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ИЗВЕШТАЈ ПСС ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. ГОДИНУ 
 
 Задња година XX века је за нама. Не поновила се. Пуно, пуно рада труда, 
ентузијазма је уграђено у 2000. годину. Нажалост и за најосновније ствари 
морали смо много времена уложити да би биле одрађене, урађене или обезбеђене. 
Ипак и поред свих тешкоћа на које смо наилизили, на све мање разумевања како 
међу спонзорима, донаторима тако и међу планинарима (за добровољни рад) 
успели смо да рад Савеза задржимо на нивоу из предходних година, а можда, 
сигурно и да га унапредимо, обогатимо. 
 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСТВО 
 
 Календар акција које је Савез реализовао: 
- Обележавање 100 год. од рођења Јосифа Паквора - 35 учесника 
- 5. Сусрет планинара Војводине у част Дана жена на Змејевцу - 584 учес. 
- Обележавање 20. год. од смрти Новице Ћирића и Јосипа Ертла -  73 учес. 
- 23. Планинарски маратон на Фрушкој гори - 6529 учесника 
- 1. Сусрет планинара на Обедској бари - 87 учесника 
- 17.Изложба планинарске фотографије и дијапозитива у Б. Тополи 
- 8. Сусрет планинара на Царској бари - 111 учесника 
- 3. - Ноћни успон на Кров Војводине - 200 учесника 
- Арарат 2000 - 4 учесника 
- 7. Слет планинара Војводине - 175 учесника 
- 15. Успон на Гудурички врх - 150 учесника 
- 26. Палићки Сусрети - 217 учесника 
- Отварање Занатлијског планинарског пута по Фрушкој гори - 60 учесника 
- 20. Ноћни марш - 102 учесник 
- Обележавање 18 годишњице пешачења у природи - 101 учесник 
- Обележавање 70 год. од смрти Душана Спирте - 29 учесника 
 
 Пошто се навршило 70 година од како је 1930. започето у Фрушкој гори 
маркирање стаза разним бојама и 60 година како је први пут маркиран Вршачки 
брег обновљене су маркације на стазама : Раковац - Салаксија - Змајевац (жута), 
Черевић - Осовље (црна); Мала Тестера - Црвени чот (жута). 
 Из плана ПССВ за 2000. годину нису реализоване: 

- 2. Доситејевим стазама /ПСД “Др Лазар Марковић“, Ириг/ -  нисмо добили 
никакав извештај од организатора 
- Поход у Бугарско горје - није било доста заинтересованих 
- Успон на Пелистер  /ЖПСД “Др Радивој Симоновић“, Сомбор/ - нисмо добили 
никакав извештај од организатора 
 

План акција за 2001. годину: 
- 2 викенд фебруара - Излет посвећен 10-то годишњици од смрти Федора 
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Киселичког /ПСД “Железничар”, Нови Сад 
- 2 викенд марта - 6. Сусрет планинара у част Дана жена на Змајевцу /ПСД 
“Змајевац”, Врдник/ 
- 2 викенд априла - Сусрет планинара на Делиблатском песку  
/ПСД “Железничар”, Панчево/ 
- 3 викенд априла - Обилазак западног дела Фрушкогорске трансверзале /ПСД 
“Нафташ“, Нови Сад/ 
- 2 викенд маја - 24. Планинарски маратон на Фрушкој гори 
- 4 викенд маја - 2. Сусрет планинара на Обедској бари  
/ПСД “Борковац”,Рума 
-  2 викенд јуна - 8 Слет планинара Војводине и 9 Сусрет планинара на Царској 
бари /ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин 
- јуни - 18 Изложба планинарске фотографије и дијапозитива у Б. Тополи /ЖПСД 
“Бачка”, Б. Топола 
- 3 викенд јула - 4 Ноћни успон на “Кров Војводине”   
/ПСД “Железничар”, Вршац/ 
- 4 викенд августа - 3 Дунавске чаролије /ПСД “Железничар”, Инђија/ 
- 2 викенд септембра - Обилазак источног дела Фрушкогорске трансверзале /ПСД 
“Нафташ“, Нови Сад/ 
- 4 викенд септембра - 16 Успон на Гудурички врх  
/ПСД “Вршачка кула”, Вршац/ 
- 1 викенд октобра - 2 Доситејевим стазама /ПСД “Лазар Марковић”, Ириг/ 
- 2 викенд октобра - 27 Палићки сусрети /ПСД “Зорка”, Суботица/ 
- 1 викенд новембра - 21 Ноћни марш /ПСД “Поштар”, Нови Сад/ 
- 2 викенд новембра - Обележавање 19 годишњице пешачења у природи /ПСД 
“Железничар”, Нови Сад/ 
- 2 викенд децембра - Излет посвећен 30-то годишњици од смрти Пере Деђанског 
/ПСД “Поштар”, Нови Сад 
 

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ И ЕКСПЕДИЦИЈЕ 
 

 Током зимске пењачке сезоне од 28.11.1999. до 30.4.2000. године 
комисија за алпинизам и експедиције се бавила сложеним организационим 
проблемима алпинизма у Војводини. Током бројних контаката и консултација и 
на састанку 26.2.2000. договорени су ставови по питању вођења пењачке 
документације, јединственог пењачког картона и организације три алпинистичке 
секције у Војводини: у Новом Саду, Суботици и Вршцу. Ови послови су углавном 
реализовани. Успостављена је сарадња са пењачким клубом “Адреналин“ из 
Новог Сада и “Паук“ из Суботице и подстицан је развој алпинизма у Зрењанину, 
Сомбору и другим срединама. Током ове године су прегледана и процењена 
алпинистичка вежбалишта на Фрушкој гори и Вршачким планинама, 
констатовано је (још једном) да су  недовољна и назадовољавајуће уређена где 
највише недостају и где за то има могућности. Највећи успех на овом пољу је 
показао пењачки клуб “Адреналин“ који је привремену “стену“ представио 
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грађанству на Новосадском сајму у октобру месецу. У Суботици се отпочело са 
изградњом трајног вежбалишта у затвореној сали те се очекује да ће у 2001. 
години суботички алпинисти добити вежбалиште. Током зимске пењачке сезоне 
није реализован планом предвиђен зимски алпинистички течај на Дурмитору. 
Иако је 12 планинара и алпиниста из Војводине било спремно да крену на течај, 
акцију је отказала КА ПС Црне горе. која је требала да води течај. Током зимске 
сезоне алпинисти из Новог Сада и Суботице су се пењали на Столу крај Бора 
(децембар 1999.), Сувој планини (јануар 2000.) и на вежбалиштима. У летњој 
пењачкој сезони су остварени бољи резултати иако предвиђени план није 
реализован до краја. Због малог броја заинтересованих отказано је предвиђено 
путовање у Бугарску. Наши пењачи су у организацији АС Нови Сад и Суботица у 
више наврата одлазили на Стол крај Бора (јун, јул, август), Овчарско-кабларску 
клисуру (мај, јун, новембар) и Орјен (јули) где су пењали добро познате смери до 
оцене смери пет. На Орјену су рађене и практичне вежбе из спелеологије. На 
вежбалиштима на Вршачким планинама и Фрушкој гори су активне све секције и 
клубови, а најактивнији су били чланови пењачког клуба “Адреналин“ из Новог 
Сада. 
 Чланови КА Лазар Попара (Нови Сад) и Исо Планић (Суботица) са 
Кривошија Феликсом (Суботица) и Сабо Тенки Карољем (Сента) су учествовали 
у августу 2000. у међународној експедицији на Арарат (5134 м) у Турској и 
освојили врх. 
 Планинарима заинтересованим за алпинизам предложено је да похађају 
летњи алпинистички течај којег је од 1. до 5.11.2000. организовао АОБ али је 
због кратког рока за пријаву (касне најаве) на њему учествовао један планинар из 
Зрењанина. 
 У 2000. години двојица војвођана Драган Јаћимовић (Панчево) и Горан 
Ферлан (Рума) су учествовала у међународној комерцијалној експедицији на 
Монт Еверест и том приликом 26.5.2000. године Драган Јаћимовић се као први из 
садашње Југославије попео на Еверест, док је Горану веома мало недостајало био 
је на 8650 м. 

 
КОМИСИЈА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 
 Комисија за оријентацију ПССВ је током 2000. године спровела 
предвиђени програм обуке из топографије и оријентационог трчања, 
планинарима, члановима извиђачке организације, бициклистичком клубу 
Фанатик, студентима географије при истраживачком центру др Јован Букуров и 
студентима треће године Факултета за физичку културу у Новом Саду. И поред 
значајне и обимне активности, није у потпуности спроведена едукација 
(инструктори, учитељи, тренери) у планинарским друштвима у Војводини, нити 
је био довољан број заинтересованих да би се иста спровела на једном месту 
(Поповица, Главица). 
 Ради практичне обуке је издата и нова спортска топографска карта 
Главица у размери 1:10 000/5м, која је обухватила терен око планинарског дома 
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Занатлија, од куће АД Хлеб на северу, Црног чота на југу, шумарске куће, хангара 
и стајалишта аутобуса на путу Нови Сад - Венац на западу. Разноврсност рељефа 
овога дела Фрушке горе, пружа бројне могућности како у обуци почетника тако и 
врхунских спортиста у оријентационом трчању. 
 Завршен је и теренски рад на карти Новога Сада - Штранд, која обухвата 
терен од факултета, преко ђачког игралишта до купалишта Штранд и лиманског 
парка. 
 У периоду од фебруара до априла месеца спровођена је континуирана 
обука напредних оријентираца на теренима Фрушке горе три пута недељно. 
 Од оријентационих такмичења у сарадњи са матичним клубовима 
одржан је 16. априла Стражиловски куп и 2. новембра, промотивна трка Новог 
Сада 2000. Такмичење за Стражиловски куп се уједно бодовало за пролећно 
првенство оријентираца Војводине и по категоријама је  спроведено сходно 
расположивом кадру у нашој покрајини. Промотивна трка Нови Сад 2000. је била 
организована у склопу доласка 60 оријентираца из пет европских земаља и Новог 
Зеланда у Југославију под вођством светског промотера оријентиринга П.О. 
Бенгстона. Сем страних такмичара окупило се и 40 оријентираца из наше земље, 
који су врло успешно парирали страним такмичарима. У оквиру посете је 
организован обилазак Петроварадинске тврђаве и пријем у градској кући у Новом 
Саду. 
 И ове године, војвођански оријентирци су чинили окосницу 
југословенске репрезентације у оријентацији, која је наступила на Европском 
првенству у Украјини и Балканијади у Бугарској. То су код јуниора Шарић Петар 
(Стражилово) и Насе Соња (Нови Сад) а код сениора Дућак Игор, Бауер Драгиша, 
Радојчић Душко, Матуски Влада и Шкорић Зоран и код сениорки Живковић 
Драгана, сви из АОК Нови Сад. 
 У југословенској лиги оријентације, горе наведени такмичари се налазе 
међу три водећа а најуспешнији клуб, поново је био Нови Сад. Колико је 
супериорност наших оријентираца на југословенском такмичарској сцени 
илуструје да је на нашем најстаријем ноћном оријентационом такмичењу 
одржаном на Авали, поводом Дана ослобођења Београда, прво место освојила 
екипа планинара челезничара (Нови Сад), а друго и треће оријентирци АОК Нови 
Сад. 
 

