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GODINA: II; Broj 13 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, Милан 

Јаковљевић, Феликс Кривошија, 

Чедомир Векић 
 

ИЗДАВАЧ 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ 

САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25, Нови Сад 

 

SADRŽAJ 
 

111...Sa planinom na “Ti”;  
 Radivoj Kovačević 
115...Akonkagva ‘99; 
           Biljana Korhner 
116...Velika potraga za Masnom 
 ćupom;                                                     
 �Milivoj Erdeljan 
117...Crna gora ‘99;  
 �Iso Planić 
120...Tara-Drina-Zelengora; 
 �Duška Banić 
121...Čortanovci na Dunavu  
 Vreme sadašnje; 
 �Vladimir Banić 
123...Dositejevim stazama; 
 Aleksandar Damjanović 
124...Balkanski šampionat - Rajac  
 �Borislav Stevanović 
125..Osnivanje prve alpinističke 
 sekcije u Vojvodini; 
 Milivoj Erdeljan 
126...38. Slet PDŽJ; 
 Dragan Ćirić 
127...Rila 1999; 
 Dragoqub Gojkov 
129...5.Slet planinara Vojvodine; 
 Milivoj Erdeljan 
130...25 god.Palićkih susreta; 
 Felis Krivošija 
130...Palićki susreti; 
 �Emil Polovina 
131... Ponovo sa Naftašima na 
          Fruškogorskoj transverzali; 
 Milivoj Kiždobranski 
131... 75 godina Tajna; 
 �Milivoj Erdeljan 
 

 

Tiraž 140 kom 
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СА ПЛАНИНОМ НА “ТИ” 

 
 Планинарско-смучарски 

савез Војводине сматра да треба 

наставити са традицијом коју је 

започело друштво Фрушка гора из 

Новог Сада  одмах по оснивању 

друштва 1924. године да све 

заслужне људе који су пуно 

допринели развоју, пропаганди и 

афирмацији планинарства 

проглашава за своје почасне 

чланове. Досада је Фрушка гора 

прогласила за своје почасне 

чланове : 

1924. - Др. Јована Цвијића; 

1924. - Др. Радивоја Симоновића; 

1927. - Др. Фрању Булића; 

1932. - Др. Игњата Павласа; 

1938. - Проф. Васу Стајића; 

 Скупштина ПССВ је 

одлучила на својој седници од 

28.08.1999. да прогласи Радивоја 

Ковачевића за свог почасног 

члана: 

Уредништво 

 
 Писати о себи је најтеже. 

Поготову ско се трудиш да будеш 

и искрен и објективан. Ал штаћу: 

реших да отворим своју 

планинарску књигу и многе 

доживљаје из планина претворим у 

- сећање. Да, сећање - онако како је 

било. То ми налаже и професија 

којом сам се бавим четири 

деценије. И из ње, баш као и из 

планинарства и планина отерала ма 

је опака срчана болест да се сада 

задовољавам само прелиставањем 

успомена, дневника, написа о 

дружењу с планинама, разгледању 

фотографија и дијапозитива. И ово 

је нешто тако. 

 Случај је, ваљда, хтео да 

двојица Радивоја - један 

Симоновић, а други Ковачевић, 

оставише трага у војвођанском 

планинарству. Свако на свој начин. 

Случај је такође, хтео да обојица 

имају исте корене - село Лединце 

на северним обронцима Фрушке 

горе; Симоновић се тамо родио, а 

Ковачевићева је мајка из тог 

фрушкогорског загрљаја.  

 Рођен сам у 

фрушкогорској колевци, у сокаку у 

ком се непрестално осећа 

“Стражилово” - ветар који преко 

Белила и Ешкивца стиже из 

дубодолина Каменца, Глиговца и 

Манастиришта. Вероватно да ме је 

и тај лахор фрушкогорски 

помиловао оне зимске вечери, око 

пола десет, 20 фебруара 1936. у 

кући с јарковачким бројем 91 

сремскокарловачког Горњег краја. 

 Сада, док преврћем већ 

избледеле листове сећања с 

питањем: како је то почело? не 

могу да будем сигуран да се то баш 

догодило тада и тада. Знам да сам 

све до “мале матуре” много  

друговао с Дунавом, Старим 

Дунавом, Xигуром, Кубикама и 

Прудом, с пецаљкама и кесегама, 

бандарима, црвенперкама и 

карашћићима. Онда сам се окренуо 

на другу страну - лицем у лице 

нашао сам се с Фрушком гором. 

Озбиљнији залогај загризао” сам 

1956. - слет на Кућишту, у 

Проклетијама. А за све су “криви” 
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браћа Холовке - Кика (Стеван) и 

млађи Влада, који ме с повећом 

таблом сланине и неколико векни 

хлеба, без карте и икаквог знање, 

одведоше у проклетијски бескрај. 

Ређали су се врхови: Девојачки 

крш, Старац, Марјаш, Богиђевица, 

па Ридско језеро и , врхунац 

Ђеровица. Сад кад се присећам тих 

јулских дана те далеке моје 

младости у позајмљеним 

гојзерицама и шареној зимској 

винђаци иако нам није било лако - 

било је лепо. Само неколико дана 

касније, возим се на кавезима с 

кокошкама као аутостопер у 

камиону до Загреба. Медведница - 

десетак печата. Тад сам јурио за 

печатима јер је био престиж у 

књижици имати што више 

отиснутих планинарских жигова. 

Два дана касније већ сам у 

Јулијским алпима. Ех, ал сам ту 

накупио печата. Па започео 

“Словеначку трансверзалу”. 

Вршич, Мојстровка, Јаловец, 

Присојник, Разор...Триглав. Као 

суманут сам јурио стењаком само 

да би сакупио што више жигова. 

Опет у позајмљеним гојзерицама 

које су већ склоне распадању, пеку 

табани од јурњаве о Јулијцима. 

 Био је то први од мојих 27 

успона на Триглав. Јулијске алпе 

сам, баш као и Камишке упознао 

“као свој xеп” и у њиховом 

каменом загрљају сам се осећао 

божанствено. Две године после, 

ето ме, па Бог. Зевс. Олимп је био 

прва инострана планина. Тад и још 

пет пута сам на легендарном 

престолу богова. Мон Блан, па 

Килиманxаро! И Рила се нашла на 

том путу. Тек сада схватам да сам 

“скакутао” с крова на кров: од 

крова Србије - Ђеровице, па преко 

крова тадашње Југославије - 

Триглава, крова Балкана - Мусале 

на Рили, крова Африке - 

Килиманxара до у подкровље света 

- падине Монт Евереста. Много 

касније, већ као пензионер доспео 

сам и “на дно света” - на најнижу 

тачку земљине површине: Мртво 

море, 389 метара испод површине 

мора. 

 Тешко је у једном напису 

насликати себе. Ја сам, бар тако ми 

изгледа, од првог дана - када смо 

као гимназијалци носили штафету 

од манастира Гргетега до 

Стражилова, сваког планинарског 

корачаја успоставио онај интимни 

однос с планином. Био сам одувек 

с њом “на ти”, а то значи то 

деценијско дружење била је љубав 

коју, сада много година после, 

претачем у успомене. Тешко ми је 

што више не могу на стазе 

Велебита, Осогова, Пелистера, 

Пирина, Ртња, Копаоника, Мучња, 

Бјелашнице, Трескавице, Високих 

и Ниских татри или у Словеначки 

рај. Све су то само бивша 

ходољубља на којима сам 

остављао део себе и свог времена. 

Схватио сам још као младић 

слушајући чика Пају Клиновског и 

читајући “Ђаци планинари” свог 

фрушкогорско-сомборског 

имењака, да је планина “отворена 

књига” коју ваља научити читати. 

Буквар ми је била Фрушка а свака 

нова планина књижурина” коју сам 
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очима и целим бићем упијао и 

носио у незабора. 

 Остали су и снови - 

Гросглокнер, Матерхорн, планине 

Горског котара, Тулове греде, 

црногорске планине око Колашина 

и Шавника. Баш као што сам 

“укњижио” многе наше и стране 

планине, исто тако остало је доста 

само пустих жеља које сам 

остављао за нека боља друга 

времена” ал’ је живот хтео 

другачије. 

 Зиме у планинама су ми 

посебно поглавље планинарског 

ходољубља: од 1958. када сам 

доживео Бјелашницу у белом руху, 

преко Комова, Дурмитора, 

Јулијских алпа до оног неуспелог 

зимског хрвања с гребеном Шар 

планине схватио сам нову лепоту 

старих познаница. Врхунац свог 

“зимског” дружења доживео сам у 

Хималајима - на глечеру Кумбу и 

падинама Монт Евереста када сам 

једне априлске ноћи под шатором 

удањавао ноћ мрзлу од минус 40 

степени. Та три месеца живота 

између неба, леда и стена открили 

су један нов однос према планини: 

схватио сам да и у том земљином 

хаосу, у тој грозоти ледених 

чељусти Хималаја има неке лепоте. 

