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B I L T E N 
PLANINARSKOG DRU[TVA                                              
R A D N I ^ K I 

 

Година  52. Београд,  фебруар 2006. Број  24 
Цена:  по жељи,  
одредите сами 

 

 
УМЕСТО  УВОДНИКА  
 
За нама је још једна година, чудна, тужна, лепа и тешка.  
Из наших редова отишли су наши другови: Радоња Шекуларац,  Димитрије – Мита 

Ђорђевић и Бранко Котлајић, оставивши нам у аманет Друштво које су беспоштедно 
чували преко пола века, да наставимо њихов пут. 

"Раднички" никад није био бројчано јако, масовно друштво. Од 30 до 200 чланова 
су се окупљали у "Радничком", вођени љубављу према планини и планинарењу, и 
притом градили нешто што је било мање видљиво у другим планинарским Друштвима – 
другарство и поштовање својих другара-планинара. То другарство је трајало не само 
током планинарског, већ и целог људског живота. Узајамно су се окумљивали, 
братимили и делили једни с другима све недаће и тешкоће, радости и весеља.  У таквом 
"Радничком" сам растао и надао сам се да ће тај дух правог планинара красити заувек 
све оне који нам се придруже. Али... 

Прошле године смо били непријатно изненађени поступком нашег начелника, 
Радета Павловића, који је обмануо тридесетак планинара, оставши им дужан лепу своту 
новца и, што је још горе, безосећајно их лагао чак и за њихова лична документа која је, 
наводно, покупио ради визирања. Не могу а да не кажем да је, можда, лепо што неки од 
старих планинара "Радничког" нису доживели такву бруку, као и то да у њиховом клубу 
мора да заседа Суд части. Али, свако од нас носи свој крст и можда ће та непријатна 
епизода донети нека нова струјања у Друштву. Јер... 

Претходне године је један наш друг и планинар, Љубомир Загорац, достигао 
највећу висину у историји "Радничког", попевши се на врх Аконкагве (6960 м). За тај 
успон, а по мени и за скромност и другарство, награђен је од СД "Раднички" као најбољи 
спортиста 2005 год. из нашег Друштва.  

Неки од наших чланова су се својски трудили, и поред јако оскудних средстава, да 
поправе оно што се у Дому може поправити; неки су личним средствима омогућавали 
куповину опреме; наши другари, планинари из Н. Пазара су нам поклонили шпорет за 
Дом у Грбаји; неки су се ангажовали у тражењу контаката са финансијерима и 
евентуалним спонзорима; многи од наших чланова предано раде на пропаганди 
планинарства... 

Све то ме наводи на размишљање да главни идеали "Радничког" коме припадам од 
1955. године, живе и даље. Са тим идејама, у "Радничком" живе и они наши другови који 
сада пењу неке друге врхове. Ја зато и даље имам наду да та, основна идеја "Радничког" 
опстаје, и да ће живети и даље.  

Шта Ви мислите ? 
 
           Михаило М. Лазић 
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Алпи 2005 – Словенија 
 
 

5. VIII 2005. године, ''Ластин'' мини-бус се отиснуо ауто-путем ка Загребу са 24 планинара 
из 11 Планинарских друштава из целе Србије, међу којима и један члан ПД ''Раднички''. Вођа 
акције, Миланка Арсић из ПД ''Победа'' је планирала освајање 8 врхова, али стицајем срећних 
околности, освојено је 9 врхова. Међу њима су и 3 највиша врха Јулијских Алпа и Словеније: 
Триглав (2864), Шкрлатица (2740) и Јаловец (2645). Коришћена је стандардна планинарска 
опрема, а за успон на Шкрлатицу преко Окна је била препоручљива и алпинистичка опрема, 
тачније прусик и карабинери. Искуснији планинари и 1 алпинистички вођа подучавали су на 
лицу места остале у везивању чворова и коришћењу сајли. 
 

 
 Јаловец са Шљемена у јесен (са сајта)                            Шкрлатица, северна страна (са сајта) 

 
За 6 дана смо активно планинарили 59 сати. Устајање је практиковано у 6.00, а полазак 

на успон у 7.00 часова. Савладана је висинска разлика од 8598м у успону и 9614м при силаску, 
окушана атмосфера 6 планинарских домова. Удобност и цене су веома разноврсни, али је 
организација у ''Кочама'' увек била одлична. 

  

        
           панорама Мангртског седла где је био први наш смештај  (фото: Ђура) 
 
Стазе су углавном добро маркиране и обезбеђене. Највећи проблем с којим смо се 

сусретали је недостатак воде у кречњачким падинама јулијских Алпа. Триглавска језера, слап 
Савице и Бохињско језеро су после кречњачког краса и сипара изгледали као бајка. А Словени 
и пре њих Келти су већ саткали многе бајке надахнуте овим крајевима...  

Триглав смо пели са 2 стране: јужне, лакшим и дужим путем и са северне, долином 
Врата, тежим и краћим путем. 
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Морам да поменем окрепљујућу флору националног парка Триглав на челу са 
рунолистом – симболом планинарства. Успут смо сретали дружељубиве животиње, како 
домаће, тако и ''дивље''. Време је било променљиво. Доживели смо сва четири годишња доба 
од Јаловеца до Кањевеца. 

 

 
           јужна страна Триглава, Крма                                 Кањевец (2568) у 12.30, 11. VIII 2005 
                        фото: Жељко                                                                   (фото: Гага) 
        

12. VIII 2005. спуштамо се са 2000 метара у Љубљану. Тржни центар је добро снадбевен 
спортском опремом и картама, али је закључак био да цене нису тако приступачне. 13. VIII смо 
осванули у Београду и разишли се са жељом за новим заједничким успонима... 
 
 

Јелисавета Лалић 
 

 

Mеморијал Весна Дракулић - Бојана Текић 2005.  
30.07. до 06.08.2005. 

Дана 02.08.2005. г. су се навршиле три године од како су на Пасјаку погинуле Весна 
Дракулић и Бојана Текић. Пријатељи Весне Дракулић су зато организовали меморијал у 

периоду од 30.07. до 06.08.2005. 
Прво ноћење је било код Шарганске осмице. 

