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ЗАХВАЛНИЦА ПЛАНИНАРА 

 
 ПСД “Вршачка кула“ из 

Вршца оставило је за собом 

осмишљен, припремљен и, по 

речима многих присутних, врло 

успешно остварен још један велики 

догађај - обележавање 75 година 

организованог планинарства у 

Војводини и 50 година постојања и 

рада ПСД “Вршачка кула“  у Вршцу. 

 То је још један вредан 

јубилеј, још једна карика у ланцу 

свих оних лепих догађања која су 

наш питоми град Вршац издвојила и 

сврстала међу најнапредније, 

најуређеније и најгостољубиве 

градово у који многи гости - 

посетиоци, звани и незвани, врло 

често и врло радо долазе. 

 Дан 30. октобар 1999. донео 

је помало зебње али много више 

радости јер је све, ама баш све, текло 

као жубор бистре воде, спонтано, 

сталожено: пријем гостију, 

разгледање планинарске изложбе уз 

коктел и тихи жамор гостију, 

свечана академија коју је водила 

Јелица Брестовац, чији је дискретан 

шарм пленио све присутне, поднети 

планинарски извештаји кратки и 

сажети који су љубављу према 

лепотама планина додиривали сваког 

од нас невидљивом руком лепоте 

коју само планинарство може да нам 

прижи, све се то преплитало са 

песмом и игром групе певача и 

фолклорним ансамблом КУДа 

“Жарко Зрењанин“ и румунског 

ансамбла чија је млада солискиња 

својим умилним гласом отпевала 

неколико старих српских песама са 

Косова. Надахнутост певача 

преточила се у лепоту игре. По 

завршетку Академије, дипломе, 

захвалнице су уз свечани ручак и 

одабрану музику, подељене у хотелу 

Србија. Славље се наставило у 

Планинарском дому и сви су били 

задовољни јер је свака коцка, на 

крају нашла своје место у мозаику 

званом јубилеј планинарства 

Војводине и града Вршца посебно. 

 Топло желимо да се 

захвалимо руководиоцима 

Скупштине општине Вршац која је 

била покровитељ овог јубилеја и без 

чије помоћи и разумевања успех не 

би био могућ. 

 Желимо да се захвалимо и 

спонзорима који су помогли ову 

нашу свечаност, а то су: Пивара, 

Вршачки Виногради, Србија-шуме, 

ВИК, Агроауто, Марлборо кафе бар, 

Народно позориште Стерија, 

Народни музеј, Спортски савез, 

Команди војног гарнизона, Громи. 

 Посебно топло, и од свег 

срца желимо да се захвалимо и да 

одамо признање младом секретару 

Планинарског савеза Војводине 

Миливоју Ердељану чији је 

допринос остварењу овог двоструког 

јубилеја немерљив. Његова љубав 

према планинарству, његова 

способност за организацију, уложен 

труд и рад као и помоћ коју је и нама 

несебично пружио током, читавих 

припрема овог нашег великог 

празника остаће уткана као главна 

нит, као флуид који треба да 

повезује све планинаре и љубитеље 

природе и да их упути да, поред тога 

што често деле заједничке радости, 

поделе некада и заједничке бриге. 

 

Ракела Вукајлов 
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ФРУШКОГОРСКИ СВЕЗНАДАР 

  

 Некако уочи године у којој 

се навршава пола века како је (21. 

јула 1950.) умрро др Радивој 

Симоновић доспела ми је у руке 

најновија монографија Сомбора. На 

105 страни, међу најчувенијим 

Сомборцима, нашао се и чика-Рада. 

Па, уместо увода, ево текста из те 

варошке споменице писаног руком 

врсног зналца људи и догађаја 

Раванграда Милана Војновића: 

 “Радивој Симоновић 

(Лединци, 1858. - Сомбор, 1950.), 

лекар, етнограф, географ, историчар, 

филолог и социолог, неуморни 

путник и истраживач, фотограф и 

пионир планинарства у нас, 

здравствени просветитељ и народни 

добротвор“. 

 Из тог језгровитог текста 

појављује се лик човека свезнадара. 

Интересовало га је све - у свему је, 

било чега да се латио, имао успеха. 

Својим пером из разних области 

подигао је себи највећи и најлепши 

споменик и оставио у аманет 

потомству поруку како ваља живети, 

радити и роду свом користити. 

Зовам га, једноставно, 

“Фрушкогорски свезнадар“ - то је 

заслужило име чика Раде из 

Лединаца... 

 До сада смо, ми војвођански 

планинари, др Радивоја Симоновића, 

ко мање ко више, познавали једино 

као планинара и врсног 

планинарског фотографа. Увек нам 

је некако измицао као човек широке 

културне и интересовања. О томе ми 

је, под крај минуле године, у 

Сомбору причао др Стојан Бербер, 

лекар и особа која, како сам сазнао, 

најбоље познаје живот и свестрани 

рад др Симоновића. С његовим 

допуштењем овде доносим, из 

његовог - др Берберовог - пера, неку 

врсту биографске слике наше чика 

Раде, а мог имењака и драгог ми 

“учитеља“ планинарства: 

 “Др Радивој Симоновић је 

рођен 17. августа 1858. године у 

Лединцима, у Срему, у породици 

чиновника Стевана Симоновића, 

правника по струци, пореклом из 

Сремске Каменице, који је у 

Лединце доспео 1848. године, у 

време мађарске револуције, бежећи 

из Новог Сада. 

 Од 1861. Радивој 

Симоновић живи с оцем и мајком 

Драгињом, кћерком адвоката 

Трифуна Јојкића, у Сремској 

Каменици, на имању деде Јосима, 

док му се отац уз адвокатску праксу 

бави истовремено и 

пољопривредним економисањем. 

Млади Рада расте уз четири брата и 

једну сестру (Светислав, Милутин, 

Младен, Милан и Даница), 

проводећи релативно безбрижно 

детињство по фрушкогорским 

воћњацима и виноградима. Основну 

школу завршава у Каменици, а 

потом се уписује у новосадску 

Велику српску гимназију. Члан је 

ђачке дружине “Вила“, у којој се 

читају књижевни радови, музицира, 

пева и деклемује. Повремено станује 

код деде Трифуна Јојкића, у чију 

кућу, између осталих, навраћа и Лаза 

Костић. Слуша разговоре о 

омладини, о књижевности, а сам 

чита деди народне песме и 

“Мемоаре“ проте Матије 

Ненадовића. За време ферија одлази 

у Фрушку гору да по њој планинари. 

 Након завршетка гимназије 
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уписује медицинске студије у Бечу. 

Упознаје бечку медицинску школу, 

једну од најбољих у Европи тих 

година, проучава немачку културу и 

усавршава немачки језик толико да 

ће касније њиме писати и неке 

студије, као што ће писати српским 

и мађарским језиком. Истовремено 

одлази на планину Винервалд (Бечку 

шуму), не запуштајући интересовање 

за планинарство, а 1877, као 

медицинар, држи у бечкој “Зори“ 

предавање о манастиру Раковац, 

показујући тиме да га привлаче 

историјске студије. 

 Из Беча, др Симоновић 

одлази у Чешку да ради као војно 

лекар, а 1988. стиже у Херцеговину, 

у Гацко, а потом у Невесиње. Пома-

же не само војним лицима, већ лечи 

и цивилно становништво. Неуморан 

у истраживању упознаје етнологију и 

георфологију предела у којем живи. 

