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БРАНИСЛАВ ВЈЕРГ 
02.11.1952. – 10.12.2014. 

Упознала сам га у пролеће 2003. године, на 
скромној свечаности промовисања Планинарског 
друштва Вилина водица. Тада потпредседник 
осамостаљене подружнице новосадског ПСД 
Железничар, Бане је имао визију у коју је искрено 
веровао. Са радошћу је причао о празнику Света 
Три јерарха, дану када су планинари и љубитељи 
природе у његовом Буковцу добили своје 
друштво, о сарадњи са Месном заједницом, 
обновљеној традицији Ђурђевданског уранка и 
организацији још једног фрушкогорског маратона, 
јесењег. Први сусрет и први утисак били су повод 
за многа каснија дружења, заједничке шетње и 
акције, планиране и непланиране. Јер, са 
Банетом је било и лепо и лако. Све је и почињао 
и радио и завршавао са осмехом, брижно, благо, 
стрпљиво, са дисциплином војника који поштује 
мудре одлуке и мудро одлучује, говорили су 
Буковчани, међу које се Бане са породицом 
доселио крајем деведесетих година. 
Већ на самом почетку постојања ПД Вилина 
водица, Бане је дао све од себе да ојача 
друштво. Свестан колико је подмладак значајан 
за напредак и опстанак, подстицао је наставни 

кадар и ученике буковачке основне школе да се укључе у планинарске акције. Његово 
ангажовање у обнови традиције Ђурђевданског уранка дало је сјајне резултате и десило се 
оно што се и желело – и војвођански планинари и мештани Буковца добили су још једну акцију, 
догађај и доживљај који се са страшћу и радошћу припрема и прижељкује целе године.  
За председника ПД Вилина водица именован је 2005. године. Сећам се да је тада први пут 
после 60 година свештеник на Ђурђевдан изашао на Вилину воду и благословио извор и 
учеснике  уранка.  Сећам се и обележавања  и обнављања маркација на стазама Буковачког 
маратона, чему се Бане посебно посветио. Јер, како је говорио, има планинара који не могу да 
учествују на пролећном маратону, али се испоставило да сасвим добро могу да се организују 
за Буковачки, јесењи.  
И био је у праву. Од скромних 143 учесника на првом Буковачком маратону, постепено се 
стигло до бројке од преко 1000, али то није био крај Банетове мисије: 
- Обогатили смо календар акција војвођанског Планинарског савеза  јесењим Буковачким 
маратоном и Ђурђевданским уранком и задовољни смо бројем учесника на њима. Међутим, 
никако нам не полази за руком да обновимо чардак на Вилиној водици, мада смо се обраћали 
многим институцијама и добили безброј обећања, као и тврдње да на овом месту ништа такво 
никада није постојало. Камени темељи чардака су још увек ту, што доказује супротно, људи се 
сећају дрвеног склоништа у коме су ноћивали пред Ђурђевдан и остаје нада да ће једног дана 
неко ипак темељно прегледати земљишне књиге и дозволити нам да сами поново саградимо 
нешто што је симболизовало наше место, традицију и целокупан планинарски покрет. 
Из друштва на чијем је челу био изникли су сјајни алпинисти, пењачи, оријентирци, који ће га 
памтити по подршци којом их је подстицао да истрају и заузму своје место у планинарској 
организацији. Функцију председника ПД Вилина водица препустио је свом млађем клупском 
колеги Жељку Дулићу на изборној скупштини друштва 2014. године.  
Напустио нас је изненада, неочекивано. Оставио је супругу Ану, кћер Јану, сина Ивана, дивне 
успомене, лепе резултате и једну незавршену мисију – обнављање чардака на Вилиној 
водици. 
 

Аида Скакић 
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У суботу 29 новембра 2014 године у градској кући у Суботици, одржана је свечана академија 

поводом 90 година организованог планинарства у Војводини. Свечаности је присуствовало око 
400 планинара и њихових пријатеља. Имајући у виду да има доста оних чланова планинарске 
организације и других заинтересованих појединаца који су били спречени да присуствују овом 
значајном догађају, редакција билтена Путник је омогућила „директан пренос“ за све оне који 

су желели али су били спречени да дођу на академију. 

 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 90 ГОДИНА 
ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 

 

Субота, 29. новембар 2014 године, 10:30.  Хол Градске куће у Суботици- 
отворена  изложба фотографија, значака и докумената. Фотографије из 
архива ПС Војводине, а по избору студија Фокус, поставио је Милан 
Љубић. Изложбу значака и докумената поставио је колекционар 

Слободан Мијатовић. На отварању су говорили: Славица Даковић, Слободан Мијатовић и 
Исидор Мац. 
Субота, 29. новембар 2014 године, 11:00- Велика већница Градске куће у Суботици: 
Фанфаре са балкона најављују почетак свечане академије поводом 90 година организованог 
планинарства у Војводини – музичка школа у Суботици (аплауз) 
Рецитација Чаробна песма, Мирослава Антића - Ученице политехничке школе у Суботици 
(аплауз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сања Васић (водитељка програма): „Уважени гости, пријатељи планине, добро дошли на 
свечану академију поводом 90 година организованог планинарства у Војводини. Срдачно 
поздрављамо све присутне а посебно се захваљујемо на доласку заменику покрајинског 
секретара за спорт и омладину господину Миодрагу Јововићу, Председнику планинарског 
савеза Србије Борису Мићићу, члану градског већа Суботице господину Вјекославу Острогонцу 
и председнику славонског планинарског савеза господину Отмару Тосембергеру (аплауз). 
Изнећу податак да на академији присуствују представници 35 планинарских друштава из две 
државе. Пре него што дам реч нашим почасним гостима, желим да вас подсетим да су почетак 
рада свечане академије означиле ученице политехничке школе Суботица, говорећи стихове 
„Чаробне песме“ књижевника Мирослава Антића. Будући да покрајинска секретарка за спорт и 
омладину, није могла због обавеза да дође, она је послала један телеграм и сада ћу га 
прочитати“; 
Госпођа покрајинска секретарка за спорт и омладину (путем телеграма): „Поштовани, искрене 
честитке поводом свечане академије којом обележавате 90 година организованог 
планинарства у Војводини. Желим вам да и у годинама које долазе, успешно радите и 
прославите што више ових значајних јубилеја.“ (аплауз). 
С. Васић: „Сада ћу замолити заменика покрајинског секретара за спорт и омладину, господина 
Миодрага Јововића, да нам се обрати. 
(Аплауз) 
(апла 
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Миодраг Јововић: „Драга господо, 
пријатељи, драги гости из Хрватске, пре 
свега пријатељи планинарења, ја заиста 
данас имам, да тако кажем, изванредну 
част, као човек који је део ових 
претходних 90 година у организованом 
планинарству у Војводини. Иначе, то је 
само један период у трајању 
планинарства у Војводини, ја мислим да 
ћемо ми много дуже трајати и жао ми је 
што нећу бити овде када буде 100 
годишњица. Заиста, могу да вас 
поздравим у име Владе Војводине која је 
у планинарима Војводине видела 
стратешког партнера када је спорт у 
питању. Влада Војводине подржава 
редовне активности планинарског савеза 
али, наравно, покровитељи смо 
алпинистичких подухвата од 2002 
године, што ми је посебно драго јер сам 
био део тога. Хоћу да вам кажем да, 
заиста, поздрављам и оне који се не баве организованим планинарством, има и таквих. То 
доказује фрушкогорски маратон који окупља велики број људи. Наш заједнички циљ треба да 
буде да ујединимо, омасовимо, због тога што ћемо тако имати шире поље дејства. Морамо да 
радимо са младима. Мислим да у наредном периоду треба да обратимо пажњу на школе и да 
пробамо да децу вратимо природи јер, ако буду само радили оно што данас модерна 
технологија нуди, неће бити добро ни за њих а наравно ни за нас. А најгоре ће бити за природу 
јер неће имати ко да је брани од модерне технологије. Желим да траје ово још много година и 
у том смислу вас поздрављам и у своје лично име и у име Владе Војводине. Живели.“ (аплауз) 
С. Васић: „Хвала господину Јововићу. А сада ћу замолити председника Планинарског савеза 
Србије, господина Бориса Мићића, да нам се обрати.“ 

Борис Мићић: „Добар дан драги планинари, 
пријатељи планинарства и сви гости који сте овде 
данас присутни. Стварно је велика част 
присуствовати оваквом догађају, у овако дивном 
амбијенту и у овако лепој организацији. Ја бих се 
надовезао на речи мог претходника који вам је 
рекао да Влада Војводине подржава овај наш 
покрет. Рећи ћу вам да се сада у Београду 
одржава сајам спорта који траје већ три дана и на 
којем учествују сви национални спортови међу 
којима и наш Планинарски савез Србије. И да нас 
је посетио министар спорта Вања Удовичић, 
имали смо прилике да причамо са њим. Није био 
само део протокола, већ је била његова намера да 
помогне планинаре пошто после посете Словенији 
схватио је шта значи планинарство за здравље 
једне нације и за спортски напредак нације и 
разговарали смо о будућим плановима и 
активностима на том пољу тако да можемо 
очекивати и на нивоу целе Србије да ћемо имати 
подршку у односу на досадашњи наш рад. Када су 
ме питали где ћу бити за викенд, ја сам рекао да 

идем у Суботицу а питање је било откуд планинари у Војводини. Сваки пут морам исто да 
причам да најбољи планинари у свету, не само код нас, су увек из равничарских делова. Људи  
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који живе у планини, на пример у Словенији, из једног села у друго морају да иду преко 
планине, ми из Војводине, кажем „ми“ зато што сам ја пореклом из Војводине, из Кикинде, 
морали смо да се удружимо и да идемо у планине да би могли да се пењемо и да уживамо у 
тим лепотама. Највећи успеси планинарства у Србији управо су потекли из Војводине, први 
човек који се попео на Мон Блан је био из Сремских Карловаца, ова златна екипа наших 
војвођанских планинара од 2000-е па на овамо, су показали и доказали оно што је сама ознака 
планинарства, тако да им стварно има разлога честитати од свег срца и то чиним овом 
приликом и захваљујем вам се на позиву. Хвала.“ (аплауз) 
С. Васић: „Хвала председнику Планинарског савеза Србије на говору. А сада позивам члана 
Градског већа Суботице, господина Вјекослава Острогонца да нам се обрати.“ 
Вјекослав Острогонац: „Пре свега добар дан. Част ми је и задовољство што могу да вас 

поздравим и пожелим вам добородошлицу испред града Суботице и у своје лично име. 
Изузетно ми је драго да се једна оваква академија одржава баш овде у Суботици. Драго ми је 
због тога што искрено желим да наш клуб заузима тако довољно добро место да се нешто баш 
одржава овде. Желим да вам кажем, што је и претходник споменуо, кад говорим било где, 
набрајам, с обзиром да ми око 100 клубова имамо у граду Суботици које подржавамо, а кад 
кажемо о успесима онда ту спомињемо и планинаре. Онда ме чудно гледају и кажу да у 
Суботици нема планине. Изузетно ми је драго да уствари, задњих десет година ти момци који 
се баве овим спортом, постижу такве успехе, пењу се на такве висине и заиста пружају један 
добар пример. Ја вам још једном желим добродошлицу, желим вам да се добро осећате у 
нашем граду. Барем толико добро колико звучи 90 година вашег савеза. Још једном вам 
честитам.“ (аплауз) 
С. Васић: „Хвала господину Вјекославу Острогонцу на говору. А сада молим председника 
Планинарског савеза Војводине и домаћина академије, господина Ису Планића да нам се 
обрати.“ 
(аплауз) 
Исо Планић: „Добар дан желим свима, и пре свега желим да поздравим још једном драге госте, 
моје пријатеље планинаре и све присутне овде у овој сали. Част ми је и задовљство да ову 
академију организујемо, да један овакав јубилеј организујемо у овој нашој равној Суботици, у 
овом, мени се чини, лепом амбијенту. Заиста се кроз  претходне дискусије и кроз све 
разговоре које сам протеклих година водио разговарајући о планинарству у Војводини, често 
понављало питање, зашто планинарство у Војводини и  зашто Планинарски савез  Војводине?! 
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Мислим да  ми зато и постојимо, зато и делујемо. Јер, планинарење у Војводини је заиста 
специфично. Специфично у односу на друге 
средине где је, чини ми се, лако бити 
планинар гледајући кроз прозор ваше собе у 
врховима који вас окружују наћи инспирацију 
за планинарење. А ми овде у Суботици, ако 
желимо до Фрушке горе да одемо, то је 120 
километара, то је један прави мали подухват. 
Ако алпинисти или спортски пењачи из 
Кикинде желе да оду на неко пењачко 
подручје у Србији, они морају за то да 
организују једну праву малу експедицију и 
шта онда ако падне киша?! Како бити 
алпиниста или високогорац из равне 
Војводине када си у старту хендикепиран јер 
живиш на 100 метара надморске висине?! 
Када се томе поредимо на пример са 
Аустријанцима или Мексинцима, или са 
готово било ким на овом свету онда то 
испада да се ми такмичимо на тај начин да 
носимо мало тежи ранац пењући се на истој 
стази. Зато смо ваљда и темељнији у 
припреми, зато је наша упорност истрајнија. Зато је наше стремљење ка висинама дубље и 
снажније. У нашој средини, у Војводини, ми негујемо неке специфичне асктивности у односу на 
планинаре у осталим срединама. У пешачењу смо добри, готово непревазиђени. Што се тиче 
наших алпиниста, ми без вештачких стена тешко да можемо тренирати, готово да немамо ни 
услове да у кондицији останемо и за врхунске резултате да будемо припремљени. 
Једноставно, те наше специфичности јесу разлог нашег постојања и успешности наше 
организације. Ја вам само могу још једном пожелети добродошлицу на скуп на којем се 
манифестује –посвећеност и истрајност у стремљењу ка висинама. Од настанка 1924. године 
до данас, наша организација је до сада овакве скупове организовала: Поводом 30 година  
организовали  смо слет на Поповици; 40-у годишњицу дочекали смо у Чортановачкој шуми, 50-
у годишњицу на Змајевцу, 70-у годишњицу смо организовали у Новом Саду у Матици српској, 
75-у годишњицу организовали смо у Вршцу у Стеријином позоришту, 80-у годишњицу смо 
обележили у Зрењанину у Градској кући и ево, време је да почнемо да се припремамо за 
стогодишњицу -  коју ћемо обележити у Новом Саду. (аплауз). (Ердељанов текст) Од времена 
када је планинарски покрет настао као израз потребе, тежње човека за очувањем контакта са 
природом, мењали су се изазови који пред нама стоје када у додир са планином дођемо. 
Планинарство је имало дуг развојни пут, одавно је постојало интересовање ловаца, пастира, 
рудара, војника и истаживача за кретање по планинским пределима. Подсетимо се да је 
савремено планинарство мотивисано спортским и естетским потребама настало у Европи 
током процеса индустријске револуције крајем 18. и током 19. века. Јачање растућег 
грађанског друштвеног слоја, множење градског становништва и вишак слободног времена 
били су предуслов за настанак планинарства. Од подухвата покренутих истраживачким 
разлозима планинарство се убрзо претворило у покрет и спорт. Прва планинарска 
организација у свету, лондонски ''Alpine club'' основана је 1857. године. Прва планинарска 
организација у Србији основана је 1901. године. Српско планинско друштво је девета 
организована спортска грана у Србији после коњичког спорта, мачевања, стрељаштва, 
гимнастике, дизања тегова, бициклизма, соколарства и фудбала. Планинско друштво ''Фрушка 
гора'' основано је у Новом Саду 1924. године. Планинарско-смучарски савез Војводине 
наставља традицију овог друштва које је основала група угледних новосадских планинара. О 
деловању наших оснивача написани су бројни чланци, на овом месту и поводом овог јубилеја  
желим само да се подсетимо да су на Фрушкој гори у кратком временском периоду подигли три 
планинарска дома: на Змајевцу 1926, Осовљу 1927. и Иришком  венцу 1934. године. Средином  
тридесетих  година прошлог  века на Фрушкој  
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гори било је маркирано око 500 километара планинарских стаза. Планинарско удружење 
војвођана је у Краљевини Југославији било треће по бројности чланства, иза Словеначког 
планинарског друштва и Хрватског планинарског друштва. Фото секција је на Светској изложби 
у Паризу 1937. године освојила прво место и  желим само да се подсетимо да су на Фрушкој 
гори у кратком временском периоду подигли три планинарска дома: на Змајевцу 1926, Осовљу 
1927. и Иришком венцу 1934. године. Средином тридесетих година прошлог века на Фрушкој 
гори било је маркирано око 500 километара планинарских стаза. Планинарско удружење 
војвођана је у Краљевини Југославији било треће по бројности чланства, иза Словеначког 
планинарског друштва и Хрватског планинарског друштва. Фото секција је на Светској изложби 

у Паризу 1937. године освојила прво место и 
добила Гранд при за фотографије на којима 
су били искључиво мотиви са Фрушке горе. 
Прве смучарске утакмице организоване су 
1932. године на Фрушкој гори, а 1939. године 
у околини дома на Иришком венцу у дане 
православног божића било је свакодневно 
око 400 скијаша. Нарочито је вредан помена 
труд Кикинђана који су из својих сопствених 
средстава у непосредној близини Кикинде 
изградили један брежуљак који је служио за 
обуку скијаша. Фрушкогорска трансверзала 
отворена је 1956. године, прва у Србији и 
друга у Југославији. Фрушкогорски 
планинарски маратон први пут је организован 
1978. године, данас је најмасовнија 
планинарска манифестација у овом делу 
Европе. Прву вештачку стену у Војводини 
направили смо на Царској бари крај 
Зрењанина 1997. године, а на највиши врх 

света Монт Еверест планинар из Панчева Драган Јаћимовић попео се 2000. године. У години 
овог јубилеја потребна нам је енергија и предузимљивост наших оснивача. Данашње 
генерације војвођанских планинара у свом раду немају обавезу само према предстојећим 
генерацијама, које долазе, већ и према генерацијама које су нестале и које су сву своју љубав 
према природи и најлепши део себе уградиле у нашу планинарску организацију. Важећа 
дефиниција гласи да је планинарски спорт активност у којој планинар кретање по планинским 
спортским теренима врши споственим снагама из спортских побуда, а планинарски спорт је 
део планинарства у ширем смислу. Планинарство у ширем смислу обухвата планинарски 
спорт и неспортске планинарске активности. Изазов, искушење, рекреација, дружење са 
природом и себи сличним људима као и специфични туризам, данас су водећи мотиви који 
људе у планине гоне и вуку. Оно што будуће време доноси не можемо знати, извесно је само 
да ће промене у планинарству настајати као последица промена које се дешавају у нашој 
заједници и свету. И ако су француска буржоаска револуција и индустријска револуција 
омогућиле настанак савременог планинарства, сигурно је да ће интернет револуција чији смо 
сведоци изменити поглед на свет и услове нашег деловања. Пораст популарности невођеног 
кретања у планини, ГПС уређаји, експлозиван раст примене мобилних уређаја који користе 
интернет, нови материјали који се користе за израду савремене планинарске опреме, све 
мање кретања у свакодневном животу и све већа потреба за кретањем већ данас битно 
мењају околности под којима се одвијају активности планинара. Данас док читам овај текст 
ПСВ има 2341 члана, мало више него прошле године, радује нас благо повећање планинарске 
популације након вишегодишњег опадања. Да само напоменем да је између два светска рата 
највећи број чланова забележен 1938. - 5842 члана, док је после Другог светског рата највише 
регистрованих планинара било 1963. – 10163. Најмање нас је било 1999. године - 1979 
чланова и 1993. године, свега 2014. Када се анализира кретање броја нашег чланства кроз 
време, као да се може уочити релативна корелација између броја чланова ПСВ и прилика у 
којима  живи  такозвани  средњи  слој становништва  код нас. Без  обзира на број,  иако би  смо 
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волели да нас је више, спортски резултати које смо остварили нису занемарљиви. Наше 
активности су бројне, пешачимо околином места у којима живимо, планинаримо нашим 
вољеним Вршачким планинама и Фрушком,  трансверзалама  и  европским  пешачким  
путевима,  имамо  трекинг  лигу  и  лигу  у планинарској оријентацији. Организујемо 
планинарске маратоне и планинске трке, планинаримо по планинама Србије, окружењу и 
безмало целом свету, бавимо се алпинизмом и спортским пењањем. То су делатности које 
негујемо и у спорт убрајамо. Специфични туризам, еколошке акције, едукација, рад са децом 
школског узраста, издавачка делатност су неспортске области нашег деловања које не треба 
заборавити ни занемарити. Чињеница да нисмо само спорт, то што имамо карактер покрета, 
одређује нас планинаре као заиста посебну дружину. Тешко нас је са другима поредити и на 
одређену полицу сместити. То је наша предност, мана или специфичност. Ако правилно 
схватимо сваку нашу особину у предност је можемо претворити и наредне јубилеје радосни 
дочекати. Хајде да почнемо са припремама за обележавање сто година планинарства у 
Војводини.“ (аплауз)  

Сања Васић: „Пре него што наставимо са програмом, направићемо кратак музички предах. 
Нора Молнар, ученица музичке школе Суботица у класи професорице Ангеле Салаши, 

извешће нам клавирску композицију под називом „За Елизу“, композитора Лудвига Ван 
Бетовена. Осим што је добар музичар, Нора је и државна првакиња у спортском пењању у 
категорији девојчица до 10 година.“ (аплауз) 
Нора се појављује из позадине (аплауз) 
Сања Васић: „Срђан Олман прочитаће текст о историјату планинарског савеза Војводине.“ 
Срђан Олман: „Поштовани гости, драги планинари, хвала вам што сте нам се придружили 
данас на прослави деведесетог рођендана Планинарског савеза Војводине и својим 
присуством увеличали ову прославу. Пре деведесет година одржана је Основна Главна  
Скупштина 12. септембра 1924. године у малој сали Градске куће на Тргу слободе у Новом 
Саду. Присутне су биле 24 особе, прочитана су и претресена друштвена правила, која је 
саставио Гаја Грачанин. Доста се дискутовало око назива Друштва, и на крају је донета одлука 
да званичан назив друштва буде Планинско друштво "Фрушка гора" у Новом Саду. За првог 
председника Друштва изабран је адвокат др Игњат Павлас, један од најугледнијих Новосађана 
тог времена. Тако је основано прво планинарско друштво у Новом Саду и Војводини, нуклеус и 
матица планинарског покрета и претходник данашњег Планинарског савеза Војводине. На овај 
дан треба да се са пијететом сетимо и поменемо изузетне и истакнуте људе који су 
допринели стварању овог Друштва: др Радивоја Симоновића који је са својим професором 
Александром Поповићем 1875. и 1876. године препешачио Фрушку гору, Душана Сприрту, који 
је почетком двадесеток века прво сам крстарио Фрушком гором,  а затим су  му се  придружили  
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Петар Деђански, Ђура В. Јовановић, В. Срђанов, Никола Антолковић, Жарко Слепчевић,  
Александар Петровић, Богдан Бојкић, Ђура Вукадиновић - Бата, Иван Раданов, др Радивој 
Каленић,  Стеван Мириловац,  др Иван Кобал ... Овом мушком друштву прикључиле су се и 
жене: Ружа, супруга др  Д. Спирте,  Зора, супруга др Р.  Каленића, Бланка,  супруга писца  ових 

редова, Аглаја и Мирка Милисављевић, чиновнице централног кредитног завода, Босиљка 
Брзакова, благајница књижаре “Натошевић” и др. По завршетку Првог светског рата Петар 
Деђенски као један од најодушевљенијих следбеника др Душана Спирте, започиње својеврсну 
агитацију и анимацију својих пријатеља, другова и познаника за планинарење. Први му се 
прикључио Коста Капамаџија, заменик директора Народне банке, затим адвокати др Игњат 
Павлас, др Милорад Попов и др Коста Мајински, лекари др Сима Алексић, др Никола Вучковић 
(стоматолог) и др Милош Ћирић, чиновници Ђура В. Јовановић (био у групи планинара са др 
Д. Спиртом још пре 1. светског рата), Леша Петровић, Младен Станојевић и Гаја Грачанин, 
инжењери Ђука Михајловић и Каменко Ћирић, судски приправник Стеван Ћирић и други. 
Нешто касније се прикључује још већи број Новосађана, међу којима су били и: пензионисани 
генерал Јован Никић, чиновник Федор Георгијевић, адвокат др Радушко Илић, апотекар Јован 
Гросингер, трговац Рудолф Сајдл, професор Васа Стајић, трговац - касније чиновник Јосиф 
Паквор, ученик Драгутин Колер, инг.Јурај Гаспарини, начелник Техничке управе Дунавске 
бановине, судије др Владимир Белајчић и Павле Клиновски, трговци Лазар и Паја 
Миросављевић и многи други. Овом друштву су се прикључиле и припаднице лепшег пола, 
махом супруге наведених планинара, али и друге: Олга Давидовац, Анкица Ђукић, Катица 
Кошутић, Анђа Кујовић, Ирина Димшић, Мара и Исидора Николић, Бојана Француз, Бела 
Јаковљевић, Ана Бошан, Мара Олћан, Љубица Ешкићевић и многе друге. Из те велике групе 
пријатеља природе, временом је стасало језгро организованог планинарског покрета не само 
Новог Сада, већ и целе Војводине. Из Београда је стигла иницијатива (под утицајем др Душана 
Спирте), да се у Новом Саду формира подружница београдског Српског планинарског друштва 
(СПД). Ова иницијатива је и остварена 13. маја 1923. године на Иришком венцу током 
договореног сусрета планинара Београда и Новог Сада. На седници Управног одбора СПД, 
одржаној у стану др Душана Спирте у Београду 26. фебруара 1924. године, констатује се: 
"Пошто секција у Новом Саду не показује никаквих знакова живота, решава се, да се има 
решити питање новосадске секције приликом излета у Фрушку гору-Нови Сад". Констатација 
да "секција у Новом Саду не показује никаквих знакова живота" била је само делимично тачна. 
Секција, стварно, није била активна, али планинари Новог Сада су били и те како активни и 
редовно су одлазили у Фрушку гору. Новосадски планинари на бројним излетима дискутују о 
могућем виду самосталног организовања планинарства у Новом Саду, Војводини. 
Дефинитивна одлука о оснивању друштва 
пала је на Масној ћупи, месту код 
истоименог фрушкогорског извора у близини 
села Буковца, шестог маја 1924. године. 
Присутни су били, како је забележио Петар 
Деђански, следећи планинари: др Игњат 
Павлас, инг.Ђука Михајловић, Младен 
Станојевић, Петар Деђански, Коста 
Капамаџија, др Милорад Попов, др Коста 
Мајински, Леша Петровић, Ђура 
В.Јовановић, др Сима Алексић, др Милош 
Ћирић, др Никола Вучковић и Гаја Грачанин. 
После свега остаје нам часна обавеза да, 
сећајући се прошлости и одајући 
заслужену пошту нашим угледним 
претходницима, с вером гледамо у 
будућност.” (аплауз) 
Сања Васић: “Ненад Санадер, ученик музичка школе Суботица у класи професора Милана 
Тепашког, извешће на тамбури сплет румунских игара.” 
Са леве стране сале долази човек са тамбурицом и седа за клавир. Са пар нота на клавиру 
штимује тамбуру. Затим устаје (следи аплауз једног дела гостију) 
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Сања Васић: „Господин Александар 
Дамјановић, члан планинарског 
смучарског друштва Железничар из 
Новог Сада, представиће књигу 
штампану поводом овог јубилеја чији је 
наслов Приче са планине. Уредник 
књиге је господин Миливој Ердељан.“ 
(аплауз) 
Александар Дамјановић: „Прво да вас 
све поздравим и посебно ми је мило што 
вас видим у овако великом броју. Имао 
сам срећу да будем кад смо 
обележавали 70 година планинарства у 
Војводини, и 75-у и 80-у и ево, стигао 
сам и до 90-е. Надам се, али не верујем, 
да ћу стићи и за стогодишњицу. (аплауз) 
Планинари се пењу на врхове кад им 
природа дозвољава. Међутим, 
планинари и пишу и имам задовољство 
да вам представим једну књигу која је 
сад изашла. О тој књизи ћу вам рећи 
неколико речи (чита текст) Ове године 
ми планинари  обележавамо, а и 
славимо, редак и значајан јубилеј - 90 
година организованог планинарства у 
Војводини. Јубилеј још више добија на 
значају ако се зна да живимо у равној 

Војводини, где становници неких места, да би само видели планину, треба да путују на 
удаљеност од бар сто километара (Суботица, Сомбор, Кикинда..) Зато одлазак у планину из 
ових равничарских крајева, поред љубави, 
тражи много времена, а богме и значајнија 
финансијска средства! Такође не треба 
заборавити да су почеци, корени, 
планинарства  у Војводини знатно старији 
од деведесет година, које обележавамо, и 
да они потичу још из претпрошлог, 
деветнаестог века, а везани су за: Др. 
Душана Спирту, Перу Деђанског, Др 
Радивоја Симоновића, Шандора 
Поповића, и досежу све до Доситеја 
Обрадовића. Посебно треба нагласити да 
оснивачи војвођанског планинарства, као  
и њихове претече, нису били 
професионално везани за планине. Међу 
њима није било ни ботаничара, ни 
биолога, ни геолога, који су по потреби 
службе одлазили у планине, већ су то 
били лекари, правници, службеници, дакле 
заљубљеници у природу, у планину. 
Њихови следбеници, планинари Војводине 
су се за протеклих деведесет година 
попели на безброј врхова како Србије, али 
и на многе врхове бивше Југославије. Но, 
нису се тиме задовољили. Стизали су на 
планине не само у Европи већ и у Африци, 
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у Америци, у Азији, па чак су стигли и до Аустралије! Посебно треба нагласити да су први 
планинари из Србије, који су крочили на „кров света“ - Хималаје и највиши врх Монт Еверест, 
баш били Војвођани из равне Бачке и Баната! Већина планинара доживљено  у планини 
доживотно чува у свом сећању. Мање је оних који те лепоте деле са другима. Они то 
најједноставније постижу пишући о свему што су доживели и осећали у контакту с планином. 
Захваљујући таквима, настала је и ова књига. Зато, вратимо се књизи - Приче са планине. Ова 

књига је колаж. Ту су сабрани текстови разних аутора 
писани у распону од око двадесет година. Текстови 
осликавају рад планинара из Војводине у 
најразличитијим планинским амбијентима од 
безазленог недељног пешачења по Фрушкој гори, 
преко доживљаја на планинама бивше Југославије, па 
преко планинарских успона у  Европи, Африци, 
Америци, све до највиших, вечито снежних, врхова у 
Азији. Књига је лепо укоричена. Већ поглед на 
фотографијe на корицама доста казује о њеном 
садржају. Има 180 страна, ни мало, ни много. 
Садржајно су је обогатила  44 аутора, који су 
написали 70 разноврсних текстова. Највећи број 
текстова имају: Исо Планић, Сања Штефан, Аида 
Скакић, Бора Вељковић, Аца Дамјановић и Цветин 
Ристановић. Одабирање текстова је стручно и 
зналачки одабрао Миливој Ердељан, секретар 
Планинарског савеза Војводине, који је потписује као 
уредник. Педантнији читалац књиге ће приметити да 
је стил писања неуједначен, али то је и нормално 
када се ради о оволико великом броју аутора. У књизи 
има доста фотографија разних, непознатих, аутора. И 
те фотографије освежавају књигу, допуњавајући  
текстове, па смемо закључити:  чак и да их има више, 

