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GODINA: III; Broj 17 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

ПЛАНИНАРСКОСМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, Милан 

Јаковљевић, Феликс Кривошија, 

Чедомир Векић 
 

Tekstove  možete dostavljati na  

e-mail 

omilorad @eunet. yu 

 

SADRŽAJ 
063...Kiškunhalaš - ponovo 
         međunarodno iskustvo; 

Borislav Stevanović 
063...Ulepšavanje parka 

          Beočinskog manastira; 
Jelena Banić 

064... Sve ono što sam želeo na                             
         Skupštini PSSV, a nisam 
         stigao da kažem; 

Vladimir Banić 
067... Plućnjak; 

Borislav Stevanović 
067... Ratno vreme; 

Aleksandar Ilić 
068... Himalaji - put ka vrhu 

Milivoj Erdeljan 
070...V Susret planinara u čast 
        Dana žena na Zmajevcu 

Lјubica Gračanin 
071... Proleće je, svrbe me tabani; 

Jelena Popržen 
072...Stražilovski kup - vesnik 
         proleća; 

Borislav Stevanović 
073... Kup Šida; 

Borislav Stevanović 
073...Fruškoj gori s ljubavlju; 

Đorđe Nenin 
074... PSD Železničar, N.Sad 
            u 1999. godini; 

Dragan Ćirić 
077... 50. godina osvajanja prvog 
          vrha preko 8000 metara 

Milivoj Erdeljan 
079... Najaktivnije Društvo u 
          Vojvodini u 1999. godini 

Milivoj Erdeljan 
080... 50. god. PSD Penzioner,  
          N.Sad 

Milivoj Erdeljan 
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КИШКУНХАЛАШ  - ПОНОВО 

МЕЂУНАРАДНО ИСКУСТВО 

 
 Пролазећи од границе оном 
познатом непрегледном панонском 
равницом и долазећи у предивни 
касно барокни град “малог рибара“ 
нисмо ни помислили да у његовој 
непосредној околини има један 
предивни комадић степе који ће нам 
пружити велику авантуру. За ово су 
знали у прошлом времену они што 
су носили зелене униформе са 
краснајом звездном па су до данас та 
подручја била “неоткривена“. 
Чланови мађарског оријентационог 
клуба “Поштар“ из Будимпеште су 
се определили да чак седамдесетак 
километара јужније од свог седишта 
организује дводневно оријентационо 
такмичење 8. и 9. априла под 
називом “Пошташ куп“. Окупило се 
око 800 такмичара из седам 
европских земаља, а југословени су 
доминирали по својој бројности. 
Терени су пешчане дине врло благих 
узвишења и удубљења прекривене 
глоговим жбуњем, оштром, правом 
степском травом и бројних 
засађеним борићима различитог 
годишта, па тиме и величине и 
густине. Путна мрежа је изузетно 
сиромашна. Кретати се по степи, 
изгледало је као ићи уз набујали 
поток, јер је ту “живи“ песак који је 
отежавао свако трчање. Све је то 
захтевало од такмичара да се одлуче 
за можда једноставну технику 
оријентацију  азимут и процену 
удаљености, али је она због слабе 
читљивости рељефа уз изохипсе на 
2,5 м (уз бројне помоћне) често баш 
у близини контроле доводила до 

бројних “авантура“. Неможе се рећи 
да је и један наш такмичар казао да 
је стазу прешао идеално и ако су 
већина у физичком делу били 
одлични, што је до касно у ноћ у 
собама студентских домова, где смо 
били смештени, доводило до бројних 
дискусија. Првог дана нојбоље 
резултате су постигли Шкорић Зоран 
у елитној сениорској категорији, 
пласиравши се у првој трећини и 
Радојчић Душко код млађих 
ветерана са четвртом позицијом, док 
су се другог дана знатно поправили 
Насе Соња и Живковић Драгана код 
сениорки и Матуски Влада код 
сениора. Омладинац 
сремскокарловчана Шарић Петар је 
био изузетно добар код омладинаца 
док су његови учитељи Стевановић и 
Дућак држали чврсто средину табеле 
код старијих ветерана. У млађим 
категоријама (пионирке, пионири, 
кадети) су освојили медаље 
такмичари из Београда па смо на том 
пољу надмашили хрватске 
оријентирце, али чланови њихове 
мушке и женске селекције су биле за 
корак боље од нас иако су они 
остали без медаља. 

 

Борислав Стевановић 

 

УЛЕПШАВАЊЕ ПАРКА 

БЕОЧИНСКОГ МАНАСТИРА 

 
 Осванула је субота, 8. 
април. Време тмурно и кишовито. 9 
сати и 10 минута је време поласка 
аутобуса за Беочин село. 
 Планинари “Нафташа“ орни 
су за акцију, и ако је време пре за 
спавање, него за било какав рад. 
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Међутим, посао за који смо се 
спремили је више него хуман и 
користан. То је уређење парка 
манастира Беочин. Недавно смо 
шетали пут Осовља, па нас је 
игуманија овог манастира замолила 
за помоћ око сређивања парка, што 
смо ми радо прихватили, уз обећање 
да ћемо тај задатак и реализовати. 
 Вратићу се на напред 
смоменуто, да смо се договорили да 
то буде ове суботе, у пркос лошем 
времену. Нас шеснаесторо се 
окупило на договореном месту, те 
смо пошли пут манастира где смо 
најпре упалили свеће, а затим после 
послужења кренули и на посао, 
стално ометани кишом, а повремено 
и ледом, уз грчевиту борбу Сунца, 
које је на крају извојевало победу. 
 Сложним радом, изнето је 
порушено дрвеће, покупљено суво 
лишће и шимшир ... да би на крају 
било фотографисање за успомену на 
овај дан, а потом и роштиљ, па 
заједничка шетња, уз обећање 
игуманији и сестрама да ово није 
крај наше несебичне помоћи, већ 
само једна у низу, за очување и 
улепшавање овог заиста велелепног 
врта у оази Фрушке горе. 

 

Јелица Банић 

 

СВЕ ОНО ШТО САМ ЖЕЛЕО 

НА СКУПШТИНИ ПССВ, А 

НИСАМ СТИГАО ДА КАЖЕМ 

 
 На Скупштини ПССВ 
одржаној 8.4.2000е године на којој 
сам учествовао у својству делегата 
ПСД “Железничар“ из Инђије, једна 
од тема било је и омасовљавање 