Особито воли да истражује планине 

Прењ и Чврсницу. 

 Одатле стиже у Трст, 

заједно са женом Мајом, рођ. 

Јефремовић, која је домаћица, али са 

солидном културом, особито 

књижевном, што се очитује 

 Одатле стиже у Трст, зајед-

но са женом Мајом, рођ.Јефремовић, 

која је домаћица, али са солидном 

културом, особито књижевном, што 

се очитује у друштву пријатеља 

неретким цитирањем Дантеа, 

Његоша и других великих писаца. Из 

Трста, у којем је научио италијански, 

Симоновић је “утекао” како сам 

каже, за цивилног лекара у Милни на 

Брачу. Не могавши се ни у њему 

дуже скрасит, ускоро прелази у 

Липик и раади као бањски лекар, али 

већ 1896. године стиже са женом у 

Сомбор и у њему отвара приватну 

лекарску ординацију.  

          Пратећи његов животопис 

очекивало би се да и Сомбор за њега 

буде обично пролазно место, као 

толика раније, али се Симоновић, 

неочекивано, смирује и не напушта 

средиште Бач-бодрошке жупаније 

све до своје смрти. Живи у њему 54 

године и толико се саживео са 

грађанима и самим градом да се 

другачије није осећао до Сомборцем.  

          Радећи даноноћно у својој 

лекарској ординацији, коју је опре-

мио неопходним потрепштинама за 

свакодневни посао, а коју је дичила 

изузетно богата библиотека, за 

кратко време постао је познат у 

читавом граду.  

          У напону стварања кад је 

стигао у град, као што иначе знају да 

буду четрдесетгодишњаци, снажне 

телесне грађе, осредњег раста, 

упадљивих бркова што су 

волумозношћу потпуно заклањали 

горњу пуну усну, јасна и продорна 

погледа, одмах је, преданим 

залагањем на послу и сремачком 

комуникативношћу, стекао толико 

пацијената да му је брзо било јасно 

да одласка из Сомбора нема.  

          Постепено, својом марљиво-

шћу, пословном упорношћу, непос-

редношћу, те смислом за фину 

духовиту мисао, што је вешто 

користио у сусретима с пацијентима, 

Симоновић је постао најпопуларнији 

и најомиљенији лекар у вароши.  

          У свако доба дана спреман да 

укаже помоћ слабима и болнима, лак 

на ногама и у сред  ноћи, и по киши 

и по снегу стизао је до пацијената и 

будио оптимизам спреман да део 

туђе несреће прими на своја плећа. 
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Ако се радило о сиромашнима знао 

је да не наплати услугу, а не  ретко 

да о свом трошку и лек набави. 

Несреброљубив, поштен, сматрајући 

да је најважније бити на услузи свом 

народу, био је вољен и поштован од 

свих људи , без обзира на 

националност.   

          Док су његове колеге, и 

савременици, куповали куће и 

земљу, покушавајући да на тај  

прилично једноставан али ефикасан 

начин, повећају капитал, дотле је 

Симоновић, говорећи да “не треба 

бити грамзив” и да се “новац не носи 

на онај свет”,куповао књиге и 

часописе, финансирао сопствене 

непретенциозне научне подухвате и 

проводио време у пријатељском 

ћаскању с песником Лазом 

Костићем, који је у Сомбору 

проводио своје последње године.  

          Док су други одлазили на 

ноћне седељке код познаника и 

суседа, Симоновић је бдео, поред 

лампе и ибрика пуног црне кафе, над 

својим и туђим рукописима, над 

медицинским и другим књигама. 

Напрежући и онако не најбољи вид, 

пушећи цигарету за цигаретом, сав 

сконцентрисан над послом, одспа-

вавши само неколико сати, првом 

најавом зоре био је опет спреман да 

се сав преда лекарској пракси.  

          Неуморан, не бринући дово-

љно о своме сопственом здрављу, 

које га је, мора се признати, изврсно 

служило, пуних седам година не 

користи годишњи одмор већ само 

неколико дана одлази у Сремску 

Каменицу да се види са браћом, на 

већ уречени састанак код родитеља, 

али 1903. године ипак се одлучује да 

крене на Велебит, не, као многи 

други, да би се излагао приморском 

сунцу, већ да би, поред осталог, 

више сазнао о красу, да би обогатио 

знање из геоморфологије. 

          Први светски рат дочекао је, 

као лекар, у Сомбору. Већ у августу 

1914. године аустроугарске власти 

одређују га за шефа једног одељења 

војне болнице, те Симоновић, како 

сам касније каже, мора да брине о 

здрављу око три стотине пацијената. 

Крајем 1918., одмах након ослобо-

ђења, пре него што је нова власт 

успела да се потпуно организује, 

Симоновић бива постављен накратко 

за управника војне болнице, а након 

тога за главног лекара Окружне 

благајне, односно Окружног уреда за 

осигурања радника, чија је централа, 

Средишњи уред, била у Загребу.  

          При разграничењу с Мађар-

ском, путује с професором Јованом 

Цвијићем овим упознавајући га са 

етничким стањем дуж будуће грани-

це и на тај начин доприноси да про-

фесор може нову државу потпуније 

да представља на мировним 

разговорима у Паризу.  

          Бави се, такође, побољша-

вањем здравствене службе у оквиру 

Уреда. Обилази раднике по 

фабрикама у Сомбору, Апатину, 

Врбасу и другим околним местима, и 

тражи да се раднички станови граде 

изван фабричких дворишта са бољим 

смештајем с образложењем да  

“радници често и спавају у 

фабрикама поред машина, заједно са 

децом и женама, тамо се лече, тамо 

умиру”. Да би имао више времена за 

руковођењем здравственом службом 

Симоновић се делом одриче 

приватне лекарске праксе и две 

трећине радног времено ради као 

уредски лекар, а 1926. напушта и ту 

незнатну приватну праксу.  
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          Своја путешествија по 

планинама наставља и пише чланке 

и књиге из области географије, 

етнологије, планинарства, медицине, 

непрекидно активан чак и кад одлази 

у пензију 1932. године, на лични 

захтев, у својој 74. години живота, 

када многи његови вршњаци нису 

више живи.  

          Као пензионер негује болесну 

супругу Мају која је случајно пала и 

поломила кук и на тај начин, уз тој 

још туберколозна, била годинама 

везана за постељу. Без деце, 

ослобођен званичних обавеза, он и 

даље ради, колико му то године 

допуштају, стичући нове пацијенте и 

пријатеље, сада већ погурен, просед, 

али још увек старачки крепак у 

својој лекарској ординацији. Такав 

дочекује и 1938. када читава 

Војводина прославља његов 80-ти 

рођендан као награду за његова 

прегнућа из различитих области 

војвођанске просвете и културе, 

почев од етнологије до 

књижевности. У знак признања 

изузетном човеку, лекару и научном 

раднику, откривена је и његова биста 

коју је извајао познати сликар и 

скулптор Лајош Хушвет, а која се и 

данас чува у Градском музеју у 

Сомбору. (Однедавно је биста у ПСД 

“др Радивој Симоновић” у Сомбору - 

прим.Р.К.). 