књизи ништа не би шкодило, већ -напротив. Књига је логично конципирана. Најпре су дати 
описи и доживљаји са нама најближих увек драгих планина: Фрушке горе, Делиблатске 
пешчаре, Вршачког брда, Обедске баре. Затим се ређају  успони и доживљаји са: Повлена, 
Мртвице, Мучња, Златибора, Трема, Оријена, Кучке Крајине, Дурмитора, Зеленгоре, Комова, 
Триглава... а даље се стиже до Риле, Свете Горе, Албаније, Карпата, Татри, па све до Либана, 
Марока, Арарата, Елбруса, Фуџиа у Јапану, Мексика, Перуа и Монт Евереста! Ако би неко и 
ставио примедбу да је из пера војвођанских планинара било и бољих текстова него што су 
презентирани у овој књизи, онда треба рећи да је ово био само одабир текстова који су 
објављени у  „Путнику“ – гласилу планинарског савеза Војводине у распону од око двадесетак 
година. Не треба заборавити да је „Путник“, иако је излазио нередовно, још од 1862 године, 
најстарији часопис на Балкану, старији преко 40 година од настанка организованог 
планинарства, а посвећен природи и планинарству! Једино остаје замерка да у oбјављеним 
текстовима, сем два изузетка, када се ради о доајенима планинарства  Др. Радивоју 
Симоновићу и његовом имењаку Радивоју Ковачевићу, нема текстова о раду, планинарским  
успонима и доживљајима од пре тридесет, педесет и више година. За обележавање 
стогодишњице организованог планинарства у Војводини, надамо се да ове замерке неће бити. 
Када би се неко запитао који је од седамдесет текстова најбољи, најупечатљивији, тешко би 
било одабрати и дати одговор. Сви су они на свој начин лепи, информативни, писани  из душе, 
пуним срцем. Иначе, без обзира на изречене примедбе, ову књигу – која је својеврстан 
извештај о нашем раду и нашем планинарском деловању, топло препоручујемо свим 
садашњим и будућим планинарима, а наравно, и осталима који се питају: шта то планинари 
раде и зашто хрле у планине?! Мишљења смо да ће многи читајући књигу Приче са планине у 
издању ПСВ наћи одговор на та и многа друга питања и да ће уживати. Можда ће код неких, 
књига изазвати радозналост  и жељу да и сами постану актери неке од  још не написаних 
прича из планине.“ (аплауз) 
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Сања Васић: „Хвала господину Дамјановићу. Не сумњам да ћете нам се обратити и на 
стогодишњици.“ (аплауз). „У наставку програма послушајмо оркестар хармоника музичке школе 
Суботица, а диригент је професор Мирослав Илић.“ 
  
                 Аплауз за оркестар који улази и намешта се 
                  Аплауз за диригента који улази после њих 
                   Оркестар изводи дела Јоханеса Брамса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сања Васић: „Погледајмо филм 90 година организованог планинарства у Војводини аутора 
Владимира Банића, члана Планинарског клуба „Железничар-Инђија“.“ 
 
(Интегрална верзија текстуалног дела филма са фотографијама које нису ушле у филм) 
 
Неке приче је тешко испричати. Не постоји реч довољно прецизна, нити фотографија довољно 
јасна, да би се објаснила човекова потреба за великим висинама. Зато, ово није покушај да 
вас уведемо у свет планинарства и поведемо на врх са којег ћете се кући вратити срећнији, 
испуњени енергијом и снажнији у борби са свакодневним животним бригама и искушењима. 
Ово је само страница историје развоја планинарства у Војводини. Овде је све почело. Тако 
близу градске буке а тако вешто ушушкана у густу фрушкогорску шуму, Масна ћупа је била 
место окупљања истомишљеника које је спајала и заједно држала љубав према природи. 
Некада је на овом месту текао извор питке воде којом су се освежавали ретки пролазници. Тог 
извора више нема, али одатле још увек тече 
планинарска идеја која се током протеклих 90 
година проширила по целој Војводини. Извор 
Масне ћупе већ 90 година тече у свим 
војвођанским градовима, од Суботице до Новог 
Сада, преко Инђије до Сомбора, све до Вршца, 
Панчева, Зрењанина и многих других места. 6. 
маја 1924. године, на овом месту се окупила 
група планинара и тај скуп не би био толико 
важан, да на њему није донешена  одлука коју 
данас славимо као рођење планинарског 
савеза Војводине. Претходних година је из 
Београда  стигла  иницијатива да се  у 
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Новом Саду оснује подружница Српског планинарског друштва, као једине планинарске 
организације у Србији у то време. Ова идеја је наишла на одобравање једног дела војвођана и 
убрзо је остварена, што је изазвало многе полемике међу планинарима. Војводина је и тада 

била мултиетничка средина, па је 
назив могао неком и засметати. 
Осим тога, војвођански планинари 
су већ тада, иако нису имали своје 
друштво, били познати по својим 
планинарским подухватима и 
радије су пристајали да се сами 
организују, него да буду нечија 
подружница. Тако су излети 
војвођанских планинара постали 
место за полемике и размену 
мишљења по овом питању, а тачку 
на ово поглавље ставио је један 
топао мајски дан те 1924. године. 
Припреме за оснивање 
планинарског друштва трајале су 

од маја до септембра 1924. године и то широм Фрушке горе, на свакој клупи која се у шуми 
могла наћи, поред сваког извора који је могао окрепити уста сасушена од исцрпних и дугих 
договора. 12. септембра је одржана оснивачка скупштина у Градској кући на Тргу слободе у 
Новом Саду, а др. Игњат Павлас је изабран за председника Планинарског друштва Фрушка 
гора. Ово друштво је од самог оснивања почело да показује изузетне резултате. У наредним 
годинама су по Фрушкој гори почели да ничу планинарски домови. Број планинарских 
активности и излета се повећао, а друштво Фрушка гора је било једно од масовнијих друштава 
у тадашњој Југославији. Од 1927. до 1934. године, друштво Фрушка гора је оформило 50 
подружница и то не само на територији Војводине већ и широм Србије, што  говори о 
изузетном раду који је био препознат и у градовима ван граница Војводине. 7. марта 1929. 
године у Вршцу се оснива још једно планинарско удружење које се звало Пријатељи природе. 
Још исте године је покренута иницијатива да се ово друштво фузионише са „Фрушком гором“, 
али је то остварено тек 1940. године. Фрушка гора и Пријатељи природе су једина два 
планинарска друштва у Војводини пре другог светског рата. Планинарско друштво Фрушка 
гора се није бавило само излетима и изградњом планинарских домова, већ је његова 
делатност подразумевала и маркирање стаза, издавање часописа Путник, фото секцију, 
сплаварења, скијање, као и прве алпинистичке подухвате на Мон Блан, Гросвенедигер, 
Гросглокнер и остале врхове на Алпима. Првих 16 година организованог планинарства у 
Војводини је протекло у успесима, и 
многобројним активностима а онда је 
дошао дан када је цела планета 
стала. 1946. године долази до 
оснивања Фискултурног одбора 
Војводине, а у оквиру њега и 
Планинарски одбор. По налогу власти 
предратна планинарска друштва 
Фрушка гора и Пријатељи природе, 
били су обавезни да се прикључе 
раду Планинарског одбора. Одбор 
интензивно ради на развоју 
планинарства у Војводини, организује 
масовне излете и културне 
манифестације, набавља опрему за 
своје чланове и обнавља планинарске домове порушене током другог светског рата. 1947. 
године Фискултурни  одбор  Војводине  доноси  одлуку  о  спајању Смучарског  и Планинарског  
одбора  
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 146 



-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 
чиме је планинарство добило још једну спортску грану. Планинарско смучарски одбор 
Војводине интензивно ради на формирању својих одбора по свим већим градовима у 
Војводини, што је довело до пораста броја чланова ове организације. Током 60-их година је 
дошло до процвата смучарских активности, пре свега захваљујући чињеници да су у раду овог 
одбора били укључени наставници физичког, Феријални савез и друге организације које су 
могле привући већи број чланова. На тај начин, смучање добија квалитетан кадар који све 
чешће и све масовније одлази на такмичења и постиже запажене спортске резултате.  12. 
фебруара 1948. године Планинарско смучарски одбор усваја на својој седници Правила о 
оснивању планинарског друштва, чиме је отворено ново поглавље у развоју планинарства у 
Војводини. Ово су први искористили новосађани формирајући Планинарско друштво 
„Фрушкогорски венац“ , а исте године је и Врдник добио своје друштво под именом Змајевац. 
1950-е године су се формирала планинарска друштва у Новом Саду, Инђији, Руми, Иригу, 
Суботици, Панчеву, Бачкој Тополи а тај тренд ће бити настављен и у наредним годинама 
формирањем друштава у Сремским Карловцима, Кули, Зрењанину, Шиду, Врбасу, Вршцу и 
многим другим местима. Већина тих друштава и данас постоји и успешно ради, вођени 
људима који чувају и негују  планинарску идеју коју им је усадила генерација њихових оснивача 
Поводом дана републике 29. новембра 1950. године се на Фрушкој гори организује прво 
патролно такмичење а то ће уједно бити и прво такмичење овакве врсте у Југославији. Касније 

ће ова дисциплина прерасти у 
оријентацију, једну од 
најплоднијих спортских грана у 
оквиру планинарства. До 1971. 
године оријентиринг је екипни 
спорт, после чега долази до 
наглог развоја појединачних 
такмичења у оријентирингу. Исте 
године Планинарско смучарски 
савез Војводине формира 
Комисију за оријентиринг, која је у 
првих десет година свога рада 
имала доста проблема да се 
избори са заостатком у односу на 
друге земље у којима су 
оријентациона такмичења већ 
заживела и привлачила велики 
број учесника. Стандардне 

спортске карте за оријентиринг израђују се први пут 1981. Год., а то је био предуслов да 
оријентирци буду примљени у чланство међународне асоцијације за оријентиринг. Од 1982. 
године се ређају велики спортски успеси, учешћа на светским и европским првенствима у 
оријентирингу, балканијаде и многобројни купови са којих су се оријентирци из Војводине често 
враћали са најсјајнијим одличјима. Током наредних година планинари интензивно раде на 
омасовљавању покрета, на изградњи нових планинарских домова, оснивању планинарских 
друштава у градовима где нису још постојала, одлазе на излете и све више и све чешће 
бораве на високим планинама у земљи и иностранству. 1956. године, по узору на Словеначку 
трансверзалу, Планинарско друштво Црвени Чот из Петроварадина оснива Фрушкогорску 
трансверзалу, која је временом постала једна од најпопуларнијих трансверзала у тадашњој 
Југославији. Трансверзала ће током  година  које  долазе  претрпети  неке  измене,  друштво  
Црвени  Чот  ће  се угасити,  а бригу  над трансверзалом ће преузети Савез, али ће она 
задржати свој статус једног од најзначајнијих и највећих пројеката војвођанских планинара, 
који и данас привлачи велики број пешака и љубитеља правих изазова. 1957. на Иришком 
Венцу се организује први течај за планинарске водиче, организују се масовне акције попут 
сабора и дана планинара, Фрушкогорска трансверзала је постајала све популарнија, а и само 
планинарство је окупљало све више присталица. Војвођански планинари су се масовно 
одазивали и на републичким и савезним акцијама на којима су постизали запажене резултате 
у свим спортским дисциплинама. Исте године се појављује и интересовање за алпинизам, 
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мада је и пре тога војвођански планинар показивао склоности ка овој врсти планинарења. Још 
1931. године су чланови Планинарског друштва Фрушка гора вршили успоне на Гросглокнер и 
Гросвенедигер, али се то тада није звао алпинизам. Индивидуално бављење алпинизмом је у 
Војводини почело већ почетком 50-их година, али се за званичан почетак развоја 
најатрактивније гране планинарства сматра 1957. год., када је први пут организован 
алпинистички течај. Карловчани су први почели да се интересују за алпинизам, најпре  као 
учесници, а убрзо и као организатори течајева. Пример Карловчана су затим следили и 
алпинисти из других војвођанских градова. Занимљиво за то доба је, да су се алпинизмом 
углавном бавили старији и искуснији планинари, док у данашње време ова спортска грана 
углавном привлачи млађе чланове планинарских друштава и клубова. Следећи корак је било 
формирање алпинистичких одсека при планинарским друштвима, а један од најплоднијих и 
најуспешнијих из тог периода био је, поред Карловчана, одсек у Инђији, који је 1964. год. као 
врхунац свог рада, извео успон на Гросглокнер. 
Крајем 60-их година дошло је  до стагнације 
алпинистичких активности, али је већ током 70-их 
година ова планинарска дисциплина повратила своју 
популарност. Покретачи су поново Карловчани, 
овога пута подржани новосадским алпинистима. 
Поред Овчарско кабларске и Сићевачке клисуре, 
алпинисти се огледају и на Проклетијама, Комовима, 
Дурмитору, Алпима, а најзначајнији успех из тог 
периода је свакако успон на један од најтежих 
врхова Алпа -  Матерхорн, који је први пут од стране 
војвођанских планинара испењан 1977. године. 
Током 80-их година алпинизам у Војводини је 
наставио да се развија кроз формирање нових 
одсека у Суботици, Бечеју, Зрењанину, Новом Саду 
и другим градовима. Организују се зимски и летњи 
алпинистички курсеви, одлази се  на алпинистичка 
пењалишта у земљи и иностранству, а друштва 
самостално организују експедиције са којих се 
враћају са новим успесима који ће остати трајно 
забележени у историји војвођанског планинарства и 
алпинизма. Почетком 90-их година прошлог века, 
Суботица ће постати најзначајније алпинистичко 
упориште, јер ће овај град изнедрити људе који су и 
данас главни мотор алпинизма у Војводини. Од 
1997. године алпиниста је све више, завршавају 
зимске и летње течајеве, пењу смери на Столу код 
Бора, Комовима, Дурмитору, у Бугарској, Словенији и многим другим пењалиштима. Иако 
спорије у односу на друге земље, алпинизам у Војводини се полако развијао, а у редовима 
војвођанских клубова је било све више оних са стеченим звањима алпиниста и алпинистичких 
инструктора, што је резултирало самосталним курсевима у организацији Планинарског савеза 
Војводине. Истовремено, Савез почиње са реализацијом пројекта Монт Еверест који је 
успешно приведен крају успоном Исе Планића на највиши врх света. После тог успеха, Савез 
није стао, већ је настављено са радом на развоју алпинизма кроз многе друге експедиције на 
највише светске врхове. Планинарска друштва у Војводини су такође давала изузетан 
дорпинос развоју алпинизма, тако што су сама организовала или су њихови чланови 
учествовали у експедицијама других планинарских клубова из Србије и других земаља. 1962. 
године долази до спајања Планинарског и Смучарског одбора у један, чиме настаје 
Планинарско смучарски савез Војводине. Исте године број чланова прелази преко  десет 
хиљада, а младих је све више у планинарству, што је резултирало организовањем 
омладинских слетова. Савез у том периоду ставља акценат на школовање кадрова па, поред 
алпинистиких течајева и  курса  за  водиче -  организују  се  и  други  стручни  течајеви.  
Планинарско  смучарски  савез  
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Војводине од 1969. године смањује своје активности јер је финансијска ситуација све лошија. 
Неки планинарски домови су отуђени, а и сама држава је све слабије улагала у планинарство. 
Друштва су међутим и даље изузетно активна, сама се организују и све чешће посећују 
планине широм земље. Исте године је забележен и први успон једне даме на Мон Блан. Била 
је то Агата Трајс из Зрењанина. Упркос тешкој финансијској ситуацији, планинарски покрет није 
стао, већ је настављао да се развија. Масовност на акцијама широм земље, успеси 
оријентираца, смучара и алпиниста, Слетови на којима се окупљао све већи број учесника а и 
омладинци су све бројнији у планинарским друштвима. Друштва су сама током једне године 
организовала многобројне планинарске активности које је тешко и набројати. Фрушка гора је 
сваког викенда била пуна шетача са једнодневним ранцима на леђима, војвођански планинар 
је постајао све чешћи гост на Проклетијама, Шар планини, Триглаву, а југословенска тробојка 

је све вишље и вишље одлазила у небеске 
висине и њу су често носили чланови 
планинарских друштава из Војводине. 1978 
године Планинарско смучарско друштво 
Железничар из Новог Сада осмишљава 
акцију планинарски маратон који данас важи 
за један од најмасовнијих спортских 
догађаја у европи. Фрушкогорски маратон је 
уједно и најбоља промоција планинарства 
која и данас ужива огромну популарност, не 
само код чланова планинарских клубова и 
друштава широм земље, већ и код 
грађанства. Експедиционизам у Војводини 
званично почиње 1984. оснивањем комисије 
при планинарско смучарском савезу 
Војводине. Незванично, ова планинарска 
грана је почела да се развија још 1960. када 
је успешно организована експедиција на 
Мон Блан у Француској. Поред многобројних 
експедиција које је организовао 
планинарско смучарски савез Војводине, 
планинари су стизали да учествују и у 

експедицијама других савеза, клубова и друштава, а списак њихових укупних успеха је 
подугачак. Крајем 80-их и почетком 90-их година, рад планинарско смучарског савеза 
Војводине је у стагнацији. 
Доносе се акти, праве 
велики планови, али до 
реализације слабо 
долази, јер Савез добија 
све мање новца од 
државе. Са друге стране, 
планинарска друштва 
постижу изузетне 
резултате: Војвођански 
планинари стижу на 
Кавказ, Атлас, 
Килиманџаро, Хималаје, 
Анде, Мон Блан, Рилу. 
Године које су уследиле 
биле су турбулентне , не 
само за планинарство, 
већ и за целу земљу. 
Грађански ратови у 
бившим         републикама 
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СФРЈ покидали су нераскидиве везе са планинарима из других република и смањили 
планинарски простор. Ситуација у земљи, руководство које је имало вољу, али не и начина да 
унапреди рад савеза, честе кадровске промене унутар Савеза- све то је утицало да се рад 
сведе на администрацију од које сама друштва нису имала много користи. Упркос свему, 
планинарство у Војводини се није угасило. У многим градовима оно јесте утихнуло, чекајући 
неке боље дане и неке друге људе, али планинарска идеја је наставила да живи чак и у том 
скученом простору. Када је криза прошла, дошло је до обнове нарушених односа између 
савеза и друштава. Успостављена је нова веза, са новим амбициознијим руководством, али су 
и околности биле нешто боље. Планинари су поново пробуђени из тешког сна, а активности 
које су у претходном периоду биле нешто ређе, поново постају бројније и привлаче све већи 
број учесника. Шетње по Фрушкој гори, планинарски походи по планинама Србије и Балкана, 
алпинистичке и високогорске експедиције на највише врхове света, оријентациони кросеви, све 
су то активности које ће обележити овај период историје војвођанског планинарства. Поред 
тога, 1997. год. је у Зрењанину постављена прва вештачка стена у Војводини што је био камен 
темељац за развој најатрактивније дисциплине у оквиру активности планинарског савеза. Ова 
дисциплина је брзо постала популарна код омладине која је планинарење углавном 
доживљавала као релаксирајућу, али ни мало узбудљиву шетњицу по оближњем шумарку. 
Освежено новом дисциплином, планинарење је отворило своја врата новим генерацијама које 
су убрзо почеле да постижу  запажене  резултате  у  спортском  пењању.   У  најјачим  
алпинистичким  центрима  Војводине одржавала су се такмичења, Савез је основао своју лигу 
у спортском пењању, а све је чешћа била појава да се наши пењачи са медаљама врате после 
такмичења у другим земљама. Планинарски савез Војводине данас има велику породицу од 40 
друштава и клубова из 32 места у Војводини, са 
преко 10000 чланова. Војвођански планинар дане 
проводи на Фрушкој гори или Вршачким 
планинама, викендом стиже до најудаљенијих 
планина Србије и Балкана, а годишњи одмор 
троши на експедиције по планинским масивима са 
чијим се врховима само најхрабрији и најспретнији 
хватају у коштац. Планинарска друштва у 
Војводини организују своје традиционалне 
планинарске акције на Фрушкој гори, Вршачким 
планинама, Чортановцима, Царској Бари, 
Купусини, Делиблатској пешчари, Палићком језеру. 
На њима учествује велики број планинара, друже 
се, преврћу успомене са претходних акција и праве 
планове за неке будуће изазове. Такмиче се у 
оријентирингу, слободном пењању на вештачкој 
стени и Војвођанској трекинг лиги која је освојила 
симпатије великог броја такмичара и постала једна 
од  најпопуларнијих  дисциплина у оквиру  планинарства.  90 година  
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је прошло од када се Др. Игњат Павлас са својим планинарским хајдуцима одметнуо у шуму 
да, попут неког војвођанског Робина Худа оформи друштво истомишљеника, љубитеља 
природе, који ће из шуме црпети животну енергију, а за узврат јој давати љубав и поштовање. 
Од те 1924. године многе ствари су се промениле: коњску запрегу су заменили бучни 
аутомобили, клупе по парковима су све празније, а мемљиве канцеларије све пуније, фото 
албум се претворио у фејсбук профил који лајковима оцењује наше најдраже успомене, а и 
осећања су отупела, јер нема више биоскопа, већ само хладних телевизора и усамљене 
фотеље испред њега. Али, нешто је ипак остало исто и после толико година. Планинарска 
идеја коју је још давне 1927. године написао Владимир Белајчић, један од оснивача 
Планинарског друштва Фрушка гора, и данас важи, уткана у сваку ципелу, сваки ранац који се 
упути ка планини:  „Планинарство није само лична разонода, приватна пасија. Оно има и свој 
важан социјални и културни значај. Туризам као пуки спорт и утакмица у набијању рекорда 
преваљених даљина, савладаних вратоломних успона и освојених висина, никада не би 
дошао до оног признања и угледа којег данас ужива, кад не би служио циљевима људског 
друштва и човечанске културе. Кад планинар или планинарке са ранцем на леђима и 
штапом у руци напуштају раним јутром у полутаму увијене варошке улице и лаким кораком 
хрле у гору, да са које узвисине поздраве румени Исток, да са врха кога погледом загрле 
далеке видике који се губе у Небу; да лутајући преко брда и долина, поља и ливада, кроз 
лиснате шуме и гроздане винограде, проведу један или више дана у слободи, у природи, они 
можда нису увек ни свесни оног парадокса, да, бежећи из многољудне вароши, утонуле још у 
јутарњи сан, издвајајући се из ширег друштва, шире људске заједнице, - која ће тај дан да  
проведе - ваљда - у трци за ситним интересима свакидашњице  или кафанској беспослици, - 
да служе баш циљевима људског друштва и заједнице. У данашњем друштвеном поретку 
огромна већина људи претежни део својих и друштвених и телесних сила троши искључиво 
у сврху одржавања своје физичке јединке и њезиног продужења - породице односно деце. 
Чиновник век свој проведе решавајући више-мање неинтересантне акте, занатлија 
производећи, трговац продајући више мање корисне и потребне ствари, а ратар хранећи 
друге, и све зато, да би могли прехранити себе и своје. Ово робовање самоме себи, ово 
подјармљивање душе телу, ово затварање духа у тесну чауру безсадржајног физичког 
постојања, у дубокој је опреци са основом људске природе, у коју је неискорењиво усађена 
тежња за Тоталитетом, за Универзалитетом, тежња за Безграничним и Вечним. 
Остављање свакидашњих брига код куће и тренутни њихов заборав, излазак из тесних 
улица и уских видика у широку, пространу Природу, где нас сваки корак носи више и ближе 

безграничном плаветнилу Неба, пружа све 
шире хоризонте и даље перспективе; купање 
духа у лепотама пејсажа, преливањима боја и 
хармонијама облика; утапање душе у 
бесконачно сфере које нас окружују, које у нама 
евоцира осећај додира са Безграничним и 
Вечним, - одговарају основној тежњи, која је 
божанског порекла и од искона у нама усађена. 
Еманциповање духа од пролазнога и 
ефемернога, његово уздизање изнад 
свакидашњице, његово освајање, комад по 
комад, безграничног простора, његово 
обраћање идејама Лепотама и Доброте, доводи 
до свести о идентитету личнога “ја” и 
Универзума, и задовољава неутаживу нашу 
тежњу за Вечним. У гори, у планини, људи су 
ближи Небу и Природи, и одатле онај 
оплемењујући њихов утицај на људску душу, 
одатле угодно и пријатно осећање у њиховом 

кругу. После часова проведених у горама, човек се враћа кући као преображен, оплемењен, 
прожет свешћу да у људском животу има и нечег узвишенијег и лепшег, трајнијег и 
вреднијег  од  ситних  брига  и  борби, од   јурњаве  за  пролазним  материјалним  успесима и 
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личном користи.”  
              Ове речи и данас одзвањају у грудима сваког искреног планинара, сваког пешака који 
у гору крене из чисте љубави према природи, из личне потребе да се баш тој природи обрати и 
изјада за све проблеме које му савремени живот немилосрдно и свакодневно сервира. Али, 
задатак планинара није само у томе да себе ојача пред нова животна искушења- он  мора 
планинарску идеју преносити даље следећим генерацијама, помоћи млађим нараштајима да 
спознају снагу планине да би и они постали бољи људи, јачи од свих проблема, чистијег срца и 
скромнијих потреба. Наш посао није завршен када се безбедно спустимо са опасног врха. 
Задатак је обављен тек када на тај исти врх испратимо наше наследнике, да им се са његовог 
видиковца укаже најбољи пут ка још сјајнијој  будућности  војвођанског  планинарства.  Да се  
са њега  врате чистији,  насмејанији и моћнији. Да би се то остварило, потребно је само мало 
добре воље и чистог неба изнад наших глава. 
(остаје дилема да ли је филм исечен у задњих 3 минута или је дошло до грешке на диску. 
Закаснели аплауз потврђује збуњеност гостију којима није јасно да ли је настала грешка на 
диску или је филм исечен)! 
Сања Васић: „Председник славонског планинарског савеза господин Отмар Тосембергер 
обратиће нам се.“ 
Отмар Тосембергер: 
„Драги пријатељи 
планинари, преносим 
вам искрене честитке за 
ваш јубилеј из Хрватске, 
из Славоније. Ми смо 
прошле године са 
вашим савезом 
направили један 
документ о сурадњи. 
Вежу нас - нас Славонце 
и вас Војвођане, 
посебно са ових 
панонских простора, 
вежу нас и многи људи 
међу којима и данас 
спомињани професор 
Стефановић, који је 
уједно био и наш члан. 
Тако да смо и ту повезани. Ми ћемо идуће године обиљежити 120 година славонског 
планинарства и на то смо наравно поносни. Не бих дужио, ово је ваша прослава. Оно што вам 
доносим су честитке за ваш јубилеј, али сам вам донео за успомену и фотографију нечега на 

што смо најпоноснији, то је Планинарски дом на Јанковцу у 
једном специфичном амбијенту где ће догодине бити наше 
централно обиљежавање 120 година славонског планинарства. 
Ето, хвала вам на позиву и да се наша будућа сурадња 
размаше.“ (аплауз). 
(председник Планић излази да прими поклон) (аплауз) 
Сања Васић: „Хвала господину Тосембергеру на овом лепом 
поклону и позиву за сарадњу. Уважени гости, хвала вам што сте 
својим присуством увеличали свечану академију. Запамтите, 
брдо са брдом не може се састати али, живи људи могу! 
Немојте чекати стогодишњицу планинарства у Војводини да би 
смо се поново састали, даме и господе, планине вас чекају!“ 
(аплауз) 
(сала се полако празни, већина гостију одлази до клубских 
просторија домаћина академије где их чека послужење. Гости 

из првих редова за то време нестају у непознатом правцу).  
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Најмлађа планинарка из Србије на трећем врху Балкана 

АНЂЕЛА НА 2914м 
Септембар је месец за дуга путовања и планинарске авантуре. 
Такво путовање организовали су  планинари из Хрватске и Србије. 
Циљ им је био успон на Вихрен (2914м), врх планине Пирин у 
Бугарској и две планине у Грчкој; Фалакро 2232м, Пангео 1956м и 
Ипсарио 1203м. 
ХПД „Бршљан Јанковац“ из Осијека организовао је групу планинара 
(18) из Вараждина, Дарувара, Копривнице, Белишћа и Осијека. ПСД 
„Поштар“ из Новог Сада окупио је девет учесника из Зрењанина, 
Перлеза, Новог Сада и „Железничара“ из Београда. На пут је 
кренуло двадесетседам најупорнијих, са жељом да проведу 
слободно време у путовању, дружењу, планинарењу и одмору. 
Програм „Три планине и море“, предвидео је тродневни боравак на 
Пирину у Банском и успон на највиши врх те планине. Следећих 13 
дана у Грчкој обезбеђен је смештај у летовалишту Врасна Паралиа 

(плажа). У току боравка планиран је обилазак Тасоса, Кавале, Амфиполиса и ски-центра 
Галакро (замењен са планином Пангео). 
Факултативни излети у организацији домаћих агенција предвиђени су за слободне дане. 
И све то у седамнаест дана, од 10. до 26. септембра 2014. године. 
Путовали смо кроз Србију аутопутем кроз Београд и даље ка Нишу. Од Ниша путовање  
настављамо, кроз Пирот и Димитровград, према Бугарској. Граница. Јутро у Бугарској. Међу 
нама и шестогодишња Анђела Ненадовић. Први пут је у Бугарској. 
Преподневни долазак у Софију. У договору са Зденком данашњи програм проширујемо са 
разгледањем града и одласком у Рилски манастир. Маријана, из планинарског савеза 
Бугарске, организовала је да нас у Софији дочека Румијана. Водила нас је у вишечасовно 
разгледање центра главног града 
Бугарске: Фудбалски стадион “Васил 
Левски”, споменик захвалности руским 
ослободиоцима, Универзитет, споменик 
Цару ослободиоцу, Парламент Бугарске, 
црква Светог Александара Невског, 
Руска црква, црква Света Софија, здање 
Министарства Бугарске, трг Свете 
Софије, Џамија, црква Свете Петке и 
археолошке ископине римских терми, 
црква Света Недеља, Председничка 
палата са стражом у свечаним 
униформама пред улазом. 
Рислки манастир, највећи и најзначајнији 
манастир у Бугарској, посвећен је 
Светом Ивану Рилском. У храму 
манастира фрескоосликан је сваки 
сантиметар зида у припрати и наосу. 
Раскошан иконостас рад је врхунских 
мајстора. Фрескоосликани су и под и 
трем пред улазом у храм. 
После удобне вожње стижемо у Банско. 
Смештамо се у апарт-хотел 
„Четирилисна детелина“. У току вечере 
најављујемо раније устајање и доручак. 
Ко рано рани две среће граби, саветује 
стара пословица. Ведро небо. 
Прохладно сунчано јутро. Ако се по јутру 
дан познаје нама  ће данас  бити лепо.  У 
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аутобусу је 19 планинара. 
Возимо се 14 км до Бајкушеве маре (1900м) где се налазе ресторан и паркинг. Ту је наша 
исходишна тачка за успон ка врху Пирин планине. Сви крећемо ка планинарском дому 
“Вихрен” (1950м). 
Анђела је упртила свој ранац И самоуверено предводи екипу. Стаза је благо стрма око 2км. 
Испред Дома је снажан извор. Узимамо воду за успон и повратак. На стази до врха нема воде 
за пиће. Поздрављамо се са петоро планинара који остају код Дома. После десетак минута 
успона одустаје и деда Борислав (74). Анђела Ненадовић самоуверено граби ка трећем 
највишем врху на Балканском полусострву. Још пре поласка из Новог Сада одлучила је да ће 
се попети на Вихрен, највиши врх Пирин планине. Одговорност и ризик за реализацију њеног 
циља преузео је деда Боривоје (64).  
Заједно са дванаест старијих 
Анђела се попела за четири 
сата на 2914м висок врх. Иако 
најмлађа није ометала групу при 
успону и силаску. Пењала се 
сама, уз моралну подршку свих 
учесника. Поједини су 
прокоментарисали да им је чак 
подизала морал. Тако мала а 
упорна. Понекад је предлагала 
паузу, баш као и старији у групи. 
На сваких сат времена имали 
смо 10 до 15 минута паузе. На 
гребену пре седла пред врхом 
била је трећа пауза. Дар за очи. 
Награда за упорност: 
Панорамски поглед на гребен 
Пирина и горске очи – планинска 
језера! 
Још мало па смо на врху. 
Маглени облак прелази преко 
седла. Идемо на завршни успон.  
Стрмо је. Стена је крушљива. 
Стаза се не препознаје од 
одроњеног камења.  
На врху смо. Магла око нас, али 
се ипак пробијају сунчеви зраци. 
Фотографишемо се за успомену. 
Препешачили смо 5 километара 
при успону. Саваладали 
висинску разлику успона од 
1000м и истим путем назад. У 
повратку смо ходали 4 часа до 
БУС-а. Честитке су на врху 
међусобно изменили: Нада, 
Анђела, Вјера, Бернарда, Мира, 
Марица, Сандра, Емилија, 
Стипе, Перо, Давор, Влада и 
Бора.  
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Дина је примала честитке и умиљато узвраћала на миловање. Четрнаест је часова, облак је сео 
на врх. Густа је магла. Кренули смо низбрдо. Прва група је одмакла. Невидимо их више. Анђела 
и ја смо на зачељу. Испред нас једва примећујемо три особе на десетак метара. Пратимо стазу, 
а оне иду директно низ падину. Нису на стази. После десетак минута пролазимо поред њих и оне 
нам се придружују. Сишли смо на седло врло брзо. Облак је остао изнад нас. Молили смо се 
само да не буде кише. Молитве су нам биле услишене.  
Држао сам темпо који је на крају крунисан безбедним изласком на врх и повратак до аутобуса. 
Без повреде. Анђела је понела епитет хероја успона. Не само од чланова наше групе, већ и од 
стране других планинара Бугара, Пољака, које смо сусретали на стази. Можда јој је најдражи 
партнер при успону била мала Дина. Пас који је уз њеног власника Перу поштовала и пењала 
се свугде са нама.  
До Дома смо стигли за три часа хода. Још пола сата па смо у аутобусу. Сви смо били весели. 
Забринутост деда Борислава и возача деда Дулета за безбедност Анђелину је нестала. 
Анђела је уморна али весела. Сви су јој честитали на храбрости и издржљивости. Остварила је 
свој циљ.  
Деда, када ћемо на Олимп и Рилу?... 
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Писмо из Канаде 
АСИНИБОИН 