Управо што сам од раније с 

планином био на “ти” могао сам 

све то да поднесем и све преточим 

у уживање и задовољство. 

 На своме планинарском 

путу, не маркираном ал спонтано 

препознатљивим, нисам могао да 

заобиђем ни оријентационо 

такмичење. Почео сам, а где би у 

то време на било ком другом 

месту, са Поповице. Сећам се 

добро тог оријентационог 

такмичења. Традиционалног, за 

Дан републике. Уз читање карте 

ваљало бити и списатељ, и добар 

цртач и добар ходач. Онда су 

почела такмичења. Колико првих 

места у Војводини, Србији, 

Југославији - нека кажу пехари, 

дипломе и медаље које, надам се, и 

данас чува ПСД “Стражилово”. 

 Ово пишем на столу изнад 

којег, на зиду, висе дипломе: две 

златне значке Планинарског савеза 

Југославије, златне значке 

планинарских савеза Београда, 

Србије, Македоније, Хрватске, 

Словеније, СОФКЕ Војводине и 

Србије, па Спартакова награда за 

друштвени планинарски рад. 

 Е, баш тај друштвени 

планинарски рад је део моје богате 

планинарске биографије о коме 

бих могао књигу написати”. - 

Нећу, него само нешто као кроки: 

у Карловцима рад с пионирима, па 

оријентацистима, смучарима, 

измишљање” на на покрајинском 

нивоу “Пионир-планинар”, па 

председниковање у ПССВ, члан 

Председништва Планинарског 

савеза Југославије и Планинарског 

савеза Србије. 

 С неком горчином пишем 

редове, јер, морам то да кажем, тај 

део мог живота који је био проткан 

тзв. друштвеним радом носи и неке 

тамне сенке које би радо 

заборавио. И људе што су 

допринели да тај сумрак моје 

планинарске биографије остане у 
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некој магли заборава. 

 Једини сам војвођански 

планинар који је био члан Службе 

спасавања Србије и Словеније. У 

Словенији су ми дали и значку и 

почасну легитимацију “Горске 

страже”. 

 На крају, да не давим 

много, још само то да сам 

планинарство уткао и у своју 

професију: зацело не знам броја 

написа објављених у новинама, 

недељницима и часописима, 

загребачком “Вјеснику“, 

сарајевском “Ослобођењу“, 

београдској “Илустрованој 

Политици“, скопској “Новој 

Македонији“,“Нашим планинама“, 

“Кроз планине“, “Хлас луди“, 

“Мађар соу“... 

У једном путопису с Килиманxара, 

објављеном у загребачким “Нашим 

планинана“, рекао сам да сам на 

тој белој капи црне Африке 

поставио себи питање: зашто  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

излазим на врхове? Тог пута нисам 

имао одговор - потражио сам га на 

новим врховима, у новим 

планинама. 

Ево, данас после, тачно четири 

деценије свог планинарског стажа 

још немам одговор. Можда ћу у 

некој књизи или томе сличном 

делу пронаћи одговор. 

 Исто тако често сам себи, 

сад кад сам доспео у пензионерске 

дане планинарења, постављам себи 

питање - исто онако као што је то 

себе питао и др. Радивој 

Симоновић - “колико ме кошта то 

дружење с планинама“. Много! 

Вредело је! Зато рачун никад себи 

нећу ни поднети. Резултат би, 

сигуран сам, могао бити: 

ВРЕДЕЛО ЈЕ! 

 

Радивој Ковачевић  
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АКОНКАГВА ‘99 

 

 Прва алпинистичка 

експедиција Републике Српске чији 

је циљ био освајање највишег врха 

Анда-Аконкагве је завршена крајем 

фебруара ‘99. Аконкагва, са својих 

7035 м.н.в. представља највиши врх 

западне хемисфере и одликује се 

изузетно неприступачним и 

ломљивим стенама те одсуством 

вегетације већ изнад 3500 м.н.в. 

Припреме за експедицију су почеле 

још на јесен 1998. године и састојале 

су се од кондиционих тренинга и 

успона на највише планине РС и 

СРЈ. Најтеже је ипак било сакупити 

средства за овако далек пут. Срећом 

новац је сакупљен и авантура је 

могла почне. Полазак је утврђен за 

31.01.1999. када смо се укрцали на 

Сњиссаир-ов авион за Буенос Аирес, 

одакле смо се авионом Аеролинеас 

Аргентинас пребацили до Мендозе. 

Пењање је почело за два дана, после 

обезбеђења потребне пењачке 

дозволе и куповине намирница за 

следећих 15 дана живота у планини. 

Успон је почео из Пуенте дел Инца - 

туристичког насеља на 2729 м.н.в. 

које се одликује термалним 

купатилама изграђеним у стени. 

Одлучено је да се успон изврши 

Нормалном рутом са јужне стране. 

Пут до базног логора је трајао два 

дана и представљао је 40-ак км дугу 

треккинг тура, по изузетно 

занимљивом планинском подручју 

које карактеришу сипари и сасушена 

речна корита, те покоји поток-једини 

остатак грандиозне реке Хорцонес. 

Базни логор - Плаза де Мулас се 

налази на 4200 м.н.в. и чини га 

велики број шатора у подножју 

глечера Хорцонес супериор. Ту нас 

је већ чекао део опреме коју су 

предходног дана донеле муле те смо 

одмах поставили камп и пријавили 

се Ренџерима који воде рачуна о 

Националном парку “Аконкагва”. 

Следећа два дана смо провели у 

аклиматизовању и разгледању 

околине. 11 фебруара је почео 

пробни успон до око 5000 м.н.в. Он 

је извршен без икаквих проблема 

мада су се на тој висини почели 

манифестовати и први синптоми 

висинске болести. Следећи дан је 

био планиран за постављање првог 

висинског логора на 4910 м.н.в., али 

нас је невреме праћено јаким ветром 

и снегом натерало да одустанемо од 

тог плана. Следећа два дана смо 

провели чекајући да се време 

стабилизује. Нисмо имали среће и 

временски услови су се погоршали, а 

температуре бивале све ниже. 

Коначно, Вељко је одлучио да 

покуша успон ноћу и за један дан 

освоји врх. Читавим путем га је 

пратио изузетно јак ветар и 

температура од око -30Ц. Ипак, на 

врх је стигао за око 10 х и одмах 

кренуо назад. Вељко се сутрадан 

спустио до Пуенте дел Инца, а ја сам 

отишла до Плаза Франциа-е да 

видим и ту северну страну 

Аконкагве, одакле на успон крећу 

само најбољи светски алпинисти.  

Речима не могу описати осећај који 

сам добила када сам видела 

Аконкагву. Тада сам схватила како је 

човек мали у поређењу са планином. 

Иако је време постајало све горе 

провела сам два сата у посматрању 

те недоступне лепотице чији се 

изглед заувек урезао у моје памћење. 
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Након 15 дана боравка у планини, 

било ми је жао што одлазим, али сам 

доживела огромно задовољство кад 

сам се окупала у термалном извору. 

Сада, кад је читав пут иза мене, 

признајем да је ово било 

фантастично искуство, али и 

припрема за наредне подухвате и 

авантуре. Надам се да ће их већ у 

скорије време поново бити. 

 

Биљана Корхнер 

 
 

ВЕЛИКА  ПОТРАГА ЗА 

М А С Н О М    Ћ У П О М 

 

 Митско место за нас 

планинаре Војводине је Масна ћупа, 

јер је ту зачета клица војвођанског 

планинарства на ђурђевданском 

уранку 6. маја 1924. године. Тада су 

др Игњат Павлас, инг.Ђука 

Михајловић, Младен Станојевић, 

Петар Деђански, Коста Капамаxија, 

др Милорад Попов, др Коста 

Мајински, Леша Петровић, Ђура 

В.Јовановић, др Сима Алексић, др 

Милош Ћирић, др Никола Вучковић 

и Гаја Грачанин одлучили да оснују  

планинарско-туристичко Друштво 

“Фрушка гора” у Новом Саду. 

Руковотство Планинарско -

смучарског савеза Војводине на 

иницијативу секретара Миливоја 

Ердељана је себи ставило у задатак 

на 7. седници Управног одбора 

ПССВ од 29.03.1997. да приликом 

обележавања 75 година 

организованог планинарства у 

Војводини обележи Масну ћупу 

постављањем спомен плоче са 

именима оснивача. 

 И ако је чика Пера 

Деђански оставио писаног трага да је 

планинарска организација Војводине 

основана на извору Масна ћупа, 

нигде непомиње где се она налази. 

Тек сад настају проблеми, не знамо 

где је Масна ћупа. 

 Креће се 1998. године у 

потрагу за Масном ћупом. Др. 

Милан Бреберина се распитује по 

Буковцу за Масну ћупу, а Др. 

Борислав Стевановић по Сремским 

Карловцима и код Радивоја 

Ковачевића. Ото Јан користи карту 

из тридесетих година и одређује 

мерењем извор Масну ћупу, а на 

исти извор шумар из Буковца одводи 

Рот Дезидера. Почињу радови на 

уређењу извора. Миливој Ердељан 

одлази 11. фебруара 1999. године на 

Скупштину ПСД Стражилово из Ср. 