          Други светски рат затиче др 

Симоновића већ потпуно 

онемоћалог. Из њега излази још 

старији и усамљенији: као 

пензионер, врло ретко, прима 

понеког пацијента, поред пријатеља 

који га обилазе. Деца на улици 

склањају му се с пута љубећи га у 

руку. Његовим именом названо је 

Планинарско друштво у Сомбору, др 

Радивој Симоновић лагано улази у 

историју. 

          Пред крај живота пада у 

постељу. Посећују га само  најбли-

жи. Умире 21.јула 1950. године, у 

дубокој старости, већ помало 

заборављен, попут свог некадашњег 

пријатеља Лазе Костића.  

          Иза др. Радивоја Симоновића, 

сахрањеног у породичној гробници 

Михајловића, на Великом правол-

савном гробљу у Сомбору, није 

остало много имовине, али је 

сачувано његово дело које светли и 

ван подручја Сомбора... 

                                 

Припремио:                                                                        

Радивој Ковачевић  
 

 

ЧАРОБНА ШУМА, БИСЕРНЕ 

РЕКЕ И ПЛАНИНАРИ 

 

 У чаробну шуму Зеленковца 

на домак бисерног језера “Балкан” 

дошли смо 22. октобра 1999. у 

праскозорје после десет сати вожње 

аутобусом из Новог Сада. “Где сте 

пошли”, питају на Царини. На 

Димитор и Лисину код Мркољић 

Града, ми смо планинари. Зачуђено 

су погледали у аутобус и пртљаг пун 

ранчева. Нико није пошао и шверц. 

Иду да планинаре? Туристичка група 

у предео око Мркоњић Града, 

Шипова и Јајца. није крочила више 

од десет година. Ми смо први из 

Србије. Тај регион сада припада 

двема државама: Републици Српској 

и Федерацији БиХ. 

 Наш циљ је да ходамо 

стазама Лисине и Димитора, 
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посетимо изворе Пљеве (Пливе) и 

језера која се на њој налазе све до 

ушћа у Врбас великим водопадом.  

 Први утисак по доласку у 

комплекс дрвених објеката, сојеница 

и брвнара био је очаравајући. Десет 

кућица повезаних мостићима, 

мердевинама, на ступцима као у 

лавиринту били су наш смештајни 

капацитет. Имали смо утисак да ће 

се око нас појавити личности из 

бајки у некој барки низ поток који 

меадрима кроз ово чаробно насеље. 

Ту је и огљиште са два велика 

трпезаријска стола. Око нас било је 

осветљење које је преплитало сенке 

стабала и 33 учесника овога излета. 

У идиличној  атмосфери на огњишту 

смо окретали јаре на ражњу и 

роштиљали до касно у ноћ. 

 Хармоника је свирала у 

аутобусу, наставила поред огњишта 

и у ресторану -галерији. Ацини 

прсти спретно су преплитали по 

диркама тонове народног мелоса 

који су уз песму присутних учинили 

боравак на излету веселијим и 

раздраганијим. 

 Субота 23. октобар. 

Сунчано јутро, водич, домаћин 

Зоран Латинчић повео нас је на врх 

Димитора 1483 м. Од Зеленковца 

(843 м) шест сати смо провели у 

релаксирајућој шетњи кроз букову и 

грабову шуму, преко стена и 

пропланака, ливада и пашњака. 

Дивљач слободно хода. Наш долазак 

узнемирио је срне које су мирно 

пасле не очекујући пешаке 

намернике жељне нових доживљаја. 

Листопадна шума је местимично 

прошарана зеленим крошњама 

младих борова. Они су у сплету 

дугиних нијанси боја јесењег лишћа 

престављала слику пејзажа највећих 

ликовних мајстора. Са врха као на 

длану разбацане куће у селима 

Медна, Бараћи, Подрашница,  

Герзово, Потоци, а изнад њих 

Лисина, Осјеченица, Луњевача, 

Клековача, Срнетица. У другом низу 

високих планина на хоризинту 

изломљену линију видика чине 

гребени: Динаре, Шатора, Виторога, 

и Грмеч.  

 По силаску на пропланак 

Штрбина, где нас је чекао аутобус 

пут смо наставили до извора реке 

Пљеве - Пливе. Два извора као две 

реке, понорнице избијају у подножју 

планине испод стена у снажном 

буку. Ту је и трећи. Они се након 

десетак метара спајају и чине бистру, 

бисер, воду (пуну пастрмки) која ће 

се већ после 35 км доћи до ушћа у 

Врбас. 

  Код Шипова се у Пљеву 

улива реке: Сокочница, Лубовица и 

Јањ. У Језеру ова река прелази из  

Републике Српске  у Федерацију 

БиХ, чинећи велика језера. Застали 

смо на излетишту поред десетак 

сојеница-воденица где се отоке из 

великог језера Пливе уливају у друго 

мање.Плени очо и уздахе радозналих 

излетника мами сплет сплапова који 

пенушају у брзацима који скакућу по 

стенама око стубова сојеница. Ту су 

и напуштене брвнаре које се током 

лета опремају у угоститељске 

објекте. 

 Трећег дана, при  повратку 

кући пут ка Бања Луци водио нас је 

кроз Јајце. У кратком обиласку оваг 

древног град посетили смо диван и 

величанствени водопад Пливе у 

Врбас. Ово дело природе подсећа на 

Нијагарине водопаде у малом. Дар за 

очи и једана светла тачка у овом 

суморном граду. Порушене и 
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запаљене куће, срушене бране и 

оштећени путеви и мостови. 

Згаришта рата се рашчишћавају и 

објекти обнављају. Изнад врата 

бившег музеја АВНОЈ-а сада стоји 

натпис: “ Дом драговољаца и 

ветерана домовинског рата”. На врху 

куле, тврђаве Јајце, вијори се 

хрватска застава. 

 Идемо даље. Путујемо 

долином Врбаса поред 

хидроцентрала Јајце 1.,2, 3. 

Оштећени мостови су премоштени 

металним конструкцијама од обале 

до првог стуба на оба краја. Свима је 

застала “кнедла” у грлу. Све лепо 

доживљено на моменат смо 

потиснули у мук. Као да одајемо 

пошту погинулим у претходном 

“безвезном” рату жалећи за 

порушеним објектима и насилном 

миграцијом становника.  

 Врбас, та прелепа река у 

кањону великих литица високих и до 

500 метара и језерима које стварају 

бране хидроцентрала пленили су 

наше погледе и  одвраћали пажњу са 

рушевина. 

 Настављамо даље у ново 

сутра. То ново сутра доживећемо већ 

кроз сат времена у Бања Луци. У 

главном граду Републике Српске као 

да су сви изашли на улице, да шетају 

и уживају у лепом сунчаном дану. У 

центру, пешачкој зони, баште 

кафићи пуни омладине. Свирају 

сирене аутомобила, у свадбеним 

колонама.  Живот буја. Гради се 

црква Свете Тројице.  Продавнице су 

пуне робе. СФОР је на сваком 

кораку. Али, на сваком кораку смо и 

ми. планинари. Ми хоћемо да 

слободно и безбедно ходамо 

планинама око “Балкане” и на 

Балкану, да се дивимо изворима на 

само Пљеве него и Сане, Уне, 

Неретве и Раме. 

 Доживели смо лепу 

авантуру у овом атрактивном излету. 

Преплитала су се расположења и 

емоције баш као звуци из хармонике. 