планинарског покрета. Том 
приликом су се могли чути разни 
предлози, од увођења јефтинијих 
маркица за млађе чланове до 
организовања трибина на ову тему. 
Такође су прочитани и статистички 
подаци о сталном опадању чланства 
из године у годину. Као један од 
млађих учесника састанка, сматрао 
сам се позваним да понешто кажем 
на ову тему, што ипак нисам учинио, 
захваљујући предпоставци да моје 
размишљање неће наићи на подршку 
осталих делегата на скупштини. Са 
друге стране, чврсто стојим иза 
својих ставова па сам одлучио да се 
на овај начин обратим својим 
планинарским пријатељима. 
 Челници планинарских 
организација не треба да жале што 
ова спортска дисциплина није 
толико на цени чак и поред 
неоспорне бројне надмоћности у 
односу на остале спортове. 
Постигнут гол у фудбалу доноси 
радост како појединцу тако и 
његовој екипи, али се зато порази 
брзо заборављају. Код планинара се 
ништа не препушта забораву, јер је и 
најмања акција вредна победе. Бити 
члан једног ПСДа значи бити 
миљеник природе, привилеговани 
људски створ који само захваљујући 
свом избору има прилику да ужива у 
рађању новог јутра, буђењу пролећа. 
Не треба заборавити и неописиви 
осећај који се ствара у грудима при 
сваком новом освајеном врху. 
Планинари не постоје да би били 
препознати на улици нити да би им 
се слика појавила у новимама, ми 
смо ту да би стицали нова 
пријатељства, да се дружимо са 
природом и да се ослобађамо 
негативне енергије коју у нас усађује 
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свакодневни градски живот. Ми смо 
група свесних људских бића која се 
грчевито хвата за оно мало слободе 
које је у шуми остало, а природа нам 
то враћа, сваки пут нас задивљујући 
новим невероватним лепотама и то 
баш у тренутку када смо помислили 
да смо све видели. Звучи смешно 
наша завист према фудбалерима али 
им је боље не говорити шта 
пропуштају јер се могу наљутити на 
себе саме што су направили 
погрешан избор. Тако бар ја гледам 
на планинарски покрет. Можда ипак 
на све ствари у животу треба гледати 
са материјалне стране. Ако је тако, 
онда заборавите мој предходни 
текст, а ја ћу престати да будем 
планинар, чим прочитам све кодексе 
и статуте у нади да ћу пронаћи оно 
што сам пропустио да прочитам оно 
што ме, је навело да овако 
размишљам. 
  Нећу да дође до забуне па 
ћу на почетку следеће ставке 
потврдити да сам и ја за омасовљење 
ПСД покрета, али не по сваку цену и 
не само на папиру. Према броју 
купљених маркица у овој години, 
најактивније друштво у Војводини је 
ПСД “Нафташ“ из Н. Сада са 250 
чланова, што је цифра о којој ми 
овде у Инђији само можемо да 
сањамо. Уместо дубљег 
филозофирања, дајем пример мог 
учешћа у једној извиђачкој 
организацији. Тада сам био 6. разред 
основне школе, дошли су неки млађи 
људи, представили се као извиђачи и 
испричали нам неколико прича које 
су се читавом разреду свиделе, јер су 
обећавале бољу игру од оне коју смо 
имали у градским парковима. 
Неколико година касније, извиђачки 

покрет у Инђији је угашен и поред 
преко 100 млађих чланова колико их 
је било у моје време. Хоћу да кажем 
да није проблем како учланити 
младе, већ шта им понудити да 
остану. Није ми тешко да одвојим 
једну своју плату, накупујем маркице 
и књижице и разделим их 
комшилуку, само када би то било 
оно што се очекује од планинара. 
Ником није тешко да чланску карту 
држи негде у фиоци, много је теже 
натерати га да је извади. 

 Трибина на ову тему  јесте 
један од бољих корака али само под 
условом да на њој учествују 
искључиво млади, јер они најбоље 
знају шта би њих и њихове вршњаке 
могло привући. Старији морају да 
схвате да исконска потреба за 
природом постоји у сваком живом 
бићу, али да су се времена 
променула и да треба користити 
другачије методе. С тим у вези 
гласам за то да планинарска друштва 
подмладе управне одборе и да 
младима омогуће да равноправно 
учествују у доношењу свих за 
друштво битних одлука. 
  Маркентишка активност је 
нешто што изгледа свима нама фали, 
на чему нас подсећа статистика о 
сталном опадању чланств. Не видим 
како другачије може да се објасни 
невероватних 8000 учесника 
Фрушкогорског планинарског 
маратона. Убеђен сам да у 
задимљеним кафићима има на 
дсетине младих људи, незадовољних 
својим садашњим животом, који са 
нестрпљењем чекају ново узбуђење. 
Али када им се каже за 
планинарство, прва реакција је: 
“Нисам луд да се пентрам по 
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планинама“. Само дотле иде наша 
медијска промоција. Омладину нема 
ко да привуче и да јој каже да је 
планинарство нешто много више од 
тога. Како могу негде да иду, ако не 
знају где треба да иду. Планинарство 
природном смрћу никад неће 
умрети, њега ће мо убити ми сами, 
својим неспособношћу да привучемо 
омладину, нас леднике садашњих 
планинара. 

 Дакле, само што више 
медијске презентације и бојазан од 
изумирања наше врсте биће само 
један црнохуморни виц. Без намере 
да иког вређам, текстови морају бити 
бритки и енергичнији, прилагођени 
омладини, маштовити и духовити, а 
истовремено и једноставни. У њима 
не би требало да има места за 
сувопарне приче о томе када је 
друштво основано и ко су 
најистакнутији чланови. Историју не 
треба заборавити, али је за почетак 
треба оставити по страни. 
  Такође сам за коришћење и 
других маркентишких метода који на 
први поглед немају везе са 
планинарством, али могу добро да 
послуже у његовој служби. Као 
илустрацију навешћу пример 
Инђијског ПСДа које је од прошле 
године преузело организацију 
роцк’н’ролл турнира у малом 
фудбалу, а исто планира да уради и 
овог пролећа. Поред спортског 
савеза, одлично сарађујемо и са 
алтернативним као и са 
омладинским културним центром, са 
којим ове године планирамо роцк 
концерт у оквиру већ поменутог 
турнира. У билтену “Наша Инђија“ 
од недавно редовно објављујемо 
наше текстове у којима грађанство 
по горе поменутом методу 

обавештавамо о престојећим 
активностима и раду друштва 
уопште. Када је само планинарство у 
питању, и ту смо отишли корак даље 
јер смо на првим Дунавским 
чаролијама осмислили алтернативни 
оријентациони крос, а у циљу да 
младе заинтересујемо за 
планинарство и да им понудимо 
нешто ново. 

 Наравно да звучи 
парадоксално да друштво са најмање 
чланова у Војводини држи 
предавање о томе како привући 
омладину, али то су грешке које смо 
и ми сами до недавно правили и које 
настојимо да у скорије време 
исправимо. Ово је мишљење 
делегата најнеактивнијег планинар-
ског друштва у Војводини, што се 
доказује бројем купљених маркица, 
али верујем да је ово мишљење и 
већине чланова нашег управног 
одбора. 
 ПСД “Железничар“ из 
Инђије у наредном периоду намерава 
да активније ради на омасовљавању 
покрета, а то ће постићи променом 
новогстарог, а свеједно јединог 
метода за оживљавање планинар-
ства. На тај начин ће мо и 
аргументима моћи да докажемо све 
оно што сам на скупштини желео, а 
нисам стигао да кажем. Али то је већ 
прича која ће се испричати тек на 
крају године. 
 

