ-5). Ово је 
једина контролна тачка на којој 
нисам фотографисао и свој бицикл 
– оставио сам га 200 метара 
низводно од водопада. Следио је, 
гурање бицикла стрмим успоном 
ка Беочинским ливадама, па вожња 
Партизанским путем преко Зма-
јевца до Иришког венца и силазак 
до манастира Ново Хопово (КТ-26) 
и манастира Старо Хопово (КТ-
27). Јако сунце и ужарени асфалт 
учинили су 2 километра успона на 
Иришки венац троструко дужим. 

Следио је пријатан спуст низ Венац 
до Парагова и још једно гурање 
бицикла до Поповице (КТ-3) и  - 
крај! Обишао сам бициклом све 
контролне тачке Фрушкогорске 
трансверзале!  

Већ на Поповици честитали су 
ми учесници недељног пешачења и 
"матуранти" Основне планинарске 
школе. Верујем да ће Сандра и 
Душан наредних недеља завршити 
обилазак Трансверзале а позивам и 
друге да ово покушају. У сваком 
случају, ако имате планински 
бицикл и редовно га возите по 
граду, придружите нам се на 
следећој вожњи по Фрушкој гори. 
Уживање је неизмерно! 
 

Драган Ћирић 
 

EKSPEDICIJA DAMAVAND - 

ARARAT 2006. 

 
Organizator ekspedicije je bilo 

PSD Avala iz Beograda u intervalu 
od 24. jula do 16. avgusta 2006. 
godine.  Cilj ekspedicije je bio 
osvajanje najviših vrhova: Damavand 
Kooh, 5.671 m u masivu Elburs u 
Iranu i Ararata, vrha Ataturk Tepeši, 
5.137 m u masivu Taurusa u Turskoj. 
Vođa ekspedicije je Vladimir Šikić 
(PSD "Avala", Beograd), a njegov 
zamenik Zoran Kontić (PSD "Avala", 
Beograd). Ostali učesnici ekspedicije 
su: Slobodanka Kontić-Đorđević 
(PSD "Avala", Beograd), Radomir 
Ribič (PSD "Avala", Beograd), 
Biljana Ribič (PSD "Avala", 
Beograd), Bosiljka Crnjin (PSD 
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"Avala", Beograd), Milan Samardžija 
(PSD "Kopaonik", Beograd), Lazar 
Popara (PSD "Železničar", Novi Sad) 
/organizator programa ekspedicije, 
vođa puta u odlasku i povratku i vođa 
uspona/, Irina Popara (PSD "Želez-
ničar", Novi Sad), Đorđe Mikalački 
(PSD "Železničar", Novi Sad), Sami 
Darjuš (PSD "Železničar", Novi Sad), 
Mirko Žarković (PSD "Naftaš", Novi 
Sad), Rade Radičević (PSD 
"Železničar", Vršac), Dragan Ćurčić 
(PSD "Poštar", Novi Sad – ogranak u 
Zrenjaninu) i Magdalena Seleši (PSD 
"Poštar", Novi Sad). 

U jutarnjim satima 24.7.2006, 
polazak ekspedicije vozom na relaciji 
Beograd – Istanbul. U večernjim 
satima 26.7.2006. krenuli smo 
Transazija expresnim vozom do 
Tatvana. Oko podneva 28. jula, stigli 
smo u Tatvan na jezeru Van. Ukrcali 
smo se u trajekt i posle dugog 
kašnjenja zaplovili ka Vanu. Starim 
trajektom smo za 5 h prešli 90 km po 
jezeru. U stari grad Van smo stigli u 
kasnim večernjim satima. Železnička 
stanica Van na sve liči, samo ne na 
železničku stanicu, odakle polaze 
međunarodni vozovi. Polazak iranske 
kompozicije je stalno odlagan. Malo 
smo se prošetali obalom koja je lepo 
uređena. 

Prvi susret sa iranskom kom-
pozicijom je bio spektakularan. Iako 
smo imali uredno označen broj 
vagona i brojeve sedišta, posle brzog 
obilaska kompozicije od jednog do 
drugog kraja, ustanovili smo da 
nijedan vagon nije označen. Uskočili 
smo u najbliži vagon i posle kraće 
prepirke sa pojedinim putnicima, 

shvatili smo da se tako ulazi u iransku 
kompoziciju. Za razliku od turske, 
iranska kompozicija je bila izuzetno 
čista. Iznenađenju nije bilo kraja. Po 
polasku voza ka Iranu, došao je 
kondukter i po svakom kupeu podelio 
po flašu vode. Dobili smo posteljinu, 
a zatim sokove, konzerve tunjevine za 
večeru/ doručak. Mislio sam da je 
zabuna, ali su nam objasnili da je sve 
to normalno i uračunato u cenu vozne 
karte. U Teheran smo stigli 30. jula 
oko 01 h. Nakon kraće vožnje, oko 
10 km stigli smo u hotel Khayam. U 
manjim grupicama obišli smo prvo 
radnje sa sportskom opremom, a 
zatim pokušali obići nekoliko muzeja. 
Muzeji su bili zatvoreni zbog 
renoviranja, a zbog političke situacije 
sa SAD, bilo je zabranjeno snimanje 
značajnih objekata. Uspeli smo da 
obiđemo samo Stari bazar. Bilo 
kakav prelazak bulevara je bio pravi 
rulet. U Teheranu se vozi svuda gde 
ima, makar malo slobodnog prostora i 
to u svim pravcima. 

Krenuli smo malim, super 
luksuznim autobusom do sela Polur, 
oko 80 km severno od Teherana, ka 
Kaspijskom jezeru. U Poluru smo 
organizovali večeru, a nakon toga sa 
dva džipa krenuli do planinarskog 
skloništa na visini od 2.950 m. Pošto 
je sklonište bilo puno prašine i 
zagušljivo, izašao sam na krov i pos-
tavio vreće za spavanje. Deo ekipe se 
pridružio. Noć je bila izuzetno 
prijatna na toj visini. 

