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ORJEN 

 
Ovo nije bio planinarski 

izlet mada su moji motivi za odlazak 
na Orjen bili čisto planinarske 
prirode. Naime, bila sam u društvu 
botaničara i ljudi koji se bave 
lekovitim biljem i koji su izuzetni 
poznavaoci flore Orjena koja je po 
mnogo čemu jedinstvena u svetu. Na 
Orjenu se nalazi veliki broj 
endemičnih vrsta biljaka i to je bio 
osnovni razlog zbog čega je u okviru 
Savetovanja o lekovitom bilju Crne 
Gore u Herceg Novom bila 
organizovana ova ekskurzija. Iako su, 
kao što sam već pomenula, moji 
motivi učestvovanja bili isključivo 
planinarske prirode moram priznati i 
da sam mnogo toga videla i naučila o 
lekovitom i endemičnom bilju ove 
zaista izuzetne planine.  
 Kako ovo nije bilo 
planinarsko društvo (iako sam 
upoznala nekoliko planinara iz 
Herceg Novog kojima je hobi 
lekovito bilje i sa kojima mi je bilo i 
najprijatnije) bio je organizovan 
prevoz skroz do doma na Sedlu i 
odlazak na vrh nije bio planiran. 
Pošto su stalno kružile priče o 
neograničenom broju zmija (iako ja 
nisam videla ni jednu, a veliki deo 
puta sam prešla peške), a i zbog 
velike pauze (nepešačenja) od skoro 
više od mesec dana, odlučila sam da 
ne idem sama na vrh. Zadovoljila sam 
se šetnjom do i oko doma i susretom 
sa kamenjarom koji mi je jako prijao.  
 Put smo započeli mini 
busima koji su nas sa nadmorske 

visine 0 mnv prevezli vijugavim 
putem preko sela Kruševice do 
Vrbanje na 1000 m/nv gde se nalazi 
restoran i u blizini koga se nalazi 
vojska. Tu smo menjali prevozno 
sredstvo. Prelazilo se u džip, a ko je 
hteo mogao je i pešice. Odlučila sam 
se (naravno) za pešačenje i krenula 
prva solidnim makadamom koji su 
izgradili još Austro Ugari. Na 
početku puta se prelazi preko livada, 
prošaranih ne toliko cvećem koliko 
divnim belim kamenom koji me je 
podsećao na Dobri do na Durmitoru.  
Posle malo više od pola sata zašli 
smo u divnu bukovu šumu na opštu 
radost jer je sunce već počelo jako da 
prži. Uz put smo nailazili na mnoge 
poznate biljke i njihove varijetete 
(čime vas sada ne bih zamarala, ali 
samo da kažem da sam videla 
mnoštvo biljaka koje sam do tada 
viđala samo na slikama). Od polovine 
puta nas je pokupio džip koji je 
stalno cirkulisao gore dole i kupio 
izletnike. Moja je grupa ostala 
poslednja i put do gore je bio pravi 
Orjen trofi. Vozač izuzetno dobro 
poznaje put i uletao je u krivine i sa 
preko 60 km/h što je prava ludost. 
Pravo je čudo da su mi unutrašnji 
organi još uvek na svom mestu jer 
smo se pošteno istruckali u džipu i 
bili smo u stalnom strahu da ne 
ispadnemo.  
 No, muke su se isplatile (kao 
i u najvećem broju slučajeva) i mi 
smo uskoro stigli do doma na Sedlu 
na 1600 mnv koji je i bio naš cilj. 
Dom je prilično veliki mada pomalo 
zapušten. U neposrednoj blizini doma 
je lokva na kojoj se napajaju bikovi. 
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Ceo prizor je u meni probudio 
pomešana osećanja. Istovremeno me 
je obuzela i neka toplina i neka seta. 
Toplina jer moje oči ponovo gledaju 
taj krš, tu šturu vodu na takvoj visini, 
gledaju kamen koji prosto sija na 
jarkom suncu, gledaju vrh Orjena 
koji je tu pred nama i koji naprosto 
mami. Seta jer sam se setila Gorana i 
mojih prijatelja i ''sapatnika'' sa 
Durmitora koji bi takođe bili 
presrećni da to vide i na momenat mi 
je bilo nepodnošljivo teško bez njih. 
Belina kamena prosto zaslepljuje, 
vetar duva i čak je pomalo hladno. 
Ostavljam ekipu biljara i krećem u 
istraživanje okoline. U blizini se 
nalazi izvor Studenac i krećem do 
njega. Pridružuje mi se moj poznanik 
iz džipa i pokazuje mi put do zdenca. 
Zdenac je ozidan i pun mušica (kao i 
Milin zdenac). Ništa impresivno. 
Vraćamo se do njegove ekipe. To su 
planinari iz Herceg Novog i 
Podgorice kojima je lekovito bilje 
hobi. Pošto su u osnovi planinari vrlo 
brzo nalazimo zajednički jezik. 
Planinarsko iskustvo se odmah 
uočava i izabrali su najbolje mesto u 
okolini. Smeštamo se svi u hlad 
ogromne i razgranate munike (vrsta 
četinara). Ležem na polegnutu granu 
ovog drveta vrednog poštovanja. 
Daleko smo od ostalog sveta tako da 
ne čujemo njihov žagor. Svako je 
utonuo u svoje misli. Jedino se čuje 
šum vetra u granama munike. 
Najlepša muzika koju dugo nisam 
imala prilike da čujem. Tada shvatam 
da mi je nedostajala. Ta muzika vetra 
u krošnji ogromnog drveta, taj beli 
kamen, taj krš i surovost planine i 

opet postajem bolno svesna 
udaljenosti mojih prijatelja. Pošto 
nisam ponela foto aparat (propust 
koji neću sebi nikad oprostiti) trudila 
sam se da ceo prizor upijem u sebe i 
da ga tu zauvek sačuvam.  
 Naravno posle ovoga je 
usledio ručak koga se čak ni ''elitne'' 
ekipe Poštara ne bi postidele. Dok 
traje ručak vreme se za tren oka 
menja i počinje kiša. Povlačimo se u 
dom i gledamo kroz vrata kako kiša 
pada. Lokvice '99. Srećom to je 
prolazni oblak, kiša je prestala i prva 
ekipa kreće dole. Priključujem se 
planinarima iz Herceg Novog. Iza nas 
ostaje dom koji je kao uklješten na 
sedlu između stena, a iznad njega 
samo divno plavo nebo. Fotografija. 
Belina stena ponovo zaslepljuje. Sada 
imam društvo iskusnih planinara i ne 
idemo makadamom već 
planinarskim stazama koje su 
strmije i kraće. Preskačemo sa 
kamena na kamen. Tempo je 
izuzetno brz. Posle pola sata 
ulazimo u šumu. Poznati mirisi me 
okružuju. Uživam u sreći što sam 
srela planinare i što se vraćam 
planinarskom stazom. Upijam svaki 
trenutak. Uskoro stižemo i do 
livada. Gazimo po travi, sunce još 
uvek prži i oseti se opojan miris 
planinske trave. Dišem punim 
plućima! Koristim priliku i uživam 
u predivnim mirisima lekovitih 
trava. Na kraju puta smo ponovo u 
Vrbanji, u restoranu (gde ćete 
lepšeg mesta za završetak neke 
ture☺). Osećam poznati prijatni 
umor i sreću zbog jednog divno 
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provedenog dana. Obećavam sebi da 
ću ponovo doći, samo tada na duže i da 
ću otići na vrh. Kažu da se po lepom i 
čistom vremenu vidi Durmitor i cela 
Dalmacija. Zamišljam taj pogled dok 
autobusima idemo ka Herceg Novom. 
Opet na 0 m/nv. More i planina u 
zagrljaju.  

