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Na redovnoj izbornoj Skupštini 

Planinarsko-smuĉarskog saveza 

Vojvodine koja je odrţana 13.3.2010. 

u Novom Sadu izabrano je novo 

rukovostvo Saveza:  

UPRAVNI ODBOR: Miodrag 
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О ИЗГРАДЊИ ВЕШТАЧКИХ 

СТЕНА У СУБОТИЦИ 

 

Дакле, причам о настанку 

вештачких стена и почецима 

спортског пењања у Суботици. 

Сећам се да смо о потреби 

изградње вештачких стена у 

Војводини разговарали први пут 

званично на Збору алпиниста ПСС 

Војводине 1999. године, када сам и 

преузео посао председника Комисије 

за алпинизам ПССВ. Тада је речено, 

а ја се у та излагања нисам много 

мешао јер се нисам сматрао 

довољно квалификованим, да су 

вештачке стене потребне, али и 

превише скупе те да њихову 

изградњу треба оставити за боља 

времена.  

Тада сам рекао и сада сматрам 

да су вештачке стене једини начин 

да алпинисти у Војводини одржавају 

пењачку кондицију, да одржавају 

форму и да на пењачка подручја 

(која су нама далеко) одлазе колико 

– толи-ко спремни. Без тренинга на 

вештачкој стени алпинисти у Вој-

водини који на пењачка подручја 

одлазе неколико пута годишње се-бе 

своде на љубитеље алпинизма. 

Мислим да сам ствари 

преломио у лето 2000. године када 

сам учествовао у међународној 

експедицији на Арарат у Турској. 

Тамо, крај Догубајазита на крајњем 

истоку Турске, недалеко од границе 

са Ираном, налази се ауто-камп за 

путнике намернике који из Турске 

путују за Иран. Случајно смо 

свратили у камп и тамо затекли 

групу пењача из Велике Британије 

који су дошли да се веру по околним 

брдима. Ствар је у томе да су они 

тамо дошли аутобусом чија је задња 

страна, као и бокови била уређена 

као вештачка стена. У доколици и 

ми смо пробали да се пењемо, и ту 

смо се инфицирали! Схватио сам да 

је то више ствар воље него 

поседовања гомиле пара. 

По повратку у Суботицу почо 

сам прикупљати информације, фо-

тографије, саставили смо тим који је 

способан да својим рукама одра-ди 

занатске послове и почели смо... 

Од школа у којима радим сам 

добио старе школске табле, 

развалио сам своју дечију собу, а две 

стотине  хватишта (опримке) нам је 

направио Игор Крчалић (столар, 

прави мајстор) у школској 

радионици Политехничке школе од 

комада парене буковине, храстовине 

и сличног материјала. Прилоге у 

шрафовима, металном профилу и 

фарби смо прикупили од чланова 

клуба. Организовао сам неколико 

планинарских акција чији је приход 

усмерен на куповину онога што није 

могло бити прикупљено од спонзора 

и прионули смо на посао. Главни 

извођач радова је био дипл. инг. 

Ђорђе Крнајски у чијој радионици је 

одрађен највећи део посла око 

изградње стене. Тако су од јесени 

2000. године радови полако одми-

цали све до пролећа 2001. када је 

стена и завршена. Наравно да је све 

то могло и знатно брже да се обави, 

али је недостатак средстава и 
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искуства успоравао посао. Све нам 

је било проблем у таквом 

пионирском послу о ком нисмо 

знали готово ништа. Решавали смо 

проблем по проблем, од величине и 

облика хватишта, степена њихове 

обраде, избора шрафова, начина 

њиховог фиксирања за таблу, 

начина осигурања, система монтаже 

и тако редом. Сваки наредни корак 

је био резултат вишеструког 

преиспитивања, услед чега је посао 

одмицао, из садашњег угла гледано, 

споро.  

Први пут смо монтирали 

вештачку стену на скели у дворишту 

некадашњег Дома за незбринуту 

децу у Кертварошу. То је била 

проба, у траву обрасло двориште 

смо изабрали јер се налази недалеко 

од радионице Ђорђа  Крнајског. 

Било је то у априлу 2001. Недуго 

затим смо је, за Дан изазова у мају 

месецу монтирали, опет на скелу, 

испред суботичке градске куће, где 

је била свега три дана, али је 

привукла велику пажњу грађана. За 

та три дана на стену се пењало око 

530 грађана, многи и по више пута. 

Пун погодак! Затим смо је 

преместили на обалу Палићког 

језера, поводом неког омладинског 

фестивала, а у јулу месецу је 

камионом однета у Сенту, опет на 

неки омладински фестивал где смо 

на њој организовали и прво 

ревијално такмичење. 

Стена је  широка око 2,5 мета-

ра и висока седам. Била је нагнута 

према пењачу, угао се могао 

подешавати, ми смо га најчешће 

намештали на око 100. Њен рељеф 

није сасвим једноставан, у горњем 

левом углу имала је превисни  

истурени део. Тада је била обојена у 

црвено и сва хватишта су била 

дрвена. Тек касније смо хватишта 

почели премазивати полиестер-ским 

смолама помешаним са квар-цним 

песком, да би што је више могуће 

подсећала на она куповна. Три 

године после, оваква хвати-шта су 

већ скоро потпуно замење-на оним 

''правим'', потпуно полие-стерским,  

за која тврде да су боља.  

Прве тренинге и такмичења 

смо правили исто као што смо 

правили и стене: као потпуни 

аутсајдери. Уместо патика за пења-

ње користили смо кинеске патике са 

пијаце, уместо магнезијума креду, 

нисмо знали правилно ни да се 

загрејемо за специфичне напоре и 

покрете при пењању, а пропози-ције 

такмичења су била, благо речено, 

произвољна. Ипак се ради-ло са 

много радости и оптимизма. 

Јесен 2001. смо искористили за 

монтажу ове стене у Хали спор-това. 

Било је и овде различитих идеја, на 

пример да се стена смести у неку 

средњу школу (гимназију или 

хемијско-технолишку), затим у 

спортски центар у Харамбашиће-вој 

улици, на зид ''Јадран'' биоско-па,  

али је на крају изабрано ово решење 

уз помоћ и разумевање општинског 

''министра'' за спорт Модеста 

Дулића којем дугујем захвалност за 

разумевање и под-ршку.  Директор 

Хале Варга Атила нам је одредио 

локацију у хали, и након много 
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шетње и исписаних молби монтажа 

је завршена у нове-мбру месецу. Та 

прва вештачка стена је још увек на 

истом месту. 

Наредна 2002. година је 

прошла у доради постојеће стене са 

бочном таблама. Проширили смо 

стену на тај начин што смо 

искористили бетонски зид лево од 

стене и на њега монтирали велики 

број хватишта и осигуравалиште. На 

тај начин смо добили, поред две 

стазе које постоје на дрвеној стени, 

још једну стазу по верти-калном 

зиду високом скоро седам метара. 

Ова стаза се показала добра за 

почетнике, а одмах до ње је 

направљена стаза на зиду висине 3,5 

метара, а ширине 4 метра која 

служи за прве пењачке подухвате 

најмлађих пењача, а исто тако и за 

загревање искуснијих. Са те три 

(четири) стазе приступили смо 

организовању такмичења у јесен 

2002. Тада су одржана два такми-

чења (у октобру и децембру)  на која 

су дошли такмичари из других 

градова у којима се овај спорт у 

међувремену почео развијати. 