Владимир Банић 

 

ПЛУЋЊАК 

 
 Прошетате ли тек 
напупелом шумом угледаћете 
цветове најпре ружичасте, а затим 
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љубичасто плавкасте у неправилној 
цвасти који ће вас подсетити на оне 
прве кораке из практичне хемије и 
вежбе са лакмусовим папиром. То је 
плућњак, кога наши фрушкогорци 
слабије познају по имену, али много 
боље по длакавим листовима 
прошараним ситним беличастим 
пегама попут алвеола, што их је 
навело да ову биљку користе у 
лечељу плућних болести. И сам 
латински назив биљке: пулмонариа 

оффициналис потиче од латинске 
речи пулмо = плућа, а херба 
пулмонариа макулоза = против 
плућне болести, а официналис је и 
доказ њене лековитости. 
 Његова усправна длакава 
стабљика која нараста и до 30 цм 
обично се појављује већ у марту 
заједно са приземном розетом. Уз њу 
су и листови помало неуредни са 
дугим петељкама широки и длакави 
мутно зелене боје често са 
беличастим или светлозеленим 
пегама. Како се листови пењу ка 
цвету постају знатно мањи, на краћој 
су стабљици са пријатном зеленом 
бојом и беличастим пегама. Цветови 
стоје у свитку на врху стабљике 
често различито обојени од тек 
расцвалих ружичасто црвене до оних 
времешних љубичасто плавих. У 
нашој  фрушкогорској шуми га 
налазимо понајчешће уз грмље, 
путеве, по влажним долинама, 
крчевинама, више уз листопадно, а 
много мање уз засађену четинарску 
шуму. 
 Биљка као познати народни 
лек против плућних болести се дуго 
сматрало да може лечити 
туберкулозу, међутим, она је 
првенствено добра као средство 

против знојења, за искашљавање и 
као диуретик. 
 Млади листови који садрже 
1030% витамина Ц, 10% каротина и 
доста слузи су одлични као прво 
пролећно вариво или салата. Њеним 
слатким нектаром ће се насладити и 
дивља пчела антофора или понеки 
бумбар у повратку са богатих 
“трпеза“ млађе и процепка. 

 

Борислав Стевановић 

 

РАТНО ВРЕМЕ 

 
 Била је среда 24. март, 
19,55 х, када смо пред просторијама 
Планинарског савеза Новог Сада, 
размењивали задњих неколико речи 
пред одлазак кући. Од силина 
детонација утихнуле су речи и 
престало је кретање. Четири пута 
град је задрхтао као да ће се 
преполовити. По распростирању 
звука чинило се као да та ломљава 
креће са Тврђаве. Са зебњом и 
бригом за најближе пожурили смо 
кућама. 
 Тако смо стицајем 
околности у рат ушли са 
планинарског састанака ПСД 
“Нафраш“. Многи од нас осећају да 
су и ту ратну невољу, једну од 
највећих могућих, лакше пребродили 
управо захваљујући тим истим 
састанцима. Наставили смо да се 
дружимо средом, без записника и 
извештаја, без прегледа урађеног и 
плана за будућност. Били смо срећни 
што смо сви богу хвала живи и 
здрави, а наше дружење је у томе 
имало пуно удела. За долазак и 
одлазак смо по правилу користили 
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најеколошкије превозно средство на 
точковима (оно без точкова су 
наравно табани  бицикл. Време 
сусрета смо померили нешто раније, 
у складу са натовом (не заслежују ни 
прво велико слово) сатницом, за 
осамнаест часова. Састанак се 
закључивао сиреном за узбуну, или 
смркавањем, уколико је предходна 
оманула (ретко је). 
 Истине ради, морамо 
саопштити и место (а) састан(а)ка, 
мада би познавање локалитета 
непријатељ, да рђа не чује, могао 
злоупотребити у случају (не дај 
боже) свог повратка на место 
злочина. Као и други у то време, 
преферирали смо отворени простор. 
За то су нам баште два кафића на 
углу Бул. М. Пупина и Ул. Модене, у 
заклону рекламног паноа 
“Њинстон”а (сада већ “Њест”а), биле 
нарочито погодне. Ваљда храбрени 
искуством да неће рђа на своје 
(паное), ту смо се и осећали сигурни 
уз Апатински “Јелен” и “Пилс”. 
Обично би Каја, Гага, Славка, 
Добрила, Дуда, Оља, Сања, Ика, 
Дуле, Бане, Боле, Аца и још понеко 
поред ове стандардне екипе, 
опколили два стола, помажући се и 
резервним столицама, које би газда 
извлачио из каквог чекмечета. 
Посебна посластица “дневног реда” 
су била Золетова одсуства са фронта. 
Гарантујем да би и купање жртвовао 
за долазак на састанак. Ценећи то 
слушали смо га посебном пажњом и 
пијететом које стари ратник 
заслужује. Трудили смо се да на 
наше састанке донесемо нове и што 
“убитачније” вицеве, или 
препричамо истините дагађаје 
комичне природе. Извори су били 
око нас. Интернет, фирма  за оне 

који су имали радну обавезу, 
склониште, улица или најближи 
комшилук. Веселе теме смо 
испреплитали са оним озбиљним и 
тужним. За тужне се нисмо 
спремали. Њих нам је наметао 
Бриселски режисер својом болесном 
маштом, а оправдавао причама за 
малу децу. Нарочито нас је болело 
бесомучно бомбардовање наше 
Фрушке. Познавали смо је довољно 
да верујемо да ће све то преболети и 
да нас чека да јој се што пре 
вратимо. Нестрпљиви нисмо ни 
сачекали званичан крај рата. 
Користећи скеле и чамце наставили 
смо ратом прекинуте походе 
Фрушкој. Чинимо то и сада много 
чешће него раније, јер настојимо да 
попунимо седамдесето дневну 
празнину у својим животима на 
најлепши планинарски начин. 

 
Александар Илић 

 

“ХИМАЛАЈИ  ПУТ КА ВРХУ” 

 
 Боравећи у Руми 18.2.2000. 
на целовечерњем дружењу 
пријатеља и познаника са ”јунаком 
из суседне улице”, како је забележио 
Дневников новинар Д. Ћатић, 
односно на изложби фотографија и 
пројекцији видео записа Горана 
Ферлана са досадашњих његових и 
његовог колеге Драгана Јаћимовића 
освајања Хималајских врхова, 
договорили смо се да такво једно 
предавање уприличимо и у Новом 
Саду за неколико дана. Нажалост 
време му није дозвољало, због 
припрема. Ипак половином марта ми 
се јавио да би се нашло времена, али 
ипак да се чујемо још једаред па да 
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потврдимо. Договорили смо се за 
четвртак 17.3.2000., па га ја зовнух у 
среду. Тог дана време је било грозно, 
час снег час киша. Зовем га ја, а он 
сав задихан разговара. Каже да трчи 
и да је негде пред Змајевцем, кренуо 
је из Руме. Несмета му снег ни киша, 
једино му заврат набија.. Видимо се 
сутра. 
 Сала планинарског савеза 
Новог Сада била је мала да прими 
све заинтересоване за ово 
предавање. Уз изузетно 
професионално урађен видео запис 
следе слике са Калапатара, Чо Оју и 
Ама Даблама и његова врло искрена 
прича. 
 У Хималаје ме је одвела 
више жеља да проширим своја 
сазнања о хиндуизму, будизму, да 
осетим дух и атмосферу улица 
Катмандуа. Но, када сам се попео на 
Калапатар (5545 метара) априла 
1996. године, за мене тада највиши 
врх света и када сам угледао Монт 
Еверест, схватио сам да мој живот 
неумитно креће новим током. Током 
који ће ме повести ка крову света. 
Мој пријатељ Драган Јаћимовић и ја 
смо одлучили да искушамо своју 
снагу, менталну и физичку, и 
попнемо се тамо, где до тада нико из 
Југославије није био, Чо Оју је висок 
8201 метара и налази се на граници 
кинеске провинције Тибета и 
Непала. Тај наш успех (27.9.1998.) је 
тим већи, јер смо успели да врх 
освојимо без кисеоничке опреме и 
тако смо постали, иако алпинисти 
аматери, први који су то у овој 
земљи учинили.  
 Зими у Хималајима готово 
никога и нема, ми смо се одлучили 
да северозападним гребеном, којим 