Nakon plaćene takse za ulazak u 
područje Damavanda, natovarili smo 
stvari na mule i bili spremni za 
polazak (1. avgust). Na moju žalost, 
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Vlada Šikić je ispoljavao prve 
simptome visinske bolesti i sugerisali 
smo mu da ostane do sutra, a sutradan 
dođe do nas. U početku je uspon bio 
blag, ali nakon par sati pešačenja, 
uspon je bio strmiji. Do bivaka 
Damavand shelter, 4150 m stigli smo 
bez problema. Bilo je dovoljno mesta 
za postavljanje šatora. Izvor sa 
vodom je bio neposredno pored 
bivaka. Dan smo proveli u kampu. 
Pošto sam ja već bio na vrhu, ostao 
sam da čuvam šatore. Ekipa je lagano 
krenula na aklimatizacioni uspon do 
4.830 m i sa te visine se vratila u 
kamp. U međuvremenu, stigao je i 
Vlada. Na uspon se krenulo u tačno u 
ponoć 3. avgusta. Bila je tiha, vedra 
noć, već su mnoge ekipe krenule na 
uspon. Irina ima lagane simptome 
visinske bolesti, pa je ne puštam na 
uspon. Ja i ona ostajemo u kampu. 
Posle kraćeg vremena u logor se 
vraća i Zoran Kontić. Ima stomačnih 
problema. Oko 8 h na vrh su se popeli 
prvi penjači. Na vrh Damavand Kooh 
(5.671 m) popeli su se: Rade 
Radičević, Mirko Žarković, 
Slobodanka Đorđević Kontić, 
Bosiljka Crnjin, Milan Samardžija, 
Radovan Ribić, Biljana Ribić, Đordje 
Mikalački, Vladimir Šikić, Magda-
lena Seleši i Dragan Ćurčić. 

Oko 13 h u kamp su se spustili 
prvi osvajači Damavanda. Ostatak 
dana smo proveli u druženju sa 
Irancima. Vrlo su gostoprimljivi. U 
logor se poslednja spustila Magda-
lena Seleši. Vidno je bilo da joj svaki 
korak zadaje jake bolove, ali je 
zadovoljna. Svoj cilj je ispunila. 

Magdalena ima problema, ne 

može da se kreće. Ona i Dragan 
Ćurčić predlažu da organizujem njen 
prenos u dolinu. Pošto ovde nema 
mogućnosti za bilo kakvo spasavanje, 
predložio sam da se sami spuste do 
ceste, odakle će morati da se 
organizuju za prevoz do Teherana. 
Posle inekcija i lekova, Magdalena je 
izašla pred šator. Odmah sam 
insistirao da sama krene polako niz 
stazu, što je nevoljno učinila. Brzo 
smo se i mi spakovali. Stvari smo 
ostavili kod vodiča i polako krenuli 
niz Damavand. To veče smo stigli u 
Teheran. 

U ranim jutarnjim satima 7. 
avgusta smo stigli na granični prelaz. 
Napuštamo Iran. Relativno smo brzo 
prošli carinsku kontrolu, ubrzo je 
stigao i naš autobus. Ponovo smo 
ukrcali stvari u autobus i sačekali da 
nas puste na teritoriju Turske. Posle 
dužeg čekanja i malog guranja, prošli 
smo i tursku kontrolu.  

Svanuo je lep, sunčan dan. Sa 
granice smo lepo videli i Mali i 
Veliki Ararat. Krenuli smo ka 
Dogubayazitu. Na samoj autobuskoj 
stanici, na ulazu u Dogubayazit 
smestili smo se u hotel  Ertur. Nakon 
kraćeg vremena, stigli su neki vodiči 
za Ararat i ponudili da nas vode za 
iznos od 400 eura po osobi. Takvu 
ponudu nisam prihvatio, pa sam 
svima dao slobodno vreme, a ja i 
Zoran Kontić smo otišli u grad da 
pokušamo naći jeftiniju agenciju. I 
porodica Ribić je samoinicijativno 
tražila jeftiniju agenciju /očigledno je 
bila stvorena doza nepoverenja, još u 
startu/. Dugo smo tražili, mnoge 
agencije su tražila 300 eura po osobi, 
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ali kada smo videli da su nesigurne, 
tražili smo dalje. Najjeftiniju ponudu 
smo dobili u Grand hotelu Deriya za 
200 eura po osobi. Garancija nam je 
bio upravo renome hotela. Zado-
voljni, vratili smo se u svoj hotel. 
Prezentovao samo učesnicima uslove 
pod kojim možemo da ostvarimo svoj 
uspon na Ararat. Pošto u Iranu nije 
potrošen planiran iznos, svi smo 
trebali doplatiti po 160 eura za uspon. 
Mikalački nije hteo da izvrši doplatu, 
misleći da sam ja pogrešno isplanirao 
put. U jednom trenutku je i rekao da 
je PSD Avala renomirano društvo i 
da je začuđen da su mene angažovali 
za organizatora. Do ove neprijatne 
scene, došlo je upravo zato što niko 
nije znao da se sve ovo dogodilo 
zbog Vladinog odugov-lačenja oko 
formiranja spiska učes-nika. Da je 
poslušao moje savete, imali bismo 
dozvolu i ništa ne bi doplaćivali. 

Ipak, dogovoreno je da nas 12 
krene na uspon. Insistirao sam da 
Magdalena ostane u hotelu, što su 
Vlada i Slobodanka prihvatili. Zajed-
nički smo joj saopštili da na uspon ne 
može ići. U hotelu ostaju Mikalački i 
Magdalena, a Darjuš odlučuje da 
napusti ekipu i krene u turistički 
obilazak Turske. 

Kombijem smo krenuli ka selu 
Eli Koyu 8. avgusta. Ubrzo sam 
shvatio da ne idemo putem kojim bi 
trebali, očigledno da je naš uspon 
ilegalan, iako smo išli preko agencije. 
Kada smo došli do sela Eli Koyu 
/obilaznim putem/, čekali su nas 
vodiči sa mulama. Brzo smo nato-
varili stvari na mule i polako krenuli 
na uspon do baznog logora na 3.200 

m. Umesto da nas odvede na mesto 
gde svi podižu šatore, mi smo se 
smestili pored pastirskih šatora. Dan 
je proveden u divnom druženju sa 
domaćinima.  

Sutra dan, sve stvari smo nato-
varili na mule i polako krenuli na 
uspon ka I visinskom logoru na 4.200 
m. U logoru je bilo dosta mesta i 
dobro smo se rasporedili, nedaleko 
od izvora. U kampu su bile i druge 
ekspedicije. Niz obližnji lednik je 
stalno padalo kamenje. Deo ekipe je 
sa vodičem krenuo na dodatnu 
aklimatizaciju, a deo je ostao u 
kampu. Bio je lep sunčan dan uz malo 
vetra.  

