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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 Трекинг по Балкану 

Владимир Банић ; 
08 Манаслу 2008. 

Драган Јаћимовић; 
14 Захвалница 

Оља Максимовић; 
16 Фуџи 3776 м 

Виолета Лукић; 
18 Триглав 2008. 

Магдалена Селеши; 

 

SAJTOVI: 
PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 
www.planinari.org.rs 

pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 

 

8. SEDNICA UPRAVNOG ODBO-

RA PLANINARSKO-SMUĈARS-

KOG SAVEZA VOJVODINE ODR-

ŢAĆE SE U SUBOTU 21.2.2009. 

U NOVOM SADU SA POĈETKOM 

U 11 h 

 

REDOVNA SKUPŠTINA PLANI-

NARSKO-SMUĈARSKOG SAVE-

ZA VOJVODINE ODRŢAĆE SE U 

SUBOTU 28.2.2009. U NOVOM 

SADU SA POĈETKOM U 11 h 

 

VANREDNA IZBORNA  SKUPŠ-

TINA PLANINARSKOG SAVEZA 

SRBIJE ODRŢAĆE SE U SUBOTU 

14.3.2009. U BEOGRADU 
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ТРЕКИНГ ПО БАЛКАНУ 

17. 09. – 09. 10. 2008. 

ПРВИ ДАН:  Почело је у поноћ. У 

потрази за својим првим 

сапутником, Канза се комбијем 

провлачи кроз уску и пусту уличицу 

у којој га чека Сања, са све стварима 

које својом количином могу да 

задовоље месечне потребе читавог 

оделења кожарско-текстилног 

смера. На центру се придружују 

Тебра и Влада после чега се пут 

наставља до Вршца, у којем ће се 

укрцати и друга половина тима коју 

предводи искусни Раде, широј 

јавности познат по рекордном броју 

одлазака у азијске земље. Од 

комплетирања екипе до доласка на 

границу са Румунијом није прошло 

много времена а ту се задржавамо 

само онолико колико је било 

потребно поспаном царинику да 

обави уобичајене административне 

послове. Истог јутра почиње први 

радни дан за фотоапарате и камере 

јер долазимо у мало место Бран где 

ће нас у истоименом замку дочекати 

легенда о чувеном Владу Цепешу, 

широј народној маси много 

познатијем под надимком Дракула. 

ДРУГИ ДАН: После ноћи проведене 

у пансиону Cassa Ana у месту 

Предеал краће вожње до Буштемија 

и на крају жичаре, стижемо на 

планину Ому, која је одређена за 

место наше планинарске премијере. 

Пут до врха је безбедан а стаза 

толико равна да сам се у једном 

тренутку покајао што у ранац нисам 

спаковао и ролере. У тим првим 

километрима чак нам и временске 

прилике иду на руку. Али, облаци ће 

пред самим врхом успети да 

пригуше сунце, доносећи по коју 

пахуљу снегу. Ако изузмемо 

температуру која је била 

неочекивано ниска, ова мала 

промена времена нам није донела 

неке озбиљније проблеме. Сунце је 

ускоро поново завладало небом 

изнад наших глава, омогућавајући 

нам да уживамо у погледу на бело 

пространство које је цепала 

кривудава стаза. Убрзо смо поново 

на жичари, затим у комбију а пре 

повратка у нашу привремену кућу, 

стићи ћемо да посетимо и дворац 

Пелеш. 

ТРЕЋИ ДАН: Још синоћ смо били 

спремни за одлазак на Молдовјану 

али нам временска прогноза, коју 

овога јутра гледамо на државној 

телевизији квари планове и 

присиљава нас да напустимо 

Румунију пре планираног рока. 

Уместо у Фагараш, који је полазна 

тачка за успон на највиши врх 

Румуније, преко Букурешта стижемо 

на гранични прелаз са Бугарском у 

којој покушавамо да побегнемо од 

упорне румунске кише и снега у 

планинским областима ове земље. 

ЧЕТВРТИ ДАН: Уморан од 

целодневне вожње, Канза користи 

своје право да се спреми за будуће 

возачке изазове па остаје на 

Боровецу, док остатак екипе креће 

на дводневни успон на врх Мусала, 

планина Рила. Успон је од самог 

почетка отежан јер смо се ослањали 

на помоћ жичаре која је тих дана 
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доживљавала свој редовни годишљи 

ремонт. Иако су густи сиви облаци 

претили од самог почетка успона, до 

планинарског дома Ледно језеро смо 

ипак стигли сувих глава. И док смо 

у топлом дому време убијали 

пантомимама, небо је ипак истресло 

нешто мало снега који ће сутра 

имати запажену улогу у креирању 

призора какве до сада на Мусали 

нисмо виђали.  

ПЕТИ ДАН: Пошто смо поранили 

пре сунца, у почетку нам се чинило 

да од лепог времена неће бити 

ништа.. Преварили смо се. На 

камери је остао забележен снимак 

рађања врха мала Мусала док је 

фотоапарат халапљиво гутао плава 

језера и светлуцаво белило дивљег 

камена. Иако је одлазак инђијских 

планинара на кров Балкана сада већ 

двоцифрен, иако смо Мусалу 

походили у разним годишњим 

добима и различитим временским 

условима, овај врх је ипак успео да 

нас изненади и још једном освоји. 

После онога што смо видели, отпала 

је и најмања сумња да ћемо се 

ускоро поново вратити на ову 

планинску лепотицу.                                                                                                                          

ШЕСТИ ДАН: Већ следећег јутра 

смо у туристичкоим центру 

Маљовица, одакле почиње успон на 

истоимени врх. Шумска стаза до 

планинарског дома, одмах на 

почетку нас упозорава на лавинозно 

подручје али нас тај податак не 

брине много јер нам логика говори 

да у ово доба године то тешко може 

да се деси. Од планинарског дома 

стаза постаје каменитија и на неким 

местима веома стрма али та 

промена терена је још увек у 

оквирима наших планинарских 

могућности  и не само да неће 

утицати на план да стигнемо до врха 

Маљовице већ ће само појачати 

атрактивност успона. Судећи по 

ономе што смо доживели на 

предходним успонима са ове акције, 

могло би се рећи да нас прате 

уобичајени временски услови. 

Облачно је а хладни ветар вреба иза 

сваког гребена. Ипак, ако си 

довољно брз, на неким будућим 

фотографијама ће  остати места и за 

поглед на језера из птичје 

перспективе а не само на обрисе 

планинара чије контуре извирују из 

густих облака.                                   

СЕДМИ ДАН: Пре него што 

завршимо бугарску планинарску 

трилогију, обићи ћемо Рилски 

манастир у чијој близини смо синоћ 

преноћили. Још мало вожње 

комбијем довешће нас до 

планинарског дома који се налази 

под врхом Вихрен, на планини 

Пирин, који је наш данашњи циљ. 

Неколико везаних успона из 

предходних дана овде узимају свој 

данак па Сања, Канза и Тебра остају 

у дому како би се сачували за 

завршни успон на овој акцији. 

Остатак екипе креће ка врху и већ у 

старту наилази на прве проблеме, 

мало смо промашили стазу. 

Непланирано ломатање по камењу 

нас убрзо доводи на прави пут па до 

врха, осим стандардно лоших 

временских услова, немамо неких 

већих проблема. Задњи сати 
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времена успона је били посебно 

узбудљиви. Права стаза се не види 

од снега па врх нападамо директно 

по стени чију површину су током 

хиљада година разне природне 

појаве притискале и кидале, 

створивши од ње оштру и 

избраздану подлогу, која отклања 

сваку опасност да нога склизне. 