се ретко пење, освојимо Ама Даблам 
висок 6956 метара.. Пењање је било 
комбиновано, део уз стену, а део уз 
лед и снег. Стену су често биле 
вертикалне, дуге од 40 до 80 метара. 
Тако сам на једном делу испод себе 
имао вертикални гребен, са чијих 
страна су биле провалије од једног 
километра, а његова ширина била је 
идентична ширини две кутије 
цигарета. Сцена савлађивања тог 
гребена остала је и сада снажна и 
жива у мени. Ама Даблан је 
правилни врх са пет класичних 
праваца којима се можете попети. 
Он доминира у том региону и изнад 
њега нема ништа. Стоји ту пред вама 
надмоћан и усамљен. Морам рећи да 
је за освајање заиста тежак врх и да 
сам два пута у навезу пао. Ипак 
3.12.1999., по непалском времену у 
13,15, био сам на врху ”Сребрне 
кутије” . 
 Освајањем Ама Даблама 
добили смо зелено светло од 
непалских власти да ове године 
покушамо да остваримо жељу која у 
нама од тренутка када смо први пут 
угледали Еверест. Планирамо да 
”кров света” освојимо преко јужног 
гребена половином маја месеца. 
Покровитељ ове експедиције биће 
БК  гроуп и Адидас. Горан Ферлан је 
своје пресије са Хималаја завршио 
речима: ” Монт Еверест није ни 
најтежи ни најопаснији, једноставно 
он је највиши и ко једном оде у 
Хималаје, увек им се враћа”. 
 Горан Ферлан и Драган 
Јаћимовић су пут крова света 
кренули 24. марта 2000. из Београда, 
и сада би по плану требали да су 
негде на Јужном седлу испод 
Евереста. 
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 Миливој Ердељан 

 

5. СУСРЕТ ПЛАНИНАРА У ЧАСТ 

ДАНА ЖЕНА на Змајевцу 

 
 ПСД “Змајевац”, Врдник, 
пету годину организује 
манифестацију “сусрет планинара  
поводом осмог марта Дана жена”. Из 
године у годину са својим 
програмом, манифестација је 
постала све значајнија и познатија, 
тако да је ове године достигла висок 
број учесника, од  584 из 19 
друштава (ПСД “Авала”, Београд; 
ПСД “Железничар”,Београд; ПСД 
“Копаоник”,Београд; ПСД “Врх”, 
Кладово; ПСД 
“Милиционер”,Београд; ПСД 
“Кестен”,Лединци; ПСД “,ПСД 
“ФРА”, Чачак; ПСД “Борковац”, 
Рума, ПСД “Вукан”,Пожаревац; 
ПСД “Железничар”,Шид; ПСД 
“Златибор”,Ужице; ЖПСД 
“Зрењанин”, Зрењанин; ПСД 
“Железничар”, Вршац; ПСД 
“Железничар”,Н.Сад; ПД 
“Занатлија”, Н.Сад; ПСД 
“Пензионер”,Н.Сад; ПСД 
“Поштар”,Н.Сад,  што је за нас и за 
све укупно планинарство врло 
задовољавајуће. Значај ове 
манифестације у овој години је већи 
и значајнији у томе што се 
обележава у години када се 
обележава 100 година планинарства 
у Србији, па по томе основу Сусрет 
као манифестација је ушла у програм 
100годишњице планинарства у 
Србији. 
 Када се свему овоме дода и 
то да наше друштво постоји више од 
50 година, те да спада у ред 
најстарији друштава у Србији, самим 

тим и да је по својој  историји 
постојања врло познато, постоји 
пуна оправданост и значај да ова 
манифестација  тј. В  Сусрет 
планинара уђе у календар акција 
републичких манифестација, а што 
је ове године и званично 
проглашена, баш у овој години тј. 
петогодишњици ове манифестације. 
 Све ово нас је мотивисало и 
дало више воље и елана да овај 
јубиларни В  Сусрет организујемо на 
једном заслуженом нивоу, што смо и 
успели. 
 Дана 4. марта 2000. године, 
дан кад је обележен ВСусрет 
планинара поводом Осмог марта, 
Дана жена, већ у јутарњим сатима, 
стизале су групе планинара из целе 
Србије, те су учесници и гости 
Сусрета били усмеравани према 
Заводу за рехабилитацију Бању  
“Термал”, где је било и предвиђено 
свечано отварање Сусрета. 
 Планинари су били већ у 
старту расположени и задовољни, 
јер је пред њима био диван пролећни 
дан који је омогућио да програм тече 
боље и свечаније него што је 
очекивано за ово доба године. 
 Посебно смо били 
испоштовани, а самимим и одушев-
љени присуством Председника 
Савеза планинара Србије Драгана 
Божовића и Председника Савеза 
планинара Војводине Александра 
Дамјановића, и многим другим 
познатим личностима са територије 
наше општине. 
 Након што је Председник 
савеза планинара отворио Сусрет и 
поздравио све присутне, Културно 
уметничко друштво “Васа Бачић” из 
Врдника је припремило врло богат 
културно уметнички програм, који је 
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изведен након свечаног отварања. 
Затим је обиђен Завод за 
рехабилитацију “Термал”, познат као 
бања и као туристички центар овог 
дела подфрушкогорја. 
 После обиласка из Р.Х. 
центра “Термал”, лаком шетњом ова 
маса учесника Сусрета упутила се 
према манастиру Раваница и 
споменику Милице Стојадиновић  
Српкиње. 
 На питање зашто баш њен 
поглед је упућен Врднику, одговор је 
дат кроз казивање стихова 
песникиње које је она написала у 
свом “Фрушкогорском дневнику“, 
књига коју је посветила Фрушкој 
гори и живот у Врднику, где је 
провела највећи део свој живота. 
Чланови културно уметничког 
друштва су казивањем стихова из 
њеног дневника то најбоље 
дочарали.  
 Након обиласка Врдничке 
куле, планинарским стазама пут нас 
је водио према Змајевцу, циљу ове 
манифестације. На Змајевцу је иначе 
планинарски дом нашег друштва и 
место где се планинари врло често 
састају и у шетњи кроз Фрушку гору 
одахну. 
 Доласком на Змајевац, 
Председник ПСД “Змајевац”, 
Врдник у име домаћина поздравио је 
учеснике Сусрета, Уз кратак 
културни програм и ручак који је 
био припремљен за учеснике, 
настављено је дружење. 

