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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.rs 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
63 Хопову у походе 

Цветин Ристановић; 
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Душан Томић; 
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69 Grossglockner 2009. 
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ХОПОВУ У ПОХОДЕ 

 

Дан  је стварно био погодан за 

шетњу. Стаза мека, посута лишћем, 

без блата и лака за ходање. Око нас 

свуда, и ту и тамо беле се расцве-

тале висибабе. Веприна и кукурек су 

се увелико зазеленели. На стази 

поред Иришког потока, наилазимо 

на отиске папака дивљих свиња, а и 

каљуга им је испуњена водом.  

Стижемо до извора воде код 

манастира Старо Хопово. Извор 

питке воде је каптиран и покривен; 

на њему постоји натпис да је вода за 

пиће. Преко потока је извор 

сумпоровите воде. Да кажемо да је и 

он уређен. 

Манастир Старо Хопово је 

најзад реновиран. Црква је 

обновљена, како споља, тако и 

изнутра и у њој се редовно обавља 

богослужење. Црквена звона су 

набављена и донета, али још нису 

постављена на предвиђено постоље 

поред Цркве. Уређен је и манастир-

ски конак и летња трпезарија. 

Манастир је стално запоседнут са 

старешином манастира и два 

монаха. Црква је по цео дан 

отворена и доступна. Пут до Новог 

Хопова је асфалтиран, а уређено је и 

паркиралиште за аутомобиле.  

На средокраћи између 

манастира Старог и Новог Хопова 

смо доручковали. Околина је некада 

била уређено излетиште, постојали 

су уређени столови, клупе и корпе за 

одлагање отпадака; сада је све то 

зарасло у високу траву и коров. Зуб 

времена је учинио своје, а и људи су 

помогли. 

Крећемо немаркираном стазом, 

тик уз Хоповски поток, ка пумпи на 

Иришком венцу. У доњем делу 

потока, чује се цвркут птица, а 

приметили смо и један пар јелових 

сеница. Уз пут нас је више пута, у 

ниском лету испод грана, надлетао 

јастреб. Он је веома лукава и 

безобзирна грабљивица. У потрази 

за храном, он ће у сред бела дана 

улетети у сеоско двориште и однети 

ситнију перад. Да ли се намерио на 

онај пар сеница који смо видели, 

или на економски део манастирског 

дворишта, то не знамо. 

Око 13 сати били смо на Ириш-

ком венцу. Шетали смо више од 

четири часа, а нисмо се уморили. 

Била је то лепа, лака, пријатна 

шетња, како кажу планинари „за 

своју душу“. 

Цветин Ристановић 

ZLATAR 

 

Zlatar se nalazi izmeĎu reka 

Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice. 

Bogat je zimzelenom šumom, ali ima i 

breza koje su svojom prelepom zlatno-

ţutom bojom bile sjajan kontrast 

tamno zelenim omorikama, jelama, 

borovima... Bilo je zaista zadovoljstvo 

posmatrati te prelepe šume i šetati 

Zlatarom. Kaţu da je tu mešavima 

mediteranske i kontinentalne klime, 

vazduh je baš poseban, pun mirisa 

četinara... Već prvo veče posle 

smeštanja u sobe i večere, ali i 
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Bermeta koji je Zoran sluţio, desetak 

nas je pošlo u noćnu šetnju. Pod 

zvezdanim nebom, sa našim vodičima 

Slavkom i Zoranom šetali smo oko 2 

sata. Sutradan smo pešačili oko 25 

km. Popeli smo se na vrh Zlatara, 

Golo brdo, čija je visina 1627 mnv, a 

zatim se spustili do manastira 

Mileševa. Uz put kroz šume i 

proplanke, mada nije ništa markirano, 

Slavko i Zoran su nas sigurno vodili i 

bila je to jedna zaista lepa šetnja po 

ovoj zaista posebnoj planini. Usput 

smo naišli na veoma dobar restoran, 

naravno zadrţali se da popijemo po 

piće i nastavili dalje. Naišli smo i na 

veoma interesantnu crkvicu koja je 

napravljena od drveta. Do manastira 

smo stigli kasno popodne, praveći 

usput kratke pauze za odmor ili 

razgledanje i slikanje. Već puno puta 

smo svi bili u tom manastiru iz XIII 

veka, ali je uvek poseban osećaj videti 

čudesnu fresku Belog AnĎela i 

boraviti u manastiru. Iz manastira smo 

kombijem otišli do hotela. Večera, 

druţenje i smeh su bili kao da nismo 

ceo dan pešačili. Čini mi se da niko 

nije bio umoran. U nedelju, poslednjeg 

dana boravka, prvo smo otišli do 

staništa beloglavog supa. Ti predivni, 

ogromni orlovi predstavljaju retkost i 

to im je najveće stanište na Balkanu, 

sa 300 orlova. Imali smo sreću da 

posmatramo desetine njih kako 

veličanstveno i sigurno lete iznad 

prelepog Sjeničkog jezera i kanjona 

reke Uvac koji su se pruţali ispod nas. 

Još nešto posebno čekalo nas je na tom 

povratku. Svratili smo u Gostilje, blizu 

Zlatibora da bi videli vodopade. To je 

veoma lepa, netaknuta priroda. 

Impresivnu sliku čine stene prekrivene 

mahovinom i voda koja se probija kroz 

njih čineći brzake. Najveći vodopad je 

visine oko 20 metara i sva ta predivna 

priroda, šum vode i lepota vodopada 

su nam baš ulepšali dan. Ali tu nije 

bio kraj lepotama za taj dan. Opet u 

blizini Zlatibora svratili smo u selo 

Zlakusa u etno park "Terzića Avlija". 

To je tipično seosko dvorište sa 

okućnicom, iz okoline Uţica sa 

početka XX veka. Ima i muzejski deo 

sa veoma bogatom zbirkom starih 

predmeta, potočić sa jezercetom i 

vodopadom, puno cveća... Prelepo! 

Rekli su nam da imaju 60 km 

markiranih staza, smeštaj za 

planinare, ali i restoran sa odličnom 

domaćom hranom, gde smo ručali. 

Pošto je Zlakusa poznata po dobroj 

grnčariji, svratili smo i pogledali kako 

to oni rade, većina nas je i kupila po 

nešto, a da li ćemo tu i spremati, 

videćemo!  Šta reći na kraju? Jedan 

veoma lepo organizovan i osmišljen 

izlet, prelepa priroda, dobro društvo, 

da li treba još nešto?!. 

Jadranka Ivović 

 

ZAPIS  SA DURMITORA 

 

I ove godine interesovanje za 

boravak na Durmitoru je bilo veliko pa 

je bilo teško da se naĎe prazno mesto 

na ovoj već tradicionalnoj planinarskoj 

akciji. I ovaj put naši domaćini su bili 

iz porodice Šibalić. Iako je u vreme 

našeg boravka bila olimpijada, to nam 

nije smetalo da svaki dan iskoristimo 
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maksimalno i potrudimo se da se 

popnemo na što više vrhova. Vreme 

nas je obilato posluţilo, čak smo imali 

i previše sunca ali bolje sunce nego 

kiša i loše vreme. Od svih vrhova koje 

smo osvojili mislim da je ove godine 

najlepši doţivljaj bio uspon na Prutaš 

preko Škrčkog ţdrela i sa silaskom na 

Škrčka jezera. Ali poĎimo redom. 

Nekoliko minuta pre osam sati na 

Pitominama se pojavio naš kombi 

prevoznik Gale pa nas 10 kreće sa 

njim prema izvoru Šarban. Voţnja je 

bila udobna jer za razliku od ranijih 

godina put je asfaltiran pa se ide brţe i 

nema one silne štruckavice i prašine 

makadamskog puta. Kod izvora se 

iskrcavamo i onda lagano markiranom 

stazom krećemo prema Škrčkom 

ţdrelu. Uţivamo u novim pogledima a 

naročito nas oduševljava pogled na 

vrh Sedlo. Uspon je dosta teţak i posle 

nekih sat i po vremena izlazimo na 

Ţdrelo. Pogled je prelep. Ne znamo na 

koju stranu da se okrenemo. Ipak 

ubedliivo najlepši su Šareni pasovi 

iako i Bobotov kuk deluje moćno. 

