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ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКОСМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, Милан 

Јаковљевић, Феликс Кривошија, 

Чедомир Векић 
 

Tekstove  možete dostavljati na  
e-mail 

omilorad @eunet. yu 

 

SADRŽAJ 
35 Katastrofa 

Branislav Vasić 
36 Otac planina 

Bogdan Bobić 
42 Prvi svetosavski uspon na 

Vršačkim planinama 
Branislava Tomić 

43 Mauntinraning - planinsko trčawe 
Aleksandar Anđelić 

46 Drakula-tura i planinareqe 
po Karpatima 
Zora Maurić 

48 Zimovawe na Stolu 
Iso Planić 

49 Skijama sa Everesta 
Milan Breberina 

51 50. g. rada PSD Medicinar, Novi 
Sad 
Milivoj Erdeqan 

51 24. Pl. maraton na Fruškoj gori 
Milivoj Erdeqan 

 

NAJAKTIVNIJE DRUŠTVO 
SAVEZA 2000. godine 

 
1. PSD Železničar,  
    Novi Sad 
2. PSD Železničar, Vršac 
3. PSD Poštar, Novi Sad 

 

SAJT SAVEZA 
 

 Prezentaciju planinarsko-smu-čarskog 
saveza Vojvodine možete pogledati na : 

WWW.planinari.org.yu 
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КАТАСТРОФА 

 
 Југословенском спорту 
прети катастрофа. Реч није 
популарна, стање које одсликава 
такође, али је одговарајућа: подаци 
показују да су на свим нивоима, 
средства из буxета за спорт 
драстично скресана! Министар за 
спорт у савезној влади Војислав 
Андрић је обећао да ће смањени 
износ на савезном нивоу  
(незванично нешто око 40 милиона 
динара), бити деqен искqучиво 
према програмима, приоритету 
такмичења (светска и европска 
првенства) и квалитету спорта и да 
ни један динар неће отићи на 
погрешну страну... 
 Међутим, остаје отворено 
питање колико ће финансијска 
ињекција из Палате федерације 
имати ефекта јер треба обезбедити 
макар минимум за егзистенцију 70 
спортских савеза. Сума је, како су 
изјавили експерти, у реалном износу 
четири пута мања и тешко да ће, без 
обзира на принципијелност и чврст 
став о поштовању приоритетта, 
спорт добити значајнију помоћ... 

Србија 
 Међутим, ситуација на 
савезном нивоу (где нема закона о 
спорту, али има Министарство за 
спорт) знатно је боqа него на нивоу 
Србије, где постоји закон о спорту, 
али је законом о министарствима 
ресор омладина и спорт припојен 
просвети, односно ова област је 
добила - маћеху. 
 У “Службеном гласнику” 
изашао је предлог буxета у које је за 
омладину и спорт издвојено око 20 

милиона динара, односно за ”чист 
спорт” (остало су издаци за 
функционисање министарства, 
спортских савеза и одређених 
програма) око 10,4 милиона динара. 
То је скоро девет пута мање од 
износа издвојеног прошле године за 
спорт и чињеница да се нико није у 
Скупштини побунио против овакве 
девалвације спортског динара, 
показује стање “елементарне 
катастрофе”. 
 Када је први пут 1998. 
буxетски, кроз  Министарство за 
омладину и спорт Влада Србије 
стала уз врхунско спортско 
ставаралаштво (јер ова област је, као 
и у култури, науци... вид 
стваралаштва), издвојила је скоро 
један проценат (0,97 процената) од 
планираног годишњег буxета, 
односно 155.735,00 динара! Следеће 
године, буxет је био већи (око 21 
милијарда) и за спорт је издвојено 
0,87 процената, односно око 180 
милиона динара. Међутим, он је био 
10,3 процента мањи у односу на 
процентуално издвајање из буxетске 
масе него годину дана раније! 
 Средства су, због раста 
буxета у 2000. (скоро 29 милијарди), 
у укупном износу  расла (206,8 
милиона за спорт), али је у 
процентима то било 0,71 проценат 
буxета, односно 18,4 процената мање 
него за 1999. и 26,8 процената мање 
него у 1998. Без обзира на то што су 
та средства често коришћена 
ненаменски у политичке сврхе и 
промоције, била су и те како 
значајна за спорт, нарочито 
врхунски, који је у олимпијској 2000. 
имао велике обавезе.  

Удар 
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 Прави суноврат доживело је 
финансирање спорта у 2001. 
Смањење буxета на 18,6 милијарди, 
погодило је пре свега спорт! Према 
једноставном рачуну, износ од 20 
милиона је 0,11 процената 
републичког буxета, што је у односу 
на 1998. девет пута мање! И, што је 
најгоре, новац који је “одузет” 
спорту неће решити, како кажу 
добри познаваоци прилика, ниједан 
други проблем (здравство, просвета, 
култура) али ће сигурно отворити 
нови. На Скупштини Спортског 
савеза Србије су се чуле оштре 
примедбе на одлуку о укидању 
министарства и овакав предлог 
буxета ће само долити уqе на ватру.  
 Слично је и у - Београду. 
Без иједне речи протеста прихваћен 
је предлог да уместо, као и у другим 
областима (56 процената), 
реализација буxета у првом периоду 
ове године буде за спорт само 19 
процената у односу на исти период 
прошле године! То  
је скоро трии пута мање за спорт и 
омладину него за неке друге области 
за које се често каже да су важније и 
од “већег друштвеног интереса”.  
 Многи су склони да тврде 
да ће се спорт снаћи, како се снашла 
и - трговина, по принципу 
картонских тезги на Булевару 
револуције. Спорт је витална област, 
има своје законитости, ако те нема 
на терену, избрисан си са листе 
актера и сигурно ће се преживети, 
али ће га утерати у сиву зону, где ће 
бити лако да пипке пусти криминал 
и привредна мафија...  Искуства 
земаqа у транзицији, где су поједини 
високи спортски званичници 
ликвидирани јер су радећи на  
прикупqању средстава  ушли у посао 

са мафијом, указују на сву погубност 
политичких одлука о ускраћивању 
праве, строго контролисане, државне 
и буxетске помоћи спорту.  

         Бранимир   Васић 
 

ОТАЦ ПЛАНИНА 

 
Са организацијом експедиције 

на Аконкагву започето је пре више 
од годину дана. Заинтересовани 
учесници окупљали су се бар једном 
месечно на заједничком састанку на 
коме је одлучивано шта даље и 
сумирано докле се стигло. У октобру 
месецу 2000. група путника, 
намерника, за Аконгагву се свела 
само на нас двојицу, Миливоја 
Настасића и мене, Богдана Бобића. 
Пред великом дилемом смо: ићи или 
не. Шта је ту је, одлучујемо се да 
идемо даље, одлучујемо да кренемо 
на пут дуг 15 000 километара. 

Среда, 10. јануар 2001. Комби 
лагано клизи мађарском равницом ка 
Будимпешти. Напољу је хладан 
облачан дан. Са аеродрома Ферихегy 
(Будимпешта) Боингом 747 летимо 
за аеродром Сцхипхол у 
Амстердаму, а одатле преко Сао 
Паола за Буено Аирес. Најзад, после 
12 сати лета смо у Буено Аиресу, где 
наилазимо на изузетно срдачан 
пријем у нашој амбасади.  