План рада за 2001. годину: 
 Комисија за оријентацију ПССВ тежиће у 2001. години да реализује 
програм едукације што већег броја инструктора оријентације, који ће чинити 
основу развоја оријентационог спорта при планинарским друштвима. У том 
смислу су и предвиђени следећи течајеви: 
- јануар - Курс из основне топографије- Планинарски дом на Стражилову; 
- Фебруар - Основе спортске оријентације (први део) - Планинарски дом 
Железничар на Поповици; 
- Март - Основне спортске оријентације (други део) - Планинарски дом Занатлија 
под Главицом; 
- Јули - Летња школа спортске оријентације (први део) - Тестера 
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- Август - Летња школа спортске оријентације (други део) - Врдник 
 Оријентациона такмичења за наслов најбољих оријентираца у мушкој и 
женској категорији (пионира, кадета, јуниора, сениора и ветерана) Војводине 
спровешће се кроз лига систем од три такмичења: 
- Април - Пролећни куп Војводине- Рохаљ базе. Организатор ОК “Нештин” 
- Јули - Летњи куп Војводине- Летенка. Организатор ОК “Нештин” 
- Октобар. Јесењи куп Војводине- Главица. Организатор ОАК “Нови Сад” 
 Учешће на међународним оријентационим такмичењима: 
- 14-16.4. - Пошташ куп (Мађарска) 
- 29.4. - 1.5. - Мечек куп (Мађарска) 
- Октобар - Куп Македоније. Прилеп (Македонија). 
 Издавање: Приручник из оријентације за почетнике и књига “Корак 
испред бусоле”. Припрема монографије о планинарско оријентационим 
такмичењима у Војводини од 1949. године до данас. 
 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН ПУТНИК 
 
 У 2000. години ПУТНИК је изашао на 140 страна у седам бројева. Имао 
је 36 сарадника и објављених 84 текстова. Сарадници су били: Аврамов Неда, 
Балинт Лајош, Банић Јелица, Банић Владимир, Бреберина Милан, Божидар 
Вељковић, Бугарски Беба, Вукајлов Ракела, Вељковић Боривоје, Гачуф Валтер, 
Грачанин Љубица, Дамјановић Нада, Дамјановић Александар, Ердељан Миливој, 
Илић Александар, Кривошија Феликс, Ковачевић Радивој, Кондић Владимир, 
Настасић Миливој, Ненин Ђорђе, Н.Љ, Планић Исо, Попара Лазар, Попов 
Љубомир, Попржен Јелена, Попржен Горан, ПСД Вршачка кула, Вршац, Рајков 
Катица, Савановић Душан, Станковић Борислав, Старчевић Душан, Стевановић 
Борислав, Томић Бранислава, Ћирић Драган, Хорват Роберт, Штефан Сања. 
 Посебно је похвално што су се планинарска друштва одлашавала у 
дневним новинама (Дневнику, Гласу, Вечерњим новостима, Политики, Темпу, 
Сомборским новинама, Зрењанинским новинама, Вршачким вестима) и на 
телевизији и радију и то са доста дугим трајањем. 
 

КОМИСИЈА ЗА ФРУШКОГОРСКУ ТРАНСВЕРЗАЛУ 
 
 Нажалост комисија  у 2000. години није оправдала своје постојање. 
Ништа од предвиђених послова на уређењу Фрушкогорске теансверзале није 
одрађено. У 2001. ПССВ ће посебно апеловати на рад ове комисије, јер је 
потребно обновити маркације на траси Фрушкогорске трансверзале, израдити 
печате са аутетичним ликом контролне тачке и издати водич по Фрушкогорској 
трансверзали и све то одрадити то обележавања 50-то годишњице Фрушкогорске 
трансверзале. 
  
 Фрушкогорску трансверзалу у 2000. години су обишли: 
2781 40 29.2.2000. Мирослав ПСД “Нафташ“, 
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Стојановић  Нови Сад 
2782 41 20.4.2000. Нада Дамјановић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2783 42 20.4.2000. Александар 

Дамјановић 
ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2784 45 3.5.2000. Милорад 

Обрадовић 
ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2785 46 19.5.2000. Тугомир Јеловац ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2786 47 3.8.2000. Цветин Ристановић ПСД “Поштар”, 

 Нови Сад 
2787 48 26.8.2000. Никола 

Радосављевић 
ПСД “Нафташ“, 

Нови Сад 
2788 49 26.8.2000. Мирослав 

Стојановић 
ПСД “Нафташ“, 

Нови Сад 
2789 51 21.9.2000. Илија Радић ПСД “Занатлија”, 

Нови Сад 
2790 52 15.10.2000. Роберт Хорват ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2791 53 28.11.2000 Олгица Маринчић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2792 54 12.12.2000 Александра 

Пивнички-Вујичић 
ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2793 55 12.12.2000 Стеван Мркушић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2794 56 12.12.2000 Марјан Цвејин ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2795 57 12.12.2000 Драгомир Попов ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2796 58 12.12.2000 Томо Бркић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2797 59 12.12.2000 Марта Јовановић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
3798 60 12.12.2000

12.12.2000 
Драгана Прошић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2799 61 12.12.2000 Горан Зубић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2800 62 12.12.2000 Угљеша Петковић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2801 63 12.12.2000 Ђорђе Микалачки ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
2802 64 12.12.2000 Владимир Вујачић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 
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2803 65 12.12.2000 Ђуро Млађен ПСД “Железничар”, 
Нови Сад 

2804 66 12.12.2000 Дмитар Млађен ПСД “Железничар”, 
Нови Сад 

2805 67 12.12.2000 Славуј Нинков ПСД “Железничар”, 
Нови Сад 

2806 68 12.12.2000 Далибор Добеш ПСД “Железничар”, 
Нови Сад 

2807 69 12.12.2000 Мирослав 
Стојановић 

ПСД “Нафташ“,  
Нови Сад 

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 Као и свих досадашњих година Савез није добио ни динара од буxетских 
пара, већ као и досада “у се и у своје кљусе”. Најважније је да смо годину завршили 
позитивно.  
 ПРИХОДИ   РАСХОДИ 
538,51 пренето из 1999.  39597,52 експедиција Анди 
37279,00 уплата Друштава  1798,20 издавање Путника 
40000,00 уплата за Анде  35750,00 уплата ПС Србије 
2180,00 преплата за Путник  463,72 СПП 
79997,51 УКУПНО  77609,44 УКУПНО 
 
Приходи 79997,51  
Расходи  77609,44 
Евидентно    2388,07 
 79997,51 79997,51 
 
 Можда је интересантнији овај други део извештаја који је реализован 
захваљујући спонзорима, донаторима или добровољном раду: 

8160,00 издавање Путника у 2000. год. 
6500,00 1300 коверата  
6500,00 1300 ПТТ маркица  
8000,00 за 2500 км пређених колима  

75000,00 израда плакета (са кутијом) ПССВ  
10000,00 израда сајта савеза 
15000,00 рад на рачунару 
30000,00 штампање књиге 

5000,00 припрема експедиције Анди 2001 
6000,00 израда спомен плоче за Павласов чот 
7000,00 камен, цемент, шљунак, превоз за Павласов чот 
6000,00 видео записи 

10000,00 идејна речења спомен обележја 
5000,00 копирање записника, позива, извештаја 

10000,00 израда карти специјалки 
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7000,00 израда диплома за такмичења 
7000,00 израда адекватних признања за такмичења 

222160,00 УКУПНО 
 Ово је само један ”груб” преглед шта је све урађено захваљујући људима 
на чије смо разумевање наишли. Сигурно смо још доста тога нисмо поменули, а 
међу њима су и сва друштва која су организовала акције из календара ПССВ која 
су у својим местима проналазили спонзоре и донаторе без којих се неби могао 
реализовато план активности. 
 

ОСТАЛЕ АКТИНОСТИ: 
 

Архивска 
грађа 

У 2000. посебан акценат је дат у прикупљању грађе Планинарског 
маратона на Фрушкој гори у циљу издавања књиге поводом 25-то 
годишњице маратона 

  
Рад 

канцеларије 
Комплетнан административни рад одвијао се у канцеларији савеза у 
Спортском савезу Војводине 

  
Израда Израђене су Плакете савеза (највеће признање ПССВ) 

  
Видео архива Ове године смо архиву обогатили само са једном видео-траком 

  
Видео 
фестивал 

Рад на припреми одржавању видео фестивала је у току, али због 
недостатка стручних људи остаје успорен 

  
Видео запис о  
Радивоју 

Симоновићу 

Једна варијанта видео записа о др Радивоју Симоновићу је урађена, 
али због незадовољавајућег квалитета аутора, ради се друга 
варијанта 

  
Павласов чот 26.11.2000. године откривено је Спомен обележје на Павласовом 

чоту 
  

Масна ћупа Спомен обележје озидано, остало још уређење околине  и 
постављање клупа од страна Националног парка Фрушка гора 

  
Музеј Нажалост у погледу отварања музеја Војвођанског планинарства 

ништа није урађено, јер према нашој замисли музеј би требало 
отворити у кући у Среској Каменици у којој је живео Радивој 
Симоновић, али нисмо успели да успешно реализујемо преговоре о 
добијању те зграде 

  
Војвођански 
пешачки пут 

Усвојен правилник. Израђено идејно решење дневника и 
значке/беxа трансверзале. Очекујемо да ћемо у току 2001. успешно 
оштампати и израдити потребан материјал и отворити трансверзалу 

  
Нај-активнији Пројекат је у фази усаглашавања правилника. Реално је очекивати 
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члан ПССВ увођење овог такмичења у 2002. години 
  

Сарадња Савез је сада већ по традицији одлично сарађивао са својим 
чланицама 

  
Домови Још увек на нивоу Државе није донесен никакав закон о 

планинарским објевтима, већ је остављено да се од случаја до 
случаја решавају проблеми. 

БРОЈ КУПЉЕНИХ МАРКИЦА ЗА 2000. годину ПО ДРУШТВИМА 
Р.Б Друштво Место Маркице 
01 ЖПСД “Бачка” Б. Топола 20 
02 ПСД “Змајевац” Врдник 116 
03 ПСД “Железничар” Вршац 150 
04 ПСД “Вршачка кула” Вршац 130 
05 ЖПСД “Зрењанин Зрењанин 110 
06 ПСК “Хајдук” Кула 30 
07 ПСД “Железничар” Нови Сад 450 
08 ПСД “Занатлија” Нови Сад 20 
09 ПСД “Југодент Нови Сад 20 
10 ПСД “Медицинар Нови Сад 20 
11 ПСД “Нафташ“ Нови Сад 265 
12 ПСД “Пензионер” Нови Сад 89 
13 ПСД “Поштар” Нови Сад 80 
14 ПСД “Агроном” Нови Сад  
15 ПСД “Орловац” Нови Сад  
16 ЖПСД “Јеленак” Панчево 20 
17 ПСД “Железничар” Панчево 20 
18 ПСД “Еверест” Панчево 34 
19 ПСК “Сириг” Сириг 40 
20 ЖПСД “Др Р.Симоновић” Сомбор 150 
21 ПСД “Стражилово” Ср.Карловци 20 
22 ЖПСД “Ђуро Салај” Суботица  
23 ПСД “Зорка” Суботица 263 
24 ПСД “Железничар” Шид 32 
25 ПСД “Борковац” Рума 50 
26 ПСД “Железничар” Инђија 42 
27 ПСД “Лаза Марковић” Ириг 50 
28 ПСД “Кестен” Лединци  
29 ПСД “Црвени чот” Петроварадин 30 
30. Др. “Љубитеља природе” Сента  

 УКУПНО 31.12.2000. 2251 
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“Излет на Рудник и Рајац” 