Успеси такмичара се нису дуго 

чекали, већ 2003. су млади пењачи 

из нашег клуба почели освајати 

медаље. На такмичењу у Београду је 

Беседеш Кристијан био први, на 

такмичењу у Нишу Тот Атила и 

Беседеш Кристијан осваја-ју два 

друга места на Балканском купу. На 

такмичењу у Грчкој, у Солуну Тот 

Атила постиже наш највећи успех 

освајајући друго место у својој 

старосној групи. На такмичењу у 

новембру у Суботици је први 

Беседеш Кристијан.  

Те године се врше припреме за 

изградњу нове вештачке стене, која 

је изграђена у лето  2003. године. И 

њену изградњу прате бројне 

компликације, два пута смо је 

монтирали па затим скидали да би 

све прорадило како треба. 

Опремљена је полиестерским хва-

тиштима и највише се користи као 

болдер. Дужина стазе је 7 метара, 

ширина је 2,2 метра, а нагиб стене је 

променљив, мада се највише 

користи под углом од 480 у односу 

на вертикалу. При том нагибу 

висина стене је око 5 метара, зато се 

највише користи као болдер. 

Треба нагласити да смо за 

изградњу и проширење прве веш-

тачке стене потошили нула (0) ди-

нара од спонзора, док је за изгра-

дњу друге утошено читавих 50000 

динара које нам је за ову сврху 

доделила Општина Суботица. 

Нарочиту захвалност дугујемо 

компанији ''Братство'' која нас је 

спонзорисала таблама (вагонкама).  

Трећа вештачка стена ПК 

Спартак изграђена је током проле-ћа 

2006. године и монтирана у фис-

културној сали Политехничке шко-

ле. У три маха је надограђена, прво 

је додат монтажни плафон. Затим је 

додато проширење са њене десне 

стране, а затим и пирамида која је 

конфигурацију учинила сложенијом. 

Овај болдер има површину од 28 м2 . 

На њему је одржано више 

ревијалних и покра-јинских лига 

такмичења у болде-рингу. Изградња 
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овог болдера био је успешан 

покушај да се спортско пењање 

уведе међу школску омла-дину. На 

њему у истом тренутку не може 

пењати више од три пењача. 

У новембру и децембру 2006. у 

дворишту ауторадионице Техни-чке 

школе у Харамбашићевој 5 на 

спољни зид фискултурне сале 

Младости, са којом је тада распо-

лагао Аикидо клуб,  постављена је 

вештачка стена која је првобитно 

изграђена 2003. г.  у Хали спорто-

ва, а затим из ње измештена 2005. 

године. Са друге стране зида, у са-

ли, постављена је наша прва веш-

тачка стена која је такође измеш-

тена из Хале спортова 2005. Годи-

не. Те две вештачке стене се за 

тренинге повремено користе све до 

јесени 2009. г. када пишем овај 

чланак. 

Наредне 2007. године у ПК 

Спартак основана је спортско-

пењачка секција. На тај начин је ПК 

Спартак постао вероватно 

јединствен у Србији по томе што у 

својој организацији равноправно 

негује све планинарске дисциплине.  

За потребе такмичења и 

ревијалне сврхе 2007. је изграђен 

мали мобилни болдер димензија 2 x 

4 m. Између 2007. и 2009. г. 

углавном се налазио се у сали Мла-

дости (Аикидо клуба), а у децем-бру 

2009. је смештен у ОШ Мај-шански 

пут као допуна постојећем болдеру.  

Болдер у подрумској просто-

рији клуба на адреси Парк Фе-ренца 

Рајхла 11 први пут је изграђен 

помоћу скеле ПССВ и табли 

покрајинске стене 2007. године. 

Болдер је био у употреби једну 

сезону, а затим је демон-титран. 

Због скученог простора служио је за 

допуну тренинга у Политехничкој 

школи, и на њему није могло пењати 

више од два пењача у истом 

тренутку. Наредне 2008. године  је 

током јесени у истој просторији 

поново уређен болдер, овај пут без 

скеле и табли, хватишта су 

постављена директно на зид 

просторије. Био је у функцији све до 

отварања болдера у ОШ Мајшански 

пут, када су хватишта скинута због 

потреба нове стене. 

Болдер у основној школи Мај-

шански пут грађен је од средине 

2008. до новембра 2009. године. 

Након израде пројекта радовима се 

приступило у децембру 2008. Бол-

дер је у употребу уведен у мају 2009. 

До краја је завршен  тек у но-вембру 

2009. када је и одржано прво 

сениорско лига такмичење на овом 

болдеру и у Суботици. Так-мичење 

је носило име Меморијал Дрена 

Мандића. Болдер има површину 

нешто већу од 95 м2 и у овом 

тренутку, почетком 2010. године 

један је од најбољих у Србији. Још 

увек на њему постоје могућности 

проширења. Захваљујући овом 

болдеру услови за такмичења и 

тренинге су у Суботици изједначени 

са онима у Београду и Новом Саду. 

И наши такмичари поново постижу 

запажене резултате: Олег 

Петрекановић и Илија Томић су 

2009. године били прваци Србије у 

својим категоријама, још неколико 
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пењача не заостају за њима, али је 

навођење тих резултата посебна 

прича. 

Од тих пионирских подухвата 

које смо предузели гоњени чистим 

ентузијазмом до данас није прош-ло 

тако много времена, али се 

издогађало пуно тога. Навео сам 

само, по мени, најзначајније 

догађаје и имена, да се бар они не 

забораве. О изградњи вештачке 

стене за ПСС Војводине овде нисам 

писао, мада су ту вештачку стену 

готово у потпуности изградили и 

чланови ПК Спартак. 

Спортско пењање је млад и 

динамичан спорт који је у Београ-ду, 

Новом Саду, Кикинди, Нишу и 

ваљда још по негде доживео буран 

развој. За неколико година смо 

прешли пут од потпуних почетника 

до ситуације када у Суботици имамо 

две вештачке стене и два болдера на 

четири локације и преко двадесет 

активних чланова пењачке секције. 

Млади долазе и одлазе, остаје 

потреба да се овој прекрасној 

равници пењањем на бундеву да 

трећа димензија. 

Мислим да вештачку стену у 

Војводини мора изградити сваки 

клуб који жели неговати врхунски 

вид планинарства, који жели 

привући младе у чланство клуба.  

  

Исо Планић 

 

НОВИ ИЗАЗОВ ЗА ПЕЊАЧЕ 

„АДРЕНАЛИНА“ 

 

Пењачки клуб „Адреналин“ 

представио је 30.1.2010. вештачку 

стену постављену у фискултурној 

сали Економске школе „Светозар 

Милетић“. Стена има 100 квад-

ратних метара вертикалне површи-

не и двадесетак квадрата нагиба 

који иде до 90 степени, тако да су 

поједини сегменти монтирани на 

плафону сале. Користиће се за тре-

нинге и такмичења у категорији 

„болдеринг“, у којој се од пењача 

очекује да савлада „смер“ пред-

стављен хватиштима одређене боје 

користећи само посебне патике ме-

ког ђона, прашак који спречава 

знојење шака и сопствену снагу и 

вештину. 

Како каже председник „Адре-

налина“ Ненад Матић, стена је 

коштала преко 10 хиљада евра које 

је клуб скупљао од оснивања 1998. 

године, искључиво од чланарина и 

спонзорства. Наиме, иако 

„Адраналин“ има 25 регистрованих 

такмичара, међу којима су и 

државни репрезентативци, и више 

десетина рекреативаца свих узраста, 

Град за његово финансирање из 

буџета издваја тек 60 хиљада динара 

годишње. 

С друге стране, пењачи 

наглашавају изузетно коректну 

сарадњу са руководством Економске 

школе која им је „домаћин“ већ 

осам година. Новом стеном се први 

узверао, и тако је званично и 

„пустио у рад“ најмлађи такмичар 

клуба, седмогодишњи Никола Отић. 