Како је почело,  тако се и завршило, 

уз музику и песму са пуно 

планинарских, туристичких, 

географских, историјских и 

актуелних доживљаја и 

информација. И што је је најважније 

преовладало је весело расположење. 

Оно је престало у Новом Садукада 

смо стигли на задњу станицу, 

престали са песмом и хармонику 

спаковали у пртљаг. 

 Сви су се захвалили вођама 

пута на предусетљивости у 

реализацији програма и пожелели да 

следеће године дођу на “Балкану” и у 

Мркоњић Град са обавезном 

посетом и боравком на Зеленковцу. 

 Срећно, живот је пред нама. 

Биће нам лепо ако ми то желимо, а 

желимо. 

 

Боривоје Вељковић 

 

 

НОВЕМБАРСКИ ПРАЗНИЦИ 

НА СОПОТНИЦИ 

 

 32 планинара “Нафташа“, 

новембарске празнике, провела су на 

најлепши могући начин - дружећи се 

са природом. 

 У петак 26.11.1999. у 21,05 

ч, пошли смо са железничке станице 

у Петроварадину да бисмо стигли у 

Пријепоље у 5,10 ч. Из Пријепоља 

смо возом кренули пут Лучица, 
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одакле смо се у 6,45 ч, натоварени 

ранчевима и потребном опремом 

упутили пут Сопотнице и 

планинарског дома, где смо 

пешачили и стигли око 9 ч. 

 Смештај је био у 

планинарском дому, који је у 

изградњи (и како каже наш водич 

Бане - има кров, прозоре и врата) и у 

приватним кућама. 

 Првог дана нашег боравка 

после припреме дрва и ложења 

“бубњаре“, направили смо краћи 

излет до слапова и оближњих 

воденица, где је постојала могућност 

за уживањем у “акордима“ 

Сопотнице и Сунчевим зрацима, 

чија је јачина помало необична за 

ово доба године. После краћег 

дружења, договорили смо се да 

раније пођемо на починак, јер за 

сутра планирамо устајање у раним 

јутарњим часовима и полазак а 

манастир Милошево. 

 Већа група је уз помоћ 

карте, ловаца, сељака и чобана, које 

је уз пут сретала, кренула на 

планинарску туру, док је мања 

остала, са задатком да скува прави 

планинарски пасуљ. Та мања група, 

показала је и своју креативност-

уметничке способности, направибши 

и велику варјачу за припрему овог 

деликатеса. 

 Сусретали се са потоцима, 

снегом, шљивицима, прелепим 

ливадама и добрим људима, стигли 

смо у манастир Милешево, где нас је 

монах Сава, упознао са историјом и 

фрескама овог манастира, са 

нарочитим акцентом на фресци 

“Бели анђео“ и месту где је био 

покопан Свети Сава пре спаљивања 

његових моштију на Врачару. 

Повратак у дом био је “ноћни 

марш“, са свечаном вечером и 

дружењем до касно у ноћ. 

 За понедељак је планирано 

освајање врха Козомор, што је и 

учињено. Са поменутог врха, лепо се 

виде планине: Љубишња, Дурмитор, 

Синајевина и Бјеласица. Шетња по 

нешто хладнијем и магловитијем 

дану, успешно је употпуњена 

спремањем дома и игром асоцјација 

у јединој топлој соби. 

 Уторак - буђење у 4 сата, 

последње припреме и полазак у 

Лучице на воз у 6,45 ч. Захваљујући 

“брзини и малом броју путника“, у 

Београду смо били у 15 ч, али како 

се каже “успешне прати срећа“, овог 

пута је тако било и са нама, јер смо у 

15,20 имали воз за Петроварадин. 

Договорили смо се да наше утиске 

поделимо са осталим другарима на 

сутрашњем састанку, уз гледање 

слајдова, које припрема наш 

планинар Ика. 

 

Јелица Банић 

 

 

НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА 

 

 Када се планинари ПСД 

“Поштар” из Зрењанина зажеле 

планинарења они организују 

планинарску туру на Вршачке 

планине. Није то ни налик као успон 

на лудају за који је потребна и 

тулаја, ни као успон на Кинђу код 

Кикинде, који је потребно доживети, 

чак ни налик на Фрушку гору. То је 

нешто сасвим друго. Учестало, у 

последње време, јер ако не свако, а 

оно бар свако друго путовање води 

тамо. Дакле, тамо се осећамо као да 

смо код куће, али ипак сваки пут је 
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другачије. Тако је било и последњег 

викенда октобра. 

 По кишном времену у 

касним поподневним сатима кренуло 

је садам одважних планинара на 

највише планине у Војводини.  У 

групи су били: наш пријатељ и драги 

гост из Н.Сада Илија Радић, члан ПД 

Занатлија и ПСД Поштар, затим по 

први пут међу планинарима Наташа 

Кухорић из Белог Блата, а онда већ 

проверени планинарски вукови; 

Гилезан Недељко, Прохаска Драган, 

Радивој Душко, Ћурчић Драган Буца 

и једна планинарска вучица, тј. ја 

(доле потписана). Била је ноћ кад 

смо стигли у Вршац. Са ранцима на 

леђима, увек спремни за акције, као 

запете пушке, кренули смо ка нашем 

одредишту. Али, као и увек, наш 

друг Буца имао је у рукаву спремно 

решење за нас и наше ранчеве. 

Махнуо је чаробним штапићем по 

типкама телефона и у року од три 

минута појавио се Новаков 

Димитрије Мића звани Шваба (члан 

ПСД Вршачке куле из Вршца), који 

је потрпао ранце у ауто и однео их 

до планинарског дома, а затим се 

вратио да нам се придружи на нашем 

првом одредишту, у кафани у 

средишту света и почасти нас пићем. 

Ми, растерећени, пошли смо 

Вршачком трансверзалом од хотела 

“Србија” преко степеништа, поред 

црквице, уз Вршачку кулу, према 

планинарском дому. Ноћ је била 

магловита, али дивна: пут изузетно 

раван, без иједне барице. Уз причу и 

певушење примицали смо се дому. 

Што смо бивали ближе дому тако се 

магла више разилазила и уступала 

место звездама. Били смо све 

срећнији и све удаљенији од 

свакодневнице из које смо пошли. 

Планинарски дом “Широко било” 

био је тог викенда презаузет и само 

смо захваљујући изузетном 

Радовановић Радету (начелник дома) 

успели да у њему нађемо уточиште. 

У дому је те ноћи била журка 

пилота, контролора летова, а богами 

и стјуардеса (којих ће се неки 

планинари највише и најрадије 

сећати), па нам је опуштење уз песму 

и свирку, дошло као мелем на рану. 

Издржали смо тако до раних 

јутарњих сати. 

 У суботу, након устајања, 

кафице и пријатног разговора са 

домаћинима. “већ” негде око 

поднева пошли смо у шетњу према 

шумарској кућици, која се налази на 

делу Вршачког брега на превоју 

Бонер Плато, а која је од дома 

удаљена око петнаестак минута хода. 