 
Цењени Господине Ердељан,  
 

Молимо Вас да у једном од 
наредних бројева Путника објавите 
следеће саопштење: 
 Извршни одбор ПД 
“Победа” је на седници од 
26.09.2000. разматрао текст “Излет 
на Рудник и Рајац” од Феликса 
Кривошије, објављен у Путнику 
бр.18 од јула 2000.године у коме се 
негативно пише о поступцима 
домара у нашем дому на Рајцу и 
управи Победе. После свестраног 
испитивања дошли смо до закључка 
да није било значајног сукоба између 
Ф.Кривошије и домара, вредног за 
објављивање у новинама. Цене 
пансиона у дому сматрамо 
примереним тренутним 
финансијским могућностима 
планинара, а уз то исхрана није 
обавезна, као ни ванпансионске 
услуге. О гостољубљивости 
домаћина и квалитету смештаја могу 
да потврде 477 планинара из многих 
планинарских друштава који су 
током 11 летњих смена ове године 
посетили Рајац и дом “Душан 
Јовановић - чика Душко”. 
 Напомињемо да нисмо 
добили бројеве Путника од 
јуна,августа и септембра одн. 
Октобра ове године па Вас молимо 
да нам их пошаљете, јер их читамо 
врло пажњиво и са задовољством.  
С поштовањем          

Председник ПД “ПОБЕДА”   
/Борис М.Мићић/ 

 
 

ПАВЛАСОВ ЧОТ 531 м 

ФРУШКА ГОРА 

 
 Др Игњат Павлас (1885-
1942), адвокат из Новог Сада био је 
оснивач, први председник и 
доживотно почасни председник 
првог планинарског друштва у 
Новом Саду и Војводини ПТД 
“Фрушка гора” основаног 1924. 
Организовао се подизање првих 
планинарских домова у Фрушкој 
гори (Змајевац 1926, Осовље 1927, 
Хотел на Иришком венцу 1934.) као 
и на планини Рудник код Горњег 
Милановца. Организовао је 
маркирање око 300 км планинарских 
стаза у Фрушкој гори. 
 Као дугогодишњи 
старешина сокола Бачке жупе 
организовао је подизање Соколског 
дома у Новом Саду (раније зграда 
Српског народног позоришта, данас 
Позоришта младих). 
 Један је од најзначајнијих 
личности у историји планинарства не 
само Војводине и Србије већ и 
Југославије, како садашње тако и 
некадашње. 
 Идеју о постављању Спомен  
обележја др Игњату Павласу на 
Фрушкој гори дао је др Милан 
Бреберина на годишњој скупштини 
Планинарско-смучарског савеза 
Војводине 1999. године. Избор је пао 
на до сада безимени врх висок 531 м, 
који се налази око 600 метара  
источно од највишег врха Фрушке 
горе Црвеног чота. 
 Пројект Спомен обележја је 
био Отто Јан, који се ангажовао до 
краја око реализације ове племените 
идеје. 
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 Реализацију ове замисли 
пратио је проблем непостојећих 
средстава, јер нити Планинарско-
смучарски савез Војводине, нити 
било које друштво са таквим 
средствима није располагало. Из тога 
разлога смо тражили спонзоре ради 
обезбеђивања потребног материјала, 
јер смо рачунали да ће саме радове 
извршити планинари. 
 Као главни спонзор 
појавила се Беочинска фабрика 
Цемента, која је обезбедила 
целокупан материјал (цемент, бетон, 
камен из мајдана), а сем тога смо 
добили и мајстора који ради са 
каменом. Као други спонзор нам је 
била Адвокатска Комора Војводине 
која је платила спомен плоче. На 
реализацији радова на терену (ископ 
темеља, рашчишћавање истога, 
маркирање прилазне стазе, пренос 
камена, као и помоћ око уградње 
истога) радили су искључиво  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
чланови ПСД “Железничар” у Новом 
Саду: (Александар Дамјановић 
/председник ПССВ/, Рот Денцика, 
Јан Отто, Халас Ђура и Суxум 
Бошко, као и др Милан Бреберина, 
као члан ПСД “Поштар”, Нови Сад. 
Из фабрике цемента у овим радовима 
је учествовао и Светозар Кокић, који 
је исто члан ПСД “Железничар”, Н. 
Сад, а који се такође много 
ангажовао око обезбеђивања 
материјала за спомен обележје. 
 Откривању (26. новембра 
2000. год) Спомен обележја 
присуствовало је преко стотину 
планинара из Новог Сада и шире 
околине, као и осталих гостију, уз 
присуство Беочинске и Новосадске 
телевизије, као и Академског хора 
“Споменак” из Новог Сада. 
 На крају захвалност свима 
онима који су на било који начин 
помогли да се ова племенита замисао 
оствари. Захваљујемо се и ГСП-Нови 
Сад за добијен превоз. 
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Јан Отто  
 

ОЛИМП 30.9 - 07.10 2000. 

 
 Ово је трећа међународна 
акција коју су планинари “Зорке” 
Суботица организовали у току ове 
године.  
 Судбина је тако хтела да се 
определимо за ову митску планину 
јер је небо над Југославијом било 
једнако тмурно као и политичко небо 
те су нам само богови “Олимпа” 
могли  указати на прави пут.  
 По доласку наше 
тридесетседмочлане експедиције у 
Грчку (“Олимпик бич”), небо се 
растужило над нашом судбином тако 
да је у наредних неколико дана 
готово свакодневно “сузе лило” и 
планинаре квасило на нашим 
походима. Иако су нам мисли биле 
везане за проблеме у домовини, 
смогли смо снаге и воље да 
остваримо зацртани план и програм.  
 По доласку у Солун обишли 
смо српско војничко гробље 
“Зејтилник” из И светског рата.  
 Наредних дана, због лошег 
времена било смо присиљени на 
одмор, али смо у оквиру тога обишли 
комплекс манастира “Метеори”, а у 
оквиру те посете посебну пажњу смо 
посветили манастиру “Варлам”.  
 С обзиром да смо испуцали 
све резервне дане више није било 
могућности за калкулисање те смо 
одлучили да ипак покушамо и са 
освајањем Митикаса. 
 Свануо је и 4.X 2000. Јутро 
није наговештавало ништа добро. 
Ниски облаци надвили су се над 
Олимпом. Планински врхови, 
гребени као и питоми пејзажи нижих 

предела били су заоденути јесењим 
рухом и тиме недоступни нашим 
гладним погледима. Киша је почела 
све јаче и јаче да пада а наши онако 
пољуљани планински инат почео је 
нагло да сплашњава. Постајали смо 
све свеснији чињенице да нам Олимп 
овога пута неће дозволити да 
уживамо у чарима освојеног врха, у 
ономе што је крајњи циљ сваког 
планинара у ономе што не може да 
се опишеи објасни на парчету 
папира. Тешили смо се једино тиме 
да је неколицина нас имала прилику 
да досегне богове и да разговара са 
небом на тим  прекрасним стенама 
претходних година.  
 Због кише која је 
константно падала многи планинари 
су одустали већ након сат времена 
пешачења. Група од тридесет 
планинара је ипак смогла снаге и 
воље да стигне до дома “Катафигио” 
на неких 2100 м/нв. Добрано 
покисли, чак и они најупорнији 
схватили су да тако прокисли не 
могу кренути ка врху јер се време 
још више погоршало а почео је да 
дува и снажни ветар. Одлучили смо 
да се готово цела врати до подножја 
Олимпа (паркиралиште “Приоња”) а 
да само једна мала екипа од 5 
чланова са најбољом опремом 
настави са успоном док је то 
изводљиво. 
 После одмора од десетак 
минута (јер је киша и даље 
немилосрдно падала) кренусмо на 
гребен пут превоја “скала”. После 
сат времена хода облаци су почели 
да се разилазе и по некад би 
бљеснуле стене Митикаса пред нама 
што ми је уливало наду да ће мо се 
можда и овај пут попети на сам врх. 
Киша је полако престала али се 
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веома појачао ветар и јако се 
спустила температура тако да смо се 
морали додатно обући и спремити за 
новонастале  услове. Уз пут смо 
срели неколицину планинара у 
повратку који нам рекоше да је горе 
још лошије време и да је успон 
практично немогућ. Наставили смо 
са успоном и пред самом Скалом 
указа се Сунце, осветли околне 
врхове и нашу пољуљану наду у 
коначан успех.  
 На Скали угледасмо једну 
групицу планинара која је прилично 
дуго већала на који врх да крену и 
коначно се одлучише за знатно 
сигурнију варијанту  и кренуше на 
“Сколио”. 
 Дпк смо се приближавали 
“Скали-2600 м/нв” једино сам 
размишљао о влажним стенама на 
Митикасу и о могућности - 
проклизавања -, што ме је прилично 
забрињавало. Додатни проблеми су 
били облаци у другом слоју знатно 
изнад врхова, али и знатно 
постојанији од доњег слоја облака 
који су се често у налетима издизали 
до самих врхова. На нашу срећу 
стене су се мало просушиле и ми смо 
ипак успели (уз богове Олимпа) да се 
попнемо на Митикас и да тако 
успешно окончамо нашу експедицију 
“Олимп 2000” Као најлепши поклон 
демократским променама у нашој 
земљи.  

    
 Феликс Кривошија 

 

 

   

 

ПЕЊАЧКИ КЛУБ АДРЕНАЛИН 

 
 Септембрар на сајму 
“Природа и човек” био је идеална 
прилика за све љубитеље екстремних 
спортова да се  окушају у једном од 
водећих из те групе - слободном 
пењању. ПК “Адреалин” се постарао 
за вештачку стену на којој су сви 
заинтересовани (наравно уз надзор 
чланова Клуба) могли да испробају 
своје пеначке способности. 
Неколицина младих људи из Клуба 
демонстрирала је како је то требало 
радити  са најмање труда и врло 
предусретљиво посетиоцима давала 
податке о техници пењања, Клубу, 
опреми. Али, полазници нису 
уписивани. Зашто? - питали смо 
председника Клуба Слободана 
Мазалицу, иначе студента Факултета 
за физичку културу. 
 - ПК “Адреналин” је 
основан 1998. године, регистрован је 
у Министарству за омладину и спорт 
Ребублике Србије, члан је Спортске 
асоцијације Новог Сада и Пењачког 
савеза Србије. Међутим, још увек 
немамо своје просторије ни салу. 
Мало је неозбиљно позивати људе а 
истовремено знати да не постоји 
место где бисмо их дочекали. Зато 
смо се договорили (десетак сталних 
чланова) да узимамо податке свих 
заинтересованих па да их 
благовремено позивамо у наш клуб 
када обезбедимо минималне 
техничке услове. Ми такође немамо 
ни своју вештачку стену - ова коју 
смо изложили направљена је од 
позајмљених делова које после Сајма 
морамо да вратимо. То значи да ни 
ове зиме нећемо имати услове за 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 21/22   ЈАНУАР-ФЕБРУАР  2001. страна 16  

зимски тренинг. Наше просторије су 
зидови Тврђаве и сва брда и стене 
које сами откријемо. 
 Одакле идеја за слободним 
пењањем? 
 - Спортско пењање је 
релативно млада дисциплина 
проистекла из алпинизма у алпским 
земљама Европе почетком 90-их 
година. Моје пријатеље из Клуба и 
мене привукла је та новина да уместо 
освајања врхова, планина и стена, 
спортски пењачи уз свакодневно 
вежбање снаге, гипкости и 
концетрације савладавају екстремно 
тешке детаље у стенама чија је 
тежина знатно изнад онога што 
сматрамо крајњом границом 
људских могућности. Потребно је  
невероватно сналажљиво и паметно 
прелажење готово глатких стена, 
превиса и плафона у стенама, тачније 
пењање на граници пада. Такво 
пењање омогућују експанзивни 
клинови (метални типл, болт), чија је 
носивост преко две тоне и које је 
могуће поставити у било који део 
стене - објашњава Мазалица. 