Jelena Popržen 

 

ORJEN -  HERCEG NOVI 

(9 – 19.07.2000.) 

 
Subotički planinari su ovog leta 

na Orijen krenuli sa namerom da 
uvežbaju tehniku silaženja i, što je 
priznaćete važnije, izlaženje iz 
vertikalnih podzemnih oblika krsa-
jama. Dobar deo dvadesetjednočlane 
ekipe su cinili iskusni planinari i 
alpinisticki pripravnici. Tokom cetiri 
dana boravka u planinarskom domu 
za Vratlom prvo smo obisli 
nazaobilazne Orjenske motive: Vilino 
guvno, vrh Subre (1679 m), Markov 
kos (ili amfiteatar Subre), Simovu 
pećinu, kapavicu u Zmajevom 
zdrijelu, Vodenu jamu, vidikovac 
Cedido (1467 m). 

 Skačući sa kamena na kamen 
po tom zvonkom krecnjaku nastaiom 
na dnu davno iščezlog mora, 
prolazeći kroz teško prohodno, dok 
sam žedan a kiša visi fizički 
spoznajemo protivrečnost Orijena: 
ovo je najkišovitije mesto u Evropi, a 
na čitavoj svojoj površini nema ni 
jednog vodotoka. Ovde su se sporovi 
ljudi oko pitke vode u proslosti 
završavali ne samo verbalnim 
sukobima. A padavina ima devet puta 
više od Subotice. Ta voda koja ponire 

u dubine naslaga krečnjackih ljustura 
morskih životinjica proširila je 
pukotine i stvorila podzemne kraske 
oblike koji impresioniraju mnostvom 
i dubinom: ulaz vertikala Nikoline 
jame duboka je 188 m. 

 Za spustanje u Dragovu jamu 
(46 m) iz koje su seljaci iz sela 
Kamenovi nekada vadili led za 
ugostitelje u Herceg Novom, izabrali 
smo vertikalu od 28 metara. Do dna 
jame se dalje može sići po strmom 
oburvanom materijalu i snegu. U 
jamu se spustilo i izašlo sedam 
članova ekipe. Nakon ove pripreme 
sledeceg dana smo se spustili u jamu 
lraj Zljebske koja je istražena do 
dubine od 81 metar. Posto smo imali 
oko 90 metara kanapa mislili smo da 
cemo dostici tu dubinu u ovoj 
mracnoj i mokroj jami. Medjutim, 
dostigli smo dubinu od 55 metara 
(treća polica) odakle smo se vratili na 
povrsinu jer je jednog planinara iz 
ekipe trebalo hitno na nosilima 
prebaciti u Herceg Novi zbog veoma 
visoke temperature. U ovu jamu su se 
spustili: Andor Luhović, Viktor 
Steinfeid, Mirko File, Djordje 
Krnajski i Iso Planić. 

 Mladji deo grupe je vezbao 
spustanje i izvlacenje u obliznjoj 
maloj jami od 8 metara dubine. 

 Naredni dan smo proveli na 
zaraslom i neuredjenom 
alpinistickom poligonu Silobad na sat 
hoda od Herceg Novog gde smo se 
manje penjali, a više odmarali i pili 
čaj od vresa, kleke, vranilove trave i 
kovali planove za sledeću akciju na 
Orjenu.   

Iso Planić 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 19   СЕПТЕМБАР  2000. страна 106  

РАФТИНГ НА ЛИМУ + ТАБОР 

ПЛАНИНАРА НА 

ТРНОВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ  

16 - 25.06.2000. 

 
 Ове године указала нам се 
прилика да једну од најлепших 
високогорских акција повежемо са 
сплаварењем  низ Лим, које се 
званично ради први пут. Нажалост 
ову прилику су могли да искористе 
само они који реше питање 
превоза од Пријепоља до Фоче. 
 Нас четворо смо кренули 
аутомобилом из Зрењанина 
предвече 15.06.2000. Ујутру 
следећег дана нашли смо се на 
железничкој станици  у 
Пријепољу, где је био скуп 
учесника. Аутобусом смо се 
превезли до Плавског језера. После 
скоро 2 сата припрема, 
испловљавамо око 11 х на језеро у 
5 гумених чамаца различитих 
величина.  
 Од нас 40-так учесника 
ове акције само неколико њих је 
досад било на било каквом 
рафтингу (спуштање чамцем низ 
брзу реку). 
 Нас 11 неискусних веслача 
на великом чамцу брзо смо 
схватили правила управљања 
чамцем низ дивљу реку, тако да се 
наш чамац нашао први у низу. Река 
Лим настаје, тј. истиче из Плавског 
језера и врло брзо доводи посаде 
чамца у ризичне ситуације.  
 Горњи ток Лима тражи од 
веслача скоро сталну борбу да 
чамац наведу на најбезбеднији 
пролаз преко букова који су веома 

чести али углавном мањи од пола 
метра. Посебну опасност за нас на 
чамцима представљале су гране 
дрвећа које расте уз реку, и на које 
смо неколико пута налетали и при 
томе сви залегали у чамац. 
 После пола сата спуштања 
низ Лим, у чамцу смо имали бар 20 
цм воде, а углавном нема времена 
за избацивање воде јер треба 
пазити на разне препреке које нуди 
ова дивља река. После сат времена 
успели смо да пристанемо уз обалу 
и изађемо да се одморимо. Наш 
чамац је први ишао испред 
осталих, и убрзо смо видели да су 
остали заостали, нестали, нема их 
за нама. Док смо избацивали воду 
из чамца пристигао је и најмањи 
чамац - двојац. Док смо успели да 
надувамо делове нашег чамца који 
су ослабили, прошао је још један 
чамац - четверац.  
 Наша пауза је потрајала 
скоро пола сата док смо обавили 
све припреме за наставак 
спуштања. Како смо се даље 
спуштали букови су постали мало 
ређи, а ми смо их углавном 
успешно пролазили.  
 У међувремену је 
захладило и почео је дувати ветар, 
а затим почиње и слаба киша тако 
да смо се онако мокри смрзли на 
чамцима.  
 Када сто стигли до првог 
насељеног места, а то је Мурино, 
пристали смо на обалу. Ту нас је 
чекао камион са стварима и људи 
из пратње, тако да смо се обукли у 
суву одећу и сачекали остале 
учеснике који су раније пристигли. 
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Убрзо је почела да пљушти киша а 
ми смо седели у оближњем кафићу 
и сатима чекали да превоз дође по 
нас.  
 Два чамца су у 
међувремену  наставили спуст  и  
стигли до Андријевице и Берана. 
Од предвиђених 35 км, тога дана 
смо прешли једва 10, а остатак до 
Берана камионом.  
 Следећа два дана требало 
је прећи деонице Беране-Бијело 
Поље и Б. Поље- Пријепоље. У 
Беранима смо преноћили у 
просторијама код фудбалског 
стадиона а сутра ујутро 17.06. нас 
четворо напуштамо сплаварење 
Лимом и хватамо превоз за 
Пријепоље.  
 За неких 2 сата и 10 ДЕМ 
по особи превозли смо се 
таксијима до Пријепоља и укрцали 
у наш ауто. Даље се возимо преко 
Прибоја, Вишеграда и Горажда до 
Фоче. Идемо још 26 км до 
Тјентишта одакле се пут пење још 
19 км кроз шуму до Пријевора. На 
Пријевор смо стигли око 19 х и 
оставили ауто код катуна. Са свим 
стварима силазимо у Суху 
Језерину надајући се да тамо мање 
дува ветар али узалуд. Јак ветар и 
тамо дува и ми постављамо шаторе 
међу младим боровима и ту 
ноћимо.  