Дивно време нам је омогућило да уживамо у лепотама 
Мокре горе. Осим свих станица на прузи, обишли смо 
и етно село Емира Кустурице Мећавник. Објекти у 
селу су израђени у аутентичној архитектури тог краја. 
"Село" има галерију, продавницу сувенира, 
библиотеку, ресторан, постастичарницу и цркву у којој 
је недавно обављено и прво венчање. Више нових 
објеката је у изградњи. Гради се и црква светог Јована 
крститеља који се налази код реке Јатарице. 

 
Звоник и црквица у Мећавнику                           
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Сутрадан смо продужили даље до Биоградског језера где смо направили паузу. После 
обиласка Биоградског стигли смо до Букумирског језера где смо се и сместили. То смо затекли 
више планинара из "Победе" и "Железничара". Следећи дан је проведен у успону на Маглић 
одакле се пружао сјајан поглед на Маганик на западу, Комове на северу и Проклетије на 
југоистоку. 

                          
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Букумирско огледало             Комови са Маглића 
 

На дан годишњице отишли смо до Веснине и Бојанине спомен-плоче. Под плочом смо се 
подсетили дружења са њима. Током поподнава смо се пребацили до Рикавачког језера. Ту смо 
упознали сјајну екипу из Подгорице и из Чешке републике. У дружењу са њима провели смо још 
један дан. У повратку смо свратили до Сопотнице где смо и преноћили. Јака киша је покварила 
расположење и прекратила пут. Свеће за њихове душе, Весне, Бојане и Еме, упаљене су у 
манастиру Милешево. Испред П.Д. Раднички, меморијал су организовали Здравко Коњевић и 
Тихомир Војновић. 

                      
    Штитан, Сурдуп, Вељи врх, Пасјак 
          и Торач са Маглића 

 
                                   Поглед на Проклетије са Маглића  

(Тамо нам је дом!) 
 
 
 

Тихомир Војновић 
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За помен и сећање ШЕКИЈУ – Радоњи Шекуларцу 
 
Његове речи, упућене нама, поводом славе : 
 

 
 
Драги планинари,  
 
Желим да вам се обратим овом пригодом, макар писмено, пошто не могу 
другачије. Не могу, а тако бих желео да вас све загрлим топлим очима и 
ријечима.  
Не заборавите да вас планина жељно очекује у свом топлом и јаком 
загрљају. Да би сте се са њом волели, морате се узајамно познавати и 
упознавати. Зато, знајте:  
 
Ко воли човека, воли и планину. 
Планина је једина лепотица која никада не остари – она је с годинама све 
млађа и лепша.  
У планини човек више верује и више воли. 
С планине се увек враћамо лепши и млађи. 
У планини човек нађе оно што је у граду изгубио. 
Срећан је онај коме планина постане саставни део живота.  
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"Срећан је онај коме се разиграна машта претвори у стварност!" 
ПРЕЊ,   јун   2006 

 
 

Управо тако се и нама догодио Прењ, од једне сасвим обичне идеје која се изненада 
појавила....и даље путем интернета...телефонских позива....мејлова.....до контакта са Харисом... 

Било како било, после неких малих 
одлагања, група од 10 планинара из Београда 
и осталих градова је кренула пут БИХ и једног 
сунчаног суботњег јутра створисмо се ми у 
Коњицу, на обали Неретве. Уз кафу и бурек и 
после кратке паузе кренусмо до села Идбар.... 
а одатле зна се... добро натоварени кроз суво 
речно корито...у којем се температура 
ближила коти +30°С. 
 Преко Буковог лаза у рано поподне отвори се 
долина Тисовице пред нама са лако 
препознатљивим Отишом и Зеленом главом у 
даљини. Одушевљење са првим блиским 
сусретом са Прењем нико није могао, а ни 
покушавао да сакрије.  
                         

                   А сад, ајмо лагано                                           
 

Сунцем окупана Тисовица отворила се у свој својој лепоти пожелећи нам добродошлицу. 
На извору Новак се окреписмо, па подигосмо шаторе и полегасно по ливади уживајући у 
сунчаном дану. 

                         Долина Тисовица 
Иако поприлично уморни и исцрпљени, ипак 
одлучисмо да већ истог поподнева кренемо на 
Зелену главу. Убрзо по поласку, испред нас 
угледасмо силуету човека који је ишао у нашем 
правцу...вероватно се питате ко  би то  могао  сам  да                      Шерпа...добри дух 
лута по Прењу?... Да, да у праву сте...то је добри дух  
Језерца...главом и брадом...ШЕРПА... 
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По изласку из Тисовице прођосмо поред планинарског склоништа  и преко снежишта 
стигосмо  до превоја испод Отиша и  убрзо и на врх Зелена глава (2155м), где смо имали 
прилику да у сам смирај дана, док је моћни Прењ полако тонуо у сан уживамо у прелепом 
заласку сунца. Свуда око нас врхови Прења у и око Зоне-2000: Велика капа, Тараш, Зубац, 
Особац, Сивадије, Ботини, Лупоглав, Ерач, Вјетрена Брда, Цетина... 

 
                                          Део екипе на врху Зелене главе 

А после тога до касно у ноћ седесмо поред ватре уз по које пиво, ракију и по неку чашицу 
разговора...  
Сутрадан, некима не би доста један излазак на Зелену Главу, па  поновише успон а остатак 
групе оде пут Језерца... И би то у недељу, дану за повратак назад. Лагана киша нас 
испрати...али не поквари наше утиске о Прењу које још увек делимо  међу собом. 

 
Још један осврт на Отиш и Зелену главу пре поласка 

На крају и једно велико хвала Сањи, Симари и Харису који нам улепшаше овај боравак 
на планини и наравно чудесном ПРЕЊУ... 