 

И.С. 
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LJUBIŠNJA I NJEN VRH 

DERNEČIŠTE 

 
Planinari iz Siriga otputovali su 

05. jula 2009. godine preko Novog 

Sada, Valjeva, Prijepolja za Pljevljе. U 

jutarnjim ĉasovima na ulazu u Pljevlje 

saĉekao ih je liĉno pred-sednik 

nevladinog udruţenja „Jezerac na 

Ljubišnji“ Sandić Desimir sa 

saradnikom. Zaţeleo je dobrodošlicu 

planinarima, a zatim uz potrebne 

smernice uputio nas u grad Pljevlje. 

Tu smo saĉekali grupu Udruţenja i 

zajedno krenuli prema mestu Gradac i 

dalje prema Jezercu. Put do Gradca je 

asfaltiran, a dalje je uglavnom tucanik 

i kamen, da bi se pred sam Jezerac 

morali spremiti za pešaĉenje. Bilo je 

to oko 8 h ujutru. 

Zbog kratkoće vremena išlo se 

kraćom, ali dosta neprijatnom stazom. 

Posle uspona od jednog ĉasa hoda 

našli smo se na markiranoj stazi 

prema vrhu. Tada poĉinje prvi susret 

sa snegom i kamenom stazom 

obraslom niskim ĉetinarima. Jutro je 

bilo više vedro, ali vetar je sa 

Durmitora duvao sve jaĉe, posebno 

kad smo prešli na juţnu stranu 

planine. VoĊa puta je stalno 

upozoravao uĉenike da se sporije 

kreću, jer se neadaptiranima na ovu 

visinu moţe desiti neprijatnost. Kako 

je bilo divno gledati tri naše 

planinarke Miru, Ankicu i Borinku 

kako se uspešno kao divokoze penju 

ka vrhu. Posle ove teške staze 

odjednom smo ugledali kamen na 

kojem se vidi znak da je to vrh 

Ljubišnje. Osam planinara Siriga 

uspešno se popelo na vrh!  

Nastalo je tada pravo slavlje i 

radost. Planinari znaju šta znaĉi 

osvojiti vrh planine. Slikanje i 

kamenĉić za uspomenu za kraj ove 

radosti. Tada su se pojavili oblaci i 

sitna kiša pa smo morali krenuti 

nazad. I tada smo koristili kraću, ali 

vrlo tešku stazu, strmu i isprepletenu 

granama niskog ĉetinara. Uz veliki 

oprez smo se spustili na Jezerac gde su 

naši domaćini iz Udruţenja, na veliko 

naše iznenaĊenje, priredili pravu 

logorsku vatru sa bogatim jelom i 

pićem. Uz zdravice predsednika 

udruţenja Sandić Desimira i Srnić 

Branka nastalo je veselje i pesma do 

kasno u noć.  

Na Jezercu se nalazi dobro 

oĉuvana i uredna koliba u kojoj su 

planinari prespavali. Spavanje je bilo i 

u šatorima, tako da je noć protekla 

brzo.  

U nedelju posle ovog zasluţenog 

odmora planinari su za doruĉak 

poĉašćeni  sirom, peĉenim mesom i 

ćevapĉićima, a onda se otisnuli nazad 

prema Pljevljima. Tu smo obišli 

manastir Svete Trojice. Domaćini su 

tada još jednom pokazali svoje veliko 

gostroprimstvo i poĉastili kafom i 

pićem. U Prijepolju planinari su po-

setili manastir Mileševo i nakon toga 

nastavili put za Sirig i stigli posle 23 

h, uz briţnu voţnju vozaĉa Dragana. 

Preporuĉujemo svim planinar-

skim društvima da osvoje ovu izuzetno 

lepu, istina pomalo divlju planinu i 

borave na Jezercu. 

Srnić Branko 
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CHARLES HOWARD-BURY 

 

Ĉovek koji je vodio prvu 

ekspediciju na Everest pre 90 godina 

nije bio izabran za tu ulogu zbog 

svojih penjaĉkih sposobnosti. Daleke 

1921 godine neki drugi kvaliteti su 

morali biti uzeti u obzir. Jedna od 

najznaĉajnijih je diplomatija, zatim 

iskustvo u putovanjima i ţivotu u 

udaljenim planinarskim predelima, 

kroz koje ce ekspedicija morati da 

prodje na svom putovanju do baznog 

logora. U svim tim sferama Charles 

Kenneth Howard-Bury je bio ĉovek sa 

ogromnim iskustvom i sposobno-

stima. Njegovi dnevnici sa putovanja 

otkrivaju znaĉajne podatke do kojih je 

došao tokom putovanja po Centralnoj 

Aziji tokom prvih dekada dvadesetog 

veka. Vojnik, lingvista, skupljaĉ flore, 

fotograf, izuzetan lovac neumorne 

znatizelje, sa oštrim okom za detalje, 

iza sebe je ostavio dnevne zapise sa 

svojih putovanja od 1906 do 1922, kao 

i poštovanja vrednu kolekciju 

fotografija.  

CK Howard-Bury je rodjen 1881 

u Londonu, u vrlo uglednoj i imućnoj 

porodici. To mu je omogućilo da 

putuje, tako da je do 1905, kada je 

diplomirao sa ĉinom kapetana, već 

proputovao veliki deo Evrope. Njegova 

prva prava avantura je bio put u 

zabranjenu zemlju - Tibet, bez dozvole 

zbog ĉega je dobio oštre kritike. 

Sledeće godine, uspeo je da dobije 

dozvolu od Rusije, da poseti region 

Pamira i Turkestana. Tokom svih 

putovanja je vodio detaljne dnevnike, 

poznavao je indijski i druge 

orijentalne jezike što mu je omogućilo 

da bolje i dublje razume kulturu tih 

naroda. Zanimao se za religiju ljudi 

Centralne Azije i uţivao je u 

razgovorima sa lamama i visokim 

crkvnim liĉnostima. 

1912. godine je nasledio veliko 

imanje i napustio je vojnu sluzbu, da 

bi se potpuno posvetio putovanjima i 

istraţivanjima. Prvi svetski rat je 

prekinuo njegova putovanja i on se 

vratio vojnom pozivu i uĉestvovao je u 

mnogim znaĉajnim bitkama. Nakon 

bitke kod Ipra, pao je u nemaĉko za-

robljenistvo, i posle izvesnog vreme-

na je izveo uspešan pokušaj bekstva, 

ali je nakon nekoliko dana ponovo 

uhvaćen i oslobodjen tek u maju 1919. 

godine. 

Nakon završetka Prvog svetskog 

rata, ljudi su se okrenuli mirnodop-

skim temama i pitanje osvajanja (i 

prvenstveno istraţivanja) Everesta je 

ponovo izbilo u prvi plan. 1920 godine 

je Kraljevsko Geografsko Društvo u 

Londonu, zamolilo CK Howard-Bury-

ja da zbog odliĉnog poznavanja 

regiona ode u Tibet i za-poĉne sloţene 

diplomatske pregovo-re, koji su 

rezultirali dobijanjem dozvole od 

Dalaj Lame za putovanje ekspedicije 

kroz Tibet. Nakon takvog uspeha, 

sasvim je razumljivo da je za vodju 

prve ekspedicije na Everest izabran 

upravo Howard-Bury. Osnov-ni cilj 

putovanja je bilo istraţivanje, ali su 

svi gajili potajnu nadu da će 

devetoĉlana penjaĉka ekipa uspeti da 

se popne na vrh. Ekspedicija je dobi-la 

zapaţeno mesto u štampi u celom 
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svetu. Ekspedicija je u potpunosti 