18.06. ујутру, још дува 
ветар и хладно је а ми крећемо 
према Трновачком језеру где 
стижемо око 11 х. Шаторе 
постављамо код шатора наших из 
екипе који су стигли претходног 
дана аутобусом.  

После подне се њих 7 
враћају са успона на Трновачки 
Дурмитор, а ускоро стиже још њих 
4 који су колима стигли из Новог 
Сада.  

19.06. Сви заједно се 
пењемо на Маглић 2386 м, 
највиши врх Републике Српске. 
Нас 5 силазимо маркираном стазом 
на Вучево, а одатле Поштаревим 
путем до Мркаљ клада и путем до 
Пријевора и скроз до језера.  

20.06. Успон на Бадањ 
2294 м, врх Волујка. Одатле је нас 
неколико сишло стрмом стазом са 
Бојанских врата на катуне изнад 
језера.  

21.06.: Дан предвиђен за 
одмор Мирослав  и ја смо 
искористили за успон на 
Трновачки Дурмитор и Трзивку.  

22.06.: На предвиђени 
успон на Биоч усудило се само нас 
5, од тога 2 жене: Марика из  
"Железничара" и Мира Стевановић 
из ПД "Поштар". 

Кренули смо у 7 х, и за 4 и 
по сата изашли на врх западно од 
врха Велики Витао 2397 м. На овај 
врх се излази алпинистички са 
западне стране уз смер дужине око 
100 м и тежине 2+. Силазак на 
другу страну низ сипар је још 
опаснији, али је то једини пут 
према следећем од 3 врха. Пошто 
смо одустали од ризичног успона 
на Велики Витао,  успевамо да 
сиђемо падином између та 2 врха и 
враћамо се назад.  

У повратку је Душан 
Савановић изашао на врх Трзивка. 

23.06.: Купање у језеру, 
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паковање и одлазак на Пријевор 
где ноћимо у катуну који се гради. 
У међувремену екипа која је задња 
дошла колима, одлази за Н. Сад.  

24.06.: Планинари из Фоче 
долазе са закашњењем од 2 х, што 
нас је наљутило, јер нам 
онемогућава стизање на вечерњи 
аутобус из Фоче. Фочаци нас по 
договору воде кроз прашуму 
Перућицу и до водопада од 80 
метара званог Скакавац, највишег 
у Европи. Даље настављамо низ 
поток Перушац што је захтевало 
много сналажења и труда јер је 
терен углавном тежак за пролаз. 
Цела та тура трајала је 8 х а на 
крају смо морали да прегазимо 
хладну Сутјеску, пошто је мост 
далеко.  

Водич кроз Перућицу нас 
је коштао 5 ДЕМ по особи а превоз 
ствари са Пријевора до Фоче 7 
ДЕМ  по особи. Посебно 
напомињем да се камповање на 
језеру наплаћује 5 ДЕМ дневно по 
шатору, што чини чувар настањен 
на језеру.  

Превоз аутобусом од 
Новог Сада до Тјентишта кошта 
око 400 динара у једном смеру. 
Они који су имали превоз аутом 
платили су 30 ДЕМ.  

Роберт Хорват 

 

ТАРА, ДРИНА И ЗЕЛЕНГОРА  

 

 Група новосадских 
планинара  “НАФТАШ“ боравила 
је од 22.07. до 29.07. на рекама 
Тари и Дрини и планини 
Зеленгора. 

 Писати и причати о 
задовољству сплаварења - 
рафтинга низ Тару и Дрину је 
немогуће а да то буде тако добро 
да онај кочита текст бар 
приближно осети то задовољство, 
јер је то толико фасцинантно, и 
зато му је и цена за данашње  
услове тако велика. О предивних 
предела, кањона Таре, букова и 
ужитка боравка у као суза чистој 
води до изузетног гостопримства и 
лепог дружења са нашим 
домаћинима планинарима ПД 
“Зеленгора” из Србиња (Фоче). 
 Ето таква је Тара и Дрина 
те због тога позивам све оне који 
желе такав доживљај да идуће 
године смогну снаге да нам се 
придруже, јер то задовољство се не 
може описати већ га треба 
доживети.  
 По завршетку таквог 
задовољства путујемо уз помоћ 
наших другара из ПД “Енцијан” из 
Србиња (Фоче) комбијем ка 
Зеленгори, конкретније преко 
Палежа, а потом после два сата 
хода под пуним теретом стижемо 
на једно од најлепших горских 
очију Зеленгоре Орловачко језеро. 
Како је планирано ту се смештамо 
(нормално под шаторе) правимо 
огњиште и коначимо.  
 Сутрадан обилазимо 
врхове око Орловачког језера око 
2000 м/нв: Орловац, Орловачу, 
Qељен. Део стазе је релативно 
добро маркиран (остаци маркације 
трансверзале “Слобода”). Остатак 
сами тражимо стазе и пењемо 
врхове.  
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 Треба напоменути да је 
овогодишњи план наставак туре од 
прошле године када смо обишли 
врхове и језера источног дела 
Зеленгоре.  
 Коначимо поново на 
Орловачком језеру а ујутро 
крећемо на врх Тодора и Штирин-
ско језеро, успут обилазимо и 
Југово језеро. У кампу остављамо 
пар другара да се побрину за 
евентуални ручак из језера.  
 Тура на Тодору прилично 
проблематична због зарасле и 
немаркиране стазе. Под врхом 
Тодоре на чесми изграђене 1959. 
године срећемо једну дивокозу 
што је данас ретко на Зеленгори, 
јер је дивљач које је било пре рата 
у изобиљу углавном нестал. Уз јак 
ветар после 4 сата упорног хода 
стижемо на врх одакле се пружа 
предиван поглед ка Штиринском 
језеру и даље према Трескавици, 
Јахорини, Маглићу, Биочу а у 
даљини се види Дурмитор. Од врха 
Тодоре до Штиринског језера 
имамо још два сата. језеро лепо 
велико, чак огромно за разлику од 
Орловачког али на жалост плитко 
и стога непорибљено. Непогодно 
за камповање јер два сата уаноколо 
од језера нема ни једног јединог 
дрвета што у тим условима 
представља проблем. Враћамо се 
назад ка Орловачком језеру где нас 
чека лепо изненађење. Наши 
другари су били срећне руке и 
извукли из језера пастрмку тежине 
1,8 кг. Уз пастрмку и дружење 
завршавамо успешан дан.  
 Сутрадан правимо лагану 