*** 
ПУТ?  
Најлепши и најзначајнији пут у животу и свету је онај симболични пут који стрмим литицама 
и над провалијама, преко окомитих страна и охолих глечера, кроз мир мраза и хуку високих 
ветрова, под сунцем и над ледом, води врху, највишем и најширем погледу. 
(Драгош Калајић, из књиге УПОРИШТЕ) 
                  Бојан Миловановић 
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IN  MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИМИТРИЈУ  ЂОРЂЕВИЋУ 
дугогодишњем председнику  
ПД "Раднички" Београд,  
великом човеку, другару и планинару, 
који нас је учио како се воли планина. 
 
Његови  планинари  
ПД "Раднички" Београд 
 

 
 

Драги наш Мито, 
 
Требало би да се у име планинара "Радничког" опростим од тебе. Али, не 
иде ми. 
Познавајући те оволико дуго (а то је цео мој живот), не могу да Те по први 
пут издам, и да будем скрхан и тужан. Јер, Ти нам то ниси никад показивао 
и просто, учио си нас да се клонимо туге и нерасположења. У било којој 
ситуацији на планини, по тешком терену, по лошем времену, у 
недостатку опреме, хране, превоза, Ти си био тај који је све умео да 
окрене на шалу и да тако нас, млађе, ободри да кренемо даље.  
Ниси волео да журиш по планини. Није било пропланка и цвета који ниси 
приметио. Где год да смо пролазили, нашао си и начин и време да 
попричаш са неким успутним мештанином. Волео си планинарење, 
шетњу, друштво, весеље. Учио си нас, млађе, да пре свега, волимо 
планину, и живот, какав год да је он био.  
Од 1952. године, када си постао члан Радничког, организовао си многе 
туре и походе. Дуго година си председавао Друштвом, радећи то предано 
и прецизно и у најтежим годинама, када смо имали само по тридесетак 
чланова, а твоја активност у Скупштини Спортског друштва "Раднички" 
ће остати упамћена. 
Нећу да се опраштамо од Тебе. Ти остајеш у Радничком, јер ћемо се 
трудити да твој ведар дух и даље прати сваку нашу акцију. Знам да ће Ти 
и ови нови, небески врхови, узвратити Твоју доброту лепим временом и 
дивним видицима. 
Волимо Те, Митке. Почивај у миру. Хвала Ти и слава. 
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ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО ''РАДНИЧКИ '' – БЕОГРАД 
                                ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 31 

 

                 ПЛАН   АКЦИЈА   ЗА   2006. ГОДИНУ 
 

 ДАТУМ ОДРЕДИШТЕ - ВРХ висина НАПОМЕНА ВОДИЧ - ОРГАНИЗАТОР 

Ј 
А 
Н 
У 
А 
Р 

31.12 – 02.01 
суб-пон 

    

07 – 08  
суб-нед 

Б О Ж И Ћ  
  

13 – 15  
петак-нед. 

Ртањ - Божићни успон 1561 ПСС Бојан Миловановић 

13 – 15  
петак-нед. 

Грза   Д. Вељковић - Поп 

21 – 22   
суб-нед 

  
 

 

28 – 29   
суб-нед 

  
  

Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 

04. суб.  Крепољин-Врањ, Купинова глава 923 РАД+Ј.Панчић Михаило Лазић 

06. – пон. Чиле – Ojos de Salado – 25 дана 6918 ОТКАЗАНО Драган Павловић 

09. четвртак СКУПШТИНА ПД РАДНИЧКИ    

12 – нед  Фрушка Гора   Бојан Миловановић 

18 – субота  Овчар-Каблар  758  Лазар  Дојчиновић 

25 – 26  
суб-нед 

Сува Планина – Трем  ПСС  

М 
А 
Р
Т 

04 – 05 
суб-нед  

Голија 1833  Тихомир Војновић 

11 – 12  
суб-нед 

    

18 – 19  
суб-нед 

Кањон Градца  кањони 2005/1 Иван Вељовић 

25 – 26  
су-нед 

Влашко поље - Космај   Д. Вељковић - Поп 

25 – 26  
су-нед 

Благаја- Маљен   ПСС  

А 
П 
Р 
И 
Л 

01 – 02  
суб-нед 

Златар   Никола Селаковић 

01.април 
-1 мај 

Северни пол   експедиција Слободан Стокић 

08 – 09 
суб-нед 

Гледићке планине  ПСС 
 

14 – 16 
пет-нед 

Кањон Милешевке - Јадовник  кањони 2005/2 Иван Вељовић 

20 – 25  
чет-уторак 

Источна Србија – брдски бициклизам   Драган Павловић 

29.04 01.05 
суб-пон 

Стара планина - Дојкинци  РАД+Ј.Панчић Драган Павловић 
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 ДАТУМ ОДРЕДИШТЕ - ВРХ висина НАПОМЕНА ВОДИЧ - ОРГАНИЗАТОР 

М 
А 
Ј 

02 -11. Орјен   Љубомир Загорац 

06 – 07 
суб-нед 

    

13 – 14 
суб-нед 

Нарцису у походе - Краљево  ПСС  

19 – 21 
пет-нед 

 Мучањ  1532 ПСБ Иван Вељовић 

29.5-05.06  Борач – поход планинара Србије   ПСС  

Ј 
У 
Н 

02 – 04 
пет-нед  

Копаоник 2017 ПСС 
 

05 – пон. Мексико - Orizaba 6310 експедиција Драган Павловић 

06 - 
уторак 

СЛАВА ПД "Раднички"    

10  
субота 

Тара - Збориште 1544 Ј.Панчић+РАД  

17 – 18 
суб-нед 

    

24 – 25 
суб-нед  

Голија  ПСС  

Ј 
У 
Л 

01 – 02 
суб-нед 

    

08 – 09  
суб-нед 

Ртањски уранак  ПСС  

14 – 22 
петак-нед  

Табор ПД Раднички – Проклетије, Грбаја  2460 ПСБ  

15.07 – 
01.08 

М. Дамаванд – Иран (North Face)  експедиција Слободан Стокић 

22 - суб Маљен  ПСС  

28.07 – 
06.08 

Меморијал "В.Дракулић-Б.Текић" - Жијово   Тихомир Војновић 

29 
субота  

    