Odmah posle ponoći 10. 
avgusta, krenuli smo na lagani uspon 
prema vrhu. Bilo je jako hladno i 
duvao je jak vetar. Oko 5, 30 h stigli 
smo na visinu od 4.900 m na početak 
lednika. Svi smo se smrzli. Udari 
vetra su bili jaki, tako da su nas 
zanosili. Na par mesta smo čekali da 
se vetar smiri. Pojedinci su jedva 
navezali dereze na cipele. Niko nije 
znao kako se hoda u derezama i 
rukuje sa cepinima, sem nekolicine 
koji su završili tečajeve. Pogledao 
sam u kakvom je stanju led. Led je 
bio veoma tvrd. U jednom momentu 
sam odlučio da se uspon prekine zbog 
opasnosti da se neko ne oklizne. 
Pošto se Mirko Žarković počeo 
penjati ne obazirući se na ostale, 
odobrio sam uspon. Rade Radičević 
se tresao od hladnoće, nije imao 
adekvatnu odeću. Dragan Ćurčić se u 
zadnji momenat odlučio za uspon. 
Irini nisam dozvolio uspon i polako 
smo se počeli vraćati ka visinskom 
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logoru. Rade se sjurio u logor. Svi 
učesnici koji su pošli na vrh Ararata, 
osvojili su ga, čak su i kolo odigrali 
na vrhu. Na vrh su se popeli: Mirko 
Žarković, Radovan Ribić, Biljana 
Ribić, Slobodanka Đorđević Kontić, 
Zoran Kontić, Bosiljka Crnjin, Milan 
Samardžija, Vladimir Šikić i Dragan 
Ćurčić. Vetar je bio toliko jak da je 
jedan Nemac dobio parče leda u 
glavu, srećom bez posledica. Po 
silasku u logor, vodič je spremio 
kuvano jelo i ponudio sve učesnike. 

Pošto se silazak odužio, počeli 
smo da negodujemo. Shvatili smo da 
se nešto događa i da nema vozila. Svi 
smo bili premoreni. Vodič nam je 
objasnio da ima problema sa vozilom 
i da nas čeka nedaleko od sela Eli 
Koyu. Mislim da više niko nije 
osećao noge i da smo se spuštali 
automatski. Silazak nas je ubio. 
Radosti nije bilo kraja kada smo 
videli naše vozilo. Da je trebalo još 
koji kilometar da se spuštamo, mislim 
da bi neko i kolabirao. Odlučili smo 
da ostanemo još jedan dan u 
Dogubayazitu, kako bi se odmorili.  

Dolaskom u Kars 12. avgusta, 
ustanovili smo da je voz otišao 
neposredno pre našeg dolaska. Nakon 
skoro 50 km vožnje kombijem stigli 
smo u stanicu Sarikamiš. Posle 
kraćeg čekanja, stigao je naš voz. Isto 
nam se dogodilo kada smo stigli u 
Sofiju (Bugarsku), voz za Beograd 
otišao pre desetak minuta pre nego 
što smo stigli. Pred nama je bilo 
dugih deset časova čekanja. U 
Beograd smo stigli u jutarnjim satima 
16.8 2006. 

      Lazar Popara 

 

MON BLAN I GRAND 

PARADIZO 2006. 

 
Akciju je organizovalo PD 

“Pobeda” iz Beograda sa glavnim 
organizatorom Vladom Matkovićem. 
Broj učesnika-planinara  na ovoj 
akciji je 65. Prevoznik je bio “Lasta” 
iz Beograda sa svoja dva autobusa 
(veliki sa 50 i mini bus sa 23 sedišta). 
Planinari su se skupili iz 20 
planinarskih društava, od toga 9 
beogradskih, 10  iz ostalih gradova 
širom Srbije i jedno  pl. društvo iz 
Sarajeva. Na vrh Grand Paradizo 
popeo se 61 planinar a na vrh Mon 
Blana 55. 

Polazim 21.7.2006. autobusom 
iz Sombora oko 11 h. U 17 h pola-
zimo ka Skupštini grada Beograda 
odakle je planiran zvanični ispraćaj 
Ekspedicije na njenu turneju. Tu se 
okupilo puno rodbine, prijatelja, 
planinara iz mnogih planinarskih 
društava  koji su došli da isprate i 
požele ovoj ekspediciji  uspeh na 
osvajanju planiranih vrhova i srećan 
povratak kući. 

U 18 h tačno po planu, ekspe-
dicija je sa dva autobusa krenula 
ispred Skupštine grada Beograda na 
planirani put  preko Hrvatske, 
Slovenije  sve do Italije na čijoj smo 
granici bili oko 6 h. U italijansko 
mesto-gradić Ponto (1.960m) stižemo 
oko 15 h. Prepakivanje (na parkingu 
pored kampa u Pontu) i priprema za 
pešačku turu traje sve do 16 h kada 
krećemo ka domu Vitorio Emanuel 
(2.732 m). U dom dolazimo oko 
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18,30 h. Vreme je bilo ugodno za 
pešačenje sve do pred kraj kada je 
počela da pada kiša što nam je malo 
usporilo  uspon. Rančevi koje smo 
nosili na sebi bili su teški od 20 do 30 
kg. Sledi raspored spavanja po 
sobama u domu. Problem je bio što 
smo mi imali obezbedjeno 41 mesto 
za spavanje a nas je bilo 64. No, 
umor je učinio svoje, nekako smo se 
svi smestili i polegali jer nas  sutra 
očekuje naporan dan – završni uspon 
na Grand Paradizo (4061 m). 