туру до Југовог језера и по 
околини пасемо боровнице, јагоде 
и малине којих има у изобиљу.  
 Четвртак: Одлучујемо да 
обиђемо Котланичко језеро, али у 
јутарњим часовима пастрмка нам 
неда даље. Наиме, Зоћо је био опет 
срећне руке. Имамо пстрмку од 
око 3 кг, што се не сме пропустити. 
Остајемо у логору до 13 часова, да 
би се сладили пастрмком а потом 
одлазимо ка Котланичком језеру. 
Успут свраћамо на један катун где 
покушавамо сазнати за пут ка 
језеру, али нас љубазни домаћин 
свраћа и лепо угошћује сиром, 
кајмаком, млеком и врло 
занимљивим причама о Зеленгори 
и тренутном стању дивљачи на 
истој, јер човек очито изузетно 
познаје ситуацију.  

После једно 2-3 сата 
настављамо ка Котланичком 
језеру, и пред сумрак га успевамо 
наћи, доћи до њега и без 
задржавања брзо назад кренути да 
би избегли тумарање по планини 
по мраку.  У камп стижемо око 22 
часа мало одмарамо, а потом на 
починак. Сутрадан се враћамо 
назад. На Палежу нас чека комби 
који нас вози у Србиње (Фочу). 
Вечерње дружење са члановима 
ПД “Енцијан” и   ПД “Зеленгора” и 
око 23 часа полазимо ка Београду, 
а потом за Нови Сад где стижемо у 
суботу око подне. Све у свему 
незаборавно лепо. Поздрављамо се 
уз обећање да ћемо поново 
путовати и обилазити Тару, Дрину 
и прелепу Зеленгору.  

 Душан Савановић 
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БИЛИ СМО У ЂАВЉОЈ 

ВАРОШИ 

 

 Природа просто мами да 
будемо са њом и у њој. Радо идемо 
тамо, не бирајући да ли је у питању 
Фрушка гора, Вршачке планине, 
Тара, Цер, Рила, Маглић, Рајац ... 
или Ђавоља варош. 
 Недавно је одредиште 
планинара "Нафташа", била управо 
Ђавоља варош. Били смо гости 
еколошког друштва и планинара из 
Прокупља. Испењали смо неке 
врхове; посетили Пролом бању, 
цркву Лазарицу и Ђавољу варош. 
Друштво је било врло лепо и до 
касно су се чуле песме 
расположених планинара, праћене 
звуком гитаре. 
 Често људи питају: "Зашто 
стално планинариш, кад је то све 
исто?! " Највећом могућом 
брзином одговарам да ту ништа 
није исто и да је свака планина 
посебна, специфична и на свој 
начин интересантна и необична. 
 Радо их позивам да крену 
у природу, на планину, али је 
свакако код њих највећи проблем 
поћи, јер када би кренули негде са 
нама, сигурно би се уверили да је 
мој одговор тачан, па би се и њима 
допала посебност и разноликост, 
дичних и занимљивих високих 
лепотица и лепота. 
 Одлутах ја од задате теме, 
али у оваквим текстовима, постоји 
"песничка" слобода, па ср надам да 
ми због исте нисте замерили!? 

Јелица Банић 

III NOĆNI USPON NA 

GUDURIČKI VRH - 641 m 

 
 Ovogodišnji III noćni uspon 
na Gudurički vrh održan je 22. i 23. 
7. 2000. godine. Bio je uspešniji od 
predhodna dva kako po broju 
Društava koja su uzela učešće (22 
društva iz: Pančeva, Zrenjanina, 
Sombora, Smedereva, Niša, Vrdnika, 
Novog Sada, Subotice, S. Palanke, 
Leskovca, Šabca, Lajkovca i Vršca) , 
tako i po broju učesnika (oko 200). 
Organizator (PSD Železničar, Vršac) 
je odlučio da ove godine promeni 
lokaciju, pa je skup učesnika bio na 
Širokom bilu, u u zgradi koje je 
Društvo dobilo na korišćenje, a koju 
smo uz mnogo rada uspeli delimično 
da osposobimo. 
 U 18,00 okupljene učesnike 
ispred hotela “Srbija“ u centru Vršca 
poveli smo do svog planinarskog 
doma “Panonija“ na Širokom bilu. Po 
dolasku u dom (oko 20,00 h), posle 
zakuske, vreme do polaska na uspon 
provedeno je uz logorsku vatru, 
muziku i pesmu. 
 Tačno po “redu vožnje“ u 
ponoć na uspon je pošlo 121 učesnik 
po veoma lepoj, ove godine izuzetno 
toploj letnjoj noći. Staza je vodila 
ispod vrha Lisičija glava, zatim 
grebenom sve do vrha. 
 Nepuna četiri sata bilo je 
potrebno hodati po “vojvođanskim 
Himalajima“ po noći punoj zvezda i 
mesečini, da bi se osvojio najviši vrh 
Vojvodine Gudurički vrh visok 641 
metar. Na vrhu logorska vatra. I ako 
je vreme bilo toplo, prijala je. Sunce 
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je počelo da obasjava Vršačke 
planine svojim prvim zracima kadu 
su 121 planinar krenuli sa vrha nazad. 
Staza je vodila do Zemunice 
grebenom, a zatim preko Brane do 
planinarskog doma “Panonija“. 
 Po povratku učesnici koji su 
po treći put učestvovali na noćnom 
usponu dobili su bronzane značke (12 
planinara), a ostali diplome i 
dnevnike uspona. 
 Po oceni učesnika, na naše 
veliko zadovoljstvo, akcija je u 
potpunosti uspela, što nam nameće 
obavezu, ali i daje elan da sledeću još 
bolje pripremimo i izvedemo. 
 

Branislava Tomić 

 

ЛЕТО НА КОПАОНИКУ 

 

 Планинари често 
"избирају" планине, као што су: 
Златибор, Копаоник ... Питате се 
вероватно због чега?! Разлог је 
урбанизам и "сређеност" ових, 
ипак могу рећи, лепотица и 
лепотана. Ове планине ипак не 
карактерише та блага питомост и 
лакоћа освајања њихових врхова. 
 Недавно сам са 
пријатељима боравила на 
Копаонику и уверила се у његове 
примамљиве и врло лепе 
могућности за извођење разних 
излета. 
 Копаоник, највећа планина 
централне Србије пружа се 
разгранатим гребеном у дужини од 
82 километра, правцем од подбрђа 
изнад Косовске Митровице, на 

северозапад, преко низа врхова 
виших од 1600 м, до највишег дела 
масива тзв. Равног Копаоника са 
врховима: Гобеља (1934 м), 
Караман Вучак (1936 м), Суво 
Рудиште (1976 м) и Панчићев врх 
(2017 м). Свакако је значајно 
споменути Гејзир и светилиште 
Метође, до кога је приступ врло 
озбиљан и помало ризичан. Будите 
сигурни да Копаоник вреди 
посетити и због: боровница, 
кантариона, мајчине душице, цера, 
граба, храста, дивље крушке, 
јавора, белог јасена, јела ... срна, 
зечева, разних птица, ...сибирског 
скакавца, као и поточне пастрмке 
... 
 Историјско наслеђе 
Копаоника и његове околине 
такође је врло битно, због: 
Студенице, Жиче, Сопоћана, 
Ђурђевих стубова ... 
 Мој савет је: Планинари, 
дођите на овог планинског 
"горостаса", врло питомог, али и 
довољно дивљег, који и лети своје 
посетиоце "тера" да обуку перјане 
јакне, а да то ипак не поквари 
његову чар и лепоту, као и прелеп 
угођај посетилаца Копаоника. 
 