А 
В 
Г 
У 
С 
Т 

05 - 
субота  

Сибир - Бјелуха  експедиција Драган Павловић 

12 - 13  
субота  

Кањон Увца   кањони 2005/3 Иван Вељовић 

19 – 20 
суб-нед  

Лимска регата  ПСС 
 

25 
субота 

Карпати - експедиција  Ј.Панчић+РАД 
 

25 – 26 
суб-нед 

Дунавске чаролије - Инђија  ПСС 
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 ДАТУМ ОДРЕДИШТЕ - ВРХ висина НАПОМЕНА ВОДИЧ - ОРГАНИЗАТОР 

С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

02 – 03 
суб-нед 

Кукавица  ПСС  

07 – 11 
чет-пон  

Маглић + Невидео  Ј.Панчић+РАД 
Драган Павловић 
Тихомир Војновић 

15 – 17  
пет-нед 

Вукове богазе - Лозница  ПСС  

21 – 24  
чет-нед 

Проклетије – Тројан – Росни врх 2179 ПСБ+РАД+ЈП 
Бојан Миловановић 
Лазар  Дојчиновић 

23 - 
субота 

Дан чистих планина  ПСС  

30 субота РЕЗЕРВИСАНО    

О 
К 
Т 
О 
Б 
А 
Р 

01 
недеља 

РЕЗЕРВИСАНО  
 

 

05 – 08 
чет-пон 

Прењ – Зелена глава 2155 РАД+Ј.Панчић Бојан Миловановић 

14 – 15 
суб-нед 

Јастребачки марш  ПСС  

21  
субота 

Бјеласица – Црна глава  
 

Лазар  Дојчиновић 

28 – 29  
суб-нед 

Озрен – Лесковик 1174 ПСС  

Н 
О 
В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

04  
субота  

Кањон Црне реке  кањони 2005/4 Иван Вељовић 

11 – 12 
суб-нед 

  
 

 

15 – 16  
сре-чет 

Шаторица – Лепосавић (среда-четвртак???)  ПСС  

15 
среда 

Еквадор – Chimborazo 6310 експедиција Драган Павловић 

18 – 19  
суб-нед 

Столови – Чикер, Усовица 1375  Лазар  Дојчиновић 

25 – 26 
суб-нед 

    

Д 
Е 
Ц 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

02 – 
субота 

Хомољске планине - Оман 963  Михаило Лазић 

09 – 10 
суб-нед 

  
  

17  Островица – Рудник  758  Бојан Миловановић 

23 - 24 
суб-нед 

 
 

  

30.суб. 
02.01. уто 

НОВА ГОДИНА   Ј.Панчић+РАД 
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ИНФОРМАЦИЈЕ :  
 
 
 

Михаило М. Лазић, председник              кућни  32 44 395          посао 26 98 705  
моб. 064 / 110 48 32     е-mail :  mimian@drenik.net 
 

 
Драган  Павловић     кућни   227 08 77      моб. 064 / 167 44 34 

  е-mail :  drag-pav@yahoo.com 
 
Бојан  Миловановић     кућни   2471 819               моб. 064 / 111 13 03 
                       е-mail: bojan@erccommerce.co.yu  
 
Невена  Михајловић    кућни   455 009     моб. 064 / 130 65 01 
                                                                                                                          е-mail : ddapis@ptt.yu 
 

 
Лазар  Дојчиновић     кућни   34 13 864      моб. 064 / 345 98 55 
 
 

 
Тихомир  Војновић     кућни   154 096      моб. 063 / 881 97 16 
                             е-mail : tihomir.vojnovic@dziti.com 
 
 
 
 
 
 
 

Састанци ПД "РАДНИЧКИ" четвртком у 19.00 у сали 
СД "Раднички", ул. Војводе Шупљикца 31 (бивша ул. 
Жарка Зрењанина) 
 
 
ПД "РАДНИЧКИ"   
 
Жиро рачун   355 – 1031152 – 02  
 
www. pd-radnicki.org.yu 
 
E-mail :webmaster@pd-radnicki.org.yu 
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ДУРМИТОР 28. 4 – 30. 5. 2005. 

 
 Расцепкали смо се и после доста година поделили смо се у пар група и отишли на 
различите стране. Проклетије, Дурмитор, пећине, свако је себи нешто нашао. Са Зокијем, 
Рођом и још неколицином планинара ишчекујем да се Раде појави и извини се што нећемо 
нигде кренути (време за полазак је прошло, нема аутобуса а нас је петнаестак), ипак се то не 
догоди и, иако страшно малобројни у поређењу са седиштима, кренусмо.  

Ни до Лазаревца не стигосмо, кад љут црни дим испуни задњи део аутобуса. Још једном 
проверавам поруку са "адресом" Петрове пећине, тренутно бих више волео да кренем пут 
Источне Србије. Но, шофер разјури сиве облаке и настависмо ка Црној Гори. Путовање се 
отегло, сви спавају, напољу мрак, помоћно светло је сувише слабо да бих могао нешто да 
прочитам. Спуштамо се са Златибора, а изнад крошњи ми се за тренутак указа златножуто 
ужарено брдо, много више од Златибора, и убрзо нестаде. Сан ли је? Земаљско није. 
Провиђење. Упињао сам се на седишту да докучим шта се догодило; огромна жута сабласт је 
бестрагом нестала. Пробудих Радета у намери да се огребем за паузу за кафу и кад сам се 
враћао на своје место, поново искочи он: у пуној својој величини жути је месец играо по небу 
скакућући час на леву, час на десну страну аутобуса. Посматрао сам ове његове детињарије 
све док, поново, не нестаде иза језера у Кокином броду. Низ пут су се смењивале џамије и 
цркве и коначно кренусмо да се пењемо уз падине Дурмитора кроз праскозорје. На мосту у 
Ђурђевића Тари нас обасја и сунце, а моји сапутници коначно почеше да се буде. 