Ustajemo 23. jula u 3 h da bi do 
4 h bili spremni za uspon. Kolona 
planinara (64) krenula je ka vrhu, za 
sada bez naveza i dereza ali zato sa 
čeonim lampama što je obeležavalo 
zmijastu putanju. Do svitanja stigli 
smo na rub glečera Grand Paradizo 
na oko 3.100 m. Naveze smo oformili 
tek nešto kasnije jer je glečer bio 
prilično zaledjen. S obzirom na 
veličinu grupe na sam vrh smo izlazili 
u manjim grupama, da ne kažem 
pojedinačno, što je dosta potrajalo. Ja 
sam, odnosno moja naveza (Nebojša 
Bošnjak i Duško Matić) stigla je 
medju prvima na vrh (oko 11,15 h) 
dok još nije bilo takve gužve pa smo 
mogli nesmetano da se slikamo što 
drugima nije bilo baš dostupno jer je 
sam vrh zapravo  niz od nekoliko 
gromada stena, vrlo nepristupačan i 
strm. Na njemu je postavljena statua 
Bogorodice od mermera. Poslednji su 
se popeli na vrh oko 13,30 h. U dom 
Vitorija Emanuel dolazimo oko 18 h. 
U povratku smo kao grupa imali malu 
nezgodu. Jedan član naše grupe 
(Vlado Radivojević) je upao u 
ledničku pukotinu, dubine oko 15 m. 

Akcija spasavanja trajala je oko dva 
sata uz veliko zalaganje dosta čla-
nova grupe a posebno članova AOB-
a. Sve je proteklo u najboljem redu za 
našeg člana. Prošao je bez ikakvih 
ogrebotina i promrzlina. U kamp 
Ponto, ja stižem oko 20,00, dok su 
ostali članovi grupe dolazili od 22,00 
do ponoći.  

Sutra dan nastavak puta ka 
Francuskoj. Prolazimo tunel ispod 
Mon Blana (preko 11 km) i dolazimo 
u kamp  udaljen od Šamonija (1.035 
m) oko 5 km . S obzirom na povoljnu 
vremensku prognozu, za sutra je pla-
niran početak uspona na Mon Blan.  

U 7,30 h 25. jula polazimo ka 
Les Houches (Le Žus)  na 1.008 m, 
odakle imamo žičaru (gondolu) u 9 h 
za Belavi koja nas vozi do 1.790 
mnv. U njoj staje 31 putnik sa 
opremom tako da se naša grupa 
morala prebacivati u dva navrata. Od 
tada nastaju nepredvidjeni problemi –
sve kompozicije zupčaste železnice, 
sa kojom smo mi trebali nastaviti 
uspon do Orlovog gnezda (2.372 m), 
su unapred rezervisane i jedina 
mogućnost koja nam preostaje je da 
sačekamo 3 sata na neku vanrednu 
kompoziciju. To  smo mi i učinili, ali 
je to podrazumevalo da ovog dana 
nećemo stići do doma Do Gouter 
(3.817 m), kako je bilo planirano 
nego samo do doma Tete Rousse 
(3.167 m) – prvenstveno zbog toga 
što se popodne očekuje pogoršanje 
vremena, a i Grand Couloir (Veliki 
kuloar) ili kako ga neki nazivaju, 
zbog velikog broja smrtni slučajeva, i 
Kuloar smrti, kojeg na toj deonici 
treba prelaziti  u jutarnjim satima 
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kada se očekuje najmanje odron 
kamenja. 

Pola sata vožnje vozi do 
Orlovskog gnezda  na visinu 2.372 m. 
Nastavljamo dalje pešačenje ka domu 
Tete Rousse u koji dolazimo oko 16 
h. Noćimo u šatorima ispod doma 
Tete Rousse. Počela je da pada i kiša 
sa grmljevinom  pa smo neko vreme 
proveli u domu dok se malo vreme 
nije smirilo. 

U 7 h krenuli smo dalje preko 
Kuloara smrti ka domu Do Gouter. 
Iako je bilo nekoliko odrona kamenja 
u Kuloaru smrti svi smo ga bezbedno 
prošli. U dom Do Gouter dolazimo 
oko podne i odmah postavljamo logor 
na grebenu iznad doma. Nastavljamo 
pripreme za sutrašnji završni uspon. 
Najveći problem u tim pripremama 
bio je što je u domu nestalo vode za 
piće (nije se moglo kupiti iako je 
koštalo 5E 1,5l) na koju smo mi 
računali, pa smo morali topiti sneg.  

Ustajemo u ponoć  i kako se 
koja naveza  (trojka u grupi) bila 
spremna tako je i krenula. Kolona se 
formirala  i samo smo po čeonim 
lampama mogli prepoznati našu kolo-
nu. Na početku uspona  temperatura u 
logoru bila je oko nule da bi 
povećanjem visina  temperatura se 
stalno snižavala, tako da je na vrhu 
bila  minus 8, da bi preračunata sa 
vetrom, koji je na vrhu bio dosta jak,  
temperatura iznosila oko minus 19˙C. 
Na vrh Mon Blana (4.810 m), moja 
grupa, koja je bila medju prvima,  
dolazi  oko 7,15 h. Zadnji su došli 
oko 8,30 h 27. jula. Posle slikanja i 
razgledanja okoline (dan je bio 
sunčan tako da je vidljivost bila dosta 

daleka) oko 9 h polazimo nazad ka 
domu. Na stazi je vladala velika 
gužva. Naveze su se preticale i 
mimoilazile, a to je dodatno uspo-
ravalo uspon i silazak. Ipak u dom 
stižem oko 11,30 h. Neke od naveza 
(njih desetak) su nastavile dalje 
silaženje i sišle u Šamoni do našeg 
kampa iz kojeg smo pre tri dana 
krenuli. Ipak većina je ostala u logoru 
kod doma da bi sutra ujutru nastavila 
silazak. 

Par planinara iz naše grupe je 
moralo da odustane od uspona zbog 
visinske bolesti. Na visini od oko 
4400-4500 mnogi od nas su osećali 
blagu (po neko i jaču) glavobolju i 
pospanost. Ja lično sam osećao u par 
navrata samo neku mučninu u 
stomaku na kratko koja ubrzo nestaje. 

Posle podne vreme se kvari. 
Počinju da se nad našim logorom 
nadvijaju crni oblaci iz kojih ubrzo 
počinje da pada sneg – pahuljice ve-
ličine graška, sa grmljevinom. Selimo 
se u dom i tu ostajemo celu noć 
spavajući u trpezariji na stolovima, 
klupama i na patosu. 