 
 

Активност овог усамљеног клуба 
 

 ПК “Адреналин” је једини 
клуб овога типа у Војводини, док их 
у Београду и Србији има 
поприлично. Тридесетак чланова 
тренира на малобројним локацијама 
у граду и на Фрушкој гори, али 
редовно одлазе и на пењалишта 
широм Југославије. Остварили су и 
нешто наступа на такмичењима, али 
без запажених резултата. Досад су 
уприличили више промоција на 
Петроварадинској тврђави, а 
најзначајнија је она организована у 

сарадњи са друштвом “Отворени 
клуб” кроз пројекат под називом “С 
оне стране реке” чији је циљ да се 
после ратних разарања 
Петроварадинска тврђава оживи. 
Када би клуб имао своју стену... 

 
  Највећи корак који је Клуб 
досад направио је постављање прве 
вештачке стене у Војводини (?) /прва 
на Царској бари - прим. уредника/. 
На жалост, била је само привременог 
карактера и, због недостатка 
простора, чланови Клуба поново 
остају без места за систематски 
тренинг. Раде на томе да у скорије 
време обезбеде вештачку стену која 
би била њихова јер би на тај начин 
омогућили развој слободног пењања 
у Новом Саду. 
 

Небо плава са гуштером... име 
Адреналин 

 
 Гуштер је симбол 
слободног, незадрживог пењача за 
којег не постоје неосвојиве стене. 
Плаво - као небо до којег на 
најлепши могући начин хрле 
слободни спортски пењачи. Оно што 
они раде није ништа друго до 
сједињавање адреналинског 
доживљаја, изузетне психолошке 
стабилности, потпуног учешћа свих 
мишића и лепоте меког, грациозног 
пењања. Нема пењача којем 
адреналинна проструји док осваја 
неку стену. Отуда име адреналин - 
као заједнички чинилац свих пењача, 
па и спортиста. 
 Да бисте се бавили овим 
спортом и у њему уживали потребно 
је да биудете у доброј кондицији без 
обзира да ли имате такмичарских 
способности. Не постоји идеална 
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узрасна категорија, пењањем се могу 
бавити сви, а то потврђује податак да 
најбоље резултате постижу они са 
15, 25 и 45 година. Циљ је на 
најлакши, најкраћи и најизазовнији 
начин стићи до врха и савладати га. 
То је ствар технике, физичке 
припремљености и маштовитости, 
које има и у опреми ових врло 
специфичних спортиста: појаси 
(сваки пењач мора да има свој), ужад 
(специјални растегљиви конопци 
способни да амортизују евентуални 
пад, дугачки 50-60 метара), 
карабинер, комплет, френд, 
специјалне патике “пењачице” које 
омогућавају ослањање на 
милиметарској подлози ... Треба ли 
нагласити да се до опреме тешко 
долази или се то подразумева као 
“текући пролазни проблем”? 
 Ако желите да будете део 
овог фантастичног тима, морате 
сачекати љубазан позив из Клуба, а 
ми се надамо да ће се то догодити 
врло брзо. 

Р.К. 

 
 

ДЕЦЕМБАР НА СТАРОЈ 

ПЛАНИНИ 

 
 Не, нисам побркао лончиће 
нити годишње доба, али планинари 
Зорке пешаче у мајицама кратких 
рукава и то где, на Миџор - 2170 
м/н.в. - Највиши врх Србије, а 
почетак је децембра.   
 Све се то дешавало од 29. 
новембра до 2. децембра 
2000.године. Често сам боравио  у 
овом периоду на Старој планини али 
никада нисмо имали овако дивно 

време и овакве услове за успон на 
Миџор.  
 После три сата пешачења 
планинари су на највишем врху и 
тада стиженакнада за све оне године 
када због мећаве, кише, магле, 
облака или громова нисмо видели 
ништа осим пуно, пуно зноја и мало 
задовољства, а сада поглед као из 
бајке.  
 Пола Србије  видиш као на 
длану. Најатрактивније делује 
пирамида Ртња али ништа мање није 
фасцинантан ни гребен Суве 
планине, док у даљини под снегом 
беласају Копаоник, делимично 
Проклетије и горостасна Шара са 
својом пирамидом Љуботеном.  
 У комшилуку се лепо види 
Рила са својим плећатим врховима 
као и највиши делови Карпата у 
Румунији. Нижи делови Бугарске и 
Румуније пливају у облацима тако да 
је нашим погледима ипак ускраћен 
поглед на Дунав и део влашке низије. 
Прошло је већ више од сат времена, 
а ми још увек уживамо у лепотама 
природе у којима обични људи 
никада (сем ако не постану 
планинари) неће уживати.  
 Тек када од силне лепоте, 
бљештавила снега и болно плавог 
небеског плаветнила очи почну да 
сузе напуштамо ову плећату 
лепотицу са никада напуштеном 
надом да ћемо се опет, опет и изнова 
враћати у широм раширена недра 
природе.  
 Много је тога доживљено за 
ова 4 дана али би требало пуно 
простора да се све опише. Зато нека 
по нешто остане само за нас, а ... 
домаћини, о њима само речи хвале, 
то треба доживети, то се чак не 
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можени описати а морало би због 
оних који не верују да још има 
оваквих домаћина и домара.  
 И на крају поздрав и 
Нафташима из Новог Сада који могу 
да потврде или демантују нашу 
причу. До скорог виђења на некој 
другој планини.  
      Феликс Кривошија 

 
 

ПРОМОТИВНА ТРКА НОВИ 

САД 2000. 

 Комисија за оријентацију 
ПССВ и АОК Нови Сад били су 
2.новембра 2000. године домаћини 
33-ћој промотивној турнеји 
оријетиринга за 54 оријентирца из 
шест европских замаља, предвођени 
неуморним пропагатором овога 
спорта, швеђанином П.О. 
Бенгстоном. Навршило се 
тридесетииједна година откако је 
први пут, давног новембра 1972. 
године, П.О. Бенгстон са караваном 
нордијских оријентираца на 
пропутовању из Бугарске ка 
Мађарској, навратио у Нови Сад и 
Сремске Карловце. Срдачно 
дочекани од стране председника 
ПССВ Милана Киждобранског и 
младих такмичара УПСД 
“Академик” и ПСД “Стражилово”: 
Вуковић Ђорђа, Затезало Предрага, и 
Пекановић Фрање, након посете 
Варадинској тврђави, одлазе пут 
Стражилова на промотивну трку у 
појединачној - тада званој нордијској 
оријентацији. Пет контролних 
тачака, планинари-оријетирци 
Војводине су поставили на тада 
јединој топографској карти овога 
дела Фрушке горе - секције Сремски 

Карловци 3, у размери 1:50000/20м. 
По доласку на циљ у подножју 
Бранковог гроба, шведски 
оријентирци су доживели још једно 
изненађење јер су морали уредно 
вратити такмичарске карте. Но једна 
се некако провукла пут Шведске и са 
ње је оштампана цела такмичарска 
стаза у познату књигу П.О.Бенгстона 
о путовању светом са картом и 
бусолом. Она представља велики 
раритет у односу на друге 
такмичарске карте из разних делова 
света. На њу војвођански 
оријентирци могу бити поносни, јер 
су ту начинили и прве кораке на 
пољу оријентације. Давног 29. 
новембра 1950. године, подсетимо се 
да је на том првом званичном 
оријентационом такмичењу у 
Југославији, које се одржало на 
теренима између Поповице и 
Иришког венца, наступило је 28 
патрола са 75 учесника, а наслов 
најбољих освојили су планинари из 
Сомбора, другопласирани су 
новосађани из Фрушкогорског венца, 
а трећи планинари из Сенте. 
 Након тридесет једне 
године поново долазећи у Нови Сад 
П.О. Бенгстон је доживео друго 
изненађење. Пред оријентирцима из 
његовог каравана, на теренима 
Фрушке горе око планинарског дома 
под Главицом, нашла се савремена 
спортска карта израђена руком 
наших цртача и одштампана 
најсавременијом графичком 
техником. Постављачи такмичарских 
стаза, чланови АОК Нови Сад, 
потрудили су да све три зтазе од 7,5 
и 3 км ваздушне линије што више 
захтевају  од учесника познавање 
фине технике оријентационог 
кретања. За неизвесност победника 
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до пред сам крај такмичења су се 
потрудили и наши оријентирци из 
Смедеревске Паланке, Београда, 
Новог Сада, Сремских Карловаца и 
Нештина који су одмерили снаге са 
европским мајсторима карте и 
бусоле. Ево резултата: 
А стаза: Ивар Хауген-Норвешка 
(59,23); 2. Јор Сондби-Норвешка 
(69,43); Пер Олаф Деребрант-
Шведска (69,59); 4. Шкорић Зоран- 
Нови Сад (72,32); 5. Фредерик 
Стурценсон-Шведска (73,36). 
Б стаза: 1. Терје Гудбрандсен-
Норвешка (54,22); 2. Руне 
Редестром-Шведска (57,21); 3. Еверт 
Ларсон-Шведска (58,52); 4. Берт 
Милворд-Норвешка (59,22); 5. 
Петровић Александар-Нови Сад 
(59,53) 
Ц стаза: 1.Алиђукић Тодор-Нештин 
(50,42); 2. Миловановић Зоран-
Јасеница (52,03); 3. Палинкаш Саша-
Нештин (52,26); 4. Ивар Нилсон 
(69,00); 5. Лена Алхеден-Шведска 
(72,24). 
 Овога пута су учесници 
такмичења понели своје карте да 
анализирају такмичарске стазе, да 
утврде дали су изабрали најбољу 
варијанту до контролне тачке, па да 
се неоправдавају као неки нордијци 
на циљу, густом шумом и стрминама 
фрушкогорским. Сада смо ми 
задржали неке карте са стазама 
кретања норвежана и швеђана да 
утврдимо какву технику фине и 
грубе оријентације, примењују на 
оваквим теренима. 
 Сви који смо учествовали у 
дочеку и организацији такмичења, 
били смо пресрећни како због дивног 
новембарског дана, приређеног 
коктела у Дому извиђача у 

Дунавском парку, шетњом по 
Новоме Саду, пријема код водећих 
општинских људи у градској кући, 
посете Варадинској тврђави тако и 
такмичарским резултатима на 
Главици. 
 