Ту смо сусрели планинаре из ПСД 

Победе из Београда и заједно са 

њима кренули у “чист алпинизам” 

према Лисичијој глави. Након 45 

минута хода стигли смо на један од 

два највиша врха Вршачких планина 

(590 м./нв.). Ветрић је пиркао, 

сунашце сијало, а ми смо као 

гуштери полегали по камењу и 

грицкали јабуке. У повратку нисмо 

одолели., “растурили” смо се у мање 

групице па смо седели испод стабала 

са којих су непрестано “вејале” 

златне, смеђе и црвенкасте “пахуље” 

лишћа. Долазак у дом још једном је 

ставио на пробу наш планинарски 

дух и спремност да се 

прилагођавамо. Овог пута на 

несташицу воде. “Хеј, хај баш нас 

брига, купање нам и не прија”. 

 У вечењим сатима у дому су 

почели да пристижу планинари 
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осталих планинарских друштава, 

који су дан провели у граду, 

обележавајући 50 година постојања 

ПСД “Вршачка кула” из Вршца и 75 

година организованог планинарства 

у Војводини. У дому је прослава 

настављена до зоре. 

 Недељно јутро, још 

сунчаније него суботње. Измамило је 

неке планинаре у шетњу поред 

планинарског дома “Железничар” до 

извора, који се налази у лепој шуми 

петнаест минута удаљеног од нашег 

дома. Паковање и полазак из дома. 

На повратку, за сат времена стигли 

смо до Вршачке куле (399 м/нв.), 

средњевековне грађевине из XИВ 

века, која је висока 21 метар. А на 

Кули: мало одмора, поглед на 

прелепу, само нашу равницу, силазак 

низ Вршачки брег и следећа 

дестинација, Вршачка пивница. Шта 

рећи о фантастичном “зеленом” 

пиву? Можда само то да Вршачку 

пивницу треба што пре уцртати на 

карту Вршачке трансверзале, ако то 

досада није урађено. 

 Наш улазак у аутобус 

пропраћен је радозналим погледима 

околних путника, а уследио је наш 

одговор да смо ми група веселих 

доброћудних планинара, који знају 

шта желе и који су свесни да могу и 

морају сами да крсирају свој живот. 

 

Катица Рајков 

 

 

ДАН СЛОБОДЕ ОБЕЛЕЖЕН 

НОЋНИМ МАРШЕМ 

 

 Новосадски планинари већ 

19 година организују ноћно 

пешачење у част Дана ослобођења 

града Новог Сада (9.11.1918.). Под 

покровитељством ПССВ и СПДГ 

Новог Сада окупило се, 27. новембра 

38 учесника из осам планинарских 

друштава да по деветнаести пут 

одају пошту жртвама и у славу 

ослободилачких битака препешаче 

деоницу од Новог Сада до 

Стражилова. Стартовали смо са 

дунавског кеја од споменика 

жртвама рације у Новом Саду. Дунав 

смо прешли преко понтонског моста, 

сви остали су срушени. Пешачили 

смо поред Петроварадинске тврђаве, 

кроз Сремску Каменицу и преко 

Чардака до планинарског дома под 

Главицом. У дому су нас топлим 

чајем дочекали домаћини, Мара и 

Јова из ПД “Занатлија”. Ходали смо 

два сата од Новог Сада по 

местимично залеђеним улицама и 

стазама. Уследио је сат одмора 

поред топле пећи. Магла се задржала 

у долини. 

 У 23 сата пут смо наставили 

преко Столова, буковачких ледина и 

Черата до планинарског дома на 

Стражилову. Ведро небо се осуло 

звездама. Ходали смо без 

батеријских лампи. Под ногама 

смрзнута земља и снег. Крошње 

стабала су оковане ледом. Одсјај 

месечеве светлости обасјавао нам је 

пут. На видиковцу одмор. Убрзо смо 

на Стражилову. Стевица Радујковић 

нас је дочекао у топлом Дому са 

врућим чајем. После три сата хода 

кроз залеђену шуму окупили смо се 

на крају око топле каљеве пећи и 

поделили учесницима заслужне 

спомен Дневнике и значке за 

препешачени ноћни марш. 

 Пети пут на овој 

манифестацији ужествовали су 

Владимир Кандић и Ђура Халас. 
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Они су за упорност у ноћном 

пешачењу и чување традиције 

награђени са бронзаном значком 

Савеза планинарских друштава града 

Новог Сада. Организатор марша 

ПСД “Поштар” из Новог Сада 

захваљује на учешћу свим 

учесницима Ноћног марша, којих је 

до сада било хиљадутри и позива их 

да се следеће године одазову у 

великом броју на XX јубиларни 

Ноћном маршу. 

 

Боривоје Вељковић 

 

 

НАФТАШИ НА ТАРИ 

 

 Дан се припремао за 

починак, али не и “Нафташи”, 

жељни акције, дружења и 

ишчекивања поноћи, када је 

планиран полазак на Тару-планину 

Панчићеве оморике, мира, спокоја, 

брзин потока и река - једном речју 

планину над планинама. 

 Прошле године “упознала” 

сам ову “лепотицу” и “заљубила” се 

у њу, па ми није било тешко да своја 

искуства и импресије пренесем и на 

своје пријатеље, којима се такође 

почела испуњавати жеља, када су 

сели или “легли” у аутобус, у којем 

нас је било много више него 

седишта, што нам није сметало, јер 

смо све време  певали, предвођени 

нашим другом Ацом и возачем 

Дулетом, па смо на крају закључили, 

да је аутобус могао бити и мањи, јер 

су наша срца била пуна радости и 

жеља за новом авантуром. 

 Група је била велика, али и 

врло расположена за освајање Црног 

врха, видиковаца и разних других 

стаза, којима нас је повео локални 

шумар Милован. 

 Обе вечери су биле 

незаборавне, због дружења, игре, 

песме, куваног вина, пасуља и купуса 

испод сача, а дани због лепог 

времена, кајмака и мирисне ракије у 

околним селима. 

 Утисак не би био потпун, да 

нисмо наишли на траг медведа, којих 

још има на Тари. 

 У повратку за Нови Сад, 

посетили смо манастир Рача и 

ризницу, где нас је испосник Сава 

упознао са истим. 

 Људи, које смо срели, 

сигурно су се питали:” Зашто су они 

толико срећни?”..., “ Зашто се 

смеју?”... Они ни не знају да смо ми 

постали богатији за једно ново 

искуство, лепоту и жељу која нам се 

остварила. Обогаћени смо новом 

сликом предивних шафрана, 

оморика, печурака, птичијег 

цвркута... 

 Моја је порука, а верујем и 

свих учесника овог излета, да је Тара 

увек интересантна, нова, занимљива, 

што ћемо ми сигурно потврдити 

новим одласком и пешачењем овом 

планинском диком. 

Јелица Банић 

 

 

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО  

ЈУГОСЛАВИЈЕ У  

ОРИЈЕНТАЦИЈИ 

 

 Поводом обележавања 50 

година од првог оријентационог 

такмичења у нашој земљи, које је 

одржано 29 новембра 1949. године 
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на Поповици (Фрушка гора), 

Комисија за оријентацију ПССВ у 

сарадњи са ПСЈ и ЈОС, организовала 

је 34-ти шампионат Југославије у 

оријентацији. 

 Старт и циљ су се налазили 

код планинарског дома Железничар 

на Поповици, а такмичење се 

одржало према пропозицијама ПОТ 

ПСЈ на карти размере 1:25000/10. 