На Жабљаку ни мрвице од најављиваног снега, а врхови које смо одавде видели, 
беласали су се потпуно прекривени снегом кроз јутарњу измаглицу. Лако стигосмо до речице  
која истиче из Црног језера, на којој нас је чекао први проблем. Мост је сломљен на пола, около 
је снег, даске су углачане и све је приметно клизаво. Испомажући се, некако сви успешно 
пређосмо мост, а онда нас прогута столетна смрчева шума. Од реке креће узбрдица која не 
попушта скоро скроз до Локвица, то су ми споменули, али да је баш оволико дуга и упорна 
нисам ни слутио. Чим изађосмо из шуме, дочека нас ветар. Испрва слаб, а онда, што смо били 
ближе Превији и Локвицама, све јачи и јачи. Имам утисак да ми се лева страна тела леди, 
ранац ми је претежак, непроспавана ноћ и умор ме присиљавају на паузу, а ветар раздувава 
сваку илузију о истој. Сâм сам, неки су ми измакли, а неки заостају, извлачим последње атоме 
снаге у нади да су Локвице иза следећег брдашца. Био сам у праву, предамном се указа  
пет-шест катуна. Пред првим застадох у покушају да резервишем унутра место за спавање и то 
ми пође за руком. Док сам чекао испред да уђем, ветар ми је толико дувао да ми је кроз ранац 
ледио мајицу на леђима. Пресвлачење. 

Задовољан друштвом у колибици реших да помогнем и другима да добију свој кров над 
главом. Избацивали смо снег из осталих кућица/торова и скидали поља ограде, не би ли 
послужила као кревети. 

Ветар са Превије је толико дувао да је било немогуће поставити шатор, иако су се неки 
упорно трудили. Док смо се измучени и уморни, ослушкујући орканску музику и ударце ветра за 
које сам мислио да ће разбити катун у парчиће, одмарали, некима пође за руком и постављање 
шатора. Да није ветра, дан би био идеалан за пешачање, мада и овако Раде одлучи да идемо 
на Чворов богаз јер тек је подне (нећемо ваљда одморни дочекати мрак). 

Сви из аутобуса кренуше на успон који нам је представљен као најлакши (што је и био),  
а ово беше уједно и последњи пут да смо сви на окупу. Што смо више одмицали узбрдо, ветар 
је попуштао, а сунце нас је радосне обасјавало. Иако не тежак за пењање, Чворов богаз је 
прелеп врх са кога се поглед пружа на читав масив овог дела Дурмитора. Са самог врха се са 
лева на десно види: скупина Међеда, Терзијин богаз, Бандијерна, Зупци, Лучин врх, Минин 
богаз, Боботов кук, Обла глава, и можда још нешто.  

Спустили смо се ка Облој глави и Леденој пећини, но од оба одустадосмо. За Облу главу 
смо превише уморни, а улаз у Ледену пећину је био затрпан снегом. Враћали смо се око врха 
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изохипсом, по већ расквашеном снегу. На десетак минута од Локвица, на прилично стрмој, у 
левак обликованој падини, Мала Мира отклиза са стазе али се (уз помоћ штапа и навођења) 
заустави неких петнаестак метара низа страну. Пошто сам био последњи, а она непосредно 
испред мене, прискочих у помоћ и успешно се, уз велики напор, докопасмо стазе. 

Врхови су већ заклонили сунце, ми смо се трудили да прокопамо снег до воде али наш 
труд остаде узалудан. На пар места ископасмо рупе дубине око 2м (до земље) а води ни трага. 
Коначно паде мрак и дође сан на ред. 

Ветар је дивљао, не знам колико сам већ будан, нимало ми није пријатно. У врећи је 
топло али су удари тако снажни да им склониште једва одолева. Буде се и остали, Раде 
отказује успон на Боботов кук (замена дана) и добијамо још три сата за спавање. Само кад би и 
ветар тако милостив био.  

Буде ме, прескачу, бацају ствари по мени, каснимо, уобичајена ствар а толико буке и 
трке. Добијам дерезе до 41, носим бар 44, има и супротних случајева, на крају сви бивамо 
задовољени. Само, треба неко да ми намонтира ово чудо. Помажу ми добре сестре 

Краљевчанке, сви 
крећу, док се 
препакујем кренућу и 
сам, видео сам на 
коју страну одоше, а 
снег ће ми сачувати 
трагове. 
        Убрзо их стижем  
на путу за Терзијин 
богаз, ветар на мо- 
менте дува толико да 
онемогућује кретање, 
а у другим момен- 
тима ни дашка. 
Идемо директно ка 
Превији, прилично 
споро, дерезе су 
права ствар и већ ми 
се јавила жеља да 
набавим   себи  једне 

                               Терзијин богаз – фото: Б. Котлајић                              под хитно. 
 

 Од Превије ка Терзијином богазу, као и Међеду, гребеном нема снега па следи "презување". 
Поново нас ветар љуља, неки већ овде одустају. До Терзијиног богаза стаза није нарочито 
тешка, сем једног детаља који нас остави без још пар другара. На време се договарамо да 
попнемо Међед па докле стигнемо, ко не може крете полако ка Локвицама, а ми преко Превије 
на грбину Међеду. 

Изгледа да смо победили и највећег непријатеља, или он више воли да дува другом 
страном планине, у сваком случају много је пријатније на сунцу без ветра. Врхови су се низали 
један за другим, а језеро се све више октривало. Са Малог Међеда је поглед на црно језеро 
величанствен; мањи део је потпуно прекривен леденом плочом, а у већем се огледало сунце 
при заласку и помагало таласима да се беласају. Док смо се ми дивили природним лепотама 
Раде нађе стазу којом ћемо сићи мало иза Локвица, како се не би враћали исти путем. Читава 
та страна је прекривена снегом, поново намонтирах дерезе (овог пута сам), беше прилично 
стрмо.  