uspela iako vrh nije osvojen. Istra-

ţena je i mapirana severna strana 

Everesta i upoznata je flora i fauna u 

tom regionu. Za to najveća zasluga 

pripada nesumnjivo Charles Howard-

Buryju. Jedna od biljaka koju je doneo 

sa tog puta (nova vrsta bele 

jagorĉevine) dobila je po njemu ime 

Primula buryana. Sa putovanja je 

takodje doneto preko 600 fotografija 

što je vredno poštovanja imajući u 

vidu glomaznost tadašnje fotografske 

opreme. Howard-Bury je u potpuno-sti 

opravdao poverenje koje mu je 

ukazano postavljanjem za vodju 

ekspedicije. No, za ekspedicije koje su 

usledile 1923 i 1931, za vodju 

ekspedicije bio je potreban neko ko 

ima i penjaĉkog iskustva. Izabran je 

General Bruce. Howard-Bury nastav-

lja da se bavi diplomatijom i u 

izvesnoj meri politikom i ĉak se kan-

diduje (doduše, bezuspešno) za 

poslanika u Irskom senatu. Posle 

Drugog svetskog rata kupuje plantaţu 

limuna u Tunisu. Vodi u neku ruku 

ekstravagantan ţivot na relaciji Irska - 

Tunis, ali se i neprekidno bavi hu-

manitarnim radom, najĉešće anoni-

mno. Umro je 1963. godine, i iza sebe 

ostavio dnevnike i zapaţanja sa svojih 

brojnih putovanja, koji imaju veliki 

nauĉni znaĉaj.  

 

Prevod i adaptacija Jelena Poprţen 

 

ČUDESNI SVET ZELENILA I 

BELINE 

 

Rastojanje izmeĊu glavnog grada 

Nepala Katmandua i Benija, gradića 

na zapadnom delu ove drţave, 

vazdušnom linijom manje je od trista 

kilometara, ali se zbog lošeg puta išlo 

tri puta duţe: putovanje je trajalo 

skoro jedanaest sati. U kombiju je 

pored nas, dvojice ĉlanova 

Planinarskog saveza Vojvodine u 

izvidnici za buduću ekspediciju na 

Daulagiri, vodiĉa i kuvara bilo i pet 

mladih nosaĉa. NajmlaĊi ima šesnaest 

godina. Pitamo ih da li dobro zara-

Ċuju. Mudro ćute. Kada smo se posle 

dvadeset dana rastajali uvaţili smo 

njihovu mladost i trud i preplatili  ih. 

Beni je mala, mirna porodiĉna 

varošica na 830 metara nadmorske 

visine, smeštena u udobnom zagrljaju 

bujne vegetacije na blagim padinama 

planina koje ga okruţuju. Zapljuskuju 

ga vode dve reĉice: Majagdi Kola i 

Kali Gandaki Nadi. Ţivi se  od zanata, 

ugostiteljstva, trgovine, ali najviše od 

poljoprivrede i stoĉarstva. Primetno je 

da se ruše stare trošne kuće i prave 

nove sa strmim krovovima da bi se 

voda lakše slivala. U glavnoj ulici u 

kojoj vozila jedva mogu da se 

mimoiĊu bez rizika, radnje su pune 

“brendirane” robe iz Kine ili kućnih 

radionica. Splet uskih ulica se sliva ka 

glavnoj. Neke su toliko uske da se od 

neba vidi tek plava traka. Smeštamo se 

za ove prilike u luksuzan hotel Jeti: 

imamo kupatilo i ĉistu krevetninu. 

Doĉekuje nas ţivahna i ljubazna 

gazdarica hotela. Hrabra ţena je 

uspela da iškoluje decu i omogućila im 

je da odu u Ameriku. Hotel ponosno 

ulepšava predivan vrt. Sedimo u 
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njemu, pijuckamo pivo i ćaskamo sa 

našim mladim nosaĉima.  

Iz Benija, glavnom ulicom, na 

kraju grada skrećemo za Darbang. Tu 

se završava asfaltni put, koji se 

nastavlja serpentinama, kroz 

mnogobrojne jaruge i useke, više 

blatnjave nego posute kamenom. 

Tamo gde je put nasipan, nasipan je 

krupnim kamenom, pa je sad gori 

nego što je bio - izgleda kao pod 

odronom. Teško je i dokuĉiti da se 

vozimo putem. Mnogi idu i peške, 

manje štrucka, ali ovako je brţe i 

lakše. S puta se vide razbacane kuće, 

do kojih se  stiţe konjem ili peške. 

Mnogo je praznih kuća, upalih 

krovova. Ovde ostaju samo oni koji 

moraju i koji nemaju gde.  

Vozaĉ minibusa je pravi ţon-

gler, svoju prastaru mašinu vozi s 

takvom ţestinom da bi mu pozavideo i 

reli vozaĉ. Zaglibili smo se u blato. 

Motor je zahuktao i tek posle trećeg 

puta išĉupao se iz blata. Dobro 

rastreseni dvoipoĉasovnom voţnjom 

bespućem stiţemo u selo Ratodhu-nga. 

Dovde se moţe kolima. Dalje - konjem 

ili peške. Brdo se odvalilo i dalje nema 

puta. Pogled nam beţi u daljinu,  

krećemo dolinom do neiz-vesnog 

odredišta, naslućujući hiro-vitu 

planinu pred nama. Prolazimo pored 

oronule, zapuštene i ruševne 

jednospratnice, nemog svedoka 

nekadašnjeg sjaja. Više nas je još 

jedna kuća. I ona je oronula, ali iz nje 

dopire ţamor ljudi. 

Iz kuće je istrĉala ţena u dugoj 

haljini, s maramom preko glave i 

bosih nogu. Ţene ovde ne podleţu 

modnim promenama, već su vekovi-

ma isto obuĉene. Ruke su joj crne, 

ispucale i ţuljevite. Samo je klimnula 

glavom i vratila se u kuću. Po brdovi-

tim predelima gledamo slikovite 

plantaţe pirinĉa koje impresivno 

deluju. Vode ima u izobilju, sve se 

navodnjava. Na pašnjacima goveda, 

koze i mule. Put vodi preko ţiĉanih 

rasklimanih mostića ispod kojih teku 

brzi potoci. Usput zastajemo kraj 

neobiĉnih pilana. Balvani se seku 

ruĉno. Balvan se podigne na dva veća 

kamena, ispod se iskopa dublja rupa, 

jedan radnik se popne na deblo odgore 

i drţi pregaĉu (testeru) za jedan kraj, 

dok drugi uĊe u rupu ispod debla pa 

naizmeniĉno seku deblo uzduţ. 

Nekoliko sati je potrebno da se izreţe 

jedna daska.  

Što više ulazimo u dolinu sve je 

više vodopada. Teško ih je i izbrojati. 

Voda izvire svud naokolo. Lepi su, 

snaţni i divlji, imaju svoju magiju. 

Jedan kreće gotovo od vrha planine. 

Koliko je dug ne bih se usudio da 

kaţem. Voda se ruši na sve strane i 

stvara bezbroj manjih vodopada koji 

sa svih strana pršte. Drugi ima pet 

nivoa, kaskada. Na poslednjoj kaskadi 

kao da je voda podivljala. S druge 

strane kroz veliki lonac udubljen u 

steni, malaksalim mlazom kao da se 

umorila voda teĉe. Malo dalje, kroz 

uzani levak, jedan vodopad se 

obrušava uz nesnosnu buku. Dolina 

postaje sve mistiĉnija i bajkovitija u 

igri vode i sunca.  

Kako dublje ulazimo u dolinu, 

padine se sve više stiskaju uz reku, i 

sve više liĉe na klisuru. Staza ne moţe 
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da proĊe dolinom, pa su je uklesali u 

stenu. Penjemo se dugim nizom 

stepenica obraslih mahovinom koje 

ambijentu daju pomalo mistiĉnu 

atmosferu. Oko podneva stiţemo u 

selo Bagar na visini od 2.080 metara. 