 У категорији сениора од 13 

пријављених екипа наступило је 8, а 

код сениорки од 4 пријављене 3 

екипе. Сениори су један део 

такмичарске стазе, од укупне дужине 

12 км ваздушне линије и 700 м 

успона, прелазили екипно, а пд 4 КТ 

су се раздвајали и самостално 

решавали постављени такмичарски 

задатак. Стаза се од Поповице 

кретала преко Црног чота, Иришког 

венца и Хопова ка Моринтову и 

Краљевој столици где се налазила 

КТ 4 као место раздвајања. Сваки 

појединац је имао још три контролне 

тачке које су се налазиле према 

Лединачком црном чоту, Јегеровој 

башти и Јаворовој гудури. Сениорке 

су прелазиле стазу дугу 8 км са 500 м 

успона без раздвајања. 

 Сем победничке екипе ОК 

“Нови Сад“, коју су чинили 

репрезентативци Југославије у 

оријентацији са искуством, у овом 

виду такмичења и екипе Сремских 

Карловаца са ветераном Јосипом 

Дућаком, све остале екипе су биле 

подмлађене и недовољно технички и 

кондиционо припремљене за овај 

вид оријентације. 

РЕЗУЛТАТИ: 

Сениорке: 

01. ОК “Нови Сад“ - Н.Сад (Анкица 

Малиновић, Драгана Живковић и 

Јасмина Лончар) 

ОК “Нештин“ - Нештин и ПСД 

“Железничар“ - Смедерево одустале 

 

Сенионири: 

01. ОК “Нови Сад“ - Н.Сад (Влада 

Матурски, Игор Дућак и Зоран 

Шкорић) 

02. ОК “Стражилово“ - С. Карловци 

(Јосип Дућак, Петар Шарић и 

Предраг Шарић0 

03. ПОК “Обилић“ - Београд 

(Слободан Вељовић, Јован 

Црногорац, Драган Бабић) 

04. ОК “Нови Сад“ - Н.Сад 

05. ОК “Нештин“ - Нештин 

06. ПСД “Милиционер“- Београд       

07. ПСД “Железничар“ - Смедерево 

08. ПСД “Авала“ - Београд 

 

Борислав Стевановић  

 

ЈОШ ЈЕДНО ИСКУШЕЊЕ 

 

    “Боли ли те нога?” пита ме 

игумаија манастира Ђипша кад сам 

се пробудила.  

      “Па ... да. Боли ме од синоћ 

откако су ми се охладили мишићи.” 

одговарам. “А јеси ли ишла пре 

овуда?” 

   “Јесам”, рекох, “прошле године. 

Тада сам добила сунчаницу”. 

Успевам да се осмехнем, иако једва 

стајем на десну ногу, а најлакше ми 

је да је руком померим.  

        “То су искушења. Проћи ће то. 

Само немој одустати.” 

       Гледам и остале. Нису баш у 

сјајном издању. Највећи проблем су 

жуљеви. Но, није ни чудо, јер смо 

јуче прешли 28 километара све по 

колским путевима и асфалтом са 

пуном камп опремом. Најтеже је 
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наравно, било на самом почетку, у 

Шиду. На излазу из Шида смо срели 

једног циганчића. 

      “Шта то истражујете?” пита нас 

       “Ништа. Ми смо планинари.” 

       “А где идете?” 

       “У Привину главу.” 

      “О, па где ћете чак тамо?! То је 

далеко!:” 

   Хм, то и није тако далеко, јер ми 

идемо чак до Ђипше. У Привиној 

глави нам је прва пауза и сви на 

тренутак заборављамо на тешке 

ранчеве и посматрамо најзападнији 

фрушкогорски манастир, једини који 

није обухваћен трансверзалом. 

Настављамо пут, преко ловишта 

Воротово, Љубе и Визића до Ђипше. 

Шаторе постављамо по мраку. После 

вечере игуманија нас уводи у цркву. 

Помолили смо се за миран сан. 

   Ујутро је већина “расходована”. 

Зато одлучује-мо да скратимо пут и 

да идемо у Луг. Поздрављамо се са 

игуманијом и крећемо полако. 

Мишићи се загревају и ходање ми 

постаје све лакше. Уживамо на 

великој ливади са огромним дрветом 

глога препуном плодова. 

Настављамо. Убрзо улазимо у 

ђжунглу - коприве, слонове уши, 

блато до колена. Успевамо да се 

искобељамо одатле и стигнемо на 

аутобус. Сви смо издржали. Прошли 

још једно искуушење. 

   Игуманијине речи ми још увек 

одзвањају у глави. Често размишљам 

о њима. Свака шетња, свака потешко 

ћа, је једно искушење. Само треба 

истрајати. Стиснути зубе и 

наставити даље. Полако. Мало по 

мало. Али не одустај. Само се тако 

стиже до циља. 

Јелена Попржен 

 

ПАВЛАСОВ  ЧОТ 

  

 Сматрам и предлажем, да се 

75-годишњица нашег Савеза 

обележи још једним, трајнијим 

обележјем - именовањем једног од 

врхова Фрушке горе по др Игњату 

Павласу, оснивачу и првом 

председнику Планинског друштва 

“Фрушка гора” из Новог Сада, те да 

назив тог врха буде ПАВЛАСОВ 

ЧОТ. Сматрам, да је термин “чот” 

прикладнији од термина “врх”, зато 

што је уобичајен у Фрушкој гори 

(чини ми се да постоји најмање 

десетак чотова, што је посебно 

истраживао наш председник 

Александар Дамјановић), без обзира 

што је страног порекла, од 

румунског “циот”, што значи: 

зарубљен део гране, чвор или пањ 

(Ј.Шиц, Географска терминологија 

српскохрватског језика, ст.32, 

Матица српска, Нови Сад, 1994.).  

Предлажем, да Павласов чот буде до 

сада неименовани, безимени врх са 

котом 531м, која се налази 625 м 

североисточно од Црвеног чота, 

односно 375 м североисточно од 

раскрснице путева Беочин-Бешеново 

и Принц Еугеновог пута, тик уз 

северну ивицу пута према 

Бранковцу. Ово је други врх по 

висини у Фрушкој гори, одмах иза 

539 м високог Црвеног чота, а 

Павласов чот и Црвени чот између 

себе формирају седло-превој преко 

којег води један од значајнијих 

фррушкогорских путних прраваца 

Беочин - Бешеново. Уколико би се 

створили одговарајући материјални 

услови, могло би се поставити на 
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Павласовом чоут и пригодно 

обележје, које би запазили и 

туристи-непланинари пошто се врх 

налази свега неколико метара од 

Принц Еугеновог, гребенског 

асфалтног пута по Фрушкој гори.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Др Игњат Павлас је рођен 1885. 

године у Доњем Михољцу, у 

Славонији, тада у Аустро-Угарској, 

данас у Републици Хрватској. По 

народности је био Србин. Од 

детињства је живео у Новом Саду, 

где је завршио и Велику српску 

гимназију 1904. године. Права је 

студирао у Загребу и Будимпешти. 

Од  1912. па до 1941.године води 

адвокатску канцеларију у Новом 

Саду.  

Др Игњат Павлас је био врло 

значајна фигура у јавном животу 

Новог Сада и Војводине током И 

светског рата и између два светска 

рата. У бурним данима крајем 1918. 