Nemamo mnogo vremena za uţivanje 

pa krećemo uskom vijugavom stazom 

prema vrhu Prutaša. Naporno je ali 

nas malo rashlaĎuje blagi povetarac. 

Vrh je sve bliţi a pogledi i vidici sve 

lepši. Teško je naterati grupu da se 

pokrene jer ima još mnogo da se hoda. 

Pokušavamo da se drţimo satnice 

Cerovićeve knjige, da odrţimo dobar 

tempo a i da što više vidimo i 

uţivamo. Konačno i izlazimo na vrh. 

Sada je mnogo lakše jer dalje se ide 

nizbrdo pa to deluje na nas smirujuće. 

Skoro pola sata smo bili na vrhu ali 

vreme teče neumorno pa smo 

prinuĎeni da krenemo dalje prema 

Škrčkim jezerima. Strmina je velika 

pa se krećemo oprezno da ne bi došlo 

do nekog povreĎivanja. Konačno 

imamo i prvi pogled na Škrčka jezera. 

Šta reći: predivno. Pravo planinarsko 

uţivanje za nas deset sretnika koji smo 

pošli na ovu turu. Skoro sat vremena 

je bilo potrebno da se spustimo do 

planinarskog doma na jezerima. 

Kratak predah, dogovor. Jedna grupa 

ide na malo jezero da se kupa, drugi 

idu na veliko jezero a nas dvoje 

ostajemo da uţivamo ispred doma u 

ogromnom okruţenju planinskih 

vrhova ispod kojih se nalazimo. 

Vreme brzo prolazi pa sam na kraju 

morao malo poterati grupu koja se 

kupala jer je bilo krajnje vreme za 

povratak. Krećemo se drugom stazom 

sa izlaskom na Ţdrelo. Imali smo i 

bliski susret sa ogromnim bikovima 

koji tu pasu i kojima moraš da se 

skloniš sa puta bez obzira kuda idu. 

Ovaj uspon je baš teţak. Crpimo iz 

sebe poslednje atome snage da bi izašli 

na Škrčko ţdrelo. Konačno smo na 

grebenu. Opet nešto novo. Sunce je sa 

druge strane, pogled se promenio pa 

opet neumorno fotografišemo. Imali 

smo i zanimaciju. U blizini je paslo 

stado ovaca pa nam se pridruţio i 

jedan pas ovčar, prvo srameţljivo 

ispitivački a onda kada je osetio da 

smo mi ipak prijatelji, došao je do nas 

i bogami potamanio nam skoro sve od 

hrane koju smo poneli. Čak su mu i 

medenjaci prijali. A i bio nam je 

glavni model za slikanje. Moramo da 

krećemo, kombi dolazi po nas za 
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nekih dva sata a mi moramo da se 

spustimo do Šarbana. Lakše idemo 

posle ovog odmora. Umor se uvukao u 

sve nas a i sunčani dan pa kupanje, 

sve nas je iscrpeo pa se krećemo dosta 

sporo. Dolazimo na Šarban umorni ali 

srce nam je puno lepote današnjeg 

dana i lepote Durmitora. Kombi nismo 

dugo čekali. Naš Gale je tradicionalno 

uvek tačan, na Pitomine brzo stiţemo. 

Hladno pivo i topla kafa več čekaju a i 

večera je blizu. ProĎe još jedan 

planinarski dan na Durmitoru, ovoj 

planini lepotici. Sutra na drugi vrh. 

 

Dušan Tomić 

 

MAKEDONIJA 2009. 

 

Četvrtak, posle duge voţnje evo 

nas u Bitoli, nastavljamo voţnju ka 

Dečijem odmaralištu u NP Pelister. 

Smeštaj u sobe i odmah  polazimo na 

uspon na Pelister. Još 2 km 

minibusom pa konačno pešačenje. Do 

vrha vodi makadamski put kojim se 

moţe tereniskim vozilom doći do 

samog vrha gde se nalaze repetitori i 

antenski sistemi. Dobijamo 

informaciju da posle nešto više od sat 

vremena moţemo napustiti taj put i 

šumskom stazom takodje doći do vrha. 

Ipak se odlučujemo za nešto duţu ali 

sigurniju varijantu. Uostalom, i na 

GPS-u imamo upisan trek tog 

šumskog puta. Do samog vrha nam je 

bilo potrebno nešto više od 5 sati, ima 

malo preko 13 km i oko 1300 metara 

visinske razlike pri usponu. Na 

samom vrhu se nalazi spomen ploča 

jednom makedonskom planinaru koji 

je ispenjao Mont Everest krajem 80-

tih godina. Sa vrha se lepo vidi 

Prespansko jezero. Silazimo posle 

odmora i fotografisanja u svim 

pozama istom stazom. Gledajući na 

GPS i razmišljajući o stazi koja vodi 

kroz šumu zaključujemo da je ona 

kraća za nekih 4 km ali se posle 

konsultacija ipak ponovo odlučujemo 

za sigurniju varijantu. Silazak je trajao 

duţe od očekivanog. Neprospavana 

noć, umor, uticali su na to da smo 

poslednje kilometre pešačili po mraku. 

U odmaralištu nas čeka večera i ubrzo 

svi odlazimo na spavanje. U petak 

posle doručka nastavljamo ka Galičici 

i Ohridu. Usput zastajemo u selu 

Oteševu gde se nalazi veoma 

zanimljivo ribarsko selo. Nema 

nikoga, objekti ne rade. Koristimo 

priliku da napravimo nekoliko 

atraktivnih fotografija. Još nekoliko 

kilometara i nalazimo se na skoro 

1600 metara iznad mora. Na ovom 

prevoju počinje markirana staza do 

vrha Galičice. Za oko 650 metara 

uspona po 4 km dugoj stazi u 

laganom, opuštenom pešačenju po 

lepom sunčanom vremenu potrebno 

nam je bilo nešto preko dva sata. 

Vraćamo se istom stazom do našeg 

minibusa. Nailazimo na probleme, 

minibus ne moţe da upali. Nešto sa 

dotokom goriva nije u redu. Posle 

nekoliko pokušaja, intervencija, 

konsultacija, konačno je problem 

otklonjen. Vozimo se serpentinama 

nadole ka Ohridskom jezeru. U 

naselju Ljubanište se smeštamo u dve 

kuće. Odmah posle smeštaja 
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nastavljamo do Svetog Nauma. Poseta 

manastiru i voţnja čamcima po 

izvorima Crnog drima uz priču 

veslača Nikole nas potpuno 

opčinjavaju. Dan završavamo večerom 

u restoranu na izvorima. Naredni dan 

je predvidjen za obilazak Ohrida. 

Nema planinarskih aktivnosti, samo 

turističko obilaţenje grada. Najpre 

pronalazimo menjačnice, posećujemo 

Gutenbergovu stampariju iz XV veka 

("Sv. Kliment Ohridski"). Nastavlja-

mo do crkve Svete Sofije, penjemo se 

na Samuilovu tvrdjavu sa čijih 

obnovljenih bedema se lepo vidi grad 

Ohrid. Silazimo do crkve Sv. Kleme-

nta i Pantelejmona ispred koje su u 

toku radovi na ostacima zidina. Obila-

zak Ohrida završavamo ručkom, kupa-

njem i drugim slobodnim aktivnostima 

po gradskom jezgru. U večernjim 

satima se vraćamo ka Ljubaništu, 

usput zastajemo u selu Trpejca gde nas 

čeka večera, pastrmka u restoranu 

Ribar na samoj obali jezera.  

Nedelja je dan za polazak ka 

našim kućama. Naravno, pre toga smo 

obišli kanjon Matke u blizini Skoplja. 