Љубица Грачанин 

"Пролеће је, сврбе ме 

табани" боле 

 
 Дана 25. марта ове године, 

ПСД Поштар из Новог Сада 
организовао је излет у Фрушку гору 
под називом "Пролеће је, сврбе ме 
табани". На крају излета могао се 
назив променити и у "Пролеће је, 
боле ме табани" јер смо, помало ван 
кондиције, ових 25 километара 
дочекали помало неспремно.  
 Већ на Банстолу смо видели 
да помало тмурно и облачно јутро 
полако одступа и да плаветнило 
ведрог неба испуњава видокруг. 
Време нам је било наклоњено. Прво 
смо посетили манастир Велика 
Ремета, који се обнавља и у коме се 
налази свега неколико година стар 
иконостас. Уз манастирску ракију за 
срећан пут наставили смо ка 
Крушедолу. На пола пута  
изненађење! Срели смо се са 
планинарима из београдског 
"Копаоника". Сусрет са старим 
пријатељима нас увек обрадује, а 
радост је јоћ већа када је сусрет 
неочекиван.  
 Од манастира Крушедол 
смо трансверзалном стазом стигли 
до Гргетега. Опет изненађење! Док 
смо се приближавали манастиру 
било је коментара да је торањ који 
су понеки видели у правцу Гргетега 
последица удруженог деловања 
манастирске ракије и необично јаког 
пролећног сунца.(Зна се да црква у 
Гргетегу нема звоник.) Али, од 
игуманије смо сазнали да је у току 
градња звоника који је тотално 
порушен у другом светском рату и 
који ће након завршетка имати 
првобитну висину од 52 м. Ипак, оно 
што су неки видели нису биле 
халуцинације! 
 Без изузетка нас је све 
највише уморио успон маратонском 
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стазом од Гргетега, а као награду за 
савладани "успон" водич нам је 
обезбедио ексклузивно право на 
сунчање, на првом пролећном сунцу 
на посеченим стаблима букве. Било 
је то право уживање! 
 Заобишавши градилиште 
код Електровојводине, преко 
Столова смо се спустили до дома 
под Главицом и на тераси, уз 
освежавајућа и окрепљујућа пића 
уживали у остатку овог предивног 
дана. 

Јелена Попржен 
 

СТРАЖИЛОВСКИ КУП  

 ВЕСНИК ПРОЛЕЋА 

 
 Традиционално такмичење 
војвођанских планинара 
оријентираца “Стражиловски куп“ се 
одржао ове године 25 марта на 
теренима Фрушке горе око 
планинарског дома под Главицом. 
Карловачки оријентирци су за ову 
прилику припремили нову 
вишебојну спортску карту размере 
1:10000 веома занимљивих и 
рељефом богатих терена од 
“Хлебовог одмаралишта“ преко 
Главице и Савине воде до шумске 
колибе на путу за астал и на југ 
према Параговској угљари и 
шумарској кући. Такмичило се у 
четири такмичарске категорије на 
стазама дужине, 8 км; 5,8 км; 4,5 км 
и 2,5 км које су биле заједничке и за 
мушкарце и за жене, а сами 
такмичари су бирали према знању и 
кондиционој спреми своју 
категорију. Окупило се око 150 
мајстора карте и бусоле из целе 
земље, а по први пут су наступили и 

планинари из ПСД “Црвеног чота“ 
(Петроварадин), ПСД “Стражилово“ 
(Ср. Карловци) и ПСД “Зорка“ 
(Суботица) и курсисти чланови 
планинарских друштава из Н. Сада. 
Стаза је била изузетно тешка и 
тражила је велико умеће у читању 
карте, али и добру кондициону 
спремност. Оријентирци 
Стражилова уз помоћ чланова ОАК 
“Нови Сад“ и КО ПССВ су 
припремили изузетно вредне награде 
првопласираним такмичарима у 
свим категоријама. 
 Резултати: 
Класа И 
1. Аврамовић Дејан (Параћин) 
2. Матуски Влада (Нови Сад) 
3. Шкорић Зоран (Нови Сад) 
Класа ИИ 
1. Радовић Вељко (Нови Сад) 
2. Тасић Живота (Олимп,Београд) 
3. Станковић Александар 
     (Милилиционер, Београд) 
Класа ИИИ 
1. Асак Славко (Нештин) 
2. Радојчић Златко (Нови Сад) 
3. Пауновић Чедомир (Поб. Бгд) 
Класа ИВ 
1. Вујасиновић Јован (Нештин) 
2. Брезовић Љубинка (Пош, Бгд) 
3. Радовић Јелена (Поштар, Бгд) 
Патроле: 
1. Зорка И ( Суботица) 
2. Зорка В ( Суботица) 
3. Зорка ИИ (Суботица) 

 

Борислав Стевановић 

 

КУП ШИДА 

 
 У недељу 16.4.2000. 
познати терени нашег западног 
фрушкогорског излетишта Липовача 
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врвили су као на неком “панађуру“ 
од заљубљеника у карту и бусолу. 
Преко три стотине такмичара из 
целе земље уз припаднике војске, 
милиције и курсиста су одавале 
утисак као да се налазимо на 
највећим светским смотрама 
оријентационог кроса. Стевановић 
Миле уз помоћ бројних заљубљеника 
у овај спорт из Шида приредио је 
једну велику спортску приредбу. Тој 
величини је нарочито допринела 
изванредно конципирана такмичења 
за 18 такмичарских категорија, јер су 
се ове трке бодовале и за прво коло 
Ју лиге. Захваљујући измени 
такмичарске карте у најтежој 
сениорској категорији (12 км 
ваздушне) на самој ливади као и 
претрчавање такмичара у самом 
финишу трке, пружало је доступност 
да се изван шумског амбијента прати 
редослед такмичара што је дало 
посебну драж многобројним 
гледаоцима, али и тренерима 
клубова и бројним такмичарима 
предходно пристиглим на циљ. Од 
војвођана најбољи резултати су 
забележили новосађани са девет 
одличја, затим следи петочлана 
постава карловчана са три медаље, 
док су овога пута бројни нештинци 
подбацили и враћају се кући са две 
медаље, док су домаћини Шиђани 
освојили једну медаљу. 
Златне медаље су освојили: Шкорић 
Зоран (Н.Сад), Дућак Јосип 
(Стражилово), Петровић Александар 
(Н.Сад), Малиновић Анкица (Н.Сад), 
Радојчић Ана (Н.Сад) и Стевановић 
Тања (Шид); Сребрне медаље су 
припале: Насе Соњи (Н.Сад), 
Радојчић Златку (Н.Сад), Шарић 
Предрагу и Шарић Петру 

(Стражилово). Бронзане медаље су 
освојили Јанковић Јелица (Нештин), 
Матуски Влада (Н.Сад) и Живковић 
Драгана (Н.Сад) 

 

Борислав Стевановић 

 

ФРУШКОЈ ГОРИ С ЉУБАВЉУ 

 
 Дуго најављивана књига о 
Фрушкој гори, “Фрушкој гори с 
љубављу“, коначно се појавила у 
књижарама. Аутор, Александар 
Дамјановић, председник 
Планинарскосмучарског савеза 
Војводине, преточио је на њене 
странице љубав према природи, 
занимање за географију и историју и 
нарочито своја знања и запажања 
стечена пешачењем уздуж и попреко 
по планини крај које је одрастао. 
 У предговору писац овог 
водича по планини каже: “Откуд 
књига оваквог садржаја и намене? 
Зашто сам се определио да пишем о 
Фрушкој гори, данас, када већ има 
много књига о њој написаних? 
Многима је то чудно, али је одговор 
на питање једноставан. 
 Ако обичан човек пожели 
да о овој панонској лепотици стекне 
целовиту слику мораће да потражи 
најразноврснија штива, често 
написана високоученим стилом, 
тешко разумљивим. Многи су се 
бавили Фрушком гором, али нико је 
није у једној књизи представио 
сагледану из свих углова. 
 Ова књига је такав покушај. 
У њу су преточена моја склоност ка 
упознавању света који ме окружује и 
љубав према природи и планинама. 
Поред фактографских података 
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говори се и о лепоти Фрушкогорја. 
Описују се путеви којима возила 
могу крстарити, стазе којима треба 
пешачити и места у којима се може 
предахнути и по потреби заноћити. 
Нису изостављене знаменитости из 
даље и ближе прошлости с посебним 
акцентом на манастире по којима је 
Фрушка гора позната као српска 
Света гора. Описане су и природне 
реткости: пећине, водопад, извори, 
као и сва фрушкогорска насеља. 
Пописане су и све 
планинарскорекреативнотуристичке 
стазе и манифестације по којима су 
ови простори постали познмати и 
ван Југославије“. 
 Ову својеврсну 
монографију треба читати и 
користити као водич. У Новом Саду 
књига се продаје у књижарама: 
“Соларис“ на СПЕНСУ, “Простор“ у 
Жарка Зрењанина 18, “Мост“ у Змај 
Јовиној 22 и у изложбеном делу 
Туристичког савеза у Дунавској 
улици. 
 