Борислав Стевановић 

 

 

У СУСРЕТ ХОМОЉУ 

 
 Први викенд у новембру 
ПТТ планинари из Новог Сада 
провели су у  хомољском крају. 
Домаћини  су им били чланови ПД 
“Вукан”  из Пожаревца. Дочек је 
организован у планинарском дому 
који се налази у  подножју планине 
Вукан, на рубу села Ждрело. 
 Погача, со и домаћа ракија, 
добродошлица по старом српском 
обичају. Дружење, музика са 
хармонике и песма до касно у ноћ.  
 Михољско лето. Освануо је 
диван и сунчан дан. Горњачка 
клисура. Млава тихо тече. Манастир 
Горњак се угнездио на обали реке уз 
стене  планине Јежевице. Задужбина 
кнеза Лазара из XИВ века. 
Задушнице, свеће за покој душе и 
прилог за манастир. Сестринству 
похвале за бригу о храму.  
 Извор “четири луле”, пут  
под ноге па на Вукан (825 м). Шума 
никад шаренија. На стазама опало 
лишће. На врховима и гребену стене. 
Трава је успела да се избори за 
опстанак на стенама и прекрије их 
дугим власима. Стопала се 
заглављују у пукотинама испраних 
неравнина кречњачке подлоге. Ноге 
клецају. Врх великог Вукана пружа 
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доживљај далеког видокруга на 
Хомољске планине. Сумуровац, 
Врањ и Штубеј (940 м) највиши врх 
овог масива нанизани су северно од 
Вукана.  
 Време се мења. Киша је. 
Ужурбано силазимо ка Дому у 
Ждрелу. Пресвлачење. Пасуљ са 
сланином и кобасицама и купус 
салата уз пиће за побољшање 
апетита. Дивно је бити гост овим 
Пожаревљанима. Они су од 
планинарског излета направили 
сусрет који  ће дуго да се памти. 
Рибља чорба за вечеру, па палачинке. 
Музика, песма. Уследио је позив на 
ноћно купање. Ту, близу, је термални 
извор 42 степена температура воде. 
Бања. Доживљај који је изненадио 
све што су  почетком новембра били 
на купању под ведрим небом, ту, 
покрај пута и реке Млаве, у 
непосредној близини ждрела.  
 После кише долази сунце. 
Недеља је. Бусом до Кучева, села 
Церемошња и истоимене пећине. 
Три-четири километра  је удаљен врх 
Фик или како у  топографским 
картама пише Штубеј, врх Хомоља. 
Двадесет учесника овог излета: “У 
сусрет Хомољу”, уз сагласност  
осталог дела групе, одлучило се за 
успон на врх, са 640 метара 
надморске висине на 940.  
 Спортски мотив: освојити 
врх планине, био је довољан да се 
крене.  
 Диван поглед, далеки 
видици до Бељанице на југ, преко 
Великог Врања, Сумуровца, Вукана 
и Јежевице.  
 Задатак је извршен од 11 до 
14 сати.  
 Посета пећини измамила је 
уздахе и дивљење прелепим 

кречњачким накитом, сталактитима 
и сталагнитима  који су се на 
неколико места спојили у сталагнате-
стубове. Најлепша фигура названа је 
лепа Влајна.  
 На крају, јагњећа чорба, 
домаћи сир и мед за понети, по 
повољним ценама са пуно љубави и 
разумевања. Хвала свима. Ово мора 
да се настави. Они имају Хомоље, а 
Новосађани Фрушку гору, велико 
војвођанско срце са пуно душе. 
 

                   Боривоје Вељковић 
 
 

СТРАНИЦА ИЗ 

ПЛАНИНАРСКОГ ДНЕВНИКА 

 
Дневник планинара - наслов 

обичан, рекао бих чак баналан, као 
из школског састава неког основца. 
Али, погледајте даље, могло би бити 
занимљиво.  

У Малој енциклопедији 
Просвете пише да је планинарство 
спортска дисциплина за љубитеље 
природе, веома важна у рекреацији 
организма нарочито градског 
становништва; за разлику од 
алпиниста, планинари не се  служе 
помоћним средствима. Датира још 
од 14. века; први човек који се пео на 
планине из личног задовољства био 
је Петрарка који се 1337. године 
испео на Монт Ванту, висина 1920 м, 
и који се сматра за првог практичног 
планинара и алпинисту. . .   

Ако је претходна дефиниција 
помало стерилна, рецимо то нашим 
обичним речима. Планинарење - 
некима повремени хоби, некима 
трајна љубав, некима чак и начин 
живота. Планинари - неки 
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заљубљени само у Фрушку гору, 
неки са жељом да освоје све планине 
Света, или бар све планине 
Југославије и околине . . . или макар 
све у Србији . . . Неки обилазе 
трансверзале, неки воле дружење у 
планинарским домовима, али, то је 
увек пријатан боравак у природи, на 
планини, у друштву истомишљеника.  
Али, да ли је само то и да ли је увек 
тако?  

Следи истргнута страница из 
дневника планинара Александра-Аце 
Дамјановића, па просудите сами.  

Четвртак, 2. новембар - Пренео 
колима 6 xакова цемента од 
Светозара Кокића из Беочина до 
Томе Шнајдера у Буковац. 
Од петак, 3. новембра до недеље, 5. 
новембра - С Ђирић Драганом био у 
Нишу и са Зораном Милетићем и 
Чедом Коларевићем из Ниша 
обилазио Нишку трансверзалу 
(контролне тачке Мали Јастребац, 
Селичевицу, логор Црвени крст и 
споменик на Бубњу). 
Среда, 8. новембар - Возио колима 
Ота, Ђуру, Бошка, двоје колица и 
алат на Павласов чот. Пренели смо 
потребан камен са пута на 
градилиште. Очистили терен. 
Петак, 10. новембар - Возио колима 
Ота, Ђуру и Бошка на Павласов чот. 
Започели градњу пирамиде. 
Утрошили 2м3 бетона а урадили само 
нешто више од пола посла.  
Недеља, 12. новембар - Уговорио 
телефоном са Ђорђем Загорцем 
коришћење дома ПТТ на 
Дивчибарама. 
Уторак, 14. новембар - Био на 
Павласовом чоту. Завршили камену 
пирамиду. Утрошен још један 
миксер бетона. Направљена и 

постоља за две клупе. Ото, Ђура, 
Бошко, Крле и Аца радили од 9 до 15 
часова. 
Среда, 15. новембар - У Београд 
отишао возом, вратио се аутобусом. 
Био на седници Секретаријата ПС 
Србије од 15,30 до 19,30 часова. 
Присутни: Драган, Ћоса, Бане, 
Гочманац, Жикић, Аца и Нега. 
Четвртак и петак, 16. и 17. новембар 
- Возом и аутобусом путовао у Шид. 
Са Делетом маркирао стазе 
трансверзале Сремски фронт. У 
четвртак од Бикић дола, преко 
Привине главе до Сота (од 14 до 
16,30 часова), у петак од Ђипше, 
преко језера Мохарач и језера Брује 
до подрума у Ердевику (од 8,30 до 17 
часова). Нада и писмено најавила 
излет за Дивчибаре (29.11. - 3.12.). 
Субота, 18. новембар - Састанак 
Управног одбора ПСС Војводине од 
10 до 13,30 часова у Масариковој. 
Присустввали Иса Планић, Лаза 
Попара, др Бора Стевановић, 
Љубица Грачанин, Љуба Попов, 
Драган Ћирић, Миливој Ердељан, 
Феликс Кривошија, Миливој 
Киждобрански и Аца. 
Недеља, 19. новембар - Возио 
колима до Масне ћупе Драгана 
Ћирића, Ђуру Халаса и Стеву 
Нешина. Ишао колима у Буковац по 
2 xака цемента и воду у канистерима. 
Изашао на градилиште без проблема. 
Копање темеља и равнање терена од 
8,30 до 11 часова. Зидање каменом 
до висине цокле од 11 до 15 часова. 
Понедељак, 20. новембар - Ишао 
колима да очистим на Масној ћупи 
остатке бетона. Састанак у 18 часова 
због откривања Павласовог чота. 
Претходно био у “Дневнику” због 
доласка новинара.  
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Уторак, 21. новембар - Са 
Ердељаном и Халас Ђуром, у 6,30 
ишао да озидамо Масну ћупу. 
Завршили у 16,30 часова. Превезао и 
3 xака цемента, кофу песка, плочу и 
алат. 
Среда, 22. новембар - Са Надом био 
на Радио Новом Саду. Био и у ТВ 
Нови Сад због откривања плоче др 
Игњату Павласу. Ишао и у 
“Дневник” ради исте ствари. 
Четвртак, 23. новембар - У 7,30 ишао 
са Ђуром Халасом колима до Масне 
ћупе да набацимо камен и боље 
учврстимо плочу. Увече сам ишао на 
редован састанак Друштва због 
излета на Дичибаре. 
Петак, 24. новембар - У 10,30 био на 
ТВ Панонија. Говорио сам о 
планинарству, о др Игњату Павласу 
и његовом чоту. После сам ишао у 
“Дневник” код Данице Деверчански 
ради објављивања текста о 
откривању плоче на Павласовом 
чоту. 
Субота, 25. новембар - У 8 часова 
полаз аутобуса за Чуруг и шетња до 
Тисе. Равничарење. Драган победио 
у класи од 30 до 50 година. 
Симпатично. Интересантна црква у 
Чуругу. 
Недеља, 26. новембар - У 9,15 
полазак колима за Павласов чот. У 
11 часова откривање спомен-плоче 
на коти 531 м. Присуствовали 
новинари “Дневника”, ТВ Нови Сад 
и ТВ Беочин, Драган Божовић и 
Денис Божовић. Било и преко 100 
планинара. Платио ручак гостима. 
Понедељак, 27. новембар - 
Телефонски разговор са Ваљевом 
око ангажовања аутобуса за превоз 
од железничке станице Ваљево до 
Дивчибара. Утаначио телефоном са 
Ђорђем Загорцем око узимања кључа 

и коришћења дома ПТТ на 
Дивчибарама. 
Уторак, 28. новембар - Телефоном 
договорио са Кићом око превоза 
планинара на Дивчибаре, 29. 
новембра. Разговарао телефоном са 
Перицом Годићем из Смедеревске 
Паланке у вези кандидатуре за 
таборовање код Горње Студене. 
Среда, 29. новембар - Полазак групе 
од 23 планинара возом за Београд и 
даље за Ваљево . . .    

Стани! Доста више! И, где је ту 
планинарење из уводних пасуса овог 
текста? И, зар је то уопште 
планинарење? 

Наравно, и то је планинарање. 
Или тачније, то су активности, 
неопходне да би планинарство 
постојало и функционисало. А Аца 
Дамјановић и њему слични  то не 
раде ради себе, већ ради вас, 
планинара. Размислите о томе. 

 
Драган Ћирић 

 

 

ТИЧИЈЕ ПОЉЕ - 

17/22.11.2000. 