Петак 12.1.2001. Будимо се у цик 
зоре (нисмо могли више спавати због 
разлике у временским зонама 
Југославије и Аргентине од 4 сата). 
Авионом после лета од сат и по 
стижемо у Мендозу. Градић од око 
милион и по становника. Полазно 
место за успон на Аконкагву. Сезона 
је у пуном јеку, па је и такса, која  
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зависи од времена доласка за успон 
на Аконкагву - максимална, 160 $. 
Службеник нас љубазно упозорава 
на опасности од висинске болести и 
на строге казне за еколошке 
прекршаје. Даје нам податке о радио 
фреквенцији за комуникацију са 
ренџерима и објашњава о 
камповима, рутама, лекарској 
служби ... Изнајмљујемо муле за 
пренос ранаца од ски центра 
Пенитендес до Пласа де Мулас, 
докупљујемо потребну храну, а 
помало и разгледамо град. 
Субота 13.1.2001. Редовном 
аутобуском линијом пребацујемо се 
до Пенитендеса (2560 м/нв), који се 
налази на путу Мендоза-Сантиаго 
(Чиле), а удаљен је 6 км од Пуете дел 
Инка. Остављамо терет који ће 
носити муле (око 72 кг) а ми 
стављамо ранчеве од 22 односно 14  
кг на леђа и крећемо око 13, 35 од 
улаза у Провинцијски парк 
Аконкагва према првом логору 
Конфлуенција. Лаганим темпом 
долином реке Хорконес стижемо у 
18,15 на Конфлуенцију (3500 м), 
место где се спајају Хорконес горњи 
и Хорконес доњи, један црвенкаст од 
блата које носи, а други потпуно 
бистар. Добро се осећамо. 
Недеља 14.1.2001. Око 9,15 крећемо 
према базном кампу “Пласа де 
мулас”. Пут води на север, долином 
реке Хорконеса. Недуго после 
напуштања Конфлуенције, угледали 
смо брдо Трес Дедос (5018 м), једна 
купа на чијем врху стрче три стене, 
што из даљине помало личи на три 
прста. Напоран је и дуг пут долином 
Хорконеса. Након пар сати хода, врх 
Трес Дедос остаје са леве стране, а 
улогу путоказа преузима прелеп врх 
Куено (5442 м), који се налази на 

северу, непосредно изнад Пласа де 
мулас. Вегетације више нема, па 
пејзаж све више личи на месечев. 
Међутим, у тим стерилним и 
суровим стенама што су се надвиле 
над долином, налазим неку страшну 
и дивљу лепоту. Необуздану. 
Неукротиву. Доступну само ретким 
планинарима и још ређим 
кондорима. На оваквим самотним 
местима човек спознаје своју снагу и 
слабост. Спознаје своју меру и 
доживљава неизрецив осећај 
слободе. Дуго времена стрмина је 
занемарљива, али на крају следи 
напорна завршница. Од старог трга 
мула треба прећи још више од 200 
метара висинске разлике до новог 
базног логора по веома стрмом 
терену. Око 19,00 стижемо на циљ 
на Пласа де Мулас (4250 м), где је 
било већ постављено преко 50 
шатора. Ноћ и није била баш мирна, 
помало ме тресу главобоља и 
дрхтавица. Слабо се спавало. 
Понедељак 15.1.2001.  Око поднева 
стижу гоничи са мулама и доносе 
наше ствари. Постављамо још један 
шатор и распремамо опрему. 
Миливоју није добро. Дежурни 
лекари из базног логора мере му 
концентрацију кисеоника у крви. 
Дисплеј на маленом апаратићу, који 
му је ставио на кажипрст, показивао 
је 65 неких јединица, а најнижа 
дозвољена концентрација је 85.  
Уторак 16.1.2001. Остао сам сам. 
Миливоја је јутрос однео 
хеликоптер, морао је брзо да се 
спусти на мању висину, јер је 
кисеоник у крви још опао. Крећем  
на краћу аклиматизациону шетњу. 
Сасвим лагано ходајући попео сам се 
на око 4750 м и вратио назад. Док 
сам  кувао супу у шатору, зачуо сам 
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неку нашу реч. Стигли су 
Македонци, са којима смо се требали 
наћи у Мендози. 
Среда 17.1.2001. Јутрос око 9,25 
напустио сам логор и лагано кренуо 
узбрдо. Прошао сам Конвејеве стене 
(4650 м), затим камп “Канада” на 
4910 метара, те стигао до “Аљаска” 
на место где се узбрдица знатно 
ублажава -  Цамбио де Пендиете, на 
5200 м. Наоблачило се и за час је 
почео падати редак, зрнаст снег па 
сам већ после пола сата одмора у 
15,00 кренуо назад.  Сишао сам 
веома брзо, за мање од два сата. 
Снег који је поподне падао није се 
задржао. Већ око 20,00 температура 
је пала на - 5 0 Ц. Ведра ноћ. 
Четвртак 18.1.2001. Појео сам дечију 
храну, скувао чај и бацио се на 
спремање ствари које ћу данас 
однети до кампа “Канада”. Кад сам 
све ствари спаковао, ранац је тежио 
више од 20 кг. Плашио сам се како 
ћу тај терет изнети на висину, али 
могу рећи да је до 4600 метара ишло 
одлично, док ми је касније мало 
недостајало кисеоника. Ипак, корак 
по корак, и све је прошло добро. 
Повадио сам ствари из ранца, ставио 
их у полиетиленске вреће, те их 
ставио поред камења које је 
омеђивало простор за шатор и 
прекрио их камењем, како их ветар 
неби одувао до сутра, када се будем 
поново вратио на преноћиште у 
“Канаду”. Док сам се јутрос пео 
према “Канади”, мало сам се дружио 
с неком двојицом Енглеза. Смејали 
су се мојим шалама. Причао сам им 
да се препирем са својим стомаком - 
он тражи пасуљ са кобасицом, а ја 
му нудим чај и кексиће. Онда сам 
почео да фантазирам о јајима са 

шунком и салатом од парадајза. 
Седим у шатору на Пласа де муласу 
и кувам супу. Посматрм Аконкагву. 
Невероватно! Цео дан је без облачка. 
Обично се намргоди већ око два-три 
поподне, па се тек у ситне сате 
разведри. Кад би барем тако лепо 
време било кад пођем на завршни 
успон! 
Петак 19.1.2001. Ето, почиње права 
битка. До сада, све је било извиђање, 
меркање. Сада више нема шале. У 
подне сам набацио ранац на леђа и 
лагано кренуо. Тек око 16,10 стигао 
сам у камп “Канада” (4910 м). 
Субота 20.1.2001. У 9,15 кренуо сам 
са храном и опремом према логору 
“Ниро де кондорес” (кондорово 
гнездо) на висину од 5380 метара. 
Било ми је веома тешко. На сваких 
десет метара морао сам застати да се 
одморим. Од “Канаде” до “Аљаске” 
(логор на 5200 м) води веома стрма и 
тешко савладива страна. Камп “ 
Аљаска” налази се на месту где та 
стрмина престаје и почиње 
релативно блага падина, која води до 
кампа “Ниро де Кондорес”. Тек при 
крају, успон је поново стрмији. Када 
се изађе на крај те стране, стиже се 
на пространи плато, лагано 
заталасан, украшен већим 
површинама стврднутог снега и 
леда, те стенама необичног изгледа, 
очигледно насталим хлађењем 
магме. Место изгледа фантастично. 
А тек када сам се попео на стену што 
се налази на северном крају заравни, 
застао ми је дах. Боже, која дивота! 
Предивне планине ланца 
Цордиллера де Лос Андрес 
раскошно су блистале у својој лепти. 
Смејао сам се незаустављиво у 
неколико наврата, неспособан да 
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престанем. Сузе су ми удариле на 
очи. Ова величанствена, божанска 
раскош вредна је сваког труда. У 
14,45 сам дохватио ранац, који сам 
претходно испразнио. И ако сам се 
пењао четири сата до “Ниро де 
Кондореса” за спуст ми је требало до  
“Канаде” 40 минута. 
Недеља 21.1.2001. У 7,30 
температура је била -12 0 Ц. Кренуо 
сам тек у 11,20 са мојим другарима 
Македонцима. За непуна два сата 
стижем до “Ниро де Кондорес” 
(5380 м). Осећам утицај висинске 
болести, имам јаку главобољу. 
Шатор сам постављао као у 
успореном филму, јер сам жестоко 
осећао недостатак кисеоника. Сада 
још треба да донесем снег или воду 
и да оперем шерпицу од супе, те 
скувам чај. На 200 - 300 метара 
западно од логора, испод једне 
стене, налази се замрзнуто језерце. 
Андисти су пробили рупу у леду и 
одатле се снабдевају водом, док 
други топе снег, који узимају са 
оближних падина. 
Понедељак 22.1.2001. Страшна ноћ. 
Будио сам се сваки час јер ми је због 
сувог ваздуха и грло било суво као 
барут. Око 8,00 температура је - 12 0  