 

Док стојим са ранцем и чекам превоз до Асинибоин парка, баш на мој 
рођендан, сећам се два рођендана проведених носећи ранац од 15 кг од 
Жабљака до кампа на Локвицама на Дурмитору. И данас мислим да је то 
савршен начин да се проведе рођендан, да се оде негде далеко од 
цивилизације, у природу, у планине и да се заборави на све остало. Да би 
тај доживљај био савршен, мислила сам више у шали, потребан је 
хеликоптер који би нас пребацио на нашу дестинацију без по муке. 
Оно што је некада била само пуста жеља коју нисам ни узимала толико 
озбиљно, сада је стварност, схватам док гледам хеликоптер који се 
приближава. До Асинибоин парка се може доћи пешке за 8-10 сати 
(дужина стазе је 28 км), бициклом за око 3-4 сата, или хеликоптером за 
неколико минута (постоји и могућност да се само ствари пошаљу 
хеликоптером). Ми смо се одлучили за најлакшу варијанту и ево ме како 
трчим до хеликоптера, сагнуте главе док ветар од пропелера подиже 

прашину са макадамског пута који се завршава проширењем које служи као хелипед. 
Користећи љубазност осталих путника Канађана, који се не гурају, седам поред пилота и 
стављам слушалице које су више декорација него што доприносе смањењу буке. Вибрације 
осећамо целим телом, а нагињање при полетању и маневрисању евоцира давне успомене на 
вожњу рингишпилом. Толико смо близу стена да се на моменат уплашим да ћемо их закачити 
пропелерима. Али, тренутни страх бива брзо потиснут до сада недоживљеним утисцима и 
погледом из птичје перспективе. Јако брзо испод нас се виде црвени кровови – то је Асинибоин 
лоџ – дом. Спуштамо се на зараван иза главне зграде и за само 15 минута смо у забаченом 
делу планине где дани немају значаја, где 
време тече по неким другим правилима и не 
мери се сатом него изласком и заласком сунца 
и дужином сенки. Том кратком вожњом смо 
прешли у други свет и на неколико дана 
напуштамо све мисли о ономе што смо 
оставили иза нас, сва прошлост и будућност се 
сажима само у овај тренутак и само ово што је 
око нас постоји. Оно што нас дочекује је главна 
зграда са собама на спрату, кухињом и 
трпезаријом у приземљу, неколико засебних 
колиба, пољски ВЦ и сауна! Та сауна 
представља врхунац свих мојих декадентих 
снова о савршеном планинарском дому! Колико 
ли сам пута помислила како би било лепо 
завршити планинарски дан релаксацијом у 
сауни (иако је после тога изузетно тешко 
померити и мали прст, а камоли устати и 
одшетати до собе). Собе у главној згради су 
мале, у поткровљу, са закошеним кровом баш 
као у роману Хајди. Храна је обезбеђена, 
доручак (са свежим пецивом) и скувана вечера, 
а за ручак ланч пакет. А најлепше од свега је 
поглед! Трпезарија излази на терасу одакле се пружа ливада која се спушта до језера Магог у 
коме се огледа Асинибоин планина.Помало издвојена од осталих планина које надвисује, 
Асинибоин доминира читавим пределом. За опис Асинибоина довољно је рећи да га зову 
Канадски Матерхорн. Висином од 3618 метара доспео је на седмо место на листи највиших 
планина у Канади. Планина је, као и остале планине у овом крају, од давних дана била позната 
индијанским племенима који су прелазили преко планинских превоја у циљу трговања или 
ратовања,  зависно  од  тога  да  ли  је  ратна  секира  била  закопана или  не. Европљани  су је  
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ЈЕЛЕНА ПОПРЖЕН 
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„открили“ тек крајем XIX века. За име 
планине заслужан је Џорџ Мерсер 
Досон (George  Mercer  Dawson),  
признат    као    један      од     
најзначајнијих Канадских научника, који 
је током две сезоне које је провео 
истражујући јужне пределе Стеновитих 
планина по налогу Канадске владе 
направио мапе које су биле веома 
цењене због своје тачности и детаља. 
На тим путовањима, 1885. године Досон 
је угледао планину у врло типичном 
призору, са облацима који су се 
закачили за врх горостаса и то га је 
подсетило на дим који излази из шатора 
Асинибоин индијанаца које је на својим 
путовањима   често   виђао.   И   тако   је  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
планина добила име Асинибоин по једном од осам племена који су у то доба насељавали 
предео који је сада познат као провинција Алберта. Њихово име на индијанском језику значи 
врућ камен, а потиче од специфичног начина на који су припремали храну – убацивањем 
врелог камења у судове или рупе са водом где су кували месо. Планина одмах по открићу 
привлачи многе алпинисте којима је циљ да се први попну на врх. Ређају се многобројни 
неуспешни покушаји успона са којих се учесници враћају пуни прича о тешкоћама на које 
наилазе, што само доприноси повећању изазова. Чак је и Едвард Вимпер (Edward Whimper), 
први освајач Матерхорна, правио планове да се попне на планину иако је у то доба имао већ 
преко 60 година. Али, титула првог успешног успона на Асинибион је припала Џејмсу Оутраму 
(James Outram) и двојици Швајцарских водича Кристијану Хаслеру и Кристијану Бохрену, касно 
у лето 1901. године, исте године када је напрасно умро Џорџ Досон заслужан за име планине. 
Први соло успон је изведен 1925. године заслугом Лоренса Грасија, познатог планинара по 
коме је названа врло популарна стаза до два прелепа језера у околини Кенмора, места на 
улазу у национални парк Банф. Данас се успон на Асинибоин изводи најчешће у три дана – 
првог дана се стиже до Хинд скровишта-кућице на висини од 2100 м, следећи дан је успон на 
врх и повратак у склониште и трећег дана силазак. Директан пренос успона се може пратити 
кроз телескоп постављен на тераси Асинибоин дома. 
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Дан на Асинибиону почиње 
сањивим погледом са 
јастука на врх прикладог 
имена – Sunburst – који 
просто гори обасјан 
јутарњим сунцем. Пре 
доручка, док је још све 
мирно, је идеално време да 
се ухвати савршени одсјај 
Асинибоин планине у 
обижњем језерцету. Дан је 
испуњен шетњама са 
водичем по немаркираним 
стазама што подразумева и 
шетњу по непрегледним 
ливадама пуним цвећа и 
раскопаних јама. Јаме су у 
ствари изроване рупе у 
којима живе хрчци а које 
медведи јако воле у ово 
доба године кад почињу 
полако да брину о својој 
линији спремајући се за 
зиму. Следећа слика је 
видиковац, поглед на три 
језера једно изнад другога, 
па пролазак кроз шуму 
ариша, камење и стене у 
недоглед, планинска 
језера. Група од нас петоро 
се одвојила од главне 
групе која је наставила 
успон. Држимо правац 
преко ливада према 
превоју. Од водича смо 
добили   (пошто  смо  мања  
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група) и спреј против медведа. Од како смо дошли чујемо две ствари: да имамо пуно среће јер 
је претходна група имала све време снег, и да овде има пуно медведа па треба да будемо 
опрезни. Ишли смо са мешавином ишчекивања и нелагодности, ипак не верујући да ћемо га 
видети. Одједном Горан, који је ишао први, застаје кад је изашао на врх брега, окреће се 
према нама и руком показује на долину. Медвед! Заиста та, на срећу ситна, прилика у даљини 
је медвед. И он је застао, осетио нас је јер је ветар дувао у његовом правцу, умирио се као да 
размишља шта да ради док ми у грчу чекамо на брду. Одлучивши да има преча посла него да 
узнемирава туристе почео је да трчи у смеру супротном од нас и тада схватамо да му никако 
не можеш побећи јер тек овако у природи видиш колико брзо он прелази са брда на брдо, и да 
тај спреј који имамо баш ничему не би служио да је кренуо према нама. Дубоки уздах се отима 
са наших уста и грч у телу полако почиње да попушта. Посматрамо медведа све док не 
замакне у шуму и настављамо према превоју. Захваљујући доброј вољи медведа, после 
вечере причамо наше доживљаје групи која се окупила у заједничкој дневној соби бежећи од 
комараца. И тако се завршава још један дан у рају, уз препричавање скорашњих и давних 
догађаја, прелиставање књига из библиотеке дома, док сунце баца последње зраке на 
Асинибоин, а ми смо још један дан ближи повратку у реалност. 
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Час историје 
ИЗ ИСТОРИЈЕ АЛПИНИСТИЧКОГ ОДСЕКА ПСД „СТРАЖИЛОВО“ 

 

Крајем марта и почетком априла 1959. године у просторијама друштва 
алпинистички инструктори из ПССС организују течај  (теоретски део) за 
заинтересоване карловачке планинаре, а практични део се одржавао у 

каменолому Сребро код Лединаца. Завршни практични део течаја одржан је у стенама 
Каблара и Сићевачке клисуре. 
Секција је званично оформљена даном признања звања алпинистичког приправника следећим 
члановима: Цвејић Звонимирки, Јосиповић Марији, Кнежевић Вукици, Вукелић Љиљани, 
Бенишек Драгутину, Петровић Михајлу, Апатовић Сави, Матуски Јосипу, Латковић Милану, 
Јосиповић Звонку, Гумхолд Ивану, Шенк Јоосипу, Валек Зденку и Јовичић Владимиру. Ово 
звање раније је признато Холовки Стевану, Брнић Марјану Ковачевић Радивоју и Колесар 
Драгутин Ивану, тако да је секција са овим бројем чланова почела радити 16 јуна 1959 године. 
У току године извршени су успони на следећим стенама: Неџинат на проклетијама, Долковој 
шпици, Крижу, Стенарима и Шкрлатици у Алпима са укупно 9 чланова и то у зимским 
условима. Летњи успони извршени су на следећим стенама: Северна Триглавска стена,10 
смери од 2 до 5 степени тежине, у стени Каблара извршено је 4 успона, у стенама Сићевачке 
клисуре 5 успона, а у Горњаку 6 смери од 2 до 5 степена тежине. Осим тога у стени Мојстровке 
препењана су два смера 4 степена тежине, а у току Нове године извршено је 104 успона. 
И долази та 1960 година. Ецталске алпе у Аустрији и Централне Алпе у Француској. Брижљиви 
историограф планинарства у Сремским Карловцима је забележио овај извештај са Годишње 
скупштине; „Као што смо напоменули у протеклој години био је мали број организованих 
излета. Изведена су свега седам излета у Фрушку гору, Вршачке планине, Авалу, Космај, 
Триглав, Јулијске Алпе и Водно. Осим ових излета успешно су изведени походи на Ецталске 
Алпе и Централне Алпе. Свакако да су ове две последње, најквалитетније акције од 
постанка нашег друштва, а које су наши чланови извели. Успон на највиши врх Европе Мон 
Блан је круна свих наших успеха. Четворо наших чланова: Радивој Ковачевић,Јосип Матуски, 
Звонимирка Цвејић - Ковачевић и Сава Апатовић смело су кренули и са успехом 13. 
септембра освојили највиши врх Европе. Успех наших чланова је и успех планинарске 
организације Војводине, тим пре, што су они први и једини Војвођани који су освојили Мон 
Блан.“ 
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Пре него што се детаљно упознамо са тим великим подухватом, да прелистамо странице 
извештаја о раду Алпинистичке секције за 1960 годину. Најпре је одржан почетни зимски 
алпинистички течај на Сувој планини у организацији ПСС где је учествовало 6 чланова ПСД 
“Стражилово“ и који су успешно завршили течајева алпинистичких приправника и алпиниста. 
Успоне су извршили на Соколов камен,Трем и друге врхове овога масива. 
У марту месецу ПСС је организовао течај за усавршавање алпиниста на Велом поњу под 
Триглавом на коме су учествовала два наша члана.Том приликом први од наших чланова 
извршили  су зимски успон на највиши врх Југославије. На том 
течају извршили су успоне још и на Вернер, Тошц, Велики 
Драшки врх и Кањевац. 
У организацији алпинистичког одсека ПСД „Стражилово“ 
организован је почетнички летњи алпинистички течај који се 
састојао из теоретског и практичног дела. Течај је похађало 7 
чланова, а инструктори на њему су били млађи алпинистички 
приправници из нашега друштва. Сви течајци су савладали 
почетне елементе алпинизма. Завршни део течаја одвијао се 
за време првомајских празника у Сићевачкој клисури. Уз пуно 
пажње и озбиљности све течајце је кроз тешке смери успешно 
спровео алпинистички инструктор Владимир Јовичић, за шта 
је добио посебну захвалницу од стране друштва. 
Које поверење су стекли карловачки алпинисти, у 
досадашњем краткотрајном раду, говори нам податак да је 
ПСС поверио течај за усавршавање алпиниста који се 
одржавао на Горњаку Стевану Холовки, док су  друга два 
члана ПСД “Стражилово“,  Апатовић Сава и Матуски Јосип 
били помоћни инструктори. На овом течају учествовало је и 5 
карловачких планинара. Том приликом препењано је 123 
смери, од 3 до 5 степена тежине. Као највреднијег и најдисциплинованијег течајца ПСС је 
прогласио Јосипа Матуског. Ова тројка је имала још један успешан течај организован за 
планинаре из Пожаревца 
1962. Слободан Малетић и Јосип 
Матуски били су на 
инструкторском течају у долини 
врата у Аљажевом дому. Ова два 
члана су такође била инструктори 
на почетничком течају за 
новосадска друштав на 
Камнишким Алпима. Приликом, 
сада већ традиционалног успона 
на Триглав карловачких 
планинара, део алпинста је 
искористио боравак у Алпима и 
пењао Северну триглавску стену и 
то: Словенски смер, Цимер, Јанку 
Немачки и једну од најтежих Лађу. 
1963. Рад у овој години зантно стагнира у свим пољима планинарства. Начелништво 
констатује да и поред великог броја уписаних грађана у наше друштво мали број свега 
педесетак активно и организовано ради Томе свакако доприноси и једна криза које је 
захватила планинарство у Србији али основни разглог је финасијска ситуација пошто сем 
прихода од чланарине других није било јер се остало без планинарских објеката на 
Стражилову. Чак и врло повољна зиммска сезона јануар и фебруар које су биле изузетно 
богате снегом нису искоришћене сем једног дводеног излета до Иришког Венца са свега 5 
учесника. Ипак, нашло се могућности да два члана друштва узму учешће на осмодневном 
зимском алпинистичком течају на Вршичу. Том приликом извршени су успони на  Присојник и 
Мојстровку. Остале акције нису могле бити изведене због недостака материјалних средстава. 
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 161 



-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 

ВЕСТИ ИЗ ОРИЈЕНТИРИНГА 
 

Банат опен - Делиблатска пешчара 05.10. 2014. 
Предпоследње коло ПСК у оријентирингу, одржано је у недељу  
5.октобра, на теренима Делиблатске пешчаре код познатог излетишта 
Чардак, у организацији ПСК “Авала“ из Београда. Ови терени се 
знатно разликују од  других терена на Пешчари, где су се до сада 
одржавала оријентиринг такмичења, као што је Девојачки бунар, 
Загајичка брда, Воловска паша, по знатно израженијој густини  
вегетације од  самониклих младица багрема, које својим брзим 
ширењем дубоко продиру у подручје аутохтоне вегетације тог 
предела, отежавајући тако не само прегледност него много више и 
трчљивост тј. кретање такмичара, па је на неким деловима, где се 
прелазило од контроле до контроле, то била велика и помало „болна“ 
авантура. Али је зато организатор изванредно трасирао стазе за свих 
16 такмичарских категорија па је преко 130 учесника морало да 
покаже широко знање у техници оријентације уз добру кондициону 
спрему јер на „чистијим“ деловима претрчавање бројних дина је било 
уобичајен призор. Од такмичара из војвођанских клубова најбоље 

резултате показали су: Зоран Марковић (Нови Сад) М50, Борислав Стевановић (Стражилово) 
М60, Тара Жагар (Нови Сад) 
Ж12, и Маја Љубичић (Нови 
Сад) ОЖ освојивши златне 
медаље. Друга места су 
припала Јелица Јанковић 
(Нови Сад) Ж21Е и Милици 
Жагар (Нови Сад) Ж12 док су 
трећу позицију заузели 
Сандра Лазаревић (Нештин) 
Ж21Б, и Маја Зорановић 
(Нови Сад) ОЖ. 
 

 
Дан чистих планина - Рајац 27.10. 2014. 

У оквиру традиционалне планинарске манифестације „Дан чистих планина“,  које се сваке 
године одржава на Рајцу, ПСД „Победа“ из Београда је у суботу 27. септембра организовало 
појединачно оријентиринг  такмичење на средњим дистанцама које се бодовало за 16. коло 

ПСК и 4. коло Лиге Београда. 
Одабрани су врло занимљиви, али и 
нешто брдовитији терени око потеза 
Јелен стена, који и поред бројних 
вегетацијских препрека, првенствено 
лозе купине и високе папрати на 
отвореним деловима, су пружили за 
преко 120 учесника, лепо и 
неизвесно такмичење у прве две 
трећине стазе за већину категорија. 
Лоше одабрано место циља, на 
скоро највећој коти на такмичарској 
карти, принудило је трасера стазе да 
одабере једино могуће тачке у том 
делу, па тако поједностави у 
техничком смислу финиш такмичења 
и стави у први план само физичку 
спрему   учесника.   Од  војвођанских 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 162 

Текст и Илустрације: 
Др БОРИСЛАВ 
СТЕВАНОВИЋ 



-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 

такмичара најуспешнији су били Анкица Малиновић (Нови Сад) у Ж55, Смиља Ђурановић 
(Нови Сад) Ж21Б и Јована Васиљевић (Нештин) Ж21А. Сребрне медаље припале су Стевану 
Вујасиновићу (Нештин) М21Е и Бориславу Стевановићу (Стражилово) М60 ,док су бронзана 
одличја освојили Горан Жигић (Нови Сад) М40 и Маја Љубичић (Нови Сад) ОЖ. 
 

ЈЕСЕЊИ ВАТРОМЕТ БОЈА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ 
У БОЈАМА РУЈА – 2014 

 

Кад се удруже добра управа ПД „Јеленак“ Панчево, ентузијазам и љубав 
чланова, лепо време и живописна природа Пешчаре, неминовно се роди 

једна тако племенита акција као што је „У бојама руја“, која сваке године окупља све више 
учесника. Управа и чланови - волонтери ПД „Јеленак“ се целе године спремају за ову 
манифестацију са пуно љубави и креативности. Поред организације, потребно је одржавати 
шест стаза које смо од 2009. године трасирали и маркирали - никад није проблем окупити 
екипу од десетак и више добровољаца за освежавање маркација, кресање подивљалог жбуња, 
уклањање сувих и поломљених грана, сакупљање отпадака по стазама. Ове године наш труд и 
љубав су крунисани првом наградом на конкурсу Европске пешачке асоцијације - то је 
еколошка награда за пројекат обележавања пешачких стаза на Чардаку. На њу смо посебно 
поносни, јер је то доказ да је све обележено и маркирано по највишим европским стандардима, 
а трудићемо се да и даље наше стазе негујемо и одржавамо. 
Укупна дужина стаза је 45 км, осмишљене су тако да могу да се комбинују по потреби, а 

различите су по дужини, структури терена и карактеру. Стаза бр. 1 вијуга 12 км преко 
пешчаних дина обраслих травом до самог руба Пешчаре и шумарске куће, где се налази један 
од ретких извора у овој пустињи - по њима се и цела стаза зове Врела. Стаза бр. 2 је најдужа, 
њених 15 км пролази кроз разнолике пределе степског карактера и четинарске шуме - њена 
атракција је узвишење Борови брег, по коме стаза и носи назив, са кога поглед сеже ка 
Карпатима, Вршачком брегу, Дунаву и Костолцу. Стаза бр. 3 носи назив по заштићеној врсти 
дрвета, копривићу, које прави огроман хлад над шумарском кућом где се најчешће прави 
предах на овој стази дугој 7 км. Стаза бр. 4 је Стаза радости, јер њених 5 км води кроз 
разнолике пределе шумско - степског карактера. Стазе бр. 5 и 6 су најкраће и имају по 3 км. 
Стаза 5 је Стаза здравља или тзв.  Плава стаза  јер  је  њена  питома  траса  означена  плавим  
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маркацијама, а са стазом бр. 6, тзв. Еко стазом, означеном зеленим маркацијама, чини једну 
целину, чији су корисници углавном деца, школарци и шетачи који овде често долазе да 
уживају у свежем ваздуху и прелепим пределима. 
На овим стазама, које се налазе на простору Школско - рекреативног центра Чардак, по 
прелепом јесењем дану у суботу, 4. октобра је по 16. пут одржана ова централна 
манифестација у Делиблатској пешчари. У јесењем ватромету боја руја, око хиљаду 
Панчеваца и планинара из разних крајева придружило се овом празнику спорта, природе и 
дружења у нашој традиционалној и најмасовнијој акцији. Пешчара тада постаје царство у коме 
свако пронађе рекреацију и забаву за себе. Програм је ове године понудио три догађаја: 
пешачење и уживање на стазама различите дужине, такмичење у оквиру 6. кола Војвођанске 
трекинг лиге и такмичење у планинарској оријентацији. Ове године је број учесника био 
рекордан: око 1200 -  500 деце и 700 одраслих, 21 планинарско друштво са преко 200 
планинара, а у такмичарском делу било је око 130 учесника - 80 тркача у оквиру трекинг лиге и 
50 такмичара у планинарској 
оријентацији. Поред тога, у центру 
комплекса Чардак организоване 
су и многи други пратећи 
садржаји: теоријско и практично 
упознавање са разноврсним 
планинарским и алпинистичким 
вештинама, сајам здраве хране, 
меда и домаћих производа. У 
поподневним часовима је за све 
учеснике, после одабраних 
активности, приређен 
традиционални планинарски 
пасуљ, а уз њега су могли да 
уживају у програму са бине - 
поред фолклора, ове године су 
нас забавиле мале балерине. 
Манифестација је традиционално 
затворена доделом медаља, 
захвалница и диплома и часом 
фитнеса у природи - уз ритам 
зумбе заиграли су сви учесници, што сваке године учини наше дружење веселијим. А то и јесте 
циљ оваквих сусрета - указивање на важност развијања здравих навика уз дружење и уживање 
у природи. 
 

У БОЈАМА РУЈА, ОРИЈЕНТАЦИОНИ КРОС 
ЧАРДАК 

 

КОНАЧНО! Ово је била врхунски конципирана стаза. Погледавши 
јутрос сплитове, позиције такмичара од КТ до КТ - права ДРАМА. 

Али нисте је могли пратити, јер су ту „уљези“ од црвенкастих грмова руја, младих багремара, 
клеке, а надасве од рељефа пешчаре, где смо опонашајући хитре текунице пребацивали се са 
дине на дину, реметивши  догађаје на оријентиринг позорници, и брзо нестајали једни другоме 
са ове сцене. Пре него што укратко опишем још једну „пешчарску“ авантуру која ме прати још 
од Воловске паше, Девојачког бунара, Бакијеве окућнице, првог упознавања терена око 
Чардака 2011, нешто о карти. Као да то није она иста карта од пре три године, много 
читљивија, па вам се и терени чине потпуно другачији, али још увек „не клизи“ са вама на 
терену, мало због нестандардизованог тј. осцилирајућег рада на терену, а мало због 
еквидистанце од 2,5м на коју тешко навикавамо, па чак и на врхунским тркама по маџарским 
пешчарама. Њен отисак на савијање био је врло „сипљив“, ко давно закречене пречанске 
набијаче, па велику предност што је организатор црвене кругове одрадио у напредној 
штампаској техници која није, као код многих наших трка, прекривала важне микро  детаље око 
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КТ, могла је бити неупотребљива ако сте знатно погрешили, па сте требали да се вратите на 
неку ранију препознатљиву тачку. И да завршим са картом. Молио  бих да убудуће не 
стављате стање карте ако неодговара наведеном стању (а то увек бива тај месец или месец 
тик уз такмичење), јер ваша преданост актуелизацији бива брзо очитана тј. жаргонски речено-
прочитана. То олако уписивање код нас је одомаћено па сам и ја тако био контролор карте 
нештинцима, сазнавши тек када сам детаљније погледао у карту на Дунавском купу, 
одмарајући се на једном од фрушкогорких успона, а да ме организатор (свесно?!) није чак ни 
известио јер знајући реамбулаторе, дубоко бих захвалио на указаном поверењу. На оваквом 
терену неишчекујемо дореамбулацију сваки час, а верујте да доведемо три врхунска светска 
цртача сваки би имао другачије виђење, али оно што би им било исто је стање путне мреже. И 
за почетника реамбулатора, без вектора и корачаја, актуелна ситуација на путевима (којих је 
толико мало) за неколико сати обиласка, утврђивања стања, пуно би значила нарочито 
такмичарима који су у почетку стартовали.  А на оно што заборављамо, на стање септембар 
2014, то су слободни пролази  кроз ограду, назначени на карти. Били смо принуђени да се 
понашамо као ловокрадице. 
Доктор Боро доста наравоученија и пређи на трку!. 
Стартовао сам последњи у 57мин. (први Цветковић Милан у 43м.) одвикавши од те 
„повлашћене“ позиције већ 
неколико година. А она је била 
на овој трци само, да сам 
уочио много брже од оних 
првих, јер они угазише, стазице 
видно прекривене сада 
сасушеном травом. На другим 
теренима често уочавате 
другога такмичара како улази 
или излази са КТ. и то даје 
предност каснијем стартовању. 
Овде вам и рељеф и пејсаж 
недозвољавају. Сустижем гро 
своје такмичарске категорије 
већ на КТ2, закључујући да су споро ушли у терен или карту. Међутим на наредној су оповргли 
ово моје закљученије и отрчаше да их сретох поново тек код КТ5. То бејаше добро јер кратак 
пут који је са главног одбијао, ка КТ4, био је видно назначен (угажен) захваљујући мојим 
претходницима док вам је на карти „шљаштио“ од пуномасне црне боје. Одатле ка наредној 
најтежа прашумијада, а тако беше и 2011 али онда сам се много спорије пробијао из страха да 
неизгубим правац, да би сада био у искуственој предности јер је основни циљ стићи до ограде. 
Ма где избио на њу. Застајем, осматрам рељеф испред и непровлачим се брзоплето као други 
кроз разваљену жицу, и ту стичем предност јер сам знао тачно где сам. То ми је помогло да 
после КТ5 пронађен у једном спором темпу али тачно КТ6 док су ривали испредњачили - али у 
суседну вртачу. Наредне две одлично и поновно успоравам ка КТ9 тражећи да уочим кратке 
путеве величине бр. 5 које воде кроз густиш. Успевам али срећом поново успоравам, коракнем 
педесетак метара да бих уочио вртачу, са које ћу на КТ9. Прођох том депресијом, испод 
контроле, али иза мене протрча Милан ка њој и поможе ми у наласку. Фаворит ове трке 14мин. 
кашњења. Успорио сам, не желећи да га пратим, што би ишло кондиционо доста тешко, па сам 
у томе чак и претерао ка КТ12, желећи да кроз зелениш нађем скривени пролаз и опет 
сустигнем ривала. После ове будалаштине враћам се средњем темпу ка наредној где уочавам 
један мали детаљ на сто метара од КТ13, благо увлачење на брду са којег се осипао песак, 
који није закрилила црвена боја која је показивала правац ка  контроли. Скидам  азимут и тачно  
налазим.  Колико се ко  „играо“ са  КТ12 сам увидео напуштајући претпоследњу контролу (14) 
на коју су већ стизали Мића и Жоки.  
Сјајан резултат за мој крај такмичарске сезоне, јер 25.10 и 08.11, су догађаји од посебног 
значаја за Стевановиће, па ме нема у мени омиљеном Београду, иако је мој генерални 
спонзор, Железнице Србије, ускладио ред вожње према сатници трка.  
Са Чардака, са једне предивне  октобарске недеље,  са једним  пријатним друштвом  у Рајковој  
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верзији „фауфау ала ко то тамо пева“, враћам се са сетом. Најпре, видевши запуштеност 
великог јеврејског страдања из 1944. када су из Бањичког логора  раселили заувек 460 људи 
под пешчане дине у близини овог прелепог излетишта. Друга су, догађаји са такмичење на које 
се опет надвила сенка, која нас мање више прати целу такмичарску сезону. Кодни број на 
једној КТ није одговарао ономе постављеном на сталку за многобројне такмичарске категорије 
(не и моју). Зашто је овде велика разочараност у односу на доста равнодушну реакцију за 
нетачну КТ за сениоре у Нештину, или на некомплетну контролу за сениоре на Рајцу. На 
оваквом терену проналазак сваке контролне тачке је раван задовољству, као да сте кошаркаш 
и погодите тројку.   
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НАНИ ИЗ КРШАЊА 
 

Питате се ко је Нани? Ускоро ћете сазнати. 
Овогодишња Трка преживљавања била је одржана на теренима 
северно од места Мокра гора у области планине Таре. Сам долазак по 
магли у петак увече није охрабривао такмичаре. Некако одспавасмо и 
расположени кренусмо са старта као 49. од 56 екипа. Време на старту 
облачно. Преко Ивера и Зборишта долазимо до подно коте врха 
Гавран. Ту чујемо мени добро познате звуке, обзиром да сам из 
сремачког села Белегиш. Становници засеока и појате поред које смо 
прошли муком убацују дебеле свиње на приколицу ради транспорта до 
Мокре горе. То је био и последњи сусрет са људима. Након Гаврана 
одлазимо до Царевића виса, директним путем као и већина учесника. 
Тамо сазнајемо да смо тренутно 15. по пласману. Назад идемо до 
новог задатка Руњеве главе преко Ружића дола. Време се побољшава, 
крајеви лепи, а старе и напуштене куће покривене шиндром изазивају 

у мени осећај сете за давно минулим временима. Са Руњеве главе настављамо неколико 
километара на Ивички оглавак.  
Добијамо нови задатак а то је кота 
1155 мнв на Кобиловцу. Силазимо 
лепим гребеном ка жицама 
далековода које нас усмеравају ка 
контролној тачки. Ипак силазимо 
нешто јужније до тунела Шарган. 
Пред улазак у тунел скрећемо 
десно у поток Братешину и после 
стотињак метара пењемо се ка 
Кобиловцу. Силазимо стрмо ка 
засеоку Милекићи, лепе старе 
воћке, од воћа ни  трага. Излазимо 
на врх Караула где добијамо 
следећи задатак – Тусто брдо. 
Силазимо ка потоку кроз шуму 
црног бора и наилазимо на место 
где смо одлучили да правимо 
бивак, ватру и др. Брзо се бацамо 
на посао пошто мрак брзо пада. 
Ватра је кренула уз нешто суве 
траве, папуса коњског трна и лучи, 
ипак дрва која смо имали на располагању су била прилично мокра. Два сата смо се некако 
грајали, а онда мало дремнули и око 22 сата наставили по лаганој кишици даље ка Тустом 
брду. 
Пред сам излазак на врх у мраку смо зачули мени добро познат лавеж. Тарабу који смо 
намеравали да прескочимо  бранио је један лепи бели лабрадор. Лавеж ипак добронамеран. 
То знам, јер и сам имам женку лабрадора од 12 година. Од тог момента, па до циља, пас се 
није одвајао од нас. После изласка на Тусто брдо ,по мрклом мраку силазимо кратко на југ, па 
онда путем до засеока Шарци у селу Кршање. Ту срећемо наше колеге из тима, „Сконче и 
конопче“ поред ватре , заједно проводимо време  дремајући на шумском путу у кабаницама. 
Пре мрака  крећемо до засеока Вујићи и прелазимо мост на Белом Рзаву. Крећемо стрмом 
шумском влаком ка Гају. Пас Нани упорно за нама хода  и излази са муком овом тешком 
стазом. На овој деоници је био потребан опрез, јер се мање и крупније камење котрљало низ 
стрму страну услед наших корака по неугодном терену. Хватамо гребен ка следећој контролној 
тачки. Сада нам је лакше, Нани нам прави друштво. На Загвозницу излазимо по пљуску. 
Сазнајемо да смо трећи, што нам даје крила. Задатак коначно садржи и реч „гулаш“ на циљу. 
Следи силазак до кањона  Белог Рзава. Ту се  изувамо и прелазимо  реку  
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на погодном месту. Идемо кратко 
узводно, а затим удесно кроз мали кањон 
речице Трешњице.  
Успут наилазимо на гомиле измета од 
медведа и крећемо даље. У близини 
врха Кик излазимо северно ка гребену 
који води до врха Мраморак. На овој 
деоници се Нани жестоко уморио, а 
богами и ми. Иако нисам имао пуно воде 
сипао сам на длан и дао му да пије,јер је 
био исцрпљен и уморан лежао на стази. 
Придигао се после одмора и кренуо 
даље. Следи обилазак Кршањске 
главице по нижој изохипси и спуштање ка 
циљу. Приближавајући се циљу нисам 
осећао неки велики умор,нити глад.  
Оријентирски гледано задатке смо 
обавили скоро савршено, осим мало 
тражења ознаке на Гаврану и малог 
одступања код Кика. Воде је било 
довољно, али хране недовољно. Ноћ је 
била релативно топла  и угодна за 
биваковање. Обзиром да ми је 
познавање ботанике и микологије боља 
страна, освојили смо доста поена у 
бодовању хране из природе. Нани је 
такође био на висини задатка, наравно 
није могао да нам помогне око 
оријентације на терену.  
На циљу - задовољство због пређене 

трасе. Терен је   на моменте  био релативно тежак.  Успона  је  било више  него прошле године 
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Моја екипа “Ђера, Деки и 
Неша“ је освојила прво 
место заједно са одличном 
екипом из Ниша 
(„Медијана“). Морам 
споменути да су све остале 
екипе - (Синови шуме, 
Поскок, С конче и конопче, 
Мегацареви, Хобити и 
Дрвосече), које су прошле 
целу трку у Опстанак 
категорији одличне и сви 
заједно заслужујемо 
признање на уложеном 
труду. Свима одајем 
признање. После овако 
напорне трке поручујем да 
је свака екипа заслужила да 
се нађе на победничком 
постољу. 
 