Карловаца. Тамо се среће са Ђорђем 

Вуковићем из Карловаца, 

дугогодишњим планинаром ПСД 

Стражилова из С. Карловаца. Он 

одмах категорички тврди да то није 

Масна ћупа. 

 Александар Дамјановић 

сазнаје да Милица Араницки, доајен 

новосадтског планинарства, зна где 

је Масна ћупа. У недељу 28.02.1999. 

године Милица Араницки одводи 

Александра Дамјановића, Тому 

Шнајдера, Миланку Гвозденовић и 

Миливоја Ердељана на Масну ћупу. 

Ту нам постаје јасно да је Масна 

ћупа уствари потез између Столова и 

Карловачког потока (кота 319). Она 

незна за извор, али одмах чим смо 

прошли Столове, пре него што се 

почне силазити са гребена, показала 

нам је са своје десне стране (лицем 

окренута ка Диреку) да је то Масна 

ћупа.  

 Истога дана Димитрије 
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Бугарски, мештан из Буковца, одвео 

је Борислава Станковића и др. 

Милана Бреберину на исти потез и 

одмах поред Губановог пута где 

почиње карловачки поток показао је 

један пресушени извор за који тврди 

да се извор зове Масна ћупа. У 

непосредној близини је живи Попин 

извор. За онај извор за који смо ми 

досада сматрали да је извор Масна 

ћупа каже да се зове Ракина вода. 

 У сали планинарских 

Друштва града Новог Сада у уторак 

2. марта 1999. године одржан је 

састанак на којем су присуствовали: 

Рот Дезидер, Борислав Стевановић, 

Милан Бреберина, Борислав 

Станковић, Ото Јан и Миливој 

Ердељан је одлучено да се у петак 5. 

03. оде до извора Масна ћупа. 

 Петак 5. март 1999. године, 

15,30 часова код Столова се 

скупили: Александар Дамјановић, 

Миливој Ердељан, Ото Јан, Милан 

Бреберина, Рот Дезидер, Борислав 

Станковић и  Ђорђе Вуковић. Пошли 

смо Губановим путем и на почетку 

карловачког потока Бреберина нам 

показује место које му је показао 

Димитрије Бугарски из Буковца. 

Ђорђе Вуковић нас даље води 

Губановим путем, затим новим 

шумарским путем до изнад коте 319 

где се спајају три потока у 

карловачки, где се завршава шумски 

пут, да би затим скренули лево (лице 

ка коти 319) и благом падином 

сишли до ивице шуме, односно до 

почетка воћњака. Каже Ђорђе 

Вуковић: “Овде је 6. маја 1924. 

одлучено да се оснује планинарско-

туристичко Друштво Фрушка гора. 

Ту ме је 1959 године довео Дида 

Стојановић”. Место је једно 1200 - 

1300 м удаљено од Столова, а једно 

200 - 300 м од коте 319. 

 Постеје две верзије 

настанка имена Масна ћупа. Прва 

верзија гласи да је име настало по 

ћуповима са машћу који су овде 

закопавани при склањању збегова 

при најезди непријатеља. 

 Друга верзија гласи: по 

земљишту које је овде масно. 

 

Миливој Ердељан 

 

 

ЦРНА ГОРА '99 

 

 Почетком лета нисмо много 

размишљали о томе куда у августу. 

План о успону на Мон Блан је 

пропао са првим завијајућим звуком 

сирене, али ми нисмо од оних који 

имају само једну неиспуњену жељу. 

Дошло је време да видимо Невидио. 

Шта смо тражили у леденој води 

негостољубивог кањона чију је 

скривену и дивљу лепоту у полутами 

пригушивао хук запенушане воде ? 

 Невидио, Невиђбог или 

Невидбог је природни феномен којег 

је најбоље назвати кањон. Он је 

сужени део претежно кањонске 

долине Мале Комарнице, а налази се 

северозападно од Шавника низводно 

од села Комарница. Представља 

пробојницу Комарнице кроз 

кречњачку плочу до ушћа 

Придворице. До њега се долази када 

се са пута Шавник - Жабљак на 

трећем километру скрене лево код 

путоказа за Петрињу, а затим се 

асфалтом иде до кафане и 

продавнице у Пошћењу (око 4 км). 

Неколико стотина метара северно од 
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кафане у продужетку пута је 

раскрсница: право се иде за село 

Комарницу, а лево је асфалт за село 

Дужи којим се после 200 м стиже до 

моста преко Комарнице са којег се 

са висине од 50 м може привирити у 

почетни део кањона. Једва проходни 

кањон је дуг око 4 км дубок више од 

300 м, а на неким местима је широк 

свега око 1 м. Стране су вертикалне, 

глатке са честим превисима тако да 

се небо из њега често не види. На 

неким местима су се одваљене стене 

заглавиле међу уским странама па је 

пролаз испод њих сличан тунелу. 

Дно има знатан и неусаглашен пад 

па се у кориту смењују букови 

висине до 8 м и чеврнтије пуне воде 

чија је дубина нешто већа од 2 м. 

Јутро 2 август 1999. је у малом 

табору осмочлане екипе ПСД 

“Зорка” из Суботице смештеном 

стотинак метара од улаза у кањон и 

неколико метара од реке, протекло је 

у ужурбаним припремама опреме за 

пролаз кроз Невидио. Синоћ, по 

мраку, када смо стигли распаковали 

смо опрему за камповање, данас је 

требало припремити све остало. Чим 

смо се пробудили, протљали очи и 

попили јунарње напитке договор је 

пао: идемо данас у 10 сати. Време је 

тихо, делимично облачно, 

температура ваздуха под кровним 

носачем југа 15°Ц, а вода је “топла” 

11 °Ц у плићаку испред шатора. 

Водомерна летва на улазу у кањон 

показује -3 цм. Да није касније 

падала киша време би могли назвати 

иделним. Тога дана низ кањон смо 

требали ићи нас тројица: Феликс 

Кривошија, Ђорђе Крнајски и Исо 

Планић. Наредног дана друга група, 

према договору. Пошто нико од нас 

до до сада није пролазио кањоном 

припремили смо се анализирајући 

извештаје предходних група и 

прикупљајући информације од оних 

који су о последње освојеном 

кањону у Европи нешто знали. 

Позајмили смо два одела која 

користе сурфери, рибарске чизме, а 

користили смо и алпинистичку 

опрему нашег Друштва. Суву одећу, 

храну и друге ситнице смо прво 

увезали у најлонске xакове, а затим 

ставили у ранчеве. Понели смо и 

чамац на надување за три особе што 

се показало потпуно непотребно па 

смо вероватно прва екипа која је 

прошла кањон са чамцем на леђима. 

Пошто су тешки ранчеви пуни 

опреме једна од главних препрека 

брзом кретању кроз кањон, 

планинарима који се намере проћи 

овуда препоручујемо да са собом 

носе само најважнију опрему, а да у 

ранчеве због честог пливања ставе 

надуване и завезане најлон кесе јер 

када се ранац напуни водом постаје 

опасан баласт који вуче на дно. 

Посебно је важно заштитити се од 

ледене воде чија температура у 

кањону износи вероватно мање од 

измерених 11 °Ц пред улазом. Ако 

заштита није адекватна после 

неколико сати проведених у леденој 

води поплавите као шљива, а затим 

побелите и почнете дрхтати што вам 

омета у везивању чвора и сигурном 

кретању. Када смо припремили 

шлемове и погледали на сат било је 

10 сати. Махнули смо другарима 

који су нас пратили до улаза: ни 

њима неће бити лако чекати. 

Пролажење кроз воду до појаса, 

скакање са камена на камен, верање 

уз глатке и влажне стене, спуштање 

низ букове, провлачење кроз теснаце 

и пливање кроз xиновске лонце, 
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више личи на спеолошку акцију него 

на планинарски подухват. Када смо 

после 8 сати ломатања угледали 

забринути одбор за дочек на излазу 

из кањона пожелео сам да нас 

фотографишу као материјални доказ 

Његошевих стихова о меду и жучи. 

Анализирајући информације о 

дужини кањона и растојању између 

појединих тачака у њему, могу се 

уочити велике разлике међу 

различитим извештајима. Сада знам 

да није реч о неозбиљности оних 

који су о кањону желели да кажу 

нешто егзактно. Наиме кањон је због 

своје мале ширине и кривудања 

тешко од ока проценити, јер је у 

једном тренутку немогуће сагледати 

стотинак метара дна кањона, а често 

је видљиво свега неколико метара. 

Сигурно је да је узводни део плићи 

да има мање букова и да је лакше 

проходан и да смо тек после два сата 

спуштања низ кањон наишли на 

тешко проходан део кањона. Тамо 

смо оставили неколико клинова, 

парче ужета, шлем и један ручни сат. 

Унапред смо захвални поштеним 

налазачима. Много више смо добили 

(жуљева, убода, огреботина). У 

кањону нисмо срели никог осим 

неколико пастрмки и маховине. 