Poznato izletište je bilo prepuno, 

gotovo nije bilo mesta za parking. Uz 

pomoć domaćih planinarki krenuli 

smo stazom ka manastiru Sveti Nikola 

Šiševski. Da bi se došlo do manastira 

potrebno je savladati mestimično 

strmu stazu. Sve se to zaboravlja kada 

se stigne do manastira koji se nalazi 

na mestu odakle je prelep pogled na 

kanjon Matke. Posle kraćeg 

zadrţavanja i upoznavanja sa 

nastankom i radom manastira 

spuštamo se takodje strmom stazom 

do obale gde se čamcima prevozimo 

na drugu obalu i njom stiţemo do 

našeg minibusa. Pakujemo se i 

odlazimo u Skoplje na večeru. Nakon 

večere sledi polazak kući gde stiţemo 

bez većih zadrţavanja i problema. 

Zoran Vukmanov 

ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО 

 

Исходишно место за успон на 

Дукат је место Горња Љубата до 

којег смо путовали неких сат и по. 

До врха има око 10 км. Стаза води 

ка селу Црноштица одакле се креће 

стрмијом стазом ка врху. Тога дана 

се одржавао Петровдански сабор па 

смо успут сретали много људи који 

су ишли ка месту Сабора. Ми смо се 

држали нашег циља, највише тачке 

планине Дукат, Црноока високе 

1881 метара. Леп, сунчани дан нам 

је ишао у прилог и у планирано 

време смо били на врху. Наизбежно 

фотографисање са клупским 

обележјима, пауза за ручак, 

разгледање околине. Не враћамо се 

истим путем него настављамо ка 

платоу где се одржава Сабор. Чује се 

музика, виде се постављени шатори, 

како се приближавамо већ осећамо 

и мирис роштиља. Пола сата смо се 

задржали, имали смо на кратко 

прилику да видимо део народних 

обичаја овог краја. Сви смо 

задовољни, лагано се спуштамо ка 

нашем минибусу који нас чека на 

месту где нас је јутрос оставио. 

Следи поново готово двочасовна 

вожња до нашег смештаја. Првог 
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дана смо прешли 20 км уз савладану 

висинску разлику од 1000 метара.  

Наредног дана смо се такође 

минибусом превезли у подножје 

планине Руј, до места Кална одакле 

смо кренули на успон. Првих 

десетак километара се прелази 

релативно брзо, нема већих успона. 

Улазимо у гранични појас, лагано 

добијамо на висини. Пролазимо 

изнад некадашње карауле и пред 

нама је Руј. Десно од нас на само 

пар метара је територија Бугарске. 

Почиње успон, доста стрм, али 

корак по корак и сви смо после 

скоро 16 пређених километара на 

врху. Гранични стуб, са једне стране 

СФРЈ, са друге РБ, висина је 1704 

метра. После одмора и 

фотографисања враћамо се истом 

стазом. Нисмо имали неких 

проблема и у вечерњим сатима смо 

поново у нашем смештају. Тура је 

била дугачка 32 км, савладана 

висинска разлика 1180 метара.  

У среду је планирана лакша 

тура, успон на Чемерник, посета 

Власинском језеру. Полази 21 

планинар на туру. За нешто више од 

два сата смо већ на врху планине. 

Не слутећи шта нас чека даље 

одустајемо од намере да се 

поделимо у две групе и сви заједно 

настављамо даље. Пролазимо испод 

Малог Чемерника, поред ограђеног 

ловишта у правцу споменика на 

Павловој грамади у правцу фарме 

оваца. Тек тада увиђамо да ће тура 

бити много дужа него што смо 

очекивали. Понеки се обесхрабрују 

али повратка нема. Силазимо 

долином реке Чемернице до 

Власинског језера после пређених 

готово 30 км, висинска разлика је 

око 800 метара. Успевамо да 

аутостопом превеземо најмлађе и 

најстарије учеснике данашње акције, 

остали пешаче још додатних 5 км до 

смештаја.  

После напорне акције следио је 

дан одмора. Искоришћен је за дуже 

спавање, одлазак до продавница 

ради набавке неопходних ствари, 

лагане шетње, купање у језеру и 

друге слободне активности. 

Наравно, договаране су и планиране 

активности за наредне дане.  

У петак је у 6 сати ујутро за 

успон на Варденик било спремно 

само 5 планинара. Ова по плану 

најдужа тура је вероватно 

заплашила остале учеснике што због 

дужине, што због искуства са 

успоном на Чемерник. Наравно и 

временске прилике су ишле више на 

руку онима који су предност дали 

купању у језеру. Ипак 5 

најспремнијих и најодлучнијих је 

кренуло пут Варденика у заказано 

време. Следио је доручак испред 

продавнице на Промаји и наставак 

пешачења до врха Велики Стрешер. 

До врха нам је требало савладати 

преко 19 км. Стаза није превише 

захтевна ако се занемари удаљеност. 

Тек под самим врхом је мало жешћи 

успон који се савладава за сат 

времена. На врху смо се задржали 

релативно кратко, повремено је било 

облачно па нам је и видик био доста 

ускраћен. Други проблем су 

представљале муве којих је било у 
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невероватно великом броју. Побегли 

смо главом без обзира са врха. И у 

повратку смо држали доста јак 

темпо, група је била мала, 

усклађена, тако да смо се вратили 

после пређених готово 40 км нешто 

раније од предвиђеног времена. 

Савладана је висинска разлика од 

преко 1100 метара.  

Последњи дан боравка смо 

искористили за успон на Грамаду. 

Пријавило се 9 планинара. Стазом 

кроз насеље Власина Рид дошли смо 

до бране на језеру и неких стотинак 

метара даље смо се одвојили десно 

на шумски пут ка засеоку 

Миленковићи. Ту смо одморили на 

кратко и кренули даље ка врху 

Грамаде. Сам врх није обележен па 

се теже уочава на први поглед. 

Најпре се наилази на Мали Вртоп па 

тек после њега на један видиковац и 

сам врх, највишу тачку ове планине 

Вртоп 1721 метар. Да се не враћамо 

истом стазом одлучујемо да се преко 

врха Орловац спустимо до Црне 

Траве где је био договорен превоз 

аутобусом до нашег смештаја. Стаза 

до Црне Траве је после успона на 

Орловац у континуираном паду, 

иако дугачка, није захтевна. Када 

смо већ били сасвим близу 

асфалтног пута превидели смо 

скретање десно па смо на пут 

изашли нешто даље од првобитног 

плана. То је значило додатних 4 км 

пешачења. Но, ни то није био крај 

наших мука тога дана. Договорени 

аутобус се није појавио у заказано 

време због квара. Покушавали смо 

наћи такси. Таман када смо га 

нашли наишао је аутобус, такси смо 

отказали али возач аутобуса је одбио 

да нас превезе. Остали смо у Црној 

Трави, 17 км далеко од смештаја, 

прилично уморни. Покушавали смо 

наћи решење, некако смо нашли 

човека који је био вољан да нас уз 

новчану надокнаду пребаци до 

смештаја. Тако се и овај дан 

завршио лепо после пређена 33 км и 

савладних 1000 метара успона.  

У недељу смо напустили кућу у 

којој смо били смештени. 

Минибусом који се успут стално 

прегрејавао смо некако стигли до 

Лесковца одакле смо наставили 

возом за Београд. Воз за Суботицу 

којим смо планирали да се вратимо 

кући је отказан. Чекали смо следећи 

који је много каснио па смо тек у 

21.15 међународним возом успели 

кренути из Београда за Суботицу где 

смо стигли око 01.30 сати. 

Зоран Вукманов 

 

GROSSGLOCKNER 2009. 

 

Četvrtak 16.07.2009.  

U poslepodnevnim časovima smo 

krenuli ka Slovenačko-Austrijskoj 

granici koja ustvari ne postoji. Proša-

vši kroz tunel Karavanke dugačak 

skoro 10 km našli smo se u Austriji. 