 
 На Озрену (1627 м - 
Комариште), између Јадовника и 
Пештера, на око 1300 м надморске 
висине налази се засеок Тичије поље. 
 На овај пут смо кренули у 
петак 17.11.2000, придруживши се 
групи студената екологије, коју је 
водила Нада Пешић из ПД 
“Железничар”, Београд. Путовали 
смо возом до Бродарева, а одатле 
смо још по мраку (око 4,30) путем, 
поред манастира Давидовица, па 
кроз Рибничку клисуру, за око 
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четири сата хода стигли у село 
Милаковићи. Захваљујући љубазним 
домаћинима - породици Радивојевић, 
у њиховој кући смо мало одморили и 
били угошћени правом јутарњом 
кафицом и врућим млеком. У знак 
захвалности и сећања, 
фотографисали смо се са укућанима 
при поласку. Наставили смо путем 
поред сеоске школе и након око сата 
лаганог, уживајућег хода, пред нама 
се указала десетина брвнара, које као 
да су биле сакривене у прелепом 
окружењу и тако успеле да очувају 
своју аутетичност. Невероватан 
бајковит призор. 
 Понегде кроз прозор или 
испред куће - деца и мештани, 
гледају нас широм отворених очију. 
Ми им се јављамо у знак поштовања 
и добронамерности; они 
одпоздрављају уљудно, али уздржано 
и мало неповорљиво. Испред “наше” 
брвнаре, стоји Нада и као прави 
добар домаћин, чека нас; жели 
добродошлицу и успут каже да је 
скувала чај, на чему сам јој била 
веома захвална. 
 Брвнара, споља као и све 
остале: права дрвена, до пола од 
камена. Унутра, из улазне просторије 
десно: дневни боравак, на средини 
велики трпезаријски сто са исто 
толико дугачким клупама са обе 
стране; “смедеревац” лепо пуцкета - 
обећава топлину. На зиду кандило и 
икона Св. Архангела, бели везени 
пешкир и понешто од народне 
ношње. 
 Из улазне просторије лево: 
собица - са великим дрвеним 
брачним креветом на средини - 
застрта крпарама. На зиду, девојачка 
бела кошуља и још понеки детаљ 

употпуњује старовремену атмосферу 
и не да је забораву. Један трен у овом 
амбијенту, један поглед је довољан 
да оживи сећања; да замиришу дуње 
са ормана наших бака ... и тамјан; да 
обузме нака драга топлина од самих 
успомена. ... У стварност ме 
враћају ведри гласови младости: 
Ивана, Милица, Марија, Рада, 
Јелена, Аца, Воја, Сандра, Иван - 
дозивају се, распоређују своје 
ствари, храну, доносе воду, ложе 
ватру, неуморни су ... 
 Иако је за Аранђеловдан 
ранијих година Тичије поље било 
под снегом, овога пута је све време 
било сунчано, па смо само у даљини 
гледали забелеле врхове Бјеласице. 
Време нам углавном пролази у 
дружењу и припреми за Славу, па 
смо тако дан Св. Архангела дочекали 
као прави домаћини. Милица је 
умесила славски колач и са Маријом, 
однела у Цркву. Скували смо и 
припремили жито; а поподне 
упалили свећу на гробу Милића 
Лазовића - у чијој смо брвнари 
боравили. Склонили смо душеке на 
којима  смо спавали, почистили и 
уредили трпезарију. Нада је упалила 
кандило и Славску свећу и бринула о 
томе да све буде на свом месту, а ми 
смо се од срца трудили да јој што 
боље у томе помогнемо. Зоран из 
Пријепоља, као домаћин уз Наду, 
нам је преносио обичаја; учио нас 
како су стари у овом крају 
обележавали своју Крсну Славу и уз 
здравицу пожелео добро здравље и 
срећу и да се догодине опет окупимо. 
Увече су почели да пристижу 
мештани и гости из околине да 
честитају Славу, да пожеле добру 
срећу и здравље једни другима, да 
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запевају и заиграју. Брвнара је 
поскакивала уз звуке фруле до касно 
у ноћ, а ми смо почели да се 
припремамо за повратак, уз чврсто 
обећање да се морамо поново видети 
- што пре! 
 

Светлана Теофанов 

 
 

ЈОШ ЈЕДНА ТРАНСВЕРЗАЛА 

У ВОЈВОДИНИ 

 
 У Војводини до распада 

Југославије било је три трансверзале: 
Фрушкогорска, Вршачка и “Сремски 
фронт”. Сада, десет година касније 
ситуација је следећа: Фрушкогорска 
је проширена, обновљена и 
преуређена. Вршачка нормално 
функционише, а “Сремски фронт” је 
замрла, скоро угашена, јер је траса 
делимично улазила у Хрватску па 
обилазак није био могућ, нити 
обнова ознака, маркиција. Створена 
је једна нова “Занатлијска” 
трансверзала, и у фази стварања је 
“Војвођанска” трансверзала. 

 Но вратимо се трансверзали 
“Сремски фронт”. Ове јесени на 
иницијативу Планинарско-
смучарског савеза Војводине и у 
договору са “Железничаром” из 
Шида, Слободан Лалић - Деле и 
Александар Дамјановић преузели су 
обавезу да осмисле и обележе нову 
трансверзалу. Да ли ће се она  и даље 
звати “Сремски фронт” или Сремска, 
или Шидста трансверзала, остало је 
да се о томе договори. 

 У дане 22 и 23. децембра 
2000. године (када су били 
најхладнији дани /-12 0Ц/) трасирање 
и обележавање стазе је завршено. 

Траса трансверзале је дуга око 45 км. 
Трансверзала није кружна, али је 
двосмерно обележана и почиње у 
Шиду, а завршава се у манастиру 
Ђипши, а може се рећи и да почиње 
у Ђипши, а завршава се у Шиду. 
Ноћења су могућа у манастиру 
Привина Глава, одприлике на пола 
пута, или у манастиру Ђипша. 
Обилази се за два дана. 
Интересантности ове трансверзале 
има више. Једна од њих је та да иако 
је највиша тачка трансверзале на 
свега 217 м висине, она није 
равничарска, већ, напротив, права 
планинарска са сталним успонима и 
силасцима! Друга интересантност је 
да се пролази поред три већа језера 
Мохарач, Бруја и Сотско која су дуга 
преко један километар, широка 100-
200 метара и дубока више метара, 
тако да су лети права места за 
освежење и купање планинара, 
обилазника трансверзале. Трећа 
интересантност је да се обилазе 2 од 
15 фрушкогорских манастира, и то 
ређе посећивани, а исто тако лепи 
као и остали. Црква Св. Петке на 
Телеку у близини границе са 
Хрватском са изворском водом у 
темељима цркве је посебна 
атракција. Следећа интересантност је 
да траса трансверзале води поред и 
кроз листопадне мешовите шуме, 
затим кроз најчувеније 
фрушкогорско ловиште Ворово, и 
најзад, поред бескрајних плантажних 
винограда Ердевика и Бикић дола. 

 Опис пута нове (старе) 
трансверзале даће Александар 
Дамјановић, а на вредним 
посленицима “Железничара” из 
Шида остаје да се направе печати 
трансверзале, оштампају дневници и 
израде значке. 
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 Надајмо се да ће 
Трансверзала свечано бити отворена 
на пролеће 2001. год, када 
обележавамо 100 год. планинарства 
у Србији, а да ће масован обилазак 
Трансверзале бити почетком јула 
када се у Ердевику одржава Слет 
челезничких планинарских друштава 
Југославије. 

 
Александар Дамјановић 

 

 

ЗЛАТАРА 

 
 Ових новембарских дана, 
када очишћене бутонке леже у 
орману а Фрушком гором се шетам 
без компаса, долази ми пред очи 
један помало нестваран предео. Ту 
на дохват Авале, тек што прођете 
Трешњу на чијем се прекрасном 
извору излечио Деспот Стефан 
Високи и потез Белега где је моћном 
Марку Краљевићу исклизнуо камен 
из руке при покушају да га пребаци 
са Авале на Космај, стижете до места 
Бабе. То беше одредиште савезног 
оријентационог такмичења у 
организацији ПСД “Милиционер” из 
Београда. Сем уобичајне 
предтакмичарске атмосфере међу 
млађима и потсећања на давне 
такмичарске авантуре на ноћним 
оријентационим такмичењима по 
Авали код ветерана, слика као и пред 
сваку оријентациону утакмицу. Циљ, 
стиснут уз бодљикаву живицу каквом 
обилује шумадијски ливадци, а старт 
између стабала већ оронулог 
шљивика уз поглед према гајевима 
церића, није ни наговештавао ништа 
више од оубичајних класичних трка 

између шумарака и ливада. И тек 
што кренух на азимут од 132 степена 
према првој контроли, избегавајући 
повијене и суве гране шљива, 
остављајући са леве стране густу 
церову шуму, предамном се 
одједном створи голо брдо сивкасте 
боје. Погледах, већ на самом старту 
сву исавијану карту само са правцем 
ка првој КТ и угледах у истом тону 
одштампан рељеф. Под ногама 
шљака коју треба савладати и као 
под сипаром чините корак напред а 
пола назад. И тако, несвесно пружате 
и веће кораке и више клизате низ 
шљаку а време вам неуметно тече. 
Са којом радошћу дочеках успон на 
стазицу обраслу копривом и купином 
које ме води ка шумарку где је прва 
контрола. Трчећи уђох у шуму 
пратећи иглу на компасу са бројем 
132 и застадох. Одједном призор као 
у гримовим сликовницама: тамна, са 
дебелим буковим стаблима, шума, 
препуна малих и великих јама, које 
се шире унедоглед. Где се ја нађох. 
Или да рекох као ОНИ што пре два 
миленијума дођоше са већ познатих 
ВЕНИ, ВИДИ. Нађох се у средишту 
рудника чија јаловишта, која 
мукотрпно савладах ка контроли, 
носише у себи оловну и сребрну руду 
више но што имаше рудник Лаурион 
у тек освојеној Грчкој. Испод мене 
сав терен бејаше испресецан 
обрушеним рудничким јама, 
галеријама и другим лавиринтима. 
Међутим ни Римљани ни они који су 
после њих дошли нису из истопљене 
руде умели да извуку сво сребро које 
је она садржала, па је већ 1877. Било 
речи о поновном искориштавању 
јаловине. Тим разговорима, који тада 
нису донели ни до какве одлуке, 
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предходила су по налогу 
министарства и истраживања 
професора Клерића која су утврдила 
да се из Бабе може добити 1,2 
милиона метарских центи олова и 
740 метарских центи сребра са 
вредношћу од близу ондашњих 11 
милиона за олово и 4,34 милиона 
динара за сребро. На основу овако 
повољних мишљења, године 1878. 
Одобрено је фирми Штајнлехнер 
Фројд и комп искоришћавање 
јаловишта са површином од 930 000 
квадратних метара, по цени од 
тадашњих 0,25 динара по метричкој 
центи, уз обавезу да годишње је 
преплата најмање 2000000 
метричких центи. На чишћење и 
обнављање старих галерија 
утрошено је 80000, али су и ти 
радови убрзо обустављени. При 
искоришћавању овога грагоценог 
рудног блага, веома важну улогу 
играле су простране зреле букове 
шуме, али су и оне прорешене, чије 
последице и данас уочавамо. При 
уништавању овога богаства руку под 
руку ишли су незнање и обест. Из 
простотог задовољства које пружа 
падање моћних стабала уз тресак 
сличан грмљавини, или због једне 
праве гране подесне за руду, обарана 
су најдивнија стабла, потпаљивањем 
или секиром, узимало се оно што је у 
датом тренутку неком било 
потребно, а већи део је остајао у 
шуми да лежи и да труне. 
 И дошавши на циљ 
неразмиљах о резултату, избору 
правца кретања ка контроли, 
дискусији са вечитим ривалима, него 
само одговору – где се ја то нађох. 
 И све ово написах, 
првенствено мојим планинарима, јер 
оријентирци су у још својих три 

квадратна метра ове спортске карте 
и још дискутују о избору правца 
кретања ка овој или оној јами, где су 
се налазиле контроле да по посети 
Авали или Космају скокну и до те 
Бабе и упознају се са месечевим 
тереном који нам оставише 
римљани.  
 