Nosaĉi kasne za nama najmanje dva, 

tri sata. Strepimo da nemaju baš 

veliko iskustvo. Posle prijateljskog 

ubeĊivanja, iznajmili smo još jednog 

nosaĉa iz sela da ih rasteretimo. 

Bagar je poslednje naseljeno 

mesto na putu do Daulagirija. Selo je 

raštrkano, ima tridesetak domaćin-

stava. Kuće su zidane od lomljenog 

kamena, pokrivene kamenim ploĉa-

ma. U većoj ili manjoj meri zadrţale 

su isti izgled vek ili dva unazad. Deca 

su prljava, u iznošenoj odeći. Nema se 

kad brinuti o njima, mora se i oko 

stoke i oko kuće. Surova je borba za 

ţivot. Istorija ove doline je mešanje 

raznih uticaja i smenjivanje gospo-

dara. Kao da je to ujedinilo meštane u 

ţelji da ostanu i opstanu. I najmanji 

deo obradive zemlje je podzidan, 

ograĊen i obraĊen. Ljudi koriste sve 

što im okolina pruţa: drvo, kamen, 

vodu. Raspredamo o njihovom 

siromaštvu u ovoj puĉini lepote i o 

teškim okolnostima u kojima ţive. 

Imaju deĉju, ĉistu i naivnu dušu. 

Koliko god da pate i tuguju, to se na 

njihovim licima ne vidi. 

Ujutro smo se spustili do reke, pa 

se potom popeli  vijugavom stazom 

koja se sve više priklanjala stenovitim 

padinama visoko gore iznad doline. 

Na rubu šume nailazimo na kuću. Dan 

je odmakao i nema nikoga, ukućani su 

u šumu ili na njivi. Zima je duga, 

treba pripremiti hranu za stoku i ogrev 

za kuću. Kraj kuće na neobraĊenom 

zemljištu duţ ograde, primetili smo 

stabljike marihuane. Naš vodiĉ nam 

kaţe da je samonikla i nekvalitetna. 

Malo dalje mule mirno pasu. Glavna 

su tegleća marva. Za konje je 

neprikladna konfiguracija terena jer je 

veoma strmo, dok se mule lako penju i 

spuštaju. Mogu da ponesu veliki teret i 

da izvuku drva iz šume  

Oko nas je sve nestvarno zeleno i 

omamljujuće privlaĉno. Razgranate 

krošnje drveća prave “ţivi kišobran”. 

Malo je svetla u šumi ali biljkama je 

sve potaman. To potvrĊuju bujna 

vegetacija ţbunja i miris cveća. 

Najinteresantniji je ĉudan ţbun s ma-

lim ţutim, okruglim plodovima, li-

mun. Zlokobne dugaĉke, trnovite gra-

ne prete da nas ogrebu. Mahovine ima 

svuda, po kamenju, suvim panje-vima 

i po stazici koja se tek nazire. Šuma je 

preseĉena brojnim potoĉi-ćima. Sve je 

divlje i nepristupaĉno, ali kako dublje 

zalazimo sve više probijamo nevidljivu 

opnu koja dolinu odvaja od ostatka 

sveta. Opijeni smo njenom 

oĉaravajućom lepotom. Ovo je nešto 

sasvim drugaĉije od onoga što smo 

navikli da vidimo na svetskim 

planinama. 

Iz guste šume izbijamo na livadu. 

Na obodu livade je drvena kuća. 

Domaćini nas nude s onim što imaju, 

ĉajem. S krvavih nogu skida-mo 32 

pijavice. Domaćini nas ravno-dušno 

posmatraju i objašnjavaju nam da kada 

se na njih naviknemo više ih nećemo 

ni primećivati. Zakovitlala se oluja sa 

pljuskom. Pitamo domaćine da li ovde 
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svaki dan pada kiša. Niko nije sasvim 

siguran. 

Da nam se ujutru na putu nije 

ispreĉila penušava reka, moţda ne 

bismo ni uoĉili kuda treba dalje kroz 

dţunglu. Preko reke su oborena dva 

stabla i tek sa po kojom preĉkom 

spojena. Pod nama se most uvija, 

prešli smo ga da se niko nije okupao, 

ali sve ukazuje na neminovnost 

avanture. Nastavljamo puţevom 

brzinom gutajući vodu iz termosa. 

Sparno je i velika vlaga. Provlaĉimo se 

izuvijanom stazom izmeĊu prastarih 

drveća ĉiji se kraj ne nazire. Dţungla 

se prostire obroncima duţ cele kotline, 

a vodostaj reke je visok pa moramo i  

kroz nju. Kroz izmag-licu  vodenih 

kapi naziremo dva veli-ka kamena 

koja izranjaju iz vode. Snaţna vodena 

masa godinama otkida i spira obale, 

ali to kamenje, ĉini se, ni za milimetar 

nije pomerila. Tanka stabla izmeĊu 

dva kamena sumornom hodanju 

danima kroz dţunglu dodaju još 

dramatike. Uspešno smo prešli 

improvizovan most. Penjemo se 

ozidanom stazicom sagraĊenom od 

oborenih stabala. Iza jedne krivine 

prašuma nestaje. Pred nama je sve 

belo i ledeno. Shvatamo da je ova 

prašuma svojevrsno predvorje vrhu 

Daulagirija.  

Sigurno ćemo doći ponovo. 

Mami  nas to skretanje s uobiĉajenih 

staza i  uzbudljiv svet prirode, zelenila  

i nepreglednih belih planina ovog dela 

Nepala. 

 

Milivoj Erdeljan 

 

О Р Ј Е Н 

 

 Полазак аутобусом из Новог 

Сада испред сајмишта у 17 сати, нас 

50 планинара. Путујемо преко Руме, 

Шапца, Лознице, код Звор-ника 

прелазимо Дрину и улазимо и 

Босну, даље током ноћи путујемо 

преко Хан Пијеска, Србиња (Фоче) 

и код Хума прелазимо Тару и 

улазимо у Црну Гору. 

Око 6 сати стижемо на Острог, 

обилазимо доњи и горњи манастир, 

клањамо се моштима Светог 

Василија. Наставак пута нас води 

преко Подгорице, Скадар-ског 

језера, тунелом Созине до Су-

томора, Будве, Тивта, па трајектом 

скраћујемо пут кроз Боку Которску и 

у Херцег Нови - Игало стижемо око 

14 часова. Смештамо се у хотел-

одмаралиште које припада 

Извршном већу Војводине. За нас 

планинаре ово је одличан смештај. 

Остатак дана проводимо у слобод-

ним активностима, шетњи, сунча-

њу, купању (за најхрабрије). Посе-

бно нас одушевљава пуно зеленила у 

граду и предивни пролећни мириси 

биљака. 