Напред нас је вукло оно што нас већ 

годинама вуче са врха на врх, из 

авантуре у авантуру, а нарочито 

сазнање да нам је повратак постао 

практично немогућ када смо после 

првог абсајла повукли уже за нама. 

 Следећа група од 4 

планинара је сутрадан одустала од 

намере да понови наш подухват, 

тако да смо дан искористили за 

верање на оближним литицама и 

пецање нс Пошћењским језерима. 

Четвртог дана смо напустили табор и 

поделили се у две групе: једна је 

аутом однела шаторе и опрему путем 

до Доброг дола, а друга је пешке за 7 

сати (око 18 км) долином Комарнице 

стигла до фарме у Добром долу под 

Дурмитором, уживајући успут у 

прекрасној долини и погледу на 

Бољске греде. Петог дана смо 

пењали на Пруташ (2393 м.) и 

купали у Малом Шкрчком језеру. 

Затим смо наредног дана путем 

преко Трсе зашли у кањон Пиве и 

три дана боравили у близини 

Пивског манастира на Ливади 

домаћина Миљана Лучића 

расположеног за дружење и 

разговор. После пливања, сунчања и 

одмора, осмог дана смо преселили 

бивак на обалу Биоградског језера 

пролазећи при том необично 

запуштени пут од Боана до Миоске. 

На Бјеласици смо се испењали на 

Црну главу (2139 м.) и Зекову  главу 

(2117 м.). После још једног ноћења у 

Овчарско-кабларској клисури 

завршио се овај поход, а да се нисмо 

међусобно посвађали што је знак да 

смо га завршили на време. 

 

Исо Планић 

 

 

ТАРА-ДРИНА-ЗЕЛЕНГОРА   

 

 Освануо је нови дан. Неко 

би рекао “дан као сваки други”, али 

ми планинари из ПД “Нафташ“ ни не 

помишљамо да кажемо тако нешто 

јер сунчеви зраци који нас буде и 

маме из шатора поклањају нешто 

другачије. Росом окупана 

Брштановица се спрема да испрати 
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своје синоћње “путнике намернике”. 
Сви кампери су видно узбуђени 

припремају се на пут у непознато са 

жељом да савладају Тару - колико  

лепу, толико и дивљу, а она нас 

хуком несебично позива у своје 

наручје. Поздрављамо се са нашим 

драгим домаћинима Фочацима и 

крећемо низ Тару. Чамци су весели, 

песма се ори, букови су испред нас. 

Мало воде по нама, али није то 

ништа - лепота тек почиње. Природа 

која нас окружује делује дивље као и 

сама Тара, међутим пецароши на 

стрмим обалама својим присуством 

казују да је све мирно. Снажни 

планинари се боре са Таром као да 

су прави веслачи. Најзад мало мирне 

Таре, први купачи улазе у ледену 

воду, али то је чар овог похода. 

Сунце послушно сија све до вечери 

када се Тара и Пива изненада “грле” 

и стварају Дрину. Сумрак нам 

поручује да је време да до сутра 

прекинемо наше путовање. Чамцима 

пристајемо на шљунковиту обалу и 

тражимо уточиште на Бастасима, где 

нас онако уморне и срећне дочекују 

Фочаци. Осмеси на лицима, дружење 

и песма показују наше задовољство. 

Неки само седе и гледају у ватру 

вероватно мислећи на невероватни 

дан који остаје иза нас, питајући се 

шта нас чека сутра.  

 Почео је нови дан, не 

толико сунчан као претходни, али 

леп због сплаварења. Улазимо у 

Дрину, зелену и плаховиту горску 

реку. Сунце се крије иза облака и ми 

настављамо пут. Дрина делује 

помало лењо и успавано. Већим 

делом свога тока протиче кроз лесне 

гудуре између стрмих планина. 

Поздрављамо пецароше на 

окомитим обалама. И даље уз песму 

пловимо и уживамо у природи. 

Пролазимо испод срушеног моста 

знајући да је ту крај нашег 

путешествија. Несрећни што се ово 

путовање завршило, али пуног срца 

излазимо на обалу. “Нафташ“ је 

победио Дрину. 

 Пут нас даље води у Фочу 

(Србиње) у планинарски дом 

“Забрана”. Помало уморни причамо 

о доживљајима са сплаварења.  

 Сутра је нови дан - сутра је 

Зеленгора. Јутро је свануло и 

планинари жељни авантуре крећу 

пут Зеленгоре, планине која заиста 

заслужује то име. До извесног места 

се возимо камионом, а после тога 

крећемо пешке до Црног језера где 

ћемо се улогорити. Постављамо 

шаторе, букве су свуда око нас, ово 

је наша кућа наредних пет дана. Са 

вођом туре се договарамо где ћемо 

ићи сутра. Сутрадан кроз шуму, 

коприву, кантарион и шафран 

стижемо до Бавана одакле се пружа 

диван поглед. Мир и тишина - осећај 

бескраја. Завидимо дивокозама које 

ово гледају сваког дана, где ли су 

сада? После Бавана је дошао ред на 

Бело језеро, дивно и чисто као и 

свако планинско језеро. На путу до 

језера - боровнице да се освежимо 

после шетње. Језеро је ледено, нема 

рибе. Од силне лепоте улазимо у 

језеро и заборављајући на његову 

хладноћу пливамо. Предвече је већ 

хладно, сви смо крај ватре, причамо 

о данашњој тури, заборављамо на 

време, дан, час...  Само нека траје 

што дуже. Договор за сутра је 

Кошута - врх Зеленгоре. Неко ће дан 

провести на Белом језеру, а неко у 

шетњи, како ко жели. Поглед са 

Кошуте је бајка. Видимо Маглић, 

Дурмитор, Јахорину, највеће брдо у 
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Европи - Кмур, Перућицу.  

 Следећег дана је планиран 

Орловац и Орловачко језеро, Љубин 

гроб. Орловачко језеро планинари 

описују као нешто нестварно, као 

бајку. На срећу имамо још један дан 

за Кошуту. Тура која све укупно 

траје 3 сата се продужила на 7-8 сати 

све због неописиве лепоте. Очи и 

срце су задовољнии пуни. 

Боровнице, шумске јагоде, купине - 

свуда око нас, само треба пружити 

руку. Враћамо се у камп. Преплићу 

се мирис шуме, Црног језера и хлеба 

испод сача. Киша. На срећу можемо 

ећи да нас је време изузетно 

послужило, јер је за ово доба године 

у планини  било топло, за све ове 

дане само једна киша.  

 Дан поласка. Невољно 

напуштамо логор. На уснама сваког 

планинара проста реченица: “Нећу 

кући”. При самој помислии на 

одлазак из “раја” постајемо тужни, 

но можемо уживати још мало. 

Стижемо у Фочу. Неколицина 

планинара аутомобилима одлазе  пут 

Новог Сада, а остали остају до 

поноћи у планинарском дому 

“Забрана”.Још мало се дружимо са 

Фочацима. Још једном једемо јело 

испод сача, опремамо се за полазак. 

Београд - Петроварадин - Скела. 

Прелазимо Дунав а на уснама химна 

са сплаварења:   

“Мила мати шаљи ме на воду...” 

 Људи око нас виде колико 

смо срећни, завиде нам, могу само да 

претпостављају где смо били и како 

нам је било. Па нека маштају -  а 

следеће године, ко воли нек изволи! 

 

Душка Банић 

 

ЧОРТАНОВЦИ НА ДУНАВУ 

ВРЕМЕ САДАШЊЕ 

 

 Дан је полако бледео, 

припремајући се за починак. Ни 

облаци се нису жирили, воћени 

упорним ветром, још у току дана су 

добили битку против сунца и сада су 

се полако гомилали над Дунавом, 

припрмајући се за ноћ која ће 

протећи у знаку обилне кише. 

Излетници су одустали од уживања у 

природи за овај викенд, радије ће 

остати уз телевизор него да гацају по 

блату до својих викендица, а ујутро 

и до омиљеног места за пецање. 

 Планинарски дом 

”Козарица”, једини планинарски дом 

у који се силази, на једва стотинак 

метара надморске висине, с једне 

стране окружен пространом 

ливадом, а с друге стране шумом, 

сутрадан је требао да буде домаћин 

планинарима с разних страна. Повод 

- 75. година постојања овдашњег 

планинарско-смучарског друштва, 

али и сигнал осталим друштвима да 

планинарство у овим крајевима није 

умрло, већ се само примирило, а да 

се с овим догађајем, поново враћа и 

даје свој скромни допринос за 

очување природе и омогућава 

заљубљеницима у исту да посете ове 

крајеве, ако то до сада већ нису 

учинили. 