Ujutro otkopavamo šatore koji 
su do pola zatrpani snegom. Jutro 
hladno i vetrovito. Silazak koji nas 
čeka do doma Tete Roussa nije 
nimalo naivan. To je izuzetno strma 
deonica osigurana sajlama a sada je 
bila i pod snegom (ili gradom) i 
ledom. Izuzetno oprezno i sporo 
silazimo do doma Tete Roussa  do 
kojeg moja grupa dolazi oko 11,00 a 
zatim znatno brže do Orlovog gnezda  
(oko 12,00) gde nas čeka zubčasta 
železnica a zatim gondola do Les 
Hochess (odakle smo i krenuli)  a u 
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koji dolazimo oko 14 h.  
Uz kraće pauze stižemo do 

Venecije (periferija) oko 19 h 29. 
jula. Brodom se vozimo do starog 
dela Venecije (Crkva i trg Svetog 
Marka). 30. jula sam nešto posle 
podneva stigao kući u Lugovo. 

Iz Vojvodine učesnici su bili: 
1. Nebojša Bošnjak iz Kikinde 
2. Dušan Matić iz Zrenjanina 
3. Slavko Šmit iz Sombora 
4. Djura Milošević iz Odžaka 
5. Branislav Knežević iz Kikinde 
 

Slavko Šmit 
 

ИНФОРМАЦИЈА 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

ГРАНСКИХ САВЕЗА У 2007.Г. 

ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И 

ОМЛАДИНУ 

 
У наредној 2007.г. Покра-

јински секретаријат за спорт и 
омладину ће наставити са утвр-
ђеном стратегијом опредељивања 
финансијских средстава потребних 
за реализацију програма  покра-
јинских гранских савеза.  

Буџетска  средстава, покра-
јински грански савези треба да 
расподеле на 6 подручја и то: 
1. Такмичарски програм, 
2. Едукативни програм, 
3. Развојни програм, 
4. Кампови и припреме, 
5. Набавка опреме и реквизита, 
6.Техничко функционисање савеза. 

Управа за спорт, Минис-

тарство просвете и спорта, увела је 
низ новина у суфинансирању гран-
ских савеза на националном нивоу, 
пре свега у смислу начина дос-
тављања програма и документације 
коју треба приложити заједно са 
програмом са којим се конкурише 
за средства. Будући да је спорт у 
Војводини саставни део спорта 
Србије, наша је обавеза да пош-
тујемо одређене нормативе и про-
писе, имајући у виду специ-
фичности које носи спорт у Војво-
дини, али и административни и фи-
нансијски потенцијал наших са-
веза. Из тог разлога утврђени сис-
тем планирања и распоређивања 
финансијских средстава за покра-
јинске гранске савезе остаће приб-
лижно исти као и прошле године у 
једноставној форми аплицирања.  

Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину формираће 
Комисију за процењивање прог-
рама покрајинских гранских савеза 
од 5 чланова: 2 представника Пок-
рајинског секретаријата за спорт и 
омладину, представник Спортског 
савеза Војводине, представник 
Факултета за спорт и физичко 
васпитање из Новог Сада и пред-
ставник Покрајинског завода за 
спорт. Основни задатак Комисије 
је да прегледа предложене прог-
раме покрајинских гранских савеза 
и да предложи који програми и у 
ком обиму треба да буду 
суфинасирани из покрајинског 
буџета. Значајну улогу, али не и 
примарну имаће званична нацио-
нална категоризација спортова. 
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ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 

 

Овај програм првенствено се 
односи на трошкове организације 
такмичења на нивоу АП Војводине 
у свим узрасним категоријама. 

Напомињемо да се државна 
првенстава не могу суфинансирати 
кроз овај програм без обзира што 
се одржавају на територији АП 
Војводине. Исто тако се не могу 
тражити средства за суфинан-
сирање клупских активности (лига 
такмичење, набавка опреме и сл). 
Финансирање клубова се врши на 
локалном нивоу, а средства 
Покрајинског секретаријата  спорт 
и омладину опредељују се за 
реализацију програма гранског 
савеза. 

 
ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ 

 

Под едукативним програмом 
се подразумева организација 
семинара за тренере, судије, деле-
гате. За реализацију овог програма 
могуће је правдати средства за: 
закуп сала, трошкове предавача, 
штампање материјала, путне 
трошкове учесника и сл. 

У овом делу могуће је 
планирати средства и за школо-
вање и усавршавање стручних 
кадрова који се образују за 
поједину спортску грану при 
Покрајинском заводу за спорт или 
Вишим школама и факултетима 
који образују кадрове за тренере. 

 
РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ 

 

Сваки покрајински грански 
савез треба да у оквиру годишњег 
плана и програма рада има и 
развојни програм којим ће вршити 
популаризацију своје спортске 
гране путем медија или неких 
штампаних материјала који су у 
функцији презентовања и 
популаризације спортске гране. 

Средства се могу планирати и 
правдати за штампање књига, 
брошура, рекламних материјала, 
трошкове маркетинга и сл. 
 
КАМПОВИ И ПРИПРЕМЕ 

 

У овом делу се планирају 
средства за организацију кампова 
војвођанских спортиста као и за 
припреме врхунских војвођанских 
спортиста за значајна међународна 
такмичења. 

Средства је могуће планирати 
и правдати за смештај и исхрану 
спортиста, хонораре тренера, закуп 
простора, набавку опреме и 
реквизита за припреме и сл. 
 
ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ 

 

Сви грански савези имају 
велике потребе за набавком опреме 
и реквизита који су најчешће 
изражени преко захтева клубова 
који су чланови гранских савеза. 
Одређени број гранских савеза је 
одвајао значајан део својих 
средстава за набавку опреме и 
реквизита за своје најистакнутије 
чланове. Ту праксу треба и даље 
наставити, али плански, како би се 
задовољио што већи број клубова 
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који имају потребе за набавком 
опреме и реквизита, а на тај начин 
се допринси и подизању квалитета 
спорта на нивоу Покрајине. 

Средства се могу планирати и 
правдати за набавку спортске 
опреме и спортских реквизита који 
се користе у спортским гранама. 
Ако се средства усмеравају на 
поједине клубове неопходна је 
одлука органа управљања, а клуб је 
у том случају дужан правдати 
рачунима утрошена средства за ову 
намену. 
 
ТЕХНИЧКО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ САВЕЗА 

 

Сваки грански савез 
самостално доноси стратегију и 
политику развоја своје спортске 
гране у Покрајини. На гранским 
савезима је да процене своје 
реалне потребе и могућности 
везане за теничко функционисање 
савеза и да направе процену 
колико им је неопходно опера-
тиваца за спровођење планираних 
активности. Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину не 
ограничава број запослених у 
канцеларијама гранских савеза, али 
укупна средства која се дају из 
буџета АП Војводине, не могу да 
прелазе 25% од укупно одобрених 
средстава из буџета. На нивоу 
Републике Србије ово ограничење 
износи 10% и обухвата трошкове 
зараде запослених у канцеларији, 
материјалне и режијске трошкове, 
као и трошкове закупа пословног 
простора.  