Пошто је на врху владао хладан 

ветар а екипа се разбила на два 

дела, није било услова за групну 

фотографију па су једни већ кренули 

доле, а други тек стизали на врх. Те 

вечери смо преноћили у Банском. 

ОСМИ ДАН: После доброг сна и 

краћег обиласка Банског, Канза још 

једном демонстрира своје неспорне 

возачке квалитете јурећи бугарским 

друмовима. Паузе су ретке јер су сви 

нестрпљиви да почне 

најатрактивнији део акције. 

Преласком границе и уласком у 

Турску, тај жељно ишчекивани део 

је и почео. Још пре мрака смо у 

Истанбулу, таман на време да дамо 

свој допринос поподневном шпицу 

због којег смо неколико сати 

покушавали да се довучемо до неког 

хотела. 

ДЕВЕТИ ДАН: Иако је трајала цео 

дан, пешачка тура по улицама 

Истанбула није била довољно дуга 

да се обиђу све знаменитости овога 

града. Свестан тога, инђијски део 

екипе је одмах у старту донео одлуку 

од које ће имати користи и њихови 

најмилији у Инђији... 

... Када су се капије Капали чаршије 

затвориле, они су се вратили у хотел 

Башик теглећи са собом пуне кесе 

разноразних сувенира. 

ДЕСЕТИ ДАН: Још један дан у 

комбију. Преко Анкаре стижемо у 

мраком обојени Киршехир у којем 

се одмарамо пред сутрашњи 

наставак пута. 

ЈЕДАНАЕСТИ ДАН: Стижемо у 

град Кајзери где правимо краћу 

паузу. И овај дан је утрошен на 

вожњу па тек по мраку стижемо на 

планирано одредиште. 

ДВАНАЕСТИ ДАН: Стигли смо у 

Кападокију, турску област која је 

црвеним словима уписана на свим 

туристичким мапама. Имајући у 

виду ту, као и чињеницу да смо били 

прилично кратки са временом, 

одмах смо се бацили на посао и 

кренули да обилазимо редом: Музеј 

на отвореном, у чијим стенама су 

први хришћаани изградили преко 

200 црквица, долину голубова која 

пружа призоре какви се само 

сликама могу донекле описати, 

тврђава која доминира долином и 

подземни град Деринкоју који је 

саграђен на осам нивоа и у дубини 

од 50 метара. Свему томе треба 

додати и нашег земљака Енеса који 

ради у једном луксузном хотелу 

изнад долине голубова. Толико 

атракције једва да је стало у један 

септембарски дан. Кападокија је 

мамила још неким својим 

атракцијама али ми нисмо више 

имали времена за то. Требало је 

одрадити оно због чега смо и дошли 

у ове лепе крајеве. 

ТРИНАЕСТИ ДАН: Састанак са 

водичем је испред туристичког 
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бироа у маленом кападокијском 

месту Гуреме. Циљ овог сусрета је 

3268 метара високи вулкан Хасан 

Даг. Пре пет милиона година, Хасан 

је у коалицији са Taурусом креирао 

кападокијску долину и тиме Турску 

учинио једном од најпожељнијих 

туристичких дестинација на свету. 

Данас је овај усамљени див 

мирољубив у чега смо се и сами 

уверили. До сунцем окупаног врха 

стизало се травнато – каменитим 

брдом које није пружало ни мало 

одмора. Али, наравно да нисмо ни 

сумњали да ова идила неће дуго 

потрајати. И то баш у тренутку када 

ову, за планинарске услове, 

квалитетну подлогу, замене немирни 

сипар и крупно вулканско камење 

које није уливало поверење. 

Погоршане временске услове не 

треба посебно ни спомињати. Како 

смо одмицали, тако је и нагиб 

постајао већи па су руке све чешће 

помагале ногама да остатак тела 

одрже у каквом –таквом усправном 

положају. Осим тога, облаци су 

драстично утицали на видљивост  па 

се успону није назирао крај, што је 

Хасана већ у том тренутку 

кандидовало за највећи изазов 

читаве акције. Проблеми нису 

престали ни када смо се попели на 

главни гребен, одакле је требало 

ходати још свега десет минута. Овде 

нам је добродошлицу пожелео ветар 

који је био толико јак да смо имали 

тек толико времена за једну брзу 

фотографију, после тога буквално 

бежимо у подножје. Узбрдица коју је 

било тешко попети сада нам је 

задавала још више проблема јер су 

уморне ноге губиле битку против ње 

и немоћно се препуштале низбрдици 

која је гурала тело напред и 

повећавала шансу да дође до 

евентуалних повреда. Уједно, ово је 

и прилика да штапови оправдају 

своје постојање па се прсти стежу 

око њихових дршки, забијају их у 

меко тле и тако успевају да успоре 

занемоћале ноге. Силазак са врха је 

неплански потрајао јер су облаци 

засметали водичу да погоди прави 

смер. Уз по неки жуљ и мало 

нервозе због додатних сат времена 

хода, на крају се све добро 

завршило. Пошто смо се сместили у 

комби, могли смо закључити да је 

ово поглавље наше велике авантуре 

успешно окончано. Планинарски део 

опреме сада смо могли одложити на 

дно ранца и сами себе наградити 

великим комадом најлепшег 

туристичког колача, Турске.  

ЧЕТРНАЕСТИ ДАН: Из Гуремеа 

крећемо у Анталију и успут 

свраћамо у долину Ихларе која је 

нудила програм сличан оном из 

музеја на отвореном. Још исте 

вечери стижемо на наше одредиште 

и после неколико сати темељног 

лутања успевамо да у пансиону 

Севиља пронађемо скроман али и 

изненађујуће јефтин смештај. 

ПЕТНАЕСТИ ДАН: Поход на 12 

километара дугу Лару почиње од 

самог јутра а завршиће се тек када 

падне мрак. Иако је октобар, плаже 

су још увек пуне купача са свих 

страна света с' тим што Руси 

доминирају анталијским песком. 
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ШЕСНАЕСТИ ДАН: Пошто смо 

направили премаз од сунчевих зрака 

и морских таласа, сада је у турски 

сендвич требало ставити и по који 

комад историје и природних 

атракција.  Канза поново пали 

машину и убрзо стижемо у антички 

град Перге а пре него што се 

вратимо у наш луксузни пансион, 

освежићемо се и на водопаду жеља 

према којем нисмо имали нарочите 

прохтеве јер су нам самим одласком 

на ову јединствену акцију неке жеље 

већ биле испуњене. 

СЕДАМНАЕСТИ ДАН: Морске 

активности за тренутак је стопирала 

киша али је време још увек толико 

топло да и после ње ускачемо у 

воду. За опроштај од Анталије 

спремили смо ручак на самој обали 

мора, у паркићу са озиданим 

роштиљима за масовну употребу. 

ОСАМНАЕСТИ ДАН: Раним 

буђењем започињемо још један дан 

у комбију. Циљ је поново Истанбул 

али пре тога свраћамо на Памукале 

где се уједно налази и базен са 

топлом водом али и остаци римског 

града Хијераполиса. Да смо знали 

шта нас овде чека, сигурно би се 

другачије организовали и 

преспавали негде у близини јер 

неколико сати није било довољно за 

све што се овде могло видети.  

ДЕВЕТНАЕСТИ ДАН: После ноћи 

проведене у месту Гемлик, 

настављамо пут за Истанбул.  Да је 

све било по првобитном плану, овог 

дана би већ стигли кући али је због 

проблема са бугарском визом тај 

догађај морао бити одложен, чиме је 

Истанбул добио још једну шансу да 

нам покаже све своје квалитете. 