 Први су се појавили 

чланови ПСД ”Ћира” из Лајковца, 

предвођени председником свим 

железничких планинарских 

друштава и једним истакнутим 

чланом ПСД ”Железничар” из 

Београда. С обзиром да су први 

гости стигли у петак увече, дан пре 
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званичног почетка овог догађаја, све 

је указивало на то да ће 

манифестација успети. Неколицина 

чланова домаћег П.С.Да су били 

пријатно изненађени, и пошто су 

били испуњени сви услови да забава 

већ тада почне, одмах су се и гости и 

домаћи бацили на реализацију 

постављеног им задатка. Успешно 

обављен посао захтевао је своју 

жртву. Светла у планинарском дому 

су се касно погасила, а учесници, 

исцрпљени али срећни, заспали. Као 

једини сведоци забаве коју је 

приредило десетак људи из три 

различита места., остала је киша која 

је све време с кратким прекидима 

упорно падала, и породица 

симпатичних пухова, малих 

животиња које су се одомаћиле на 

Козарици и постале кућни љубимци. 

Добро васпитани кућни љубимци 

који не малтретирају госте, већ само 

траже место да се и сами сакрију од 

кише. 

 Ништа чудно онда није 

било то што су чланови ПСД 

”Железничар” из Ниша, остали 

препуштени сами себи од тренутка 

када су из воза изашли на станицу 

Чортановци - Дунав. Нико од 

домаћина их није сачекао. Како би и 

могли када су касно легли, а 

Нишлије пораниле. Ипак, гости су 

нашли пут, нису ни могли да 

промаше јер, у Чортановцима сви 

путеви воде до Козарице. 

Најбројнија група од 19 учесника, 

стигла је у дом негде око седам тог 

јутра, и потрудила се да сви сазнају 

да су стигли. Искусним планинарима 

је то пошло за руком и ускоро су 

могли да се упознају са домаћинима 

који су, још увек поспани, излазили 

што из соба у дому, што из шатора. 

Захваљујући веселој групи нишких 

планинара, више се није могао ни 

пратити даљи долазак гостију. А 

дошло их је још - ПСД 

”Железничар”,Н.Сад; ЖПСД 

”Зрењанин”,Зрењанин; ПД 

”Јасеница”,С.Паланка; ПД 

”Железничар”,Шид огранак ”Семе” 

из Сомбора. 

 Била је субота, 28.08.1999. 

После скоро десет година Козарица 

је поново била домаћин 

планинарима из Југославије, ипак, 

овај први пут ограничивши се на 

железничка планинарска друштва. 

 Први дан је предвиђен тако 

да не буде активности. То је значило 

- купање на Дунаву, уживање у 

пецању, и шетњи чортановачком 

шумом, без посебних пешачких тура, 

већ само по сопственом нахођењу. 

Ипак, домаћин се предомислио и на 

тај начин не намерно, оштетио 

Нишлије, које нису знале за ову 

промену и пропустиле да учествују у 

потрази за зачараном принцезом, 0 

алтернативним оријентационим 

кросом - како су га домаћини 

назвали. Екипа није било много 

поред оштећених Нишлија, 

нажалост, међу планинарима обично 

има и оних који су духовно 

сиромашни и немају довољно 

авантуристичког духа. Тако је било и 

овде. Екипе су морале прећи стазу да 

би стигле до замка, а онда и до 

зачаране принцезе. Најхрабрији и 

најбољи су на свом путу наилазили 

на различите препреке, злу вештицу, 

њене помагаче, - зле патуљке, 

зачарани замак који их је прождирао 

на скаком погрешном кораку. Али 

имали су и помоћ - чаробни штапић, 

медаљони за срећу, древни шумски 

коњ... Ипак, нико није успео да 
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пронађе принцезу, и да је ослободи, 

а на крају и узме за себе. Остаје само 

да се покуша следеће године и свих 

следећих година, јер ова 

манифестација треба да постане 

традиционална. 

 Последњи дан, недеља, 

протекао је у знаку разних спортских 

активности. Мини турнир у одбојци 

на песку није окупио много екипа, 

али то не умањује прво место 

Зрењанинаца, који су и предходног 

дана били најбржи откривању 

зачаране принцезе. Последње место 

заузели су домаћини можда због тога 

што су хтели да пропусте ПСД 

”Јасеница”!!! Турнир у гађању 

ваздушном пушком окупио је 

највећи број такмичара, а победила 

је екипа ПСД ”Ћира” из Лајковца. 

 С намером да одрже 

традицију којом су завршили сваки 

свој излет на Козарицу, домаћини су 

другог дана за ручак спремили 

пасуљ, за који ће се испоставити да 

је имао магичну моћ, бар судећи по 

томе што је двојицу Лајковчана 

успело да врати с железничке 

станице, удаљене двадесетак минута 

од планинарског дома.. После ручка, 

гости су полако почели да одлазе, 

већ у зависности од тога када су 

имали превоз до својих одредишта. 

Сунце је тек у недељу успело да 

победи сада већ измучене и 

исцрпљене облаке. Што се тиче 

учесника ДУНАВСКИХ 

ЧАРОЛИЈА, и без њега је овај пут 

све било добро. У свесци утисака 

остало је записано - У Чортановцима 

сам доживео инвазију Нато 

комараца. 

Владимир Банић 

 

ДОСИТЕЈЕВИМ СТАЗАМА 

 

 Другог октобра, у суботу, на 

питомим теренима Фрушке горе 

скупило се скоро 150 планинара да 

први пут обележе и отргну од 

заборава пут којим је неумрли 

Доситеј прошао још пре више од два 

века. 

 У старим записима остало 

је забележено да је Доситеј у 

“црвеној доломи, плаветним 

чакширама и ајдучким опанцима“ 

ишао од манастира Хово Хопово, 

преко Иришког венца, Змајевца 

(онда се то звала Раковачка 

планина), све до манастира Раковац. 

 Домаћин и организатор 

овог једнодневног похода од око 17 

км било је планинарско друштво 

“Др. Лаза Марковић“ из Ирига на 

челу са вредним председником 

Јовицом Прокоћем, те Мићом 

Влаховићем, Бранком Ђукић и др. 

Да би се пешачеље завршило у 

Новом Хопову, договорено је да се 

иде обрнутим смером. Полазак је 

био у 10 часова од манастира 

Раковац. Око 11,30 стигло се до 

дома на Змајевцу где је био чај за 

окрепљење. После одмора наставило 

се преко Иришког венца, да би се 

негде око 14,30 стигло на циљ у 

манастир Ново Хопово. Овде је 

планинаре из Ирига, Врдника, Новог 

Сада, Панчева, Руме, Ваљева, 

Београда чекало угодно изненађење. 

Два пуна казана  крчкали су 

паприкаш пун меса. Уз добар и 

квалитетан паприкаш било је за 

млађе и безалкохоличаре правог 

домаћег сока од јабуке, а за оне 

друге, зна се, квалитетног Иришког 
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вина! И као круна свега: све је било 

бесплатно ! 

 Ова акција је ове године 

први пут организована и протекла је 

како се пожелети може. Сви 

учесници су задовољни и обећали да 

ће и догодине доћи, и не само то, већ 

ће повести и друге планинаре. У 

плану је да ова акција убудуће буде 

традиционална, да се сваке године 

организује почетком октобра у знак 

сећања на претечу нашег 

планинарства - Доситеја 

Обрадовића. 

 

Александар Дамјановић 

 

 

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ 

У ОРИЈЕНТАЦИЈИ - РАЈАЦ 

99 

 

 Од 27-29 августа на 

теренима планине Сувобор око 

манастира Боговађа и планинарског 

дома на Рајцу одржано је балканско 

првентво у оријентацији и отворени 

шампионат државе у категорији 

кратких, дугих деоница и штафета. 

Војвођански оријентирци су били 

заступљени члановима 

специјализованих оријентационих 

клубова Нештина, Новог Сада и 

Стражилова као и ПСД 

Железничаром из Н. Сада, који су 

чинили више од половине 

репрезентативне поставе Југославије 

у омладинским и чланској 

категорији. Није изостала ни њихова 

стручна помоћ у постављању 

такмичарских стаза на дугим 

деоницама (Дућак Јосип) и 

штафетама (Асак Славко и Алиђукић 

Тодор). Ово је први пут да се 

Балканијада у овом спорту одржава у 

нашој земљи, након дуге паузе, од 

пре десетак година када је последњи 

пут одржана. Учествовали су 

представници Македоније, Румуније, 

Бугарске и Југославије, а бодовали 

су се резултати такмичења у 

кадетској, омладинској и сениорској 

категорији. Највећи успех је 

постигао млади карловчанин 

Драгиша Бауер који већ две године 

брани боје новосадског 

оријентационог клуба освајањем 

наслова најбољег омладинца на 

Балкану. Други наши такмичари 

нису пружили неки значајнији отпор 

супериорним и за ову манифестацију 

изузетно припремљеним Бугарима и 

Румунима, али су зато на крају 

надмашили подмлађену 

репрезентацију Македоније. 

 У оквиру балканског 

шампионата је одржано и 

појединачно првенство Југославије 

где су војвођански мајстори карте и 

бусоле показали изузетно знање и 

резултате. 