Полазак аутобусом преко 

Мељина на пут према Требињу где 

се на пола пута одвајамо десно и 

стижемо у село Крушевице (око 800 

мнв) које је старт нашег успона. У 

7:00 крећемо на успон (29 

планинара) на највиши врх Орјена – 

Зубачки кабао (1894 мнв). Пут нас 

води каменитом (турском) стазом 

која је пречица у односу на 
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асфалтирани (аустроугарски) пут, 

око 8 часова стижемо до засеока 

Врбањ (око 1000 мнв). Пут 

настављамо кроз борову и букову 

шуму која је све ређа како се 

пењемо, на већој надморској висини 

опстаје једино муника отпорна 

ендемска врста четинара. Око 10 

сати наилазимо на прве трагове 

снега, даље пут (макадам) постаје 

непроходан за моторна возила. У 

10:45 стижемо на Орјенско седло 

(1600 мнв) где се налази 

планинарски дом, правимо паузу, 

посматрамо врхове Орјена, Субру, 

време је сунчано са мало облака. У 

11:30 крећемо на завршни део 

успона, стаза је доста стрма и 

клизава, снег је мекан средином 

дана, пропадамо на појединим 

местима у дубок снег. У 13 часова 

стижемо на наш циљ - Зубачки 

кабао (1894 мнв), највиши врх 

Орјенског масива. На врху који је 

цео под снегом уживамо у пре-

дивном погледу на околону и врхове 

планина у даљини (Дурмитор, 

Комови,...). Задржава-мо се око 1 

сат и крећемо опрезно са 

спуштањем до дома где стижемо у 

15 сати, правимо паузу и у 15.40 

крећемо спуштање истим путем 

према селу Крушевице где стиже-мо 

око 19. Аутобусом се враћамо до 

Игала. 

Ујутро око 6 сати, 20 

планинара одлази аутобусом до села 

Камено и осваја Субру. 

Након сат времена пешачења 

серпентинским путем долази се до 

дома Под вратлом где се прави 

кратка пауза и креће каменитим 

пределом пуним усека и пукотина у 

камену. На врх Субра (1679 нмв) 

излазимо око 13 сати. Са њега се 

пружа прелеп поглед на снежне 

планинске врхове као на и морску 

обалу и пучину. У повратку 

задржавамо се на платоу Вилино 

гувно и обилази пар вртача и јама. 

На дом стижемо око 16 где нас чека 

ручак. После успешне акције 

пражњења великог лонца пасуља 

враћамо се до аутобуса. У смештај 

стижемо око 20 где се организује 

договор за сутрашњи дан и повратак 

за Нови Сад. 

У 8 h полазак аутобусом из 

Игала према Котору, трајектом, кроз 

Столив и Прчањ. У Котору се 

задржавамо око један сат разгледа-

јући стари град. Пут настављамо 

преко Будве, Цетиња на Ловћен 

поред Иванових корита где сти-

жемо у 1240 на Језерски врх (око 

1650 мнв) где се налази Његошев 

маузолеј. Врх је делимично под 

снегом, ветар повремено дува и 

свеже је. После посете маузолеју 

излазимо на видиковац одакле се 

пружа предиван поглед на околи-ну. 

На једној страни Цетиње у до-лини, 

у даљини Подгорица, Ска-дарско 

језеро, Комови, на другој страни 

село Његуш у долини и иза део 

бококоторског залива. Пут нас даље 

води преко Подгорице кањо-ном 

реке Мораче где свраћамо у 

манастир Морача. Манастир је из 

13. века, задужбина кнеза Стефана, 

сина кнеза Вукана и унука Стефана 

Немање. На Златибору доживљава-



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 69  M A J 2010.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e3
5

 

мо прву непријатност - квар ауто-

буса. После краћег времена возачи 

успевају да покрену аутобус док 

коначно не стане између Ужица и 

Пожеге. Чекамо други аутобус који 

доста брзо стиже око 4.30. После 

Љига на ибарској магистрали друга 

непријатност, доживљавамо судар 

са шлепером који се на срећу и 

правовремену реакцију нашег возача 

завршава без повређених путника са 

мањом штетом аутобу-са. После 

увиђаја саобраћајне полиције 

одлазимо за Љиг где чекамо трећи 

аутобус са којим коначно после 12 

часова стижемо у Нови Сад. 

 

Владислав Ћурчин 

 

ЗЕЛЕНО ТРНОВАЧКО ЈЕЗЕРО 

 

Било је потребна да прође цела 

деценија да се уверим у 

непроменљивост исконске лепоте 

Трновачког језера. Стешњено је 

између громада Маглића, 

Трновачког Дурмитора, Власуље, 

Биоча на 1517 м.н.в. Путем од Фоче 

стиже се до Пријевора а онда само 

стазом, сипаром, шумом. Појам - 

коњићи, тог јутра, био је најчешћа 

реч, спас и помало бојазан, шта ако 

не дође- потежи део пртљага за 

боравак на десет дана. И појавио се, 

али само један, тако да смо део 

опреме лично насамарили. За 

награду, чека нас бистро и глатко 

језеро, преливајући се у нијансама 

зелене трске, тамних јела, букава и 

мирисних трава. Упијам слику, ту 

монохроматску рапсодију и са обале 

и са обронка шуме - зелено, увек је 

зелено. Са белих литица Маглића, 

дубине исцртавају нове валере, 

повремено са одбљесцима 

плаветнила. Једино ноћу, графитна 

тама без месеца, обавија овај 

срцолики језерски бисер притиснут 

начичканим светлуцавим сводом. Уз 

ватру, увече, сви смо на окупу: 

планинари "Нафташа" из Новог 

Сада са увек расположеним 

организатором акције Банетом 

Гојковим, четири симпатичне и 

кондиционо врло спремне плани-

нарке "Борковца" из Руме и плани-

нари "Железничара" из Новог Сада. 

Имали смо довољно дана за туре по 

Маглићу и околним разноликим али 

ни мало прис-тупачним врховима. 

Јасно је обеле-жен једино успон и 

стаза до врха Маглића. Золе је своју, 

раније означену, стазу ка врху 

Трновачког Дурмитора проверио 

последњег дана. И у сред наших 

успаваних ноћи - врело, гурање међу 

шатори-ма, огњиште, песма, чак ред 

на извору. Традиционални 

Видовдан-ски успон на Маглић 

(2.385 м.н.в) 28. јуна, само око 

језера расуо је око 200 шарених 

шатора. Колоне планинара већ 

следећег дана напустиле су камп. 

Језеро је опет само наше. Купање, 

препливавање и сунчање на 

каменом острву у сред тиркизне 

тишине. И опет наш коњић, 

натоварен, враћа ранчеве кроз Суху 

Језерину до Пријевора. Газда из 

катуна пење се на чуку и мобилним 

хвата везу, можда угова-ра неки нов, 
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и једино могућ, "пре-воз" у овом 

прелепом беспућу. Влада, млади 

планинар "Железни-чара" из 

Београда остаје још који дан само у 

друштву свог поузданог ГПС-а. 

Прашума Перућица - стварно 

прашума, без означених стаза, 

прескачемо срушена дебло обрасла 

маховином, пробијамо се кроз 

високу папрат, стрмогљављујемо се 

од букве до букве на литицама, а 

понека ципела се одавно напила 

непрескоченог потока. Уз карту и 

сталне провере могућности прола-

ска, наша два домаћа водича, после 

два сата доводе нас у подножје 

величанственог водопада Скакавац 

висине 75-80 м (нико га детаљно 

није измерио!). Речица Перућица се 

даље од овог језерцета пробија 

живописним кањоном и улива у 

Сутјеску. Око нас је водена изма-

глица а од хука и силине удара 

слапа слабије се чујемо. Али права 

грмљавина одјекује претеће све јаче 

о литице. Прашумска атмос-фера. 

Помало изненађени и стешњени у 

том гротлу, брзо мора-мо по 

највећем пљуску назад уз стрму 

падину. Хватам се за коре-ње, 

младице букве, папрат. Ретки су они 

који иду усправно. У том кишном, 

четворочасовном черупа-њу и 

клизању, много су ми помо-гле 

баштенске рукавице. Завидим 

пауцима што имају више од четири 

ослонца. У Фочу стижемо као нео-

бично промрзла групица, хаотично 

оденута, неки у високим ципелама, 

неки боси, неки у џемперима а неки 

још огрнути кабаницама. Жељни 

смо парадајза и воћа. Разведрава се, 

расположени смо, јер је пред нама 

нова, сунчана прича сплаварења. Ни 

плавичасти таласи Дрине, Таре и 

Пивског језера на повратку, још дуго 

неће моћи да избледе оне зелене 

одсјаје Трновачког језера. 