Кренули смо полако, остао сам на зачељу, након петнаестак метара откачи ми се једна 
дереза и пошто није било шансе да је наместим одлучих да их скинем. Сад ми остаде само 
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верни штап да се за њега придржавам. Што смо се више спуштали било је све стрмије и ходало 
се све спорије. Мима и Драган стадоше са стране да колона одмакне. Прођох испред њих и 
стигох Зокија на зачељу, неприметно смо скренули у лево, на још стрмији део и људи са чела 
колоне су већ отпењавали уназад. Чекали смо на ред кад крену да нас засипа снег који су 
Драган и Мима обарали клизајући се. Он се на скретању заустави и искорачи ка нама, а она 
приличном брзином настави право, заротира се и без кочења пролете кроз кривуље.  

Пиштао сам да дам Радету знак да се нешто десило, Драган је потрчао ка борићима и 
дозивао је, враћао се само ехо. Гране су се кратко њихале па и оне стадоше. Црне слутње 
испунише ваздух, све је стало, из тишине се чуло само Драганово: "Мима! Мима!" Крâј 
провалије у коју је одлетела није се дао наслутити из наше перспективе. Веровао сам да је све 
у реду, али погледи око мене су говорили другачије. Не знам колико је времена прошло док се 
није зачуо Радетов глас и њено јечање, али смо сви прилично остарили у том периоду. Није ме 
скоро испунила радост због нечијег плача и кукњаве као у тим тренуцима. Остало је још да се 
сви некако спустимо до ње.  

Великом муком прођох кроз кривуље газећи са гране на грану, ноге су ми скроз мокре, а 
призор Миме у дну јаме ме је плашио. Некако се искобељах и докопах снега, који је био 
прилично расквашен. Морало се поново уназад. Забадам штап, други, трећи корак, степеници 
попуштају, висим на штапу. Набијам шпицеве у снег, правим нове ногоступе, крећем даље и 
поново се нађох у ваздуху само о штапу. Све понављам и до равног дела не користимо њихове, 
већ све време правим нове ногоступе. Прилазим Мими, лежи утиснута у снег као у цртаном 
филму. Прекривена је гомилом ствари. Све што ми не треба бацам преко ње. Усне су јој тамно 
љубичасте, сва је изгребана по лицу, боје је прилично недефинисане, по глави ми се мота једна 
слика из детињства, не, одбијам да поверујем у такав крајњи исход... 

Морам да наставим ка Локвицама, већ се тресем од хладноће или страха, свеједно. Два 
и по сата како лежи 
у снегу и ко зна 
колико ће још. 
Спасиоци су кре-
нули са Жабљака, 
из Локвица, молим 
Бога да све прође у 
најбољем реду. Не-
коме од оних који 
остају поред ње 
остављам рукавице 
и крећем доле. 
Убрзо срећемо прву 
спасилачку екипу, а 
и Локвице су сад 
већ близу. 

Пао је мрак, 
стигао сам до Ане и 
потврдио јој да је 
Мима пала и како 
изгледа да ништа 
није озбиљно, ни 
сам не знајући шта 
да мислим.  

Боботов кук – фото: Б. Котлајић 
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Уз шпорет, вино и ракију чекали смо нове вести са Жабљака и  повра-так спасилачке еки-
пе. Атмосфера је била крајње напета, већина људи је била за паковање и пов-ратак у Београд. 
У отапању снега, кува- њу супа и чајева за спасиоце дочекасмо Васкрс, а пар сати затим 
стигоше и они. Мима је већ била на путу ка престоници.  

Освануо је диван, сунчан дан. Први без ветра. Као да су горски богови, задовољни 
јучерашњом жртвом, одлучили да нам подаре лепо време и тако купе наш останак. Уз фарбана 
јаја и печење договор с планином је брзо склопљен. Васкрс је, дан радости и уживања, од свих 
успона нас одговори јучерашњи случај о коме се и данас прича са приличном неверицом. 
Представа коју нам приредише Раде, Милица и пијани Босанац разгалише наша срца и оживе 
читав камп. Договор за сутра: у 4.00 крећемо на Боботов кук.  

Буђење рано, нервоза, свађа око стазе и коначно креће свако за себе, али иза ћошка су 
већ сви у колони. Смрзнути снег, месечина, прохладно јутро без ветра, негде у даљини се 
назирало плаветнило дана, све је идеално за пешачење, а мени још увек мука од јучерашњг 
празничног преждеравања. Једва се крећем на зачељу колоне.  Тетурам као било који пијанац у 
ово доба дана при повратку кући.  

Месец се полако повлачио и своје место уступи сунцу. Од ове благодети не извукосмо 
много користи јер смо се кретали удолином оивиченом врховима и смрзавали се, наслућујући 
топао дан. Мамурни Босанац и ја убедљиво заостајасмо, тако да сам од паузе видео само 
устајање и полазак групе даље. Прилично исцрпљен пристигох групу на последњој паузи пре 
врха. Седох на још увек тврд снег, а добре сестре Краљевчанке ме послужише сувим грожђем 
које ми се из дрхтаве руке расу по снегу. Ипак је овако лакше; зобао сам зрно по зрно, а успут 
се за њих хватао и по неки кристалчић леда што је још више помогло мом враћању у живот. 

Сунце нас је сад већ лепо грејало, ветар је дувао са превоја између Лучиног врха и 
Боботовог кука, а ми му уз велику стрмину кренусмо у сусрет. Уз помоћ дереза сам лако 
напредовао ка превоју упркос ветру. Као награду добисмо купање у сунчевим зрацима дуж 
читавог превоја.  

Шкрчки оглед је изгледао тако "предивно" да одлучих да ту останем и дивим се све док 
остали не изађу на сам врх и врате се. Иако су ме убеђивали да је у навези и са дерезама и 
цепином прилично безбедно прећи залеђену косину која води у стене ка врху (или директно 
неких километар ниже у Шкрчко језеро), одлучих да уживам у погледу на све то. Рекоше ми да 
се успон у зимским условима до овде признаје као летњи скроз до врха, што ме учврсти у 
претходном уверењу. Дерезе смо Маја (једна од сестара) и ја дали храбријима (или шта већ) и 
остадосмо на ручку овде (друштво нам је правио и један кер). 