ДВАДЕСЕТИ ДАН: У бугарском 

конзулату предајемо захтеве за визу 

али смо незадовољни информацијом 

да по њих можемо доћи тек за три 

дана. Пошто нам се из разних 

разлога журило кући, одлазимо у 

српски конзулат у којем ће нам наш 

конзул помоћи да решимо овај 

проблем. 

ДВАДЕСЕТПРВИ ДАН: Пасоше нам 

је већ у 10 сати предао бугарски 

конзул лично. То је био резултат 

ангажовања господина Василија, 

нашег конзула у Истанбулу којем се 

и овога пута треба захвалити на 

разумевању. Док комби јури према 

граници, неко из екипе проверава 

визу и ту долазимо до сазнања да је 

грешком уписано да визе почиње за 

два дана. Наравно, на граници нису 

имали разумевања за то па нас нису 

ни пустили да прођемо тако да нам 

ништа друго није преостало него да 

се вратимо у прво насељено место и 

ту сачекамо време за полазак.  

ДВАДЕСЕТДРУГИ ДАН: 

Целодневно глуварење по Једрену 

помогло нам је да убијемо време до 

поноћи, када је почињао жељно 

ишчекивани дан за полазак кући. 

ДВАДЕСЕТТРЕЋИ ДАН: Тачно у 

поноћ смо на граници. Бугари 

окрећу бројчаник на свом печату и 

по један отисак лепе на сваки од 

осам пасоша. Прве смо им 

муштерије тог дана. Сада је пут до 

куће коначно отворен и Канза тај 

податак користи за још једну 

демонстрацију својих возачких 
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способности, што је за директну 

последицу имало то да смо кући 

били већ око 14 сати.   

 

Владимир Банић  

 

MANASLU 2008. 

 

27.08.2008. - Danas je poĉela 

ekspedicija Manaslu 2008. Tim 

saĉinjava: Dragan Jaćimović (voĊa 

ekspedicije), Kristina - Nina AĊanin, 

Dejan Apostolović, Dragan Ĉeliković, 

Aleksandar Rašin, Zoran Mitrović, 

Muhamed Gafić, Miralem Husanović, 

Zdenko Veljaĉić, Zdenko Marić, 

Simona Pogaĉ, Dragan Bulatović, 

Milan Radović  

30.08.2008. - Posle doruĉka krenuli 

smo autobusom do mesta Pokhara koje 

se nalazi na obali istoimenog jezera. 

Lagano truckanje od oko šest sati i 

nije bilo tako strašno ako se uzme u 

obzir lepota predela kroz koje smo 

prolazili. Ovoliko zelene boje vas 

neminovno ĉini veselim. Jedino je 

vlaţnost vazduha veoma velika pa se 

malo teţe diše. Jezero i vrhovi koji ga 

okruţuju su prelepi, ali teško ih je 

uhvatiti u objektiv od oblaka i 

isparenja. Iz Pokhare ćemo sutra da 

pokušamo da se prebacimo 

helihopterom do Sama Gown (3550 

m). Neke grupe ovde ĉekaju dva dana 

na transport, ali im vreme nije 

dozvolilo da odlete. Nadamo se da 

ćemo mi imati malo više sreće! 

02.09.2008. - Morali smo da 

saĉekamo da helikopter ode do Same 

tri puta, pa samo uspeli da se 

ubacimo tek na ĉetvrti let u 15 sati. 

Mislio sam da opet nećemo odleteti 

zbog oblaĉnosti, ali je ruski pilot let 

od 50 minuta odradio rutinski. U 

selu Sama nas je doĉekao sirdar 

Kame, kao i moj prijatelj Henri Tod. 

Oni su stigli pre nas kako bi zauzeli 

dobru brvnaru i mesto za 

kampovanje. Sama je na 3530 

metara nadmorske visine. Mesto 

izgleda predivno! Na brdu iznad sela 

je ĉuvena Sama Gompa, a iza nje, 

ako se malo iskrivi vrat, videće se 

naš cilj – Manaslu (8163 m). 

Odavde, iz sela, sve izgleda 

zastrašujuće. Ali, kako kaţu, prvi se 

utisci u vodu bacaju! Vreme je 

odliĉno, nema kiše, a ono što je 

najĉudnije je da na Manaslu nema 

toliko snega koliko bi trebalo da ga 

bude posle letnjih monsuna.  

06.09.2008. - Krenuli smo oko 9 h 

za bazni kamp. Dan je bio odliĉan 

za spavanje: kiša sitno pada i polako 

natapa našu opremu! Ali, šta je, tu 

je, posle 4500 m pada sneg! Pa ko 

šta više voli. U baznom kampu 

(4850 m) Manaslu je napadao sneg, 

ali će prvo sunce sve to otopiti. Svi 

se osećaju odliĉno, i mislim da će 

prva noć u baznom kampu proteći 

bez glavobolje. 

08.09.2008. - Obiĉno nas sunce 

probudi, ali jutros je šator bio ĉudno 

mraĉan. Tokom noći napadalo je 

desetak centimetara snega, pa se 

šator pod teţinom malo iskrivio. Već 

do ruĉka će se sav sneg istopiti. To 

će nam biti svakodnevnica do kraja 
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ekspedicije. Manaslu je poznat po 

dosta sneţnih padavina i mi se 

iskreno nadamo da ga neće napadati 

puno u visinskim kampovima. 

Danas smo malo analizirali naš 

smer uspona. Izgleda da je daleko 

najopasnije izmedju C1 (5800 m) i 

C2 (6200 m). Postoji ĉak opcija da 

se kamp C2 briše, i da se ide 

direktno u C3 (6800 m). Sve zavisi 

od vremenskih prilika i stanja 

ledenih seraka na toj visini. Za sada, 

dnevno se otkaci po dve-tri lavine na 

istoĉnoj steni Manaslua (East face). 

Pokušavam da lociram glavne 

probleme u smeru, a da ih zatim 

jedan po jedan rešavamo.  

12.09.2008. - Danas je bio dan za 

posmatranje smera iz C1 (5800) ka 

C2. U prilog tome išlo nam je i 

vreme. Naime, iznad 5000 m 

uglavnom je bilo lepo vreme, a ispod 

te visine - red kiše, red snega, pa 

sunce - onda u krug! Prva noć u C1 

je protekla bez problema ako 

izuzmemo kod nekih privikavanje 

na novu visinu. Juĉe popodne je bio 

sastanak svih vodja ekspedicija gde 

je dogovoren redosled postavljanja 

fiksnih uţadi. Mi smo dobili bingo 

na lutriji: zajedno sa još dve 

ekspedicije postavljaćemo od C1 do 

C2 (6800 m)! Kao što vidite 

prethodni C2 (6200 m) je ukinut jer 

se ne nalazi na bezbednom mestu, 

tako da predstoji fiksiranje 1000 m 

najteţe deonice u smeru. Taj posao 

poĉinje prekosutra. Sutra oĉekujem 

povratak ekipe u bazu. 

16.09.2008. - Ništa novo na "Planini 

Duše”. Sneg i dalje pada, a lavine su 

postale svakodnevnica, tako da se 

svi zaĉudimo kada ne ĉujemo 

nikakvu buku. To više nisu lavine, 

već vodopadi snega koji se 

konstantno slivaju niz kuloare. 