Борислав Стевановић 

 

 

ВЕДРА НОЋ И ПУН МЕСЕЦ 

 
   Други викенд новембра био је 
резервисан за јубиларни двадесети 
ноћни планинарски марш 
организован у част Дана ослобођења 
Новог Сада, 9.11.1918. Сада већ 
давне 1981. године “Поштари“, 
планинари из Новог Сада, 
организовали су први Ноћни марш. 
Било је 28 учесника. Они су 
припадали планинарским друштвима 
“Железничар“ и “Поштар“ из Новог 
Сада. 
 На XX Ноћном маршу 
учествовало је 103 планинара из 19 
планинарских друштава и 
грађанства. До сада је на свим 
двадесет ноћних шетњи учествовало 
1106 планинара из 37 планинарских 
друштава и грађанства. Да је ова 
традиционална акција новосадских 
планинара опште прихваћена од 
планинара, не говори само број 
учесника, већ и број који је више 
пута на њој учествовао. Више од пет 
пута ноћу кроз Фрушку гору ходао је 
31 планинар. Киждобрански 
Миливој (ПСД “Железничар“, 
Н.Сад) пешачио је 14 маршева, 
Цветин Ристановић (ПСД “Поштар“, 
Н. Сад) 16, а Боривоје Вељковић 
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(ПСД “Поштар“, Н.Сад) 18 стаза 
Ноћних маршева. Куриозитет XX 
Ноћног марша је да су Ристановић и 
Вељковић учествовали и на првом 
Маршу. 
 Ове године (2000.), као ретко 
кад до сада, ходало се кроз обасјану 
шуму. Ведра ноћ и пун месец, а небо 
начичкано звездама. Без батеријских 
лампи, колона се провлачила између 
стабала. Било је задовољство 
учествовати у овој ноћној шетњи. Из 
Новог Сада, преко Варадинске дуге, 
до планинарског дома под Главицом, 
кроз Сремску Каменицу. Колону је 
пратила и патрола Полиције у циљу 
безбедности проласка 
саобраћајницама. На Главици чај и 
попис учесника. Сат одмора, па даље 
кружном стазом приправничког 
маратона: преко Парагова на 
Поповицу и Краљеву столицу, 
гребеном преко Иришког венца и 
Дома одмора “Електровојводине“ (у 
изградљи), до Столова и на крају 
циљ, исти дом под Главицом. Стаза 
је била дугачка 30 километара, а 
ходало се од 20,00 сати у суботу 
11.11. до 4,30 сати у недељу 
12.11.2000. год. 
 Сви учесници добили су спомен 
Дневник са значком Новог Сада и 
“Поштара“, брошуру о двадесет 
Ноћних маршева и по избору Беx 
ноћног марша. После заједничког 
доручка, уследио је растанак уз 
стисак руке и обећање “Видимо се 
следеће године на XXИ Ноћном 
маршу“. 
 

Боривоје Вељковић 

 

НАЈВЕЋИ   ПОДУХВАТИ 

 
          О историјату планинарства у 
Зрењанину може се рећи много. У 
овом тексту бих се осврнуо на 
најинтересантније делове - походе на 
познате врхове Европе и Света.  
          Почетак планинарства у 
Зрењанину везује се за 1927.годину 
када је основана трећа по реду 
подружница Друштва за унапређење 
туризма «Фрушка Гора« из Новог 
Сада. У овом периоду дешава се 
један веома значајан догађај. Трчко 
Коломан марта 1939.године одлази 
на Килиманџаро - највећу планину 
Африке. Званично је прихваћено да 
је стигао до Бизмарк Тавера (5735 
м), где му је затим понестало снаге. 
Међутим по речима Цветка Савина 
(легенде зрењаниског планинарства), 
он је стигао И до самог врха Ухуру 
Пика (5896 м) где је ножем у књизи 
остављеној на највишем врху 
Африке перфорирао своје име. Било 
како било, тадашњи Петроварађанин 
је први Југословен који је упознао 
«Снегове  Килиманџара«. Његов 
висински резултат до данас нико у  
Зрењанину није достигао. 
          Године 1951. група Љубитеља 
природе оснива Планинарско-
смучарско друштво «Зрењанин« 
Једанаест година касније Молнар 
Јене осваја највиши врх Аустрије, 
Грос Глокнер (3797 м) у Алпама. 
Освајани су бројни врхови: 
          Е в р о п е:  Алпи у 
Швајцарској, Аустрији, Немачкој, 
Италији; Апенини у Италији; 
Карпата у Словачкој, Румунији, 
Пољској; Родопа у Бугарској;  
Олимпа и Свете Горе у Грчкој; 
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Кавказа у Русији. 
          А з и ј е: Тауруса у Турској, 
Елбруса у Ирану, Хималаја у Непалу.  
          А ф р и к е: Високог Атласа у 
Мароку, Килиманџара у Танзанији.    
          По броју освојених висина 
преко 4000 м а понекад и 5000 м 
истичу се: Светозар Вукојевић а 
затим Цветко Савин И Живорад 
Попов.  
          Успон који је имао највише 
одјека у јавности десио се 
1967.године када се Агата Трајс за 
само два дана (дакле без 
аклиматизације) испела и спустила 
са Мон Блана највишег врха Алпа. 
Тада је имала само 18 година, тако 
да је вероватно најмлађа 
Југословенка која је освојила овај 
познати врх. У то време то је био 
велики успех, тако да је исте године 
проглашена другом спортискињом 
града Зрењанина.  
          Највеци висински успех у 
историји друштва постигао је Золтан 
Пеле који је 1983.године освојио 
највиши врх  Демавенда (5671 м) у 
масиву Елбруса (Иран). Упамћен од 
својих другова и као квалитетан  
алпиниста, Золтан је први 
Војвођанин који је учествовао у 
међународној алпинистичкој 
експедицији као представник 
Планинарског Савеза Војводине. 
Било је то 1988. године када је 
освојио највиши врх Библијске 
планине Арарат (5165 м) у Турској. 
Истина, овај успех је постигао као 
члан ПД «Железничар« из Новог 
Сада.  
          Године 1996., времешни  
Светозар Вукојевић осваја Калапатар 
(5543 м) на Хималајима, други по 
реду висински успех  ПСД 
«Зрењанин«. 

          Највише пута освајан 
инострани врх је Митикас (2918 м) 
на легендарном Олимпу у Грчкој (13 
чланова ПСД «Зрењанин«). 
          Од 1997.године у граду делује 
и подружница ПД «Поштар« из 
Новог Сада чији су чланови исте 
године имали поход на Високе Татре 
у Словачкој.  
          Овим истраживањем хтео бих 
да истакнем иностране домете 
планинара, града смештеног у 
равници Баната, од којих су неки 
забележени И у Југословенским 
аналима. 

 
 Александар Р. Анђелић 

 

 

ВОЈВОЂАНИ НА АНДИМА 

 
 У среду 10. јануара 2001. 

Богдан Бобић (ПСД Нафташ, Нови 
Сад) и Миливој Настасић (ПСД 
Железничар, Нови Сад) кренули су 
на пут дуг 15 000 км на највиши врх 
јужне хемисфере на Аконкагву 6960 
м 

 

 

TITELSKI BREG  

 
Titelski breg se moćno uzdiže iz 

Šajkaških ritova uz Tisu, nedaleko od 
njenog ušća u Dunav. Raznovrsnost 
geomorfoloških oblika I specifična 
vegetacija čine ga jedinstvenim u 
odnosu na druge lesne platoe  
Vojvodine I panonsko-karpatske 
kotline. Prepoznatljiv je kao usamljeni 
lesni plato čiji istočni, strmi lesni 
odseci visoki preko 30 m, vekovima 
stra‘are nad Tisom, njenim 
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promenljivim tokom I dalje preko Tise 
nad Carskom I Perleskom barom, 
mrtvajama Begeja I slatinama Banata.  

Tokom praistorije Titelski breg je 
predstavljao »ostrvo« usred meandara i 
rukavaca razlivene Tise, baruština i 
ritskih predela Šajkaške, te je 
pogodovao kao utočIšte drevnom 
čoveku. O tome svedoče arheološki 
nalazi iz bronzanog doba na gradini 
Feudvar 4 km istočno od današnjeg sela 
Mošorin. Na toj lokaciji plato je bio 
nepristupačan i vertikalno zasečen, jer 
je matica glavnog toka Tise u tom 
istorijskom periodu sa severa direktno 
udarala u podno‘je i erodirala padine 
brega. Nepristupačnosti Feudvara je 
doprinosio i surduk sa istočne strane, 
koji je s jedne strane obezbeđivao 
zaštitu od neprijatelja, a s druge strane 
slu‘io u mirna vremena za bolju 
komunikaciju. Naime, surduci su bili 
uvale u ondašnjem vodenom okru‘enju 
Titelskog brega, a sam Feudvar 
raskrsnica značajnih vodenih puteva od 
jugoistoka ka severozapadu. Birajući 
između ravničarskih, močvarnih 
staništa i visinski dominantne Titelske 
lesne zaravni praiskonski čovek se 
opredelio za ovu drugu varijantu. Pored 
povoljnog polo‘aja za osmatranje i 
zaštićenosti od najezda neprijateljkih 
hordi, time je dobio prostor za ‘ivot 
uglavnom lišen šuma, odnosno 
teritoriju pod niskom, raznotravnom 
stepom. To je podrazumevalo, 
pogotovo na zaravnjenom, vršnom delu 
platoa, povoljne uslove za gajenje 
‘itarica (jednozrna i dvozrna 
pšenica,ra‘,ječam)jer zemljište 
Titelskog brega pripada plodnoj crnici 
na matičnoj steni koja je tipski les.  

Les deluje poput fine prašine 
‘ućkaste boje koja se lako drobi pod 

prstima. Pošto sadr‘i skoro 30% 
kalcijumkarbonata les je bogat 
specifičnim tvorevinama zvanim »lesne 
lutkice« koje nastaju talo‘enjem kreča 
oko korenja trava i u istrulelom korenju 
hrastova. Tokom odronjavanja padina i 
stvaraanja strmih odsteka postaju 
vidljive, što je naročito uočljivo u 
istočnom delu brega čiji ogoljeni les, 
nastao erozivnim radom, obiluje lesnim 
lutkicama. Usled stalnom podlokavanja 
tiskim vodama dolazi do njihovog 
spiranja u Tisu, a nakon opadanja i 
povlačenja vode ostaju obale 
'pošljunčene' neverovatnim oblicima 
ovih krečnih konkrecija naknadno 
uglačanih radom talasa Tise. Lepota 
mnogih lesnih lutkica ostala je, 
međutim, zauvek skrivena u mutno-
zelenoj Tisi.  

Nasuprot tome makroreljef 
Titelskog brega uočljiv je svakom 
putniku namerniku, bilo da mu prilazi 
iz bačkih nizina, bilo da u‘iva u 
njegovoj veličanstvenosti ploveći 
čamcem po Tisi. Neobična usamljenost, 
visinska  nadmoćnost u odnosu na Tisu 
i okolne depresije, kao i veoma 
raznovrstan reljef, osobine su po 
kojima se Titelski breg večno pamti. 
Trag u sećanju ostavljaju brojni 
bre‘uljci, doline, surduci, provalije, 
lesne piramide  tzv. 'plastovi', padine sa 
'poličicama', zatim 'pleća' viseće doline 
i lesne pećine. Današnji oblik Titelskog 
brega najpre je bio uslovljen prelesnim 
reljefom, vremenom i karakterom lesne 
akumulacije, a potom i radom Dunava i 
Tise. Ove reke su nekada imale 
drugačiji tok te se Tisa ulivala u Dunav 
kod Mošorina, a kasnije preuzela 
njegovo staro korito. Po drugoj teoriji, 
Titelski breg je predstavljao celinu sa 
Fruškom gorom od koje je naknadno 
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odvojen dunavskom erozijom. Bez 
obzira na teorije i njihovu ispravnost, 
očito je da je današnji reljef Titelskog 
brega rezultat bočne erozije Tise i 
Dunava. Tisa i dalje igra presudnu 
ulogu u oblikovanju istočnih obronaka 
ove zaravni, jer podlokavanjem vla‘i 
obronke i izaziva njihovo permanentno 
obrušavanje. Prema priči meštana 
Titela, u leto 1911. Godine ogromna 
masa odronjenog lesa koja je pala u 
Tisu stvorila je veliki talas koji je 
kupače izbacio na drugu obalu. Inače, 
svakodnevno se dešava 
samoizbacivanje lesnih lutkica na obalu 
Tise.  