Ђорђе Ненин 
 

 ПСД "ЖЕЛЕЗНИЧАР",  

Н. Сад у 1999. години 

 
 Прилике у којима је 
Друштво радило у 1999. биле су, као 
и за све грађане Југославије, 
изузетно тешке. Агресија Натоа, 
"ваздушна опасност", порушени 
мостови, "рањена" Фрушка гора, 
лоше саобраћајне, железничке и 
аутобуске везе, знатно нарушен 
стандард свих грађана, па и 
планинара, знатно су ревидирали 
планове, усвојене на почетку године. 

У наведеним околностима, рад 
Друштва у прошлој години може се 
оценити као изузетан, а свима 
захвалити за уложени труд. И поред 
наведених тешкоћа, Друштво је 
одржало део планираних активности 
а истовремено их подредило јубилеју  
обележавању 75 година 
организованог планинарства у 
Војводини.  
 Ратно стање у првој 
половини 1999. године утицало на 
смањење броја чланова у односу на 
претходну годину како у Друштву, 
тако и у подружницама па је 
Друштво на крају 1999. године 
имало 247 чланова.  
 Током целе године, сваког 
четвртка, у уобичајеном термину (19 
часова) одржавани су састанци са 
члановима Друштва, а састанци су, 
осим организовања планинарских 
акција, били обогаћени присуством 
занимљивих гостију, занимљивим 
предавањима, промоцијом књига и 
приказивањем видео касета. Редовно 
је излазио и БИЛТЕН, 
информативно гласило Друштва, 
покренуто јануара 1998. године. 
Билтен излази једном месечно, а 
током 1999. године је изашло 13 
бројева (због објављивања 
скупштинских материјала, у 
фебруару су изашла два броја, 14 и 
15) на укупно 84 стране текстова, 
фотографија и илустрација. 
 Рекреативна планинарска 
акција, популарно названа 
"Пешачимо у природи" одржана је 
први пут 14. новембра 1982. године 
и од тада се непрекидно изводи 
сваке недеље. Акција је намењена 
свим љубитељима природе, али за 
време ратног стања, због 
безбедносних разлога, лист 
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"Дневник", саорганизатор ове акције 
и друга средства јавног 
информисања нису, као обично, 
обавештавали грађане о планираним 
излетима. Традицију непрекидног 
извођења акције "Пешачимо у 
природи" сачували су планинари, 
чланови Друштва, који су пешачили 
током целе године. По престанку 
ратних дејстава пешачење је 
организовано на уобичајени начин  
уз учешће грађана, обогаћено 
посетама музејима, манастирима, са 
пригодним забавама и 
спортскорекреативним 
такмичењима. Током године је 
организовано 71 пешачење са укупно 
2445 учесника, које су водили 35 
водича.   
 22. Планинарски маратон на 
Фрушкој гори, одржан је у раније 
заказаном термину, у ратним 
условима, када је Фрушка гора 
свакодневно бомбардована. Изведен 
је са посебним одобрењем Војске 
Југославије и полиције за мали, 
унапред одабрани број учесника. 
Стазу Великог маратона, у дане 8. и 
9. маја, прешло је 11 учесника, 
ходајући само по дану, уз 
организовано ноћење на Андревљу.  
 Све су даље иза нас времена 
када су сваког викенда кретали пуни 
аутобуси и возови расположених 
планинара и то на удаљена места. 
Данас је слика сасвим другачија, 
излета је све мање а срећан је онај ко 
је током године успео да оствари 
једно или два путовања са 
планинарима. Посебно је 
драматична била претходна година 
када је НАТОагресија преполовила 
планинарску сезону и знатно 
умањила стандард грађана, па и 

планинара. У таквим условима 
планинари Друштва су претежно 
организовали  излете са мањим 
бројем учесника (до 5 учесника), јер 
је једино на тај начин било могуће 
одржати акцију а истовремено лакше 
организовати превоз и смештај 
планинара. Начелништво Друштва је 
током године организовало 11 акција 
а чланови Друштва су, по позиву, 
организовано учествовали на 18 
акција других друштава.  
 Са само 15 чланова 
Друштво је ипак било међу 
најбројнијим планинарским 
друштвима на 38. Слету ЖПД 
Југославије који је одржан од 1417. 
августа 1999. године. Због 
практичних и организационих 
разлога, Слет је одржан у оквиру 
Табора планинара Србије у близини 
села Нишевац на ушћу Белице у 
Сврљишки Тимок, у организацији 
ПС Србије и ПС града Ниша. 
Одсуство половине железничких 
планинарских друштава и већег 
броја планинара учинио је да Слет 
нема такмичарски карактер, али су 
лепо време и атрактивна локација 
задовољили све планинарске 
апетите. 
 Због отежаног превоза до 
Фрушке горе (порушени мостови, 
скела, недостатак горива и смањен 
број аутобуса) Друштво је, по 
престанку ратног стања, током лета, 
на Поповици организовало "мини" 
планинарске таборе што је 
зинтересованим планинарима 
омогућило дужи боравак у природи 
и обилазак мање доступних терена 
на Фрушкој гори. Први табор је 
одржан од 23.25 јула, а други од 6.8. 
августа 1999. године. Учесници су се 
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петком окупљали у дому на 
Поповици што им је омогућавало да 
суботом организују дуже пешачке 
туре до Павловачког језера код 
Врдника и до језера Борковац код 
Руме, а недељом краће туре до 
Змајевца и Црвеног чота. Овако 
организовани табори били су за 
осиромашену планинарску 
популацију замена за уобичајене 
летње високогорске акције.  
 По упутствима др. 
Борислава Стевановића 
планинариоријентирци су се током 
јануара, фебруара и прве половине 
марта припремали за такмичарску 
сезону, а онда су прве бомбе 
спречиле одржавање првог 
такмичења заказаног за 28. март на 
Парагову. На срећу оријентираца, 
одмах по престанку ратног стања 
почела су такмичења, прво 26. и 27. 
јуна код Смедеревске Паланке, затим 
26.29. августа на теренима Рајца, 
Боговађе и Човке где је одржано 
првенство Балкана и појединачно 
првенство Југославије. Следила су 
такмичења на теренима Летенке (12. 
септембар), Дивчибара (18. и 19. 
септембер), Кошутњака (2. и 3. 
октобар), ноћна оријентација на 
Авали (17. октобра), екипно 
првенство Југославије на Поповици 
(24. октобар) и трка на 
АдиЦиганлији (30. октобра). 
Појединачни резултати наших 
оријентираца са свих такмичења 
објављивани су у Билтену  гласилу 
Друштва, а Зоран Шкорић, Анкица 
Малиновић, Зоран Марковић и 
Петар Панић су, као што су нас 
навикли, редовно заузимали високе 
пласмане у својим категоријама. 
 Чланови нашег Друштва, 
Анкица Малиновић, Зоран Шкораћ, 