Jutros u 04.00 h prva grupa trebalo 

je da penje ka C2 (6700 m), ali nisu 

mogli. Mnogo novog vlaţnog snega 

je napadalo po kritiĉnim taĉkama u 

smeru, te sam ih ostavio još jedan 

dan u C1. Druga grupa nije 

napustila bazni kamp. Sve je 

odloţeno za jedan dan. Posmatramo 

Manaslu i veţbamo sopstveno 

strpljenje. Sada ćemo videti koliko 

smo jaki kao tim. 

17.09.2008. - Konaĉno sunce da 

obasja naš kamp. Ali na kratko! 

Izmedju 4 h i 10 h imali smo kratak 

period plavog neba iznad nas i 

naravno iskoristili smo ga na 

najbolji naĉin. Prvi tim je u tom 

periodu uspeo da ispenje famozni 

kuloar i najnebezbedniju deo na putu 

ka C2 (6700 m). Za to vreme stigli 

su do 6200 m, da bi kasnije usporili 

jer je krenuo da pada sitan sneg. 

Javili su radio vezom iz C2, da su 

jako umorni ali ipak zadovoljni 

ispenjanom deonicom. Mislim da 

smo odabrali najbolji trenutak za 

uspon na ovoj deonici. Drugi tim je 

danas lagano iz baze otišao u C1. 

Javili su da je kod njih sve u redu i 

da ako bude sve kako treba, noćas 

kreću ka C2.  

18.09.2008. - Sinoć je došlo do 

nagle promene vremena. Sneg je 
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poĉeo da pada oko ponoći i dok ovo 

pišem (16 h) još uvek pada. Morali 

smo rano jutros da vratimo prvi tim 

iz C2 što pre na sigurno u bazu. 

Došli su umorni i mokri od vlaţnog 

snega. Drugi tim sam vratio u bazu 

još ranije pre njih, jer po ovakvom 

vremenu nema uspona. Oni su malo 

nervozni jer nisu završili 

aklimatizaciju do kraja. Misle da je 

ovo trka. Ali razumem ih, nemaju 

strpljenja ni iskustva, svi bi hteli na 

vrh odmah i sada. I pored toga što su 

znali da se otkaĉila lavina na našem 

smeru, hteli su da idu danas u C2 po 

svaku cenu! Jedva sam ih vratio 

nazad. Sada je sve u redu, svi su u 

bazi i odmaraće verovatno naredna 

dva dana dok ne stane ovaj dosadni 

sneg. 

23.09.2008. - Izgleda da se nešto 

dešava. Jutros smo imali sunce do 

negde 10 h, posle toga su se navukli 

oblaci i promicao je sitan sneg. Kao 

da se vreme smiruje i da će narednih 

dana biti bolje. Moj drugi tim se 

vratio iz C1. Gore ima 1,5 m novog 

snega, a što se tiĉe šatora imali smo 

sreće - samo jedan je polomljen! Za 

sada niko ne planira da poseti C2 jer 

je mnogo novog snega, tako da je 

opasnost od lavina ogromna. Jedna 

od ekspedicija je odustala od daljeg 

uspona i vraća se kući. Nemaju više 

strpljenja da se nadmudruju sa 

planinom. Mislim da će narednih 

dana još njih spakovati šatore. Što i 

nije tako loše, jer je zbog zatvaranja 

Tibeta ovde došlo preko 300 

alpinista iz celog sveta. Nikada se u 

istoriji Manaslua nije skupilo toliko 

ljudi u podnoţju planine sa 

namerom da popenju njen vrh. 

25.09.2008. - Izgleda da ne ide. Od 

prošle veĉeri do danas popodne u 

bazi je palo još pola metra novog 

snega! Jutros sam jedva izašao iz 

šatora. Šerpasi iz C1 su javili da je 

gore još lošija situacija. Smer ka C2 

je potpuno izmenjen od nanosa 

snega. Više se ne moţe penjati već 

samo plivati kroz nanose! Danas su 

bazni kamp napustile još tri 

ekspedicije. Ostali se premišljaju, a 

mi pokusavamo da pronadjemo 

saveznike kako bi, ako se promeni 

vreme pokušali uspon. Nada umire 

poslednja, tako bar kaţu. Imamo još 

12 dana do polaska za Kathmandu i 

naravno ĉekaćemo. Mada su nam 

šanse veoma male. Što je gora 

situacija, ekipa je sve veselija i 

odluĉnija. Sada mi je jasno zašto je 

tako malo ljudi popelo Manaslu. 

Planina je prelepa, ali 

negostoljubiva. 

29.09.2008. - Ovo je jedan od 

najznaĉajnijih datuma u mom 

ţivotu. Zato je danas prva grupa 

napustila bazni kamp sa namerom 

da popenje ĉuveni Manaslu. Nadam 

se da će današnji dan biti srećan 

poĉetak jednog velikog dela, jer je 

od 1956. godine do danas samo 

nešto manje od 300 alpinista popelo 

ovaj vrh. Pre par sati Šerpasi su nam 

javili da C2 više ne postoji. Sve je 

izgubljeno. Dobro, šta je tu je, treba 

to što pre zaboraviti, gledamo sada 

da što bolje organizujemo naše sutra. 
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Inaĉe, ovde ponovo pada sneg, ali ne 

tako jako kao prethodnih dana. 

Prognoza kaţe da će još sutra malo 

padati, a onda slede ĉetiri lepa dana. 

Nadamo se da je taĉna. Postoji još 

jedan objektivan problem a zove se 

C3 (7450 m), ali o njemu ćemo 

razmišljati narednih dana. 

30.09.2008. - Ovakvi dani postoje da 

bi vas uništili ili još više ojaĉali za 

sva buduća ţivotna iskušenja. Od 

kada dolazim na Himalaje, a ima 

tome puno godina, ovakav dan 

nisam doţiveo. Ĉini mi se da sam 

danas nauĉio toliko koliko za sve 

prethodne ekspedicije. Ukratko, 

sinoć je sve bilo gotovo, jer je većina 

ekspedicija rešila da odustane. U 

tom trenutku Šerpasi su rekli takodje 

- ne. Ali Henri Tod i ja nismo mislili 

tako. Posle silnih pregovora stari as 

je uspeo da ubedi još jednu 

ekspediciju da nam se pridruţi kako 

bi zajednĉki postavili fikseve do C3 

(7450 m). Sami nismo to u stanju da 

uradimo. Posle naše odluke da 

nastavimo, odjednom nekoliko njih 

se predomislilo i sada ţele da penju 

vrh, ali tek posle nas. Mudro, nema 

šta. Mi smo danas takodje uspeli da 

obnovimo naš uništeni C2 (6700 m) 

tako da već sutra u njemu moţe da 

se boravi. Naša druga grupa se 

pridruţila prvoj u C1 (5800 m) tako 

da će sutra rano pokušati zajedno da 

stignu u C2. Prethodnu noć smo 

imali nešto oko 20 cm novog snega, 

što je prihvatljivo, a narednih dana 

zahvaljujući severozapadnom vetru 

vreme bi trebalo da bude mnogo 

bolje. Nadamo se. Videvši da se iz 

sata u sat odluke menjaju i da je 

situacija oko našeg uspona veoma 

neizvesna, Zdena je 

prokomentarisao: “Vodjenje 

ekspedicije na Manaslu je kao 

rešavanje jednaĉine sa hiljadu 

nepoznatih!”. Pa i nije daleko od 

istine. Juĉe su naše šanse da 

popenjemo Manaslu bile 0%, ali već 

danas mislim da su nam šanse 50% 

da će neko od ĉlanova ekspedicije 

biti na ovom preceptor vrhu. Jutros 

je još jedan ĉlan ekspedicije ostao u 

bazi. Zoranu Mitroviću se pokrenuo 

kamen u bubregu i za njega je 

ekspedicija završena. On je u 

baznom kampu i saĉekaće ostatak 

tima da se vrati sa planine. Dakle 

posle Gafe, koji je odustao jos pre 

petnaestak dana, i Zoran zbog 

zdravstvenih razloga ne moţe da 

nastavi upon. Ostalih deset ĉlanova 

ekspedicije hrabro ide dalje. 