Посебно би се захвалио 
екипи „С конче и конопче“ 
на друштву уз ватру и 
причу током раних 
јутарњих сати у Кршању. 
Пас Нани ће нам остати у 
вечитом сећању, као 
добар и захвалан 
сапутник тог кишног 
недељног јутра негде у 
беспућу планине Таре. 
Да његов газда није био 
на циљу - можда би га 
повео са собом у 
Белегиш. 
Није била лака ни вожња 
до куће удаљене 300 
километара. Како сам се 
само стропоштао у 
кревет! 
Као и сваки пут, на циљу 
се осећам поносно што 
сам успео да савладам 
све тешкоће на наведеној 
траси. 
Самопоуздање не мањка 

после овакве трке.  
Организатору такође хвала, што нам је омогућио да осетимо тај леп осећај задовољства и 
самопоуздања након напорне Трке преживљавања у категорији Опстанак. 
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ПЛАНИНА БЕЗ ВРХА 

ЕКСПЕДИЦИЈА СРБИЈА – АЛПАМАЈО 21. Јун – 20. Јул 2014. 
 

Баш као да сам ту горе на томе белом брду, на тим снежним стехама, 
леденим стрминама и изнад беспрекорних глечерских дубоких 
пукотина. Посматрајући врхове северног и јужног Хаскарана, из 
подножја, баш ту са пута који нас води даље...Са пута који је граница 
између Белих и Црних Кордиљера посматрам, размишљм и 
покушавам да видим руту или макар некога ко је тамо горе. Горе на 
планини, на чијем смо врху били ево пре годину дана. Пролазимо, 
возимо се даље...даље ка неком новом изазову који нас чека. 
Полазак овог пута је био више него опуштен...Није било толико 
тензије и фрке као ранијих пута. Да ли је саму ствар олакшала мисао 
да идемо у исто место, планински масив, државу или континент. Ма 
свеједно је већ смо ту... крећемо на још један велики пут. Неколико 
ситних, као и оне много битније ствари последњих дана паковане су у 
Србији. Спреми за дуг пут, према јужној полу лопти, великом 

континенту Јужне Америке. Путујемо до  велике, моћне, познате нам државе Перу. Што би 
рекли нисам се ни окренуо од прошле експедиције на Хуаскаран, кад већ је дошло време да се 
крене на Алпамајо. Кажу „најлепшу планину на свету“ по анкети међу пењачима и 
фотографима у јулу 1966. изабрао је Немачки магазин Алпинисмус. Да је стварно тако, уверио 
сам се већ скупљањем првих информација, слика, описа око успона. Нисам ни сумњао да тај 
назив носи само тако! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лет до Панама ситија трајао је око 11 часова, прелетели смо преко Енглеске, Атлантика, Кубе, 
затим слећемо у Панама сити. Имамо још једно преседање и лет дуг око три сата, у Лиму 
стижемо око 22.00. Смештамо се у хотел и иза поноћи лежемо да спавамо мртви уморни. Од 
поласка из Србије на путу смо провели око 36 сати. 
Наредног дана после доручка 
путовање се наставља 
аутобусом. Пролазећи уз 
обалу великог Тихог окена, 
одвајамо се према 
планинама и планинском 
превоју Barrancas или  
познатијем Conococha pass… 
и већ око 17:00 стижемо у 
Huaraz. Ево нас на 3.000 
метара надморске висине. 
Кратки договор са Ериком за 
даљи распоред  по данима, 
планирање и припрема за 
успон и пиће за 
добродошлицу. 
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Huaraz је добио име по оснивачу San Sebastian de Huaraz. То је главни град региона Ancash и 
седиште  је владе Huaraz Покрајине. Град се налази у централном делу Callejon de Huailas 
долине и на десној страни реке Santa. Просечна  висина града је око 3050 метара, а простире 
се на 8 км2 и броји више од 120.000 становника, што га чини другим по величини градом у 
централним перуанским Андима, и 22. по величини град у Перуу.  
Хуараз је главни финансијски и трговачки центар Callejon de Huailas, као и главни туристички 
центар региона Ancash. Хуараз је главно место за зимске авантуристичке спортове, као сто су 
алпинизам, пењање, планинарење, 
трекинг или посета глечерима и 
планинама  на Cordillera Blanca. 
Неколико дана проведених у Хуаразу, 
користимо за одмор од пута, адаптирање 
организма и најважнију ствар 
аклиматизацију! 
Прву аклиматизацију урадили смо 
лаганим треком на Pastiori глечер, на 
висини од 4900мнв. Добро се осећам, 
глава слабије боли...осети се утицај 
висине, пијем течности, хидрирам се. 
Велики глечер испред нас, мноштво 
ледничких језера, облачно је и хладно. 
Сликамо, снимамо делове аклиматизације 
за филм и уживамо у лепотама завршетка 
глечера Pastiori. 
Наредног дана, видно смо узбуђени. Како 
и не би били када смо се за трен нашли у 
подножју Huaskarana и на путу који нас 
води до планинских делова који припадају 
Santa Cruz масиву. Наш циљ је Алпамајо. 
Алпамаyо се налази у делу планинаског 
ланца Анда, који се зове Kordiljera Blanka 
(на шпанском значи беле планине) на 
којем има више од 29 врхова преко 6000 
метара и 50 врхова виших од 5700м. У 
северном делу Кордиљера Бланка у 
масиву Санта Круз, Алпамаyо се истиче 
својом необичном симетријом готово 
савршене пирамиде од леда. Алпамаyо на 
Кечуа језику значи: ”мутна река”. Име је 
добила по реци Alpamayu која протиче северозападно од њега и по другом извору у селу. Нижа 
је од многих суседних врхова и не спада међу највише  врхове Анда, али се успон на њен врх 
сматра једним од најзахтевнијим у Андима. Има два оштра врха, северни  врх, висок 5930 м и 
јужни врх, висок 5947 метара, међусобно одвојени веома уским гребеном.  
Први покушај успона  на Алпамајо био је 1948. од стране Швајцарске експедиције преко 
северног гребена. Када су већ били близу врха под ногама B. Lauterburg, R. Schmid i F. Sigrist 
се одвалила ледена стреха и полетели су на северозападну страну. Невероватно преживели 
су пад од 200 метара без повреда. Француско-белгијска експедиција: George i Claude Kogan, 
Raymond Nicole Leininger, Maurice Lenoir и Jacques Jongen 1951. преко северног гребена 
попела се на Северни врх. 
После аклиматизационе шетње и завршних припрема, следи нам полазак према планини. 
Будим се рано, устајање, спремање за полазак. Узбуђење  је видљиво. У Србију смо јавили да 
наредне дане нећемо бити у могућности да се јављамо. Једина могућност за комуникацију је 
када се вратимо или са врха Алпамаја. Видљиво смо убрзани, не смемо ништа да заборавимо. 
Онај осећај кад треба да кренеш на неко важно или специјално место. Око 07:10 часова 
крећемо из Хуараза. 
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 171 



-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 

Тренутак  поласка је као и прошле године, исти превоз, возач, кувари, много опреме која је 
натоварена  за наредне дане и - Ерик са новом девојком.  
Возећи се путем, пролазимо поред Хуаскарана. Тек сада видим како добро изгледа, а тамо у 
мислима ми остаје пењање од прошле године. Погледом лутам по планини, покушавам да 
трасирам руту, да видим макар онај мали део шатора или неког од кампова  горе на снегу. 
Радујем се што је добар видик, остаје ми само задовољство у погледу на превој који се 
одлично види. Убрзо смо прошли место одакле смо скретали ка селу Musho. Сваки наредни 
километар на путу, кривина и насеље су новина и неизвесност за нас.  
Пролазимо кроз насеље Caraz и мало после тога крећемо се макадамским путем све до 
2750мнв до омањег планинског села Champasha, где нас чекају муле. Оне преузимају опрему и 
терет даље на планини до базног кампа. Возили смо се око три сата. Кратко и брзо 
препакивање опреме, припрема за трекинг и око 11 улазимо у национални парк (Хуаскаран). 
Неизбежна процедура евидентирања, пријава дужине боравка и узимамо улазнице за Н.П.,  
како би могли кренути на Санта Круз трекинг.  
Пут нас води кроз долину Санта Круз (долина носи име по истоименој реци Санта Круз). На 
први поглед према долини било је тешко оценити пролазност, и приступачност терена којим би 
се пролазло према долини. Међутим стаза је тако добро уређена, да просто не осетиш да се 
пењеш. Лаган успон, па равно уз реку Саната Круз, па пауза за одмор и тако наредних 
неколико сати. 

На 3.750мнв налази се камп Ichic Cocha где стижемо после подне. Наш први камп је смештен  
у долини поред реке  Санта Круз (лепа травната зараван). То је место где ћемо преспавати 
две ноћи. Налази се на таквом месту, где постаје  хладно јер ветар дува чим сунце зађе за 
околне врхове. Рано ујутро камп је осунчан, топло је и може се уживати у лепом погледу према 
крају долине и на изразити врх Taulliraju, висок преко 5000мнв. Предвече крећемо на краћу 
аклиматизациону шетњу изнад кампа Ichic Cocha. Уз лагане активности по кампу чекамо 
вечеру око 18:00 сати, и убрзо после тога увлачимо се у вреће за спавање и шаторе. 
Седам дана је прошло од поласка из Србије, већ смо добро аклиматизовни, добро се осећамо! 
Рано изјутра устајемо и увелико пакујемо ствари, камп је осунчан и топло је. Шатори су још 
влажни од кондеза. Неко је подвикнуо, „крећемо после доручка“. Кренули смо око 08:00, време 
је супер, топло, сунчано, идемо лагано. Терен је  раван, није ни мало захтеван, лагано и брзо 
напредујемо према базном кампу. Долазимо до језера (лагуна Jatuncocha). Ту правимо паузу. 
Прелеп призор на 3950мнв. Тиркизно плава боја језера, жубор потока и водопада који се са 
обе стране долине сливају у језеро. Дуж десне стране језера води добро видљива стаза, пут и 
пењачи који се ужурбано мимоилазе, поздрављајући једни друге. Пролазимо језеро и где по 
који врх под снегом извири, мамећи нам погледе. 
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После паузе на малој зеленој ливади у хладовини дрвећа и високог растиња, које расте на 
висини и преко 4000мнв, чека нас јак и стрм успон. Око 250м висине до базног кампа. Лако смо 
савладали успон и серпентине. Пред нама је, као награда - Алпамајо! Видимо га са јужне 
стране, али његов врх је прекривен облаком. 
Стижемо у БЦ  Arhuaycocha на 4330мнв око 14:00 часова, чека нас подизање БЦ кампа, 
шатора, намештање за боравак у наредном периоду, распремање опреме. Освежили смо се у 
речици која жубори поред кампа. Гледајући према  врху Алпамајо, Морена кампу, Седлу... 
угледали смо групу људи како се пењу, неки се спуштају у БЦ. Наредне дане користимо као 
одмор, план, провера опреме и уједно аклиматизацију на висини до 4500мнв. Лагане 
аклиматизационе шетње изнад БЦ до (лагуна Arhuaycocha). Језеро је на 4485мнв. Плаво 
тиркизна боја воде окружена врховима.Са преке стране језера види се огроман глечер који се 
спушта у језеро. Изнад БЦ попели смо се око 150м за сат и по, и упијамо околину, док 
посматрамо трасу према Морена кампа.  
Наредног дана изнели 
смо техничку опрему, и 
нешто хране у морена 
камп, остављамо опрему 
у  џак-врећу и стављамо 
под стену. Направили смо 
кратак интервју са младом 
Сирелом, која је по први 
пут достигла висину до 
5.000мнв. Добро се 
осећамо сви на тој 
висини.Поглед није баш 
најбољи, облак је сакрио 
све остале врхове.  Мало 
је захладнело. Повратком 
у БЦ затекли смо нове 
пењаче из Америке и 
републике  Чешке- БЦ  
као да  је оживео.  
Размењујемо искуства  и 
упоређујемо  планове око 
завршног успона,а о временској прогнози мало ко шта зна. Време и развијање метеоролошких 
појава у БЦ Алпамајо је специфично и тешко може да се прати. Сваки дан време се по 
неколико пута мења, падне киша, навуку се облаци, постане за трен хладно. 
Сутра ујутро све их испраћамо- људи су кренули према планини, ми остајемо и чекамо још 
један дан у базном кампу, јер смо  одлучи  да имамо још један дан одмора пред сам успон. 
Спустили смо се мало ниже од БЦ, прошетали до језера, напунили батерије, сачекали Цезара, 
упознали се и заједно одморили. Дан поласка на планину, у базном кампу освануо је под јаким 
мразом. Сунце је убрзо изашло и почело да отапа камп, који смо почели да распремамо за 
премештање у Морена камп. Крећемо негде око 11, релативно лаганим темпом јер смо 
натоварени, газили смо споро и то је добро. После неколико сати таквог темпа, били смо већ 
смештени у Морена кампу на висини од 5000мнв. Омањи ланч пакет и смештање по двоје у 
шатору на овој висини причињава осећај правог комфора. Почиње лоше време, киша, снег, без 
пуно ветра. Напољу се ништа не види, невреме траје сат и по и после се разведрава, постаје 
светло. Изнад Морена кампа гледамо тројицу Чеха како су на излазу на Седло. Помислио сам 
како је само њима било. Разменили смо искуство и са пењачима из Немачке и 
Швајцарске.Затим је на сцену ступио кувар Бр. 1. Вечера на 5000мнв била је спремна, 
савршена супа, рижа са виршлама (веома укусно) и пудинг.Висински камп Ц1 налази се на 
висини око 5.300мнв и од њега се долази за нешто око 4-5 сати лаганог темпа и пењања преко 
седла које је на висини на 5.500мнв. На седлу сусрећемо пењаче из републике Чешке који су 
после невремена од јуче, ту подигли свој камп. Са седла заправо имамо први поглед на на 
Алпамајо, висински камп Ц1 и другу страну планине. Уживамо у погледу,  не можемо веровати 
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колико су окомите, стрме и 
ледене стране планине на 
коју требамо да се пењемо 
ових дана. Наше окружење 
сада је обојено бојама 
снега и леда. У Ц1 
максимално можемо остати 
три дана, после тога 
морамо доле у БЦ. 
Процедура монтирања 
кампа и смештања се 
понавља већ по неколико 
пута, то нам је постала 
рутина. Поред нас су 
стигли пењачки пар из 
Немачке и Швајцарске.Ми  
смо већ у шаторима и 
покушавамо да одморимо 
за сутра. По договору иза 
поноћи покушаћемо да 
пењемо смер и изађемо на 
врх. Увече је снег падао у 
Ц1, толико јако да нисам 
био сигуран да ли ћемо 
уоште кретати у смер, и то  
је био разлог више да сам 
слабо спавао.  
Мислио сам да се Исо 
шали, када је иза поноћи 
роварио по шатору, 

гледајући напоље и разговарајући са Цезаром. Почело је облачење, спремање опреме, 
припрема за полазак, мини оброк (доручак) и шоља чаја пред сам покрет. Навезали смо се, 
ходамо, батерије светле, крећемо се полако, топло је и ведро, звездано небо, успон полако 
почиње. Пртимо кроз свеже нападан снег. На неким местима упадамо и изнад колена, то нам 
отежава кретање. Већ смо доста времена изгубили. Успели смо се пробити до уласка у смер и 
наћи се у првом растежају Француске директне смери. Француска директна смер је дужине 7-8 
растежаја ужета.  
Нагиб у прва два растежаја ужета у снегу и леду је од 55 - 60 степени, док су остали растежаји 
ужета у чистом леду константно 65 - 75 степени, са  скоком од 80 степени нагиба.  
Први  растежај  у  мраку, само  видим лампицу,  до које се треба попети на врховима дереза и 
уз помоћ алатки за пењање. И тако седам пута до завршетка  директне Фрацуске смери на 
планини без врха. Чинило ми се као да се не може попети, да краја нема. Излазак сунца и 
јутарње руменило обојили су ледену стрмину у наранџасто-црвену боју. Какав призор, као да 
се небо запалило и заменило ноћ за дан. Једва сам дочекао да сване, сада је много лакше 
пењати.  
Савршеном техником коришћења алатки у комбинацији са покретима дереза чујем звук и 
шкрипање по леду и замрзнутој подлози. Много смо лакши и уигранији, лагано ,али безбедно 
се пењемо и напредујемо. На  врху смо... Последњи растежај -  и то је крај успона на Алпамајо.  
На врху смо били око 08:20. Сликање, честитке једни другима, јављам вест о нашем успеху у 
Србију... Испуњени срећом, радошћу, сузама у очима због успеха, свесни да морамо доле низ 
смер нашли смо времена за помен молитву нашим пријатељима из Италије, који су погинули 
прошлог месеца, испењавши исту смер. За повратак користимо систем за спуштање преко 
Абалаковог чора. Све време пењања и спуштања низ смер били смо у сенци, ледених зидова 
који су се уздизали 500 метара изнад нас. У Ц1 спустили смо се око 11:00 часова, и тек тада 
нас  је  сунце  грејало.  Одмарамо  се  срећни  и  задовољни.  Гледамо у  смер и врх  Алпамајо, 
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заправо тек сада је успех уоквирен. Истог дана  спремили смо и понели сву опрему у БЦ.  
Напорно и дуго спуштање у базни камп је трајало од после подневних часова. Тог дана у свој 
дневник кратко сам написао: „Summit Alpamayo! Кренули око 02:00, на врху око 08:20, Ц1 
висински 11:00, Морена камп 15:30, БЦ око 17:00.”     
Умор нас је савладао, и спавали смо као никада до тада. Ујутро БЦ ,као и обично под мразом. 
Сунце још није изашло, данас је дан за одмор, хигијену, сушење опреме. Повремено погледам 
горе и помислим да сам јуче био на врху. Чудан осећај, а разлика тако велика и остаје огромно 
искуство. Време је за хигијену, купање на глечерској реци, температура воде је 2,8 степена. 
Осећај чистога се вратио. Последња вечера и захваљивање водичу и логистици за подршку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Већ сутра, свако креће даље својим путевима. Они чекају неку нову експедицију и спремање за 
нову логистику, неки нови успон или врх. Ми остајемо срећни и задовољни. Дубоко негде у 
себи обећавамо, или макар кажемо, да би опет дошли на ове прелепе висине.  
Алпамајо је засигурно оправдао назив „најлепша планина на свету“ који носи још од 1966. 
Планина нам је пружила искрено уживање у пењању и боравку у њеном наручју. Остаћемо јој 
захвални, што нам је дозволила да успешно завршимо и остваримо наш план о пењању  
„Планине без врха“. 
Учесници експедиције били су Миливпј Ердељан (Нпви Сад), Мипдраг Јпвпвић (Врбас), Исп Планић 
(Субптица) и Жељкп Дулић (Букпвац). 
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НЕУСПЕЛИ УСПОН НА ЧУЛУ ИСТ 6584м, ХИМАЛАЈИ, НЕПАЛ, 14. 10 – 07. 11. 2014. 

КАКО СМО БИЛИ ТАКО БЛИЗУ А ТАКО ДАЛЕКО, 
КУВАЛИ У ЕКСПРЕС ЛОНЦУ И ЧЕКАЛИ С' ИЛЕГАЛЦИМА 

 

„Све срећне породице личе једна на другу али свака несрећна, 
несрећна је на свој начин“, познате су речи којима почиње Ана 
Карењина Л. Н. Толстоја. На језику Хималаја могло би се рећи: „Све 
успешне експедиције личе једна на другу, али свака нуспешна, 
неуспешна је на свој начин“.  
ЧУЛУ 
„Како ти се чини Мингмаре?“ – питам свог водича Мингмара док обоје у 
рано јутро стојимо испред шатора и зуримо у небо. 
„Није добро. Време изгледа опет лоше.“  
„Хајде да прво спакујемо шаторе, ако до тада остане ведро идемо 
горе, а ако се поново почну скупљати облаци и крене ветар, онда,...“ – 
застадох, предомишљам се, како сад то да кажем и одједном:  
„Онда,... идемо доле,.... одустајем од врха“ – рекох и пресече ме у 
стомаку. 
А, било је то наше треће јутро изнад пет хиљада метара на Чулу Ист 

(6584м) и сваки дан био је исти сценарио: ујутру плаво небо и тек по који паперјасти облачић, 
како јутро одмиче облачића је све више, у подне - снег, ветар, видљивост нула.  
Вејало би и дувало цео дан до дубоко у 
ноћ, а јутро би поново освануло плаво.  
И док силазимо саму себе мучим 
мислима зашто али зашто сам донела 
такву одлуку, можда би следећи дан био 
ведар и онај прави, можда сам могла 
попети и по лошем времену,... зашто да 
не, па људи излазе на врхове и по 
ужасним условима,...  кад одједном 
јављају из Катмандуа:  
„Јасмина, где сте?... силазите одмах 
доле, нови циклон се формирао у јужној 
Азији,... ОДМАХ ДОЛЕ!“ 
И тад ми је некако лакнуло и осећала 
сам се боље.  

ЦИКЛОН 
Све је почело циклоном Худхуд и највећом 
трагедијом која је у историји планинарења икада 
задесила Хималаје.  
15. октобар, авион касни због невремена, Катманду 
се не види од црних облака. Коначно успевамо да 
слетимо, стижем у хотел, а тамо ме чека Ганеш 
Шарма власник агенције „„Mega Adventure 
International“ са лошим вестима: 
„На Хималајима је од јуче ужасно невреме, кажу да 
има много настрадалих, све је блокирано,...“ – каже.  
Ја стојим потпуно немо, не могу да верујем. 

Последњи пут сам пењала на Хималајима 2010. године. Четири године сањам и чекам ову 
експедицију, а сада,... нисам ни ушла у хотелску собу, нисам се ни распаковала, а кажу ми да 
је све пропало. 
Предлажу ми да пењем Lobuche или Mhera Peak, област Евереста која није захваћена 
циклоном.  
Како то да пењем? Стварно не могу. Ја сам попела пре четири године Исланд Пик 6189 м и 
сада сам се спремала да пробам  врх који  је и  виши и  технички  захтеван. Лобуђе  је и нижи и  
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далеко лакши од Исланд Пик-а, а Mhera Peak, иако преко 6500м је без техничких захтева, само 
ходање до врха како кажу.  
„Мени није стало до попетог врха по сваку цену, и до било каквог врха само да би имала врх. 
Дошла сам да пењем Чулу Ист“ – кажем.  
После дугог разговора и разматрања разних могућности доносимо одлуку:  
упркос свему пробаћемо Чулу.  
„До краја октобра снег и време се могу стабилизовати.“ – каже Мингмар.  
И тако, 16. октобра у рано јутро кренусмо  
Мингмар Шерпа мој водич (Summit Guide), носачи Мег, Суба и ја.  
Сву нашу опрему, шаторе, 100 м ужета, клинове и килограме опреме за пењање по снегу и 
леду носе Мег и Суба. Мингмар је врхунски алпинистички водич, пет пута Еверест, Лотзе, 
Манаслу, Далугири и небројени врхови од 7000м и 6000 м и као Топ Висински Шерпа (Top 
Summit Sherpa) носи само свој лични ранац.  
Трекинг почиње познатом стазом око Анапурне.  
Сви трекери, апсолутно сви које срећемо ходају у супротном правцу и сви нас зачуђено гледају 
куда смо то кренули. 
Говоре нам да је војска блокирала пут у Манангу, да никог не пуштају изнад 3500м, да је горе 
много снега. Говоре нам да нико није попео Чулу и да су сви тимови морали бити 
евакуисани,... говоре о мртвима,... о лавинама,... 
о ужасу,.... говоре нам да се вратимо.  
Код места Хумде на 3200 м, скрећемо десно, ту 
се пут за Чулу Ист базни камп одваја од трекинг 
пута око Анапурне. Правимо први камп на 3700 
м, други на 4200, а одатле крећемо ка Чулу Ист 
Базном Кампу на 5140 м. Пут до Базног Кампа је 
стрм и тежак, нарочито за носаче. Док се пењемо 
срећемо два тима који силазе доле. Причам са 
чланом јапанског тима, каже ишли су да пењу 
Тиличо Пик (Tilicho Peak) 7134 м и морали 
одустати због невремена, па су дошли да пробају 
Чулу Ист, па су и ту одустали и на крају гневни и 
револтирани искористише 3 дана лепог времена 
и да се не врате кући без икаквог врха попеше 
Чулу Фар Ист, далеко лакши, мање захтеван и 
мање опасан од Чулу Ист-а, и очито недовољна 
утеха.  
А горе на 5140 м нас чека непријатно 
изненађење, нико али нико није боравио на месту које званично представља Базни камп. Снег 
је до рамена,... ужас,... ја никада раније нисам доживела да станем и пропаднем у снег толико 
да ми само вире руке и глава. На пола сата хода од базног кампа наилазимо на мали плато, 
равна истурена тераса, довољна за два шатора и док постављамо шаторе време одједном 
почиње да се квари, појавише се црни облаци. Нисмо завршили постављање шатора, а већ је 
кренуо јак ветар и снег.  
„Шта је ово Мингмаре?... па сијало је сунце до пре пола сата.“ – питам мислећи у себи шта ако 
је ово опет неки циклон.  
„Сад не можемо доле, морамо остати овде“ – одговара.  
План је био да две ноћи преспавамо у базном кампу, имамо тренинге и да трећи дан кренемо 
на такозвани „ Summit Push“ (финални успон). Мег и Суба би остали у базном кампу, а Мингмар 
и ја би кренули сами. 
„Можеш ли да носиш сву своју опрему и сву нашу храну и примусе,... хм,.. можда и који ледни 
клин, а ја ћу носити шатор, уже и све остало?“ – пита Мингмар  
„Могу,...“ – одговарам и трудим се да звучим самоуверено, а истина је да ми кроз главу 
пролазе мисли: носила сам месецима тежак ранац сваке суботе по Фрушкој Гори као део 
тренинга, а сад један исти такав ранац треба да носим по нечем што сигурно није Фрушка 
Гора. Е, има да га носиш, ... ако треба одмараћеш се после сваког корака али ћеш га изнети,... 
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 177 



-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 
Прво би се попели на 5700 м и направили нови камп, одморили се и око 22:00 кренули на врх. 
Финални успон на Чулу Ист је веома дуг и захтеван и зато је боље кренути што раније, пре 
поноћи. Мингмар је донео одлуку: пошто нас је само двоје пењаћемо алпинистички. Он ће 
водити ја ћу га осигуравати, пењаћу друга и скупљати опрему.  
Ех,... а да ли би успела да носим тај ранац на 5700 м и како би изгледао тај успон нисам 
никада открила. Наредне дане и ноћи провели смо затворени у шаторима чекајући 24 часа 
плавог неба без ветра. Само један ведар дан нам је требао и нисмо га добили.  
ДАЛ БАТ СНАГА 24 САТА  (Dal Bhat Power 24 Hours) 
Суба, Супер Мајстор Висинске Кухиње или Micheline Star High Altitude Chef... мммммм,... што 
он добро кува.  
Мој апетит је растао са висином и то је било предмет многих вицева.  
Ми тек стигли у базни камп и по невремену наместили шаторе, а Суба кренуо да намешта  
примусе и из торбе извади ни мање ни више 
него прави правцати експрес лонац.  
„Па ти си носио тај експрес лонац на 5000 м?“ 
– питам  
„Наравно, како ћемо кувати Дал Бат без 
експрес лонца?“ – каже Суба.  
„Куваћеш Дал Бат на 5300 м по снежној 
мећави?“  
„Наравно Диди,... Дал Бат снага 24 сата!“ – 
одговара он  
(Диди или сека на непалском је, како су ме 
обично ословљавали). 
Е, да је било по храни, могла би данима по 
највећим мећавама да чекам у оном шатору.  
„Суба, па ти не треба да радиш као носач,... 
ти треба да будеш кувар,.. ТОП ШЕФ,... да 
куваш Дал Бат на експедицијама, има сви да 
лете на врх Евереста.“ – кажем ја. 
Са успешних експедиција се људи враћају са 
попетим врхом, јако мршави и исцрпљени, а 
ја ћу се, ако ово невреме потраје, вратити без 
попетог врха, дебела и срећна.  
(Дал Бат је традиционално непалско јело: 
барени пиринач, кувано сочиво дал и кари од поврћа, све сервирано на великом металном 
послужавнику. По традицији вам се сипа бар два пута, а није непристојно тражити и трећи,... 
што је било често у мом случају). 
ИЛЕГАЛЦИ  
Баш кад смо стигли у базни камп, наместили шаторе, а Суба кренуо да кува Дал Бат, одједном 
приметимо кроз снег и маглу силуету која иде ка нама.  
„Ви сте сад стигли? Нас је двоје, данас смо кренули ка висинском кампу, али смо одустали због 
времена. Јесте ли срели она два тима када сте долазили?“ – пита на енглеском са јаким 
немачким акцентом висок младић, сав прекривен снегом, јако узбуђен.  
„Да, срели смо их“ – одговарам.  
„Нама је неко од њихових водича или носача ножем исекао шатор“ – каже.  
„Штааааа?“ – питам зачуђено.  
„Да, да, зато што смо независни пењачи, што пењемо без водича.“  
„Ми смо сад стигли, мој Шерпа и моји носачи вам нису исекли шатор“ – одговарам.  
„Можда је ветар или камен “ – додаје Мингмар.  
„Ми сутра идемо на врх“ – љутито одговори Независни Пењач, окрете се и нестаде у магли.  
„Вуаааау, Мингмар, јеси ли видео ово? Исекли им ножем шатор“ – причам после.  
„Нико њима није исекао ништа, они су илегалци и преваранти. Кладим се да немају „Summit 
Permit“  (дозвола за успон коју морате да платите непалској влади). Ја имам овлашћење и 
сутра ћу да одем и тражим да ми га покажу и ако га немају има да их пријавим, па ће у затвор.“  
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„Немој, Мингмар, пусти, нека пењу ако хоће.“  
„Ааааа нееее, неће они сами пењати ништа, они чекају да ми кренемо па да иду за нама. Знам 
ја њих, доста је мени тих илегалаца. На свакој експедицији само се шуњају по кампу. Тако 
једном изведем мој тим на врх, кад иду илегалци за нама, а један прикопчао свој жимар на 
моје уже. Можеш ли да верујеш, он ставља свој жимар на моје уже. Е, кад су дошли на врх, 
мислим нећу се ја с тобом свађати на 8000 метара, него ја спустим мој тим и скинем сву ужад, 
па да видим како ће преваранти да сиђу сада. “  
„Па шта си их тако оставио и како су сишли?“ – питам.  
„Шта ме брига како су сишли, преваранти једни. Он ставља жимар на моје уже, а после кад се 
врати кући прича како је он велики пењач и пење без Шерпи. У Непалу постоји закон по коме је 
забрањено пењати без лиценцираног водича али тај закон нико не поштује.“  
Наредни дан питам да ли је пар отишао, а Мингмар ми одговара: 
„Нису они отишли нигде, ено их, чекају нас. Е неће они пењати кад и ми, неће они ићи за нама 
и пратити моје трагове. Само нека пробају.“  
Заиста, док смо те дане чекали по невремену, често би угледали у даљини прилику која 
извирује иза стене и гледа шта радимо. Мингмар је у праву, они стварно чекају нас.  
А илегалаца има много, бар 50% трекера око Анапурне чине такозвани независни трекери који 
иду потпуно сами. Причајући са њима открих да многи немају скоро никаквог искуства у 
планини. Тај велики број прилично наивних и неискусних младих људи који иду сами је 
допринео тако великом броју настрадалих и кључан је фактор у трагедији на Анапурни.  
Често би ми прилазили и питали за разне савете и помоћ све док једном:  
„Зашто им говориш, зашто им помажеш? Мисле да могу сами, е, па нека иду сами. Ти си скупо 
платила свог водича да ти помаже.“ – љутито ће Мингмар.  
И тако, ја сам пазила да пред Мингмаром не причам с илегалцима да га не љутим.  
ЕПИЛОГ  
Мене сада по повратку питају многи да ли сам разочарана и очајна што сам морала одустати и 
увек се зачуде када схвате да нисам. То није као када одлучите да идете на суботњу шетњу по 
Фрушкој Гори, пробудите се, пада киша и одустанете, а после се цео дан кајете што ипак нисте 
отишли. Ја нисам тада одлучивала о врху нити мислила о врху. Одлука коју сам доносила 
била је: да ли желим да се вратим кући или желим да наставим игру у кој је један од веома 
могућих резулата тај да се кући нећу вратити. Чувени Ед Виеструс је рекао:  
„Одлазак на врх је опција, повратак је обавеза.“  
А Чулу?  
Па, видећемо се ми још лепотице. 
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УСПОН НА ВИСОКИ АТЛАС 
29 септембар – 01 октобар 2014. 