Борислав Станковић и Миливој 
Киждобрански, својим радом и 
стручном помоћи допринели су 
издавању Туристичкопланинарске 
карте Фрушке горе на којој су 
приказане и маркиране планинарске 
стазе.   
 Падавине и мокра стена на 
вежбалишту у првом кварталу, и 
НАТО агресија у другом кварталу, 
практично су преполовили 
алпинистичку сезону прошле године. 
У том делу године (март) Станислава 
Совиљ и Јасна Лончар су похађале 
зимски алпинистички течај на 
Дурмитору (где их је затекао и 
почетак бомбардовања), у 
организацији ПД "Јаворак" из 
Никшића и стекле звање "алпиниста 
приправник". У другој половини 
године активност алпинистичке 
секције се одвијала углавном на 
вежбалишту на Петроварадинској 
тврђави а Станислава Совиљ је 
током лета похађала и летњи 
алпинистички курс, такође у 
организацији "Јаворка". 
 ПСД "Железничар" је и ове 
године, од 810. октобра, одржао 
Основну планинарску школу у којој 
су претежно млађи планинари 
стицали основна знања из 
планинарства. По програму, 
усклађеним са Правилником ПС 
Србије, полазници Основне 
планинарске школе су слушали чак 
15 наставних јединица, а предавачи 
су били наши најискуснији 
планинари и алпинисти, др Радмила 
Лукић, Олга Маринчић, Миливој 
Киждобрански, Ото Јан, Александар 
Дамјановић, Ђорђе Драгаш  и Лазар 
Попара.  
 У протеклој години 
последице НАТО бомбардовања, 
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дале су, на жалост, превише 
материјала еколозима, па су управо 
то и биле теме са којима смо на 8. 
Међународном сајму екологије, 
одржаном од 12.17. октобра 1999. 
године у Новом Саду,  гостовали  на 
штанду "Врела" (илустровани пано 
под називом "Рањена Фрушка гора") 
и на изложбеном простору 
Еколошког покрета Војводине. 
 Подружнице Друштва 
основане 1997. и 1998. године у 
Беочину, Бачкој Паланци, Тителу и 
Бачком Маглићу и Новосадском 
клубу, током 1999. године делиле су 
судбину матичног Друштва. Ратна 
дејства су и у подружницама имала 
за последицу смањење чланства и 
рестрикцију акција. Подружница у 
Бачкој Паланци је реализовала 
самосталне акције на Дурмитор и 
Дивчибаре, али највећи део својих 
активности подружнице су реали-
зовале у оквиру активности Друштва 
(учешће у сталној акцији "Пешачимо 
у природи" и ванфрушкогорским 
акцијама матичног друштва и других 
друштава по позивима у другој 
половини године). Крајем године 
обновљен је рад подружнице у 
Врбасу са новим повереником, 
Вујачић Зораном, па се резултати 
очекују тек у 2000тој години. 
 Годину 1999. смо 
преживели, очекујемо много бољу 
2000. у којој нас, осим уобичајених 
активности, очекују и припреме за 
велики јубилеј у следећој, 2001. 
години  50 година постојања 
Друштва.   

Драган Ћирић 

 
 

50 godina od osvajanja prvog 

vrha preko 8000 metara 

 
 Osvajanjem gotovo svih 
najviših vrhova u Evropi: Mon Blan, 
4807 m (1786. godine); Jungfrau, 
4158 m (1811.); Istočni Elbrus 5621  
m (1824.); Finsterahorn, 4274 m 
(1829.); Monte Roza, 4634 m 
(1855.); Vajshorn 4509 m (1861.); 
Materhorn, 4478 (1865.) …, kod 
alpinista u Evropi su porasle 
alpinističke želje za osvajanjim viših 
i težih vrhova po ostalim 
kontinentima u Svetu.  Pa tako 1880. 
godine osvajaju vulkanski vrh 
Čimborazo, 6310 m na Andima u 
Južnoj Americi, u Africi na 
Kilimandžaru 1897. godine osvojen 
je Uhuro pik, 5895 m, a 1897. godine 
najviši vrh Južne Amerike 
Akonkagva 6960 m. Avanturistički 
duh ih dalje vodi u tada dovoljno 
neistražene i nepoznate Himalaje u 
koje su dotle uglavnom kročili 
botaničari, geolozi i avanturisti. 
Koliko je dosada poznato prvi 
osvojen vrh na Himalajima od strane 
evropljana iz čisto planinarsko-
alpinističkih pobuda je vrh Pionir, 
visok 6890 m. Vrh je osvojila 1892. 
godine ekspedicija koju je vodio 
Martin Konveji, a u ekspediciji je 
učestvovao Čarls Grenvil Brus, koji 
je postao jedan od najslavnijih i 
najpopularnijih ličnosti u čitavoj 
istoriji penjanja na Himalaje. 
12.6.1907. godine Tom Langstaf 
penje se na prvi vrh preko sedam 
hiljada metara Trisol 7120 m. Posle 
svih tih uspeha javlja se prava navala 
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evropskih alpinista na vrhove preko 
8000 metara, a koji se svi nalaze na 
Himalajima. Organizuju se 
ekspedicije na: Everest 8848 m 
(1921, 1922, 1924, 1933, 1935, 
1936, 1938. g); K2 8611 m (1902, 
1909, 1938, 1939. g); 
Kangčendžungu 8586 m (1905, 1920, 
1929, 1930, 1931. g); Nanga Parbat 
8125 m (1895, 1932, 1934, 1937. g); 
Gašerbrum I 8068 m (1934, 1936. g) 
i Gašerbrum II 8035 m (1934. g). 
Nažalost sve te ekspedicije završile 
su neuspešno iako se neke bile na 
dohvat cilja, svega 300 metara od 
vrha. Ipak sve te ekspedicije su dale 
neprocenljiv doprinos za dalje 
osvajanje himalajskih vrhova, jer je 
zahvaljujući njihovim saznanjima i 
iskustvima sa himalajskih visova, put  
ka najvišim vrhovima sveta bio 
znatno olakšan i donekle poznat. 
 Drugi svetski rat prekida 
svaku aktivnost planinara na 
Himalajima. 1950. Francuska 
ekspedicija na čelu sa Mauricom 
Herzogom, sa alpinistima: Jean 
Couzy, Marcel Ichac, Louis 
Lachenal, dr Jacljues Ljudot (lekar), 
Gaston Rebuffat, Marcel Schatz, 
Lioner Terray i Francis de Nouelle 
otputovala je na Himalaje sa željom 
da se popne ili na Anapurnu (8091 
m), deseti vrh po visini ili na 
Daulagiri (8167 m), sedmi vrh po 
visini. U Nepalu su im se pridružili 
šerpasi: Ang Danja, Ang Tharke 
(sirdan), Ang Tsering III, Danja 
Tondur, Phu Tharke i Sarke.  Kad su 
Francuzi posle poslednjeg pokušaja 
na istočnom glečeru Daulagirija 
uvideli da neće osvojiti vrh, odlučno 