године био је члан и подпредседник 

Српског народног одбора у Новом 

Саду. Као делегат Српског народног 

одбора, после пробоја Солунског 

фронта, одлази у Београд позивајући 

српску војску у Нови Сад. Као члан 

Велике народне скупштине у Новом  

Саду, председава њеном заседању 

25.новембра 1918.године, када је 

донета историјска одлука о 

одцепљењу Војводине из Аустро-

Угарске и присаједињењу матици 

земљи Србији.  

Након И светског рата се повлачи из 

политичког живота и посвећује се, 

осим адвокатури, јавном 

друштвеном раду и то највише 

планинарству и соколском покрету. 

Дуго времена је био старешина 

Бачке соколске жупе, те је за време 

његовог старешинства подигнут 

Соколски дом, данас Дом културе у 

улици Жарка Зрењанина у Новом 

Саду, који је годинама служио као 

зграда Српског народног позоришта, 

а данас је ту смештено Позориште 

младих.   

Као планинар је испољио изванредне 

и организационе и људске квалитете. 

Организовао је и основао прву 

планинарску организацију у Новом 

Саду и Војводини, Друштво 

“Фрушка гора”, на чијој је 

оснивачкој скупштини 12.ИX 

1924.године изабран за првог 

председника као најактивнији 

тадашњи новосадски планинар, 

односно “вођа планинарског 

покрета”, како стоји у записнику са 

Оснивачке скупштине. Баш зато што 

није био оптерећен национализмом, 

инсистирао је, насупрот предлогу 

Васе Стајића, да назив Друштва буде 

чисто планинарски, без икаквих 

националних обележја, сматрајући 

да планинарство требада људе да 

спаја а не раздваја. Под његовим 

руководством Друштво “Фрушка 

гора” је постало једно од 

најмасовнијих и њабоље 

организованих планинарских 

друштава у Југославији, 

надмашујући далеко и по бројности 

и по активности Српско планинарско 

друштво из Београда. Организовао је 

изградњу првих планинарских 

домова у Фрушкој гори, на Змајевцу 

1926.године и Осовљу 1927.године, а 

касније и на планини Рудник код 

Горњег Милановца. Започео је и 

акцију за изградњу планинарског 

дома на Иришком венцу, који је био 

завршен 1934.године (током ИИ 

светског рата је оштећен, а, 
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обновљен, постоји и данас као 

хотел).Организовао је бројна 

повереништва и подружнице 

Друштва широм Војводине, чак и у 

селима, а такође и по средишњој 

Србији и Босни. Организовао је, 

преко Туристичке секције Друштва 

“Фрушка Гора”, прва маркирарња 

планинарских стаза по Фрушкој 

гори, укупно преко 300 км, а 

организовао је и штампање прве, 

нажалост и једине до данас, 

планинарске карте Фрушке горе. 

Заједно са Гајом Грачанином,, 

секретаром Друштва “Фрушка гора” 

и директором филијале “Путника” у 

Новом Саду, успео је да обезбеди 

читав низ повластица за чланове 

“Фрушке горе” у смислу значајних 

попуста код куповине аутобуских 

или возних карата, као и попуста у 

ценама пансиона у бројним 

туристичким објектима и хотелима 

широм тадашње Југославије. За 

време његовог руковођења 

Друштвом оно је започело да издаје 

два гласила: “Весник Планинарског 

друштва Фрушка гора” и “Путник”, 

који је био наследник првог 

туриситчког часопписа на Балкану, 

“Путника”, штампаног 

1862/63.године у Новом Саду.        

Истовремено је, према сведочењима 

старих новосадских планинара, 

испољавао и најлепше људске 

особине, био је веома племенит, 

дружељубив и љубазан у раду с 

људима, једном речју “диван човек” 

како имам записано у изјави Кајке 

Вукомановић. 

За сав тај свој несебичан и изузетно 

успешан рад у планинарству био је 

24.ИВ 1932.године, на Годишњој 

скупштини Друштва, изабран за 

почасног члана Друштва и за 

доживотног почасног председника 

Друштва “Фрушка гора”, пошто се 

претходно захвалио на дотадашњем 

поверењу чланства и одступио са 

места председника посветивши се, у 

потпуности, организационом раду у 

покрету Сокола, мада је и даље 

остао пасионирани планинар и 

заљубљеник у Фрушку гору.  

Његов јавни живот у Новом Саду је 

започео патриотским радом, а тако 

се и завршио. Поводом догађаја од 

27.03.1941.године био је један од 

главних говорника на Тргу слободе у 

Новом Саду, а за време злогласне 

новосадске рације мучки је убијен са 

супругом 23.о1.1942.године на 

новосадском  Штранду и бачен под 

лед Дунава, тако да му се ни гроб не 

зна.  

Сматрам, да је давање његовог 

имена једном  значајном 

фрушкогорском врху најмање што 

новосадски и војвођански планинари 

могу да учине, да би се одужили 

свом организатору, оснивачу и 

првом председнику, поготово што на 

том плану до данас није апсолутно 

ништа учињено, а што представља 

срамоту не само за планинаре већ и 

за све грађане Новог Сада.  

Није ми познато, какав је поступак 

за давање имена неком географском 

објекту, али, ако се усвоји овај мој 

предлог, молим Председништво 

Планинарског савеза Војводине, да 

учини све неопходне кораке, да се 

распита у Геодетском заводу, 

општини Беочин где, чини ми се, 

Павласов чот припада, као и другде 

где сматра за сходно, како би овај 

топонин ушао у катастарске и 

географске карте, а и у свакодневну 
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употребу планинара. 

                                                                  

Др Милан Бреберина 

 

МОНТ ЕВЕРЕСТ 8850 м! 

 

Научници подржани од 

стране Националног Географског 

Друштва и Бостонског Науèног 

Музеја извршили су прошлог маја 

мерење Монт Евереста сателитском 

ГПС (Глобал Поситионинг Сyстем) 

опремом и одредили су прецизну 

висину највише планине света: седам 

стопа више него садашња званична 

висина! 

Нову висину - 29.035 стопа 

или 8850 метара, два метра више од 

досадашње - прогласио је 11. Новем-

бра 1999. Бредфорд Вошбурн, чуве-

ни фотограф и истраживач планина 

и почасни директор Бостонског 

Научног Музеја, приликом отварања 

87-ме годишње скупштине Америч-

ког Алпинистичког Клуба (Амери-

цан Алпине Цлуб). 

Догађају, одржаном у 

седишту Националног Географског 

Друштва у Вашингтону, присуство-

вао је велики број врхунских америч-

ких пењача и експерата за Еверест, а 

укључивао је и презентацију проле-

тошње експедиције Ерика Сајмон-

сона и Конрада Енкера назване 

"Истраживачка експедиција - 

Малори и Ирвин". 

"Национална Географија 

прихвата нову висину Евереста зато 

што је то најауторитативније и 

најсавршеније изведено мерење 

највише тачке на Земљи," рекао је 

Ален Керол, водећи картограф 

Друштва. "Као и увек, Национална 

Географија трага за најбољим 

изворима." 

Нова висина Евереста је врло 

близу претходне званичне висине од 

29.028 стопа или 8848 метара, коју је 

измерила 1954. године Индијска 

Геодетска Управа узимањем просека 

висина измерених са 12 различитих 

геодетских тачака постављених око 

планине. Мерења из 1954. варирала 

су за 17 стопа (близу 6 метара); 

толеранција грешке у овогодишњој 

калкулацији је била само делић тога. 