Ц . Бог зна колика ли је температура 
била преко ноћи, кад ми се боца с 
водом, која је лежала поред мене, 
делимично заштићена врећом за 
спавање, замрзла готово до пола. 
Никако не могу да одлучим, да ли да 
спавам код склоништа “Берлина“, 
или да на завршни успон пођем 
одавде, као момци који су одавде 
јутрос кренули око 3,45. И једно и 
друго има своје предности и мане. 
 Одлука је пала! Скупио сам 
ствари, које треба да понесем горе и 
у 11,15 лагано кренуо. До склоништа 

“Берлина“ стижем тек у 14,05 уз 
доста напора и замора. Пејзаж је 
заиста невероватан и упечатљив. 
Црне и бледо жуте стене. Французи 
стижу из правца врха. Нису успели, 
стигли су до 6500 м. Враћају се и 
Немци, они су успели. Враћам се 
назад до “Ниро де Кондорес“. По 
информацијама добијеним од 
Аргентинаца, предвиђају у наредна 
два три дана лоше време. Шта је ту 
је, сутра дижем шатор и носим га на 
“Берлин“ (5780 м). 
Уторак 23.1.2001. Последњи дан пре 
завршног успона. Јутро је освануло 
потпуно ведро. У седам сати, када 
сам устао, у шатору је било - 7 0 Ц, а 
напољу - 12 0 Ц. Јоле (Македонац) и 
ја попели смо се лаганим ходом 
носећи тешке ранчеве за нешто мање 
од три сата до “Берлина“. Поставили 
смо шатор поред првог од два 
дрвена склоништа. Пре спавања, 
температура под спољашњим делом 
шатора била је - 15 0 Ц и била је у 
паду. Вероватно се спустила на око - 
23 0 Ц, колико су ми рекли да је било 
претходну ноћ. 
Среда, 24.1.2001. Устао сам у 6,00 и 
почео спремање. Скувао сам два 
литра чаја, супу и појео дечију 
храну. У 7,20 сам кренуо, али 
заборавио сам део опреме, наочаре, 
па сам се без двоумљења вратио по 
њих. Јоле је остварио неку предност, 
а ја сам у 7,30 поново кренуо.  
 До “Индепеденције“ на 
6400 метара, где се налази олујом 
разрушено дрвено склониште, ишло 
је прилично добро. Кад сам на крају 
изронио из рупе и угледао 
минијатурно дрвено склониште, у 
које би се, да је цело, могло 
сместити неколико људи, помислио 
сам: па добро је - стићићу. До врха је 
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још остало 562 метра, а прешао сам 
620. Али није било баш толико 
једноставно. 
 Иза “Индепенденције“, 
пружа се дугачка страна, коју треба 
прећи готово по изохипси, па се то 
чини једноставно. Међутим, то је 
такозвани “Прелаз ветрова“ - веома 
непријатна деоница пута, због веома 
хладног ветра који дува страшном 
жестином. Ово је вероватно деоница 
на којој је највећа опасност од 
смрзавања, што је два дана касније 
нашло и своју потврду у несрећи 
која се десила баш ту негде, када су 
се заосталом планинару смрзле ноге 
и прсти на рукама. На крају ове 
падине налази се “Ла Цаналета“, 
непријатан сипар популарно назван 
“Кулоар смрти“, јер се управо на том 
месту најчешће догађају несреће 
узроковане каменим лавинама. То је 
стрм сипар, који води готово до под 
сам врх. Пењање по њему одузима 
страшно много снаге, јер се ситни 
песак који је основа сипара стално 
измиче испод ногу и пењача 
небројано пута тера да убрзано 
“загребе“ ногама, покушавајући да 
се поврати изгубљена равнотежа, 
када му се тло, баш у моменту кад је 
мислио да има добар ослонац, 
измакне испод ногу. Поред тога, 
пењач мора стално бити на опрезу 
јер мало померање тла може у часу 
изазвати померање и стена, којих 
има у свим величинама. 
 Не треба напомињати да је 
то већ висина, на којој ваздуха нема 
ни близу колико организам тражи.  
По статистикама Аргентинаца, 
количина кисеоника у ваздуху на 
врху Аконкагве 6962 метра, одговара 
оној количини кисеоника која се има 

на врховима Хималаја преко 8 000 
метара. 
 Пењући се све више, где је 
ваздуха све мање, а стрмина све 
већа, многима тај призор изгледа 
обесхрабрујуће, па у комбинацији са 
исцрпљеношћу и разним 
проблемима, које изазива висинска 
болест, као што су главобоља, 
вртоглавица, мучнина, поремећаји 
сна, проблеми дисањиа итд, то често 
бива разлог за одустајање од даљег 
успона. Заиста не знам тачан 
податак, али не верујем да више  од 
20% од оних који стигну на “Пласу 
де мулас“, досегну и “Цумбре” тј 
врх.  
 Попео сам се! Додуше, 
веома касно. Дакле, било је то 24. 
јануара у 17,00 после девет и по сати 
напорног пењања и лакши 8 
килограма за колико сам у току 
успона ослабио. На врх сам изашао 
са јужне стране. На врху су неки 
минут пре мене изашла два Бугара са 
северне стране, а Јоле, који је стигао 
45 минута пре мене, оставио је 
сребрни крст. 
 У “ Берлину“, сам сишао 
око 20,30, сутрадан ујутро, 
натоварен целокупном опремом, коју 
сам у два пута носио узбрдо. Кренуо 
сам у базни логор. 
 Шта рећи на крају? 
 Планине су као богови. 
Људи  им бар за тренутак постају 
ближи, кад им се пењу под врхунце. 
За тај тренутак среће, хвала ти 
Ацонцагуа, “Оче планина“! 