Јелица Банић 

 
 

РИЛИ У ПОХОДЕ 

 
“... а сутра ћу поћи у планине 

и нека ми се очи напију висина и 
даљина” 

(О. Жупанчић) 
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Воз Београд - Софија тутњи 

источном Србијом. Месец вири 
кроз прозор купеа.  

Свежа ноћ. 
Врело јутро у Софији. Хитамо 

ка Боровецу, у подножју Риле. 
Жичаром до Ситњакова, а одатле 
планинарски - пешице са свим 
стварима. Мирише смрека, јела и 
бор. Извори и потоци, мостић 
преко једног од њих, који тече у 
каскадама. Стене у шуми, као да су 
сечене у големе коцке и наслагане 
једна на другу. Понеку обори 
корен моћног бора. Први утисак: 
Рила је налик нашој Тари, али је 
сва под четинарском шумом. 

Дом “Чакор војвода” на 2000 
метара. Нешто ниже дом крај 
Марице. Теча та река столетном 
смрековом шумом вековима 
хладна и бистра. Вијуга по стењу, 
понегде равним плочама, крај 
дрвећа и маховине. Чује се 
издалека, а извире делом изнад 
Заврачице, висоравни (одатле тече 
Права Марица), а делом из 
Маричиних језера, одакле потиче 
Голема Марица. Те две речице 
начиниће легендарну реку. 

Ходамо подручјем названим 
Маричина језера, резерватом 
сокола, лавиноопасном долином. 
Зараван на 2400 метара. Десно је 
опасује Студена хрид, а лево Козји 
рог, крај којег протиче Голема 
Марица. Бор кривуљ и макија 
прошарани стенама. Кантарион и 
врес, боровнице, малине и рибизле. 
И три бистра потока. Стене 
обрасле зеленим лишајевима. 

Чујем тишину, а потом ехо наших 
гласова. 

Успон. Кривуља је све мање. 
Трава, клека и чуваркућа. Оштро 
стење Мусалског цирка. Камен 
пирамида. Гранит на све стране, 
давно настао хлађењем лаве. 
Коначно, Мусала! 

Ноћ на крову Балкана, 2925 
метара изнад мора. Жоро, дежурни 
у метереолошкој станици ма 
Мусали, каже да је 7,5 0Ц. Ведра 
ноћ, без ветра, што је овде реткост. 

Устајемо у пет изјутра да 
испратимо пун месец и дочекамо 
сунце. Још је мрак. Хладно је, 
ветар је јак. Наранџаста месечева 
кугла је завршила још једно 
путовање, ено га на западу. Свиће. 
Све је блеђи и наочиглед нестаје. 
Петнаестак минута касније рађа се 
сунце. Најпре руменило на истоку, 
па јарка полулопта, све је већа и 
већа, и одједном заблиста. Почео је 
нови дан. 

Спуштамо се са Мусале и 
ходамо гребеном врхова виших од 
2700 метара. Ређају се: Мали 
Близанац, Големи Близанац, 
Маришки врх. У долини се плави 
Бели Искар, једно од небројаних 
језера које ћемо овде срести. 
Стижемо до Манча (2771 м/нв). 
Стене скулптуре. А доле, 
Маричина језера. Два већа и једно 
мање. Горске очи. Са супротне 
стране месечев пејзаж. Раполишки 
цирк, омеђен врховима Овчарец и 
Песоклива вапа. Соколи у лету. 
Овом стазом су истог јутра ходале 
дивокозе. Мало подаље наилазимо 
на лисичје трагове. Чујемо лавеж у 
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низији. Овде нема паса. Мора да се 
вукови боре за плен. 

Напуштамо Мусалу. Стаза 
води кроз подручје језера. Највише 
је на 2700 метара - Ледено језеро. 
Крај њега истоимени дом и ледени 
извор. У дому Бугари, Французу и 
ми. И домаћица Величка. 

До Боровеца нас прати 
Мусалска Бистрица. Пуна је Рила 
воде. То јој и име каже - водена 
планина. Опет смо у пределу 
ниског растиња. Сладимо се 
даровима природе и наилазимо на 
крдо коња, слободних и моћних у 
дивљини. Кроз густу шуму 
стижемо у подножје планине, а 
одатле комбијем на други њен крај. 

Одсели смо у хижи 
(планинарском дому) “Вада”. 
Одатле ћемо походити седам 
рилских језера.  

На висини од 2300 до 2500 
метара царују трава и стене, 
ледници и њихова језера: Доње 
Рибно, Тролисник, Близанац, 
Бабрека, Окато и Сузато. Водопад 
са четири слапа, један испод 
другог. Призор достојан очију 
богова. Изнад је Зелена хрид, 
одакле се језера виде као на длану. 
У близини су врх Вазов и 
Маљовица. Туда води стаза ка 
Рилском манастиру. До подножја 
нас прати речица Студена вода, 
десно је кањон Урдина река. 

Лепота је овде на сваком 
кораку: у шуми, потоку, на камену 
и трави. “Ниједан дан није 
истоветан с другим, свако јутро 
носи своје чудо, свој чаробни 
тренутак када се стари светови 

обрушавају и стварају нове 
звезде”. Још осећам њен мирис, 
чистоту ваздуха и воде. Видим 
њена пространства. И сетим је се 
увек уз топао и миришљав јутарњи 
чај. 

 
Сања Штефан 

 

39 СЛЕТ ПЛАНИНАРА 

ЖПДЈ 

 
 Да подсетимо - Под 

Романијом код Новакове пећине 

одржан је први Слет планинара 

железничара Југославије. 

Организатор и домаћин прославе 

био је ПД Железничар из Сарајева, 

а међу учесницима налазили су се 

чланови планинарских друштава из 

Скопја, Ниша, Београда, Инђије, 

Новог Сада, Сарајева, Qубљане, 

Загреба итд. Укупно је било око 

1000 учесника. Након свечаног 

дела Слета одржано је 

оријентационо такмичење, затим 

излети у Новакову пећину, Црвену 

стену и друга места по Романији. 

Организоване су и логорске ватре 

са планинарским програм. 

 (Слет је одржан од 2-4. 

јула 1961. године а текст је 

објављен у часопису Наше планине, 

број 11-12 година 13, 1961.) 