U Franz Josefs Hohe 2369 m. 

(nacionalni park Grossglockner) 

stizemo posle 21h. Nalazimo mesto za 

automobil u gradskoj garaţi i pored 

njega diţemo šator.  

Petak 17.07.2009.  



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 67  NOVEMBAR 2009.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e7
0

 

Posle kratke noći bivamo 

probuĎeni od strane ljudi koji su u 

ranojutarnjim časovima pristigli u 

nacionalni park Grossglockner. 

Pakujemo šator, pripremamo rančeve 

za uspon i oko 9 h krećemo prema 

sledećoj stanici, planinarskom domu 

Erzherzog Johann hut na nadmorskoj 

visini od 3454 m. Do doma nam je 

trebalo nekih 6 sati. Prvo smo se 

spustili na glečer po kome smo se 

nešto malo kretali da bi posle sišli sa 

njega i počeli da se penjemo. Prvo smo 

penjali kroz kamenje a kasnije kroz 

sneg, a na nekim mestima i led. U 

dom stiţemo u popodnevnim časovima 

gde se raspakujemo i uţivamo u 

skupom pivu i piti od jabuka.  

Subota 18.07.2009.  

Na vrh krećemo oko 7h. Do vrha 

nam je trebalo nekih dva sata. Završni 

uspon i nije baš tako lak. Ima dosta 

kretanja po grebenu i penjanja kroz 

stenu prekrivenu snegom a na nekim 

mestima i ledom. Tog dana je mnogo 

ljudi krenulo prema vrhu tako da je 

došlo do guţve i nervoze. Na 

Grossglockner (3798 m) smo izašli 

oko 9h Usledilo je slikanje sa 

obeleţjima klubova i polako i oprezno 

se spuštanje u planinarski dom.  

Posle kratke pauze u domu 

nastavili smo dalje dole prema 

parkingu i kolima. Na parking smo 

stigli predveče, spakovali stvari i oko 

21h krenuli za Srbiju.  

U akciji učestvovali  alpinistički 

instruktor Viktor Steinfeld I 

alpinistički pripravnici Nikola 

Kujundţić i Enes Sulejmanović. 

Viktor Steinfeld 

JULIJSKE ALPE 

TRIGLAV 2.864m 

 

19.08. je put Slovenije krenulo 

17 planinara. U organizaciji PSD 

“Jelenak” i suorganizaciji PAK 

“Celtis” iz Sombora izveden je uspon 

na Triglav, najviši vrh bivše SFRJ. 

Uspon je počeo od Rudnog polja 

sa koga smo krenuli nešto posle 15 h. 

Za nepuna 4 sata hoda sa svim 

stvarima savladana je visinska razlika 

od preko 500 m. Prilično umorni od 

noćne voţnje i dugih redova na obe 

granice, kao i obilaska Ljubljane i 

Bleda jedva smo čekali da se smestimo 

u Vodnikov dom gde je predvidjeno 

prvo noćenje. Dom je skroman, ali 

ipak ima WC, hladnu vodu i struju. A 

moglo se nešto i pojesti kuvano. Cene 

nisu naivne. Jota (vrsta čorbe bez 

mesa 4,7 evra, voda 1.5 l je 4 evra, 

pivo 3.6 evra). 

Danima smo pratili vremensku 

prognozu koja nas je obeshrabrivala 

najavom kiše i nevremena u 

popodnevnim satima. Na Triglavu je 

velika opasnost od udara groma. Zato 

smo odlučili da u petak 21.8. 

poranimo i u 6h krenemo ka domu 

Planika. Za nepuna 3 sata smo stigli u 

dom gde smo ostavili velike rančeve i 

posle prepakivanja i ozbiljnih 

dogovora i pripreme krenuli smo ka 

vrhu Triglav 2.864 m. Na stazu su nas 

vodile moje prijateljice iz Slovenije, 

inace iskusne planinarke koje sam 

upoznao prosle godine na Sajmu 

turizma i koje su mi nesebično 

pomagale oko organizacije ove akcije 
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(saveti oko staze, rezervacije domova i 

sl.) 

Sam uspon na Triglav je dosta 

zahtevan i iziskuje maksimalnu 

opreznost i koncentraciju, naravno i 

dobru planinarsku opremu bez koje se 

ne moze ici u “goru” (visoke planine). 

Staza kojom smo išli ka vrhu je delom 

vertikalna i ima sajle i klinove kao 

obezbedjenje. Prusik i karabiner kao i 

šlem su bili od velike pomoći. Još 

jedna realna opasnost je i odron 

kamenja koje smo par puta doţiveli 

(vodič gotovo i osetio na svojoj koţi – 

čitaj glavi). No, uprkos svemu 16 

planinara iz Srbije i 2 planinarke iz 

Slovenije su uspešno izašli na vrh oko 

podneva po lepom i sunčanom 

vremenu. Pola sata je bilo dovoljno da 

se odmorimo i fotografišemo. Oblaci 

su počeli polako da se gomilaju po 

okolnim vrhovima što je bio znak da 

moramo krenuti dole. Povratak je bio 

grebenom preko Malog Triglava. 

Staza je izuzetno atraktivna a pogled 

sa nje je fantastičan. Jedini problem 

ove staze je što je na njoj previše 

penjača za razliku od staze kojom smo 

se penjali. Jos nismo zakoračili u dom 

a vrh Triglav se nije video od oblaka. 

Znaci da je odluka da krenemo rano 

bila ispravna, inače ko zna.... 

Prognoza je bila tačna. U 

popodnevnim satima je počela kiša i 

nevreme. Gromovi su se čuli iz pravca 

Triglava. Dom Planika je dosta veliki i 

prepun je gostiju. Slaba tačka su mu 

poljski WC (svega 2 na stotine ljudi) i 

voda koje gotovo nema). Zbog najave 

kiše i za naredni dan, a na preporuku 

nasih domaćica, odlučujemo da 

umesto u dom Triglavska jezera 

odemo u dom Savica zbog bezbednosti 

pri silasku. Spuštanje nije bilo naivno 

po vlaţnim stenama i sa svim stvarima 

koje smo nosili (na tom polju smo 

omanuli).  

Kratak predah kod Vodnikovog 

doma i spust do Rudnog polja gde nas 

je čekao kombi. Nase vodičice Andreja 

i Barbara su sišle nešto ranije i tu su 

nam se putevi razisli. Dom Savica 

nam je pruţio malo komfora kao i tuš 

kabinu sa toplom vodom. Predvece 

smo otišli do Bohinjskog jezera gde su 

neki plivali a neki se vozili šamcima 

po jezeru. 

Nedelja je bila predvidjena za 

obilazak slapova Savice, obilazak 

okoline Bohinjskog jezera kao i 

Škocjanskih jama koje su pod zaštitom 

UNESCO-a. 

Po oceni mnogih, kao i mene 

lično, ovo je bila jedna u nizu 

uspešnih akcija koje je organizovalo 

PSD “Jelenak” iz Panceva u godisnjici 

jubileja, 50 godina od osnivanja 

drustva (1959-2009.). A vi pogledajte 

slike na našem sajtu www.jelenak.rs i 

ocenite sami kako nam je bilo.  

 

Jonike Žeravljev 

 

ВРАЊСКИ МАРАТОН 

 

Стицајем околности, некако у 

последњи час, роди се идеја да 

кренемо на ову акцију. Већ уиграна 

екипа, неки нас назваше 

„маратонцима“ због тога што 

можемо да ходамо данима а на 
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лицима нам се уместо знакова умора 

оцртавају осмеси, њима то не иде у 

главу, ма шта ми знамо шта је 50, 

100 или 150 км... и тако после 

„порођајних“ мука везаних за 

добијање П3 карте, у петак уместо 

пријављених 20 у возу нас се нашло 

нас 14, орних и веселих да се упусти 

у још једну отворену борбу са 

километрима планинарских стаза 

нама непознате планине Грот.  