 
Богдан Бобић 
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PRVI SVETOSAVSKI USPON 

NA VRŠAČKIM PLANINAMA 

 
 Da našem Predsedniku 
Društva svašta pada na pamet, naravno, 
u korist planinarstva, dokaz je već 
tradicionalna republička akcija “Noćni 
uspon na krov Vojvodine”.  
 Ove godine, smislio je nešto 
novo. Pogledao je čovek slučajno u 
kalendar, a tamo stoji: SUBOTA, 27. 
januar “Sveti Sava”. Odmah mu se rodi 
nova ideja i evo našem Društvu nove 
akcije, “I Svetosavski uspon na 
Gudurički vrh”.  
 Još u petak, dođoše nam i 
gosti, ne baš iz bliza, ali stigoše 
istovremeno. Sa dva auta stigoše 
osmoro požarevljana, a autobusom i 
dva kladovčana, pa konačno i jedan 
pančevac. Mi, kao dobri domaćini, 
poslužujemo im večeru, ne običnu, već 
specijalnu: kavurmu na vršački način. 
Gosti se svojski prihvatiše, ali ni mi ne 
odustajemo, pa pored toga, ponešto i 
ostade.  
 Nađe se tu i neka gitara, pa 
veče prosto prelete uz planinarski 
program.  
 Dođe i subota, dan Svetog 
Save, ali umesto “Sveti Sava - vode 
zamrzava”, osvanu divan, sunčan i 
topao dan. Kolona kreće iz doma 
“Panonija”. Dvadesetdvoje, polovina je 
ženski deo, željni uspona i pobede nad 
“krovom Vojvodine”, obučeni baš za 
zimski uspon.  
 Uskoro svlačenje, prvo jakne, 
zatim džemperi, da bi na vrh svi izišli u 
košuljama, a oni najhrabriji ostadoše 
samo u majicama. Sunce upeklo, 
maslačak se rascvetao, a o divljem 
zumbulu, kukureku i ostalom 

prolećnom  cveću da i ne govorimo.  
 Napuštamo “krov” i polazimo 
na  “Mali vrh”, zvani “Vidikovac”. 
Vreme je i dalje lepo, vidik izvanredan, 
foto aparati ubrzano škljocaju. Vodič, 
autor akcije lično odlučuje da siđemo u 
selo Mesić. Uskoro smo u manastiru o 
čijoj starosti nema tačnih podataka: XI, 
XII,  pa čak  i XV vek.  
 Polako se spušta veče. Sunce 
zalazi, a mi stižemo u  dom u prvi 
sumrak. Svi su zadovoqni, hvale 
akciju, a posebno zahvaljuju Sv.Savi 
koji nam je podario ovako lep dan.  
 Besplatan pasulj takođe svi 
hvale, većina ”repetira”, možda ne što 
je toliko dobar, već što svima odgovara 
njegova cena. Tek što je večera 
završena, stižu instrumenti i počinje 
novo zagrevanje. Počinje novi 
program, na čijem kraju se izdvaja 
“Izbor planinara godine” našeg 
Društva. U programu su zastupljeni 
solo pevanje, dueti, grupna pevanja, pa 
čak i skečevi. 
             Pravi štimung. Traži se stolica 
više. 
 Oko 22 časa odlaze planinari 
iz Požarevca, a mi nastavljamo do 
kasno u noć, ili tačnije do rane zore sa 
druženjem, kada konačno polazimo 
kući.  
 Eto šta sve može da uradi i 
jedan pogled u kalendar. 
      Branislava Tomić 

 

MAUNTINRANING- 

PLANINSKO TRČANJE 

  
 Početkom ove godine 
dovršavajući knjigu o grofu Savi 
Vladislaviću, velikom srpskom 
diplomati iz 18. veka (povukao granice 
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između Rusije i Kine) nisam ni 
pretpostavljao da ću se za koji dan i 
sam upustiti u jednu sportsko-
diplomatsku avanturu... 
 U jednom telefonskom 
kontaktu sa meni nepoznatim 
funkcionerom ASJ saznajem “za vas 
planinare interesantan sport” - 
mauntinraning (planinsko trčanje - pt.). 
Nezvanično mi je rečeno da može da 
zaživi preko planinarske organizacije. 
Interesujući se za pravila ovog sporta 
među sportistima, sportskim 
funkcionerima i novinarima ne da 
nigde nisam našao pravila nego retko 
ko da je i čuo za njega! Okrećem se 
Internetu i tu nalazim odgovor sa 
obiljem fotografija. Pišem pismo 
upravi Planinarsko smučarskog Saveza 
Vojvodine gde iznosim kratak razvoj 
PT-a, osnovna pravila kao i želju da 
povodom 100 godina organizovanog 
planinarstva u Srbiji prvi organizujemo 
PT trku u Jugoslaviji (neće mnogo 
koštati). Kao što sam i očekivao 
predlog se prihvata zahvaljujući 
razumevanju g. Aleksandra 
Damjanovića i g. Milivoja Erdeljana, 
na XXXXIII/1 sastanku Sekretarijata 
UO PSSV (04.01.2001.). To je prva 
sportska organizacija koja je ovaj sport 
uvrstila u svoje aktivnosti na teritoriji 
SRJ.  
 Ovaj sport je prisutan 
vekovima kroz svetsku istoriju, u 
savremenom obliku u poslednjim 
decenijama dvadesetog veka. Od 
atletike (IAAF) je prihvaćen 1999. 
godine i ide se na to da postane 
olimpijski sport. Zvanična svetska 
prvenstva se održavaju 15 godina za 
redom. Postoje dve vrste trka:  
1. Trke na gore  
- Kada se trči od starta ka cilju koji se 

nalazi na višoj nadmorskoj visini. 
2. Trke gore-dole   
-Kada se trči od starta ka određenoj 
tački na planini, pa onda natrag i sve 
tako dok se ne istrči zadata dužina. 
 Obavezno se naznači visinska 
razlika staze, pre trke se predoči profil 
staze, vreme se gleda u sekundu. To bi 
bila osnovna pravila.  
 Kada mi je Erdeljan rekao da 
sam predsednik komisije i da moram da 
napišem pravila po svetskim 
standardima ozbiljno sam prionuo na 
posao. “Vidim ja da se Samaranu trese 
fotelja” komentariše moj prijatelj 
Vekić. Prvo sam nazvao novinara 
Vladu Vukašinovića, autora emisije 
Svet Alpinizma (SOS kanal) i 
predložio mu da prezentiramo sport. 
Na to Vlada meni predlaže dobar savet 
da se e-mailom javim poklonicima PT-
a i zatražim da mi pošalju video zapis. 
To i činim i obraćam se na oko 20 
adresa širom sveta pismom “Dear 
sir,… “ Dosta njih mi je odgovorilo ali 
jedno od njih je bilo ono pravo: lično 
direktor za razvoj pri svetskoj 
organizaciji za PT (WMRA), Slovenac 
- g. Tomo Šarf. Posle desetak 
razmenjenih mailova, pošto je video da 
se u detalje interesujem poziva me da 
tri dana budem gost slovenačke 
organizacije za PT. Imao sam nekoliko 
dana na raspolaganju a trebalo je dobiti 
garantno pismo, izvaditi vizu u 
Budimpešti i stići do Ljubljane na trku 
03.02. (Šmarna Gora). Tomi poručujem 
da mi garantno pismo šalje mailom a 
drugo slovenačkoj ambasadi u Budim. 
Putujem noću u Budimpeštu. Stižemo u 
6 sati ujutro. Idem ka ambasadi koja je 
daleko od centra, čekam dva sata na 
kiši i baš kad je otvaraju setim se nisam 
poneo fotografiju. Počinjem da tražim 
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fotografa i najzad kad ga pronalazim - 
još sat vremena dok ne otvori, a vreme 
ide li ide. Konačno sa slikom dolazim u 
ambasadu. Službenica mi se obraća sa 
posebnom ljubaznošću “Da, javili su 
gospodine iz Ljubljane da će te doći, 
izvolite, srečno, na svidenje”. 
Konačno, onako mokar i promrzao ali 
zadovoljan. Ostalo je još šest sati do 
polaska za Novi Sad a kafići skupi. 
Upuštam se u jednu pešačku turu po 
Budimu, a kiša lije li lije. Ali, bože 
moj, pa ja sam planinar. U 18 sati 
krećemo za Novi Sad. Domaćica bus-a 
zgodna devojka, sluša moju priču, 
uzima vizitku, “o pa ti si i biznismen, 
ubaci i mene u posao”. Tako ti je to 
kod nas, sve kroz pare. Ne zna ona da 
ja to iz “zanesenjačkih” razloga. U 00 i 
30 sati stižemo u Jugu. Zoru čekam na 
železničkoj stanici. Provesti noć na 
železničkoj stanici u Novom Sadu 
poseban je doživljaj. Pokušavam da 
pročitam nešto iz dobijenog 
informatora o pravilima planinskog 
trčanja na “Julijskim alpama” dok sa 
svih strana slušam psovke i 
halucinacije alkoholičara i beskućnka. 
Mislim se: “A želeo sam da budem 
psihijatar”. Konačno jutro. Vadim 
kartu za Ljubljanu, četvrtak veče, 
vreme kada penzioneri idu po penzije u 
Sloveniju. “Dobro je, ima mesta” kaže 
mi Lastin predstvnik. U Zrenjaninu se 
spremam, na brzinu krpim jaknu (pa ja 
sam sportski ambasador moje zemlje!) 
i kupujem sliku-akvarel okoline 
Zrenjanina od Dojkića. “E, ova slika ti 
ide drugom čoveku u svetu za onaj 
sport”. Uzbuđen sam, malo spavam. 
Ujutro razmenjujem još dva maila (dok 
se još može zbog slabih PTT linija) i 
navrat nanos štampam mail sa 
uputstvima: gde je smeštaj, na koji 
telefonski broj da se javim... Sa 