1 дан - кратке стазе: 

Ж12: 2. Алиђукић Аница (Нештин) 

Ж18: 2. Јанковић Јелица (Нештин) 

         3. Алиђукић Слађана (Нештин) 

Ж20:  1. Насе Соња (Н.Сад) 

         2. Керешевић Милица 

(Нештин) 

Ж21А:1. Горановић Ивана (Н.Сад) 

          2. Матурски Јасмина (Н.Сад) 

Ж45:  1. Малиновић Анкица 

(Железнич.) 

М16:  2. Радојчић Златко (Н.Сад) 

          3. Радовић Милан (Н.Сад) 

М20:  1. Бауер Драгиша (Н.Сад 

          2. Суђжум Тоша (Нештин) 

М21Б 3. Жагар Вујадин (Н.Сад) 

М21А 2. Матурски Влада (Н.Сад) 
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          3. Шкорић Зоран (Н.Сад) 

М35:  3. Кочић Миле (Н.Сад) 

М45:  1. Стевановић Борислав 

(Стражи.) 

          3. Дућак Јосип (Стражилово) 

 

2 дан - дуге стазе: 

Ж16:   2. Јанковић Јелица (Нештин) 

          3. Алиђукић Слађа (Нештин) 

Ж20:   1. Насе Соња (Н.Сад) 

          3. Керешевић Милица 

(Нештин) 

Ж45:   2. Малиновић Анкица 

(Железнич.) 

М16:   2. Суђжум Дејан (Нештин) 

М18:   3. Палинкаш Саша (Нештин) 

М20:   2. Шарић Петар (Стражилово) 

М21Е 1. Матурски Влада (Н.Сад) 

          2. Шкорић Зоран (Н.Сад) 

          3.Радојчић Душко (Н.Сад) 

М45:  2. Стевановић Борислав 

(Стражи.) 

 

3  дан - Штафете: 

Омладинке:1. Нештин 

Сениорке:   2. Нештин И 

     3. Нештин ИИ 

Омладинци:  2. Стражилово 

Сениори:      1. Нови Сад ИИ 

                  2. Нови Сад И 

                  3. Нештин 

Ветерани:    1. Стражилово 

 

Борислав Стевановић 

 

 

ОСНИВАЊЕ ПРВЕ 

АЛПИНИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У ВОЈВОДИНИ 

 

 При посети (1956,1957.) 

Словеначким алпима и успону на 

Триглав, Присојник, Разор, Јаловец и 

осталим врховима млади карловачли 

планинари долазе у контакт са 

алпинистима Словеније. Веома су се 

заинтересовали за овакав вид 

планинарства, па већ 1957. учествују 

на летњем алпинистичком течају у 

Сићевачкој клисури. Том приликом 

стаж алпинистичком приправнику 

признат је Брнић Марјану, који је 

уједно и најмлађи алпиниста 

Војводине и Србије. 1958. године за 

алпинизам влада далеко веће 

интересовање, па већ марта месеца 

зимски алпинистички течај у Гозд 

Матуљку завршавају Стеван 

Холовка, Радивој Ковачевић и Федео 

Колесар. У току 1958 извршили су 

успоне на Каблару, Вукану, 

Камнишким и Јулијским Алпима и 6 

успона у стенама Комилару на 

Витоши у Бугарској. Алпинистички 

одсек Београд у марту 1959. 

организује у Словенији на Биваку 

ИВ табор зимског алпинизма на 

коме учествује Радивој Ковачевић. 

ПСД “Стражилово” организује 

почетнички алпинистички са 

инструкторима из ПСС. Теоретски 

део одржан је у Карловцима, док је 

практичан одржан у стенама Каблара 

и Сићевачке клисуре.Течај су 

успешно завршили 16 чланова 

“Стражилова” којима је признато 

звање алпинистички приправник, а 

то су: Владимир Јовичић, Зденко 

Валек, Јосип Шенк, Антоније 

Јовановић, Иван Гумхолд, Званко 

Јосиповић, Милан Латковић, Вукица 

Кнежевић, Јосип Матурски, Сава 

Апатовић, Милан Петровић, 

Звонимирска Цвејић, Драгутин 

Бенешек, Љиљана Вукелић и Марија 

Јосиповић. За напредније алпинисте 

ПСС организује течај за 
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усавршавање у Горњаку. 

Инструктори су били Стеван 

Холовка и Радивој Ковачевић, док 

од карловчана учествују: Сава 

Апатовић, Марија Брнић, Јосип 

Матурски, Зденко Валек, Марија 

Јосиповић, Љубица Брнић и Славица 

Блажевић.. И најзад алпинистичка 

секција званично је формирана 16. 

јуна 1959. У току 1959. 

алпинистичка секција извршила је 

успоне на следећим стенама: 

Неџинат на Проклетијама, Долковој 

Шпици, Крижу, Стенару, 

Шкрлатици и то у зимским 

условима, док летњи на Северној 

стени Триглава, Мојстровке, стенама 

Каблара, Сићевачкој клисури и 

Горњака. Рад секције у наредним 

годима иде  брзом узлазном линијом 

тако да су извршили низ значајних 

успона (1960. успон на Монт Бланц, 

1960 зимски успон на Триглав) а 

чланови овог сада већ 

алпинистичког одсека били су 

носиоци како војвођанског тако и 

србијанског алпинизма. Држе 

алпинистичке течајеве за војвођане 

најчешће у Камнишким алпима, а 

нису ретки течајеви за друштва из 

Србије (Пожаревац). 

  

Миливој Ердељан 
 

 

38. Слет ЖПД 

од 14 до 17.08.1999. 

 

 У близини Сврљига, 

тачније, крај села Нишевац, на обали 

Сврљишког Тимока одржан је 38 

Слет железничких планинарских 

друштава Југославије. на којем је 

укупно било 73 планинара из 10 

планинарских друштава. Након што 

је ПСД Железничар из Краљева због 

објективних разлога отказао 

организацију 38 Слета традиција 

непрекидног одржавања слетова је 

сачувана тако што су железничари 

свој Слет одржали на Табору 

планинара Србије који је 

организовао Планинарски савез 

Србије и Планинасрски савез Ниша. 

Добро изабрана локација Табора у 

кањону Сврљишког Тимока, планине 

и пећине у близини Сврљига 

пружили су многобројне могућности 

за планинарске активности. Први 

долазак на ове терене већина 

планинара је у потпуности 

искористила, а у памћењу ће остати 

први дан Слета (Табора), када су се 

планинари, после обиласка 

Сврљишке куле, спустили кањоном 

Белице (Беле реке) која се у близини 

Табора улива у Сврљишки Тимок. На 

последњем километру тока Белица 

пропада више од 200 метара, па је 

мања група, најхрабријих планинара 

била принуђена да се прво добро 

покваси а на крају и преплива два 

казана, да би прошла целом дужином 

кањона. Наравно, све је ово, по 

врелом августовском дану, било 

више забава него опасно освајање 

кањона. Другог дана Слета (Табора) 

већина планинара је аутобусом 

отишла до села Преконога у 

подножју Сврљишкох планина и 

обишла Преконошку пећину, по 

књигама први уређени спеолошки 

објекат у Србији, међутим данас 

запуштен и не превише атрактиван 

објекат. Једна мања група планинара 

на Сврљишким планинама обишла је 

врхове Плеш (1267 м) и Градац 

(1070 м) (иначе КТ на Нишкој 
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трансверзали). Последњег дана 

Слета планинари су освојили Мали 

Врх (667 м) са кога су се пружали 

изванредни видици на Суву планину 

(Трем), Сврљишке планине, Озрен и 

Девицу. 

 Локалитет, на којем је 

смештен Табор, у потпуности је 

оправдао име Бањица, јер су 

планинари сва три дана могли да 

уживају у купању на Тимоку. 

Пријатан боравак у природи по 

лепом времену свима се допао, па је 

планирани повратак кући померен за 

један дан, а то смо кући ”правдали” 

лошим саобраћајем. Шалу на страну, 

рачунајући градске аутобусе, скелу и 

возове имали смо тринаест 

преседања од Н. Сада до Нишевца и 

назад. 

 

Драган Ћирић 

 

Р И Л А  1999. 

 

 Септембар  1998.године. 

Планинарско  друштво “Нафташ” 

организује акију Рила-Хиландар-

Олимп. Пада ми интересантана идеја 

напамет. Искористити згодну 

прилику да одем до Риле. Тако је и 

било. Али време ми није било 

наклоњено. Иако сам и тада освојио 

највиши врх Балкана, нисам уживао 

у лепотама Риле, јер ми то није 

дозволило невреме. Ипак сам 

“нањушио” чари Риле и рекао себи: 

Следеће године ћеш уживати у овој 

планини. Тако је и било. 

 21. август 1999.године. 