 За све ове године Слет 
није одржан само 1991. године. Те 
године, домаћин Слета је требао 
бити ПД Железничар из Марибора. 
Друштва, гости Слета, су већ 
почела да уплаћују котезацију 
домаћину, а онда се априла те 
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године десила сецесија Словеније 
и Слет је отказан. Једини за четири 
деценије. 
 Домаћин 39. Слета 
ЖПСДЈ било је ПСД Железничар 
из Ниша, а Слет је одржан од 6-9. 
јула на обронцима Сврљишких 
планина, на теренима Каменичког 
виса (800 м/нв), десетак 
километара северно од Ниша. 
 По лепом времену, рекао 
бих, и сувише лепом (температура 
око 40 0 Ц), на слетишту су се 
окупили планинари железничких 
планинарских друштава из Новог 
Сада (33 планинара), Лајковца 
(26), Зрењанина (19), Бачке Тополе 
(14), Вршца (14), Београда (14), 
Шида (10), Инђије (11), Краљева 
(9), Смедерева (5), Панчева (3), 
Прибоја (3), Сомбора (3), Шапца 
(2) и домаћина Ниша (97). Били су 
ту, као гости и планинари из 
Горњег Милановца, Лесковца, 
Крушевца, Смедеревске Паланке и 
других нишких друштава, укупно 
380 планинара. 
 Као и предходних пар 
година на Слету, планинарско-
пешачке туре су имале предности 
над спортским такмичењима. Тако 
су планинари првог дана Слета 
обишли Чегар, где споменик 
подсећа на славне и трагичне дане 
1809. године када је, покушавајући 
да од Турака ослободи Ниш, са 
својим јунацима погинуо Стеван 
Синђелић. Тог дана планинари су 
обишли цркву Св. Тројице и 
манастир Св. Јована Крститеља 
код села Горњи Матејевац Штури 
подаци и мало писаних извора о 

манастиру воде кроз време чак у 4. 
век Н.Е. до цара Константина. Пре 
повратка на слетиште освојен је и 
Калафат (837 м), једна од 
контролних тачака Нишке 
трансверзале 
 Следећег дана, планинари 
су, у карактеристичном 
кречњачком терену Сврљишких 
планина обишли пећину Самар у 
близини села Копајкошара коју 
мештани зову и Милутинова 
пећина, чувајући тако успомену на 
спеолога Милутина Вељковића 
који је у пећини, пре око четврт 
века, ради различитих 
експеримената, провео непрекидно 
14 месеци. По врелом дану, код 
села Попшица, планинари су 
купању у базену са термалном 
водом дали предност над 
обиласком Попшичке пећине 
(иначе, неуређене за посетиоце), 
али је зато бнеколико планинара 
обишло манастир Св. Аранђела, 
удаљеног од села пола сата хода. 
 Ипак, нису изостала ни 
планинарско-спортска такмичења. 
Без прегрејане атмосфере која је 
пратила такмичења на неким 
ранијим слетовима, али уз 
спортско навијање и много смеха и 
забаве, одржана су такмичења у 
оријентацији, подизању шатора, 
пењању уз конопац, скоку у даљ из 
места, бацању камена са рамена и 
разбијању лонца. Без набрајања 
појединачних победника, треба 
само рећи да је победник у 
генералном пласману било ПСД 
Ћира из Лајковца. Друго је ПСД 
Железничар из Краљева а трећи 
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ПСД Железничар из Смедерева. 
 И на крају Слета - 
договор. Четрдесети јубиларни 
Слет организоваће ПСД 
Железничар из Шида, на 
обронцима Фрушке горе, у 
близини Ердевика. 
 

Драган Ћирић 
 

6. SLET PLANINARA 

VOJVODINE 

 

 
U periodu od 25-og do 27. 

аvgusta u Čortanovcima na Dunavu, 
odrzan je 6. Slet planinara Vojvodine 
u organizaciji PSD Železničar iz 
Indjije. Na Sletu je ucestvovalo preko 
170 planinara iz 15 planinarskih 
drustava, a posebno raduje to sto je 
veci broj njih bio mladjih godista.  

 Okupljanje gostiju ispred 
planinarskog doma Kozarica pocelo 
je u ranim popodnevnim satima. Čim 
su se gosti smestili i okrepili 
razbezali su se po gustoj 
čortanovačkoj šumi. Zbog svega toga 
organizator je u početku imao velikih 

teškoća da prikupi ekipe za turnir u 
odbojci na pesku koji je planiran da 
pocne istog dana. Taj problem je 
kasnije vise nego prevazidjen, i na 
turniru je ucestvovalo cak 12 ekipa, a 
najuspesniji su bili Lajkovčani, 
Kruševljani i Somborci. 

 U petak uvece odrzano je 
svecano otvaranje sleta kome je 
prisustvovao i predsednik 
Planinarskog saveza Vojvodine. 

 Iste noći, tridesetak 
nojodvažnijih krenuli su na pešačenje 
Stazom zdravlja, i vratili se na svu 
sreću i iznenadjenje, u jednom 
komadu. 

 U subotu su održane već 
tradicionalne Dunavske čarolije 
(alternativni orijentacioni kros). Igra 
je bila veoma bogata i mastovito 
osmisljena sa scenarijom inspirisanim 
bajkom Njilonj. Iako nijedna ekipa 
nije uspela da izvrsi svoj zadatak za 
odredjeno vreme, najvise pohvala 
zasluzuje ekipa iz Krusevca, koja je 
pokazala izuzetnu originalnost i 
spremnost da se uzivi u odredjene 
uloge. 

 U subotu uvece odrzana je 
svecana skupstina povodom 50 
godina rada PSD Železničar iz Indjije 
na kojoj su urucena neka priznanja. 
Druženje je nastavljeno uz muzicko-
rekreatino-zabavni kviz znanja koji je 
trajao do kasnih večernjih sati uz 
pesmu i logorsku vatru. 

 U nedelju je nakon finalnih 
takmičenja organizator svečano 
zatvorio slet uz dodelu skromnih 
priznanja.  
 

Neda Avramov 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 19   СЕПТЕМБАР  2000. страна 116  

 

ПОНОЋНИ УСПОН НА 

РТАЊ 

 
 Након предивног успона 
на Бељаницу средином маја у 
организацији ПСД Поштар и 
пешачења по западним деловима 
Фрушке горе, за мене неуспешног 
због задобијених жуљева, крајем 
маја у организацији ПСД 
Занатлија, паузирала сам цео јун. 
Недостајало ми је једно добро 
пешачење и зато ми је као мелем 
на рану стигаопозив од ПСД 
Нафташ подружница у Кикинди, да 
као гостидем са њима на Грзу и 
Ртањ од 14 -16.7.2000. 
 Тог петка, у раним 
јутарњим сатима, кренула је група 
предвођена Бошком Сурлом. 
Путовање је било пријатно. На 
Грзу смо стигли у раним 
поподневним сатима. Већи део 
групе кренуо је на врело Грже, а 
престоли су припремали вечеру. 
На путу ка врелу прошли смо 
поред лепог језерцета које нас је 
фасцинирало својом чистом водом. 
Само врело изненадило је оне, који 
су ту већ били раније, количином 
воде која је извирала. Воде на 
извору је много мање него што 
неки памте, али и даље лепа, 
бистра, питка  и поврх свега 
хладна. 
 Након краћег задржавања 
на врелу, пошли смо ка једном од 
околних врхова. Поподне је било 
пријатно топло, сунце нас је 
грејало, а не пекло, и ми смо у 