autobuske stanice javljam se mami. 
“Saša, pitaj vlasnike hotela “Jovan”, da 
li im nešto dođe gospođa Sigeti, znaš 
njena unuka je udata za diplomatu čiji 
roditelji žive u Ljubljani”. Eh, koliko 
ima ljudi sa istim prezimenom, mislim 
se. Uveče sedam u autobus. U 
Mađarskoj presedamo u slovenački. 
Hladno je čak i meni koji se ponosim 
svojim imunitetom. U 6 ujutro smo u 
Ljubljani, posle 12 godina... Stižem do 
hotela. Ljubazna vlasnica me prima. 
Soba je “prva liga” (jednokrevetna, 
satelitska TV...). Uz doručak (đus, 
kafa, marmelada, šunka...) kaže mi da i 
Renatina baka živi u Zrenjaninu... 
 Ubrzo dolazi i Toma. 
Prilazim mu, ljubimo se tri puta u 
obraz po “srpski”. Pita me hoću li da 
odmorim ili da planinarimo. Nije teško 
pogoditi za šta sam se odlučio. Stižemo 
u nacionalni park Triglav, navlačimo 
kamašne, uzimamo štapove i 
počinjemo uspon na Viševnik (2050 
m). Na vrhu bacam pogled na Triglav. 
Udaljen je oko 10 km vazdušne linije. 
Ispod njega vrh sa koga je pre nekoliko 
godina poginuo jedan drugi Toma baš 
u februaru. Pod liticama ga je pronašao 
moj domaćin i kao uspomenu na druga 
organizovao trku koja se održava svake 
godine u ovo doba. Spuštamo se po 
zaleđenom snegu, ja zabijam pete u 
sneg a Toma se prosto skija bez skija. 
Pokušavam i ja ali padam. Kažem mu: 
“Pitam ti ja jednog starog planinara 
kako je sa Slovencem planinariti, a on 
meni: Kreneš za njim pa ne smeš ni 
napred ni natrag.“ Domaćin se smeje. 
Prolazimo i pored terena gde se 
održava svetsko prvenstvo u biatlonu 
(Pokljuka). Odlazimo u gostilnu. Moj 
ručak sam smazao sa apetitom dok 
Toma okleva. Objašnjava mi kako ima 
temperaturu već nekoliko dana tako da 
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nema apetita. Neverovatno, koliko drži 
do gosta iz Juge. Na putu ka Ljubljani 
slušam: “Znaš, planinarstvo i 
mauntinraning su ti dve filozofije. Mi ti 
za daleko kraće vreme prelazimo 
razdaljine. Uglavnom smo pri atletici a 
ponegde pri planinarstvu, kao u 
Španiji. U Kanadi je to samostalna 
sportska organizacija”. Dolazim u 
hotel, tuširam se. Uveče po mene 
dolazi gospodin Lojze Pungerčić, stariji 
čovek  ali po lakoći pokreta vidi se u 
odličnoj formi. Trener slovenačke 
reprezentacije. Odlazimo u restoran 
gde se služe srpska jela. Naručujemo 
ćevape, krompir pire i pasulj prebranac. 
Postavljam mu pitanja vezana za 
treninge. “To ti je 75% dugoprugaškog 
i 25% planinskog treninga. Biciklisti i 
trkači na sijama su konkurencija”. Na 
kraju i nešto slovenačko: gibanica sa 
vrhnjem i makom. Odlazimo u šetnju 
po Ljubljani. Ovde je Kardeljeva vila, 
ovde spomenik Kidriču... vidi se stara 
garda. Prolazimo pored Prešernovog 
spomenika koji gleda na kuću njegove 
neostvarene ljubavi Julije Primicove. 
Spomenici u gradu su zaštićeni 
drvenim i staklenim oklopima - da 
budu sačuvani od temperaturnih razlika 
u ovo doba godine. Centar u 
starinskom Austro-Ugarskom stilu. 
Iznad se vidi stari grad. Prolazimo i 
pored pravoslavne crkve. U životu 
nisam video lepšu i veću pravoslavnu 
crkvu, osvetljenu u mraku. “Znaš, mi ti 
se ovim sportom bavimo dobrim delom 
iz entuzijazma. Ja sam letos platio iz 
svog džepa pripreme sa 
reprezentacijom. Teško je to nekome 
da shvati.“ Odlazim u hotel. Konačno 
jedna noć normalnog odmora.  
 Ujutro dobijam pojačan 
doručak zbog ”Renatine bake”, i 