Плате секретара одређује 
орган управљања као и количину 
средстава која ће се потрошити за 
техничко функционисање савеза. У 
овом делу нису предвиђена 
никаква ограничења за финан-
сијска средства која савез 
остварује из неких других извора 
финансирања. Основно ограниче-
ње се односи на то да се укупна 
буџетска средства у износу од 75% 
морају утрошити на програме који 
су наведени у обрасцима од 1 до 5. 
Савези са мањим бројем клубова и 
мањим обимом активности требало 
би да са сличним савезима 
обједине канцеларијске послове 
ангажовањем истог техничког 
секретара, како би се могли 
уклопити у планиране пројекције 
финансирања у 2007. г. У 
супротном морају обезбедити 
додатна средства за ове послове. 
 
АКЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

И ТАКМИЧЕЊА 

 

Овај образац треба да 
обухвати акције, манифестације и 
такмичења за које грански савези 
сматрају да су од интереса за раз-
вој своје спортске гране. Неоп-
ходно је да грански савез направи 
своју ранг листу, са акцентом на 
акцијама међународног значаја. На 
основу расположивих буџетских 
средстава у текућој години Пок-
рајински секретаријат за спорт и 
омладину ће у одређеним износима 
учествовати у суфинасирању тих 
акција, манифестација и 
такмичења. 
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ЗВАНИЧНА МЕЂУНАРОДНА 

ТАКМИЧЕЊА 

Под званичним међународним 
такмичењима подразумевају се 
само званична првенства света, 
Европе и Балкана, као и светски и 
европски купови националних 
селекција. Овде се првенствено 
мисли на организацију тих так-
мичења од стране покрајинских 
гранских савеза и клубова са 
територије АП Војводине, а не на 
учешће војвођанских спортиста у 
државним селекцијама на међуна-
родним такмичењима јер се ти 
програми финансирају од стране 
Управе за спорт. 

Средства се могу планирати и 
правдати за организационе трош-
кове смештаја и исхране, закуп 
сале, набавку опреме и реквизита, 
трошкове судија и делегата и сл. 

У јуну месецу ове године је 
свим гранским савезима достављен 
допис да пријаве организацију 
званичних такмичења на нивоу АП 
Војводине у наредној години. У 
планираном року само су три 
савеза доставили потребне захтеве. 
Савезима се, још једном даје 
могућност да код предаје 
годишњих планова за 2007. г. 
доставе и ове потребе путем 
обрасца бр. 8. Уколико ова 
такмичења не буду достављена на 
овај начин, неће бити финансирана 
од стране секретаријата. 

 
Покрајински секретар 

 за омладину и спорт 
Модест Дулић 

 

VISOKI ATLAS 2006. 

 
Ekspedicija u Maroko nije 

donela novi visinski rekord inđijskim 
planinarima, ali je u svakom drugom 
smislu najveće dostignuće u istoriji 
ovog društva. Inđija treba da bude 
ponosna na to što su članovi PSD 
"Železničar" sami odradili kompletnu 
organizaciju akcije i time dokazali i 
sebi i drugima da su sposobni da 
započeti zadatak završe do kraja, ma 
koliko on bio težak. Na kraju, na 
najvišem vrhu severne Afrike Žebel 
Tubkalu (4.167m).  ostali su tragovi 
tri Inđijca: sedamnaestogodišnjeg 
Branka Egelića, dvadesetsedmogo-
dišnje Aleksandre Stojiljković i 
tridesettrogodišnjeg Vladimira 
Banića. 

Prvi dan (9.10.2006.) – Nešto 
posle 21 h se ukrcavamo, a 15 min. 
pre 22 h polećemo za Kazablanku iz 
Frankfurta u koji smo došli iz 
Beograda oko 8 h. Zbog vremenske 
razlike od 2 h, ispalo je da je let 
trajao 90 minuta, a ne stvarnih 3 h. 
Na aerodromu su nas dočekali 
"lešinari" koji su nas ispratili do 
prvog taksija i za tu uslugu tražili 
napojnicu. Naravno, to smo mogli i 
sami odraditi, samo da su nam dali 
priliku, ovako odoše prvih pet evra za 
100 metara hoda. Birajući između 
informacija sa Interneta i saveta 
taksiste, odlučujemo se za ono drugo, 
pa krećemo u 20 km dugu vožnju do 
hotela Kazablanka. Na recepciji nas 
dočekuje nasmejani crnac čiji je kez 
toliko  postojan da počinjemo 
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sumnjati da je pod uticajem nekog 
stimulansa. Miris neizvetrene sobe 
hotela meša se sa prijatnim 
enterijerom u etno fazonu, a to je 
odlika koja krasi  sve hotele kroz koje 
smo prošli na našem putu. 

Dan drugi (10.10.2006.) – Već 
iza prvog ugla je propao naš pokušaj 
da se upoznamo sa ovim gradom 
čuvenim po filmskoj romansi, ako je 
stari baja Bogi mislio da smuva svoju 
partnerku, trebao je izabrati drugi 
grad, a ne prljavu i smrdljivu 
Kazablanku, kakvo je bilo naše prvo  
mišljenje o njoj. Šetnja od koje nam 
je želudac bio u velikom iskušenju, 
okončala se u banci gde smo evre 
zamenuli dirhanima, a onda brzo 
pobegli u hotel, uzeli spakovane 
stvari i ponovo izleteli napolje želeći 
da što pre nađemo prevoz do našeg 
sledećeg odredišta. 

Ljubazni policajac na 
engleskom lošem poput našeg, 
objašnjava nam gde se nalazi 
autobuska stanica i mi sledimo 
njegova upustva do prvog taksiste. 
Naš dolazak izazvao je je lavinu 
menadžera koji neprijatnom i 
stresnom upornošću vrbuju 
potencijalnog putnika u prevoz za 
koji rade. Kada smo konačno ušli u 
autobus i platili karte, stresne 
situacije za nas više nije bilo. Na 
kraju smo dobro prošli, jer za taksi, 
autobus i napojnice menadžera trošak 
izašao oko 20 eura. Sa stanovišta 
Marokanaca verovatno su nas odrali, 
ali mi smo bili zadovoljni cenom, jer 
je put bio dug preko 200 km. 