После годину дана чежње, дошао је 

тај дан. Ауто, скела, такси, воз, воз, 

такси, аутобус, комби-такси и 

жичара. То су неопходна  превозна 

средства да би се стигло од Новог 

Сада до Риле. Успели смо. На Рили 

смо. Почело је уживање. Наше прво 

коначиште је планинарски дом 

“Чакар војвода” ( у слободном 

преводу: “Карађорђе” ). Заборавио 

сам да наведем учеснике акције. То 

су: из ПД ”Нафташ”: Банић Јелица, 

Старчевић Душан, Маринчић 

Олгица, Радосављевић Никола, 

Сурла Бошко и ја,  као  водич; из 

ПСД “Железничар” Драган Дана, из 

ПСД “Поштар” Ромић Мира и 

Кариклић Небојша из Соколца. Као 

и сви планинарски домови на Рили и 

овај је изузетно пријатан смештај за 

планинаре, чиста постељина, велики 

дневни боравак са пећком на дрва да 

нас загреје, употреба кухиње са 

спремним топлим чајем, сасвим 

довољно за уморне планинаре. 

Следећи дан доноси нам пуно сунца, 

пешачење кроз столетну четинарску 

шуму уз сталан хук, негде у дубини, 

реке Марице, коју невидимо, до 

планинарског дома “Марица”. После 

пријатног одмора на августовском 

сунцу, настављамо пут даље. 

Добијамо у висини и полако 

напуштамо столетну шуму а све 

више се приближавамо, сада већ 

потоку Марици и у раним 

поподневним часовима долазимо до 

планинарског дома “Заврачица”. Ми 

који смо успут уживали чулима: 

вида,  слуха, укуса и мириса, кад смо 

стигли до дома, затичемо наше 

“тркаче” у веселом друшту 

бугарских планинара. Кроз разговор 

установљамо да су наши нови 

пријатељи из Бургоса из  компаноје 

“Нафтохем” (сродана компанија 

НИС-у), што је био добар разлог да 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 13   НОВЕМБАР  1999. страна 128  

се још више зближимо и наслутимо 

заједничке акције на Фрушкој Гори 

или Рили и Пирину. То поподне смо 

заједнички освојили врх Манчо 

(2771м/нм), вече провели на игранци 

уз касетофон, а сутрадан преподне 

наставили до планинарског дома 

“Гранчар”, где смо се, уз доста туге 

и фотографисања раставили, јер су 

наши пријатељи наставили према 

дому “Трешеник”, а ми остали да 

ноћимо. Поподне смо искористили 

за обилазак Гранчарског водопада, 

Гранчарског језера, а они  одважнији 

су се пењали и на Гранчарски цирк. 

Уморнији су остали код бунгалова, у 

којима смо били  смештени, и 

присуствовали “церемонији 

планинарског крштења” у “режији” 

друге групе бугарских  планинара. 

 25. авгост 1999.године. Дан 

“Д”. За  овај  дан је  планирано 

освајање највишег врха Балкана - 

Мусале (2925м/нм), али да се стигне 

до њега требало је прећи 17км, 

савладати висинску разлику од 

1200м, освојити неколико успутних 

врхова и све то са комплетном 

опремом на  леђима. Тако је и било, 

кренули смо у 8
х
. “Тркачи” су нас  

врло брзо напустили, иако је било 

помало и магле, а и понека кап 

кишице пала. Но, касније се време 

поправило, тако да је било пријатно 

за планинарење, као и свих  дана  

док смо били на Рили. Све то је 

допринело да смо расположени и 

задовољни  у поподневним часовима 

освојили највиши  врх Балкана. Уз 

пут смо освајали,  или пролазили 

поред њих, следеће врхове: Овчарец 

(2768м/нм), Песоклива вапа 

(2769м/нм),  Маришки  врх 

(2765м/нм), Голам Близнак 

(2779м/нм) и Малак  Близнак  

(2777м/нм). После одмора и уз 

самозадовољство постигнутим циље 

продужили  смо до планинарског 

дома “Ледено језеро  - Еверест ‘84”  

који се налази испод  саме Мусале 

поред Леденог  језера на 2730м/нм. 

Ту нас је  чекала пријатна домаћица 

Веселка (коју пезнајем од   

прошлогодишње акције) и група 

планинара из Данске. Сместили  смо  

се и  препустили заслуженом 

одмарању. Пред  зору  смо поново 

изашли на Мусалу не били дочекали 

сунце на крову  Балкана, али и поред  

тога што је била ведра ноћ са   небом 

препуним  звезда, а сутрадан сунчан  

дан,  овог  пута Талија није била   на 

нашој страни. Баш у  време изласка  

сунца  један  облак  је засео  на 

највиши врх Балкана да се  баш  ту 

одмори.  Тај дан  искористили да 

обићемо Мусаленски  цирк  и  

освојимо следеће врхове: Мусала  

(2925м/нм), Малка Мусала  

(2902м/нм), Иречек (2852м/нм), 

безимену коту (2784м/нм)  и Дено  

(2790м/нм). Уз пут смо прошли 

поред стене назване  Сфинга, која 

справом носи то име, планинарског 

дома “Мусала”. Замислите 

планинара  који носи касетофон са  

налепницом “Косово је Србија”, 

слуша: Цецу, Снеки, Драгану,  

Шекија и друге (ја незнам ни да их 

побројим), Бугарин и никада није 

био у Србији.  Е таквог планинара 

смо упознали на врху Иречек. У 

повратаку од дома “Мусала” до дома 

“Ледено језеро” се пролази поред 7 

језера (иза сваке кривине језеро). 

Заиста предивно. По доласку у дом 

“Ледено језеро”, где смо планирали 

да преноћимо још једну ноћ, чекала 

нас вечера, коју је припремила 

пријатна домаћица. Сочиво, али како 
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диван укус, чак смо скинули и мало 

глеђи са  лонца. Сутра дан смо 

поранили да би смо обишли Рилски 

манастир, али ни сва журба нас није 

спречила да обилно доручкујемо 

боровнице, дивље малине и 

замислите дивље   рибизле. О 

Рилском  манастиру нећу  писати, то  

треба видети. И повратак кући. Али 

то није вредно овог текста. 

 

 Гојков Драгољуб - Бане 

 

5. СЛЕТ ПЛАНИНАРА 

ВОЈВОДИНЕ 

 

 Поводом обележавања 75 

година организованог плани-

нарства у Војводини и 50 година 

рада ПСД Вршачка кула из Вршца 

на Вршачким планинама поред 

планинарског дома на Широком 

билу уприличен је 5. Слет 

планинара Војводине од 24. до 26 

септембра 1999. 

 У суботу је освануо 

прелеп сунчани дан. Испред дома 

се скупило преко 250 планинара 

из: ПСД Борковац из Руме, ПСД 

Змајевац из Врдника, ПСД 

Копаоник из Београда, ПСД 

Железничар из Вршца, ЖПСД 

Јеленак из Панчева, ПСД Зорка из 

Суботице, ПСД Занатлија из Новог 

Сада, ПСД Ћира из Лајковца, 

ЖПСД Зрељанин из Зрењанина, 

ПСД Поштар - секција из 

Зрењанина, ПСД Железничар из 

Новог Сада, ПСД Еверест из 

Панчева, ПСД Авала из Београда, 

ПСД Победа из Београда, ПСД 

Железничар из  Београда и ПСД 

Вршачка кула из Вршца. После 

поздравних говора и отварања 

Слета у 9,30 група од преко 120 

планинара креће на како неко од 

учесника назва Вршачки брег  

“Војвоћанске Хималаје” тј на 

највиши врх Војводине Гудурички 

врх. Добро маркираном стазом 

пролазимо поред шумарске куће и 

кроз густу шумо кроз коју се једва 

пробијају сунчеви зреци стижемо 

на Лисичију главу (590 м). Небо 

чисто, без облачка, ветра нема, а 

видик отворен до Румунских 

Карпата. Гребеном настављамо 

даље ка Гудуричком врху. Нешто 

пре 13 часова добро ознојани, што 

од високе температуре (преко 30 

ºЦ), а што од оштрог успона пред 

сам врх освајамо врх. На врху је 

постављено сандуче са уписном 

књигом у част раније поменутог 

разлога. Сигурно је значаја помена 

да је цео ток успона пратила и 

снимила ТВ екипа ТВ Банат из 

Вршца Повратак преко манастира 

Месећа и Бране до планинарског 

дома на Широком билу. Домаћин 

нас дочекује са добрим ручком-

вечером и музиком која нас је 

забављала дубоко у ноћ. Сутра дан 

шетња око дома (до новог 

планинарског дома ПСД 

Железничар из Вршца) и Вршачке 

куле где је била демонстрација 

пењања по зидивима куле.  

 Све честитке домаћину 

Слета ПСД Вршачка кула која је 

уложила пуно труда и рада да овај 

Слет  одлично успе. 

Миливој Ердељан     
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ПАЛИЋКИ СУСРЕТИ 

 

 Дана 9.10.1999. одржани 

су традиционални, двадесет и пети 

Палићки сусрети у организацији 

ПСД “Зорка” из Суботице. По 

прекрасном времену окупило се 

око 150 планинара и љубитеља 

природе да још једном обиђемо 

дивно Палићко језеро, односно 

његов четврти сектор у дужини од 

14 км. У пешачењу је узело учешћа 

120 планинара дружећи се и 

размењујући утиске са акција из 

протекле године. После 

трочасовног ходања, огрејани 

јесењим сунцем и препуни лепих 

утисака засесмо око казана са 

пасуљем да традицију завршимо 

традиционалним планинарским 

ручком. 