Олгица Маринчић 

СТОПАМА СВЕТОГ САВЕ 

- СВЕТА ГОРА - 

 

У овој несвакидашњој 

планинарској акцији био сам и ја са 

још 13 срећника који ће наредних 

седам дана обићи Свету гору, 

посетити Хиландар и још неколико 

манастира и попети се на највиши 

врх Свете горе-Атос. Цела група се 

скупила у Београду одакле возом за 

Солун крећемо према нашем циљу. 

Око поднева после дуге вожње 

стижемо до Солуна а оданде 

настављамо пут до Уранополиса где 

је предвиђено ноћење и вађење 

светогорских виза. Вила 

"Македонка" је хотел где смо се 

сместили код љубазних домаћина. 

Ујутру пошто смо извадили визе 

крећемо трајектом према луци 

Јованица где нас чека мини бус који 

нас пребацује до манастира 

Хиландар. Кафа, ратлук и ракијица 

су нас дочекали у гостопримници а 

затим се смештамо у новообновљене 

конаке. Све је некако нестварно и 

делује ми као лепи сан из којег се 

бојим да се пробудим. Не знамо шта 

би пре обишли, да ли манастир, да 

ли околину, да ли да се спустимо до 

мора. Времена је мало али некако 
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успевамо да обиђемо све што смо 

замислили. Хиландар је једно 

велико градилиште на којем много 

радника покушава да обнови оно 

што је велики пожар уништио. 

Стижемо и на вечерње литургије и 

на јутрење али време неумитно иде 

тако да брзо долази час нашег 

поласка даље. Рано ујутру крећемо 

према манастиру Ватопед где се 

задржавамо дуго па смо уместо 

пешачења принуђени да унајмимо 

такси превоз да би стигли до 

следећег одредишта, главног града 

Свете горе -Кареје. Иако смо доста 

каснили у манастир Свети Андреј, 

примају нас на починак и вечеру. 

Смештај је доста лош, на тераси 

изнад цркве која се више не 

користи, али све је добро пошто 

имамо и кревет и ћебе. Ујутру нас 

рано буде да идемо на јутарњу 

литургију а затим крећемо у 

обилазак Кареје. Прави градић са 

неколико продавница. Обилазимо 

хиландарску кућу где смо љубазно 

примљени и почашћени. Посећујемо 

и Савину испосницу. Око поднева 

поново комбијем крећемо према 

манастиру Велика Лавра. Ово је 

један од највећих манастира на 

Светој гори, као један мали свети 

градић у етно стилу који је на нас 

све оставио изванредан утисак. 

Времена смо имали цело поподне да 

обиђемо све што се може па смо се 

чак спустили и доле до луке по 

монашким стазама. Па ипак смо ми 

били на планинарској тури! Следи 

рано ујутру права планинарска тура 

до црквице испод Атоса. Требало је 

прећи више од 1000 метара 

висинске разлике и доста 

километара да би смо дошли до ове 

црквице. Следи смештај на патосу, 

тачније каменом поду у црквици и 

одмах крећемо успон на Атос. И 

време се мења. Облачно је, киша 

само што не почне а спушта се и 

магла. На врх брзо излазимо али 

горе се ништа не види. Почиње 

киша па улазимо у црквицу и ту 

чекамо да бар мало стане па да се 

вратимо доле. На висини смо од 

2033 мнв. Спушта се и мрак па ипак 

крећемо доле. Киша је све јача. Зар 

баш сада да нам поквари тако лепе 

утиске од претходних дана? Хладно 

је па палимо и ватру у огњишту 

покушавајући да се осушимо и 

згрејемо. Ујутру рано планиран је 

одлазак до манастира Света Ана и 

даље. У договору са водичем акције 

ја и наш Деле ујутру поново крећемо 

на Атос у нади да ће видик бити 

бољи. Исплатило се. Уживамо у 

лепоти погледа на Свету гору иако 

се и магла не да па нам квари 

поглед. Одозго морамо брзо назад 

пошто треба и стићи групу која је 

кренула кад и ми али на другу 

страну. Темпо је жесток, журимо и 

негде пред Светом Аном стижемо 

групу и настављамо даље. Скит 

Света Ана је предиван објекат где 

смо такође лепо примљени 

почашћени и проведени кроз њега. 

Спуст до луке је био нешто посебно 

јер је требало прећи око 1200 

степеника до нивоа мора. Сви смо 

добили упалу мишића од ових 

степеница. До манастира 
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Панталомен идемо трајектом. Мало 

каснимо па нас не примају у 

манастир него се припремамо за 

починак под ведрим небом. Ипак не 

одустајемо па после доста мука 

успевамо ипак да дођемо до правих 

особа у манастиру тако да смо ипак 

њихови гости на вечери и спавању. 

Коначно и купатила са топлом 

водом па брзо заборављамо 

неугодност која је била на помолу. 

Манастир је такође веома леп и 

огроман. Уосталом, руски је. Овде 

се и завршава ова наша планинарска 

тура по Светој гори која је на мене 

оставила веома леп и снажан утисак 

како због своје лепоте тако и због 

једног сасвим необичног живота 

који делује тако нестварно и чини да 

се онај који овде дође осећа као да је 

дошао у неки други свет пун 

благостања, мира и тишине. Ујутру 

се укрцавамо на трајект пуни неког 

унутрашњег мира и радости што смо 

имали прилику да обиђемо Свету 

гору. Доласком у Уранополис и 

Солун укључујемо се у наш 

свакодневни живот и остају само 

сећања која полако бледе. Лепо 

организована акција под вођством 

Драгана Ћирића из Планинарског 

друштва Железничар. 

Душан Томић 

KILIMANDŽARO 2009. 

 

09.12.2009. godine, šestoĉlana 

grupa koju su ĉinili Magdalena Seleši 

iz PSD „Poštar“ Novi Sad, Dragan 

Ćurĉić iz istog PSD – ogranak u 

Zrenjaninu, Ana Kevenski iz PD 

„Ravniĉar“, Ljubiša Dojĉinović iz PSD 

„Milicionar – Josif Panĉić“, Boro 

Kneţević iz Banja Luke i Slobodan 

Stokić, voĊa puta i ekspedicije iz KES 

„Pozitiv“, su sa аerodroma Nikola 

Tesla u Beogradu poleteli put 

Najrobija u Keniji. 

10.12.2009. godine, u ranim 

jutarnjim ĉasovima, grupa je sletela na 

aerodrom Jomo Kenyatta u Najrobiju, 

odakle su kombi prevozom krenuli za 

Arušu. Nakon 6 h voţnje, doputovali 

su u Arušu i smestili se u hotel, gde su 

i noćili. 

11.12.2009. godine, oko 9 h 

izjutra grupa se uputila put Marangu 

kapije na 1830 m. Kod Marangu 

kapije su došli oko 11:30h, gde su 

proveli oko pola sata za registraciju i 

ulazak u NP, a nakon obroka su se 

uputili ka prvom kampu, Mandara 

kolibama na 2740 m. Po dolasku u 

Mandara kamp, grupa se smestila u 

kolibu, a zatim otišla na veĉeru. 

Tokom uspona od Marangu kapije do 

Mandara koliba, staza vodi kroz gustu 

tropsku šumu, a grupu je pratio 

konstantni pljusak. 

