
 

 

 

 

ДАН 14. (14. август 2021. године) 

БЕОГРАД – ЛЕШТАНЕ – АВАЛА 
 

После две недеље поново смо у Београду и настављамо упознавање града и околине. 

Доручак је организован у већ познатом амбијенту „Конобе Акустик“, а затим се упућујемо 

према Земуну. Прва станица је кула Гардош са које се пружа предиван поглед на земунски 

Доњи град, Дунав али и цео Београд. Миленијумска или кула Сибињанин Јанка, 

доминантна грађевина Земуна на истакнутом узвишењу лесног платоа, подигнута је у част 

хиљадугодишњег присуства Мађара у Европи. Она пружа одличне услове да се прикаже 

историја овог града, а својим положајем омогућава да се уоче сви важнији објекти у 

Земуну. Улогу локалног водича преузео је професор Новковић, рођени Земунац, тако да 

су учесници могли да чују све важније информације о прошлости и развоју Земуна, од 

келтског оснивања, античке и средњовековне епохе, до периода аустријске управе и 

савременог доба. Након обиласка куле спустили смо се до, по некима, најлепшег дела 

Земуна – кеја на Дунаву. Шетња уз реку изузетно је пријала јер је темепература ваздуха 

била већ веома висока. Лабудови на Дунаву, бројни ресторани и кафићи, музика уличних 

свирача и мноштво људи који су шетали употпунили су прави доживљај Земуна и његових 

житеља. Након Земуна упутили смо се према Дедињу, на стадион „Рајко Митић“, дом 

фудбалера Црвене звезде. Највећи стадион у Србији пружио је прилику истинским 

заљубљеницима у спорт да открију богату историју најтрофејнијег спортског друштва у 

Србији. Обилазак „Маракане“ обухватио је посету музеја и излазак на једну ложу 

стадиона са које се пружа одличан поглед на трибине, нарочито северну која је одмах 

привукла пажњу посетилаца. Водич је издвојио све важније моменте из историје ФК као 

и главне успехе, најважније утакмице и највеће играче. Учесници кампа могли су да 

погледају најзначајније трофеје које је освојио ФК Црвена звезда, али су они наравно 

највеће интересовање исказали за највредније – трофеј победника Купа европских 

шампиона и Интерконтиненталног купа, који од 1991. године красе витрине музеја. После 

фотографисања са репликом трофеја и куповине у Ред стар шопу наставили смо према 

Лештанима. Тамо обилазимо споменик борцима Југословенске и Црвене армије, палим у 

борбама за ослобођење Београда у II светском рату. Пре годину дана споменик је 

обновљен на иницијативу Центра РГД у Србији. Ручак је био организован у ресторану 

„Мировица“ у Лештанима. Предивна башта ресторана са језерцима, мостићем, 

животињама, декорацијом додатно нам је подигла расположење, а обилни специјалитети 

домаће кухиње отворили апетит, те се мора признати да је један од најбољих обедовања 

за све ове дане био управо у Лештанима. Након ручка прво смо обишли Споменик 

совјетским ратним ветеранима. Трагична судбина заповедника Београдске операције није 

их задесила у самим борбама за ослобођење престонице, већ 20 година касније када су 

доживели авионску несрећу на планини Авали, у намери да дођу на велику јубиларну 

прославу ослобођења града. Главни обилазак организован је на симболу ове планине, 

Авалском торњу, па смо са 122. метра торња могли да посматрамо Београд, који се пружао 

као на длану, али и добар део Шумадије, Срема и Баната. Учесници кампа упознали су се 

са главним природним и културно-историјским карактеристикама Авале, а после 



куповине сувенира наш програм привели смо крају. Вече је било резервисано за слободне 

активности па је време углавном искоришћено за куповину у шопинг центрима, 

књижарама и сувенирницама. После вечере један део учесника одлучио је да осети чувени 

београдски ноћни живот на реци и ужива у атмосфери престоничких сплавова, а други да 

просто шета улицама ноћног Београда. 
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