лаганој шетњи, уз пријатни 
разговор, стигли на Козији рог, врх 
од неких шестотинак м/нв. На врху 
смо се мало окрепили 
грицкалицама и лимуном, а затим 
је вођа групе изнео план о 
сутрашњем походу на врх Ртња. 
 По повратку у дом 
дочекао нас је срнећи паприкаш. 
Вечера на тараси дома, а након 
вечере дружење је настављено уз 
мужику,  коју су свирали такође 
планинари са мало необичним 
именом : “Луди тата и два брата“, 
и тако све до раних јутарњих сати. 
 Суботње јутро изненадило 
нас је својом свежином, која је 
ипак пријала након кратке ноћи. 
После преподневне шетње, по 
околини и ручка, кренули смо 
аутобусом ка Ртњу. Киша је све 
више падала. Сместили смо се у 
депадансу ресторана у селу Ртањ и 
ми, који смо планирали поноћни 
успон на врх Ртња, полегали смо 
да се мало одморимо. 
 У вечерњим сатима у село 
су почели су почели да пристижу 
планинари из свих крајева и разних 
планинарских друштава. Било је 
дивно видети на једном месту, по 
мојој процени више од две стотине 
планинара, који су, упркос киши и 
тада већ хладном времену, 
изражавали своју спремност и 
жељу да крену у поноћни успон. 
 Али, организатори 
поноћног успона нису били толико 
одушевљени успоном при таквим 
временским неприликама и око 23 
сата су отказали успон, правдајући 
се да није довољно безбедно 
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водити тако велику групу на врх. 
Поноћни успон померен је за јутро 
под условом да се време 
стабилизује. 
 Нас седморо из Кикинде, 
били смо толико жељни ходања да 
није било никакве силе која би нас 
задржала у селу. Одлучили смо да, 
на властиту одговорност, кренемо. 
 По кишном и ветровитом 
времену, у нула сати и десет 
минута, пошли смо у поноћну 
шетњу. Водио нас је Славољуб 
Крстић, становник из тих крајева. 
Придружио нам се још један 
једнако загрижени планинар као и 
ми, Qуба Радовановић из Београда. 
Почетна стаза, која води кроз 
шуму, била је клизава. Морали смо 
да будемо обазриви да не бисмо 
падали, јер ноћ је била мрачна. 
Ипак, сама киша нам није сметала. 
Пријало је кад би нам капљице 
кише дотицале угрејана лица. Сви 
остали делови тела били су 
заклоњени кабаницама, 
камашнама, најлонима, ... Око пола 
два, кад смо већ полако почели да 
напуштамо шумски појас Ртња 
киша је престала да пада и тада се 
на небу појавила прва звезда. 
Обрадовала нас је, иако се ускоро 
сакрила иза облака. Настављали 
смо успон и само смо кратко 
застајали кад баш више нисмо 
могли да ходамо.Дуже задржавање 
није долазило у обзир јер је било 
јако хладно, а ми сасвим мокри 
што од кише што од зноја под 
кабаницама. У пола четири, облаци 
су се опет размакли и направили 
места Месецу. Била сам сасвим 

сигурна да нас планина прима и да 
се радује нашем доласку, а да нам 
Месец то поручује. 
 За време ходања смо 
сасвим мало причали. Били смо 
исцрпљени и поспани. Једино се с 
времена на време чула песма 
појединих планинара. Након 
четири сата ходања кроз ноћ, 
полако је почело да се раздањује. 
Ветар је још увек јако дувао, али 
ми смо већ били сасвим близу 
врха. У десет минута пре пет сати, 
захваљујући нашем водичу, али и 
нашој решености да стигнемо тамо 
где смо пошли, попели смо се на 
врх Ртња. 
 Горе, код црквице, било је 
ледено. Чини ми се да је ветар 
дувао са свих страна. Покушали 
смо да негде нађемо заветрину, али 
ње као да није било. Ипак, на 
једном месту, ветар је дувао нешто 
слабије, па смо поседали на 
камење и шћућурили се једни уз 
друге да на тај савладамо 
хладноћу. 
 У том моменту видела сам 
да се облаци размичу. Појавили су 
се први сунчеви. Само на минут. 
Нисам била сигурна да ли се 
стварно дешава или ми се привиђа. 
А онда опет, али овај пут дуже. У 
ствари, довољно дуго да видимо 
цео излазак, оно што је најлепше 
видети баш на овом месту. Били 
смо задивљени. Почели смо да 
узвикујемо од среће. Више није 
било чак ни хладно. Све смо 
заборавили. Било је само СУНЦЕ и 
МИ, срешни планинари. 
Фотографисали смо и Сунце и нас 
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обасјане првим сунчевим зрацима. 
Било је величанствено. Сунце и 
планина су нас наградили за 
упорност, труд, за спремност да јој 
се дамо. 
 Повратак је протекао 
сасвим лако. Иако је поново било 
облачно и ветровито, ми смо сада 
били сасвим другачији: 
расположени, причљиви, 
задовољни. Уз пут смо сретали 
планинаре који су у раним 
јутарњим сатима кренули према 
врху Ртња и којима је било жао 
што нису пошли са нама 
 

Катица Рајков  
 

Rajnhold Mesner 

 
 

 
  
 

Rođen 17. septembra 1944. god. 
u Santa Maddalena di Funes, u 
okolini Bolzana,Italija, planinar koji 