Izlazak iz Kazablanke za nas je 
značio slobodu, dok nas je na 

predhodno iskustvo podsećao još 
samo prljavi autobus koji se srećom 
brzo kretao po kvalitetnom 
marokanskom asfaltu. Prljavštinu 
grada je sada zamenula živopisna 
okolina koja je asocirala na pustinju. 
Ustade neki čovek iznenada u 
autobusu i počne pričati nešto celom 
autobusu, a kako je priča odmicala 
njegova gestikulacija postajala je 
energičnija, a govor zapaljiviji. Neki 
od nas su se prilično uplašili, a neki 
krenuli za pojedincima pa čoveku 
davali pare mada uopšte nismo znali 
o čemu se rada. Kasnije, na našem 
putu saznali smo da je običaj u 
Maroku da se na taj način traži 
milostinja. 

Dolazak u Marakeš je bio kao 
dolazak u neku drugu zemlju. I ovde 
su se ljudi trudili da od stranaca 
zarade koji dirham, ali nisu bili toliko 
napadni. I sam grad je bio drugačiji: 
čistiji, jednako življi, ali njegova 
živost je bila prijatnija i što nam je 
tog dana bilo najbitnije, pun stranaca. 
Treba imati razumevanja za nas, niko 
od nas troje nikada nije bio u 
Maroku, otišli smo sami, snalazili se 
sami i nesigurnost  prvih dana je bila 
razumljiva. Po završetku ekspedicije, 
utisci su bili pozitivni i sa ovim 
iskustvom ništa loše u nekoj 
budućnosti ne bi moglo da nam se 
desi u ovoj gostoljubivoj zemlji 
sasvim drugačijih običaja. 

Taksijem se vozimo do hotela 
Amalat koji se nalazi blizu stanice. 
Već smo ponovo na ulicama 
Marakeša, jer smo nestrpljivi da što 
pre vidimo grad o kojem smo mnogo 
toga čuli. 
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Dan treći (11.10.2006) - Iz 
hotela se iseljavamo odmah posle 
doručka i taksijem se vozimo do sela 
Imlila (1.740 m), 100 km udaljenog 
od Marakeša. Imlila je polazna tačka 
za uspon na Visoki Atlas. Tu nas 
dočekuje zvanično lice Muhamed Id 
Ali koji dočekuje planinare i 
obezbeđuje im sve što je potrebno za 
boravak na planini. Posto smo saznali 
cenu odlučujemo da na planini 
boravimo dva dana iako smo 
predhodno planirali tri dana sa 
usponom na dva vrha, ali za to nismo 
imali dovoljno para. U male rančeve 
pakujemo sve što nam je potrebno do 
planinarskog doma Neltner (3.207 m) 
do kojeg treba 5 h laganog hoda. Za 
većinu naše tročlane ekipe dolazak do 
njega predstavlja obaranje ličnog 
visinskog rekorda. Ostatak stvari nam 
je u velikim rančevima koji se tovare 
na mulina leđa. Staza u početku vodi 
kroz usle i brdovite Imlilske uličice, 
pune radoznalih stanovnika koji 
ispred svojih radnjica stoje i gledaju 
da na brzinu prodaju neki suvenir 
strancima koji su krenuli na planinu. 
Sledi  kratka deonica stepeništem i tu 
se ujedno opraštamo od kratkotrajnog 
hlada guste šume. Ionako mršava 
vegetacija ostajala je iza nas, a kamen 
je preuzimao vlast nad celom 
teritorijom. Samo je još sunce davalo 
još po neku boju ovom jednoličnom 
prizoru. Staza kojom hodamo posuta 
je sitnim kamenjem i prašinom. Sa 
jedne strane stegnuta miroljubivim 
stenama, a sa druge strane provalijom 
bez oštrih litica koje traže dodatnu 
opreznost. Taman malo pre mraka 
stižemo u planinarski dom, posle svih 

ostalih ekipa. Branka i Vladu je 
mučila slaba glavobolja, a Sanja je 
imala pojačanu aritmiju. 

Dan četvrti (12.10.2006) – 
Budimo se među prvima u domu već 
u 4 sata. Englezi pored nas i dalje 
pokušavaju da spavaju, a mi se ni 
malo ne trudimo da budemo tihi. 
Recimo da je to naša mala lična 
osveta za njihovo učešće u 
milosrdnom anđelu od pre sedam 
godina. 

Duboko ispod nas ostao je 
planinarski dom Neltner čija svetla i 
sa visine uspevamo da vidimo. Iz tog 
pravca se nazire još nekoliko svetala 
pravilno poređanih u više manjih 
grupa koje se lagano kreću prema 
nama. To su drugi planinari koji su 
krenuli tog jutra na vrh. Sinoć smo 
prepoznali da ih ima iz Engleske, 
Francuske i Brazila. Ovakav sastav 
teško da se može naći na planinama 
balkanskih zemalja, baš kao što je na 
Atlasu mali broj planinara iz naših 
krajeva. Svaka planina ima svoje 
goste. Ljudi se opredeljuju za planinu 
koja im je bliža, a ne koja je 
izazovnija i retki su oni koji svoj 
avanturistički duh stavlja ispred svega 
ostalog. 

Glava od sinoć i dalje boli, brzo 
se gubi dah i pauze su česte, ali 
snažna volja i želja da plan 
sprovedemo do kraja guraju nas 
napred i sada već znamo da ne postoji 
ništa što bi nas sprečilo u našoj 
nameri. Kako se koraci ređaju, a dan 
polako budi, raste i naše 
raspoloženje, pa o našim malim 
zdravstvenim problemima više i ne 
razmišljamo. Setimo ih se samo kada 
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napravimo pauzu i kada vratna žila 
počne da pulsira kao nikad do sada. 