odlazim do prijavnice. Upoznajem se 
sa takmičarima. Prilaze mi novinari 
nacionalnog radija. “Došao sam da 
steknem iskustvo pa da i u mojoj 
zemlji pokrenem PT. Sretan sam zbog 
sportske i privredne saradnje naših 
zemalja...” i suze su krenule. Znam da 
nije muški ali takve smo mi slovenske 
duše. Dolazim na start.. . 3,2,1, 
krećemo. Staza je duga 1,8 km a 
visinska razlika 350 m. Trčim sa svojih 
105 kg. Gledam kako me obilaze žene, 
deca. Slovenci su to. Inače na našem 
fruškogorskom ultramaratonu (101,3 
km) od 7000 takmičara bio sam 15. 
Obraćam pažnju na redarsku službu, 
markacije, oblik staze. Od nas 77 svega 
10% će moći  da pretrči stazu u celosti. 
Na cilj stižem predzadnji u seniorskoj 
konkurenciji. Dižem visoko ruke, 
osećam se kao pobednik. Prvi sam 
državljanin SRJ koji je trčao zvaničnu 
PT trku u svetu. Presvlačimo se i 
pijemo energetske napitke.  Preko 
razglasa trešti prepev pesme Zelene oči 
na slovenački. Najbolji dobijaju 
medalje i poklone od sponzora. Ko 
nadmaši rekord staze (seniori 11 
minuta i 30 sekundi) za svaku sekundu 
dobije 10 dem. Ćaskam sa društvom. 
Neko mi skreće pažnju -novinarka hoće 
da me slika. Okrećem se, vidim zumira 
me a zatim se i ja sa njom fotografišem 
- zgodna je. U ovim krajevima to je 
poznato kao duatlon - prvo ide PT a 
zatim “pijača”. Atmosfera sportska, 
drugarska. Neko uzima šnaps, neko 
pivo a ja kao ljubitelj vina “cviček” na 
odobravanje jedne gospođe “Viš, kak 
on zna”. U kafani pada predlog da 
organizujem prvenstvo ex-zu na 
Fruškoj gori. Sportske vizitke delim na 
sve strane. I tako do večeri. U 8 
odlazim sa Tomom kući i sedamo za 
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kompjuter. Objašnjava mi crtanje 
profila staze, iznosi negativna iskustva, 
predlaže kakva organizacija PT-a treba 
da bude. Odlazim u hotel. Na TV-u 
odlično hvataju BK.  
 Ujutro trčimo (i pešačimo) PT 
stazu (8,5 km) na Šmarnoj Gori. Trka 
na ovoj stazi se održava u oktobru i 
jedna je od najvećih u Evropi. Usput 
nam se pridružuje Boštjan Novak-
reprezentativac Slovenije. Pri kraju 
staze Toma nas napušta zbog 
porodičnih obaveza. Ponovo tri puta u 
obraz po “srpski”. Stojimo i gledamo 
se. Izuzetan čovek: porodica, dipl. ing., 
aktivan sportista, drugi čovek svetske 
organizacije a čini mi se i Jugo 
nostalgičar.  
 Odlazim u sobu, spremam se, 
po mene dolazi Boštjan kolima. Donosi 
mi za uspomenu zlatnu medalju koju je 
osvojio pre neku godinu na istom 
takmičenju na kojem sam i ja 
učestvovao. Čovek kome je posvećen 
memorijal je njegov rođeni brat. Šta da 
kažem - iz Slovenije odlazim kao 
sretan čovek. Uz put počinjemo o 
muzici. Kažem mu da je u Beogradu 
skoro gostovao Lajbah. ”Jesu li oni 
uopšte u Sloveniji”? komentariše moj 
drugar.  
 Na stanicu stižem u 
poslednjem trenutku, pozdravljam se sa 
Boštjanom i njegovom devojkom. 
Gledamo se kroz autobusko staklo. U 
jednom trenutku čini mi se da i u 
reprezentativčevom oku vidim suzu. 
Znam, nije muški ali takve smo mi 
slovenske duše. Kada su u pitanju 
planinski sportovi, mislim da u svetu 
nemamo bolje prijatelje od Slovenaca.  
 Autobus kreće. Još jedna noć 
truckanja. Ni o devojkama više ne 
razmišljam.  

       Aleksandar R. Anđelić 

DRAKULA-TURA I 

PLANINARENJE PO KARPATIMA 

 
 Godišnji odmor može se 
provesti na razne načine. Uobičajeno je 
otići na more, i vrlo često, na 
ograničenom prostoru (u gužvi i 
galami) provesti dve-tri nedelje. Nas 
nekoliko iz preduzeća je, ove godine 
sedam dana odmora provelo na jedan 
(za naše podneblje) neuobičajen način, 
te smo htele da zadovoljstvo jednog 
ovakvog putovanja podelimo sa svima, 
i možda još po nekog zainteresujemo 
za ovakav način odmora. Gospođice 
Leontina i Apolonija Holo i dole 
potpisana provele su odmor u 
Rumuniji, u Karpatima, bliže … u 
Transilvaniji. Agencija koja nas je na 
ovo lepo putovanje povela, uglavnom 
se bavi organizovanjem putovanja za 
planinare, po relativno prihvatljivim 
cenama, uz planinarske ture (izlete) 
koje su pristupačne i običnim turistima 
nepripremljenim za planinarenje, uz 
obilje sadržaja, uz divne i ushićujuće 
šetnje kroz prirodu.  

 
Grof Drakula - junak u borbama sa 

Turcima 
 

 Ceo sedmodnevni odmor bio 
je posvećen malom istraživanju, 
odnosno, demistifikaciji Drakule, 
ličnosti koja se, kroz literaturu, u 
velikoj meri vezuje za područje 
Transilvanije. Drakula, odnosno, jedan 
od rumunskih vladara iz dinastije 
Basarab, nije, naravno, imao bilo kakve 
veze sa vampirima (sem u romanu), 
nego je bio jedan od onih vladara koji 
se proslavio značajnim uspesima u 
borbi protiv Turaka. Vlad Cepeš (kako 
se inače zvao) je titulu Drakule 
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nasledio od svog oca,  koji je takođe, u 
borbama sa Turcima, dobio orden 
zmaja, što je na rumunskom bilo slično 
pojmu “Drakule”, što znači đavo. 
Njegov nadimak, koji su mu proročice, 
po legenci, prorekle, bio je “Cepeš“, 
što na rumunskom znači “kolac”. Vlad 
Cepeš se u toku svog vladanja 
Vlaškom (u Transilvaniji tj. u 
predivnom srednjevekovnom gradiću 
Sigišoara, gde se rodio), proslavio 
surovošću, a i pravednošću, pa ga 
Rumuni izuzetno poštuju kao vladara. 
Bio je vrlo obrazovan, vojne škole učio 
je u Turskoj, a vojnu veštinu je naučio 
od Sibinjanin Janka. Legenda kaže da 
je, jednom prilikom, napao tursku 
izvidnicu, i tom prilikom na kolac 
nabio oko 4000 do 8000 Turaka. Kažu 
da je paša koji je pretrpeo ove gubitke, 
u širokom krugu zaobišao Trgovište, te 
da je svoju vojsku dalje prebacio 
vodenim putem (da ljudi ne primete 
gubitke koje je imao).  
 Obilazeći mesta u kojima se 
Vlad Cepeš kretao, sve do mesta gde je 
sahranjen, videli smo značajne i lepe 
istorijske spomenike u Vlaškoj i 
Transilvaniji. Istraživanje o 
Drakulinom životu, završili smo u 
manastiru, na ostrvu u jezeru Shagov, 
blizu Bukurešta, gde su Vlada Cepeša 
sahranili (naravno, bez glave koja je 
otišla Sultanu) i to ispred oltara sa 
neobeleženom pločom, sa željom da 
svi koji prođu tuda, gaze po njemu, kao 
što je on to činio sa drugima za svog 
života i vladanja. Interesantno je da je 
manastir oslikao isti majstor koji je 
oslikao naš fruškogorski manastir 
Krušedol, kao i da je  surovost Vlada 
Cepeša, uglavnom, bila uperena ka 
neposlušnim velmožima, tako da je on 
ispod tog manastira u svoje vrem 

izgradio “politički zatvor” za 
neposlušne plemiće. Naravno, saznali 
smo još mnogo legendi o Drakuli, 
videli prelepe dvorce i gradove iz XV 
veka, i naučili dosta o istoriji Rumunije 
koja se, naravno, prepliće sa istorijom 
ostalih država na Balkanu… 
 