 

Трочлана дружина у саставу Милица Цвијетић, Данијела Тешендић и 
Небојша Забрдац се 28. септембра упутила у Мароко, са идејом да 
пропутује земљу, али и да се попне на највиши врх Високог Атласа и 
северне Африке: Јебел Тоубкал (4167м). Одлучили смо се да сами 
будемо организатори пута, па смо кренули ослањајући се на Lonely 
planetov водич за Мароко, који садржи базичне информације о 
градовима, архитектури, превозу и локалним обичајима. До Марока смо 
стигли low cost летом авио компаније Easy jet (Београд – Милано; 
Милано – Маракеш, и на исти начин назад; укупна цена сва 4 лета је 
износила 130 е). 
Већ по слетању у Маракеш, потражили смо превоз до планинског места 
Имлил који је најчешћа стартна тачка за успон на Тоубкал. Код капије 
Баб ер Роб, на југозападном улазу у медину, постоји станица коју 
користи локално становништво и где се можете укрцати у комби који 
вози до Имлила. У моменту када су сва места заузета, комби креће пут 

планине и после 2 сата вожње се стиже до села. Имлил је разуђено планинско село, смештено 
на 1700 мнв, у коме је све подређено планинарима. Место обилује повољним смештајем, 
ресторанима и радњама у којима се може изнајмити планинарска опрема. Обзиром да 
планинарске штапове нисмо носили од куће, изнајмили смо их код нашег домаћина, заједно са 
дерезама које су нам препоручили јер је тих дана у подножју врха пао први снег. 
Спремајући се за пут, прочитали смо више извештаја о успону на Тоубкал. На форуму смо 
сазнали да већина планинара сматра да није потребно унајмити водича, па смо и ми кренули 
ослањајући се на причу о утабаној стази до самог врха. 
30. септембра, по сунчаном и ведром времену, кренули смо утабаном стазом пут планине, са 
планом да првог дана пређемо пут од Имлила до планинарског дома на 3207 мнв. Прошли смо 
кроз село, посматрајући јутарње ритуале мештана, магарце и коње који доносе робу до радњи, 
док су нам на сваком кораку мештани прилазили и нудили смештај. Проласком кроз орахову 
шуму напуштамо село и лаганим ходом постајемо свесни окружења у којем се налазимо: 

камен, пустињске боје планине и брза 
планинска река изнад које вијуга стаза и 
тек понеко дрво које расте на каменитом 
тлу. Како јутро одмиче све је топлије и 
све смо свеснији да смо у пустињском 
амбијенту. Ни налик зеленим пејзажима 
на које смо навикли у овим крајевима. 
Убрзо по изласку из Имлила, пролазимо 
поред села Ароумд са кућама од камена 
и черпића расутим по брегу. Изненађен 
сам воћњацима јабука по ободу села. 
Остављајући Ароумд иза себе, планина 
почиње да поприма импресивнији 
изглед и откривају нам се стрме падине 
дуж којих вијуга стаза. Пут је јасан и 

прегледан, и приметно је да њиме прође доста планинара сваког дана. Сама стаза иде 
средином падине подно које се чује гласан хук планинске реке, чији ток смо пратили све до 
планинарског дома.  
Интересантно је да се на целом путу можете застати у импровизованим објектима од камена у 
којима ће вас домаћин понудити соком од цеђене поморанџе и сувенирима. Ништа не 
окрепљује као тај сок!  
Пратећи даље стазу која се константно успиње уз падину долазимо до сеоцета Sidi 
Chamharouch на 2350 мнв, смештеног са обе стране камените обале планинске реке. 
Необично место, са неколико мањих ресторана и џамијом поред  велике стене  обојене у  белу  
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боју. На стени се вијоре верске заставе. Како је приступ џамији дозвољен само муслиманима, 
остајемо да разгледамо објекат споља. Касније смо сазнали да је то место ходочашћа и од 
значаја за локално становништво. 
Стаза се изнад Сидија 
стрмо успиње, све до 
тренутка док не успостави 
опет онај благи констатни 
нагиб. Како одмичемо 
даље, све је хладније, а 
испред нас се указују 
врхови Атласа под снегом. 
Стаза је и даље добро 
утабана и прегледна и у 
сваком тренутку је јасно у 
ком правцу води. Растиња 
је све мање, а по 
каменитим стрминама се 
примећују само зелени жбунови, који су попут кликера разбацани свугде око нас. Понегде у 
даљини се чују пастири који овде долазе са стадима коза.  
 Након 6 сати хода и 11,5 пређених километара, коначно се помаљају обриси два планинска 
дома, смештених један поред другог, на самом крају стазе. 

Резервацију смештаја смо 
направили раније путем мејла 
refugiotoubkal@gmail.com како 
не бисмо размишљали хоћемо 
ли наћи слободне лежајеве. 
Како се испоставило, то је био 
добар потез обзиром да су 
домови били пуни 
планинарских група. Највише 
је било Енглеза, Француза и 
Немаца који су долазили у 
организованим групама, но 
било је и доста планинара који 
су се попут нас сами упустили 
у поход на Тоубкал. 
Планинарски дом у коме смо 

били смештени носи назив Toubkal Refuge (ноћење око 8 евра) и основан је од стране 
француског алпинистичког клуба. Смештен на висини 3207 мнв, дом нуди базичан смештај са 
спаваоницама у које стаје 20-ак кревета. У дому можете наручити све оброке по приближној 
цени од по 5 евра. Поред спаваоница, тушева са врућом водом и трпезарије, у дому се налази 
и заједничка просторија која је одлично место за упознавање колега планинара, а и прилика да 
се сазнају информације о временским приликама од људи који стижу са врха. Тако смо и ми 
сазнали да је тих дана пао први снег, но да је нанос такав да нису потребне дерезе. 
Упозоравају нас да ако се крене пре свитања, на стази може бити леда и да треба бити 
опрезан. Такође сазнајемо да се планинарске групе одлучују за две варијанте успона на 
Тоубкал: једна група креће на врх у рано јутро (рецимо око пола 5) како би након успона имала 
довољно времена да се врате до Имлила; друга група полази након свитања како би избегли 
журбу, при томе планирајући да у повратку проведу још једну ноћ у дому. Обзиром на 
околности са могућим ледом на падинама, ми смо се одлучили за другу варијанту.  
Након проспаване ноћи и доручка у дому, одмах по свитању решили смо да кренемо на 
завршни успон. Време је ведро и сунчано, а температура је тек изнад нуле. Иако је дистанца 
од дома до врха приближно 2 км, висинска разлика је 960 м. Сама локација на којој је смештен 
дом је на ’’граници’’ благог и врло стрмог успона, а оштрина прелаза је јасна већ по самом 
изласку  из  комплекса  дома.  У  почетку  стаза  води  преко  планинског  потока,  поред мањих 
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водопада, даље се стрмо успињући падином изнад дома. На почетку је стаза јасна, но како 
дубље залазимо у масив и како наилазимо на прве трагове снега, пут престаје да буде 
прегледан. У неколико тренутака смо застали, не знајући у ком правцу наставити даље. 
Олакшавајућа околност је што су пристизале и друге групе планинара од којих би сазнали 
којим правцем наставити. Како успон одмиче, све је више снега, а на неким местима је то 
захтевало нарочит опрез због могућег проклизавања. Поједине падине које смо морали прећи 
су биле потпуно покривене снегом, но ипак се нисмо одлучили да узимамо дерезе. Лаганим 
ходом, ослањајући се на штапове, стижемо до дела подно самог врха са којег се отварају 
видици ка пустињским пејзажима Марока. Невероватан је то контраст између призора који чине 
оштри бели врхови и пустиње која се протеже дуж Атласа. 
По први пут уочавамо металну конструкцију у облику пирамиде која јасно указује да је врх 
недалеко од нас. У тим тренуцима налети ветра били су врло јаки и захтевали да се застане 
док се не смире. Недуго потом пратећи пут дуж литице, крочили смо на велику зараван, на 
чијем крају се налази крајња тачка нашег успона: Jebel Toubkal, односно највиша тачка Високог 
Атласа и северне Африке. Сам излаз на врх је лаган, јер сам врх представља велики плато са 

благим нагибом. А горе су нас чекали већ пристигли планинари из целог света. Цела сцена је 
врло динамична јер како ко пристигне размењују се утисци, док фотоапарати круже из руке у 
руку. Свако жели да направи фотографију поред металне пирамиде са ознаком надморске 
висине на којој је смештена. На крају, то је и место на коме смо направили дужу паузу, 
уживајући у погледу на пустињске пејзаже Марока и размишљајући о путу који нам тек 
предстоји. 
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Задовољни што смо успели у намери да се попнемо на врх и што су нам то временске прилике 
дозволиле (иако је била најава за нови снег), лагано и без журбе смо истом стазом кренули 
назад до дома.У тим тренуцима је већ отоплило и нестала је сва поледица, па је сам силазак 
био неупоредиво једноставнији. За успон и спуст је било потребно неких 5 сати, без журбе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А у дому нас је чекао чај и ручак. Окрепљени и помало уморни, сели смо у трпезарију да 
испланирамо остатак пута. Договор је да у Имлилу нађемо начин да се спустимо до Маракеша, 
одакле ћемо ухватити вечерњи воз за Фез, а онда до плавог града, па ћемо видети за даље.  
И коначно након још једне преспаване ноћи у дому, трећег дана смо се већ познатом стазом 
упутили ка Имлилу. Паузу смо направили код продавца сокова коме смо обећали да ћемо се 
вратити и који нам је још једном припремио сок од наранџе. Опет посматрамо призоре коња 
који пролазе исту стазу носећи храну и пиће од села до планинарског дома. На тим висинама 
нема других путева и то је једини начин дистрибуције робе. Размишљамо о животу у овом делу 
света и негде у подсвести правимо поређење са нама познатим начином живота. Све је 
потпуно другачије, а на планини је то све још више наглашено. Овде нема журбе, нема буке и 
живот је усклађен са ћудима планине. 
После 5 сати спуста, опет смо у Имлилу. Поздрављамо се са планином и пресвлачимо 
планинарску опрему. Пуни утисака, настављамо пут Мароком. 
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Од ауторке рубрике Писмо иа Канаде, стиже нови контингент квалитетног текста: 
ПЛАНИНЕ И ПЛАНИНАРИ 

РАЈНХОЛД МЕСНЕР 
 

Дугачка листа Меснерових успеха у коме се ређају примери 
где је он први у новом подухвату (први који се попео на свих 

14 врхова изнад 8000 м, први који се попео на Еверест без додатног кисеоника, први који је 
извео соло успон на Еверест), су разлог што је он један од најзначајнијих планинара XX века. 
Захваљујући својим успесима, који су често на самој граници људске издржљивости, његово 
име је постало синоним за екстремне авантуре и иновације. Уз славу- често иде и доза 
контроверзе и критике која га није заобишла. Противници му замерају да је саможив и себичан, 
да иде преко лешева. За истомишљенике је он неприкосновени идол са статусом рок звезде. 
Права истина је, као и увек, негде у средини, али и поред свих критика на његов рачун, не 
може се порећи да су му његова пионирска достигнућа донела бесмртност у планинарским и 
алпинистичким круговима. 
Меснер је рођен 1944. године у Тиролу у Италији, као једно од деветоро деце, у месту где, како 
сам каже, није било ничега у смислу разоноде и активности, осим планина. Проводећи све 
своје слободно време у планинама усавршава своје алпинистичке способности и захваљујући 
својим подухватима у Алпима, који су укључивали прве успоне најтежим правцима, крајем 60-
тих година важи за најбољег планинара у Европи. 1970. године добија позив да се прикључи 
ескпедицији на Нанга Парбат, која ће бити 
прекретница у његовом животу. Позив је 
прихватио са ентузијазмом, јер је већ тада 
схватио да су Алпи постали премали за њега 
и били су му потребни нови изазови. Нови 
изазови, нове, све теже руте на којима ће 
померати границе своје издржљивости и 
планинарског умећа су оно што је мотивисало 
сваки Меснеров подухват. У експедицији на 
Нанга Парбат, на Меснеров предлог учествује 
и његов брат Гинтер са којим је планинарио 
по Алпима. Експедиција је у смислу успона на 
врх успешна, то је био први врх преко 8000 
метара на који се Меснер попео. Његово 
задовољство било је тим веће што се на врх 
попео са својим братом Гинтером, без 
додатног кисеоника, новим правцем - 
изузетан успех за некога ко је први пут на 
Хималајима. Али, трагедија их је чекала на 
силаску са планине током кога су преноћили 
на висини изнад 8000 метара, без шатора, 
хране, воде и додатног кисеоника. Следећег 
дана се надају помоћи, а кад она не стиже, 
исцрпљени полако крећу доле и проводе још 
једну ноћ на планини. Трећег дана се 
догодила трагедија у којој је Гинтер изгубио живот. Шта се заправо десило је и даље предмет 
великих полемика и критика на рачун Меснера кога противници оптужују да је жртвовао брата 
ради свог успеха и амбиција, док Меснер тврди да је Гинтер нестао у лавини. Само 
надљудском вољом Меснер је после такве трагедије успео да се корак по корак спусти у 
подножје, где су га полумртвог нашле локалне дрвосече којима дугује живот. После свог првог 
путовања на Хималаје и успона на врх преко 8000 метара, Меснер је остао без брата и без 
воље за даљим планинарењем (у овој експедицији је остао и без шест прстију на ногама што 
је једина дуготрајна последица свих његових успона у Хималајима). Тада је схватио, гледајући 
бол својих родитеља, браће и сестре, колико бриге планинари доносе онима које највише воле 
и да је смрт један од могућих исхода сваке експедиције. Ипак, после вишемесечног  физичког и  
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психичког опоравка, враћа се планинарењу и Хималајима. 1972. године учествује у 
експедицији на Манаслу, која је, иако успешна, такође обележена трагедијом (за коју су опет 
оптуживали Меснера) у којој су током успона и покушаја спасавања погинула два члана 
експедиције. Када се 1975. године попео на Гашербрум I, постао је први планинар који се 
попео на три врха преко 8000 метара. До тада је својеврстан рекорд од два успона на врхове 
преко 8000 метара држао Курт Диембергер. Интересантно је поменути да су оба 
Диембергерова успона били такође и први успони на те врхове, на Броад Пик и Даулагири. 
Први успон на врх преко 8000 метара је нешто  што је за Меснера било  неоствариво, јер док  
је Меснер доспео до Хималаја, на све врхове изнад 8000 метара су већ били изведени први 

успони (последњи је био успон на 
Шиша Пангма 1964. године). Успон 
на Гашербрум I 1975. године је за 
Меснера био значајан јер је тада 
увео нови начин организовања 
експедиција на Хималајске врхове. 
До тада су сви походи били у 
класичном стилу првих експедиција 
са великом логистичком подршком, 
тонама опреме које је захтевало 
ангажовање мноштва носача, што 
је значило да су ти подухвати били 
изузетно скупи. Меснерова идеја је 
била да успон изведе са 
минимумом помоћне опреме, без 
додатног кисеоника - ”енглеског 
ваздуха” како су га звали локални 
носачи, без постављања 

осигураних праваца и низа висинских 
кампова, већ да се пење у стилу који 
се упражњавао у Алпима, са 
минимумом опреме и са једним 
висинским логором - блиц успон на 
врх. Мање опреме значи мање 
носача, а самим тим и мање новца за 
експедиције, што опет значи и чешћу 
могућност организовања таквих 
похода. Захваљујући популарности 
коју је стекао својим успоном на 
трећи врх преко 8000 метара, Меснер 
је био у могућности да објављивањем 
књига о својим искуствима, држањем 
предавања и сарадњом са познатим 
спортским фирмама на усавршавању 
планинарске опреме, прикупи 
довољно новца за те мале 
експедиције. Меснер истиче да је управо то што је на Хималаје могао да иде много чешће него 
остали планинари много допринело његовим успесима јер је имао више могућности да се 
сусретне и навикне на услове који владају на тим висинама. У току 16 година колико му је било 
потребно да се попне на свих 14 врхова, Меснер је био на укупно 29 експедиција на врхове 
преко 8000 метара и од тога је био успешан 18 пута. На четири врха био је по два пута (Нанга 
Парбат, Монт Еверест, Гашербрум I и Гашербрум II), а за неке врхове му је било потребно 
неколико покушаја пре него што је био успeшан – на Макалу се попео тек из четвртог покушаја. 
Једна од његових познатих изрека је да човек научи много више од неуспешних подухвата 
него од успешних. 
Следи успон на Монт Еверест 1978. године (са Петером Хаблером, први успон на  Еверест без   
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додатног кисеоника) и исте године први соло успон на врх преко 8000 метара, на Нанга Парбат 
који му помаже да се ''аклиматизује на усамљеност''. Две године касније, Меснер комбинује ова 
два изузетна достигнућа и изводи први успешан соло успон на Еверест без додатног 
кисеоника! Тиме доказује, као већ много пута до тада, да су скептици и критичари његових 
планова погрешили у својим тврдњама да су соло успон, успон без додатног кисеоника и 
алпски стил планинарења у Хималајима немогући. Меснерови подухвати и померање граница 
онога што се сматра могућим су инспирисали многе младе планинаре да и сами помере 
границе до тада немогућег и да истражују нове, теже правце на планинама, нове траверзе и 
све краће време успона. 
1982. године Меснер постаје први планинар који се у једној сезони попео на три врха преко 
8000 метара (Канченџанга, Гашербрум II и Броад Пик), и тада доноси одлуку да се попне на 
свих 14 врхова. По његовом мишљењу, за успон на 8000 метара нису пресудни вештина и 
умеће на стени, већ је за успех неопходна оптимална комбинација истрајности, воље, 
инстинкта и могућности подношења патње. 
17. октобра 1986. године успешним успоном на Лотсе испуњава свој сан. Велико питање након 
једног таквог монументалног подухвата је куда даље после тога? Шта човеку преостаје да 
ради кад једном достигне и испуни свој велики циљ? Ево шта је Меснер осећао након доласка 
у базни камп после успона на Лотсе где су њега и Ханса Камерландера усхићено дочекали 
њихови пријатељи: “Видевши њихово задовољство и ја сам био испуњен срећом. Али се нисам 
осећао херојски. Осећао сам се лак и слободан. Све је коначно иза мене. Ово је било јутро кад 
ћу моћи да почнем да живим остатак свог живота. Испред мене је стајао цео свет и могућност 
да радим нешто ново.” 
Меснер је написао преко 50 књига у којима описује своја искуства. У једној од њих даје своје 
виђење успона на врх: “На врх стигнеш кад нема више да се иде горе, не кад си уморан или 
уплашен или не желиш да идеш даље. Док стојиш на врху не желиш ништа друго него да се 
безбедно спустиш на равно, где је топло, где можеш да се одмориш, где те чекају пријатељи. У 
том свету без ваздуха нико не може дуго да преживи. Оно што недостаје није кисеоник, него 
људска близина, смисао и љубав.” 
Након успона на Лотсе Меснер се више није попео на врх преко 8000 метара, али остаје 
активан и следе успони на највише врхове свих 7 континената, прелаз преко пустиње Гоби, 
прелаз преко Антарктика, прелаз преко Гренланда (у дужини од око 2200 км). Ово су само 
неколико примера са дугачке листе његових подухвата. У току припрема за прелаз преко 
Гренланда, његов брат (иначе лекар по професији) је изразио жељу да му се придружи. По 
Меснеровим речима он је то сматрао за сјајну идеју, јер ”најбољи партнер кога један 
педесетогодишњак може да има на таквом подухвату је лекар!” 
У свом бурном животу Меснер се бавио и политиком. Био је члан Италијанског парламента од 
1999. до 2004. као представник Зелене партије. 2006. године отвара Меснеров музеј, који на 
пет локација у Јужном Тиролу обједињује приче о историји планинарења и утицају које оно има 
на људе и природу Хималаја. Живи у Јужном Тиролу са својом породицом. 
Све чиме се Меснер бавио после историјских успона у Хималајима доказује његов животни 
мото – да човек увек треба да пронађе нове изазове и да ко хоће да остане креативан, мора 
стално да се мења. 
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ТОПЛИЧКА ТРАНСВЕРЗАЛА 
Радан/Соколов вис 1371м – Самар 1012м 

 

Кренули смо у 17 сати из Београда ка Пролом бањи. Уз једну краћу паузу 
у ресторану Тито код Параћина, стигли смо око 22:00. Сместили смо се у 
домаћинству Петровић и с'обзиром да у Бањи ван сезоне нема неких 
садржаја, остали смо у кући. 
Ујутро у 8 часова кренули смо минибусом ка Ђавољој вароши, одакле је 
креталаТрансверзала. Отварање, поздравна реч, затим разгледање 
Ђавоље вароши. Интересантно је деловање природе и резултат тога 
пешчани стубови са каменом на врху. Све је то лепо уређено са неколико 
видиковаца. Фотографисање, разгледање и око 10 сати смо кренули 
даље. 
Ђавоља варош је око 20 километара удаљена од Пролом бање. Стаза је 
водила кроз шуму док су 
потоци жуборили са више 
страна. Лишће је било златно 

жуто са многим нијансама које су очаравале. 
Заиста- златна јесен. Време је било лепо, топло и 
сунчано и природа нас је освајала на сваком 
кораку. 
Ходање, дружење, сунце... и тако је то трајало око 
2 сата. Али, ускоро је време почело да се квари, 
ветар се веомо појачао и почео је да доноси капи 
кише. Све је наговештавало наглу промену и 
могућност кише. Око 12:30 стигли смо на Соколов 
вис, одакле је требао да буде леп поглед на 
Копаоник и Јастребац ,али је време било мутно са 
јаким ветром тако да задржавање на врху није 
било пријатно. Простор на врху је мали, то је 
скупина стена ,тако да је требало склонити се да 
би сви могли доћи. Задржали смо се око пола сата 
а затим кренули даље раздвајајући се у више 
група. Део групе се вратио истим путем до Ђавоље 
вароши где их је чекао превоз, а ми смо кренули 
путем који је изабрао Влада Матковић, који нас је 
водио у повратку.  
Пратили смо долину потока и у неко доба стигли до 
цркве Лазарице која је подигнута на месту старе цркве, где се по предању причестио део 
војске који је кренуо у бој на Косово. То је мала црква посвећена Кнезу Лазару. Ту су нам 
домаћини приредили дочек нудећи нас ракијом, соком и чајем. Дужа пауза уз причу и дружење 
до неког доба. У међувремену су пристизале друге групе које су ишле другим стазама, а затим 
смо кренули ка Бањи где се акција завршавала. Време се у међувремену поправило, тако да 
нам је природа опет показала своје лепо лице. Прошли смо поред етно крчме Божји Рај, 
пратећи поток, и убрзо стигли до Пролом бање. Сви смо одмах отишли до ресторана на чијој 
се тераси ручало и где су се делиле дипломе. Стигли смо око 16 часова. Ручак, пиво, дружење 
и тако скоро до поноћи. 
Ујутру у 8 сати кретало се из Пролом бање ка врху самар. Углавном су гости од јуче отишли, а 
остали смо само ми и домаћини. Време је било мутно, са доста магле и није обећавало ништа 
добро. С'обзиром да је наш водич имао на том путу стару кућу која још одолева времену, ту су 
нас такође дочекали са ракијом и причом. Пре нас је кренуо трактор који је понео све што је 
требало. Задржали смо се дуже времена, а затим наставили ка Самару. 
Око 10:30 били смо на врху. Направили пар фотографија, освежили се неким слаткишем и 
ударили печате. јер све су им то контролне тачке на трансверзали и све је то ново постављено 
са металним кутијама које се закључавају.  Пошто нам  време није  било наклоњено,  није било 
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неких видика. После 
паузе од пола сата, 
кренули смо назад и 
стигавши до куће. 
Задржали се јер су 
домаћини припремили 
нешто да се поједе, 
кобасице и, наравно, 
нешто за пиће, пиво и 
ракија. На крају су нас 
послужили кафом и 
колачима, тако да нам 
се баш није кретало 
даље. Ту су почеле 
шале и приче, а главни 
је био мајстор за 
ауспухе и жене. Сјајан 
забављач и имитатор, 
учествовао је на више 
аудиција и пласирао се 
у ужи избор. Сјајно 
„скида“ познате 
личности, а и изузетно је 
духовит. Показивао нам 
је гомилу фотографија 
са познатим личностима 
са естраде, почев од глумаца па до певача. Лепо дружење пуно смеха и шале, али једном се 
морало кренути. 
Време се у повратку поправило и било је 
опет на нашој страни. Око 13:30 стигли смо 
до наших соба, спаковали се, средили и 
око 14:30 планиран је повратак. Домаћини 
су били ту да нас поздраве и испрате и 
после лепог дружења кренули смо кући. 
Када смо долазили, дошли смо преко 
Ниша и Прокупља, а сада смо се враћали 
преко Крушевца. Свратили смо у село 
Трбуње, Влада је желео да нам покаже 
споменик који су подигли покојном Душану 
Јовановићу који је основао ПК Победу и 
саградио дом. Споменик је једна стена на 
којој су направили и фиксирали ланце са 
једне стране, а са друге избочине да би се 
могло пењати преко споменика. Леп гест 
захвалних чланова друштва. Иначе, у том 
селу је рођен и песник Раде Драинац. 
Дочекали су нас такође пријатељи Победе, 
донели да се нешто замези и попије тако 
да ту ништа није могло на брзину. Желели 
су да нас угосте и код куће ,али водич је то 
одбио знајући да би то сигурно дуго трјало. 
Женски део екипе се мало провозао чезама, јер домаћин који нас је дочекао познат је и по 
томе што је чезама ишао у Београд, путујући више дана. 
И тако у неко доба кренусмо даље, да би око 20 часова, према програму, стигли испред храма 
Светог Саве на Врачару. У 20:30, у задњи час, стигао сам на бус за Вршац.  
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ПУТОПИС ИЗ АУСТРАЛИЈЕ 

ПОГЛЕД У ПЕЋИНУ “PRINCESS MARGARET ROSE” 
 

Пећине, као геолошке формације, су многобројне на аустралском 
континенту и могу се наћи широм континента уздуж и попреко. 
Недавно, у једном од прошлих издања овог магазина,  дао сам  опис 
пећине “TANTANOOLA CAVE”, као једне од многобројних у овој 
географској зони где се ја налазим, а моментално ми пада на памет још 
једна – “NARACOORTE CAVE”, о којој бих можда могао писати 
следећом приликом. Зато што овог пута желим да вас упознам са 
пећином по имену “PRINCESS MARGARET ROSE”, именованом тако у 
част енглеске принцезе Маргарет, сестре краљице Елизабете. 
Велелепна “Принцеза Маргарет Роз пећина” се налази недалеко од 
реке Гленелг, у југозападном делу државе Викторија, у близини града 
Нелсон и сматра се да је “драгуљ у круни” националног парка Ловер 
(Доњи) Гленелг. Ова изванредна пећина је постала сливањем кишних 

вода, које потом пролазе кроз кречњачку подлогу у дубину земље, и непрекидним капљањем, 
током  многих хиљада година. Многобројне варијанте кристалних структура унутар ове пећине, 
су постале сливањем минерала које је вода корозијом доносила са горњих на ниже слојеве.  
Река Гленелг је значајна сама по 
себи као туристичка атракција због 
атрактивних обала клисуре високих и 
до 50 метара, а у дужини од неких 15 
километара. У широј околини Пећине 
познате су око 4300 врста биљака и 
око 650 врста животиња које се могу 
наћи само у овом пределу 
континента, а и света. Многе од ових 
врста су данас у опасности за 
опстанак због утицаја људске врсте 
на ова бића. Морамо се сетити да све 
биљке и животиње зависе једни од 
других за продужетак живота; једне животиње једу друге, а истовремено животиње и птице 
опрашују друге биљке и преносе семе биљака на нова места за младе изданке да израсту. 
Оно што је значајно у Аустралији је то да пожари у природи, изазвани човечијим или 
природним утицајима, имају значајне последице на доступност хране у природи. Пожари ове 
врсте могу изазвати погубне резултате ако се рашире преко великих површина земљишта.  
Неколико степена конзервације су установљени 
да би се пратило стање постојања биљака и 
животиња:  
-Претпоставља се да више не постоје, 
-Опасност продужетку постојања, 
-Изложеност опасности постојања, 
-Ретки налази у природи, 
-Недостатак знања о ситуацији постојања. 
 