Hladno je, zarad toplih ruku 
žrtvujemo sigurnost koraka i guramo 
ih u džepove, dok štapovi besposleno 
vise ispod ruke. Gore na grebenu nas 
čeka sunce koje nam polako ide u 
susret da nas ugreje i olakša uspon. 
Radujemo se tom susretu ne samo 
zbog toga što će biti toplije već i 
zbog saznanja da je odatle vrh mnogo 
bliži, a put do njega manje strm. Gore 
na grebenu već se vide prvi planinari 
koji posle kratkog odmora na suncu 
brzo nastavljaju dalje. U trenutku 
kada je blizu grebena, a samim tim i 
blizu kraja najtežeg dela uspona, 
Sanja  nije bila spokojna već puna 
strepnje za ishod daljeg uspona. U 
njenoj glavi su se crne misli  motale i 
ona je znala da to nikako nije dobro, 
ali ih se nije mogla otarasiti. U 
jednom trenutku je zastala i 
zamišljeno se zagledala u daljinu. 
Bujica nezaustavljivih misli tada joj 
krenu kroz glavu... Iz misli je trgnu 
pesma nepoznatih reči i značenja. 
Okrenula se iza sebe i videla 
dolazeću grupu planinara predvođenu 
raspevanim vodičem. Pogledala je 
zatim ispred sebe i videla svoje 
drugare suncem okupane kako 
iščekivanje njenog dolaska koriste za 
odmor i uživanje u prvom pruženom 
pogledu na okolinu. Do sada su mogli 
videti samo go kamen i stenje koje ne 
daju pogledu da  dosegne do najdaljih 
krajeva planine. 

Sledećih sat vremena hodamo 
levom stranom grebena, stazom koja 
vodi na najviši vrh planine Atlas. 
Nešto manji napor je kompenzacija 

za nešto veći rizik, do sada smo se 
penjali dolinom, a sada idemo ivicom 
te doline koja na nekim mestima 
postaje provalija. Opreznom hodaču  
to ne predstavlja problem. Nastavili 
smo uspon ujednačenim i lagano 
sigurnim tempom, izuzev Branka 
kome je mladost davala dodatni 
motiv da hoda brže, a duh zajedništva 
ga zaustavljao da sačeka ostatak 
ekipe svaki put kada bi se malo 
udaljio. 

Svako sa svojom muzikom u 
ušima, hodamo ćutke prema vrhu i 
povremeno bacamo pogled prema 
oštrim, ali ne visokim stenama koje 
nam još ne dozvoljavaju da pogledom 
stignemo do vrha. Staza ih  međutim 
obilazi i mada to traje duže nego da 
smo išli direkno, vrh nam je konačno 
pred očima, isterujući nam još volje 
da učinimo poslednji napor do svog 
cilja. Vrh je prostran, sa jedne strane 
skoro ravan i to sa strane kojom 
dolazimo tako da imamo dovoljno 
vremena da smirimo ubrzano srce 
dok lagano stižemo do metalne 
piramide koja simbolizuje kraj 
uspona. Sa druge strane je provalija 
koja pruža pogled na ceo masiv  
Visokog Atlasa  i ko zna kojih još 
planina. U daljini, oni maštoviti, 
tvrde da sa ove visine vide okean, a 
oni koji su dobri u orijentaciji 
pokazuju prema desno i 
predpostavljaju da se on tamo negde 
nalazi, ali da se ne može videti. 
Atmosfera na vrhu nije praznična, 
uprkos tome što su dva, od ukupno tri 
člana naše ekipe upravo oborila svoje 
visinske rekorde i to za preko 1.000 
metara. Slavlje će doći kasnije, 
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možda kada siđemo dole, a možda i 
tek kada stignemo kući, zavisi od 
toga kako će se završiti silazak i 
koliko budemo umorni od uspona. 
Zato je sasvim normalno da 
zanemarimo uživanje u pogledu i 
odmah se vratimo dole. Kome je do 
uživanja posle višesatnog penjanja i 
jakog vetra koji dodatno usporava 
kretanje, a da ne spominjemo 
zdravstvene probleme koji ne 
prestaju. 

Kratkim odmorom i užurbanim 
uništavanjem svih hranljivih sastojaka 
naših ranaca, spremamo se za silazak. 
Pre napuštanja vrha koristeći priliku 
da ovaj događaj ovekovečimo i za 
istoriju sačuvamo na fotoaparatu. 
Tada se zavijorila zastava našeg 
društva, izazvavši mišljenje ostalih 
planinara da smo mi Cigani, valjda 
zbog toga što im njihovo poznavanje 
geografije nije davalo odgovor na 
pitanje čija se zastava vijori na jakom 
atlaskom vetru. Pomoć u 
fotografisanju pružio nam je jedan 
Brazilac, škljocnuvši aparatima u 
našem pravcu. 

Silazimo sporo, mada hodamo 
brže nego kada smo se penjali, jer 
inercija čini svoje. Prva proklizavanja 
počinju sa prvim susretom debelih 
đonova sa siparom koji čini većinu na 
ovoj stazi. Svako sledeće 
proklizavanje troši još više snage, ona 
tanji koncentraciju, a ova kida živce 
koji čine da se prave dodatne greške i 
nesigurnost koraka postaje još veća.  
Muzika u učima  znatno pomaže 
dajući ritam, ali i ona nije svemoćna.  

U planinarskom domu Neltner 
pravimo sledeću pauzu, uz domaći 

marokanski planinski čaj koji 
podseća na duvan i koji uprkos 
ljubaznosti domaćina odbijamo da 
celog saspemo u grlo. Poslednje 
konzerve  hrane ponete iz rodne nam 
Srbije ovde će biti nemilosrdno 
uništene i od tog trenutka ćemo biti 
prepušteni marokanskoj kuhinji sa 
kojom do tada nismo bili zadovoljni. 
Obradovali smo se stepenicama i 
lošem asfaltu, jer je to značilo 
dolazak u civilizaciju u Imlilu. 

Ostalo već znate, dva dana u 
Marakešu, četiri dana u Safiju, a iz 
Kazablanke preko Frankfurta za 
Beograd. 

 
Vladimir Banić 

 

DVE NOVE KNJIGE 

 
- Upoznaj Rudnik i Takovski kraj – 
Aleksandar Damjanović i  
- Planinarski vremeplov (PSD 
Železničar, Novi Sad 1951-2005.) – 
Nada i Aca Damjanović 

Knjige se mogu kupiti u 
prostorijama PSD Železničar, N. Sad 

 

MARKICE ZA 2007. GODINU 

 

Cena markica za 2007. ostala je 
ista kaao i za 2006. godinu i iznosi 
120 dinara. Cena knjižica je 80 
dinara. 

 