12.12.2009. godine, oko 8 h 

izjutra, grupa se nakon doruĉka prvo 

uputila put Maundi kratera, a zatim 

nastavila do Horombo koliba na 3690 

m. Duţina deonice izmeĊu Mandara i 

Horombo kampa je 12.3 km, a grupi je 

trebalo oko 5.30 h da preĊe ovu 

deonicu. I tokom ovog uspona grupu je 

pratio konstantni pljusak, tako da je 

ostatak vremena u Horombo kampu 

grupa iskoristila kako bi sušila mokre 

stvari koje su se promoĉile i u rancu. 

Tokom veĉere, voĊa puta je ĉlanovima 
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grupe izneo dve varijante i argumente 

za nastavak ekspedicije. Jedna je bila 

da iz Horombo kampa se ode do Kibo 

kampa, a zatim iste veĉeri da se izvrši 

uspon na vrh, a druga je bila da se 

iskoristi jedan dan za aklimatizaciju, 

gde bi se otišlo do Mavenzi kampa, a 

zatim provela još jedna noć u 

Horombo kampu, što bi koštalo 

ĉlanove dodatnih 180 USD po osobi. 

Grupa se, nakon konsultacija 

jednoglasno odluĉila da se ide po 

planu Horombo-Kibo-Uhuru (vrh 

Kilimandţara). 

13.12.2009. godine, oko 7 h 

izjutra grupa je krenula put Kibo 

kampa koji se nalazi na 4695 m. Staza 

delom vodi kroz nisko rastinje, a 

zatim nakon prelaska sedla izmeĊu 

Uhuru vrha i Mavenzi vrha ulazi se u 

alpsku pustinju, gde staza vodi do 

Kibo kampa po relativno blagoj 

izohipsi. Nakon 5 h hoda, grupa je 

bila u Kibo kampu gde su veĉerali, a 

zatim pripremili stvari za finalni 

uspon i oko 19 h otišli na spavanje. 

14.12.2009. godine, oko 1 h 

izjutra grupa se uputila na ka Uhuru 

vrhu. Uspon je bio veoma strm i 

postojao je problem neaklimatizacije 

koju ĉlanovi ekspedicije, uglavnom 

zbog novca, nisu mogli sebi da priušte. 

Zbog toga je tempo uspona bio 

izuzetno spor, ali su se svi ĉlanovi 

osećali jako dobro. Po prolasku 

Vilijamsove taĉke na 5100 m, pa nešto 

malo iznad, grupa je napravila kraću 

pauzu u zavetrini, a voĊa Slobodan 

Stokić je odvojio grupe na brţu, koja 

je išla napred sa dva lokalna asistenta, 

a Slobodan je ostao sa preostala dva 

ĉlana i dva asistenta u grupi. Prva 

grupa koju su saĉinjavali Ljubiša 

Dojĉinović, Boro Kneţević i Dragan 

Ćurĉić je išla nekih 30 minuta ispred 

druge grupe, te su do Gilmanove taĉke 

na 5681 m stigli ranije i iskoristili 

vreme za duţu pauzu, a zatim 

nastavili dalje. Druga grupa, koju su 

ĉinili Magdalena Seleši, Ana 

Kevenski i Slobodan Stokić su stigli 

pola h kasnije do Gilmanove taĉke. 

VoĊa puta je ovde primetio da je 

Magdalena Seleši imala simptome 

zaĉetka plućnog edema, jer joj se javio 

suv kašalj, zamarala se jako brzo i bio 

je primetan nedostatak kiseonika u 

organizmu koji se manifestovao po 

modrilu na usnama, te ju je sa 

Gilamanove taĉke vratio u pratnji 

lokalnog asistenta prvo do Kibo 

kampa da pokupi stvari, a zatim u 

Horombo kamp. Ana Kevenski i 

Slobodan Stokić su nastavili ka Uhuru 

vrhu i pred sam vrh su sustigli grupu 

koja je otišla napred. 

Na Uhuru vrh 5895 m, prvi je 

kroĉio Boro Kneţević, zatim Ljubiša 

Dojĉinović, Dragan Ćurĉić, Ana 

Kevenski i Slobodan Stokić u 9:30 h 

po lokalnom vremenu. 

Nakon fotografisanja na vrhu, 

grupa je krenula ka Kibo kampu gde 

ih je ĉekao obrok i kraći odmor, a 

zatim su nastavili put Horombo kampa 

gde je bilo organizovana veĉera i 

noćenje. Nakon nepuna 4 h, grupa je 

od Kibo kampa došla do Horombo 

kampa. 

15.12.2009. godine, grupa je od 

Horombo kampa krenula put Mandara 

kolibe, gde je put trajao oko 7 h. Po 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 69  M A J 2010.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e4
0

 

dolasku na Marangu kapiju grupi su 

podeljeni sertifikati za uspešan uspon, 

a grupa se po utovaru opreme uputila 

put Aruše, gde ih je ĉekalo noćenje. 

Od 16.12 – 24.12.2009 godine, 

grupa je iskoristila vreme za obilazak 

Nacionalnih parkova Ngorongoro 

krater, Manyara jezero i Tarangire 

park, kao i 4 dana za boravak u 

Najrobiju, odakle su se 24.12.2009 

godine uputili sa aerodroma Jomo 

Kenyatta put Beograda. U Beograd su 

stigli oko 14:20 h po lokalnom 

vremenu. 

Slobodan Stokić 

ТИТОВ ВРХ 

 

Рано ујутру са старим 

расклиматаним аутобусом крећем са 

још 20 Македонаца пут Тетова а 

затим на Попову шапку где се одмах 

смештамо. Моји пријатељи 

Македонци ме смештају у хотел 

Славија. Одмах по смештају 

крећемо на први успон врх 

Церипашину 2531 м. Време је лепо 

тако да нам овај данашњи успон 

дође као нака врста тренинга за 

сутра. Одозго се лепо види и Титов 

врх а и сви околни врхови. Уживамо 

у предивном мајском дану и надамо 

се да ће и сутра да нас послужи 

време када будемо пењели на Титов 

врх. По обичају увече је свечано 

отварање акције подела захвалница 

друштвима а затим дружење уз 

музику па докле ко издржи! 

Наравно, треба оставити снаге и за 

успон па рано завршавамо са 

журком.  

Ујутру је освануо диван дан а 

преко 500 планинара креће према 

врху са истом жељом. Колона је 

дуга. Има доста непослушних који 

неће да иду у групи тако да се 

колона цепа и иде свако за себе. 

Наравно да и ја нећу да чекам већ 

идем свој темпо тако да на врх 

излазим са још десетак Македонаца, 

много пре осталих. Користим 

прилику да фотографишем кулу на 

врху без гужве и без сметњи. 

Планинари полако пристижу и врх 

је све пунији и пунији. Време је и 

даље веома лепо а о погледу и да не 

говорим. Сунчамо се на 2747 м и 

дружимо са много пријатеља из 

Македоније који су као и ја дошли 

на ову акцију. Почињу и облаци да 

се навлаче тако да решавам да 

кренем назад према Поповој шапки. 

Помало почиње и да грми али нас то 

није много бринуло јер нашим 

темпом брзо напредујемо и много 

пре кише силазимо до дома. Имам 

довољно времена да се спакујем и 

одем до планинарског дома где се 

дружим са осталим планинарима уз 

„ладно пивце које тако прија после 

оволиког напора. Вођа моје групе ме 

позива да кренемо тако да ја крећем 

пут Скопља јер увече настављам пут 

за Београд и Нови Сад.  

Шта на крају рећи? Још једна 

лепа планинарска акција коју су 

организовали Македонци, по 26. пут 

успон на Титов врх а који ће ове 

године бити запамћен по изузетном 

одзиву и по веома лепом и топлом 

времену.  

Томић Душан 