Да набројим само неке од животиња које овде 
живе: опосум, валаби, кемгури, ему, пегава 
дивља патка, црвена розела, коала, парот 
(врста папагаја), као и неке биљке: орхидеја, 
heath, wattle, mountain ash хеатх и многе друге. 
У данашње време помоћ се тражи и од домородаца да би се њихово знање и познавање 
природе искористило за боље разумевање на који начин је најуспешније сачувати постојеће 
врсте. Племена урођеника у овом делу Аустралије су Gunai, Kurnai, Yorta-Yorta, Gunditjmarai i 
Watjobaluk и непрекидно живе у овом крају већ многим хиљадама година. 
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По уласку у Пећину могло би се помислити да смо се обрели на некој другој планети; мисли се 
да је ова пећина у непрекидном процесу формирања задњих 700 000 година. Сталагтити и 
сталагмити су и по 6 метара у дужини. Већином, само једна капљица воде падне са сталагтита 
на сталагмит у току 24 сата. Нормално, потребно је 100 година да би се сталагмит повећао за 
један цантиметар од капљица воде која падну са сталагтита. 
Пећине су места фасцинације, ако не и мало језиве са њиховом унутрашњом атмосфером – те 
необичне формације што се стварају у унутрашњости вас наводе да мислите да сте крочили у 
неки ванземаљски свет. У овој пећини се налазе најгушће формације пећинских облика по 
квадратном метру у поређењу са многим другим пећинама у Аустралији. Посетилац мора бити 
јако опрезан ходајући по унутрашњости пећине зато што формације штрче са свих страна 
према пролазнику – са пода, са плафона, са стране, уствари из свих праваца где око погледа. 
Ако би се несретним случајем одбило само сентиметар-два са врха формације њен раст би се 
уназадио за 100 до 200 година. Па и особа тврдог карактера би могла заплакати због овакве 
штете.  
Са својом оцењеном старошћу од 700 000 година сматра се да ова пећина и није тако стара, 
говорећи “пећинским језиком”, али је доста влажна а исто тако и у врло здравом стању 
постојања. Влажност се осежа на самом улазу у пежину и тај мирис постаје све јаћи како се 
улази све дубље у просторију. Пећина се оформила у шупљини земље дубоко испод површине 
тако да капљице воде која данас капљу са плафонских облика су уствари резултат кише која је 
падала на површини неких 6 месеци раније, тако да у зависности од временских прилика 
месецима уназад, зависи да ли је унутрашњост сувља или влажнија и мокрија. 
Значајне формације су свуда около, размак између многих сталагтита и сталагмита је свега 5 
сантиметара што значи да ће требати 500 година да се саставе ако сталагмит расте 1 
сентиметар у току 100 година, као што сам већ споменуо. 
Свугде около је могуће видети петрификоване гранчице дрвета које су пристигле у пећину пре 
много година уназад, као и многобројне различите грудвасте и усправне формације за које је 
било потребно хиљаде година да се оформе. 
Посматрајући са геолошке стране може се рећи да је терен у овој области сачињен од високе 
концентрације кречњака што чини земљиште порозним и пропустљивим проласку воде од 
кишних бујица као и од повремених поплава реке Гленелг. Та вода временом полако продире у 
дубину земље кроз кречњачке наслаге, еродира пукотине и на тај начин производи процепе у 
каменитом тлу. Током многих година ове пукотине и процепи постају све већи и већи док се не 
претворе у подземне просторије. Надаље, због тога што је вода, која ту постоји, киселог 
карактера успева да раствори кречњак базног карактера и у том процесу формира калцијум 
карбонат. У комбинацији са реакцијом ваздуха унутар пећине ствара се угљен диоксид, а 
потом калцијум карбонат се наслаже у разно-разним облицима као калцитни кристали. Ове 
многобројне кристалне формације се представљају у предивним бојама под разноликим 
утицајима светлости на многобројним облицима.  
Неке формације су танке као оловка и високе, или дугачке, по 1 метар, што значи да је околни 
терен стабилан и да се не помера. 
Проналазак ове пећине има интересантну историју. Пронашли су је два младица – Јack  
Hutchesson и Keith McEachern 1936. године. Њих двојица су били стравствени ловци зечева и 
тако су у својим ловачким походима наишли на једно удубљење у земљи широко око 100-120 
сентиметара. То удубљење их је заинтересовало као могуће зечије легло па су то место 
прегледали мало детаљније, само да би пронашли да то удубљење постаје све дубље и 
дубље. Да би истражили ово што су пронашли донели су конопац, свећу и шибице и један од 
њих се спустио у дубину да би након 17 метара пронашао пећину коју човеково око никад 
раније није видело. Када се вратио на површину направио је коментар своме другу: ”Пронашао 
сам Аладинову пећину”.  
Комерцијална вредност ове пећине је одмах препозната и ископали су прилаз унутрашњој 
просторији радом који је трајао скоро годину дана. Пећина је била отворена за посетиоце 1941. 
године. У пећину се силази преко 68 степеница и данас се може посетити у организованим 
групама уз пратњу искусних водича и посета траје око 40 минута да би се разгледало око 150 
метара унутрашњости под електричним осветљењем. Ја сам ту био у посети у децембру 2011. 
године. 
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Звезда која је потамнела 
ПСД “АКАДЕМИК“ НОВИ САД 

 

Од 1963. године када је основано, па све до средине седамдесетих 
година прошлог века, у Новом Саду је деловало студентско 

планинарско друштво „Академик“,чија ће активност бити посве специфична у српском и 
војвођанском планинарству. На једној страни, то је велики замах у истраживање на пољу 
спелеологије, а друго- прво учествовање на модерним појединачним оријентиринг 
такмичењима у свету. Оснивач овога друштва, професор географије на ПМФ Јован Петровић, 
врхунски  српски спелеолог, први „кустос“ Ресавске пећине, је после дуже паузе у Србији 
наставио истраживања пећина и других крашких форми којим су се педесетих година бавили 
чланови београдских планинарских друштава „Партизан“ и „Авала“. На другој страни, три 
некадашња карловачка гимназијалца уписавши факултете, придружују се новооснованом 
друштву 1968. године и доносе из свога места оно што је красило стражиловчане - 
такмичарски дух за оријентациони крос. 
У рукама ми је новембарски број студентског часописа „Индекс“ из 1969. који на 27. страни 
доноси чланак „Шта ради Академик“. Из самог увода сазнајемо: “На нашем Универзитету 
постоји једно спортско друштво које постиже заиста изванредне резултате на свим 
такмичењима на којима учествује, па ипак се о њему зна веома мало, јер се из разноразних 
разлога налази некако на маргинама догађаја. Реч је о Универзитетском планинарско-
смучарском друштву „Академик“, друштву које је са шест година постојања освојило безброј 
награда и признања на такмичењима од најнижег па све до највишег, савезног ранга, које 
данас окупља око 500 активних чланова, претежно студената Новосадског универзитета.“ 
Аутор овога чланка Пера Деђански, касније наше познато новинарско перо, можда тог тренутка 
није био ни свестан да је забележио једну страницу историје модерног оријентационог кроса 
код нас. А повод за писање је био њихов велики успех на међународном оријентационом 
такмичењу: „Пре неколико дана на 
интернационалном првенству Бугарске у 
оријентационом кросу, на планини Балкан, чланови 
„Академика“ Ђорђе Вуковић, Фрања Пекановић и 
Предраг Затезало освојили су 12, 23 односно 25 
место између 330 такмичара из више европских 
земаља. Успех је утолико значајнији ако се има у 
виду да је прво место заузео званични европски 
првак, да је трећи, трећепласирани на последњем 
светском првенству и да су се иза наших 
такмичара пласирали и познати бугарски мајстори 
спорта.“ А те године ова такмичарска тројка је 
постигла велике успехе на бројним домаћим 
такмичењима: прво место на Првенству Србије на 
планини Радан, јула месеца; треће место на 
Меморијалу Бјелашнице на Авали; прво место на 
општинском такмичењу Меморијал др Радивоја 
Симоновић на Стражилову; прво место на 
Првенству Војводине на Вршачким планинама и; 
пето место на Државном првенству на Влашићу.  
И, како сам навео у самом уводу о једној 
особености у планинарској активности Пера 
Деђански ће само једном речју у следећем делу 
чланка то сликовито дочарати: „Спелеолошка 
секција броји око 100 чланова, од којих њих 15 има 
завршен савезни течај за спелеолога. Чланови 
секције такође сарађују са спелеолозима из других 
друштава и користе готово сваки излет или  
посету новој планини, да се „завуку“ под земљу.“ 
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У активности за наредну годину поред излета на Фрушку гору, Вршачки брег, Палић и друга 
излетишта у Војводини, предвиђена су даља спелеолошка истраживања на Хомљским 
планинама али и висогорске туре у Бугарској и Грчкој. Оријентирци се већ спремају за 
такмичења у Бугарској и Мађарској а на пролеће је и учествовање на првенству Европе у 
Дрездену али ван конкуренције. Нажалост и аутор овога чланка који се врло брзо упознао са 
проблематиком у развоју оријентационог кроса код нас констатује: “Ово такмичење, одржава 
се по новом систему и Југославија, у којој је то још новина, неће имати своју званичну екипу. 
Сва ова такмичења и гостовања представљаће уствари припрему за учешће на Првом „Купу 
Дунава“, који ће се организовати идуће године и који треба да постане традиционалан. На 
њему ће учествовати екипе из свих подунавских земаља“. 
Колико је резултат новосадских Академаца на домаћем и међународном плану значио за 
целокупну спортску јавност Војводине говори конкурс општинске СОФК-е и редакције „Индекса“ 
за избор спортисте године где су су међу пет кандидата (Душан Епифанић - стрељаштво, 
Павле Бајчетић - џудо, Жика Стакић - рукомет, Бранислав Јовановић - дизање тегова) нашао и 
Ђорђе Вуковић. 
 

Са пожутелих страница Др Бориног дневника 
ОРИЈЕНТИРИНГ  ВЕСТИ - ПРЕ 30 ГОДИНА 

 

1. Шампионат Југославије - ВОЈВОДИНА СВЕУКУПНИ 
ПОБЕДНИК 

Миле Стевановић, Тодор Алиђукић и Дражен Асак, сви из Нештина и Љиља Кобац из 
Сремских Карловаца,најбољи у својим категоријама и највише допринели успеху покрајинске 
репрензетације 
Магловито и кишовито време није било наклоњено учесницима Купа Југославије у 
оријентационом трчању која је протеклог викенда одржано на теренима Авале у близини 
планинарског дома Чарапићев Брест. И поред тога, појединачно првенство државе у 
оријентацији окупило је више од 300 такмичара из 37 клубова из Словеније, Хрватске, 
Војводине, Србије и Македоније. Постигнути су добри резултати, јер су стазе биле одлично 
постављене, а топографска карта квалитетна. 
Стазе су биле дуге од 3,5 до 10 километара, у зависности да ли су се надметали пионири или 
сениори „А“ категорије. На основу пласмана појединаца у свих десет категорија највише успеха 
су имали представници Војводине. Они су освојили четири прва и по једно друго и треће место 
,тако да им је припао наслов свеукупног победника. Друга је репрензентација Хрватске, а 
трећа Србије. 
Током дводневних такмичења најузбудљивије борбе су вођене 
у категорији старијих и млађих јуниора, а нештинци Тодор 
Алиђукић и Дражен Асак показали су највише и тријумфовали. 
Вредан резултат постигла је и дванаестогодишња Љиља 
Кобац чланица Стражилова из Сремских Карловаца. Међу 
пиониркама до 14 година била је најбоља, иако је после првог 
дана такмичења иза водеће Весне Аврамовић (Јасеница, 
Смедеревска Паланка) била у заостатку чак 10 минута. 
Трка сениора „А“ категорије првог дана је поништена. Неко од 
неодговорних гледалаца уклонио је једну контролну ознаку 
тако да половина није успела да је пронађе. Зато су резултати 
у овој категорији бодовани резултате само једне регуларне 
трке. Миле Стевановић није дозволио изненађење, још једном 
и показао да се налази у форми потврдивши друго место са 
балканијаде. Одличан је био и ветеран из Новога Сада Јосип 
Дућак који је заузео треће место док су репрезентативци Иван 
Маркиоти из Загреба и Зоран Миловановић из Смедеревске 
Паланке заказали. Иначе трка сениора из другога дана 
посебно је бодована за пласман екипа у оквиру „Меморијала  
Божина  Божиновског“.  Прво  место  припало  је  Нафтагас-инжињерингу из  Новог Сада, друго 
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инжењерингу из Новога Сада, друго екипи Нештина, а треће Јасеници из Смедревске Планке. 
 

2. Балкански шампионат у Румунији  - МИЛЕ СТЕВАНОВИЋ  ДРУГИ - ЕКИПА ТРЕЋА 
У оријентацији време је једини пресудан фактор - јер питање није хоћемо ли контролну тачку 
наћи, него када ћемо је наћи. Очигледно, био је ово „његов дан“, у коме му је све полазило за 
руком, у  коме је чак и предност терена противника била наклоњена. 
То су прве медаље наше репрезентације на међународној сцени. 
Југословенски такмичари у оријентационом трчању постигли су до сада највећи успех на 
међународном надметању. На Балканском шампионату, у околини румунског града Свинту 
Ђорђа, у конкуренцији репрезентација Бугарске и две селекције Румуније, Миле Стевановић, 
члан Нештина је освојио друго место, док је у екипном надметању наша штафета (Иван 
Маркиоти, Јосип Дућак, Зоран Миловановић и Миле Стевановић) била трећа. 
Код сениора у појединачној конкуренцији наступило је 16 такмичара који су морали да превале 
стазу дугу 10.600 метара, са укупно успона од 400 метара и 22 контролне ознаке. Миле 
Стевановић је добро стартовао, на половини стазе имао је одличну четврту позицију иза 
Бугарина Пламена Џамбазова, прошлогодишњег првака Балкана, Павела Глигора и Урдеа 
Георгеа, обојица из Румуније. У другом делу стазе наш такмичар је појачао темпо и временску 
разлику од неколико минута успео знатно да смањи и да чак угрози прво место Глигору. Ипак, 
Румун је први прошао кроз циљ, а минут касније Стевановић. Трећи је био Румун Георге, два 
минута заостатка иза нашег такмичара. 
Успех 24-годишњег Нештинца изненадио је све присутне, јер нико није очекивао да неко од 
наших репрензетативаца може у тако јакој конкуренцији Румуна и Бугара да освоји медаљу. 
Добар пласман Стевановића је резултат марљивог рада започетог марта месеца заједно са 
светским првацима у овом спорту - Норвежанима, који су на Фрушкој гори били на 
припремама. С обзиром да у оријентационом трчању такмичар најбоље резултате постиже око 
30 године од Стевановића се тек могу очекивати вредни успеси. 

„Допринос младог нештинца био је 
значајан и у екипном надметању“ - 
истиче савезни капитен за 
оријентациони  спорт, Др Борислав 
Стевановић. „Нисмо  очекивали да 
се у штафетном  трчању можемо 
мерити са Бугарима и двема 
селекцијама Румуније. Ипак, Миле 
Стевановић је и ту био одличан, 
успео је да надокнади предност „Б“ 
реперезнтације Румуније (од осам 
минута) тек на последњој 
контролној тачки, а у финишу да 
стекне одлучујућу предност над 
Румуном Георгеом“ 
Имао је друго пролазно време иза 
Бугарина Џамбазова. Поред њега у 

штафети поверење је оправдао и Зоран Миловановић из Смедеревске Паланке, док су слабије 
трчали Маркиоти и Дућак. 
Један од чланова репрензетативног тима др Иван Маркиоти записао је у свој Дневник: „У 
штафетном натјецању у борби за златну медаљу штафети Румуњске „1“ није било довољно 
вођство уочи задње, 4 измјене и уверљиво су изгубили од штафете Бугарске. И за брончану 
медаљу кидање живаца. Прије треће измене Румуњска “2“ је пред плавом репрензетацијом 
имала предност од 16 минута да би захваљујући нашем Миловановићу та разлика прије 
четврте измене спала на 9 минута. У лов за противником и минутама, а против тешке стазе и 
психичког оптерећења кренуо је Миле Стевановић. Након 50 минута неизвесности радио 
контрола је јавила да је Румуњ прошао 14 контролу на опћу радост и олакшање публике. 
Минуту затим и  Стевановић је прошао 14 контролу. Напето ишчекивање потрајало је још пет 
минута док наш Стевановић није фуриозно утрчао у циљ праћен одушевљеним члановима 
штафете“. 
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3. Шест трка ОК Нештина 
11. 03 Куп Нештина. На новој спортској карти размере 1:15000 коју су у потпуности 
реализовали чланови ОК Нештин и употребили је по први пут у оквиру ЈАСА Дунавског купа 
1983, почетком априла 1984 су на њој и теренима Јанока крај Нештина организовали  
такмичење локалног карактера под називом Куп Нештина, које је првенствено имало намену 
да провери такмичарску спремност оријентираца из Војводине и Србије али и организационе 
способности самих домаћина пред предстојеће међународно такмичење. Временске прилике 
биле су идеалне за то доба године па је преко стотину учесника отишло задовољно са 
такмичења, како са понуђеним такмичарским стазама, тако и теренима овога дела 
фрушкогорја који су били врло трчљиви. 
11. 04. Тренинг трка Норвешка – Војводина. Преносимо писање спортског новинара 
новосадског листа  „Дневник“ Милутина Гарчева: „Светски прваци у оријентационом трчању 
Норвежани Мортен Берглија, Торе Сагволден, Ани Берит Еид и Синдре Лангас од прекјуче су 
гости Планинарско смучарског савеза Војводине. Њихов долазак организован је у склопу 
спортске сарадње двеју пријатељских земаља у циљу унапређења оријентационог спорта. 
Заједничке припреме репрензетација Норвешке и наших - Милета Стевановић (Нештин) и 
Јосипа Дућака (Нафтагас-инжењеринг, Нови Сад) биће организоване на Фрушкој гори у 
околини Андревља до 15 марта 1984. Долазак најбољих светских тркача, који су на три 
последња првенства наше планете у оријентационом кросу освојили чак десет медаља, 
искориистићемо да упознамо њихове методе тренинга - каже савезни капитен за 
оријентационо трчање др Борислав Стевановић. Посебну пажњу посветићемо раду на 
побољшању физичке издржљивости, јер се показало да су ту Скандинавци веома добро 

припремљени. Најбољи 
пример за то је баш светски 
првак Мортен Берглија који 
маратонску стазу претрчи за 
2 часа и 14 минута, тако да 
се по резултатима може 
мерити са најпознатијим 
маратонцима.“ „Да ли ћете 
организовати неко 
такмичење за време 
боравка гостију из 
Норвешке?“, „Како да не. 
Данас и сутра у Свилошу и 
Нештину приредићемо 
тренинг такмичење у 
оријентацији на коме ће 
учествовати сви кадидати за 
репрензетацију Југославије 
из свих република и 
покрајина. То ће уједно бити 
и прва провера и физичке 
спремности и знања из 
оријентације у овој години, а 
уједно и отварање сезоне“. 
08 - 09. 09 Куп Синтелона и 
Куп Дневника. Нештинци су  
имали велику жељу да се 
као прави домаћини, 
достојно реванширају за све 

пружено југословенским спортистима предвођени нашим члановима, селектором др 
Бориславом Стевановићем и репрезентативцем Милетом Стевановићем у оквиру Светског 
првенства у Мађарској и Балканијаде у Румунији, па позивају елитне такмичаре ових земаља 
на  Фрушку гору. А како је то било на међународном такмичењу Купу Синтелона  8 септембра у  
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Визићу и Купу Дневника 9. септембра у  Нештину, најбоље ћемо сазнати из чланка новинског 
извештача Душка Влаовића: “Као и што се очекивало, први дан међународног такмичења у 
оријентационом трчању које је јуче почело на шумовитим теренима малог сремског села 
Визића, донело је много узбуђења и интересантну борбу. На старту за Трофеј „Синтелона“ се 
појавило око 160 такмичара и такмичарки. 
У Визићу су се нашли све сами асови оријентационог трчања предвођени двоструким прваком 
Балкана, Глигор Павелом из Румуније и нашим репрензетативцем вицешампионом Балкана, 
Милетом Стевановићем из Нештина. С' разлогом, највиши пласман су очекивали и 
репрензетативци Мађарске, освајачи шестог места на првенству света, а главна узданица им 
је био Агостон Дошек. Почетак главне трке није обећавао ништа добро за наше представнике 
После 5,5 километара,односно на 12 контролној тачки Румун Павел је имао недостижну 
предност од око десет минута. За петама Стевановића је био Дошек, па се очекивало да ће се 
они борити за друго и треће место. Међутим поновила се прича са прошле Балканијаде. У 
сјајном финишу, наш репрензетативац је убедљиво победио, а Павел је освојио друго место. 
И у осталим такмичарским категоријама наши такмичари су играли запажену улогу, а поред 
Нештинаца, највише су се показали представници Јасенице из Смедеревске Паланке и 
Јосифа Панчића из Београда. 
Данас  се асови оријентације селе у Јанок код Нештина где у 9,30 часова почиње надметање 
за куп „Дневника“.Велики прелазни пехар нашег листа бране Нештинци, али им неће бити 
нимало лако, јер Румуни и Мађари имају снажнију екипу. 
Интересантно је што о такмичењу у Визићу мисли селектор мушке и женске репрезентације 
Мађарске,Шаролта Монспарт: „Организација је на високом нивоу. Нисам задовољна 

резултатима мојих избараника, а посебно 
је подбацио Золтан Киш који је иначе 
првак Мађарске у маратону“ - каже 
Монспарт. 
Напоменимо још да су домаћини у Јаноку 
обележили и „Стазу здравља“ коју ће 
данас моћи да прођу сви рекреативци, а 
за све су обезбеђене пригодне дипломе и 
војнички пасуљ. 
 
Пролог посвећен организатору 
Првенства Југоисточне Европе 2014 
Бележимо да је ОК „Нови Сад“ основан 
управо те године, августа месеца, да већ 
броји 80 чланова и да му је врло успешан 
такмичарски деби био баш на дводневим 
међународним такмичењима у Визићу и 
Нештину. Основу чине некадашњи 
чланови КОС “Нафтагас - Инжењеринг“, 
Одреда извиђача „Иво Лола Рибар“ и они 
чланови новосадских планинарских 
организација у којима нема секција за 
оријентацију. Одмах је организован курс 
за почетнике и рекреативце као и 
међународни „Куп Новога Сада“. Започет 
је и рад на карти Поповица  а за свега три 
месеца активности освојено је преко 30 
трофеја.“ Мора се истаћи да се у самом 

почетку Клуб добро снашао и из Градског фонда ОНО добио доста средстава. И они као и 
досадашњи аналитичари О - спорта виде да је највећи проблем у непризнавању 
оријентационог трчања као спорта од стране СОФК-е. На тај начин клуб се лишава 
финансијске и стручне помоћи од СОФК-е, која би нормално припадала сваком спортском 
клубу. 
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СРБОТУР - „ГЛУПИ АВГУСТ“ 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ 
„По предању кловн је лик несталог краља који је одбацио свет 

унифицираности, канона и вештачког реда. Кловн је наличје медаље, супротност краљевској 
сериозности. Он је оденут у веселе и смешне одоре, фини одрпанац са смислом за парадокс. 
Својим изјавама, поступцима и понашањем, он симболише изокретање краљевских особина и 
царског протокола. Узвишену церемонију, кловн замењује лакрдијашком светковином. 
Ауторитете и њихов утицај, поготово ауторитативну моћ појединца, кловн извргава пародији до 
краја релативизујући и демистификујући горду сувереност. Уместо дневног облика победе, 
кловну је пораз судбински привезак живота, којег се не плаши нити га крије. Кловн не задаје, он 
прима ударце, а страх или бол замењује смехом до распеваног грохота.... Кловн је наличје 
стварности, које опомиње и тражи пажњу. Озбиљним тоном кловн изражава небитну ствар, а 
шаљивим нешто јако озбиљно и најважније. Као двојник самог себе, он постиже  равнотежу 
између људске препотенције и благородности“... Н.Грујичић. 
УВОД 
Парафразирам једног новосадског колумнисту 
„Оријентиринг савез да би функционисао у пуном смислу те речи мора изнедрити свест о 
егзистенцијалном значају успостављања правила игре која се поштују, јер ланац истине је 
неумољив и изгледа овако: Изопачен систем вредности - лоша селекција – дезинтрегација – 
девастација - колапс. Напросто каузални однос (или узрочно последична закономерност) важи 
и када су добро упаковане лажи свуда око нас. А, зашто је тако како је? Зато што се то „зашто“ 
као репрезент критичка  свест  све мање чује. Зато што се пристало и пристаје на све. Зашто 
се пристаје? Због личних интереса који подразумевају да се не таласа, због незнања, 
наивности, опсена, зона комфора, лоше потхрањених амбиција.....“ 
 

Дунавски куп 23-26.08.2014 
1. Дан. МП3 плејер  и шетња. Потпуно оправдана тактика али и део задатка јер сам контролор 
карте. Нисте видели?! Па нисам ни ја, док гледајући ту „моћ реамбулације“ и карту, нисам 
приметио Б. Стевановић испод званичног знака нашег савеза. На терену код КТ 4 нисам био 30 
година. Стало време. Стала реамбулација. Наилазим на Мићу. Добро је што су отишле 
батерије на плејеру па сам са њим успоставио стандардну такмичарску комуникацију. КТ 5 
први пут на том терену. Ка КТ6 без проблема јер смо пречкали али видна комуникација 
(неуцртани пут) је доводио до заустављања бројних такмичара па и једне врхунске Миноје. До 
КТ8 је стварно лепо имати друштво јер бесмисленост успона, односно изабрана варијанта, 
брже пролази. А „што нисте ишли около“ „и то је варијанта“. Е па када се решисмо КТ 9 онда је 
једина варијанта добре ноге. Пласирао сам се, изненађујуће и непланирано, на друго место.  
2. Дан. Државно првенство. МП3 сада су паметна глава и добре ноге. Сјајан терен, сјајан 
Милетов рад, добре концепције па просто неосетите када сте прешли на терен „старе карте“. 
Ту сам се једино сетио пута што је водио из поточне долине ка кривини на раскрсници 
гребенског јер сам 1986 године корачао,баш тај пут,  и по десетак пута и горе и доле, и увек 
сантиметар вишка па не може да се уклопи. А грешка је у висини раскрснице и пружању целог 
тог колског пута од асфалта што се делимично искориговало тек доласком мађарских 
реамбулатора из Печуја 1987 године. Шта је организатор хтео да „каже“ дугом дистанцом до 
претпоследње не знам. Али ја знам што сам се одлучио да идем преко брда и поред 
далековода. Једина ствар која ми је остала у „ружном сећању“ те 1986/87 и која ми се 
повратила из подсвести је тај асфалтни пут до Равни јер је на његовом почетку стајала рампа 
са ознаком строго забрањен пролаз. „Верботен“ у Фрушкој.  А због те моје варијанте чијим је 
избором руководила аверзија замало да изгубим лепу предност и прво место. 
3. Дан. Резултатски у  мојој категорији све је решено. Остали смо Пера и ја. Он повређен и 
тврдоглаво упоран да буде на стази. Сада могу да се посветим контроли карте. Милетов део 
за једну врхунску десетицу тражи још 30% рада на терену док је за петнаестицу изврсно. 
Стара – „нова“ карта ми поставља питање - шта је ту реамбилисано. Ви да сте реамбулатор и  
треће категорије можете унети земљани одрон, јер код моје КТ5 према западу има још два, а 
да недодирнете изохипсу. Тако исто назначите и пут (код КТ6) па да и висински погрешите за 
10 - 20м  ви  сте  назначили  његово  постојање   јер  мали  број   оријентираца  има   „природни 
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алтиметар“. Једна предивна шума и рељефно занимљив терен тражи врхунски рад или М. 
Стевановића или реамбулатора из Мађарске или Чешке да се Фрушка гора обогати са 
квалитетном картом а организатору пружи прилику за „прави срботур“. 
4. Дан. Обожавам ту хуманизацију трка по фрушкогорју где вам је прва контрола обавезно 
НИЗ. Онда обавезан прелаз ДОЛЕ. Па ГОРЕ па ДОЛЕ. Чему онакав положај КТ4. КТ5-6 
класично пробијање. Срећа да је  микро број учесника. Разумем КТ 8 као везну али зашто опет 
толико ДОЛЕ па „логично“ да следи затим ГОРЕ. Више нећу на такмичењима ходати јер 
постајем превише критичан у опису догађаја. Не. Него много више саркастичан у опису стаза. 
Ипак та стаза је релативно добра и само да је још мало труда организатора комплетан утисак 
са Дунавског купа би бацио у засенак први дан, а са државним првенством, био и следеће 
године привлачан али не у том броју такмичарских дана. 
 

Првенство Југоисточне Европе ( и за ветеране). 28-31. 08 Врдник и Нови Сад 
Баш се нисам надао овако нечем. Где су стартне листе дан пред прву трку. Требао сам к'о 
пубертетлија да играм игрице цео дан на компјутеру  и у паузама  укључујем „сеок-семок 
Србија2014“. Касно увече се појавише и на моје дивно изненађење организатор ме није 
уврстио у категорију М65 иако сам се уредно пријавио пре два месеца на директоров  и-мејл и 
пре месец дана на и-мејл семока. Видим код мене је и Жоки. Нисам ни помислио на 
интервенцију јер знам који је то огроман посао отварања шампионата  а ја сам једна остарела 
јединка која сада треба да лечи сујету. 
Трка. Савијам карту од контроле до контроле. Прва као и за елиту а друга преко потока па 
узбрдо. На том делу има знатно већи број путева, наравно неуцртан, и када хоћете да се 
таквим путевима крећете морате стално држати компас  
пратити  правац пружања пута што знатно успорава 
напредовање због повећане пажње. КТ3 опет преко 
потока па узбрдо јарцима до раскрнице јарака. За разлику 
од претходног успона овако не може да се постави КТ јер 
се иде линијом водиљом - јарцима. Коначно ка  КТ4 не 
идемо доле па преко потока него изохипсом. Сустиже ме 
ме Жоки. Ето ми динамике јер бугарске ветеранке којима 
сам био окружен на овом делу стазе су ме све више 
увлачиле у летаргију. Пошто је карта била припремана за 
1:15000 нису уцртани сви јарци преко којих смо пролазили 
али били су бројни и као једнојајчани близанци 
збуњивали и успоравили напредовање. Реализовано, 
много спорије него што сам очекивао, и та четврта. Е 
сада ширим карту и „мал ме шлог није трефио...“. Где сам 
то ја. У средини двадесетог века. На планинарско-
оријентационом такмичењу у Жагубици.  Срећа што сам 
се са Жолнајем претрчавао а са Анкицом (тек је она 
оштећена неучествовањем у Ж60) трчао, па сам уживао у 
оваквом друштву и Фрушкој, а не у такмичењу. Изненађујуће – јед  ме брзо прошао! 
Сутрадан средње. Па ваљда ће овде Денеш Золтан нешто учинити. Петак 29.08. други дан 
сеока-семока. 9,15 нема стартних листа. Позивам Тошу. Можда је он пронашао на неком 
твитеру, фејсбуку, завичајном друштву врдничких рудара, јер моје информативно знање је још 
у забавишту. Ништа. Опрему вадим из торбе и враћам је у гардеробу. ДОКЛЕ еееееееЕЈ!? 
ДОКЛЕ!? Или што би сремци :“ви можете то вашој мами и тати ......“ 
 

ПРОЛОГ 
Парафразирам за крај новосадског колумнисту: “А, зашто је тако како је? Зато што се пристало 
и пристаје на све. Због личних интереса који подразумевају да се не таласа, незнања (ушта 
сумњам) зоне комфора (тог сигурно подоста има), лоше потхрањених амбиција (а тек тог)... 
решење је поћи од себе“. Овим чином сам био храбар барем према самом себи и није ми 
уопште стало  да ли ће то неко увидети па и ако увиде нека им изгледам маторо гунђарало. 
Нећу да пристанем да будем победник тако што ћу у своје победе уткати стотине туђих 
глупости. 
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ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА 2014. 
 