Blizina Tise doprinosi 
ubla‘avanju klimatskih 
ekstrema.'Pitomija' klima vlada i u 
surducima koji su zaštićeni od vetrova. 
Nasuprot tome strmi odseci otvoreni ka 
Tisi i najviši delovi Titelskog brega na 
stalnom su udaru istočnog vetra - 
košave, koji  još više potencira 
kontinentalni karakter klime. Posledica 
toga je specifičan i raznolik biljni svet 
na padinama Titelskog brega, često 
reliktnog karaktera, jer ovi 
nepristupačni delovi uz Tisu nisu bili 
toliko interesantni za čoveka kao vršni, 
zaravnjeni deo, pogodan za obradu. 
Jedinstvenost i raznovrsnost vegetacije 
uglavnom fragilnih tipova ekosistema i 
bogatstvo flore vezane za raznovrsnost 
geomorfoloških oblika, njihova 
skoncentrisanost na vrlo malom 
prostoru temeljna su prirodna vrednost 
Titelskog brega. To odvaja Titelski 
breg od drugih lesnih platoa i čini ga 
jedinstvenim u evropskim razmerama, 
što predstavlja osnovu pokrenutog 
postupka za proglašenje zaštite 
područja kao prirodnog dobra. 
Međutim, i pored izvesne izvornosti 
dobar deo odručja odlikuje vegetacija 

koja i na padinama nosi pečat 
vekovnog antropogenog uticaja. 
Posledica čovekove aktivnosti, kaošto 
su bavljenje stočarstvom što sa sobom 
neminovno nosi i ispašu, ogleda se u 
prisustvu specifične biljne zajednice 
razvijene samo na geomorfološkim 
tvorevinama svojstvenim za Titelski 
breg i u nauci označenim kao 'poličice'. 
To su horizontalne brazde, 'staze' koje 
je utabala stoka, pre svega ovce. Za 
njih je karakteristična biljna zajednica 
koja se sa takvom kombinacijom vrsta 
nigde drugde ne javlja.  

Na odlike vegetacije, sem iznetog, 
utiče i opšta bezvodnost područja. 
Vodene površine ne 
postoje.Atmosferski talozi brzo poniru 
u dubine, a jedini izvor (Stare vodice) 
koji tokom cele godine ima vode je u 
podno‘ju brega između Titela I Loka.  

Osnovnu stepsku zajednicu 
Titelskog brega predstavlja zajednica 
majčine dušice I đipovine. Ograničenog 
je rasprostranjenja na pitomim 
padinama, blagonagnutim terenima ili 
na skoro zaravnjenim polo‘ajima 
(predolice ili lesne vrtače). 
Đipovina(Chrysopogon grullus) kao 
značajan elemenat u građI ove 
zajednice indicira odsustvo košenja ili 
ispaše a samim tim I slo‘enije ekološke 
prilike na staništu. To za posledicu ima 
jedinstvenu strukturu zajednice koju 
karakteriše prisustvo više od 150 vrsta 
viših biljaka. Biljni pokrivač odlikuju i 
neki elementi vezani za vegetaciju 
klimatizovanog, šumo-stepskog tipa, 
međutim mnogo su značajnije tipične 
stepske vrste kojima, na primer, 
pripada babaluška (Sternbergia 
colchiciflora). Babaluška je kao relikt 
suvog I toplog doba boreala u 
postglacijalu naselila ove prostore u 
isto vreme kada I sama stepa. Svedok je 
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tog doba I toka procesa formiranja 
biljnog pokrivača na ju‘nom obodu 
Panonske nizije. Interesantna je po 
svom biološkom ciklusu jer dveta u 
jesen a plodonosi u martu mesecu. 
Spada u prirodne retkosti flore Srbije 
pa je Zakonom zaštićena I jedan od 
kandidata za Crvenu knjigu flore Srbije 
u kojoj će biti obrađene najugro‘enije 
biljne vrste naše zemlje. Takvog 
obele‘ja su još neki strukturni elementi 
zajednice majčine dušice I đipovine, 
među kojima lepotom plene patuljasta 
perunika (Iris pumila) I gorocvet 
(Adonis vernalis). Specifične su za 
prolećni aspekt. Prva liči na razbacane 
beličaste, plavičaste I ljubičaste 
'jastuke' na najvišim delovima 
zatravljenih padina uz Tisu, dok druga 
zaustavlja dah oblikom, veličinom I 
bojom svojih cvetova. Guste populacije 
gorocveta grade prava 'zlatasta ostrva' 
na obodnom, vršnom delu padina na 
granici sa platoom.  Rano-letnji aspekt 
ostaje u sećanju po bordo-ljubičastim 
tepisima od glavica Valdštajnovog luka 
(Allium rotundum subsp.Waldsteinii). 
Boja potiče od njegovih upadljivih 
glavica koje na vetru lelujaju vrtačama 
Titelskog brega. Svojim prisustvom 
vizuelno karakterišu junski deo 
vegetacionog perioda I, što je posebno 
značajno, odvajaju ovaj lesni plato od 
drugih platoa u Vojvodini. Kod nas 
raste samo još na jednom lokalitetu 
(lesna obala Palića), ali sa malim 
brojem primeraka. 

Za razliku od izvorne stepske 
zajednice koja je I konglomerat 
prirodnih retokosti I relativno uskog 
rasprostranjenja na specifi;nim 
mikrostaništima, stepska zajednica 
jesenjeg maslačka I stepskog vijuka 
dominira u biljnom pokrivaču Titelskog 

brega. Njene sastojine se pru‘aju u vidu 
paralelnih 'traka' između ogolelih 
'poličica' tj. staza koje je utabala stoka 
tokom ispaše, kako je napred istaknuto. 
Razvijena na staništu nepovoljnih 
ekoloških uslova zbog stalne erozije 
ova zajednica je siromašna (77 biljnih 
vrsta). Pored toga nju odlikuje I 
prorećenost biljnog pokrivača. 
Konkretnije, to značI da su postojeće 
sastojine otvorene, što za posledicu ima 
jaku insolaciju, specifičan floristički 
sastav. Opet je u pitanju zajednica 
prisutna samo na Titelskom bregu, koja 
je imenovana po, kod nas sve ređoj, 
vrsti maslačka (Taraxacum serotinum). 
Ova vrsta zaslu‘uje da bude zaštićena 
zbog sve veće ugro‘enosti. U 
pomenutim uslovima naglašene erozije 
na Titelskom bregu opstaje zajedno sa 
nekim korovskim vrstama među kojima 
je najčešće zubača.  

Posebnu specifičnost biljnog 
sveta Titelskog brega predstavlja 
zajednica češljaste pirevine I metlice. 
Opisana je u Mađarskoj na lesu gde je 
veoma retka, s obzirom na 
polupustinjski karakter. U Vojvodini 
dolazi samo na dva lokaliteta, od kojih 
je jedan područje Titelskog brega. Tu 
se javlja u vidu uskog venca koji 
opkoljava njegove najviše obronke. S 
jedne strane se graničI sa njivama na 
platou, a s druge strane sa golim lesom 
na okomitim lesnim odsecima. Njeni 
graditelji - polupustinjska biljka 
metlica (Kochia prostrata) I turanska 
vrsta češljasta pirevina (Agropyrum 
cristatum) su I najčešće  vrste u 
zajednici. Indikatori su izrazito 
ekstremnih uslova često na granici 
opstanka ‘ivota. Samo izuzetna 
zajednica je izgrađena od polu‘bunastih 
formi prve vrste. One često zauzimaju 
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veće delove strmih lesnih odseka ka 
Tisi. Između ovih '‘bunića' metlice 
uglavnom je go les I u njemu izbušeni 
otvori u kojima se gnezde ptice.  

NajvećI deo ovakvih staništa 
izlo‘enih strujanjima oštrih 
kontinentalnih vetrova nalazišta su 
endemske zajednice lišajeva označene 
kao Endocarpetum pusilli 

titelicum.Prisutna je u vidu crnkastih 
mrlja na vertikalnim lesnim odsecima 
Titelskog brega gde je jedno od tri 
nalazišta ove zajednice u Evropi. Pored 
ove činjenice značajna je I kao 
pionirska zajednica na naslagama I 
blokovima čistog lesa.  

Doline I vododerine odlikuje 
vegetacija dolinskih livada ili zajednica 
šibljaka, koje su manjeg značaja zbog 
svog šireg, evropskog rasprostranjenja.  

Posebnu pa‘nju zaslu‘uju I 
fragmenti kserotermnih šuma hrasta 
medunca na jednom ograničenom 
lokalitetu istočnog dela Titelskog 
brega, ju‘no od Mošorina. Njihovo 
prisustvo je značajno jer se radi 
uglavnom o području bez šumske 
vegetacije, a još više zbog toga što je 
ovaj tip šuma veoma redak u niziji. 
Ovako naglašena ekosistemska 
raznovrsnost uslovila je I visok stepen 
diverziteta faune I flore. Sem 
pomenutih retkih biljaka na ovom 
području su obitovale još neke vrste. 
Dugogodišnje prisustvo čoveka 
razultiralo je naglašenom degradacijom 
pravegetacije I nestankom nekih vrsta. 
Tako je na Titelskom bregu još u prvoj 
deceniji ovog veka rasla vrsta Alyssum 
linifolium, odakle je zauvek Iščezla. 
Radi sprečavanja ponavljanja ovog 
slučaja kod vrsta koje su na pragu 
iščezavanja, očekujemo što skoriju 
zakonsku zaštitu područja Titelskog 
brega u celini kao prirodnog dobra. Da 

za to ima osnova pokazuju rezultati 
urađene valorizacije geomorfoloških I 
botaničkih vrednosti ovog lesnog 
platoa. Dok su ostale vrednosti u fazi 
proučavanja. Prirodnu vegetaciju čovek 
nije uništio, iako je dobar deo stepe 
priveo kulturi. To je uostalom činio od 
pamtiveka. Možda će u nekoj od plitkih 
lesnih pećina jednog dana biti nađen 
neki trag u tom smislu. Za sada se o 
čoveku na titelskom bregu mo‘e 
govoriti samo kao o čoveku iz Feudvara 
I dalje sve do današnjeg dana, o čoveku 
na salašima sa dolapima, o čoveku 
stočaru i čobanu, o atniku iz sela ravne 
Šajkaške u okru‘enju Titelskog brega.  

Feudvar je bio utvrđen tako što je 
bio opasan debelim zemljanim 
bedemima. Stojeći  uz reku sa banatske 
strane, kroz granje I nebo, gledam 
Titelski breg jedinstven u svojoj lepoti. 
Slušam huk reke I sećam se rečI 
Bogdana Čiplića u romanu 'Kuda Tisa 
teče' pisac pominje 'ukroćenu vodenu 
masu, uvek spremnu da rikne I da se 
popne kao besna kobila!'… Sećam se I 
želim da uprskos neumornoj I ćudljivoj 
Tisi, uz naklonost I zaštitu čoveka, 
Titelski breg bude bedem koga smo 
baštinili od prošlosti, njen spomenik I u 
geološkom I u biološkom smislu.  
 

Dr Branislava Butorac 
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