01.10.2008. - Evo došao je i oktobar, 

a mi još uvek dajemo sve od sebe 

kako bi došli u poziciju za summit 

day. Vesti su više nego dobre, bez 

brige za sada. Oba tima su ispenjala 

do C2 koji se sada nalazi na 6500 m. 

Staro mesto kampa C2 (6700m), 

posle silnih snegova, nije dovoljno 

bezbedno pa smo se odluĉili za 

drugu poziciju. Plan je da sutra prvi 

tim penje do C3 (7400 m) zajedno sa 

još dva Šerpasa, a drugi tim ostaje 

još jednu noć u C2 kako bi se 

dodatno odmorio i aklimatizovao. 

Oni kreću za njima dan kasnije. Ali 

videćemo, još moţe biti dosta 
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iznenadjenja, ovo je Manaslu. 

Vreme je dobro. Ima nešto oblaka ali 

bez padavina. Severozapadni vetar 

malo pojaĉa ujutro, ali u granicama 

dozvoljenog. Svih deset ĉlanova 

ekspedicije, koji su podeljeni u dva 

tima, osećaju se odliĉno i jedva 

ĉekaju svoju šansu. Mislim da su 

malo nestrpljivi jer su previše 

vremena proveli pod snegom u 

baznom kampu. 

02.10.2008. - Kakav teţak dan. 

Neke stvari je teško i napisati, jer 

neke stvari ne razumem. Planinu 

apsolutno razumem, ali neke ljude 

nikad neću razumeti. Imali smo 

dogovor za C3 (7450 m) ali su sve 

ekspedicije odustale. Ostali smo mi i 

Russelova ekspedicija. Na kraju 

negde na pola uspona do C3 

pojavljuje se problem sa lavinoznom 

deonicom gde smo imali pauzu od 2-

3 sata kako bi doneli odluku. Šerpasi 

su se pokolebali, a nama je iscurelo 

vreme, tako ĉak i da smo nastavili 

stigli bi u C3 tek pošto bi pao mrak, 

a to je nedopustivo. Zato sam doneo 

odluku da se vrate na 6900 m i tu 

naprave kamp. Takodje, u 

medjuvremenu, drugi tim sam 

pomerio u toku dana sa 6500 m na 

6900 m kako bi ih spojio sa prvim 

timom. Pošto imamo samo sledeća 

dva dana koliko-toliko lepog 

vremena, ţelim da sutra pokušamo 

svi zajedno da dostignemo C3 (7450 

m) a onda idući dan pokušamo na 

vrh. Trenutno pregovaram sa 

sirdarom i Šerpasima o toj ideji. 

Znam da im nije svejedno jer je 

uspon do C3 veoma nezgodan. Nije 

lako. Ali je moguće… 

03.10.2008 - Sinoć sam uspeo da 

postignem dogovor za današnji dan. 

Kada je posle svega još osvanuo 

divan dan, znao sam da će sve ići 

kako treba. Jutros je bilo hladno i 

vetrovito ali morali su da krenu na 

vreme sa penjanjem. Posle 

ispenjanih dva sata prešli su na 

kiseonik. Odjednom su ubrzali, i što 

je najvaţnije, najkritiĉniji deo su 

prešli dosta brzo. U 12 h sam imao 

radio vezu sa njima. Svi za sada 

napreduju dobro i nema 

zdravstvenih problema. Zbog jakog 

sunca ispod C2 je velika opasnost od 

lavina, ali mi smo daleko iznad. Naš 

glavni problem moţe da bude samo 

jak vetar. Svi su u šatorima u C3 

(7450 m). Danas je nekom bilo teţe, 

nekom lakše ali svi su stigli do 15 h. 

To je dobro vreme jer će nam sutra 

trebati svaki delić kiseonika koji je 

ostao u bocama. Zasto? Zato što je 

danas ekipa predvodjena 

Russelovom ekspedicijom (njih oko 

20) pokušala da popenje Manaslu 

(8163 m), ali nije uspela. Niko nije 

popeo vrh a mi smo sutra na redu. 

Nije mi svejedno. Odustali su na 

jednoj teškoj deonici ispod vrha, ne 

zato što nisu mogli da je popenju, 

već zato što su do tog momenta bili 

spori i kiseonika više nije bilo. 

Morali su da se vrate. Veĉeras treba 

da napravim plan sa nekoliko 

rezervnih varijanti i onda da im 

saopštim. Mislim da znam šta mi je 

ĉiniti, ali treba to sprovesti u delo. 
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Naroĉito ovde i naroĉito sada. Baš 

sutra. Postavlja se hiljadu pitanja: 

Da li su svi spremni? Da li će vreme 

noćas biti kao po prognozama? Da li 

će biti dovoljno kiseonika koji sam 

planirao? Da li će ujutro vetar 

odloţiti uspon?... Ono što je od 

mene zavisilo do sada, uradjeno je: 

Imaju najbolju šansu koju je ove 

godine iko imao. Sada je na njih red. 

Doveo sam ih u poziciju u kojoj je 

procentualno ove godine bilo 10% 

penjaĉa na Manaslu. Njihovo je da 

penju, a moje ostaje da brinem o 

njihovoj bezbednosti. Samo lud 

ĉovek prognozira rezultat uspona na 

vrh poput Manaslua, ali ja mislim da 

će oni sutra uspeti. Verujem u svoj 

tim. 

04.10.2008. - U 9.30 h na vrh su 

izašli Kristina (Nina) Adjanin, 

Amerikanac Bob Jen i Šerpa Tindu! 

Ostatak grupe nalazi se odmah ispod 

vrha i uskoro oĉekujem da izadju na 

Manaslu (8163 m). 11,30 h - Svih 

deset ĉlanova ekspedicije je bilo na 

vrhu i sada se vraćaju ka C3! 

Zajedno su na okupu, odpenjavaju 

polako i svi se osećaju dobro. 15 h - 

Svi su se spustili u C3 (7450 m) i 

sada se po dogovoru spuštaju u 

gornji C2 (6900 m). Oĉekujem 

njihovo javljanje oko 16 h iz C2 

kako bi završili današnji dan. Bar po 

glasu bih rekao, od onih što sam se 

ĉuo putem radio veze, da su svi 

veseli i zadovoljni ovim velikim 

uspehom. Ali neka još malo. 

Trenutno su u oblacima i ne vidim 

ih. Saĉekaćemo da se spuste u C2. 

05.10.2008. - Tek pre nekoliko 

minuta (17 h) u bazni kamp stigli su 

posledji ĉlanovi ekspedicije posle 

uspešnog uspona na Manaslu (8163 

m). Svi popeli, svi se vratili, svi ţivi 

i zdravi, svi umorni ali nasmejani! 