Док је воз јурио брзином којом 

се ни на бициклистичким тркама у 

данашње време не освајају прва 

места, ми смо удобно смештени у 

купеима дремали и сањали неке 

лепе снове. У рану зору стигосмо у 

Врање, станица је удаљена од града. 

Обећани превоз смо чекали, чекали 

и нисмо га дочекали. Ма и боље је 

тако, мало ћемо се раздрмати пред 

старт. Стижемо до дома ученика, 

остављамо ствари, са собом носимо 

само оно неопходно за данашњи 

маратон. Предвиђених 33 км би 

требало да буде песма за нас који 

смо преваљивали много дуже стазе.  

У друштву двоје Новосађана 

нас седморо полази на стазу од 33 

км са још тридесетак пријављених, 

док се наши остали планинари 

задовољавају краћим деоницама. 

Гледамо на карту маратонске стазе, 

упоређујемо је са стањем на лицу 

места. Констатујемо да нас одмах на 

почетку чека успон од неких 700 

метара, после тога би већ требало да 

буде лагано. Леп, сунчан дан, водич 

прави повремене паузе да се група 

сустигне. Рачунамо да ћемо темпом 

који је наметнут до 17 часова бити у 

Врању. Убрзо увиђамо да наша 

претпоставка (или пројектанта 

стазе) није тачна. Километри некако 

споро одмичу, ми ходамо сатима. 

Наравно не представља нам 

проблем, и физички и психички смо 

спремни за све изазове. О лепоти 

предела који нас окружује да и не 

говоримо. Крупне, црне купине за 

успутно освежење, густе букове и 

четинарске шуме смењују се као на 

филмској траци. Опојни мирис 

мајкине душице. Предео сликан 

лепотом! Уз све то фантастичне 

стазе, одлично маркиране, нас 

просто маме да наставимо даље. 

Врхови се нижу један за другим. Ни 

један није много висок али нас 

поштено озноји, прво Крстиловица 

1154 м, па Грот 1327 м и на крају 

Облик 1310 м. Између врхова 

прелепа места за предах и 

освежење. На крају, на циљу у 

сумрак, после 11 сати и 45 минута 

проведених на стази, помало уморни 

констатујемо да је стаза сигурно 

дужа од 33 км али то је најмање 

битно. На Белом мосту, или како га 

зову Мосту љубави, оверавамо 

последњу контролну тачку Врањског 

маратона. Заједничка фотографија 

ће остати као успомена на наше 

прво учешће на овој манифестацији. 

За мене лично и више од тога.  

Шта још рећи? Све похвале 

домаћинима који су све лепо 

организовали, понудили мед и чај, 

пасуљ... увече слаткише, 

грицкалице, пиће... све искрено, из 

срца. Хвала им за један леп викенд. 

Рачунајте на нас и наредне године.  
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Зоран Вукманов 

 

JASTREBAC 

 

U subotu, 19. septembra 2009. 

godine, krenuli smo iz planinarskog 

doma “Ţarko Ţarić” PSD-a 

“Jastrebac” iz Kruševca (521 m) na 

planiranu turu, na vrh Velika Đulica 

(1491 m), malo posle 7 sati. Vodio nas 

je Milorad Stanković Beli, naš 

dugogodišnji planinarski prijatelj, član 

PSD “Jastrebac”. Vredni planinari 

ovog društva uredili su i obeleţili više, 

preteţno meĎusobno povezanih staza, 

da bi učinili dostupnim svim 

ljubiteljima najlepše lokalitete ove 

planine. Sistem planinarskih staza 

Velikog Jastrepca u aktuelnoj verziji 

biće opisan u knjizi, koja će uskoro 

biti izdata.  

Mi smo krenuli iz doma stazom 

broj 4. Jutro je bilo tiho i prijatno 

sveţe, blago maglovito, a staza vlaţna 

i meka, natkrivena bogatim krošnjama 

drveća, sa kojih povremeno padaju 

sitne kapljice vode. Ubrzo smo naišli 

na solidno ozidanu Siminu česmu. Na 

spomen ploči piše da je posvećena 

nekadašnjem članu PSD “Jastrebac” 

Simionu Lajiću. Lep je običaj u ovom 

društvu da se ureĎuju izvori i grade 

česme po planini i da izraţavaju 

zahvalnost svojim zasluţnim 

članovima. Uskoro smo krenuli levo, 

gore, na strmu šumsku stazicu i došli 

do zapadne ograde “Lovno uzgojnog 

centra”, na Prokopačkoj kosi. Hodali 

smo uz ogradu i dalje do prevoja 

Prokop, čija nadmorska visina iznosi 

oko 990 m. Sve do Berlinskog 

kongresa 1878. godine, tu je bila 

granica izmeĎu Srbije i Turske. Tu se 

nalazi naš prvi cilj – Majorova česma. 

Posvećena je komandantu 

Barutanskog bataljona 

Vojnotehničkog zavoda “Obilićevo”, 

pešadijskom majoru Veliboru 

Miloševiću (1889-1938). Industrija 

“Miloje Zarić” iz Kruševca, popravila 

je ovu česmu 1989. godine. Visinska 

razlika od doma do Majorove česme je 

oko 470 m, a hodali smo ko 2,5 sata. 

Uz ledeno hladnu vodu, prijala nam je 

i pauza. 

Sledeći lokalitet ka kome smo se 

uputili je Panin, prevoj na 1297 m. Sa 

putokaza čitamo da ćemo se penjati 

stazom broj 13. Naišli smo na izvor 

Turska voda; to je jedan od toponima 

vezanih za prošlost ovog kraja. 

Nastavljamo uspon kroz mokru 

podlogu. Jastrebac je veoma bogat 

vodom, od tvrdih je stena, te se šuma i 

sama zasejava i raste. Staze koje se ne 

koriste često, brzo prekriva ostruga, tj. 

loza kupina i drugog bilja. Kako 

odmičemo dalje, staza se sve više gubi, 

a mi se još uvek sa elanom probijamo, 

osveţavamo se kupinama i pomno 

pratimo vodiča, koji pokušava da 

iznalazi malo manje zarastao teren, u 

blizini markirane staze. Pomalo 

izgrebani, pa i umorni, posle sat-dva 

prihvatamo predlog vodiča da na 

raskrsnici na prevoju Panin skrenemo 

desno i popnemo se na vidikovac 

Svetla stena (1363 m). Odatle ćemo 

videti vrh Velika Đulica i proceniti 

moţemo li doći na cilj današnje ture. 
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Na kamenu gromadu Svetla stena smo 

se nekako uspentrali, napravili pauzu i 

malo jeli. U daljini, u magli, videla se 

Velika Đulica, najviši vrh Jastrepca. 

Trebalo bi se spustiti sa prevoja, a 

zatim se popeti na vrh, odn. blizu 

vrha, zbog prirode objekata koji se 

tamo nalaze. Moglo se očekivati i da 

je teren obrastao ostrugom. Obzirom 

da se trebalo i vratiti do doma do 

večeri, odlučili smo da sa Svetle stene, 

pored Mečjih stena, krenemo nazad, 

drugim putem do doma. Kratko smo 

još hodali duţ prevoja Panin, a onda 

smo se počeli spuštati ukopanom, 

strmom stazicom-serpentinom. 

Spuštali smo se strpljivo i paţljivo 

pristupnom stazom na Mečje stene. U 

tom području se u šumskom okruţenju 

uzdiţu stene eruptivnog porekla, 

velikih dimenzija, glatke i tvrde. Staza 

je dobro projektovana i omogućava 

obilaţenje gromada, uz podnošljivu 

strminu. Ovde je, očigledno, uloţeno 

mnogo truda i vodič nas je molio da 

ne pravimo prečice, jer je teren trošan, 

pa se staza lako obrušava, čime bi se 

sve dovelo u prethodno stanje i pristup 

bi bio mnogo teţi. Kad smo prošli 

gotovo 2/3 staze, došli smo do 

markirane kruţne staze, unutar 

područja Mečjih stena. Većina 

planinara je krenula za vodičem po još 

malo strmijoj stazi i uţivala u 

prizorima i popodnevnom suncu. 