Сви су се вратили читави (физички), те одмах кренусмо на Лучин врх. Лако смо попели 
врх, а још лакше се спустисмо све до Локвица. 

Паковање ствари, повратак на Жабљак и повратак су били неизбежни, а таман сам се 
привикао на овај сурови амбијент. За нама остадоше пусте Локвице. Притиснут са два ранца 
једва се докопах шуме, сви су прилично одмакли, у шуми је сумрак, стазу само наслућујем али 
радим баш добро. Онда ме ноге некако чудновато претекоше, а задњица се нађе на снегу. 
Ранац се зарио много дубље него ја па се једва некако искобељах из ове ситуације. 

Код потока сам сустигао другаре који су баш завршавали са испијањем пива са неким 
Црногорцима који се ту затекоше. Асфалт је већ близу, а шофер нас пријатно изненадио 
дотеравши аутобус докле се могло. Вечера поред друма па на Жабљак на пиво, а беше и један 
сладолед... 

 
 
 
17.08.2005.                                    Дарко Вељковић - Поп 
  Паланка        
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IN  MEMORIAM  
 

Бранко  Котлајић, 1924 – 2005 
 
 
 
 
 
  
 

Драги наш Бранко, 
Као што Ти мене знаш од рођења, тако ја 
планину познајем прво по Теби.  
Као и ја сам, многи планинари Радничког су прве 
кораке у планини направили баш поред Тебе.  
Ти си био тај ко нам је везао први прусик и 
монтирао прве дерезе.  
С тобом смо први пут заноћили у врећи на 
ливади, покривени само планином и звездама.  
Проклетије смо и ми и сви српски планинари 
упознали пре свега захваљујући Теби и твом 
самопрегорном раду горе, у Грбаји. 
Дом "Радничког" у Грбаји је у највећој мери, 
твоје дело. 
Први планинарски водич по Проклетијама, 
писао си годинама са нашим другаром, Шекијем, 
и то је ваш заједнички тестамент. 
Давно смо од Тебе научили да су пријатељства кована у планини и на 
ужету, вечна.  
Зато се не опраштамо с тобом. 
Иако је ово успон на који идеш сам, а причао си нам да је планина за 
дружење, не за самотњаке, то је твој првенствени успон у незаборав.  
Док смо ми овде, с Тобом, једна група Твојих и наших другара је баш у овом 
часу на Северном врху, на Проклетијама, тамо где си волео да идеш и 
биваш. Тамо те помињу и чекају, јер, ти остајеш у нашим срцима и на 
Проклетијама. 
Хвала Ти, Бранко, за оно чему си нас научио, и лака ти Твоја српска земља 
за коју се никада ниси штедео. 
 
Воле те твоји планинари "Радничког" 
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Из Бранкових  писама  пријатељу :  

 
Грбаја, 9/7-1964 

 
Вечерње руменило је својим пурпуром обасјало стрме кречњачке врхове и расуте хрпе 

високих цируса. У долини је сумрак. Мир је; само се из даљине чује горштачка песма са 
отегнутим рефреном. Доле крај тек распламтеле ватре виде се четири силуете и допиру једва 
чујни звуци усне хармонике. Још једно вече у планини стиже пријатно као неиспричана прича. 
Долази са свим својим раскошем и доноси заслужен мир и одмор. Небројено много ситних и 
трептивих звезда јавиће се у све тамнијој ноћи и повести у најскривеније кутке дечачких снова и 
нејлепших бајки. 
 

*** 
 
Пођимо негде... Предлажем стазу поред бистре планинске речице.  
Идимо тим уским путем. Жуборави говор речице поптуно ће нас заокупљати. Те воде час 

су мирне, зеленкасте и кристално бистре, већ корак даље шумно клизе преко углачаног 
кречњака и делују нестварно беличасто. Речице ће ипак бити све мање и ређе... 

Ходамо даље по маломе путу окружени зеленим брдима. Тамо још даље, још више су 
високи камени врхови. Са нескривеном гордошћу ћу Ти говорити о њима. 

Погледај их. Увек сам их се плашио и увек изнова ишао на њих. Причали су да сам 
смео... Говорили су да овај крај познајем боље од мештана... 

Данас ми се понекад чини да сам са пар другова био усамљени алпинистички 
романтичар. Један од оних који су крили уже на дно ранца и трудили се да им гвожђе не звецка. 
Било је мало нас који смо налазили задовољство у истраживању у дивљини, непознатим 
странама. И док су остали тапкали за недостижним Словенцима и бучно причали о својим 
таборима и течајевима у Вратима и Мартуљку, ми смо ишли, истраживали и нехотице писали 
историју српског алпинизма. 

      *** 
Сутра када пођемо ка врховима причаћу Ти о сваком камену, полици и жљебу које смо 

гледали данима и тражили пут преко њих. 
      *** 
Данас док још сунце злати долину пођимо ка оним снажним шумовима који допиру из 

камене пречаге обрасле младом шумом. Пођимо да видимо дивне запенушане каскаде чији 
звуци изгледају као најдивнија музика. Колико каскада, колико падова воде, колико скокова 
преко огромног камења и пробијања кроз беле углачане сутјеске. Сваки тај детаљ има свој шум, 
своју боју који се сваким кораком приближавања или удаљавања мењају. Далеки звукови 
постепено постају све јачи а они блиски полако слабе и нестају. И нехотице својим ходом, 
стварамо дивну симфонију пуну разноликих тонова и неслућених звукова, јер својим пролазом, 
док посматрамо узбуркану и неукроћену воду и њене сребрне слапове, мењамо октаве, снагу и 
брзину музике. 

То чаробно дивљање воде има финале у једном уском водопаду који се у сребрном 
слапу руши у дубоки зелени вир чије тамне боје нијансира својом белином и обиљем капљица 
засипа бујно растиње и маховину по стенама око себе. 