"Наши подаци за висину и 

позицију Евереста базирају се на 

прецизним мерењима извршеним 5. 

маја 1999. године, у укупном 

времену од 50 минута," рекао је 

Вошбурн. 

Ово последње мерење 

потекло је од Вошбурнове идеје из 

1995. да, користећи лаке ГПС 

пријемнике са литијумским 

батеријама које раде и на 

температурама испод -40 степени, 

постави највишу планинску 

геодетску станицу на свету, на 

Јужном седлу (7925 м). Тада би, 

користећи симултано два ГПС 

пријемника, један на Јужном седлу, 

други на врху, било могуће 

екстремно тачно одредити висину 

врха. 

Планинари Пит Етанс и Бил 

Круз из Еверестове Миленијумске 

Експедиције изашли су на врх 5. маја 

1999. са пет Шерпаса. "Кренули смо 

горе по ноћи да би смо могли да 

радимо на врху у најтоплијем делу 

дана," рекао је Етанс, пењач који 

држи рекорд као једини западњак 

који се нашао на врху Евереста шест 

пута. "Било је задовољство бити на 

врху тог јутра, са врло слабим 

ветром и са 24°Ц испод нуле. 

Опрема је радила без проблема." 
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ГПС опрему носила су двојица 

Шерпаса. Једном постављена, на 

самом врху планине, подешена је да 

прима сигнале са ГПС сателита. 

Радећи у тандему са пријемником на 

Јужном седлу, пријемник на врху је 

био у могућности да да тачну висину 

и позицију за врх Монт Еверест. 

Вошбурн каже да очитавање 

висине од 8850 м показује да нема 

мерљивих промена у односу на 

висину Евереста израчунату ГПС 

посматрањима започетим на Јужном 

седлу пре четири године. Али 

очитавањем ГПС пријемника на 

Јужном седлу у протекле четири 

године - стално фиксираног за стену 

- утврђено је хоризонтално 

померање позиције Евереста: полако 

клизи ка североистоку - око 6 цм 

годишње. "У овом моменту, шест 

месеци након нашег мерења, Еверест 

је мало померен са позиције коју је 

заузимао у мају," додао је Вошбурн. 

Израчунавање висине 

Евереста извели су Роџер Билхем са 

Колорадо Универзитета, двојица 

његових студената, Дејвид Менсин и 

Фредерик Блум, и Кристина Ларсен 

са одељења за свемирски 

инжењеринг истог универзитета. 

Чарлс Колфилд из Пало Алтоа, 

Калифорнија, био је научи менаџер 

последње две Вошбурнове 

експедиције на Еверест. 

Блиску сарадњу са овим 

тимом имали су и двојица светских 

лидера на пољу геодезије Хималаја: 

Муниндра Кумар из Националне 

агенције за снимање и картографију 

Сједињених Држава и Џун Јонг Чен, 

старији саветник Националног бироа 

за геодезију и картографију Кине. 

Вошбурн, сада 89-

тогодишњак, је почасни члан 

Америчког Алпинистичког клуба. 

Планинарску каријеру почео је још 

као младић, успонима у Алпима. 

1935. године водио је експедицију 

Националног Географског Друштва 

која је снимила 6000 квадратних 

миља Канадске Територије Јукон, 

која је пре тога била бела мрља на 

светској мапи. Са својом Шеном, 

Барбаром, у сарадњи са Друштвом и 

Швајцарском геодетском агенцијом 

из Цириха, сачинио је 1988. године 

најдетаљнију и најтачнију икад 

направљену мапу Монт Евереста. 

 

Припремио: 

Горан Попржен 

 

 

ИЗЛЕТ НА РАЈАЦ 

5-7.11.1999. 

 

 Акција је првобитно 

планирана за 26. март. Аутобус су 

већ пре 6 сати у петак ујутро, 

препунили млади планинари, 

углавном ђаци суботичких 

средњих и основних школа, али 

било је међу нама и ветерана: 

Милица, Розалија, Тонка, Љиља и 

Феликс. Први дан је био 

резервисан за астрономску 

опсерваторију на Звездари и 

Ботаничку башту Јевремовац у 

Београду. У Београду смо 

“покупили“ и Бору “Кломпу“. Он 

нас је предано и стрпљиво водио 

Рајачким стазама. После 

преспаване нои у за наше услове 

више него солидном дому “Чика 

Душко Јовановић“ на Рајцу 
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(двокреветне, трокреветне, чет-

ворокреветне собе, етажна 

купатила, централно грејање, 

ресторан, ТВ сала) кренули смо у 

шетњу у 7,40. Кажем шетњу јер су 

планине Рајац (848 м) Сувобор 

(864 м) тек нешто више од места 

на којем је планинарски дом (640 

м). Ове планине припадају групи 

Ваљевским планинама које се даље 

према западу настављају Равном 

гором, Маљеном, Повленом 

(највишим 1346 м), Јаблаником и 

Медведником. Субор и Рајац који 

се иначе на терену тешко могу 

разграничити, представљају 

најисточније планине ове групе. 

Благих страна, стрмије према 

северу него према југу, заравњених 

врхова (нарочито Рајац) највећим 

су делом покривени ливадама, 

пашњацима и сађеним шумама. На 

овим теренима се може извести 

више пешачких тура али смо се 

определили за шетњу до Равне 

горе и Мокре пећине. Стаза нас је 

водила поред пл. дома “Добре 

воде“ који је мали (неколико 

кревета) и слабо опремњен, али се 

налази на лепом и мирном месту. 

Од дома “Чика Душко Јовановић“ 

до “Добрих вода“ има сат и по 

пешке, па смо крај њега, (нажалост 

дом нема домара а наш водич није 

поно кључ) направили паузу а 

затим наставили према Мокрој 

пећини, до које нам је требало још 

око 1,5 сати. Пећина је позната 

због Драже Михајловић који се са 

својим штабом једно време крио у 

њој: но о томе пред и у пећини 

нема трага. Пећина припада групи 

простих изворних пећина а дугачка 

је око 360 метара. У њу је са 

батеријским лампама и штаповима 

(ради равнотеже) ушло нас 14. 

Улули смо се и кроз хладну воду 

ишли смо око 200 м не дошавши 

до краја пеђине. Вода је била 

плитка, ретко где преко колена, 

пад је углавном мали али је дно за 

босе ноге оштар и клизав. Од 

пећинског накита има слабо 

развијених сталагмита, драперија и 

салива. Дворана нама, а пећински 

канал који највише подсећа на 

ходник, широк око 1-2 метра. У 

пећини има пуно слепих мишева. 

Од пећине смо наставили до 

споменика чича Дражи који је око 

20 минута од пећине, а затим преко 

врха  Сувобора и Рајца до дома где 

смо били око 17 сати.  Трећег дана, 

опет по лепом времену прошетали 

смо до водопада који је 20-так 

минута хода од дома. После 

фотографисања наки су пробали да 

пију воду са водопада што се 

показало погрешно: сви су касније 

добили стомачне тегобе. У 

повратку смо обишли Калемегдан. 

 

Исо Планић 

 

ПУТНИК бр. 15. (фебруар 2000.) 

биће у потпуности посвећен 

извештају о раду Планинарско-

смучарском Савезу Војводине 

 

 