Osvajanje vrha Omu 
 
 Drugi deo našeg odmora bio 
je posvećen planinarenju, tako 
organizovanom da u tome može da 
učestvuje skoro svako, bez posebne 
opreme (naravno, bitno je samo dobra 
obuća) i bez posebne kondicije i 
znanja. To su, u stvari, bile prelepe 
šetnje u prirodi, što je meni lično, u 
stvari, velika motivacija da se družim 
sa planinarima, i da se izložim i 
određenim fizičkim naporima. Mesta, 
koja planinari u svojim šetnjama kroz 
prirodu vide, su verovatno poslednja 
uporišta neuništene prirode, 
neporemećene flore i faune, i to, po 
meni, veliko bogatstvo ove planete, u 
ovim teškim i stresnim vremenima 
ispunjava dušu pozitivnim i plemenitim 
doživljajima i osećanjima. Deo 
Karpata, u kome smo bili smešteni, i to 
u jednom idiličnom planinarskom 
domu, Domu Jelena, je kompleks 
Južnih Karpata, tzv. Transilvanskih 
Alpa i to na granici sa istočnim 
kompleksom Karpata. Južni Karpati se, 
inače, protežu sve do planina istočne 
Srbije, kao što su Miroč, Deli Jovan, 
Homoljske planine.  
 Munći Bućeđi je planinski 
kompleks Južnih Karpata čiji je najviši 
vrh Omu (čovek) 2507 metara, koji 
smo i osvojili, i, naravno, bili vrlo 
ponosni na svoj planinarski uspeh. 
Krenuli smo na planinu žičarom i stigli 
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do visine od 2200 metara, gde smo 
uživali u vajarskim delima prirode, gde 
su sunce, vetar, sneg i kiša izvajali 
spomenike, koji podsećaju na babe 
(rum. Babele). Jedna stena je 
“umetničkim radom” prirode postala 
prava sfinga, i kao takva nalazi se na 
poleđini rumunske novčanice od 50000 
leja. Od tog mesta, krenuli smo 
grebenom planine u osvajanje vrha 
Omu. Lagana šetnja kroz prelepe 
predele (ukupno oko 8 km) završila se 
napornijim usponom od oko 300 
metara, i dolaskom, po svežem snegu 
od prethodne noći, do planinarskog 
doma na samom vrhu. Oblaci, sunce i 
kiša smenjivali su se neprestano i to 
takvom brzinom da vrlo često nismo 
foto-aparatom uspevali da "uhvatimo" 
kadar koji hoćemo, zato što dok 
namestimo fotoaparat, predeo je već 
potpuno prekriven maglom. Posle 
neizbežnog slikanja na vrhu, i naravno 
zasluženog čaja sa rumom u 
planinskom domu, nas 32 se idiličnom 
i prelepom dolinom Jelena, peške 
spustilo sa vrha Omu, do podnožja 
planine.  
 Doživljaji i uzbuđenja, koje 
smo tom prilikom imali, prevazilaze 
svaku maštu. Prelepi obronci doline sa 
divokozama, srnama i jelenima koji su 
nas posmatrali, čarobni pojas šume koji 
podseća na bajku, gde je sve toliko 
idilično i bajkovito, da čovek očekuje u 
najmanju ruku da sretne nekog 
vilenjaka ili patuljka. Jedan od 
kurioziteta ovog odmorra bile su 
“mece”, tj. mrki medved (Ursus 
Arctos), kojima ovo područje obiluje, i 
koji su zaštićeni zakonom, slobodno 
noću šetali oko našeg doma, i po terasi, 
na kojoj smo mi planinari sedeli.  
   

Maurić Zora  

ЗИМОВАЊЕ НА СТОЛУ 

 
 Суботички планинари су и 
ове године одлучили да део јануара 
проведу на некој од наших планина. 
Пошто је дом на Бојаниним водама 
(Сува планина) где смо 
традиционално ишли сваког јануара, 
ове године био пребукиран, 
одлучили смо се за Сто крај Бора. 
Првобитно планирано скијање је 
због недостатка снега изостало, па 
смо релативно повоqно време 
искористимо за шетње и пешачење у 
сувој стени Стола и Малог Стола. 
Готова цела група је освојила врх 
Великог крша (1148 м),  неколико се 
попело на врх Дели Јован (1137 м), а 
скоро сви су се на врх Стола (1156 
м) попели кроз “Јаругу кроз окно“. 
Кроз ову лаку смер је било 
поставqено фиксно уже. Марковић, 
Кривошија и Планић су испењали 
“Директну јаругу“, а Луховић и 
Штајнфелд “Влашку смер“. 
Последњег дана је група од 18 
планинара вежбала слободно 
пењање са горњим осигурањем на 
стени Малог Стола. Од четири пуна 
дана проведена на Столу пењању 
смо посветили три дана, а у 
вечерњим сатима смо гледали видео 
записе са пењачких акција и вежбали 
употребу опреме те је ова акција 
непланирано добила (донекле) 
карактер неформалног 
алпинистичког течаја. 

Исо Планић 

СКИЈАМА СА ЕВЕРЕСТА 

 
 Крајем октобра 2000. 
године у своју домовину се вратила 
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једна од најуспешнијих експедиција 
у историји словеначких похода на 
Хималаје, Си.мобил Ски Еверест 
2000, у оквиру које се пет планинара 
попело на највиши врх света, 8848 
метара висок Моунт Еверест. Као 
864. приступник на врху је стајао и 
Даво Карничар, који се потом на 
скијама спустио низ јужну стену 
Евереста до базног логора. На тај 
начин је остао записан у више од 
једног века старој историји 
планинарских похода на Хималаје 
као први човек коме је то успело. 
 Десеточлана експедиција је 
кренула из Словеније крајем августа, 
да би у Катмандуу, главном граду 
Непала, обавила последње припреме 
током једне седмице, а потом су 
након седмодневног хода долином 
Кумбу, добро аклиматизовани 
стигли 14. септембра у базни логор. 
На први успон су морали да сачекају 
три дана, док будистички свештеник 
није обавио “пуџо”, даровање 
богова, што је по веровању 
припадника племена Шерпа 
неопходно. За то време су се 
навикавали на спавање у шаторима, 
пуцање леда у леднику, грмљавину 
лавина и уживали у погледу на 
Нупце, Ледени слап, Лоце, западно 
раме Евереста, седло Ло Ла и 
купасти Пумори.  
Планинари су имали невероватну 
срећу, цео поход је текао тачно по 
плану. Монсун је напустио пределе 
Евереста баш на дан, којег предвиђа 
календар Шерпа, 16. септембра,  
мада је последњих година трајао до 
краја месеца. Након два дана су 
започели аклиматизацију и уз помоћ 
четири висинска носача, Шерпа, 
поставили су четири висинска 