Iznenada, napale su nas ose. Hodajući, 

poremetili smo im mir i one su 

pristizale odnekud i ubadale koga 

stignu. Nakon iznenaĎenja i početne 

konfuzije, deo grupe se spasao begom 

naviše, a ostali su se kruţnom stazom 

vratili na zborno mesto. Pojedini 

planinari su dobili i po više od deset 

uboda, jako ih je bolelo i peklo, a oko 

uboda su nastajali otoci. Kad su se 

napadnuti malo smirili i pomirili sa 

nastalim tegobama, krenuli smo dalje, 

još neko vreme serprntinskim 

stazama, a zatim širokim, šumskim 

putem. Došli smo do dela ograde 

Lovno uzgojnog centra sa kapijom, a 

onda do još jedne česme. To je bila 

Mirčetova česma, a u čast planinara 

Miroljuba Milojevića. Voda nam je 

dobro došla, malo smo se i odmarali, a 

oko 17 časova, došli smo u dom, 

stazom broj 3. Svi smo hodali zajedno, 

proveli smo divan dan na lepim 

mestima i stazama, a nekolicina je, na 

ţalost, stigla u dom sa posledicama 

susreta sa osama. 

U nedelju, 20. septembra, išli 

smo na Golo brdo. Obzirom na napore 

na stazi prethodnog dana, a i zbog 

neprijatnosti zbog uboda osa, manja 

grupa planinara je krenula nešto pre 8 

sati. Krenuli smo stazom levo od 

doma, pa ubrzo skrenuli desno, gore, 

na markiranu stazu broj 5, koja vodi 

ka lokalitetu Trnjača. Prva polovina 

staze je strmija, uzana i ponegde 

ukopana. Zatim se izlazi na šumski 

put, skreće se desno i pravo do 

Trnjače. Sa nama je krenuo i jedan 

veliki pas, rase poreklom sa severa, te 

je zagazio u svaku baru na putu, da se 

rashladi. Često se spuštao u šumu na 

strmini sa naše desne strane, ali ulovio 

nije ništa. Pauzu smo napravili kod 

Čakljine česme, nazvane po šumaru 

Svetozaru Đuriću Čaklji. Kod 

rasrsnice na Trnjači smo skrenuli na 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 67  NOVEMBAR 2009.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e7
5

 

stazu broj 6 i nakon 15 minuta hoda 

šumom, starom i na kraju kroz paprat 

stigli na Golo brdo (884 m). Čeka koja 

je tamo postavljena je prilično 

oronula. Bilo je 10 sati kad smo stigli, 

malo smo brali drenjine, a zatim se 

vratili istim putem nazad. U domu 

smo bili oko 12 sati. 

Još nešto o Golom brdu. Ono više 

uopšte nije golo, već je obraslo šumom 

i drugim rastinjem. Navodno je pre II 

svetskog rata jedan koncesionar, zbog 

problema sa transportom drveta, 

zapalio ostatak neposečene šume, da 

bi nadoknadio gubitak. Šumu je 

prethodno osigurao, naplatio 

osiguranje, odn. štetu, a ostalo je golo 

brdo. Vremenom se šuma obnovila, ali 

je naziv Golo brdo ostao. 

Nakon ručka, smestili smo se u 

naš bus i oko pola sedam stigli u Novi 

Sad. 

 

 Smilja Ninkov 

 

О ПРВОМ СКИ ТАКМИЧЕЊУ У 

ФРУШКОЈ ГОРИ 

 
29 фебруара 1932. године на 

адресу Повереништва Планинског 

друштва Фрушка Гора у Сремским 

Карловцима стиже допис Зимско 

спортске секције Друштва Фрушка 

Гора из Новога Сада, Краља 

Александра 21, којим се господин 

Маширевић Лазар, студент из 

Сремских Карловаца обавештава: 

“Зимско спортска секција Друштва 

Фрушка гора у Новом Саду овим 

Вас извештава да сте се Ви у 

домаћим смучарским утакмицама 

приређеним 21 фебруара 1932 

године у утакмици категорије Ц 

(добри смучари) на стази 1.500 

пласирали ТРЕЋИ дошавши за 

време од 7 минута и 12 секунди. 

Обавештавајући Вас о овоме ради 

знања, изволте примити наша 

искрена честитања на Вашем 

одличном успеху. Награда која Вам 

по постигнутом резулатау припада и 

то БРОНЗАМНА МЕДАЉА биће 

вам достављена чим буде готова. 

Накнадно ће вам бити достављена 

са медаљом и нарочита значка као 

споменица на ову домаћу смучарску 

утакмицу у Фрушкој гори. Са 

планинарским поздравом. Начелник 

Др Радивој Калинић. “ 

Шта се дешавало 21.фебруара 

1932 године код туристичке куће на 

Змајевцу? По дивном и сунчаном 

времену са температуром од минус 

12 Ц  под изванредно повољним 

снежним приликама са 10 цм новога 

снега на 30 сантиметарској 

смрзнутој подлози, одржане су прве 

смучарске (скијашке) утакмице на 

Фрушкој гори уз неочекивано 

велико учешће пријатеља овога 

најлепшег белог спорта. Право 

учешћа су имали само чланови 

Зимско-спортске секције ДФГ са 

уредним чланским исказницама, 

које на захтев стартера мора 

показати сваки учесник. Од стартера 

добија свој број који има на прсима 

везати тако, да се цифра већ 

издалека види. Овако су налагала 

упутства за утакмичаре. Смучарски 

утакмичари су морали бити тачно на 
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одређено време на месту старта, јер 

свако кашњење иде на терет његовог 

времена а утакмичар се мора у 

свему покоравати одредбама 

стартера. Старт се врши замахом 

заставе и са клицањем стартера 

Смук. Старт се врши појединачно у 

размаку од 2 до 3 минута према 

дужини пруге. А пруге су биле 

дужине 1500 м, 4500 м и 12000 м.  

На утакмици на 1500 м 

учестовало је 25 утакмичара. У 

групи за почетнике први је дошао 

Никола Дусинг из Новога Сада за 8 

мин и 9 секунди. У групи за 

увежбане смучаре први је дошао 

Коста Попов ученик 8. разреда 

гиманзије у Новом Саду за 7 минута 

и 25 секунди, а други је Др Љубиша 

Ракић лекар из Сремских Карловаца 

са 7 минута и 33 секунде. У групи за 

добре смучаре победио је инг 

Рихард Хартинг из Новога Сада са 6 

минута и 16 секунди, други је Јосиф 

Штолц из Новога Сада са 7 минута 

и 10 секунди а трећи је Лазар 

Маширевић, студент из Сремских 

Карловаца са 7 минута и 12 секунди.  

На дамској утакмици ову стазу 

је прешла и госпођица Шарика 

Фејеш за 11 минута и 30 секунди. У 

најинтересантнијој утакмици на 12 

км за увежбане смучаре од 

туристичке куће на Змајевцу до 

Ивковићевог винограда пред 

Сремском Каменицом учествовало 

је 28 такмичра. Први је дошао 

Михајло Кловар ваздухопловни 

потпоручник из Земуна (прим. 

учествовао у априлском рату са 

својим авионом у одбрани Београда) 

за 57 минута, други је Карло Тишов 

ваздухопловни капетан из Земуна са  

само 20 секунди заостатка а трећи је 

Никола Орић из Новога Сада за 2 

минута заостатка. Будући инжењер 

шумарства Лазар Маширевић из 

Срем. Карловаца узео је учешће и на 

овој трци где се пласирао на десето 

место са временом 70 минута и 57 

секунди.  