Ovo bi mogao komotno da bude kraj 

današnjeg izveštaja. Šta više da 

napišem? Da sam sinoć ĉekao 

poslednjeg ĉlana da udje u šator na 

6900 m tek oko 21.30h? Da mi nije 

bilo svejedno dok danas svi nisu 

došli u bazni kamp? Da zadnje dve 

noći nisam spavao? Da sam plakao 

od sreće kada su popeli vrh? Sve to 

već znate. Da smo sinoć pokušali 

spašavanje jednog alpiniste, ali da 

na ţalost nismo uspeli. Tuţno je da 

posle cele noći sav trud ne urodi 

plodom i da se pred zoru ugasi jedan 

ţivot. Jedino znam da je bio iz 

Francuske i to je sve. Zar je bitno 

odakle je? Jedino znam da sam 

duţan ovoj planini i to mnogo. Da, 

svestan sam toga. Do sada nisam ni 

od koga toliko mudrosti nauĉio kao 

što sam od "Planine Duše" dobio u 

proteklih 30-tak dana. Teško je to 

opisati reĉima. Jednostavno znam da 

se kući vraća neko drugi, a ne onaj 

ko je otišao na ekspediciju. 

06.10.2008. - Sinoć, samo što su svi 

stigli u bazni kamp poĉeo je da pada 

sneg! Padao je svu noć pa smo jutros 

po magli popakovali sve stvari za 

transport. Dok smo silazili ka selu 

Samagaon sneg nas je pratio sve dok 

nismo sišli ispod 4000 m. A onda 

drveće, zelenilo, trava i himalajski 

potoci na sve strane. Sve miriše na 
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planinske trave. Kakva promena! 

Svaki završetak ekspedicije mi je 

nekako isti. Silaziš u miroljubivije 

predele, uglavnom nasmejan i 

zadovoljan. Nekako ĉudno smiren i 

ispunjen posmatraš stvari oko sebe. 

Znaš da je iza tebe ostalo jedno 

veliko delo, i to ti je dovoljno. Juĉe 

sam otišao do Himex kampa da se 

zahvalim Russelu i njegovim 

Šerpasima, jer da nije bilo njihovog 

pokušaja uspona na Manaslu 

prethodnog dana, pitanje je da li bi 

mi bili ovako uspešni. Treba biti 

realan a ne kao neki u baznom 

kampu, koji priĉaju kako su ovaj vrh 

popeli kao od šale. Još smešniji su 

oni koji priĉaju kako su popeli vrh 

bez podrške Šerpasa. Samo jedno 

pitanje za njih: Ko vam je postavio 

fiksnu uţad do vrha? Dobra vila?  

07.10.2008. - U Katmandu smo ušli 

smrdljivi i prljavi, a kako drugacije. 

Smeta nam ova vrućina i prašina, a 

zbog toga svi dišemo dosta teško. 

Taman smo se navikli na razredjen 

vazduh himalajskih visina, sada 

ponovo aklimatizacija – samo na 

normalne uslove. U gradu sam sreo 

dosta prijatelja koji su već ĉuli za 

naš podvig. Glas je stigao pre nas. 

Sada nam predstoji šišanje, brijanje 

a mogli bi i da se okupamo! Da ne 

plašimo malu decu kada se vratimo 

kući. 

Dragan Jaćimović 

 

ЗАХВАЛНИЦА 

С обзиром на наслов, текст у 

наставку би гласио овако: "Ја, Оља 

Максимовић захваљујем се мојим 

драгим пријатељима Дамјано-

вићима, планинарима ПСД "Желе-

зничар" на поклону - књизи 

"ПЛАНИНАРСКИ ВРЕМЕПЛОВ"!" 

То би био и најкраћи текст до сада 

написан, али нећете ме се тако лако 

решити! Увек сам се трудила да 

моји текстови имају мало душе и да 

вам не будем досадна. Ако сам у 

томе успела биће ми неизмерно 

драго, а ако нисам, ви ће те се већ 

снаћи, зато сте планинари! 

Ја се још пентрам по планини 

здравља и признајем да сам се већ 

помало уморила, али и на обичном 

пешачењу то није био разлог да уз 

мало труда не дођем до циља. 

Надам се да ћу, уз Божију помоћ, 

савладати још неке стазе које ме 

чекају!? У међувремену док чекам 

да се моје стазе "маркирају" ја 

пишем вама.Тужно је што нема 

одговора, што вас не видим али то 

не значи да нисам са вама! Видећу 

вас кад оздравим а за сад су 

одговори објављени текстови у 

Билтену.  

"ПЛАНИНАРСКИ 

ВРЕМЕПЛОВ" је стигао у прави 

час! Књиге које сам имала на 

располагању прочитала сам и време 

је било да их вратим у библиотеку. 

Зато сам се двоструко обрадовала 

вашем поклону - читаћу нешто ново 

са темом која ме увек привлачи. 

Књигу су ми донели уредници 

Дамјановићи па сам по њиховој 

препоруци прочитала прво 
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предговор и крај а онда се 

позабавила садржајем књиге. 

"Упловила" сам у историјат 

планинарског друштва и морам 

признати да је права штета што су 

нека докумена бачена или 

изгубљена а могла су уредницима 

ове књиге бити од велике користи. 

Срећа је да је ово мало 

информација дошло у праве руке па 

ће живети у "ПЛАНИНАРСКОМ 

ВРЕМЕПЛОВУ". После 

упознавања са оснивањем друштва, 

финансирању, подружницама и 

њиховом раду, планинарским 

браковима, обучавању, прелазим на 

активности у планини - уређивање 

планинарских стаза а потом и 

најзанимљивији део књиге 

планинарење у нашој земљи и по 

свету. Било је интересантно сазнати 

како је друштво основано и 

функционисало неке давне 1956. 

или 1960. када је грађен дом на 

Поповици а да не причам о 

планинарењу онда и сада! Дошла 

сам до закључка да сви текстови, 

без обзира да ли говоре о 

планинарењу код нас или негде у 

иностранству, имају једну 

заједничку црту - лепоту природе и 

љубави према њој, због чега се 

заборавља напор који је био 

потребан да се дође до врха и умор 

када се на врх стигне! Чак и на 

фотографијама на којима никог не 

познајем имала сам утисак да су ми 

сви блиски. Њихов израз лица и 

осмех су пуни одушевљења и 

љубави према природи. Па и наше 

одушевљење данас је исто; кад 

уморни са врха планине погледамо 

у даљину, кад умор нестане а 

завлада опчињеност која нас држи 

не само тада него и кад се вратимо 

кући и кад год причамо о некој 

акцији. Следећи дан сам оставила 

за обилазак трансверзала, излете, 

маратоне, и друге масовне акције у 

планинама. Са великим 

интересовањем сам прочитала и 

сећања планинара, прегледала 

признања, осврт уредника и имена 

оних који нису само планинари. 

За два дана сам "прогутала" 

садржај ове прелепе књиге! 

Захвална сам вама планинарима 

"Железничара" на поклону а 

посебно уредницима којима је 

сигурно требало пуно, пуно труда  и 

времена да прикупе и уреде ову 

књигу. Ако могу ставим и једну 

примедбу, онда се то односи на две, 

три странице које су испале 

приликом читања, које сам уредно 

вратила и залепила. Штета, што је 

због тренутног финансиског стања 

(предпостављам да је то разлог) 

штиво које ће се радо и лако читати 

са прелепо дизајнираним корицама, 

завршило у оваквом повезу. Ипак, 

онима који буду желели да 

прочитају књигу "ПЛАНИНАРСКИ 

ВРЕМЕПЛОВ" овај недостатак 

неће сметати, јер ће схвати шта и 

колико су планинари радили, биће 

му дочарана лепота планина и 

дружења са њима и колики је био 

труд уредника да све то скупе на 

једно место. Зато, треба да у вашој 

кућној библиотеци обавезно имате 

"ПЛАНИНАРСКИ ВРЕМЕПЛОВ" - 
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никад се не зна где ће вас живот 

одвести!  