логора, да би последњег дана 
септембра завршили прилагођавање 
на висину. Осим Урбана Голоба, 
који је на висини од 7000 м оболео 
од едема мозга, сви остали су били 
физички и психички спремни за 
завршни успон на врх. 
Након пет дана одмора и опоравка, 
Даво Карничар из Језерског и Франц 
Одерлап из Межица одлучили су се 
за први покушај изласка на кров 
света. За то им је било потребно 
непуна четири дана. Спавали су у 
другом, трећем и свега неколико 
сати у четвртом висинском логору. 
Седмог октобра у 6,45 Карничар је, 
са скијама на леђима, достигао врх 
Евереста, а 41-годишњи Одерлап је 
стигао 15 минута касније, поставши 
тако  десети по реду, а уједно и 
најстарији, Словенац, који се успео 
на Еверест. Карничар је нато, без 
већих тегоба, остварио оно што је 
најављивао: на скијама се спустио 
натраг у базни логор, за што му је 
било потребно 4 сата и 40 минута. 
По завршетку спуста рекао је, да 
није имао већих проблема, јер је 
већину сличних ситуација већ 
доживљавао у словеначким и 
европским планинама. Највећу 
препреку су му представљала 
фиксирана ужад на Хиларијевом 
степенику, где је постојала опасност 
да се заплете. Концентрацију је имао 
на највишем нивоу, јер је сваки 
делић спуста требало одсмучати 
100% прецизно и опрезно. Тако је у 
базни логор стигао потпуно 
исцрпљен, што од успона на врх, 
што од напорног силаска. 
 Два дана по великом 
Карничаровом успеху, истом 
тактиком на врх су се успели и Тадеј 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 23   М А Р Т  2001. страна 50  

Голоб из Ленарта (околина 
Марибора), Матеј Флис, 22-
годишњак из Равна на Корошкем 
(најмлађи Словенац до сада на 
Евересту) и Грегор Лачен из Чрне на 
Корошкем, заокруживши тако 
досадашњи број Словенаца на 
Евересту на 13. При силаску Тадеј 
Голоб је већ на висини од 8600 
метара одбацио маску за кисеоник, 
па је због исцрпљености морао да 
преспава у трећем висинском логору, 
док су Флис и Лачен преспавали у 
другом висинском логору. Десетог 
октобра су сва тројица срећно стигла 
у базни логор, а следећег дана 
Грегора Лачена, који је добио 
промрзлине на ногама, исцрпљеног 
Тадеја Голоба и лекара др Јурија 
Горјанца хеликоптер је пребацио у 
Катманду. 

Карничаров подвиг је 
одјекнуо у целом свету. Директну 
везу на експедицијски приказ на 
Интернету је имало више 
информативних кућа из целог света, 
између осталих и ЦНН, Реутерс, 
НБЦ, ББЦ и скоро сви алпинистички 
сајтови. Укупно је било 
невероватних 40 милиона посета, а 
стигло је око 3000 порука, од којих 
скоро половина изван Словеније. 
Карничар је у тренутку постао 
медијска личност светског формата, 
па га за интервјуе траже многе 
светске ревије, између осталих и 
Плаyбоy, позван је на телевизијске 
емисије по целом свету, међу њима и 
на најпознатије ”талк схоњ” Јаy 
Лено и Јое Риплеyс. Непалске медије 
је, пак, највише одушевила Давова 
одлука, да ће непалску децу, која 
живе под Еверестом, научити да 
скијају. Стога се у децембру вратио у 
Непал, да би проучио терене за први 

течај, који треба да почне током 
марта ове године. ”Сам знам, какво 
весеље представља сваки скијашки 
заокрет. И баш зато што је 
Сагармата била гостољубива за 
мене, то је оно чиме могу да се 
захвалим деци” рекао је Даво, који  
и сам има своју школу скијања и 
планинарства у Језерском. 

Даво Карничар потиче из 
познате планинарске породице у 
Језерском испод Камнишких алпа. 
Његов отац, Андреј, годинама је био 
домаћин познате Чешке коче. Са 
женом, своје петоро деце су носили 
у планину у кутијама, јер тада још 
није било специјалних руксага за 
ношење деце. Сва Андрејева деца су 
везана за планине, свако на свој 
начин. Најмлађи, Андреј  Дрејц, 
наставља породичну традицију и 
домаћин је у чешкој кочи, али је и 
успешан алпиниста. Прошле године 
имао је несрећу на Анапурни: 
изгубио је осам прстију и мраз ће му 
бити непријатељ до краја живота. 
Други брат, Лука, погинуо је са још 
четворицом горских спасилаца у 
вежби горских спасилаца под 
Окрешљем у Камнишким Алпима, 
док је Даво и пре подвига на 
Евересту био познат као изврстан 
планинар и екстремни скијаш. 
Давова деца, Ања, Аљаж и 
Доротеја, као и његова супруга, 
такође су, наравно, заљубљеници и 
стални посетиоци планина у околини 
Језерског. 

На цео велики успех 
експедиције Си.Мобил Ски Еверест 
2000 експедиције пала је само једна 
сенка: на оделима чланова 
експедиције није било грба 
Планинарског савеза Словеније. 
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чланови експедиције и њихов 
матични планинарски савез, из за 
сада непознатих разлога, нису 
пронашли заједнички језик. 

Др Милан Бреберина 

 

50. година рада 

 ПСД Медицинар, Нови Сад 

 
 26.4.1951. године 
здравствени радници у Новом Саду, 
заљубљеници у природу, одлучили 
су да оснују своје планинарско 
друштво, ПСД Поповица.  Друштво 
је 1951. године бројало 146 чланова, 
а 1962. и преко триста (326). Пошто 
су своју активност углавном 
усмерили на Фрушку гору, убрзо, 
оспособљавају једну кућицу на 
Поповицу и претварају је у 
планинарски дом и називају је 
Полет. И ако је дом био мали, имао 
је свега осам кревета и скромно 
опремљен, готово сваке недеље су 
боравили у њему. Посебно су били 
активни зими, када су сваке године 
организовали зимовање у своме 
дому. Поред Фрушке горе, посећује 
још планине по Босни и 
Херцеговини, Македонији и 
Словенији. Чланови Друштва се 
укључују у у разна планинарска 
школовања, а убрзо и у 
оријентациона и смучарска 
такмичења.  
 Крајем седамдесетих рад 
друштва полако замире, али не 
задуго, јер већ 1982. године рад 
друштва је обновљен, али сада под 
именом ПСД Медицинар. 
 Друштво данас броји преко 
тридесет чланова, и што и није тако 
пуно, али готово сви они сваког 

викенда су у своме дому или на некој 
другој планини. 

 
Миливој Ердељан 

 

24. ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 

НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

 
   У понедеqак 26. фебруара одржан 
је први састанак Организационог 
одбора 24. Фруш-когорског 
планинарског маратона на Фрушкој 
гори. Одлучено је да се маратон 
одржи 5 и 6. маја 2001. године. са 
стартом у 9,00 на Поповици. Такође 
је одлучено да се поред досадашњих 
девет стаза маратона: 
- Ултрамаратон - 101,120 км 
- Источни велики - 81,300 км 
- Западни средњи - 57,630 км 
- Источни средњи - 56,900 км 
- Западни мали - 33,230 км 
- Мали запад - запад - 32,900 км  
- Источни мали - 32,170 км 
- Приправнички - 17,210 км 
- Беби маратон - 3,520 км 
уведе и десета: 
- Западни велики - 86,160 км.  
  Стаза западног великог маратона 
иде са Поповице на Главицу, 
Столове и ТВ Торањ и даqе прати 
стазу ултрамаратона тј даqе иде на 
Краqеву столицу, у Врдник, ман. 
Јазак, Пинкијев гроб, Бешеново, 
Летенку, Андревqе, Главицу (код 
Манђелоса), Летенку, Андревqе, 
Долину кестенова, Црвени чот, 
Осовqе, Беочин, Бранковац, 
Змајевац, Лединце до Поповице. 
 

Миливој Настасић 
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