su se okrenuli prema Anapurni. 
 Sve do 1949. godine masiv 
Anapurne je bio posmatran jedino sa 
velike udaljenosti i praktično nije 
bilo nikakvih fotografskih doku-
menata o vrhu. Naziv vrha potiče od 
dve sanskritske reči: “ana“  hrana i 
“purna“  napunjena, i predstavlja 
nadimak boginje Kali  “Hraniteljke“. 
 Obilazili su oko Anapurne 
sa svih strana ne bi li našli 
najbezbedniji pravac tako da su tek 
22. maja podigli logor I na 5100 
metara. Ekspedicija je brzo 
napredovala, da bi već 28. maja 
podigla jurišni logor 4 na 7150 
metara. 29. maja pogoršalo se vreme. 
Vraćaju se u logor II. Vremenska 
prognoza je najavila početak 
monsuna 5. juna tako da su imali 
vremena za još jedan pokušaj 
osvajanja vrha. 
 Mauric Herzog i Louis 
Lachenal noć 2/3. jun provode u 
logoru IV bis, koji je nešto višlje 
postavljen u odnosu na logor IV. 
Dolazi oluja. Muklo zavija oko 
šatora. Hladno je. Pri svakom naletu 
vetra prijatelji čvrsto drže motke od 
šatora da se ne slome. Pada sneg. 
Kakva noć! Zatim oluja popušta. Kad 
je svanulo, vetar je gotovo prestao. 
Oko šest časova kreću. Svaki korak 
im zahteva strahovito mnogo snage. 
Ubrzano dišu, ne koriste dodatni 
kiseonik iz boca. Njihova srca hoće 
da iskoče iz pluća. Vrh je sve bliži. 
Stena. Kroz žljeb u steni, preko 
tvrdog snega i uz mnogo napora 
savladavaju i poslednju prepreku do 
vrha. 14 je časova, 3. jun 1950. 
godine na 8091 metara stale su noge 
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prvih alpinista koji su osvojili prvi 
vrh preko 8000 metara. Kratko se 
zadržavaju na vrhu, tek toliko da se 
fotografišu.  
 Povratak. Povratak je 
gotovo ovaj uspeh pretvorio u 
tragediju. Zbog smanjenog 
reagovanja čula usled velikog 
nedostatka kiseonika Herzog je usput 
izgubio rukavice. Dvojica osvajača 
prvog vrha preko 8000 metara 
zajedno sa dva svoja prijatelja 
Terrayom i Rebuffatom , koji su ih 
čekali u najvišem logoru i krenuli im 
u susret, upali su u snažnu snežnu 
mećavu kada su  zajedno krenuli 
dole. Nikako nisu mogli da pronađu 
sledeći logor i noć su morali da 
provedu u jednoj  glečerskoj 
pukotini. Napolju zavija oluja. 
Otvorio se pakao. Ujutro ih je 
prekrila lavina snega. Izlaze iz 
pukotine i zovu pomoć. Logor IV je 
blizu ali ljudi u logoru ih ne čuju. Ali 
Marcel Schatz pošao je iz vlastitog 
poriva da potraži prijatelje i našao ih je 
nedaleko od logora: Herzog i Lachenal 
behu gotovo osuđeni na smrt, Terray i 
Rebuffat slepi od snega i također 
smrznutih udova. Sneg im je dosezao 
do trbuha kad su napustili logor IV. 
Usput je navezu Herzog  Aila  Sarki 
usred žljeba zahvatila lavina i povukla 
sa sobom gotovo do logora II. Sreća se 
još jednom nasmešila ovim hrabrim 
ljudima, oni su preživeli i ovu opasnu 
pustolovinu i stigli su do svojih 
prijatelja u logor II, a zatim do baznog 
logora. Dr Jacljues Oudot pretvorio je 
nekoliko šatora u bolnicu. Svi se 
polako oporavljaju, jedino se još uvek 
Herzogu radi o životu. Malo pomalo 
Herzogu su amputirani svi prsti na 

rukama i nogama, a Lachenalu samo na 
nogama. 
Bila je to prevelika cena za pobedu, ali 
se ni Herzog ni Lachenali nisu pokajali. 
Njihova pobeda dobila je istorijski 
značaj. Oni su otvorili novu eru u 
istoriji planinarstva na Himalajima. 
 

Milivoj Erdeljan 

 

НАЈАКТИВНИЈЕ ДРУШТВО У 
ВОЈВОДИНИ У 1999. години 

 
 Скупштина ПССВ на својој 
седници одржаној 8. априла 2000. 
године прогласила је најактивнија 
друштва у Војводини за 1999. 
годину: 
 
1. ПСД “Железничар”, Вршац   

3,13 бод. 

2. ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин   

2,46 бод. 

3. ПСД “Железничар”, Н.Сад   

2,24 бод. 

 

Миливој Ердељан 

 

50 година ПСД 

ПЕНЗИОНЕР, Нови Сад 

 

 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 17   M A Ј  2000. страна 80  

 Удружење пензионера НР 
Србије  Покрајински одбор за 
Војводину у Новом Саду, донело је 
одлуку, на годишњој скупштини, 
одржаној 29. марта 1950. год, да се 
између осталих комисија, у оквиру 
Удружења, формира 
Социјалноекономска комисија, а у 
оквиру те комисије Секција за 
излете. Према једном архивском 
податку било је у часу оснивања 
Секције за излете у Удружењу 
пензионера учлањено 28 чланова 
предратног планинарског друштва 
“Фрушка гора” (Петар Деђански, 
Павле Клиновски, Прудар Иван, 
Коста Капамаџија...) и 21 члан 
планинарског друштва “Пријатељ 
природе” у Новом Саду (Милер 
Андрија, Милић Сава, Петар 
Велики,...). 
 Оснивачка скупштина 
одржана је 28. јула 1950. год. и 
донешена је одлука да Секција за 
излете прерасте у ПД “Раковац” За 
тај назив се друштво одлучило по 
месту Раковац у Фрушкој гори, на 
чијем терену се налазила 
планинарска кућа на Беленгиру 
/недалеко од села/, која је уступљена 
пензионерима на коришћење у 
планинарске сврхе. Већ 1950 
друштво је бројало 90 чланова, да би 
1968. имало 835 чланова. Удружење 
пензионера 1953. године купило је 
једну виноградарску кућицу (од 
власника Стефана Цветковића) на 
Поповици и уступила је 
планинарском друштву на 
коришћење као планинарску кућицу. 
На скупштини друштва одржаној 18. 
фебруара 1954. одлучено је да се 
промени назив друштва у ПД 
“Пензионер”. 
 Друштво је свој први 

планинарски дом имало одмах при 
оснивању  на Беленгиру код Раковца. 
Дом је враћен удружењу пензионера 
1965. који су га продали. Затим су од 
1953. године користили дом 
Пензионера на Поповици који је 
такође враћен Удружењу пензионера 
почетком 90тих. Од 1965. друштво је 
преузело Централни дом на 
Поповици и до данашњег дана га 
користи за своје потребе. Једно 
краће време (1968.1971.) друштво је 
користило  и туристичку кућу на 
Поповици својину Туристичког 
друштва “Поповица“. 
 Како проистиче и из самог 
назива друштва, чланови овог 
друштва су углавном љубитељи 
природе старијег доба, па им је и 
тако програм рада прилагођен. Али 
то их није спречило да стигну на све 
планине старе Југославије, да 
учествују на свим сусретима, 
слетовима планинара целе 
Југославије, да узму учешћа (млађи 
чланови друштва) на 
оријентационим такмичењима и то 
веома успешно. Ипак најчувенији и 
најбројнији (по четирпет аутобуса) 
су њихови јенодневни излети по 
источној Босни, Мачви и Шумадији. 
 Друштво и данас успешно 
ради, а како је и сам  њихов 
председник друштва једном рекао “ 
да им пожелимо пуно нових младих 
пензионера као нове чланове 
друштва. 

 

Миливој Ердељан     
 

 
 