Правила за такмичаре су 

налагала и фер борбу на 

такмичарској стази где сваки 

учесник мора да пази на то да 

својим падањем или обилажењем не 

смета другим такмичарима јер ће се 

казнити дисквалификацијом. Код 

падања за време утакмице мора се 

дотични одмах склонити са пута и 

то увек на леву страну јер је и код 

смучања правило вози десно 

обилази лево. Ако за време смучања 

задњи хоће да престигне предњег, 

има то да јави благовремено 

предњем са клицањем смук. Предњи 

мора одмах да скрене на десно, да 

неби сметао долазећем у 

обилажењу. 

Начелник ДФГ а уједно и 

главни организатор и стартер трке у 

свом извештају још наводи: 

“Анализирајући резултате 

такмичара ДФГ а када се има у виду 

да су победници на 12 км. познати 

смучарски прваци, или пак такви, 

који су смучање учили од својих 

најмлађих година у Швајцарској и 

Немачкој, резултати који су 

постигли наши домаћи новосадски 

смучари, који су на даскама тек од 

ове или највише од пре годину-две, 
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и то само на Фрушкој гори, могу да 

нарочито задовоље.” 

Иначе око туристичке куће на 

Змајевцу и на циљевима утакмица 

било је преко 100 осталих скијаша, 

који нису узели учешће на 

такмичењу, а сем тога и велики број 

публике-гледалаца из Новога Сада и 

околних места.  

Борислав Стевановић 

 

NIDŽE – KAJMAKČALAN, 15. – 

17. maj 2009. 

 

Planina Nidţe nalazi sa na 

samom jugu Makedonije, na granici sa 

Grčkom. Kajmakčalan, najviši vrh ove 

planine, bio je ovoga puta naš cilj. Ka 

njemu nas nije vodila samo ţelja za 

planinarenjem, već i  potreba da 

vidimo to sveto mesto, tu “nebesku” 

prestonicu Srbije, o kojoj smo toliko 

priča čuli i bezbroj stranica istorije 

pročitali.  

Prvi svetski rat vodio se na više 

frontova. Bitke na frontovima su 

uglavnom, manje ili više, imale uvek 

isti tok: priprema artiljerije koja je 

trajala po nekoliko sati, a nekada i po 

više dana. Granate koje su letele na 

sve strane i imale ogromnu razornu 

moć, vrlo često potpuno su menjale 

prirodnu okolinu. Predeli su ostajali 

bez drveća, zemlja je bila potpuno 

razorena i izrovana kraterima od 

silovitih eksplozija. Posle artiljerijske 

pripreme, u juriš je kretala pešadija 

koju bi obično zaustavljala mitraljeska 

vatra. Za nekoliko stotina metara 

napredovanja, ginulo je i na desetine 

hiljada vojnika! Tako je i 

Kajmakčalan nekada bio visok 2525 

m. Danas, njegova visina iznosi 2521 

m. 1916. godine, tokom ogorčenih 

borbi, jaka artiljerijska vatra odnela je 

i potpuno zbrisala četiri metra 

planinskog vrha. Bitka na Kajmak-

čalanu je jedna od velikih bitaka Prvog 

svetskog rata. Vodila se izmeĎu srpske 

vojske na jednoj strani i bugarske i 

austro-ugarske, sa druge. Preko šest 

hiljada srpskih vojnika poginulo je na 

ovim prostorima, tokom 1918. godine, 

osvajajući Kajmakčalan. Srpska vojska 

je ovde provela pune dve godine bez 

smene. Probivši liniju fronta 1918. 

godine, srpska vojska je za samo 

mesec i po dana, već 1. novembra 

oslobodila Beograd. 

Ka ovom svetom mestu, krenuli 

smo u petak uveče. Trebalo je da to 

bude u 20 sati, ali kako je naš mali 

autobus imao kvar, polazak je bio 

pomeren za 22 sata. Dobrim 

autoputevima, već u 9 ujutru bili smo 

u Skočiviru, malom mestu, nedaleko 

od Bitolja. Kada stignete tamo, osećate 

se kao na kraju sveta. Ušuškano u 

zelenoj vegetaciji, mestašce od 

nekoliko kuća, bilo je naše odredište. 

Dočekao nas je Branko, makedonski 

planinar i smestio u sasvim pristojan 

dom, nekadašnju karaulu. Dom 

pripada planinarskom društvu “18. 

avgust” iz Skoplja, i nalazi se na 560 

m n/v. 

Na parkingu su već spremno 

čekali lovci ispred svojih dţipova 

kojima je trebalo da se prevezemo 

jedan deo puta, idući ka vrhu. Uskočili 

smo u te “ljute mašine” i… avantura 
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je započela. Naš dţip koji je bio na 

čelu tog malog konvoja, jurcao je 

neverovatnom brzinom po još 

neverovatnijem makadamskom, 

izrovanom, dţombastom putu, 

prepunom rupa, useka, vododerina, 

ogromnog kamenja koje štrči na sve 

strane. 

Dţip je poskakivao, propadao, 

uspinjao se, “majstor” je 

neverovatnom brzinom motao volan, 

šaltao, kočio, usporavao, ubrzavao, a 

mi smo leteli jedni na druge, takoĎe 

kočili, pokušavali da se drţimo za šta 

stignemo, a u nekim momentima i 

bukvalno odskakivali od sedišta po 

nekoliko santimetara. Smejali smo se 

do suza. 

Pokušavali smo da slikamo 

izrovani put ispred nas, kao i greben 

Nidţa, a već smso prepoznavali u 

daljini i sam vrh, Kajmakčalan, kao i 

malu crkvicu na njemu. Zaustavili 

smo se na kratko, na jednom starom 

srpskom groblju, od koga skoro ništa 

nije ni ostalo, i kod spomen česme, 

gde smo natočili divnu, hladnu vodu. 

I tako, posle skoro dva sata 

truckanja, stigli smo da napuštene 

letnje karaule, na 1900 metara, odakle 

smo dalje nastavili peške. Jedan deo 

puta vodio je kroz šumu, a onda smo 

krenuli lagano, grebenom, koji 

uglavnom nije bio pokriven snegom. 

Sve vreme smo, u stvari, hodali 

graničnim pojasom izmeĎu 

Makedonije i Grčke. Na preko dve 

hiljade metara došli smo i do bolnice 

doktora Arčibalda Rajsa, velikog 

prijatelja srpskog naroda, napravljene 

od kamena, koja je, naţalost, i posle 

dugog odolevanja, ipak postala prava 

ruina, sa samo nekoliko zidova koji 

podsećaju da su tu nekada bili 

smešteni ranjeni srspki vojnici. 

Arčibald Rajs bio je poseban čovek. 

Tokom celog prvog svetskog rata bio 

je uz srpsku vojsku, a u Srbiji je ţiveo 

do svoje smrti. Sve više se 

pribliţavamo vrhu. Dolazimo do još 

jednog graničnog kamena. Na jednoj 

strani uklesano je SFRJ, na drugoj E. I 

najzad, tu smo, na 2521 m. Ispred nas 

je kapela (crkvica) koju je tridesetih 

godina 20. veka podigao kralj 

Aleksandar KaraĎorĎević, u spomen 

palim srpskim junacima. Nekada 

veoma briţno čuvana kapela, koja je 

bila opasana ogradom i bodljikavom 

ţicom i tako zaštićena od avionskih 

bombi, sada je, naţalost, prava ruina. 

Krst na samoj kapeli potpuno se 

nakrivio i samo što nije pao.  

U neposrednoj blizini kapele 

nalazi se i crkveni dom, ali takoĎe 

porušen. Pored kapele je takozvano 

Pupinovo zvono koje je poznati 

naučnik poklonio u znak sećanja na 

čuvenu bitku i poginule vojnike. Ušli 

smo u kapelicu. U njoj se nalazi i urna 

u kojoj je nekada bilo srce doktora 

Rajsa. Njegova poslednja ţelja bila je 

da se, po njegovoj smrti, srce koje je 

zaveštao srpskom rodu, izvadi iz 

njegovih grudi i prenese na 

Kajmakčalan. Naţalost, tokom 

Drugog svetskog rata, okupatori su ga 

odneli. Upalili smo sveće, ostavili 

prilog, upisali se u svesku i na 

momenat pokušali da se vratimo u 

prošlost i zamislimo kako je sve to 

tada izgledalo. 
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Pomolili smo se za sve one mlade 

srpske vojnike koji su tu ostavili svoje 

ţivote, a samo sa jednim ciljem: za 

odbranu otadţbine. Poklonili smo se 

njihovim senima. Tiho, bez reči. 