Када је пре три године покренута Војвођанска трекинг лига, жеља 
ми је пре свега била да планинари, а и они остали који желе ,имају 
могућност да се на планинарским акцијама осећају испуњено, да 
могу да пешаче, планинаре онолико колико им то прија, а не само 
онолико колико то просечна планинарска акција нуди. Често сам 
одлазећи на планинарске акције бивао ускраћен неког врха, неке 
деонице која ми се чинила занимљивом, а  која се није уклапала у 
све краће програме које су организатори припремали. Такође, 
вредновање остварених учинака на планинарским акцијама по мени 
није било најсрећније решено,па сам желео да то на неки начин 
променим и дам свему неку нову димензију. 
Идеја да се на свакој акцији понуде три стазе различите дужине и 
степена тежине требала је да буде оно што ће на акцију привући и 
оне који би уместо песме, игре и плеса поред казана уз пасуљ и 

пиво,време провели пењући још неки врх или савладавајући још десетине километара. Идеја 
на жалост није "прошла" у ПСС-у, али је зато ПСВ био спреман да ову идеју реализује. Тако је 
настала Војвођанска трекинг лига. Сам назив ми се није допао из разлога што је већ постојала 
Трекинг лига Војводине -Србије но, пошто нисам имао бољу идеју, прихватио сам назив који је 
ПСВ одредио. Програмски највише сам се ослањао и црпео идеје из Мађарске, њихов начин 
организовања акција   је највише био сличан 
нашем, војвођанском поднебљу.  
Пилот сезона у јесен 2012. са четири кола на 
четири Традиционалне акције није дала 
очекиване резултате (бар мени). Одзив је био 
слаб, посла је било много, помоћи, оне 
материјалне- скоро ниоткуда, није било чак ни 
неке велике помоћи у људству, највише сам 
био ослоњен на себе и своје најближе 
окружење. Ипак, и даље је у мени тињала нада 
да ће се све променити наредне године. Прво 
коло у 2013. години на Вршачким планинама је 
донело обећавајуће помаке напред, велики број 
пријављених, много нових лица. Био је то добар подстицај да се крене даље. Велику помоћ 

пружио је сајт trkac.net и госп. Иван Симић који је 
рекламирао и најављивао свако коло и на тај начин 
лигу приближио и тркачком свету. Одржано је седам 
кола у 2013. години, на седам различитих 
дестинација у Војводини. Свако коло је на свој начин 
било занимљиво и  свако помало фалично. Негде су 
недостајале маркације, негде вода, негде није било 
диплома, беџева, негде је био слаб одзив. Међутим 
осетила се нека позитивна вибрација. Уједно, 
представљене су природне лепоте Војводине што је 
такође значајан сегмент. Видно исцрпљен, поново 
без неке веће подршке, како материјалне тако и било 
које друге, много сам размишљао о томе шта и како 
даље. Један мејл подршке у многоме ми је променио 
размишљање -  одлучио сам да наставим и наредне 
године. 
Једно коло више, добар знак да Лига добија на 
значају међу планинарима, али и међу осталим 
учесницима. Појављују се и неке иновације, 

пријављивање учесника се  врши помоћу  ИД картице 
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и бар код читача. Мерење времена је такође 
унапређено, мада још увек без адекватне 
информатичке подршке готово у сваком колу 
помало "штуца" . Број учесника се из кола у 
коло повећава, организација је све боља, 
грешака је све мање, ниво такмичења се 
подиже на све виши ниво- евидентно је да Лига 
постаје престижна ствар. Почињу трансфери, 
"купују" се они који поред свог имена  имају "без 
клуба". Полако се сан претвара у јаву. Можда 
није баш све онако како сам замишљао, али не 
буним се много.О лиги се прича, лига постаје 
део наших живота. Борба за прво место се 
захуктава до готово неслућених висина. 
Последње коло у Суботици ми даје шансу да 
покажем моју визију. Успевам да анимирам све 
у клубу, помоћ стиже од великог броја чланова. 
Коло смо посветили изненада преминулом 
Михајлу Кампошу, члану нашег клуба и 
редовном учеснику Војвођанске трекинг лиге. 
Са мало новца, и много добре воље, последње 
коло обара све рекорде по броју учесника, по 
броју учесника из иностранства.  Одлука о коначном победнику пада у једном ретко виђеном 
финишу двојице најспремнијих ове године. Иза њих на табели је још много, много одличних 
"трекингаша", којима предвиђам многе успехе на много значајнијим и озбиљнијим тркама него 
што је ова наша, Војвођанска трекинг лига. 
Поново сам на крају, поново се борим са својим мислима. Свестан потпуно колико губим 
дајући себе да све буде онако како желим, не успевам да сачувам оно што ми највише значи у 
животу. Тешко је сада наћи мотив да наставим, нисам од оних који не држи до дате речи. 
Наредна година ће дефинитивно бити последња како ће поред мог имена стајати функција 
директора Војвођанске трекинг лиге. Највероватније ћу целу сезону одрадити као логистичка 
подршка, учествоваћу на неким другим манифестацијама ,као обичан учесник који жели да 
доживи нешто ново, да се мало искључи из сиве свакодневнице, да побегне од стварности која 
га нимало не милује. 
О својим намерама сам известио секретара Савеза. Очекујем да се у најскорије време 
распише конкурс за новог диркетора лиге мада, како је неко то приметио.можда лига може и 
сама да функционише сада када је не само стала на ноге, него и начинила прве успешне 
кораке. 
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КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИФЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

(првих 30 најбоље пласираних) 
 

1. АЛЕКСИЋ ДАЛИБОР ----------------------------------------------------------------------------------------- 504 
2. ВЕКИЋ МИЛАН ------------------------------------------------------------------------------------------------ 499 
3. ЈАЋИМОВСКИ ДАНЕ ---------------------------------------------------------------------------------------- 483 
4. ХОРВАТ ГОРДАНА ------------------------------------------------------------------------------------------- 459 
5. КАРИМИ РЕЗА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 455 
6. СЕЛЕШИ ДАРКО ----------------------------------------------------------------------------------------------- 452 
7. ЖИВАНОВИЋ ДАРКО --------------------------------------------------------------------------------------- 446 
8. ГУГА ЂОРЂЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 443 
9. МИРКОВИЋ МИЛАН ----------------------------------------------------------------------------------------- 443 
10. УЈФАЛУШИ ВЛАДИМИР ------------------------------------------------------------------------------------ 441 
11. ВАСИЋ САЊА -------------------------------------------------------------------------------------------------- 438 
12. НИКОЛИН ОЛГИЦА ------------------------------------------------------------------------------------------- 437 
13. ПАНТОВИЋ ДАВОР ------------------------------------------------------------------------------------------ 423 
14. ЖИГИЋ ГОРАН ------------------------------------------------------------------------------------------------ 417 
15. ГОРЈАНАЦ БОЈАН -------------------------------------------------------------------------------------------- 414 
16. МИЛОЈЕВИЋ МИЛАН ---------------------------------------------------------------------------------------- 411 
17. ЖИВАНОВИЋ КРИСТИНА --------------------------------------------------------------------------------- 405 
18. ЋИРИЋ ДРАГАН ---------------------------------------------------------------------------------------------- 400 
19. ТАСИЋ СРЂАН ------------------------------------------------------------------------------------------------ 397 
20. БЗДУШОК ЂУРА ----------------------------------------------------------------------------------------------- 387 
21. ПОНОЋКО МИЛОЈКА ---------------------------------------------------------------------------------------- 385 
22. ЈОВИЋ НЕБОЈША -------------------------------------------------------------------------------------------- 357 
23. ЗОНИЋ БОЈАН ------------------------------------------------------------------------------------------------- 350 
24. СЕЛЕЖАН ИВА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 342 
25. ПРТЉАГА ПРЕДРАГ ----------------------------------------------------------------------------------------- 342 
26. ПЕЊИВРАГ МАРИЈА ----------------------------------------------------------------------------------------- 341 
27. ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ ----------------------------------------------------------------------------------- 341 
28. ПОПОВ ЉУБОМИР ------------------------------------------------------------------------------------------- 339 
29. КУЈУНЏИЋ МИРКО ------------------------------------------------------------------------------------------- 327 
30. РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР ------------------------------------------------------------------------------------- 327 

 
 
 

ЕКИПНИ ЛАСМАН ЗА 2014 ГОДИНУ 

1 ПСД ЖЕЛЕЗНИЧАР, Нови Сад 2172 

2 ПСД ВРШАЧКА КУЛА, Вршац 1980 

3 КП ЗРЕЊАНИН, Зрењанин 1936 

4 ПСК ЖЕЛЕЗНИЧАР, Вршац 1859 

5 ПК СПАРТАК, Суботица 1766 

6 ПД ЈЕЛЕНАК, Панчево 1765 

7 ПСД БОРКОВАЦ, Рума 443 

8 ПД НАФТАШ, Нови Сад 275 

9 ПСД ЖЕЛЕЗНИЧАР, Нови Сад, подружница Шид 233 

10 ПК ЖЕЛЕЗНИЧАР-ИНЂИЈА, Инђија 166 

11 ПД ВИЛИНА ВОДИЦА, Буковац 132 

12 ПСД СИРИГ, Сириг 65 

13 ПАК ЦЕЛТИС, Сомбор 39 
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Рубрика НИСМО САМИ овога пута вам нуди 

ПОСЕБАН ДОЖИВЉАЈ 
Два Јована вас позивају на јединствену вожњу кануом од 22 километра 

 

Ово путовање кануом је нешто сасвим ново, неуобичајено, на шта 
људи до сада нису навикли – Ковиљски рит, терен несвакидашњи, 
посебан... такво нешто не постоји у Србији. Ковиљски рит се налази 
поред села Ковиљ, а до њега се може доћи и до Чортановаца возом, 
па од железничке станице се сиђе до плаже, чувене по томе што је ту 
сниман домаћи филм „Варљиво лето '68“... Два заљубљеника у 
природу и лепоту Дунава позивају све заинтересоване да се јаве и 
вожњом кануом, дугом 22 километра, упознају Ковиљски рит, 
Крчединску аду, Аркањ, Дунав... 
За све оне који би волели да 
упознају природу на овај 
необичан начин, вожњом 
кануом Дунавом и кроз 
Ковиљски рит, ова заједничка 
идеја два пријатеља, Јована 

Бодрожића званог Бушман и Јована Бјелановића,  биће 
једно незаборавно искуство.   
Тура је дужине 22 километра, вози се кануом једним 
делом Дунава, а већином кроз Ковиљски рит. На 
неколико места се прави пауза, да се нешто поједе, 
скува кафа или чај.  Показују се неке старе вештине, 
примитивне - паљење ватре кресивом или фикцијом 
(трењем дрво о дрво), може да се вежба гађање луком и стрелом, може да се покаже начин 

прављења лука и стреле, као и дрвеног прибора 
за јело (кашике, виљушке), посуде... 
До сада је природу Ковиљског рита вожњом 
кануом упознало око педесетак људи... и све више 
има интересовања за то, јер је објављено у 
разним новинама. Учествовали смо и  на 
манифестацији Дани изазова у Панчеву где смо 
приказали гађање луком и стрелом, које је код 
најмлађих учесника привукло највише пажње... 
„На сривено те 
водим место“ 
је ауторска 
емисија Витке 

Вујовић 
снимље-на за РТС, а неколико пута је емисије на овом 
терену снимао и Јован Мемедовић( две емисије са Јованом 
Бодрожићем).  
Прошлог месеца приказана је и емисија 5казање, у којој 
Јован Бјелановић говори о примитивном прављењу лукова 
и стрела, начину и материјалима, као и о кануу од дрвета у 
његовој личној изради... Тај кану, направљен од дрвета 
врбе се користи у вожњи кроз Ковиљски рит...   У вожњи 
кануом користе се два ручно урађена кануа и три пластична 
кануа. У један кану, а да би било безбедно,може да стане 
две одрасле особе и наравно пас... За децу  су  обезбеђени 
сигурносни појасеви, а како расте интересовање, за 
одрасле особе ће се повећати и број појасева. У једној тури 
у пет кануа може да крене осам људи...  
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Од 22 километра колико је дуга тура 
неких три километра се вози Дунавом, 
то је део где је вода дубља. Иначе, 
није опасно, јер се вози уз обалу. На 
преосталом делу пута је вода дубине 
између пола метра и метар и по – тако 
да је сасвим безбедно, а природа је 
невероватна. Ту се може видети доста 
аутохтоних врста биљака и животиња. 
Има нетакнутих шума, врбових и 
јасенових, а највише је заступљена 
канадска топола.    
Фотографисање је наравно 
дозвољено, а има и шта да се види: 
два пара белорепих орлова, црних 
рода које су ретке и заштићене, 
неколико чапљи, лабудови, видре... На 
Крчединској ади, где се обавезно 

зауставља на овој тури 
кануом, је крдо коња који су 
пуштени да слободно пасу 
на пашњаку, па подолско 
говече,  аутохтоне свиње 
мангулице, козе и овце... 
Крчединска ада је са свих 
страна окружена водом, 
тако да те животиње не 
могу да напусте острво... 
Паузе су и у Гардиновцима 
(Лимани), на Аркању, и на 
једном делу старог Дунава. 
Ова тура кануом зависи од 
водостаја, ако је мало нижи 
водостај једним делом се 
чак преносе чамци...  

Јован Бјелановић проводи своје слободно време у Ковиљском риту, сваког викенда је тамо, 
али и радним данима кад нема посла. Зими, кад има више слободног времена, у Ковиљском 
риту кампује и до месец дана...  Он вас позива да своје слободно време проведете здраво и у 
природи, корисно и на овај необичан начин, са њим и Јованом Бодрожићем.  
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Када кренете на туру 
кануом понесите добро 
расположење, освежење 
и неку чоколадицу, а за 
један оброк побринуће се 
њих двојица, за кафу и чај 
такође. Иако, они носе са 
собом у два балона десет  
литара воде,  што  би  
требало  да  буде  
довољно,  понесите  је  и  
ви. Ради уштеде времена 
не спрема се јело у 
природи, носи се готово, 
али ако се случајно има 
времена, а наиђе успут на 
неке печурке и слично, то 
се да спремити... Иначе, у 
зимско доба осим, ако се 
упеца риба, нема неке 
понуде хране као у другим 
годишњим добима када је 
вегетација бујнија.  
Одећа треба да буде прилагођена годишњем добу , за сада се обуците слојевито и топло, 
обавезне су гумене чизме, док су у летњем периоду пожељне пластичне сандале које имају 
вез око ноге да не спадају због ходања по води и шуми... 

Још фотографија и информације погледајте на фејсбук профилима 
Jovan Bodrožic (Bushman) и Шумско Tумарало 

Телефони за контакт: 
- Јован Бјелановић 063/521341 (e-mail: bjelanovic@kablotel.net) 

- Јован Бодрожић Бушман 065/4459103 
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Повлен  07.12.2014. 

2. МЕМОРИЈАЛНИ УСПОН ПОСВЕЋЕН ДРАГАНУ ГИГИ ПУХАЛЦУ 
 

Док сам Чекала аутобус са планинарима који су кренули на акцију тог 
јутра, помислила сам: Колико би људи устало пре 5 сати у недељу 

ујутро, док је напољу још мркли мрак и ромиња киша која је пљуштала целе ноћи, са жељом да 
оде на неку планину и да проведе дан у пешачењу? 
Вероватно мало. У насељу Жарково изгледа само ја. На улици тек по који пролазник, један пас 
луталица, који нешто њушка око пијачних тезги  и ја, која чекам своју планинарску екипу. 
Ко чека, дочека. Стигоше око 6:30 и то на моје изненађење, у приличном броју. У организацији 
ПК Балкан из Београда  кренуло је 23 планинара,а код Ваљева се придружиои и брат Југо. 
Учешће су узели планинари из више београдских клубова: ПК Железничар, ПК Победа, КАУП, 
ПСД ПЈП, ПК Балкан. Циљ је био попети сва три повленска врха, Мали, Средњи и Велики 
Повлен. Поред тога, акција је имала за циљ да евоцира успомену на планинара Драгана Гигу 
Пухалца. 
Око 10 стигосмо до одредишта, а оно тамо магла, блато, прави угођај који пружа касна 
јесен….. све у свему знај један мали рај. Држећи се колског пута кренусмо кроз викенд насеље 
и релативно брзо, стигосмо до планинарског дома Повлен, ушушканог у листопадни шумарак 
са дивним погледом на падине Повлена. Након краће паузе кренули смо ка врху Мали Повлен 
(1347мнв). Пут нас је водио поред новосаграђене цркве и конака, а онда приличном стрмином 
до самог врха. На жалост, магла нас је пратила све време тако да смо били ускраћени за лепе 
погледе, по чему су планине у околини Ваљева посебно препознатљиве. Неки учесници акције 
су тврдили да су својевремено, када су имали много боље време видели све ваљевске 
планине, врхове Таре, па и неке врхове у Босни. 
Након краћег задржавања на врху и обављања традиционалних планинарских ритуала - пиће, 
храна и сликање вратили смо се истом стазом до цркве, а онда смо кренули ка новом циљу - 
Средњи Повлен. 
Пут до овог врха води преко благо заталасаних падина и савлађује се без нарочитих 
потешкоћа. Врх је на надморској висини од око 1301м. Са Срадњег Повлена цела група 
наставља до Великог Повлена, најнижег врха на нашој траси. Иако је на свега 1271мнм, 
прилаз до њега је најатрактивнији. Пут води преко гребена који пресеца листопадну шуму тако 
да спој растиња и камена представља изузетно лепу слику.  
Акција је реализована са стопроцентним учинком. Сви учесници су се попели на све 
планиране врхове.  
После четворочасовног пешачења требало је савладати још само један циљ, а то је пасуљ који 
се увелико крчкао у планинарском дому Повлен. Вредни домаћини у дому прпремили су праву 
планинарску гозбу употпуњену и понудом домаћих производа од малина и шумских плодова. 
Иако још незавршен, планинарски дом Повлен је представљао пријатно изненађење. 
Трпезарија је пријатна и комотна, добро загрејана. Купатила чиста. Дом располаже са 
двадесетак лежајева, тако да га вреди разматрати као полазиште за смештај планинара и 
организацију вишедневних тура. 
Акција је била  умерене 
тежине, погодна за планинаре 
свих старосних и кондиционих 
категорија. Друштво одлично, 
добро расположено. Све 
похвале организатору ПК 
Балкан и водићима Миланки 
Арсић и Александру 
Мијатовићу. 
После трочасовне вожње 
преко Дебелог брда, Ваљева и 
Љига , стигли смо у Београд 
око 20 часова. 
Ко је уопште спомињао кишу и лоше време? 
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ПЛАНИНА ВРАНИЦА/ЛОЧИКА 2107мнв   05-07. децембар 2014. 
 

У петак у 20 часова кренули смо из Београда ка Сарајеву. Око 5 били смо у 
Кисељаку где су нас дочекали домаћини из ПД “ Кисељак “. Прича, јутарња 

кафа, лепиња са кајмаком а затим одлазак до Фојнице. Ту су нас сачекали планинари ПД “ 
Враница “ И после обавезне кафанице и приче наставак пута ка Прокошком језеру, одакле смо 
кретали на успон. Језеро  је кажу прави бисер али с обзиром да је пала магла мало се тога 
могло видети. Подигнуто је око језера доста викендица у лепом стилу од дрвета тако да је по 
лепом времену амбијент сигурно сјајан.  
Планина Враница се налази између Фојнице и Горњег Вакуфа  на развођу између река Врбас и 
Босне. Највиши врх је Надкрстац 2112 м. То је питома планина са доста пашњака, 
површинских вода и неколико врхова преко 2000 метара. Простире се на око 100км2. На њој се 
налази Прокошко језеро на 1670мнв, глечерског порекла и извор Врбаса. 
После краћег задржавања и договора екипа која је кретала на врх је кренула око 8:30 док је 
део екипе остао још извесно време на језеру а затим се вратио до Фојнице где их је чекао наш 
минибус и одакле су наставили пут ка дому Погорелица који је у власништву ПД “Кисељак“. 
Већ приликом кретања почела је да пада ситна киша тако да смо одмах обукли кабанице. На 

врх смо стигли око 10:30 али се временска ситуација није ни мало променила. Видика није 
било и очито је било да га нећемо ни имати до краја дана. Са врха се кретало ка дому 
Погорелица који се налази на Зец планини иако кажу да је то све масив Вранице. Наставак 
пута је ишао травнатим тереном и кажу да је поглед читавим путем веома леп и да се отварају 
видици ка Прењу, Чврсници, Височици па до Дурмитора. На жалост у овој акцији Бог није био 
на нашој страни. У силаску са врха почео је да пада и ситан снег што је у сваком случају било 
боље него киша. Али са губљењем висине опет је то прешло у кишу. Било је доста хладно тако 
да су и рукавице биле неопходне. У овој ситуацији Босанци су имали један лек тзв. Максузија 
која је често кружила и помагала нам да се загрејемо. Када се одлази у госте и носи поклон 
они то називају максуз па је тако и ракија максузија у складу са популарном серијом “Луд, 
збуњен, нормалан“. Направили смо пар пауза за конзумирање хране али по том времену баш 
и није било апетита тако да су се углавном користили слаткиши који су нам враћали снагу. 
Највећи успон је био до доласка на врх а затим је углавном био силазак са повременим краћим 
успонима. и све је то тако ишло до 16 часова када је почео да пада мрак а дом је био још увек 
далеко. Већина планинара је имала чеоне лампе али један део а међу њима и ја није тако да је 
све постало много теже. Распоредили смо се између оних који су имали лампе али без  обзира 
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на то било је проблематично. Преглед стазе је био веома слаб. Још већи проблем је био што 
су шумски путеви били натопљени водом и блато је било чини ми се никада веће ,а путу никад  
краја. Вођа на челу је под утиском лошег времена журио, желећи да што пре стигне до дома, 
али екипа то није могла да прати. Последњих сат времена домаћи водич се одвојио и нас 
укупно 7 пратећи га у  јаком темпу,  док је други  водич остао  са другим  делом групе.  У 
суштини било је тешко водити групу, киша, магла видљивост веома слаба и како чујем било је 
лутања у другој групи. Ми смо стигли око 5:15, а после око пола сата и остали. Већина нас у 
добром делу мокри -што се мене тиче једино су ноге биле суве. За улазак у дом потребно је 
скинути ципеле и обући папуче. Пресвлака у суву одећу ,и пошто дом има централно грејање 
сушење одеће на радијаторима. Наравно,због напора пријало је и пиво,а ускоро је била и 
вечера коју су домаћини организовали у њиховој режији. 

Дом се налази на 1222м и 
сјајно изгледа. Направљен је 
од дрвених облица, има 
спрат и поткровље са једним 
мањим балконом. Главни 
спонзор им је била фирма 
Кисељак Сарајево. Иначе, 
дом постоји  око 90 година и 
трећи је по реду подигнут на 
истом месту. Кажу да им је 
први дом подигао краљ 
Александар и доделио им 
неколико десетина дулума 
земље уз дом, а они су 
касније докупили још земље 
тако да сада имају око 10 ха. 
Унутра је лепо сређено и 
чисто са доста великом 
трпезаријом за око 40 особа, 
а толико имају и лежајева, 
двокреветних, трокреветних 

и вишекреветних. Последњих 10-так км до дома је макадам, али се може доћи минибусом до 
дома. 
Ускоро је почела тамбурица коју је свирао Џемо из Тузле а и гитара у рукама председника 
друштва Фрање Пипића. Тако да је забава могла да крене. Влада Матковић, као вођа акције у 
стилу Победе, као пријатељског друштва са Кисељаком уручио је пригодне поклоне. Забава је, 
како кажу они најиздржљивији, трајала до 2 ујутру и неки су изгубили добар глас. Џемо је био 
неуморан са тамбурицом и дизао је атмосферу. 
Ујутру, по договору у 8 сати је био доручак да бисмо у 9 кренули. Домаћини су били веома 
пажљиви, знајући да су сви били мокри, тако да су радијатори били топли читаве ноћи и за 
дивно чудо и моја се јакна осушила. Наравно, много тога и није. Доручак је био обилан и били 
смо у дилеми хоћемо ли на Башчаршији моћи да изађемо на крај са ћевапима. Око 11:30 ево 
нас у Сарајеву. Ја сам у друштву са Славком и Радом обишао центар, јер они су ту већ више 
пута а ја баш нисам давно био. Обишли смо стару Српску цркву која је сада музеј, а затим 
незаобилазна Башчаршија. Ту је и веома лепа Хусрев Бегова џамија из XVI века  и истоимени 
безистан. Пуно малих продавница, кафаница, посластичарница и пуно људи. Наравно, није се 
могло одолети ни њиховим јединственим ћевапима у лепињи,али на нашу жалост нигде пива. 
Поједини сокаци у центру који се сливају ка главној улици остали су и даље као пре неколико 
стотина година са калдрмом и уским пролазима. Ту је и прелепа градска већница. Али свему 
дође крај,  па и нашој шетњи по Башчаршији јер у 14 часова је заказан полазак. 
Око 18 стигли смо на границу и прешли је без неког задржавања, а затим пауза у кафани код 
Шапца. Сада, за разлику од петка- без певаљке и точеног пива. У договорено време у 21 час 
ето нас до места одакле смо и кренули, до Храма Светог Саве,који је у сваком мом следећем 
доласку са неким новим урађеним детаљем и увек прелепим изгледом. 
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ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА СТРАЖИЛОВУ 
Обнова Планинарског дома на Стражилову 

Реконструкција Планинарског дома на Стражилову, који је у великој мери страдао у пожару у 
септембру 2011. године почела је одмах по стабилизацији времена овог пролећа.  
Обнова овог објекта који припада Планинарско-смучарском друштву (ПСД) “Стражилово” 
финансирају Аустријска развојна агенција (АДА) и Европска унија  у склопу пројекта из области 
еко-туризма “Danube Stream for Green Dream – Stream 4Greeen”, чији носиоци су Покрет Горана 
Војводине и ПСД. Како сазнајемо од менаџера пројекта Николе Благојевића из Покрета горана, 
након чишћења терена и припрема, извођач радова, фирма “Визура” из Бачке Паланке је 
приступила обнови зидова на спрату, а следеће седмице очекује се да ће почети да граде 
кров. 
- Када се реконструкција Планинарског дома заврши, што би требало да се догоди до 
половине августа, биће то трећи по реду енергетско ефикасан објекат у Сремским 
Карловцима, после Еколошког центра” Радуловачки” и Факултета за менаџмент – каже Никола 
Благојевић. Дом већ има пречистач отпадних  вода, тако да ће се сада само уградњом 
висококвалитетне опреме према највишим 
светским стандардима употпунити његове 
карактеристике као зграде која подржава 
концепт одрживог развоја и еко-туризма. 
Планинарски дом ће имати 50 лежајева са 
свим условима за организацију забавних и 
едукативних програма у њему. У склопу 
ових радова у близини дома биће 
монтирана вештачка стена, сређен 
мобилијар и терени. 
Паралелено са радовима на Стражилову и у 
дворишту Еколошког центра “Радуловачки” 
гради се мултифункционална летња 
учионица – позорница, на којој ће се 
одвијати разноврсни програми. У радове у области инфраструктуре у оквиру овог пројекта 
спада и креирање и оспособљавање едукативних стаза на Фрушкој гори и Ковиљско - 
петроварадинском риту. На мапирању тих стаза ради се од јесенас, с циљем да се добије 20 
километра јасно обележених стаза за шетњу и вожњу бицикала. 

Други аспект пројекта “Danube Stream for Green 
Dream – Stream4Greeen” је креирање еко 
туристичких програма за младе, на чему се радило 
од јесени. За потребе израде тих програма 
обављена су испитивања међу младима, а као круна 
тог процеса биће одржана четири летња кампа за 
децу и омладину који ће при том користити све од 
опреме која је купљена за овај пројекат. Уз 
сагласност донатора у раду тих кампова учестоваће 
и деца са подручја угоржених поплавама. 
- Истовремено са креирањем еко - туристичких 
програма радило се и на формирању имиџа 
Сремских Карловаца као еко - туристичке 

дестинације – каже Никола Благојевић. - У тај процес укључили смо, онлајн и класичном 
методом, 500 испитаника међу којима су били и сами Карловчани. Да би смо све пројектом 
осмишљено афирмисали и туристима учинили доступним и од Сремских Карловаца начинили 
топ еко - туристичку дестинацију, припремамо и промотивни видео и фото материјал и 
рекламну кампању по друштвеним мрежама и медијима, с којом ћемо наступити на пролеће. 
Вредност овог пројекта је 221.000 евра, а у њега су још укључени  Природно-математички 
факултет, ЈП “Војводинашуме” и Кампинг асоцијација Србије. 

З. Милосављевић 
Дневник 5.10.2014. 
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Инспирисан погледима на Чврсницу са Вршачког брега и са Стражилова, 
описаним у претходом броју билтена Путник, Др Бора нам доноси причу 

ЧВРСНИЦА - ПОГЛЕД ОД ПРЕ 75 ГОДИНА 
 

„Ко дуже време планинари, опазио је да има планинара, које је извесна планина 
у пуном смислу речи заробила. За таквог планинара не постоји више ниједна 
друга планина на свету, па га налазимо из недеље у недељу стално на њој, на 
опште чуђење ширих планинарских кругова, међу којима полази нечујни шапат: тај је планинар 
звизнуо“. Прочитавши овај увод помислићете да сам текст преузео са нечијег блога као 
коментар на два објављена написа о Чврсници у предходном броју „Путника“. Погрешили сте. 
Ово је почетак приче о Стрмоглавници на Чврсници написаног лета 1939. године из пера 
познатог сарајевског планинара Др Јосипа Флегера који је кроз овај увод искоментарисао 
неколико претходних написа о овој планини у планинарским часописима. Када и ово прочитате 

видећете колико је уредник 
Путника увидевши разноликост 
у доживљају и гледању на ову 
планину дао прави наслов - 
два погледа. А Др Флегер 
истиче: “Није довољно 
прокрстарити за два или три 
дана такозваном класичном 
стазом од Пласе преко 
Вилинца и Велике Чврснице на 
Блидиње, па да након тога 
можемо рећи, да је познајемо. 
То је премало за познавање 
ове планине, јер се њезине 
лепоте крију баш у детаљима 
њезиних кањонских долина, а 
те су -како знамо- долине 
Дољанке, Грабовице, Неретве 
и Дрежанке. Без тих 
појединости није познавање 
Чврснице потпуно.“  
Аутору овога чланка најлепши 
утисак су остављали детаљи у 
долини Дољанке: Липовац и 
Бачвун, у Дивој Грабовици: 
Стрменица и Радава, у 
блидињском крају: Мрцина 
драга и Драга коса и коначно у 
долини Дрежнице бисер овог 
подручја - Стрмоглавница 
(1768м). Средином тридестих 
година прошлога века, управо 
подручје Стрмоглавнице и 
поред лаке приступачности, 
била је ретко посећена. У 
жељи да привуче већи број 
планинара на ово подручје др 
Флегер је врло сликовито али и 
знанствено описује: „Као и све 
к југу окренуте крашке долине, 
тако и долина реке Дрежанке 
далеко   заостаје  по  богатству 
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своје флоре за долинама окренутим ка северу или истоку. Дуга је око 28 км, положена смером 
исток-запад, стиснута између два импозантна планинска склопа, Чврснице и Чибуље, наличи 
ова долина усијаном котлу, па је зато планинари са правом избегавају. На њеном излазу у 
долину Неретве, налази се железничка станица Дрежница, притиснута задњим изданцима што 
се спуштају са мале Чврснице, одакле је сразмерно лак и брз успон на најинтересантнији део 
малочврсничког предела: на Стрмоглавницу. Она се налази на јужној ивици споменуте 
висоравни, где се невероватним понором руши у долину Дрежнице. И да нема ове 
Стрмоглавнице,  доиста би мало ко одлучио, да пође овим правцем на малочврсничку 
висораван, јер не би ништа посебно нашао на њеној таласастој и кршној површини. Нико не би 
могао гледајући ту висораван с дрежничке стране ни помислити, да се иза тумбасте громаде 
Пешти – брда (2050м) могу крити тако дивно извезени рељефи плочастих стена над дивном 
Буковицом, Преслицом, Међедима и Радавом“.  
Стрмоглавница својим именом све говори јер својом провалијом од 1300м над реком 
Дрежанком и својим цирком од 5км чини заиста најсуновратнију провалију па је и добила 
примерен назив од становништа из тога краја. А група планинара, августа 1939 године, 
предвођена Др Флегером полази на свој поход од жељезничке станице Дрежница, узводно 
пругом до засеока Чопи, па затим уз Градину под којом је стајао уклесан натпис војводе Масна, 
где се може прочитати како он проклиње онога ко би „ово потрл“.  Настављају даље путем који 
пролази  између два  ребра једног горњег које чини Стари кланац (1300м) који се преко Лисине 
(1229м) пружа до испод Чопа и доњег ребра који чини Шиповача а простире се својим 
уздужним правцем према громади Стропа(1231). Између ова два ребра пролази пут, усечен 
између фантастичних шиљака,о чему Др Флегер записа: „сличних намештеним сликама у 
американским филмовима дивљег Запада. Жао ми је било,што сам оба пута пролазио туда 
ноћу па их нисам снимио. А ноћу се хода обично зато, да избегнемо пакленој жеги, што овде 
влада од излаза до заласка сунца. Тек на рубу шуме Буковице могуће је одахнути у хладу 
сенке, премда је и кроз њу успон подоста оштар. Изнад шуме су станови, те поједине појате с 
кошаницама  тако,  да нас  тај   прелаз  откида   од  жара   херцеговачких  долина, у  којима   се  
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неуморно чују попци на дрвећу, а који у нама рефлекторно буде осећај жеђи. На изданку Хума 
нестаје посве медитеранска флора а појављује се типични херцеговачки пашњаци с бројним 
стадима коза. Оне брсте лишће у оскудици траве. Под јужном страном Старог кланца 
појављују се доста бројна врела, што особито изненађује, а протежу се и са ону страну 
познатог врела Петраља, које чине поток Писке, наравски само у рано пролеће, кад копне 
снегови, и тада је тај поток почевши од врела до свога ушћа у Дрежницу заправо један 
непрекидни водопад. Ни једно врело међутим није зачудо убележено у специјалној карти. Иза 
Дебеле љути, а у висини продора Писци отвара се изненада ретко лепа слика у дубоку долину 
Дрежанке, где се бели дрежничка џамија попут лабуда на песку. А поврх те усеклине устремио 
се импозантан широк и висок зид оријашке баријере у дводимензионалној перспективи - 
дрежничка стена највишег дела Чабуље, до које нема више него 8 км удаљености“. 
Да би се пратио пут наше планинарске експедиције предвођене Др Флегером неопходна је за 
све оне који нису били у овим деловима Чврснице прегледна и детаљна карта како би наредни 
део њиховог путописа био читаоцу занимљивији и сликовитији. На крају текста сам приложио 
једну информативну карту а све оне који су заинтересовани потражиће и друге детаљније 
секције, па ће им тако и цела авантура од пре 75 година, бити доживљај као члановима те 
експедиције. А пре тога само да наведем све оне називе које су како кажу „са усхићењем 
посматрали призоре са тако богатим стенама искићеним готово усправним жљебовима и 
избочинама почев од Арапова брда“. Ређају се Голубић, Ошљар, Тисно, Црвене стијене, 
Велике Влајиње, Кабалца, Веје и Леденица. Након описа врела Петраља настављају пут ка 
Старом кланцу и овако га описаше: „том једином пролазу из долине Дрежнице на Малу 
Чврсницу а којим су се путем служили сточари све од предисторијских времена па тако и 
данас. Планинари га мало употребљавају, јер се не налази ништа нарочито на мало - 
чврсничкој висоравни, једино кад се појединци одваже, да пређу са Велике Чврснице преко 
Гавранића или Плоче при повратку са планине. Мало који планинар пролази овим кланцем, да 
се у висини Вејзовића стана попне преко сивог и кршевитог обронка на прочеље Стрменице и 
да одатле погледа низ ову страшну провалију која је заправо оријашки левак, издубљен у 
камену. Сува и стрма корита вододерина и жљебова дубоко се под нама састају, а усеклине 
потока Радобље једини је излаз из те јединствене провалије. Неки осећај вртоглавице обузме 
човека гледајући ове дубине, све док не управи поглед сучелице опет на стене Чабуље, које 
му у својем величанству враћају ону индивидуалну сталоженост“. Даље следе описи Јурића 
страна, Смрчеве главе,  врхова Ките, Стрмоглавнице и Бешике па сиве плоче  Пасови. И на 
крају део текста који ће можда бити и вама позив, који су већ кроз два погледа упутили Љубе 
Божиновски и стражиловчани,  да следеће године будете на Чврсници: 
„Па кад гледамо ове стрме провалије у бочном рељефу, онда закуца срце над појединостима - 
које међутим треба далекозором посматрати. Тек онда ниче свест, колико ће бити од потребе 
труда, да се ова плоха Стрмоглавнице обради, за коју су досад  планинари показивали тако 
мало занимања, тако да сам сматрао потребним, да је овом згодом опишем и да на њу 
упозорим.“ завршава своју причу Др Флегер. 
 