 Ове године на Палићу су 

гостовали планинари и љубитељи 

природе из 13 планинарских 

друштава (ПСД “Вршачка 

кула”,Вршац; ПСД “Железничар”, 

Вршац; ПСД “Железничар,Шид 

секција “Семе” из Сомбора; ЖПСД 

“Др.Р.Симоновић”, Сомбор; ПСД 

“Нафташ“, Н.Сад; ПСД 

“Занатлија”, Н.Сад; ПСД 

“Железничар”, Н.Сад; ЖПСД 

“Зрењанин”, Зрењанин; ПСД 

“Поштар”, секција из Зрењанина; 

ЖПСД “Ђуро Салај” из Суботице; 

ПСК “Хајдук”, Кула; ПСД 

“Поштар” Н.Сад), 1 клуб љубитеља 

природе ( Друштво “Љубитељи 

природе”, Сента.) и деца и 

омладина из 4 школе (ОШ 

“Мирослав Антић”, Палић; ОШ 

“Кизур Иштван”, Суботица; ГСШ 

“18 Новембар”, Суботица; ХТСШ 

“Лазар Нешић”, Суботица). Сви 

који су желели могли су бесплатно 

преспавати у нашем реновираном 

објекту те и други дан уживати у 

предивном пејзажима Палића. 

Медијски спонзор са дирекним 

укључењима  у акцију била је 

радио Суботица. 

 

Феликс Кривошија 

  

25 година 

ПАЛИЋКИХ СУСРЕТА 

 

 ПСД Зорка је у току свог 

рада контактирала са преко 150 

Друштава од Триглава до 

Ђевђелије. Свуда смо били радо 

прихваћени као гости, а наша је 

жеља била да будемо и добри 

домаћини. Далеке 1970 године 

родила се идеја код чика Вељаче, 

Ротмаиа Михајла, Синише Ранчића 

и Половине Емила да и ми у 

Суботици организујемо 

планинарско дружење. Почели смо 

са дружењем Суботичанима, јер у 

то време у Суботици је било три 

планинарска друштва “Ђуро 

Салај”. “Поштар” и “Зорка” са око 

300 чланова. Првих 5-6 година смо 

се упознали са радом код других 

друштава, а тад смо организовали 

први скуп на Палићком језеру где 

се јавило око 10 друштава са 110 

учесника. Тад смо имали закупљен 

дом на Палићу који је финансира 

Р.О. “Зорка” у који смо угостили 
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наше драге госте. Евиденција се 

устројавала због броја значке и 

дневника 1983. год. тако се зна да 

је по Друштвима и броју дневника 

наш поход на Палићу до данас 

обишло 80 Друштава са 2500 

планинара што се може доказати 

кроз евиденцију књига у Друштву. 

 

Емил Поповина 

 

 

ПОНОВО СА НАФТАШИМА 

НА ТРАНСВЕРЗАЛИ 

 

 После успешно 

организованог групног обиласка 

западног дела Фрушкогорске 

трансверзале, августа прошле 

године, ПД “Нафташ“ из Новог 

Сада је још једном осветлао образ. 

У време несташице горива и 

порушених мостова, “Нафташ“ је 

обезбедио аутобус који је 38 

планинара из Брчког, Алексинца, 

Инђије, Бачког Маглића и Новог 

Сада у суботу 4. септембра, 

одвезао до Змајевца, одакле је 

започет обилазак трансверзале, а у 

недељу, 5. септембра, из манастира 

Крушедол довезао у Нови Сад. Ово 

је знатно олакшало долазак на 

Фрушку гору и обилазак 

трансверзале и практично 

омогућило планинарима ван Новог 

Сада да стазу трансверзале, дугу 

160 километара, обиђу за само два 

викенда. 

 У суботу се, уз обилазак 

манастира Нова Раваница у 

Врднику (КТ-24), пешачило од 

Змајевца (КТ-23), преко Иришког 

венца (КТ-25), манастира Нови и 

Старо Хопово (КТ26 и 27) и ТВ 

торња (КТ-28) до Главице (КТ-2). 

Тог дана се препешачило 20 км за 

10 сати. 

 У недељу се пешачило од 

Главице преко Стражилова (КТ-1), 

Бранковог гроба (КТ-32), 

манастира Гргетег (КТ29), 

манастира Велика Ремета (КТ-31) 

до манастира Крушедол (КТ-30). 

Другог дана се препешачило 21 км 

за 9 сати. 

 “Нафташима све честитке 

за добру организацију дводневне 

планинарске акције којом се на 

најбољи начин пропагира 

Фрушкогорска трансверзала и, 

наравно лепоте Фрушке горе. 

 

Миливој Киждобрански 

 

 

75 god. TAJNA 

 

1924. god. ka Everestu najvišem 

vrhu sveta kreće III britanska 

ekspedicija pod vođstvom E.F. 

Nortona. Kao i predhodne dve i ova 

kreće iz Tibeta preko istočnog 

Rongbun ledenjaka do Severnog 

sedla. 4. juna Norton ( Somervella 

ranije odustao) dostiže 8572 m. 

najvišu tačku do koje je dotada 

ljudska noga kročila. Pošto su 

vremenski uslovi bili dobri, Mallori  

tada trenutno najbolje svetdski 

alpinista predloži još jedan pokušaj 

uspon sa upotrebom boca sa 

kiseonikom. Za pratioca u naveze 
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izbor po Mallorijevom izboru pade 

na Irvina. 8. juna veoma kasno (posle 

8 sati) iz logora VI (8145 m) krenuše 

na put bez povratka. 

Odell ih je poslednji video u 12, 

50. Video je dve crne tačke koje se 

približavaju  predzadnjoj spepenici 

ka piramidalnom vrhu. Sa sigurnošću 

nije mogao da tvrdi dali je prva ili 

druga stenovita stepenica.Druga 

stenovite stepenica (8604 m) nalazi 

se nedaleko od podnožja 

piramidalnog vrha i označava 

početak kratkog firnom prekrivenog 

završnog dela severoistočnog 

grebena. Prva stepenica (8534 m) 

nalazi se oko istog pravca, ali dalje 

levo. Vreme je bilo bez vetra i ništa 

im više nije ometalo na putu ka vrhu 

koji je bio udaljen 240 metara strmog 

uspona i 500 metara laganog 

hoda.Ukoliko nebi naišli na neke 

posebne prepreke, mogli su 15 ili 

15,30 biti na vrhu. Kada je oko 14 h 

Odell stigao u logor VI počeo je sneg 

padati. Pošto drugove nije očekivao 

da će rano stići, a morao je da krene 

nazad kako bi im oslobodio šator za 

noćenje oko 16,30 kreće u logor III. 

Sunce je opet na severnoj strani 

zasjalo.  Sutradan ništa se nije micalo 

u steni Everesta. Odell je sa dvojicom 

šerpasa dokušao dospeti do logora 

VI, ali orkanski vetar i hladnoća su ih 

sprečili pa stižu do logora V. 8. juna 

Odell sam stiže do logora VI. Zatiče 

sve kako je ostavio. Oluja je 

odzvanjala. 

Razumljivo je da je posle 

katastrofe na Everestu iskrsko 

pitanje: jesu li Mallory i Irvin stigli 

do vrha, jesu li se oni prvi popeli na 

najvišu tačku Zemlje? O tome se 

mnogo pisalo i raspravljalo. 

Po G. O. Dyhrenfurth, jednom 

od najboljih poznavaoca Himalaja 

Mallory i njegov mladi i neiskusni 

drug Irvin  su dospeli do drugog 

strmog praga. Ta strma otprilike 

pedeset metara visoka stena, pokazala 

se na toj visini od 8577 m neosvojiva. 

Kako je potpuno zatvara greben , bilo 

ju je nemoguće obići. Mallory je 

odlučio da se vrati. Nesreća se desila 

za vreme silaska. Možda se Irvin 

pokliznuo na pločama nalik na 

crepove i za sobom povukao i 

Malloryja. Mora da se to desilo na 

mestu 200 m istočno od prvog praga, 

jer tamo su Wun i Wagner 30.V1933 

našli Malloryjev cepin. Cepin je 

ležao tako da niotkuda nije mogao 

pasti na to mesto. 

Odell je opet mišljenja da je 

žudnja i poverenje u vlastite 

sposobnosti nadglasala glas 

razboritosti  Malloriryja kada je 

ugledao cilj nadohvat ruke. Smatra da 

su se smrzli u iprovizovanom logoru 

pri povratku sa vrha. 

Zbog toga što nedostaju sigurni 

dokazi, ostaje neogovoreno pitanje je 

li savladan Mont Everest pre 75 

godina. 

Maja 1999. 200 metara pod 

vrhom pronađeno telo Malloro-a 

 

Milivoj Erdeljan 

 
 

 