Dostojanstveno. Na samom ulazu u 

kapelu, postavljena je tabla sa 

sledećim rečima: “Mojim div 

junacima neustrašivim i vernim koji 

grudima svojim otvoriše vrata slobodi 

i ostaše ovde kao večni straţari na 

pragu otadţbine. Aleksandar.” Svaka 

dalja reč bila bi suvišna. Nekoliko 

planinara spustilo se i u spomen 

kosturnicu, prepunu sakupljenih 

kostiju i lobanja neznanih junaka. 

Kratko su se zadrţali. Opet u 

tišini i bez reči. Prepuni nekog 

uzvišenog osećanja gordosti i ponosa. 

Fotografije govore više od reči. Često 

smo slušali priče o Kajmakčalanu. I 

stalno pokušavali da zamišljamo slike. 

Na kraju, konačno smo tu, a utisci 

koje ćemo odavde poneti mnogo su 

jači od svega što smo do sada 

zamišljali. I zaista, kao što je u 

povratku rekao Ţivojin, planinar i 

kustos iz Niša, imali smo posebnu čast 

i privilegiju da budemo tu, na tom 

tako vaţnom mestu za srpsku istoriju. 

I još jednom, to nije bilo samo 

planinarenje, to je bio nemi poklon 

pred tim divjunacima (kakva divna 

reč!) koji ostaše ovde… 

Dugo smo sedeli na vrhu, 

posmatrajući daleke grčke i 

makedonske planine i vrhove. Posle 

zajedničkog fotografisanja, polako 

smo krenuli nazad. Usput smo i dalje 

nailazili na vidljive ostatke borbi koje 

su se odvijale pre devedeset godina: 

ostaci bodljikave ţice, ostaci rovova, 

grudobrana, čak i čaure od metaka na 

kojima je ispisana godina 1916. 

Ponovo smo ušli u naše dţipove i 

krenuli u neverovatan spust onim 

istim izrovanim putićem kroz šumu. 

Kakvih je tu sve vratolomija 

bilo…Nemoguće je i opisati…!!! 

Jelena je u jednom momentu izvukla 

pravu malu, šarenu frulu, dala je 

Marku, a onda je krenulo veselje. Dok 

smo se lomatali i tumbali po dţipu 

koji je poskakivao, propinjao se i 

propadao (kao čamac na bukovima, 

konstatovala sam ja), Marko je na 

frulici izvodio, (ne baš potpuno 

uspešno, ali trudio se), raznorazne 

srpske i makedonske pesmice, 

sevdalinke, starogradske, moderne, 

dok smo mi pokušavali da ga pratimo, 

pevajući…Bilo je veoma zabavno. Bilo 

je tu sviranja i na uvce našem 

simpatičnom vozaču, pa je onda on još 

više gazio po gasu i jurcao po 

razrovanom putu. I tako, “u komadu” 

stigosmo pred naš dom. Uveče je bila 

izuzetno topla noć, sa zvezdama. 

Domaćin nam je postavio sto, i uz jelo 

i piće, proveli smo prijatno veče.  

Sutradan ujutru, krenuli smo ka 

Bitolju. Prvo smo posetili staro srpsko 

groblje gde su sahranjeni vojnici 

poginuli u Balkanskim ratovima i 

Prvom svetskom ratu. 

Zatim smo otišli u Herakleju, u 

kojoj se nalaze ostaci antičkog grada. 

Grad je bio osnovan u predrimljanskoj 

eri, najverovatnije za vreme 

makedonskog kralja Filipa II. 

Herakleja ima vrlo bogatu i očuvanu 

arhitektonsku baštinu. Najbolje su 
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očuvani mozaici i teatar. Zatim smo 

otišli do Bitolja, prošetali njegovom 

čuvenom “širokom ulicom”, pojeli 

baklave, tulumbe, popili bozu, a onda 

smo krenuli ka Prilepu i Markovom 

gradu. Dan je bio lep, sunčan, topao, 

još lepši nego prethodni. Po ko zna 

koji put promašena prognoza koja je 

najavljivala kišu i zahlaĎenje za tu 

nedelju. Izašli smo iz autobusa u 

samom podnoţju Markovog grada i 

krenuli na uspon. 

Vikipedija: “Markov Grad ili 

Markove Kule, odnosno Prilepski 

Grad je srednjevekovna tvrđava iznad 

Prilepa. Smeštena je na visokom 

kamenom uzvišenju nad današnjim 

naseljem, na prostoru koji je zbog 

svoje specifičnosti proglašen za 

prirodno dobro Republike 

Makedonije. Tokom srednjeg veka bio 

je jedna od prestonica srpskog carstva 

pod Dušanom (14. vek), a potom i 

kraljevine pod Mrnjavčevićima po 

čijem je poslednjem vladaru, Marku 

Kraljeviću, utvrda i dobila svoj 

narodni naziv. Tvrđava se sastojala od 

više pojaseva kamenih bedema sa 

kulama, Donžon kule i dvora.” 

Danas je većim delom u 

ruševinama, ali i pored toga, 

predstavlja zanimljiv i lep spoj 

kamenih blokova neobičnih oblika, 

obraslih zelenom travom i majskim 

cvećem najrazličitijih boja, od kojih su 

najlepše kao krv crvene bulke… 

Zaista prelepi prizori. U daljini 

smo gledali Zlatovrh koji nas je opet 

mamio i zvao i zbog koga umalo 

nismo u potpunosti promenili plan za 

taj dan i znatno produţili naš boravak, 

što bi na kraju dovelo i do jako kasnog 

povratka u Beograd. No, beogradske 

obaveze su zvale, pa smo ipak odustali 

od Zlatovrha i ispoštovali već utvrĎen, 

prvobitan plan. Sa vrha (906 m), 

gledali smo i divnu, zelenu dolinu - 

Pelagoniju. 

Oko 14 sati, vratili smo se do autobusa 

i krenuli ka Beogradu. Uz prijatnu 

muziku, rashlaĎivanje kroz otvorene 

šibere i prozor, miris bagrema koji 

raste celom duţinom puta i koji se 

zanosno širio po celom autobusu, 

polako smo ušli u grad. I opet, po ko 

zna koji put, zadovoljni i srećni. 

Jednom sam pisala o tome kako je 

ţivot neprestano smenjivanje srećnih i 

tuţnih trenutaka. Kao talasi, manji ili 

veći, koji nas bacaju, čas gore, čas 

dole…pa se onda utišaju, smire, do 

neke nove oluje…U trenutku kada 

smo kod Hrama izašli iz autobusa i 

ušli u auto, stigao nam je 

SMS…tuţan, pretuţan. Prethodnog 

dana preminula je naša divna 

prijateljica, planinarka, Ika 

Markovski. Veliki zaljubljenik u 

prirodu i planinarenje. Na mnogim 

izletima bili smo zajedno. Iako član 

“Kopaonika”, uvek je sa radošću i 

veoma često išla i sa “Pobedom”. 

Osećanje sreće odjednom je zamenila 

tuga. Uvukla se duboko u naša srca. 

No, ţivot mora da ide dalje. Mi ćemo i 

dalje hodati, planinariti, po ovim 

našim prostorima, zemaljskim… Ika 

će to isto raditi, ali po nekim drugim, 

nebeskim, koji su moţda još mnogo, 

mnogo lepši…I iako tako razdvojeni, 

uvek ćemo biti zajedno. 

Marija Petrović 