La Montagne,часопис  Француског планинарског друштва које има у својим секцијама велики 
број скијаша, доноси у најновијем броју из 1931 године, следећа упутства за планинаре 

скијаше: 

САВЕТИ ПЛАНИНАРИМА СКИЈАШИМА 
 

СКИЈАШИ! БУДИТЕ ОПРЕЗНИ! Несреће готово увек су проузроковали неискуство и 
неопрезност планинара;  избегавајте их, држећи се ових савета. 

1. Не идите на излет  н и к а д а  с а м и, цело друштво треба да се састоји од најмање три 

планинара и највештији међу њима нека буде вођа. 

2. У з м и т е  в о д и ч а, ако немате дуге вежбе у зимском планинарењу, ако неможете 

распознавати разлике у квалитету снега, ако је време сумњиво. 

3. С к и ј е  м о г у  д а  с е  с л о м е; понесите прибор за поправак и кљун за промену 

4. В е з а  м о ж е  д а  п у к н е; понесите увек ремен или чврсту врпцу за поправку. 
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5. Н а ј о б и ч н и ј а  н е з г о д а  м о ж е  и м а т и  н а ј т е ж е  п о с л е д и ц е, ако 

немате друга, да вам помогне, или материјалних средстава, да им доскочите.(п.а –

највероватније у овом архаичном преводу се мисли на прибор за прву помоћ). 

6. З и м с к о   п л а н и н а р е њ е   т р а ж и   п р и к л а д н у  о п р е м у;  прегледајте је 

пре сваког излета. 

7. Ч у в а ј т е  с е  л а в и н а  у  с в а к о  в р е м е, али нарочито после новога снега или 

када се приближава југовина. Само велико искуство може распознавати опасност коју 

носи снег на који желите да походите. У неким случајевима може на око најбезазленији 

планински обронак да проузрокује несрећу! Прелажење преко мало стрмијег обронка 

лако може да окрене лавину; скините скије и пењите се или силазите напречац. На крају 

опрез и када прелазите преко жлебова. 

8. Ј е с т и  л и  п о ч е т н и ц и? Успон ће вам бити лак, али се чувајте превеликог умора 

од честог падања на мало дужем силаску. 

9. В и с о к е  п л а н и н е  приступачне су зими само вештим планинарима скијашима, који 

су једнако искусни. Скијаш новајлија или недовољно увежбан може довести опасности 

све своје другове на таквом успону. 

10.  Д а н и  с у  к р а т к и:  пазите да вас незатекне ноћ далеко од некога склоништа. 

Научите градити склониште од снега у случају,  да морате ноћити под ведрим небом. 

11.  У  с л у ч а ј у   м а г л е   и л и  р у ж н о г  времена немојте изгубити из вида једни друге 

и повратите се брзо у свратиште или склониште. 

12.  Пре пута прикупите податке о  с к л о н иш т и м а  и о приступу до њега. 

13. Носите увек  к о м п а с  и  к а р т у. 

14. Клоните се н е п р о м и ш љ е н о г  п о д у х в а т а и немојте се дичити својим 

јунаштвом. Не прецењујте своју физчку снагу, нити своју моралну издржљивост. 

Мислите на најнеповољније прилике и на средства, која воде до победе. 

15.  А к о  п р е л а з и т е  п р е к о  л е д н и к а, имајте два ужета:  једно од њих носиће 

онај, који је последњи у поворци; тај нека иде у већем размаку од другог носиоца ужета, 

који не мора да буде на челу колоне.  Х о д а њ е  п о  л е д н и к у носи са собом 

посебне опасности, које се могу пребродити само успомоћ водича или дугим искуством 

на високим планинама. 

16.  Акп се никакп не мпже избећи прелаз прекп стрмпг пбрпнка, са кпјег се руше  л а в и н е, пнда треба 

држати велике размаке између ппјединих планинара, а сваки пд оих нека вуче са спбпм дугу црвену 

врпцу. У случају да се лавина ппкрене, пве мере ппрезнпсти свпде се на минималан брпј скијаша, кпји су 

снегпм затрпани, и пмпгућава брзп искппавваое у смеру, кпји ппказује врпца, лакпм лппатпм мпра свака 

таква ппвпрка бити снабдевена. 

Скијашка вештина мпже бити узрпк ппаснпсти акп је непрати темељнп ппзнаваое планине. 

Припремио Б.Стевановић 
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УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ 
 

Водич са којим ће вам пешачење у природи од жеље постати навика. 
Поред потребе за рекреацијом и дисањем пуним плућима, на планини 
спознаћете све о знаменитим личностима, ствараоцима културе и 
историје у окриљу Фрушке горе. Јединствена је Фрушка гора. 
Србија је континентална брдско планинска земља. Једино на Фрушкој 
гори излетничке стазе обележене су у шест боја : Плава, црвена, жута, 

зелена, црна и браон. Данас их има 23.+ 
Ова традиција траје дуже од 85 година. 
Стазе описане у овој књизи одвешће вас у 
недра Фрушке горе. Од Сремских Карловаца 
и Алексеја Радичевића (Бранко), преко места 
где су боравили и радили Димитрије 
Обрадовић (Доситеј), Милица Стојадиновић – 
Српкиња (Врдничка вила), Јован Јовановић 
Змај (Чика Јова Змај) и стићи ћете до 
Черевића и Јована Грчића Миленка 
(Фрушкогорски славуј). 
Посетићете 16 манастира из средњег века. 
Њихова обнова траје вековима, па и данас. 
До појединих храмова стићи ћете пешачким 
стазама. До других ћете се довести 
организованим превозом, у доласку на 
почетак или по повратку кући са краја 
изабране стазе. 
На Фрушкој гори организован је (1960. године) 
први Национални парк у Србији. Богатство 
шума, ливаде са шареним тепихом пољског 
цвећа и разним врстама печурака чине ову 
ниску планину великом. Биодиверзитет чини 
преко 1500 разних вегетационих врста.  
На Фрушкој гори налазе се 16 акумулација. То 
су језера чисте изворске воде, а поједина 
служе за риболов, спорт и рекреацију.  
Крените у шуме Фрушке горе. Тамо ће вас 
дочекати цвркут птица, добовање детлића, 
кликтање орлова, зујање пчела радилица и 
весели лет шарених лептирова. 
Поред лепих утисака, доживљаја и нових сазнања, а при повратку из чисте природе молим вас да 
отпатке од конзумиране хране, кесе и кутије понесите у долину до првог контејнера. Чувајмо 
природу. 

„ Фрушка гора, танка па дугачка, 
крај Дунава дрема као мачка. 

Фрушка гора, као хлеб из пећи, 
од свих других и лепши и већи. 
Фрушка гора, ко постеља права, 
На њој ноћу пола Срема спава.“ 

                                                           ( Душко Радовић ) 
 
Издавач: „Самарија“ Нови Сад, Душан Којичин, тел: 063 509 670 
Аутор: Боривоје Вељковић, тел. 064 236 95 24         
Цена књиге на продајним местима у просторијама Планинарског савеза Србије у Београду, 
просторијама Планинарских друштава у Новом Саду, у Плаинарским домовима на Фрушкој гори, 
код издавача, аутора и колпортера у Новом Саду је: 700,00 динара. 
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Текст: 
БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ 

Фотографије: 
ИЛИЈА РАМИЋ 

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ 
ДРАГАН ПАВЛОВИЋ 

БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ 
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Формат и штампа:  А5, офсет, пун колор. 
Обим:                      94 стране, шивено, кунздрук 120 грама,  
                                 тираж 1500 примерака, 
Илустровано са:     23 туристичко-планининарске карте (ВГИ) 1:50000  
                                 са уцртаним планинарским стазама, 
                                 97 фотографија различитих формата.  
Издавач:                  „Самарија“ д.о.о. Нови Сад одштампао је књигу 14.новембара    
                                 2013.године, 23. децембра 2014. године  
                                 одштампано је издање на енглеском језику. 
Продаја:                   У Планинарском савезу Србије у Београду, у планинарским   
                                 домовима на Фрушкој гори на: Стражилову, Главици и   
                                 Поповици. Код издавача, аутора, у књижарама „Соларис“ и  
                                 „Мост“ у Новом Саду. У просторијама ПСД „Железничар“ и   
                                 „Поштар“ на Тргу Галерија број 4 у Н. Саду. 

  
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Водичи Планинарског савеза Србије изванредно су прихватили ову књигу 

Изузетан пријем књиге „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“  био је на првој 
презентацији и промоцији у оквиру седнице Збора Службе водича Планинарског савеза Србије 07. 
децембра 2013. године у Београду. Продато је 46 књига. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
 

Делегати војвођанских Друштава на Скупштини ПСВ у Суботици 

 
Промоција књиге била је и 14. децембра 2013. године у Суботици на годишњој Скупштини 
Пласнинарског савеза Војводине. Купљено је 34 књиге 
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Сала за промоције књига у Градској библиотеци Новог Сада била је пуна 

Своје просторије за промоцију и презентацију ове књиге отворила је 04. фебруара 2014. године и 
Градска библиотека Новог Сада. Сала за промоције била је дупке пуна. Поред издавача и аутора 
аудиторијуму су се обратили и доктор Јован Бабић и доктор спортске медицине Срђан 
Солдатовић. Продате су 42 књиге. 

  
Поклон и промоција Књиге на Скупштини ПК „Победа“ и Дому на Рајца 

Организована је презентација књиге на Скупштинама и састанцима планинарских друштава: 
„Поштар“, „Нафташ, „Железничар“ , „Победа“ из Београда, у току марта и фебруара 2014. године. 
Урамљена карта Свете Фрушке горе краси зид у малој трпезарији планинарског дома ПК 
„Победа“ – „Чика Душко Јовановић“ на Рајцу. Продато је преко 38 књига. 

 
На сајму туризма од 10. до 14. априла 2014. 
књига „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ 
ПЕШИЦЕ“ промовисана је посетиоцима на 
штанду туристичке агенције ЕЛНОСТОУРС 
Нови Сад. 
Промоција је истакнута са слоганом:  

НИЈЕ СВЕ У ПУТОВАЊИМА, 
ПОНЕКАД ТРЕБА И ПЕШАЧИТИ! 

 
Посетиоци који су се интерсовали за књигу 
били су из Новог Сада, Буковца, Осијека и 
Београда. Продато пар књига. 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                               На штанду ЕЛНОСТОУРСА Нови Сад у току Сајма туризма 
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Први излет, према књизи по обележеним стазама 
Свете Фрушке горе „Поштари“ су организовали 08. 
фебруара 2014. Зеленом стазом број 11 од 
Парагова преко Црног врха до Иришког венца. У 
повратаку на Парагово ходали смо Плавом стазом 
број 9.    
По Календару акција за 2914. године ПСД 
„Ппштар“, „Железничар“, „Нафташ“, „ГСП“ из Новог 
Сада, ПСД „Др. Лаза Марковић“ из Ирига, 
„Змајевац“ из Врдника, „Вилине водице“ из 
Буковца, „Стражилово“ из Сремских Карловаца, у 
току године организовали су више пута излете по 
планинарским стазама Свете Фрушке горе. 
Уследили су излети (24) по стазама или деловима 
траса: Жуте број 13, Зелене број 6, Црне број 4, 
Црвене број 5, Браон број 7, Жута број 3, Црне број 
8, Браон број 10, Плаве број 15, Жуте број 19, 
Црвене број 18, Црвене број 12, Зелена број 14, 
Плаве број 20, Жуте број 23, Црвене број 2, Плаве 
број 1, Жуте број 17. 
Трасе Планинарског маратона и Фрушкогорске 
трансверзале често се поклапају са деоницама 
ових стаза (23) што је у књизи – водичу  описано. 
Највише посетилаца на стазама Свете Фрушке 
горе буило је у данима Планинарског маратона на 
Фрушкој гори. Ове учеснике нисмо евидентирали у 
број обилазника ових излетничких планинарских 
стаза. 
Промоција књиге „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ 
ГОРУ ПЕШИЦЕ“ вршена је и у току Фрушкогорског 
планинарског маратона 25.априла 2014. године. 
Највише пролазника на овој контролној тачки било 
је из правца манастира Јазак по траси Плаве стазе 
број 20. Ову деоницу и тасу Плаве стазе 
обележава ПСД „Поштар“ из Новог Сада. 
Посебно истичемо да су по књизи на планинарске 
стазе Свете Фрушке горе долазиле организоване 

групе 
планинара из 
планинарских 

клубова: Драган Павловић са 
члановима ПК „Авала“, Бошко 
Станојевић из ПК „Победа“ и 
Борис Братић са планинарима 
из ПД „Железничар“из 
Београда.  
Најчешће су пешачили 
Црвеном стазом број 2 од 
Стражилова до манастира 
Гргетег и делом Плаве стазе 
број 1 од манастира Гргетег до 

одмаралишта 
Електровојводине НОРЦЕВ 
кад ТВ торња (516м) на 
гребену Свете Фрушке горе. 
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На крају ове анализе можемо да закључимо следеће: 
Књига-водич „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“ у току прве године од објављивања 
продата је скоро 90%, од 1300 примерака.  
На захтев Туристичке организације 
града Новог Сада одштампано је у 
децембру 2014. године издање на 
енглеском језику. Више од 500 
особа присуствовало је на осам 
презентација и промоција књиге у 
Београду, Суботици и Новом Саду.  
Водичи Планинарског савеза Србије 
организовали су излете на Фрушку 
гору по стазама описаним у књизи. 
Уследили су излети по стазама, или 
деловима траса: Зелене број 11, 
Плаве број 9, Жуте број 13, Зелене 
број 6, Црне број 4, Црвене број 5, 
Браон број 7, Жуте број 3, Црне број 
8, Браон број 10, Плаве број 15, 
Жуте број 19, Црвене број 18, 
Црвене број 12, Зелена број 14, 
Плаве број 20, Жуте број 23, Црвене 
број 2, Плаве број 1, Жуте број 17. 
У току године било је преко 300 
учесника на планинарским стазама 
обележеним у шест различитих 
боја. Немамо сазнања да је нека од 
излетничких група ходала стазама: 
Црвена број 16, Црна број 21 и 
Браон број 22 
Најчешће су планинари пешачили 
по стазама, на падинама Свете 
Фрушке горе, које полазе са 
Стражилова ка манастирима 
Гргетег и Велика Ремета, са 
Парагова и Поповице ка Иришком 
венцу, ка планинарском дому на Змајвцу из Раковца и Врдника, од манастира Јазк ка ПТТ 
одмаралишту „Бранковац“ на гребену Свете Фрушке горе. 
Трансверзалци (9) су почели да обилазе планинарске стазе Свете Фрушке горе. Циљ им је да 
препешаче све стазе (23) и за награду добију нумерисану значку Свете Фрушке горе. Овај знак 
признања за успомену на пешачење стазама Свете Фрушке горе  додељује организатор 
обиласка ПСД „ПОШТАР“ из Новог Сада.  
Најактивнији у обиласку ових стаза су: Ристановић, Косјер и Вељковић чланови новосадског 
„Поштара“, Марија Пењивраг и Љубомир Попов из КП „Зрењанин“ из Зрењанина. 
Три Књиге и Дневнике трансверзале „Планинарске стазе Свете Фрушке горе“ купио је 
планинарски водич Миољуб Радановић – Глоцки из Пожаревца за себе и пријатеље, планинаре 
трансверзалце из Хрватске и Словеније. 
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Остајете у топлом породичном дому за нову годину? Мудра одлука. Али, како избећи навалу 
пинкових, грандових и осталих естрадних уметника?! Ево предлога како да останете у својој 
удобној фотељи, успешно избегнете све терористичке нападе на ваш здрав разум а при том 

доживите невероватно узбудљиво планинарско искуство 

ФИЛМСКИ НОВОГОДИШЊИ МАРАТОН ЗА ПРАВЕ ПЛАНИНАРЕ 
 

СЕДАМ МЛАДИ ЗА СЕДМОРО БРАЋЕ 
Ово је класична планинарска прича коју је 
свако од нас на свој начин морао једном 
доживети. Седморица браће, заљубљеници 
у планину, живе далеко у брдима и све што 
им је потребно за потпуну срећу су жене. 
Али, како приволети градске девојке да се 
одрекну цивилизације и пођу са њима у 
планине? Овај распевани планинарски 
мјузикл је прави начин да отворите 
новогодишње вече које ће вас подсетити на 
ваше прве планинарске кораке, када сте 
због неке девојке или каквог згодног момка, 
одлучили да се учланите у локални ПСД и 
кренули у походе првој планини. 
 

НЕВЕРОВАТНИ ЧОВЕК КОЈИ СЕ СМАЊУЈЕ 
Спектакл без преседана који пумпа 
адреналин у свих својих 80 минута трајања. 
Невероватна црно-бела авантура са 
елементима кањонинга, фриклајмбинга, 
алпинизма, рафтинга и сурвајвинга. Поучно, 
напето, опасно али и просветљујуће 
путовање једног обичног човека до самих 
граница људских могућности. Филм са 
сјајном поуком која нам каже да нема 
великих и малих планинара, да смо сви исти 
када одемо у природу и дивљину а да је 
наша одлучност и храброст она која нас 
одређује да ли смо спремни за велика дела 
или нисмо. Филм који тера на размишљање и 
који ће заувек променити ваш став о 
овоземљаском животу. 
 

ВРТОГЛАВИЦА 
Вешто скривена иза напетог Хичкоковог трилера, порука филма је 
јасна и универзална када је планинарство у питању. Нема пењача 
који се не боји висине и којег неће ухватити вртоглавица, питање је 
само колико далеко морамо отићи у планину да би се суочили са тим 
исконским страхом. Филм огољава лажне стереотипе и сурово нас 
суочава са висином којој толико стремимо а које се ипак у дубини 
душе бојимо. Из тако суровог приступа овој деликатној теми, режисер 
нам уствари помаже да свој страх прихватимо као изазов, као разлог 
више да се за неки следећи подухват припремимо још боље јер само 
тако можемо достићи свој циљ. Страх ће и даље тињати у нама, 
подмукло чекајући следећу прилику да нам одузме сигурност у ногама 
а ми ћемо наставити борбу са њим тако што ће сваком нашем 
следећем планинарском подухвату претходити темељне и напорне 
припреме. 
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ЖЕНА СА ДИНА 
Изузетна јапанска драма о човеку чији живот зависи од тога 
хоће ли успети да стигне до врха. Стална потрага за начином 
да се извуче из ситуације у којој се нашао говори о снази 
људске психе али исто тако и о моћи Природе, што ће на крају 
филма, када наш јунак коначно пронађе начина да се спасе, 
резултирати шокантним али тако реалним крајем. Порука је 
јасна, џаба сва комфорност модерног живота када је зов 
Природе јачи и пре или касније, борили се против тога или не, 
свакако ћемо сви поново завршити у наручју Мајке Природе. 
Елементи слободног пењања и сналажења у природи су део 
заплета читавог филма али то није све. Ту је и подзаплет који 
ће нас упознати за мало познатим животињским светом који се 
може наћи у пустим пределима далеко од цивилизације. 
Поучно, узнемирујуће и клаустрофобично планинарско 
остварење које никога неће оставити равнодушним и после 
којег вам више никада неће пасти на памет да се сами упутите 
на планину. 

 
МОЈЕ ПЕСМЕ МОЈИ СНОВИ 
Ово није филм о планини, ово је филмски еп о људима који су 
схватили шта планина значи у њиховом животу. Три сата 
трајања филма је уствари једна иста песма, ода љубави и 
радости коју природа доноси људској души. У аустријским 
Алпима, пред почетак другог светског рата, једна девојка своју 
животу инспирацију проналази у зеленим пашњацима и 
прелепим видиковцима а хладни планински ветар јој даје снагу 
да издржи у тешким временима у којима живи. Овај складни 
љубавни пар, девојка и планина, певају песму која се далеко 
чује и чији умилни звуци привлаче све већи број присталица, 
међу којима је и аустријски официр који иза строгог погледа и 
конзервативних ставова крије иста осећања према планини као 
и његова будућа животна сапутница. Весео и распеван, 
дирљив и раскошан, филм Моје песме моји снови је збир свих 
осећања које сваки планинар у свом ранцу понесе кући када се 
враћа са још једног планинарског похода. 

ОДВРАТНОСТ 
Узнемирујуће и сурово филмско остварење које говори о  
отуђености човека сведеног на машину, роба свакодневнице 
чији се живот своди на рутинско и досадно понављање радњи 
које обезбеђују егзистенцију али из човека црпи сву животну 
енергију. Млада и привлачна, на први поглед сасвим обична 
девојка, заробљеник је сопственог живота који се своди на 
одлазак на посао и дуге, досадне сате проведене у стану. 
Управо тај стан је позорница за причу о гашењу људске душе. 
Изгубивши контакт са природом, пристајући на правила 
градског живота, девојка постаје опседнута страховима и 
затвара се у свој стан, не схватајући да се баш у том стану 
налази легло истих тих страхова. Ужас који настаје треба да 
нас опомене да има нешто веће и важније од ситних људских 
потреба, нешто што се не може наћи ни на једном ТВ каналу, 
ни на једном сајту, ни у једном кафићу. Иако је крај филма 
песимистички, иако се слике које гледамо претварају у 
кошмар, овај филм, ако се схвати на прави начин, носи 
снажну и јасну поруку да је једино место за спасење људске душе у Природи. 
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Година јубилеја је на измаку. 
Протекла је у знаку обележавања 
90 година организованог 
планинарства у Војводини. Круна 
године јубилеја била је академија 
одржана  у Великој већници 
Градске куће у Суботици 
29.11.2014. Штампали смо књигу, 
направили изложбу фотографија 
коју ће у наредном периоду имати 
прилике да виде у више градова 
Војводине, организовали изложбу 
планинарских значака - до сада  
невиђену на овим просторима. 
Влада Банић је направио 
документарни филм који је преко 
интернета сада свима доступан. 
Књиге, фотографије и документа 
део су нашег покушаја да се 
напори оних који више  нису са 
нама, трајно забележе и сачувају, 
како би нама и генерацијама које 
долазе, били инспирација за даље 
друштвено ангажовање.  
Трекинг лига је наставила да расте 

и развија се на радост свих нас. Од следеће године пелцер преносимо на целу Србију. 
Фрушкогорска трансверзала је добрим делом обновљена, маркиран је онај њен део који је био 
у најлошијем стању. Најстарију трансверзалу Србије, основану 1956. године, спремамо за 
јубилеј - 2016. треба да засија пуним сјајем! 
После прве заједничке акције ПС Војводине и ПС Славоније, одржане на Фрушкој гори, 
спремамо се да наредне године ми одемо Славонцима у госте и  наставимо са дружењем по 
панонским горама.  
Рад на евиденцији пешачких путева, снимање трекова и њихово објављивање је у току.  
Маријана Докић и екипа ће се постарати да се посао заврши. 
Стратегија развоја се полако остварује. Могло би и боље -  када би нас више било. У сваком 
случају нам се број повећао. Миливој Ердељан (Секретар ПСВ) каже да је продато 2247 
маркица. Само да новосадским планинарима дамо мало ветра у једра и цео Савез ће брже 
кренути напред! 
Фрушкогорски маратон и Миливој Настасић су све полетнији и савременији. Године које 
пролазе на њих утичу као на добро вино. Маратон је наша дика и понос,  али промене у 
организацији и приступу су, иако осетљиво питање и деликатан проблем,   неминовност 
времена у којем живимо. 
Календар акција председника Комисије за планинарство Бранка Штигмунда биће окосница 
рада нашег Савеза у наредној години. Окупимо се на тим акцијама и уживајмо у лепотама 
Војводине. Поведимо у природу што је могуће већи број планинара, грађана, ђака, пензионера. 
Радимо оно што је наша мисија у овом друштву: водимо људе у природу - да тамо нађу 
радост, окрепљење и здравље.  
 
                                                 Срећна Нова 2015. година! 
 
А сада, новогодишњи пакетић за све читаоце билтена Путник: 

- Књига ПРИЧЕ СА ПЛАНИНЕ (ПДФ формат у прилогу билтена) 
- Филм 90 ГОДИНА ОГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 

Линк на којем можете погледати али и скинути филм: http://youtu.be/QIZlwW3TPkU 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПУТНИК – Орган за пропаганду планинарства                                                                                                                       страна 218 

http://youtu.be/QIZlwW3TPkU


-------------------------------------------------------- 90 СТРАНА ЗА 90 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ --------------------------------------------------------- 
Време је да изаберемо најбољи текст објављен у билтену Путник за 2014 годину. 

До сада је то био задатак уредника билтена али од сада ће победника одређивати читаоци. 
Уредник билтена је одабрао најбоље текстове по свом избору а читаоци ће својим гласовима 

одлучити ко је заслужио ласкаво признање: 

НАЈБОЉИ ТЕКСТ У ПУТНИКУ ЗА 2014 ГОДИНУ 
Номиновани за најбољег писца у билтену Путник за 2014 годину су: 

Аутор текст Број билтена Страна 

ИСИДОР МАЦ Побећи негде, далеко што даље 86 3 

ЗОРАН ВУКМАНОВ Овде све почиње 86 11 

ТИБОР МИГЛИНЦИ Петроварадински лагуми 86 12 

БОРИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ У духу времена 86 14 

СЛАВИЦА БЕРИЋ Пољубац за хиљаду година 86 19 

ЗДРАВКО ЂАИЋ Повратак у прошлост 86 21 

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВ,  
БРАНИСЛАВ СРДИЋ 

 
Ултрафреш 16 

 
86 

 
24 

СЛОБОДАН ЛАЛИЋ-ДЕЛЕ 1.Шидски новогодишњи маратон 86 28 

ЈАСНА ДОКИЋ Афричка авантура 87 57 

ЈЕЛЕНА ПОПРЖЕН Писмо из Канаде – планина Путник 87 61 

ДРАГАНА РАКИЋ Војвођанска трекинг, вршачке планине 87 64 

ГОРАН ЂУРИЧИЋ Фрушка гора мало другачија 87 66 

ГОРДАНА РОЖЕК Соколов пут 87 70 

МАЈА ОГЊЕНОВИЋ Опет ишли смо да бранимо Косово 87 73 

ГОРАН ЂУРИЧИЋ Моћни Комови 87 74 

БОРИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ Лажна роса 87 81 

САША ЛАЦКОВИЋ Првомајски поход на Рудник 88 102 

ЈАСНА РАДИЋ Летњи алпинистички курс (1 и 2 део) 88 105 

ЈЕЛЕНА ПОПРЖЕН Индијанска четкица 88 106 

ШАХРДАД ШАРАБИАНИ Дамаванд 88 107 

ГОРДАНА РОЖЕК Високе Татре-Пиенини 88 110 

ЉУБЕ БОЖИНОВСКИ Чврсница-Поглед са вршачке куле 88 114 

ЖЕЉКО ФЕКЕТЕ Чврсница-Поглед са стражилова 88 116 

ЗВОНКО ЂАИЋ Путопис из Аустралије 88 130 

БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ Анђела на 2914 метара 89 153 

ЈЕЛЕНА ПОПРЖЕН Асинибоин 89 156 

ДЕЈАН РАНКОВИЋ Нани из Кршања 89 167 

ЖЕЉКО ДУЛИЋ Експедиција Србија-Алпамајо 89 170 

ЈЕЛЕНА ТЕКИЋ Како смо били тако близу а тако 89 176 

НЕБОЈША ЗАБРДАЦ Успон на Високи Атлас 89 180 

БОРИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ Срботоур – Глупи август 89 196 

ЈОВАН БЈЕЛАНОВИЋ Посебан доживљај 89 201 

Право да гласају за најбољи текст у билтену Путник за 2014 годину, имају сви читаоци који су 
прочитали сва четири броја билтена изашла током 2014  године. Укључујући и овај. 

Читаоци који желе да гласају а нису прочитали све до сада изашле бројеве билтене, могу 
путем мејла gorstaci.indjija@gmail.com поручити бројеве који им недостају. 

На исти мејл треба послати и гласове за најбољи текст најкасније до 15. 02. 2015 године. 
Начин гласања је следећи: 
12 бодова додељујете тексту који је најбољи по вашем мишљењу, 10 бодова за 
другопласирани текст по вашем мишљењу, 8 бодова за трећепласирани текст, 5 за четврти 
текст, 3 за пети текст 1 бод за шести набољи текст по вашем избору 

Победнику у избору за најбољи текст у билтену Путник за 2014 годину награда ће бити 
додељена на редовној годишњој скупштини Планинарског савеза Војводине у марту месецу 

2015 године. 
У СЛУЧАЈУ СЛАБОГ ОДЗИВА ГЛАСАЧА, УРЕДНИК БИЛТЕНА ПУТНИК ЗАДРЖАВА ПРАВО 

САМОСТАЛНОГ ОДЛУЧИВАЊА О НАЈБОЉЕМ ТЕКСТУ ЗА 2014 ГОДИНУ 
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