Оља Максимовић 

 

УСПОН НА НАJВИШИ ВРХ 

JАПАНА - ФУЏИ 3776м 

Фуџисан или Фуџи планина 

(сан = планина на jапанском) je са 

своjих 3776 м наjвиша планина у 

Jапану. Вулканског je порекла, али 

сам вулкан je последњу активност 

имао пре више од jeднor века и сада 

га убраjаjу у угашене вулкане. Због 

свог порекла земљиште на Фуџиjу je 

састављено од ситниjег камења и 

вулканске прашине. 

Пењање на Фуџи планину може 

да се врши из више праваца, на 

више стаза. Зависно од кондициjе, 

спремности, али и афинитета, 

посетиоци бираjу четири стазе за 

успон и силазак. Имена тих рута су: 

Фуџиномиjа (нajкpaћa стаза), 

Кањагучико (наjпопуларниjа стаза), 

Готемба (наjдужа стаза, прекривена 

вулканском прашином) и Субашири 

(слична Готемби). Jeднa од 

карактеристика планинарења у 

Jапану je да постоjи сезона када je 

дозвољено пењати се на неке 

планине. Пошто je Фуџсан наjвиша 

планина, углавном са веома лошим 

временским условима, и на њoj 

постоjи сезона пењања - Фуџи je 

званично отворен за пењање од 

почетка jула до кpaja августа. У том 

временском периоду планинарске 

кућице (јaмaroja) су отворене и у 

њима може да се преноћи, а поред 

тога ту може и да се поjеде топао 

оброк или да се купе одређени 

производи, али по 2, 3 или више 

пута вишим ценама него што je 

уобичаjено. Оно што je веома 

интересантно je и то да се на cвaкoj 

станици где се налази планинарска 

кућица налазе и аутомати за воду и 

безалкохолна пића, али по ценама 3 

пута већим него у "цивилизациjи". 

Нешто што je специфично за Фуџи je 

плаћање тоалета. Наиме, у Jaпaну се 

тоалети нигде не плаhаjу, осим на 

Фуџиjу - због рециклирања!. 

Фуџисан посети велики броj 

странаца, углавном почетника у 

планинарењу, коjи нису довољно 

припремљени за успон како 

кондиционо тако и са опремом. 

Често се дешава да се пребрзо пењу 

и да им недостаjе врло мало да 

добиjу висинску болест. С друге 

стране Jапанци су углавном добро 

опремљени за планинарење, али у 

односу на укупан броj становника 

Jапана, мали броj Jапанаца je 

планинарио на Фуџи планини. 

Фуџисан je, заjедно са Хакусаном и 

Татеуамом, jедна од три свете 

планине Jaпaнa, па пењање на њу 

спада у домен ходочашhа и због 

тога се при планинарењу могy 

видети и монаси или људи кoje се 

пењу из религиjских разлога. Они су 

углавном обучени у бело (кимоно, 

посебне ципеле), а на глави носе 

jaпaнcкe шешире. У време сезоне 

Фуџисан посети око 300.000 људи.  

Ми смо се (по други пут) 

пењали на Фуџисан почетком 

aвrycтa 2008. Иначе, веома je редак 

случаj да се Jапанци по други пут 
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пењу на Фуџи планину, између 

осталог и због jапанске изреке кoja 

изворно гласи: Oнaj ко се никада не 

попне на Фуџисан je будала, али и 

oнaj ко се попне више од jедног 

пута, исто je будала!. 

Oвaj пут смо за успон изабрали 

Кањаryчико руту, случаjно, а 

силазили смо Субашири рутом. 

Прошли пут смо се пењали 

Фуџиномиjом, а силазили Готемба 

стазом. До пете станице, одакле 

већина почиње успон, долази се 

аутобусом (саобраhа само у време 

главне сезоне). Одабрали смо 

последњи полазак аутобуса за ову 

руту коjи иде у 21: 10. До пете 

станице смо путовали око сат 

времена и негде око 22.15 били смо 

на петоj станици - месту поласка 

Кањагyчико руте. Ту смо се 

припремили за полазак, обукли 

адекватну одећу, припремили чеоне 

лампе, ставили камашне, 

припремили штапове, мало се 

одморили и разгибали и кренули на 

успон у 23:00. Ишли смо спорим 

темпом и лагано се прилагођавали 

повeћaњу надморске висине. Због 

тога нисмо патили од висинске 

болести нити je било знакова да 

ћемо je добити. Успут смо видели 

како, стариjег, веома бледог човека 

спуштаjу на· носилима, коjи je на 

око 3000 метара добио висинску 

болест, вероватно због пребрзог 

пењања, без довољно одмора и 

спавања. Добра поука за све, да се и 

на висинама око 3000 метара може 

добити висинска болест. Зато 

ниjедну планину не треба 

потценити. треба се понашати увек 

професионално и искористити сва 

знања и искуства у планинарењу. 

Пењали смо се полако, уз честе 

паузе и на почетку смо пратили 

времена кoja су написана на мапи 

успона (по jедан сат између пете и 

шесте станице, као и између шесте и 

седме станице). После тога je 

почиње кривудава, дугачка стаза, 

коjy смо ми пењали дупло дуже од 

написаног времена, али, углавном 

због гужве на стази!. 

Осим тога, мислим да су 

времена кoja су написана као неки 

просек за пењање између станица 

мерили људи коjи су ишли без 

додатног терета и снабдевали се 

водом и храном у станицама, за 

разлику од нас двoje коjи смо све 

носили у ранчевима на леђима - 

Миленко 25 а ja 12 килограма 

терета, (доста течности)!. Уз спор 

темпо и одмор између осме и девете 

станице око сат и више, где смо 

доручковали и дочекали излазак 

сунца, успон je тpajao око 10 часова. 

На врху смо били у 9:15. Мало 

смо.се одморили и кренули ка 

правом, наjвишем врху, коjи je око 

сат времена yдaљeн од места 

доласка. Око 10:30 смо били на врху 

Фуџисана, 3775,6 метара, како пише 

на камену коjи обележава врх, иако 

je свуда написана висина од 3776 м. 

Чекали смо пар минута у реду за 

сликање поред камена на самом 

врху, а онда, после сат времена 

кренули надоле. Ишли смо 

Субашири рутом кoja je пуна ситног 

кaмeњa и прашине. Иза сваког 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 64  FEBRUAR 2009.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e1
8

 

планинара коjи je ишао овом рутом 

дизала се прашина кoja нам je 

упадала у очи и отежавала дисање. 

Донекле су нас штитиле маске за 

лице, али од прашине кoja ми je 

упадала у у очи и jeдвa сам могла да 

гледам. Миленко je имао обичне 

наочале кoje су му колико толико 

штитиле очи од прашине. Релативно 

брзо, за око три сата, сишли смо 

Субашири стазом, што значи да смо 

надоле буквално трчали! На петоj 

станици Субашири стазе сачекали 

смо аутобуе за повратак на 

железничку станицу одакле смо се 

враћали возом. Време je било 

изузетно лепо - ништа од очекиваног 

jaкor ветра и хладноће коjи смо 

имали прошли пут, чак ниjе пала ни 

прогнозирана киша!. 

И oвaj пут смо много научили о 

планинарењу, како о опреми, тако и 

о физичкоj припремљености и 

неприпремљености поjединаца. 

Треба водити рачуна о свему у 

сваком тренутку, jep ћете тако 

припремљени лакше решити неке 

непредвиђене околности и препреке! 