 
      *** 
У сумрак када светлост месеца почне да силази низ стене ка долини ваља се вратити у 

дом и изаћи на мали балкон. Месечина се већ просула по долини и по њој лебди танак слој 
измаглице. Високо испод месеца стравично стоје контуре камених врхова.  
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 85 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
СПОРТСКОГ ДРУШТВА "РАДНИЧКИ" – Београд 

 
 
Осамдесет пет година за обичног човека је дуг живот. Може да буде леп, миран, па чак и 

досадан. Кажем – може, тамо негде, далеко, у некој, за нас, земљи чуда. Овде, на овим 
просторима, то је немогуће ни замислити, а камоли одживети. Хиљаде људи, хиљаде судбина, 
надања, и огромна количина љубави, и код нас помало заборављена особина посвећености и 
лојалности, уложено је, уграђено је у темеље онога што сви ми видимо као Раднички. Зато ми 
постојимо, опстајемо на разним ветровима. Имена више нису ни важна, много их је да би их 
помињали, са великим ризиком да се о некога не огрешимо. Жртвовања многих наших људи су 
различито манифестована, али су сва имала нешто заједничко: била су највећа! 

Ово је прилика да свима одамо признање и изразимо захвалност за идеју, за покрет, за 
љубав, и највише, за наду, за све ово од чега је саздан Раднички. 

Наше друштво није институционална, државна творевина. Како живимо у таквом времену да 
се у свему, па и у историјским променама, све догађа јако брзо и јако много, просто је 
невероватно колики је дуг и богат период од 85 година за нама. Колико турбуленција, колико 
различитих судбина, колико различитих веровања, понекад и сасвим супротних и до краја 
живота непомирљивих, је нашло своје окриље у овом нашем храму коме је име Раднички.  

Овај спортски колектив су створили људи који су имали веру (са великим В) у боље, у 
доброту, у посвећеност. Веру у љубав, некад рогобатно исказану, али чврсту и неокаљану. И 
тако генерацијама пре нас, и оставили су нам огромну одговорност да то очувамо, али не као 
сећање, него да се боримо за све племенито и добро, што је постало идеја и покрет. Раднички 
више није само име – Раднички је синоним за храброст и усправан став.  
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Ми који смо сада овде, као и многи пре нас, не желимо да мењамо свет, да рушећи нешто, 
неког, тражимо своју корист. Хоћемо да заједно са другима и поред њих корачамо свој ход, да 
чистимо прво своје двориште и праг, и боримо се за оне ситнице које чине живот. Желимо да, 
као много пута до сада, кад поклекнемо, да се и усправимо и да кренемо даље, а да притом не 
угрозимо никог. Ту смо и да помогнемо свима, у оквиру својих моћи, као што су многи нама 
помагали и помажу. Јер, код нас се каже: "Не помаже онај који има пара, него онај ко има срце." 

Свима одајем признање и захвалност и не желим да поименце ређам. Не из страха да неког 
не заборавим, него зато што из личног и нашег искуства знам да је испуњеност и унутрашње 
задовољство код помагања некоме у неком племенитом циљу, непроцењиво и немерљиво. 
Наш језик није довољно богат, бар да ја знам, да то благотворно изрази и валоризује. Неко то 
одозго гледа и мери и добро се, кад-тад, добрим врати. Можда не одмах и на истом месту, али 
неком и некад сигурно. Оно што вам говорим, то је у нама и чини се да се стотине различитих 
карактера, схватања и образовања, обједињују око једног концепта, једне идеје. 

Временом смо научили да никада не треба чекати да неко други решава твоје проблеме. 
Поред егзистенције и такмичења, сада нам је превасходни задатак формирање и изградња овог 
нашег малог, али прелепог Спортског центра на Црвеном крсту, и завршетак хале у ул. Станка 
Враза. Неко ће рећи да то иде споро, јер хала у Станка Враза стоји нетакнута већ 15 година. 
Све је то тачно, али, из велике потребе да будемо поштени према људима који су овде били у 
ранијем периоду, треба нагласити да је ипак почето, делом већ и изграђено. Први корак, обично 
најтежи, је учињен. И како је на почетку најдужег марша потребно направити први корак, 
одговорност је сада на нама.  

Црвени крст је, после дужег времена, заживео – дише пуним плућима. Деца се, као у нека 
стара времена, враћају, притискају и просто нас гурају да радимо даље и да овде направимо 
још спортских садржаја – пре свега "Центар борилачких вештина, центар спортова по којима је 
Раднички са Црвеног крста остао упамћен. Поред наше жеље да помогнемо неким спортовима 
који су у тренутној кризи, ту је и наша велика обавеза да одамо признање Рвачком и 
Боксерском клубу, који су уз Фудбалски клуб "Раднички" наши најстарији клубови из раних 
двадесетих година прошлог века. Завидна историја и традиција.  

Све старе слике из тог периода, мермерне плоче које су на старој згради, и можда још неке 
плоче које нису постављене, а требало би, чине део наше историје, обогаћују нас и мало нас 
издвајају од других. Желимо да сачувамо и ценимо то што је наше. Србија и Београд се воле на 
разне начине, а ми их волимо као РАДНИЧКИ, и свим нашим људима желим да у срцу и 
мислима нађу место за неки свој мали Раднички.  

И, ако смем да будем мало личан, имам две жеље: једну, велику – да 90-ту годишњицу 
обележимо у завршеним објектима, и овде и у Станка Враза, и једну малу, јако малу – да ми 
који смо сада овде, будемо и тада, на неки начин, присутни.  

Свима срећан јубилеј. Захваљујем свима који су нас почаствовали својим присуством и 
свима, баш свима, желим добро здравље и још пуно оваквих задовољстава и обавеза.  

 
 
Београд, 26. децембра 2005.      Генерални секретар 
          Спортског друштва "Раднички" 
                 Мирољуб Дамњановић 
 
 
 

БИЛТЕН "ПД РАДНИЧКИ" излази захваљујући вашим прилозима, сугестијама, текстовима и 
фотографијама. Достављајте нам све што може допринети развоју и афирмацији планинарства.  

Уредништво се унапред захваљује на сарaдњи. 

 