je 1980. (20.avgusta) god izveo prvi 
SOLO uspon na Mont Everest 8848 
m, bez korišćenja kiseonika kao 
pomoćnog sredstva. To je bio njegov 
drugi uspon na Everest; prvi put se 
popeo 1978. sa Peterom Habelerom 
(uspon u okviru austrijske 
ekspedicije) što je bio prvi ikad 
izvedeni uspon bez dodatnog 
kiseonika. 
 Mesner je u planinarenje 
uveo njegov otac i već sa trinaest 
godina je za sobom imao brojne teške 
uspone u Istočnim Alpama. Samo 
nekoliko puta i na razne načine 
osvojio je najviši vrh Evrope Mon 
Blan. Njegova prava alpinistička 
karijera počela je 1970 god. kada je 
organizovao svoju prvu Himalajsku 
ekspediciju zajedno sa bratom 
Ginterom. Popeo se na Nanga Parbat 
I 8125 m južnom stranom, a njegov 
mlađi brat Ginter je poginuo prilikom 
uspona. 1972 osvaja Manaslu (8163 
m), ali i na tom usponu poginula su 
mu dva prijatelja. Godinu dana 
kasnije osvojio je teško pristupačni 
vrh Karstenz 5029 na Novoj Gvineji. 
1974. osvojio je najviši 
južnoamerički vrh Akonkagvu 6959 
m. 1975 god. najpre je odustao zbog 
lošeg vremena od Locea, a zatim je 
zajedno sa    Mesner Habeler izvršio 
prvi uspon severozapadnom stranom 
na Gašerbrum I (Hidden Peak; 8068 
m) u masivu Karakorum, bez 
kiseonika ili podrške drugih penjača. 
Naredne godine osvojio je 6194 m 
visok vrh Mek Kinli na Aljasci, a 
1977. propao mu je pokušaj da osvoji 
himalajski Daulagiri. 1978. je ponovo 
penjao na Nanga Parbat  izašavši na 
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vrh sam, po novom smeru. Iste 
godine osvaja najviši beli vrh crne 
Afrike Uhuro pik 5895 m a 1979 je 
vodio ekspediciju od šest ljudi na 
drugi najviši vrh sveta, K2 (8611 m). 
Šiši Pangma (8046 m) osvaja 1981., a 
1982. godine osvaja čak tri velika 
vrha: Kangčenđžunga (8586 m), 
Gašerbrum II (8035 m) i Broad Peak 
(8047 m). Poslednja dva osvaja u 10 
dana u jednom naletu. 1983 god 
vodio je uspon na Čo Oju (8201 m) 
novim smerom, jugozapadnom 
stranom. Zajedno sa Kamerlanderom 
koji mu postaje najpouzdaniji 
saputnik 1985. godine osvaja 
Anapurnu (8091 m) i Daulagiri (8167 
m). Pošto 1986. nije uspeo zimski 
uspon po južnoj steni Locea, penje se 
na Makalu (8463 m) i Loce (8516 m).  
 Mesner je prvi čovek koji je 
ispenjao svih četrnaest vrhova preko 
8000 m, i prvi čovek koji je prešao 
Antartik, bez pasa ili nekog vozila. 
Osvajanjem Mt. Vinson 5139 m 
(1986 m) postao je i prvi alpinista 
kojem je uspelo osvojiti sve najviše 
vrhove svih kontinenata (Po 
nedokazanoj verziji to je prvom 
uspelo kanađaninu Pat Morrow).   
Drži uspešnu školu alpinizma i 
napisao je nekoliko knjiga, među 
kojima i Everest (1978.) koja je 
izdata i kod nas (Zagreb 1980). 
 

Goran Popržen 

 
 
 
 
 

“CRVENI ČOT” OPET U 

PETROVARADINU 

 
 Jedna od važnijih odlika 
koja svako naseljeno mesto čini 
potpunim i živim je postojanje 
velikog broja organizacija i udruženja 
u kojima se građani okupljaju. 
Posmatrajući Petrovaradin iz ove 
perspektive  moglo bi se reći da nije 
potpun ni živ. Tužna je činjenica da 
su meštani Petrovaradina tek 
rušenjem mostova, koji su ih fizički 
povezivali sa Novim  Sadom, posttali 
svesni prevelike zavisnosti, u svakom  
pogledu, od velikog grada. Da li je taj 
događaj bio prekretnica koja je 
probudila Petrovaradince i koja je 
“oživela” Petrovaradin, pokazaće 
vreme, ali od tada se u njemu javljaju 
dva različita udruženja. Jedno je 
Udruženje građana Kreativni centar 
Petrovaradina “Mostovi”, a drugo 
Planinarsko smučarsko društvo 
“Crveni čot” Petrovaradin. Moguće 
je da postoje još neka, ali i o ovima 
se malo zna, a o nekima ništa.  
 PSD “Crveni čot” 
Petrovaradin osnvano je 1948. god. 
kao jedno od prvih posleratnih 
planinarskih društava u Vojvodini i 
Srbiji. Ime nosi po najvišem vrhu 
Fruške gore, Crvenom  čout (539 
metara). Od samog osnivanja bilo je 
u stalnom  usponu i po broju članova 
i po akcijama koje je organizovalo i 
ostvarilo. Iz rane istorije ovog 
jedinog petrovaradinskog društva 
treba izdvojiti 1956. godinu kadaa su,  
u cilju upoznavanja prirodnih lepota, 
istorijskih spomenika i spomenika 
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kulture, članovi PSD “Crveni čot” 
osnovali Fruškogorsku transverzalu. 
Danas je to jedna od najuređenijih, 
najsadržajnijih, najdužih i najlepših  
planinarskih transverzala u Srbiji. 
Svoj vrhunac “Crveni čot” je 
dostigao šesdesetih i sedamdesetih 
godina, kada su između ostalog 
“čotovci” bili  juniorski prvaci 
Vojvodine i Srbije u orijentaciji, kada 
su hiljade đaka iz Petrovaradina i 
okoline, provodili edukacione 
vikende u prirodi, u planinarskom 
domu “Crveni čot” na Popovici. I 
danas srećem ljude srednjih godina 
koji sa istim onim dečačkim 
uzbuđenjem pričaju događaje 
proživljene u tom domu. 
Svojevremeno je taj dom bio 
najuređenija i najposećenija 
planinarska kuća na Fruškoj gori. U 
njoj su boravili planinari iz cele 
Srbije i prethodne Jugoslavije.  
 Sredinom  osamdesetih 
godina članovi “Crvenog čota” 
započeli  su, možda, preambiciozan 
poduhvat. Deo starog doma je 
porušen s ciljem da se izgradi novi, 
da bi imao više od 50 kreveta i 
trpezariju za više od 100 ljudi. 
Krajem osamdesetih prestao je dotok 
finansija iz  jedne od najjačih fabrika 
u zemlji, “Pobede”, radovi su stali, a 
društvo je ubrzo  prestalo sa radom. 
Po priči planinara sa Popovice, svaki 
put kada pogledaju žalosnu 
“polugrađevinu” bez krova i ljudi, oči 
im zasuze.  
 Krajem 1999. godine grupa 
studenata planinara iz Petrovaradina 
pokrenula je inicijativu za ponovni 
rad PSD “Crveni  čot” Petrovaradin. 

Krenulo se u potragu za starim 
članovima i ljudima koji bii mogli da 
pruže bilo kakve informacije o 
“Crvenom čotu”. Uz veliku pomoć 
poslednjeg predsednika “Crvenog 
čota”, pokojnog Miroslava Radovića, 
prikupljena je sva potrebna dokumen-
tacija za ponovno osnivanje društva.  
 Osnivačka skupština 
održana je 11. marta 2000. godine, na 
kojoj je usvojen Statut Planinarskog 
smučars-kog društva “Crveni čot” 
Petro-varadin. Ministarstvo za 
omladinu i sport Republike Srbije, je 
rešenjem od 17. maja 2000.godine, 
upisalo “Crveni čot” u registar 
sportskih organizacija.  
 Obnovljeni stari “Crveni 
čot” radiće u oblasti planinarstva, 
skijanja, orijentacije u prirodi, 
alpinizma, slobodnog penjanja, 
visokogorskih uspona, speleologije, 
paraglajdinga i drugih sportskih 
aktivnosti vezanih za planinu.  
 U očekivanju da će im  
uskoro biti dodeljene prostorije u 
Petrovaradinu, novi osnivači PSD 
“Crveni čot” Petrovaradin, pozivaju 
sve zainteresovane građane da im se 
priključe i svojim zalaganjem 
doprinesu razvoju i vraćanju “na stare 
staze” ovogga nekada vrlo cenjenog i 
visoko kotiranog planinarskog 
društva u Srbiji.  
  Vladimir Kondić 

 

14 и 15 октобра у организацији ПД  
„Занатлија“, Нови Сад биће 
отварање Занатлијског 

планинарског пута по Фрушкој 
гори 

 