 

Виолета Лукић 

 

ТРИГЛАВ 2008. 

 

Била је ово заједничка акција 2 

планинарска друштва: Копаоник из 

Београда и Поштар из Новог Сада. 

Кренули су у петак у 19 h из 

Београда и стигли у Петроварадин 

око 20:30, да се не губи време 

вожњом кроз Нови Сад. У 21 h смо 

кренули према Руми и даље, ауто-

путем према Загребу. На жалост, на 

хрватској граници је једна 

планинарка из Београда установила 

да није понела пасош и морала је да 

нас напусти. Остало нас је 47. За 

успон се определило 26 планинара, 

за лакшу, мање напорну туру 21. 

Интересантно је да се од 24 

пријављених Војвођана 22 

определило за успон, само двоје за 

лаку туру. 

Стигли смо у Љубљану у 

планираних 7 сати, паркирали у 

парку Тиволи и прошли старим 

делом града, попели се до Тврђаве, 

која је још била затворена за 

посетиоце, али нам се зато указао 

видик на већи део града, пошто је 

било ведро, сунчано време. Вратили 

смо се поред пијаце и успут попили 

кафу и доручковали, да бисмо нешто 

пре 10 h кренули даље. До Рудног 

поља смо стигли око подне и ту се 

пресвукли и препаковали сви који 

смо се определили за врхове Алпа. 

Тешко је одлучити шта понети; 

више од 1000 м успона, а треба нам 

пресвлака, хигијена, вода, бар 

нешто хране, кабаница; уз то, да 

ранац не буде тежак. 

Избор је направљен и око пола 

један смо кренули. Јова напред, 

остали у колони, Магдалена као 

чистач. Испоставило се да су неки 

претоварили своје ранчеве, па су 

ишли теже него што су навикли. 

Вишак је могао да се остави у првом 

дому, где је била дужа пауза. Стаза 

до Водниковог дома је, већим 

делом, кроз шуму и доста је стрма. 
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Нисмо се баш радовали дужем 

спусту после првог успона, јер то је 

значило додатно пењање. Последњи 

километар је био по страни планине, 

уска стаза усечена у косину. 

Водников дом је место где можемо 

последњи пут наточити чутуре на 

чесми, јер даље се вода купује. Да се 

не би често сачекивали и да група 

остане у целини, Јова је одлучио да 

буде на зачељу, да преузме улогу 

чистача, а напред је ишла 

Магдалена. Пут према Планици је 

нешто мало стена са пар сајли, и 

стрма земљана стаза са мало 

сипара. Иначе, маркација је 

видљива од почетка Рудног поља, до 

самог врха. После око сат времена, 

замолили смо Јову да пусти напред 

нестрпљиве, оне који иду нешто 

брже од групе, пошто је све јасно и 

нема неких опаснијих делова. Тако 

је десетак планинара мало 

пожурило, али нису стигли баш 

много пре нас осталих. Још пре 

Водниковог дома у неколико 

наврата је падала ситна киша, а 

последњих сат времена није 

престајала. Ветра није било, тако да 

је било подношљиво време за 

пењање. Последњи су стигли у дом 

Планика око 19:30. Сместили смо се 

сви у једну спаваону, са креветима 

на спрат и чистом постељином. 

Сазнали смо да се светла гасе у 22 h, 

да су тоалети напољу, ван зграде, 

само за ноћ постоји један у 

приземљу. Купатила нема, вода 

цурка помало на једној чесми у 

згради, из дворишта је улаз, али 

пише да није за пиће. Мало нам је 

то невероватно, али нико не жели да 

проверава да ли је баш тако. 

Купујемо воду: 2 евра пола литре 

или 4 – 4,5 евра 1,5 литра. 4 евра је 

и лименка пива. Има куване хране 

неколико врста, за 3 до 8 евра по 

порцији. Шоља млека или чаја је 1,8 

евра. Убрзо се зачула грмљавина, 

ветар је страшно почео да дува и 

падала је ледена киша. Доста дуго је 

то трајало. Ујутру је још падала 

киша, па смо наставили да спавамо. 

Водич Јова је одлучио да 

преспавамо овде још једну ноћ, да 

бисмо могли да се попнемо на врх. 

Ако се разведри до подне, 

планирамо да се пењемо на врх а 

сутра силазимо, а ако не, све се 

одлаже за понедељак. Око 9 h је 

престала киша, изашло је сунце, али 

су облаци стално далазили и 

пролазили. Око 13 h је пала одлука 

да не идемо на успон, јер поподне 

постоји реална опасност од 

наоблачења и громова, који су при 

врху већ однели неколико живота 

ранијих година. Половина групе 

није поштовала ову одлуку. 12 

планинара се тог поподнева, у 

неколико групица попело на 

Триглав. Само се један поштено 

јавио где иде; остали су пошли на 

Мали Триглав, или „само ту около, 

мало“ а после отишли до краја. 

Стигли су сви безбедно, повремено 

били у облацима и невидљиви, али 

срећом, громова није било. За мене 

је то ипак, непоштовање водича и 

била би сасвим друга прича да се 

нешто непријатно десило. Ми, 

остали, шетали смо у близини 
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Планике и сликали, највише велике 

количине цвећа, које нисмо 

очекивали на овој висини, које расте 

буквално из камења и процепа у 

стенама. Посетило нас је неколико 

алпских врана, препознатљивих по 

жутом кљуну. Сутра ујутру је ту 

било и одмарало се и неколико 

оваца, попеле су се из катуна, који је 

стотинак метара испод Водниковог 

дома. 

У понедељак смо устали у 5 h и 

спремили се за старт сат касније. 

Двоје су одлучили да ипак не иду на 

врх, тако да је наша група бројала 

12 планинара. Напред Јова, на 

зачељу Магдалена. Предиван 

излазак сунца и успон је протекао 

без проблема. У 8 h смо били на 

врху, ударили печате (понели смо 

неопходно јастуче), опет пуно 

сликали. 

Група која се јуче попела већ је 

отишла; чекаће нас код Водниковог 

дома. Нама је требало сат и 15 

минута до Водниковог дома, тачно 

упола од времена за успон. Чим смо 

ми стигли, прва група је кренула 

даље. Било им је много да још 

чекају. Стигли смо их нешто касније 

на спусту према Кући на Војах. 

Даље смо ишли заједно и спустили 

се на циљ нешто после 17 h сати. 

Укупно 2200 м спуста по стрмим 

шумским стазама. Ту нас је 

непријатно изненадила вест да не 

раде тушеви и нема топле воде. 

Интересантно како то селективно 

нема воде на тушевима, а на 

лавабоима има. И то само хладне. 

Можда у неким деловима Словеније 

то тако функционише. Некако смо се 

и опрали, али још један проблем – 

ствари су нам у аутобусу, а до 

аутобуса ћемо тек сутра ујутру и то 

пешке 4 км. Све се померило за 

један дан због невремена у Алпима. 

Али све је било мање 

проблематично кад смо одспавали и 

одморили се. У уторак смо 

отпешачили до Старе Фужине и 

састали се са другом групом и 

коначно дошли до наших ствари. 

Даље смо наставили по плану, до 

Шкоцјанске јаме. Обилазак траје сат 

и по и заиста је вреди видети. Кажу 

да има највећи кањон од свих 

пећина у Европи. Дугачка је 6 км, а 

у обилазак је укључено 3км.  

Ово је био још један успешан 

поход у планине. Била је то и лепа 

сарадња између два друштва, 

новосадског и београдског. Сигурна 

сам да није и последња. 

Магдалена Селеши 

 

 
 
 
 


